


Going higher?
We hire.
Join the new generation of business 
developers! 

Reddal offers business development as an outsourced 
service, working with senior management on issues 
such as strategy, operational efficiency and financial 
turnaround. Our mission is to drive growth across 
companies of all sizes. Our client base covers 
companies with revenues from 10M€ to 10B€+, and 
we serve smaller companies on a probono basis. 

We are currently looking for new talent to join our 
growing team as full-time analysts or summer/
fall interns in 2012. The deadline for internship 
applications is February 28, 2012. Applications for full-
time positions are accepted on a rolling basis. Please 
send your CV, cover letter, university transcript and 
high school diploma to recruiting@reddal.com. 

For more information,visit reddal.com or email 
paavo.raisanen@reddal.com.
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Joko tunnet Solitan?
Rekrytoimme vuosittain useita uusia IT-ammattilaisia mukavaan joukkoomme. Meillä 
pääset työskentelemään mielenkiintoisissa asiakasprojekteissa yhdessä kokeneen
tiimimme kanssa. Pääset nopeasti vauhtiin ja kehityt urallasi tekemisen kautta. Jos
opintosi ovat vielä kesken, meillä voit joustavasti yhdistää työn ja opiskelun – ja ehdit
viettää myös antoisaa vapaa-aikaasi.

Työntekijämme työllistyvät mm. seuraavissa tehtävissä: 

• Ohjelmistosuunnittelija
• Business Intelligence –asiantuntija
• Tietovarastoasiantuntija
• Integraatioasiantuntija
• Projektipäällikkö

Tutustu meihin ja työmahdollisuuksiimme tarkemmin kotisivuillamme
www.solita.fi . 



Nordic MaNageMeNt traiNee - start suMMer 2012

You are an enthusiastic, self-motivated entrepreneur who is attracted by a dynamic, fast-paced work environment in 
a constantly evolving industry. You are one of those rare leaders who possess the self assurance to stand up for their ideas. 
You have a goal and solutions oriented mind and have the ambition to grow with us, in the Nordics or internationally. 

Further requirements include:
•	 Academic	Degree	in	Business	Administration,	Science	or	similar	
•	 Excellent	communication	skills
•	 Fluent	in	English	and	at	least	one	Nordic	language
•	 Mobility,	both	geographically	and	“cross-functional”
•	 Driving	license
Experience	in	marketing/sales	of	preferably	FMCG	products	or	Retail	business	and	international	experience	or	experience	
at a global company is considered a merit.

tHe oPPortuNitY
During	the	two-year	Management	Trainee	program	you	will	acquire	knowledge	in	the	different	departments	Sales,	Marketing	and	
Corporate	Affairs,	spending	approximately	4-6	months	in	each	assignment	where	one	assignment	is	in	another	Nordic	country.

You will:
•	 Prepare	and	participate	in	sales	and	marketing	activities		
•	 Perform	analyses,	prepare	reports	and	develop	commentary
•	 Prepare	and	deliver	presentations	on	business	projects
•	 Gain	exposure	to	business-critical	information	technology	tools
•	 Collect	data,	conduct	research	and	analyze	information	to	support	business	decisions	and	problem	solving	activities
•	 Lead	own	projects

WHat We oFFer
YOU	will	be	part	of	a	structured	trainee	program	ensuring	fast	track	development	opportunities	with	exposure	to	multiple	 
areas, local and international training and the support of a dedicated mentor. Following successful completion of the program, 
you will be offered a managerial position to foster your growth and further development. You will be a part of a challenging 
and rewarding business environment with competitive salary and benefits. We are looking for one trainee per Nordic country.

WHo We are
Philip	Morris	International	(PMI)	is	the	leading	international	tobacco	company,	with	seven	of	the	world’s	top	15	brands,	including	
the	world’s	number	one	brand.	PMI	has	more	than	78,000	employees	and	its	products	are	sold	in	approximately	180	countries.	

HoW to aPPLY
Want	to	discover	your	potential?	Come	join	our	team!	

Apply at www.pmicareers.com, search per country and find ad. Please attach your cv, cover letter and academic transcripts 
in English. If you have questions please contact minnie.hogberg@pmi.com. Our next trainee program will start summer 2012, 
therefore please apply no later than Feb 29th 2012.

Kesätyönhaku 
käynnissä nyt!
 

Äänestä myös suosikkiasi 
Neste Oilin Kesäpressaksi!
 
Hae sinulle sopivia kesätyöpaikkoja noin 250 kesätyöpaikkamme 
joukosta, tutustu Kesäpressa-ehdokkaisiin ja äänestä suosikkiasi. 
Kesätyönhaku jatkuu 19.2.2012 asti ja ehdokkaita 
pääset äänestämään 6.–19.2.2012 
välisenä aikana.
 

   
Etsimme mm.

Myyntineuvottelijaa
Kunnossapitomestaria
Varastovalvojaa
Sähköasentajaa
Operaattoria
Palomiestä
HSEQ-asioiden 
harjoittelijaa



Ylioppilaskunnan korkeinta päätösvaltaa käyttää edustajisto.  
Edustajiston kokoonpano tammikuussa 2012: 

P U H E E N J O H TA J A  Antti  Karkola

A V A I N R E N G A S
Aalto International Coalition
Andrei Kalesnik |  Vera Moshina

Force Majeure
Petteri Jalonen

iThink
Tommi Ora |  Perttu Karjalainen | 
Iris Rauhalahti |  Jere Pantzar |  
Essi Myllymäki

Kauppiksen Porvarit
Mikko Laakso

Sinivihreät
Antti Myllynen |  Ville Kylmänen | 
Lauri Heiliö

J Ä M E R Ä
Luova
Noora Lehtovaara |  Outi Nyman | 
Lauri Lehtoruusu |  Jori Heinonen | 
Joni Virkki 

Prosessiteekkarit
Mikko Laine |  Riitta Kujala |  
Tiina Witikkala

Voltti
Paula Räisänen |  Riku Lääkkölä | 
Joonas Kröger |  Saara Hyrkkö

Konergia
Roosa Nieminen |  Markus Ylänen | 
Heikki Sjöman |  Olli Leino |  
Nicolas Saulny |  Jyry Suvilehto

Polytekarna
Ted Rönnberg |  Otto Luukkanen | 
Rasmus Kiihamäki

Sateenkaari
Arttu Anttonen |  Juho Hoikka

O I K E A  A A L T O
Oikea Aalto
Tuomo Tarvainen

R A T A S
Fakta
Piia Näränen |  Ilmi Salminen | 
Hannes Alarotu

S Y M B I O O S I
Pro Arte
Laura Euro |  Asta Viertola

Punavihreät
Ilmari Arnkil |  Ulla Heikkilä | 
Salla Seppälä |  Emilia Erfving

Mitä he sitten tekevät? Ota selvää osoitteessa e d u s ta j is t o . a y y. fi .

Muista ilmoittautua SELL -kisoihin!

Ilmoita itsesi tai joukkueesi lomakkeella osoitteesta 
w w w. s e l l 2 0 1 2 . fi  tai suoraan AYY:n SELL- yhteyshen-
kilölle. Mukana olevat lajit ovat:  yleisurheilu, sulka-
pallo, koripallo, shakki, miekkailu, salibandy, judo, 
jalkapallo (7 v 7), suunnistus, uinti, tennis, ultimate (5 
v 5), lentopallo ja frisbeegolf.

Osallistumismaksu on vain 25e/ henkilö / päivä, jos 
ilmoittautuminen tehdään ennen 2 0 . 3 . 2 0 1 2 . Maksu 
sisältää osallistumisoikeuden kilpailuihin ja oheista-
pahtumiin, ruokailut (aamiainen, lounas, illallinen) 
sekä matkustusoikeuden Helsingin seudun liikenteen 
julkisissa kulkuneuvoissa kisojen ajan. UniSport tukee 
Aalto- ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden SELL-
kisoihin osallistumista. Opiskelijoiden omavastuu 
kisoista on 40€.

Kisat järjestetään Espoossa Otaniemessä 17.-20.5.2012. 
Lisätietoja osoitteesta w w w. s e l l 2 0 1 2 . fi .

aalto 2.0

WTF?

AYY täyttää 2 vuotta! 
Se on Aalto 2.0.

Pääjuhla Heurekassa 
Lauantaina 4.2.2012 klo 19.00 alkaen
[hyvä seura, ruoka, juoma, mieli, musiikki,
Tulevaisuus 20X0-näyttely, Planetaario-esitys]

Jatkoille Helsinki Clubille 
lähdetään klo 23.00 alkaen.

[villi, veikeä  ja railakas] Viidakko-
Brunssi Viikin Gardeniassa 
Sunnuntaina 5.2.2012 klo 12.00 alkaen

Ilmoittaudu nyt!

Ratsasta
aallolla.

Ja nauti.

AYY:n TOINEN VUOSIJUHLA  Heurekassa  
lauantaina 4.2.2012 klo 19.00 alkaen

Jos et ehtinyt ilmoittautua pääjuhliin, 
TULE JATKOILLE  Helsinki Clubille alkaen klo 23.30 

Sisäänpääsy 4€, sisältää narikan. 
Juomat opiskelijaystävälliseen hintaan.

Jatkot avoinna kaikille, ovella ei tarvitse opiskelijakorttia. 
Tule ja ota kaverisikin mukaan!

Brunssi Viikin Gardeniassa  
sunnuntaina 5.2.2012 klo 12.00 alkaen

21 .2 .  k lo  20:00

THE CIRCUSTHE CIRCUS
21.2 .  k lo  20:00

JARE 
&  VILLEGALLE

JARE 
&  VILLEGALLE

WWW.GRAVITAATIO.FI
THE CIRCUS | NARINKKATORI, SALOMONKATU 1-3, HELSINKI

10€ / 12 € Ennakkoon Tiketistä
ja ovelta10€ / 12 € Ennakkoon Tiketistä
ja ovelta
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Muotoilun  
Antti Nurmesniemi 

2012-jatkokoulutusapurahat lukuvuodelle 2012–2013  
www.askonsaatio.fi
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Simpsoneiden jaksossa nimeltä 

Sottajengi Springfieldin 

eläkeläiset äänestävät 

ulkonaliikkumiskiellon kaikille 

alle 75-vuotiaille. Varoittava 

tulevaisuudenutopia vanhusten 

voimasta. Heitä on paljon ja he 

äänestävät aina. Ennusteiden 

mukaan vuoteen 2030 mennessä 

osassa Suomen kunnista 

yli puolet asukkaista on 

eläkeläisiä. Varatkaa kaappeihin 

säilykkeitä, radio ja pattereita.  

Eläkeläisten pelko on  

viisauden alku.

Pääkir joitus

va

PPu kaaRENOJa

Aino on Aallon yliop-

pilaslehti. Viisi kertaa 

vuodessa ilmestyvä Aino 

tavoittaa 17 000 kauppa-

tieteiden, taideteollisten 

ja teknillisten alojen opis-

kelijaa. 

Päätoimittaja

Vappu Kaarenoja

Toimittaja

Johanna Mitjonen

Art Director

Antti Grundstén

Kirjoittajat

Annaleena Kuronen, 

Tuomas Jalava, Johanna 

Lassy & Elina Lepomäki

Kuvaajat ja kuvittajat

Emilia Ahonen, Maija 

Astikainen, Maria 

Halkilahti, Noora 

Isoeskeli, Helen Korpak, 

Matias Partanen & Niklas 

Sandström  

Kustantaja

Aalto-yliopiston  

ylioppilaskunta AYY

Toimitusneuvosto

Hanne Haapoja, Tuomas 

Jääskeläinen, Aku-Ville 

Lehtimäki, Henna Mattila 

Juhani Mykkänen, Antti 

Oksanen, Jussi Rosendahl, 

Teija Sutinen & Maija 

Töyry (pj)

lmoitusmyynti

Matti Pylväs

050 520 9423

Mediakortti 

www.ainolehti.fi

Paino 

Vammalan kirjapaino

Painos  

7 000 

Kannen kuva

Noora Isoeskeli

Yhteystiedot

Ylioppilaslehti Aino

PL 69, 02150 Espoo

etunimi.sukunimi@ayy.fi 

050 520 9447

www.ainolehti.fi

ISSN 1798-4394

M i e h i s t ö

E l i n a  L e p o m ä k i
Eriarvoistumiskes-
kustelu masentaa 
maailman tasa-
arvoisimmassa ja 
tasapäistävimmäs-
sä maassa. Kuulun 
siihen suomalaiseen 
vähemmistöön, joka 
kannattaa jokaisen 
oikeutta elää elä-
määnsä niin kuin 
haluaa ilman että sa-
malla rajoittaa mui-
den oikeutta tehdä 
samoin.

Ainon uusi kolumnisti 

Elina Lepomäki on 

enkelisijoittaja ja 

hallitustyöskentelijä. 

Ensimmäisessä 

kolumnissaan sivulla 

53 hän kertoo miksi 

eriarvoistuminen on 

hänestä inhimillistä.

M i a  F r i l a n d e r
En tiennyt että Tai-
kissa on uima-allas 
enkä koskaan ennen 
ollut juossut alas-
ti ainoastaan pyyh-
keeseen kääritty-
nä Taikin käytäviä 
pitkin epätoivoisesti 
suihkua etsien! Al-
taan vesi oli kylmää 
ja söin järjettömiä 
määriä suklaata py-
syäkseni lämpimä-
nä. Kuvaustiimimme 
oli ihana, arvostin 
erityisesti sitä, että 
tauoillamme stylis-
timme pomppi mal-
lien luona ja antoi 
jonkinlaista lämmi-
tyshierontaa. Hie-
ronta, suklaa sekä 
kuvaajamme Helenin 
mahtava uima-out-
fit, johon kuuluivat 
uimalakki sekä uima-
lasit, tekivät näistä 
parhaat kuvaukset 
aikoihin.

Frilander opiskelee 

taidehistoriaa ja tekee 

mallin töitä. Hän on 

poseerannut muun 

muassa Olivian ja 

Trendin kansissa. Oli 

yksi malleista sivun 26 

kuvaeditoriaalissa.

J o h a n n a  L a s s y
Jos etsit äärikoke-
muksia, istu päivä 
Helsingin keskus-
tan Occupy-teltassa. 
Kuuntele kamiinan 
hehkussa rahakritiik-
kiä ja syö dyykattua 
pullaa. Kävele sen 
jälkeen savunha-
juisena sadan met-
rin päässä olevaan 
kauppakeskukseen, 
jossa alennusmyyn-
nit ovat alkaneet. 
Takaan, että kaikki 
näyttää hetken täy-
sin järjettömältä.

Lassy on helsinkiläinen 

toimittaja, joka kirjoitti 

tähän numeroon jutut 

Suomen Occupy-

liikkeestä ja talouskriisin 

syntipukeista. Hän 

viimeistelee graduaan 

Porin taiteen ja median 

laitoksella.

Me teimme sen!

kuva noora iso
e

sk
e

li
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Oi nuori sivistyneistö. Nuoret 
ylioppilaat, jotka valkolakit 
kutreillaan ja kädet toistensa 
kurkussa rynnivät tuomarei-
den puheille riitelemään. Ah 
ylioppilaskunnat, nuo juristi-
en kultakaivokset.

Ylioppilaiden välistä oi-
keussalidraamaa on luvassa 
alkaneena vuonna ennätyk-
sellisen paljon. Oikeusjuttuja 
on tulossa tasaisesti ympäri 
Suomen.

Pääkaupunkiseudulla Aal-
to-yliopiston ylioppilaskunta 
lähtee jälleen taistoon kaup-

patieteilijöiden rahoista.
Tampereella sen sijaan 

päästään seuraamaan työeh-
tosopimusriidan jälkinäytös-
tä. Joulukuun alussa Pirkan-
maan käräjäoikeus määräsi 
Tampereen yliopiston yliop-
pilaskunnan maksamaan kus-
tantamansa Aviisi-lehden en-
tiselle toimittajalle tuhansia 
euroja palkkasaatavia. Toi-
mittajalle ei ollut maksettu 
työehtosopimuksen mukais-
ta palkkaa. Ylioppilaskunta 
valittaa päätöksestä. Jännit-
täviä hetkiä edessä Pirkan-
maalla!

Eikä sen rauhallisempaa ole 
idässä. Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunnan edustajis-
tossa on närkästytty hallituk-
sen kokoonpanosta. Joidenkin 
mielestä hallituksen valinta-
menettelyssä on rikottu tasa-
arvolakeja, kun hallitukseen 
valittiin viisi miestä ja kol-
me naista. Asiaa mennään 
puimaan hallinto-oikeuden 
eteen.

Entäs Lappi? Marraskuussa 
Lapin yliopiston ylioppilaskun-
nan ja sen edustajiston jäse-
nen välillä alkoi sota kokous-
pöytäkirjojen merkinnöistä(!). 
Tunteita on kuumentanut eri-
mielisyys hakemusten vas-
taanottamisajankohdista(!). 
Osapuolet sanovat jättäneen-
sä tutkintapyyntöjä poliisille 
puolin ja toisin. 

Ylioppilaslehti Aino jää seu-
raamaan, viriääkö muissakin 
ylioppilaskunnissa vastaavia 
jännitysnäytelmiä. Toivotta-
vasti Maanpuolustuskorkea-
koulun ylioppilaskunnassa py-
sytään rauhallisina. 

O i k e u d e s s a  n ä h d ä ä n

T u l o r a j a  e i  e n ä ä  y l l ä t ä

H a k u k o h t e e t 
u u s i k s i

Maailmassa on kohta yksi vir-
he vähemmän. Pian ei opis-
kelijan tarvitse enää ynnäil-
lä vuoden aikana kertyneitä 
palkkojaan tarkistaakseen, 
ovatko tulorajat ylittyneet.

Jatkossa ylimääräiset opin-
totuet saa palauttaa tou-
kokuussa sen jälkeen, kun 
opiskelija on saanut veroeh-
dotuksensa. Siihen verottaja 
on laskenut valmiiksi, kuinka 
paljon opiskelija on tienan-
nut edellisvuonna. Siitä opis-
kelija voi kätevästi tarkistaa 
vuoden tienestinsä ja verra-
ta, ovatko opintotuen tulora-
jat ylittyneet ja tarvittaessa 
palauttaa ylimääräiset tuet.

Hallitus on antanut asi-
asta eduskunnalle lakiesi-
tyksen, joka on parhaillaan 
sivistysvaliokunnan käsitel-
tävänä. Valiokunta vienee 
asian eduskunnan päätettä-
väksi kevään aikana. 

Tähän asti opiskelija on 
joutunut otsa hiessä räknaa-
maan sekalaisilta työnanta-
jilta vuoden aikana saatuja 
palkkojaan ja elämään pelos-
sa, että matkan varrella on 
sattunut laskuvirhe tai jokin 
keikkatyö on jäänyt huomioi-
matta: Jos opintotukea ei ole 
palauttanut tarpeeksi maa-
liskuun loppuun mennessä, 
on opiskelijaa piiskattu kak-
sinkertaisella rangaistuksel-
la. Tuet on joutunut palaut-
tamaan 15 prosentin koron 
kera ja lisäksi opiskelija on 
menettänyt vahingossa nos-

tamansa liiat tukikuukaudet. 
Opiskelija joutuu kuiten-

kin elämään vielä kaksi vuot-
ta tulojenynnäilyhelvetissä. 
Laki tulee voimaan vuoden 
2013 alussa. Uudistus kos-
kee siten vasta vuodelle 2013 
myönnettäviä opintotukia, 
jotka pitää tulorajojen ylitty-
essä palauttaa vuonna 2014.

Siis vielä tänä ja ensi vuon-
na täytyy pitää kirjaa jokaises-
ta tienaamastaan pennistä. 

M i t e n  p a n n a  k i r k k o 
k e s k e l l e  k y l ä ä

Vihreiden presidenttiehdo-
kas Pekka Haavisto piti tam-
mikuun lopussa Otaniemes-
sä vaalitilaisuuden. Aino meni 
paikalle kuuntelemaan kan-
sainvälisissä rauhanneuvotte-
luissa ansioitunutta Haavistoa 
ja kysymään, mitä neuvoja hä-
nellä olisi kauppatieteilijöiden 
säätiöimästä omaisuudesta 
tappelevalle Aalto-yliopiston-
ylioppilaskunnalle (AYY).

1. Kiistaan pitää saada puo-
lueeton neuvottelija. Hänen 
tehtävänsä on viedä kriisin 
osapuolet pois kuplasta, jos-
sa he elävät. Neuvottelija ker-
too kriisin osapuolille, millais-
ta elämä voisi olla kymmenen 
vuoden päästä, jos konfliktis-
ta luovutaan. Lisäksi on suosi-
teltavaa listata asiat, joista ol-
laan samaa mieltä.

2. Osapuolten vaatimuksia pi-
tää ikään kuin työntää kauem-
mas niin, että ne pienenevät 
ainakin 45 prosenttia. Neu-
vottelijan ehdottamat komp-
romissit saattavat olla toimi-
via, jos molemmat osapuolet 
pillahtavat itkuun kuullessaan 
ne. 

3. Haaviston mielestä AYY:n 
rahariitaa voisi verrata tapa-
ukseen, jossa kolme maata ol-

. . .on ihmeel l istä asiaaMaai lmassa monta.. .

laan yhdistämässä. Yhdellä on 
alueellaan öljyä, jota he eivät 
halua luovuttaa toisille. Heiltä 
voi kysyä, että entä jos jon-
kin muun maan alueelta löy-
tyy tulevaisuudessa timant-
teja, olisivatko öljypohatat 
mielestään oikeutettuja nii-
hin. Todennäköisesti he vas-
taavat myöntävästi. Yhteisön 
jäsenille pitää selventää, min-
kälainen yhteinen hyvä heitä 
odottaa. 

4. Jos alun perin rakennetaan 
kuvio, joka on epätasa-arvoi-
nen, ei synny tulevaisuudes-
sakaan harmoniaa. Ratkaise-
mattomat konfliktit jäävät 
elämään.

Aalto-yliopiston neljässä tek-
nillisen alan korkeakoulussa 
myllätään hakukohteet uu-
siksi. Hakukohteita on Aallon 
neljässä teknillisessä korkea-
koulussa ensi vuoden kevääl-
lä yhteensä 11 aiemman 18 
sijaan. Tavoitteena on, että 
tämä karsinta on vasta esima-
kua: kaikissa teknillisen alan 
korkeakouluissa on vuoteen 
2015 mennessä määrä olla 
kussakin vain yksi hakukohde. 

Taustalla on Aallon strate-
gia, jonka mukaan yliopisto 
panostaa maistereihin kandi-
tutkintojen kustannuksella. 

Kauppakorkeakoulussa on 
jo käytössä vastaava järjes-
telmä: kokelas hakee kaup-
pikseen, ja pääaine valitaan 
vasta opintojen aikana.

Onko sama siis edessä 
myös Taiteiden ja suunnitte-
lun korkeakoulussa, Taikin de-
kaani Helena Hyvönen?

”Ei. Maistereihin panosta-
minen on Aallon linja, mut-
ta täällä Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulussa on 
jo todella hyvä maisteri–kan-
disuhde. Meillä on 1200 mais-
teriopiskelijaa ja kandiopiske-
lijoita 600, eli Taikissa Aallon 
strategia ei aseta minkään-
laista painetta kandiohjelmi-
en lakkautuksille”, Hyvönen 
sanoo.

Taikissa kuitenkin ollaan 
jo lakkauttamassa yhtä kan-
diohjelmaa, nimittäin valoku-
vataidetta. Hyvösen mukaan 
valokuvataiteen kandin to-
dennäköinen lakkauttaminen 
ei kuitenkaan liity mitenkään 
Aallon strategiaan, eikä se en-
nakoi muiden Taikin kandioh-
jelmien lakkauttamista.

”Valokuvataiteessa halu-
taan satsata maistereihin, kos-
ka vastaavan profiilin alem-
man korkeakoulututkinnon 
tasoista opetusta on paljon 
muuallakin Suomessa. Tilan-
ne ei ole muiden koulutusoh-
jelmien kohdalla sama. Jos esi-
merkiksi muoti esittäisi kandin 
lakkauttamista, en varmaan 
tukisi sitä.” ►
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Halpa muki,  only for you my fr iend!

Näin teknillisten korkeakoulu-
jen hakukohteet uudistuvat 
ensi vuoden keväällä: 

● Kemiantekniikan korkeakou-
lussa kohteita tulee olemaan 
vain yksi, jonka nimeksi tulee 
kemian-, bio- ja materiaalitek-
niikka. 

● Sähkötekniikan korkeakou-
lussa hakukohteita on jat-
kossa kolme: automaatio ja 
informaatioteknologia, elekt-
roniikka ja sähkötekniikka sekä 
bioinformaatioteknologia.

● Samoin perustieteiden kor-
keakoulussa hakukohteet vä-
henevät kolmeen. Uudet koh-
teet ovat teknillinen fysiikka 
ja matematiikka, tietotekniik-
ka ja tuotantotalous.

● Insinööritieteiden korkea-
koulussa kohteita tulee ole-
maan kaksi. Niille ei ole vielä 
keksitty suomenkielisiä nimiä, 
mutta englanninkieliset nimet 
ovat planning ja engineering.

● Lisäksi informaatioverkos-
tojen koulutusohjelma säilyy 
erillishaussa. 

LUE MYÖS: Haku-uudistus tu-
lehdutti johdon ja opiskelijoi-
den välit, sivu 18.

Aalto-yliopistossa yhdysval-
talaisten huippuyliopistojen 
ihailu on avointa. Ainon tie-
tojen mukaan esimerkiksi 
Otaniemessä maanmittauk-
sen laitoksen henkilökuntaan 
kuuluvista arviolta joka kol-
mas omistaa MIT-mukin, Ber-
kely-collegepaidan tai Har-
vard-t-paidan. 

Mitä tämä tällainen, että 
Aallon henkilökunta käyttää 
vieraiden yliopistojen tuottei-
ta, tekee Aallon brändille? Ai-
van. Aino päätti puuttua asi-
aan. 

Yliopistorankingeista tip-
puneella Aalto-yliopistolla on 
toki vielä hieman matkaa yli-
opistojen ykkösketjuun, mut-
ta Ainon toimituksen mieles-
tä aaltolaisilla pitää silti olla 
mahdollisuus siemailla kah-
vinsa omaa yliopistoaan mai-
nostavasta mukista ja käydä 

juoksulenkillä Aaltoa sparraa-
vassa collegepaidassa. 

Aino lanseeraa oman tuo-
teperheensä teemalla ”Aalto 
University, It’s pretty okay I 
guess”. Ensimmäisenä tuotan-
toon menevät mukit, joissa 
lukee klassisella jenkkiyliopis-
tofontilla Aalto University. 
Fontin väri on arvokkuutta 
viestivä liila. 

It’s pretty okay I guess 
-slogan puolestaan sparraa 
Aaltoa kurkottamaan tulevai-
suudessa huippuyliopistojen 
joukkoon. Vielä ei olla huipul-
la vaan ”ihan okei” -sarjassa, 
mutta rahkeet riittävät mihin 
vain.

Voit tilata oman Aalto Uni-
versity, It’s pretty okay I gu-
ess -mukisi lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen ai-
nolehti@ayy.fi. Mukin hinta on 
12,99 euroa. 

O i k a i s u

Hupsista… Ainon numerossa 
7/2011 oli virhe sivulla 46. Si-
sustusneuvokkijutussa esiin-
tyneen Helena Eslonin nimi oli 
muuttunut virheellisesti Han-
na Esloniksi.

A i n o  l a n s e e ra a  o m a n 
t u o t e p e rh e e n !
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, kyllä vai ei ja m
iksi?

J o h n ,  k o n e t e k n i i k k a

”En ole kiinnostunut 
Guggennheim-museosta. Jos 
museo tulisi, en usko, että se 

vaikuttaisi elämääni mitenkään.”

M a i j a ,  k e m i a n t e k n i i k k a

”Vaikea sanoa, kun en 
ole koskaan kuullutkaan 

Guggenheimista.”

Fa r h a n ,  p r o s e s s i a u t o m a a t i o

”Julkisen mielipiteen pitäisi 
ratkaista. Asiasta äänestäminen 

voisi olla hyvä idea.”

O t s o ,  i n f o r m a a t i o v e r k o s t o t

”Olen kuullut luvut, eikä 
niissä ole tolkkua. On kaunis 

ajatus, että Suomeen luotaisiin 
taidemuseoteollisuus, joka vetäisi 

maailmalta jengiä, mutta se 
kuulostaa liian optimistiselta.”
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Faksikoneen sisällä on 
fotodiodi eli sensori.
Se tunnistaa faksattavan 
paperin pinnalla olevat 
kuviot sensoriin 
heijastuvan valon 
perusteella. Sensorin 
apuna on pieni loiste-
putki, joka helpottaa 
tunnistamistyötä.

Telekopiolaite 
eli faksi on 

monitoimilaite, 
joka yhdistää 

modeemin, 
skannerin ja 

printterin.

Faksikone muuttaa 
sensorin tunnistamat 

kuviot sähkösignaaleiksi, 
jotka liikkuvat puhelin-

verkkoa pitkin 
vastaanottajan faksi-
koneeseen. Signaalit 

liikkuvat puhelin-
verkossa 10000–2500 sähkö-

impulssin sekuntivauhtia.

Vastaanottajan faksikone 
purkaa sähköimpulssit 
ja kokoaa ne takaisin 
muotoon, josta kone 
osaa muodostaa 
oman jäljennöksensä 
paperille.

Kone printtaa valmiin 
jäljennöksen paperille 

kuten moderni 
mustesuihku- tai 

lasertulostin.

Paperi pöydälläsi ilmestyy 
kaverillesi ilman, että 
postimies koskeekaan 
siihen. Joskus jopa 
pyytämättä. Taikuutta? 
Ei,vaan ensi vuonna 
150-vuotissynttäreitään 
juhlivan faksin ansiota.

1980-luvun toimistoissa 
faksit tulostuivat 

lämpöpaperille: pisteet 
paperissa muuttuivat 

mustiksi lämmön 
vaikutuksesta. Jos tärkeän 
faksin unohti kesähelteillä 

autoon, se saattoi 
palatessa olla muuttunut 

kokonaan mustaksi.
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Johannes Ekholm 
Opiskelee graafista suunnittelua Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulussa

”Mun mielestä tunnuksesta kertoo paljon sen 
saama sarkastinen palautevyöry. Tällaistako 
huippuyliopistossa laitetaan ilmoille?

Kun Aalto-yliopistolle aikoinaan haettiin lo-
goa, lähtökohtana oli, ettei ainakaan tehdä kol-
miota, jossa on aalto. Se olisi itsestäänselvä, ba-
naali ratkaisu. Nyt AYY:n logossa on valittuna 
juuri se aihe. Lisäksi logo on toteutettu tekni-
sesti huonosti, kaarevat muodot eivät ole kaa-
revia, vaan töksähteleviä. Entä mistä pinkki väri 
tulee? Tunnus ei ole visuaalisesti tätä päivää.

Anonyymi suunnittelijoiden joukko "Kuvad" 
teki humoristisia väännöksiä logosta – kuten ku-
van Tiivitaavista, jonka hatussa tunnus on. Vään-
nökset lähetettiin ylioppilaskunnalle. Sieltä vas-
tattiin, että ‘näitähän voisi toteuttaa’. Vastaus oli 
muuta kun olisi voinut odottaa: tarkoitushan oli 
kertoa, että tällaisen tunnuksen valitsemisessa 
on mokattu.  

Mun mielestä on outo lähestymistapa, että 
jotakin hanketta edistetään vain työryhmän 
kautta. Minä tai kukaan muukaan taikkilainen, 
jonka kanssa aiheesta on ollut puhetta, ei ol-
lut kuullut kilpailusta, jossa tunnusta etsittiin. 
Tunnuksen valinta on asia, joka pitäisi hoitaa 
kunnolla.”

Mika tarhala
AYY:n tunnustyöryhmän jäsen

”Jo pari vuotta sitten päätettiin työryhmän pe-
rustamisesta valmistelemaan päätöstä tunnuk-
sesta. Työryhmään oli avoin haku, mutta yh-
tään taikkilaista ei hakenut siihen. 
Viime keväänä järjestettiin avoin kilpailu, jossa 
haettiin ehdotuksia ylioppilaskunnan tunnuk-
seksi. Emme saaneet yhtään ehdotusta, jota oli-
si voitu käyttää.
Tunnustyöryhmä päätyi pyytämään virolai-
selta taiteilijalta Harry tensingiltä ehdotuksia 
tunnukseksi. Yksi hänen ehdotuksistaan vietiin 
edustajistoon ja edustajisto hyväksyi sen yliop-
pilaskunnan tunnukseksi. 

Kuulen nyt ensimmäistä kertaa kritiikkiä 
tunnuksesta. Olen tietoinen että edustajiston 
sähköpostilistalle jotakin väännöksiä tunnuk-
sesta on tullut. Toki ne olivat hauskoja, väri oli 
tosin niissä väärä. Tunnuksen väri ei ole vaa-
leanpunainen vaan siinä ovat ylioppilaskunnan 
värit, purppura ja hopea. 

Olisi mielenkiintoista kuulla minkälaisia miel-
leyhtymiä tunnuksesta sitten pitäisi tulla, jos 
nyt siitä tulee vääriä mieleen. Jos 
kritiikkiä haluaa antaa, pitää se 
suunnata asiasta päättävälle 
edustajistolle. Tunnustyöryh-
mä on vain valmisteleva elin.”

B a n a a l i  k o l m i o?

Loppuvuodesta ylioppilaskunnalle valittiin 
tunnus, joka on herättänyt etenkin graafisen 

suunnittelun opiskelijoissa hilpeyttä. 

Rinnuksissa k i inni

Kun yliopistomaailmassa kuohuu, mittelö käydään tällä palstalla. tEksti johan
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. . .  ja valokuvan kandiPelastakaa sotamies Ryan.. .

O p i s k e l i j o i d e n  k a n n a s t a  v i i s

salailua, kabinettipäätöksiä, opiskelijoiden mielipiteen ohit-

tamista. Aalto-yliopistossa on käynnissä uudistuksia, jotka 

ovat tulehduttaneet Aallon johdon ja opiskelijoiden välejä. 

Insinööritieteiden korkeakoulussa karsitaan hakukoh-

teita.

Opiskelijoiden mielestä heidän kantansa ohitettiin pää-

töstä tehtäessä. Energiatekniikan opiskelija Kalle Nurmi 

oli mukana asiaa käsitelleessä korkeakoulun kandiuudis-

tustyöryhmässä. Hän on tyrmistynyt johdon tavasta jun-

tata päätös läpi. 

Nurmi sai tammikuun alkupuolella tietää, että hakukoh-

teiden määrä tippuu insinööritieteissä kuudesta kahteen. 

Päätös tuli täysin puskista. Nurmen mukaan vielä loppumet-

reillä koulutusneuvostossa oli esillä opiskelijoidenkin kan-

nattama malli, jossa hakukohteita vähennettäisiin neljään.

”Tällaista ratkaisua ei koko syksyn aikana meille esi-

telty. Keskusteluun käytettiin henkilökunnan työtunteja 

varmaan satoja ja opiskelijoiden tunteja kymmeniä. Ja sit-

ten vedetäänkin päätös hatusta. Se on todella kummallis-

ta Aallon johdolta, eikä erityisesti kannusta opiskelijoita 

osallistumaan päätöksentekoon”, Nurmi sanoo.

Hän huomauttaa, että asiaa käsitelleessä kandiuudis-

tustyöryhmässä oli opiskelijoiden lisäksi edustettuna myös 

henkilökunta. ”Eli Aallon johto jyräsi käytännössä koko in-

sinööritieteiden yhteisön ylitse.”

aallon strategiatiimissä tekniikan kandiuudistusta val-

misteleva Mauri Airila sanoo ymmärtävänsä närkästyk-

sen. ”Ei tästä meille hirveästi tyylipisteitä tule. Otan omaan 

piikkiini huomattavan osan epäonnistumisesta. Tämä ei 

mennyt hyvin, ja jos nyt aloittaisin alusta, tekisin ihan toi-

sin”, Airila tunnustaa heti.

Hänen mukaansa metsään mentiin siinä, että asiaa kä-

siteltäessä kenelläkään ei ollut kunnollista käsitystä siitä, 

mihin hakukohdeuudistuksella loppujen lopuksi pyritään. 

Hän kertoo, että Aallon teknisillä aloilla suurena päämää-

ränä on itse asiassa sulauttaa kaikki hakukohteet yhdeksi 

ja vain yhdeksi kohteeksi.

Tarkoitus olisi, että vuoteen 2015 mennessä Aallon nel-

jässä tekniikan korkeakoulussa olisi kussakin vain yksi 

 hakukohde. ”Eli brändinä ei olisi olemassa esimerkiksi 

Aallon tuotantotaloutta, vaan haemme vähän MIT-tyyppis-

tä juttua. Tärkeintä siellä on se, että pääsee sisään MIT:hen, 

eikä se, mitä sinne menee opiskelemaan”, Airila sanoo.

Hänen mukaansa opiskelijoille ei ollut selvennetty, että 

tavoitteena on karsia hakukohteita rankalla kädellä, jotta ta-

voite yhdestä hakukohteesta per korkeakoulu kolmen vuo-

den päästä saavutettaisiin. ”Tällaista muutosta ei voi tehdä 

tuosta vain, tai nivuset äkkiä repeytyy. Siksi tämä tehdään 

portaittain. Luulen, että ongelmat johtuivat siitä, että pitkä-

aikainen maali ei ollut alusta asti kaikkien tiedossa.”

hieman vastaavanlaisesta tilanteesta itsensä löysivät Aal-

lon Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat. 

Valokuvataiteen osastolla on vuosia pohdittu, pitäisikö 

alan kandidaatintutkinto lakkauttaa ja keskittyä vain mais-

teriin. Osaston henkilökunta ja opiskelijat sopivat syksyllä, 

että kerättäisiin opiskelijapalaute siitä, millä tavalla alan 

kandia uudistettaisiin. Opiskelijoille oli sanottu, että valo-

kuvataiteen kandin lakkauttaminen olisi vain yksi, epäto-

dennäköinen vaihtoehto kandin uudistamisessa.

Siksi ihmetys olikin suuri, kun joulukuussa opiskelijoiden 

ja henkilökunnan välisen kokouksen esityslistaan oli ilmes-

tynyt kohta 5.3, Ilmoitusasia: Valokuvataiteen kandidaatin 

koulutusohjelman sisäänoton peruminen vuonna 2012. 

Opiskelijoiden mielipidettä asiaan ei ollut kysytty.

Henkilökunnalla oli niin kova kiire saada uudistus läpi, että 

opiskelijoiden kuulemista ei pidetty viivytyksen arvoisena.

”Halusimme pitää mukana mahdollisuuden, että jo tämän 

kevään haku peruttaisiin. Sen takia asian kanssa tuli kiire. 

Asia tuli kokouksen esityslistalla tyhmästi opiskelijoiden tie-

toon, ennen kuin asiasta oli ehditty keskustella”, sanoo valo-

kuvataiteen koulutusohjelmajohtaja Antti Huittinen. 

Hänen mukaansa asia oli kuitenkin pantava esityslistal-

le, jotta asiaa voitaisiin käsitellä ja tarvittaessa päättää heti 

seuraavassa kokouksessa.

Asioista päättäminen yhdessä tunnetusti vie enemmän 

aikaa kuin se, että yksi ihminen sanelee päätökset. Demo-

kratia on ikävän hidasta. 

”Ei tämä mennyt maailman tyylikkäimmin. Siitä olen 

surullinen”, Huittinen myöntää.

Nyt on huomattu, että valokuvataiteen kandiohjelman 

peruminen jo tänä keväänä on juridisista syistä mahdo-

tonta, joten kiirehtiminen ei auttanut. Opiskelijat ovat an-

taneet asiasta oman lausuntonsa Aallon rehtorille Tuula 

Teerille ja odottavat edelleen siihen vastausta. 

Opiskelijoille jäi selkkauksesta ylikävelty olo. Kannan-

oton lähettämisen sijaan he olisivat halunneet osallistua 

keskusteluun asiasta. ”Se, että opiskelijoita kuullaan nä-

ennäisesti, kun päätös on suunnilleen tehty jo, on lähinnä 

turhauttavaa", valokuvataiteen opiskelijoiden puheenjoh-

taja Teemu Lindroos sanoo.  

Lopullisen päätöksen valokuvan 

kandiohjelman lakkauttamises-

ta tekee Tuula Teeri. Hän tiet-

tävästi kannattaa lakkautta-

mista. √

Aalto-yliopistossa karsitaan kanditutkintoja ja panostetaan 
maisteriohjelmiin. Opiskelijoista tuntuu, että johto paukuttaa 
päätöksiä pöytään kysymättä opiskelijoiden kantaa asioihin. 

Ja silloin, kun sitä kysytään, sillä pyyhitään pöytää.
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Rakenna 
meillä itsesi

näköinen ura!
www.ey.com/fi/careers

facebook.com/EYSuomiUrasivut
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Epic fai l !Mi ika ja Tuut i di ip issä kuvassa

tammikuuhun osui perjantai 13. päivä. Lensitkö rähmällesi 

liukkaalla? Epäonnistuit tentissä? Ainakin ampumahiihdon 

maailmanmestarilla, vuoden urheilijaksi valitulla Kaisa 

Mäkäräisellä, oli silloin huono päivä. Päivän kisassa hän 

ei saanut yhtään puhdasta ammuntaa. Joka ampumiskerral-

la tuli ohilaukauksia. 

Epäonnen päivälle on ilmaantunut myös kilpailija: loka-

kuussa vietettiin ensimmäistä kansallista epäonnistumisen 

päivää. Nyt kaksi aaltolaista, Tuuti Piippo, 26, ja Miika 

Peltola, 30, ovat kirjoittaneet epäonnistumisesta kirjankin. 

Kirjoittajat tutustuivat Aalto-yliopiston Taideteollisen kor-

keakoulun Creative Business Management -maisteriohjelmas-

sa. Ajatus kirjasta syntyi kerran välitunnilla kahvilla. Peltola 

kertoi Piipolle kirjoittaneensa muistilappuun, että ”kirjoita 

kirja epäonnistumisesta.” Kului puolitoista vuotta, ja asian 

saattoi vetää yli to do -listalta: kaksikon kirja, Kantapään 

kautta, julkaistaan nyt helmikuussa. 

”puhuimme projektin alussa siitä, miksi suomalaisissa yri-

tyksissä ei myönnetä, että virheitä on tehty. Tämä on sel-

västi asenneilmasto-ongelma. Mietimme, miten tätä voisi 

muuttaa”, toimittajana ja visuaalisen alan töissä työsken-

nellyt Piippo sanoo. 

Kirjoittajat päättivät panna tunnetut ihmiset kertomaan 

epäonnistumisistaan. Kun he lähestyivät kustantamoja, 

moni toppuutteli. Kukaan suomalainen ei halua kertoa epä-

onnistumisestaan, heille sanottiin. 

”Siksi yllätti miten paljon ihmisiä lähti mukaan autta-

maan ja kertomaan oman tarinansa meille ilman sen kum-

mempaa suostuttelua”, mainostoimistoyrittäjänä työsken-

televä Peltola sanoo. Ihmiset kokivat aiheen niin tärkeäksi, 

että lähtivät mielellään puhumaan siitä. 

Kun kustannussopimus Tammen kanssa oli tehty, alkoi 

varsinainen urakka. ”Viimeiset kolme kuukautta ennen kä-

sikirjoituksen palauttamista kustantajalle teimme kymme-

nentuntisia päiviä”, Peltola kertoo. Piippo lopetti kirjoitta-

misen illalla, kun selkää särki niin, ettei hän jaksanut enää 

istua. ”Toisaalta oli upeaa herätä aamulla ja ajatella, että 

mulla on tämä yksi tehtävä: kirjoittaa kirja.”

Maailma ympärillä muuttui ja aihe paisui. Epäonnis-

tumisen päivä lokakuussa sai valtakunnallista huomiota. 

Tulevat kirjan kannet pääsivät kymmenen uutisten loppu-

kevennykseen. ”Meille kävi tsägä, että aihe on noussut pin-

nalle”, Peltola sanoo.

onko rähmälleen lentäminen siis uusin trendi? Miksi epä-

onnistumiseen tunnutaan oikein kannustavan? Piippo ja 

Peltola sanovat, että he eivät kannusta epäonnistumiseen, 

vaan yrittämiseen ja erehtymiseen. Kirjassa epäonnistu-

minen on synonyymi oman polun etsimiselle. Reitti ei ole 

suora, eikä alussa välttämättä tiedä, mihin oikeastaan on 

menossa.

Ajatuksiaan epäonnistumisesta jakavat kirjassa tunnetut 

suomalaiset laidasta laitaan: Sarasvuon lisäksi esimerkiksi 

näyttelijä Seela Sella, nyrkkeilijä Eva Wahlström, yritys-

valmentaja Jari Sarasvuo, oikeushammaslääkäri Helena 

Ranta ja eurokansanedustaja, hetken pääministerinäkin ol-

lut Anneli Jäätteenmäki.

Kirjan tarinoiden kautta kerrotaan, että olennaista on 

tehdä ja yrittää. ”Ja jos ne tekemiset eivät onnistu, pitää 

tehdä jotain muuta”, Peltola sanoo. ”Suurin riski on se, ettei 

ota riskejä”, Piippo sanoo.

Piippo sanoo olevansa onnellinen, jos juuri opiskelijat 

tarttuisivat kirjaan. Hän sanoo itse kaivanneensa tällaista 

opusta opiskellessaan. ”Olen itse lykännyt asioita, joita ha-

lusin tehdä pitkään elämässä, koska pelkäsin epäonnistu-

mista”, Piippo sanoo. 

Peltola taas toivoo, että kirja muut-

taisi myös lukijan suhtautumista 

toisten epäonnistumisiin. Suoma-

laisessa työelämässä olisi heistä 

niin paljon helpompi olla, jos hä-

peää ja epäonnistumisen pelkoa 

olisi vähemmän. √

T a k a i s i n 
s a t u l a a n

Tuuti Piippo ja Miika Peltola 
kyllästyivät ilmapiiriin, jossa 

epäonnistumista pitää hävetä. Heidän 
kirjassaan tunnetut suomalaiset 

kertovat, miltä tuntuu pudota 
kanveesiin ja nousta takaisin pystyyn.
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kolme vuotta sitten Yhdysvalloissa rysähti. Pankkeja kaa-

tui ja seurasi ennennäkemätön globaali talouskriisi, jonka 

jälkiä siivotaan edelleen. Härdellistä on syytetty lähinnä 

ahneita pankkiireita, heidän ylenpalttisia bonusjärjestelyi-

tään ja pölhöjä poliitikkoja. 

Vaan nyt on saanut osansa moitteista myös akateemi-

nen maailma. Joulukuussa Jyväskylän yliopiston kauppa-

korkeakoulun professori Kimmo Alajoutsijärvi osoitti 

syyttävällä sormella yllättävään suuntaan. Taloussanomi-

en haastattelussa Alajoutsijärvi kehotti kollegoitaan, siis 

muita kauppatieteilijöitä, menemään itseensä. 

Hänen mukaansa kauppatieteilijät tunaroivat maailman-

talouden. Kauppatieteissä on kehissä liian monimutkaisia 

malleja ja koulutuksen painopiste on metsässä, mies tykit-

ti. Menneistä ei ole opittu ja terve järki on kadonnut ahneu-

den tieltä. ”Me kauppatieteilijät melkein romautimme koko 

maailmantalouden. [—]Taloustieteilijöiden valtavirran ja 

suuren enemmistön mukaan mitään ei ole tehty väärin. He, 

kuten monet liikkeenjohtajatkin, mollaavat vain poliitikoi-

ta”, Alajoutsijärvi ripitti. Hän totesi, että alan oppikirjat 

sietäisi kirjoittaa uusiksi. Alajoutsijärven mielestä uudek-

si painopisteeksi tieteenalalla pitäisi ottaa vastuullisuus ja 

taloushistoria. 

Miten on, joko Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pi-

halla palaa vanhojen oppikirjojen rovio ja opetussuunni-

telmat on uusittu, taloustieteen professori Matti Pohjola? 

S a t t u u h a n n o i t a , 
v i r h e a r v i o i t a

Talouskriisi on kauppatieteilijöiden syytä, on Jyväskylän 
yliopiston kauppakorkeakoulun professori syyttänyt. 

Ottaako Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori 
nimiinsä tällaisen synnin? tEksti j
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”No ei ole”, Pohjola sanoo nauraen. ”Ei tämä maailma nyt 

niin yksinkertainen ole, että voisi sanoa kriisin syntyneen, 

koska jossakin kauppakorkeakoulussa opetettiin jotakin 

tai jätettiin opettamatta.” 

Professori Pohjola antaa oman selvityksensä taantuman 

syistä: ”Talouskriisi syntyy maailmantalouden globaalista 

epätasapainosta.” Kiina kasvaa voimakkaasti, mistä aiheu-

tuu ”säästöjen ylitarjonta” amerikkalaisille ja eurooppalai-

sille rahoitusmarkkinoille. ”Sehän on tietysti hirveän hie-

noa, jos kauppatieteet ovat saaneet Kiinan talouskasvun 

aikaiseksi.”

Vaikka suoranaiseen itseruoskintaan ei kauppatieteili-

jöillä ole Pohjolan mielestä aihetta, kriittinen sopii hänen-

Mut se ol i  sun sy yEi a leta hei sy y t telemään

kin mielestään olla. ”Ei sitä voi kiistää, etteikö rahoitusin-

novaatioilla olisi ollut tässä asiassa merkitystä.” Ja niitähän 

kauppiksissa kehitellään.

Pohjolasta se, ettei historiaa ole ymmärretty tai että on 

oltu ahneita, on kuitenkin liian yksinkertainen selitys ta-

louskriisille. 

Hän myöntää auliisti, että kriisin laajuus on lyönyt alan 

ihmiset ällikällä. ”Vielä 2008 ajateltiin, ettei tämä Suomea 

koske. Että Amerikan ongelmat ovat Amerikan ongelmia.” 

Paikallisina alkaneet talouskriisit kun eivät ole ennen le-

vinneet, vaikka niin pelättiin esimerkiksi 1990-luvun lopul-

la Aasian talouskriisin yhteydessä.

Nyt kävi toisin, sillä talousjärjestelmä on maailmanlaa-

juisesti niin voimakkaasti linkittynyt. Ongelmien siirty-

misen nopeus mantereelta toiselle on ollut jotakin ennen-

näkemätöntä. Kun yksi suuri pankki kaatui, se veti muita 

mukanaan kuin dominopalikoita konsanaan. 

Maailmanlaajuista taantumaa ei ollut tullut kohdalle en-

nen vuotta 2008 sitten toisen maailmansodan. Sen takia ta-

loustieteen malleja oli vuosien saatossa yksinkertaistettu 

ja muuttujia oli pudotettu pois. ”Globaalia pankkikriisiä ei 

ole pidetty todennäköisenä, mutta sitten se tuli. Nyt niissä 

malleissa on taas sen mahdollisuus. Taloustiede on yhteis-

kuntatiede ja se elää aina omassa ajassaan.” 

viimeiset kolme vuotta ovat siis olleet oppimisen paikka. 

Kauppatieteissä on ryhdytty paneutumaan finanssikriisin 

herättämiin kysymyksiin vakavuudella. 

”Kriisi suuntaa opiskelijoiden ja tutkijoiden mielenkiintoa 

sellaisiin asioihin, joita ei pidetty tärkeinä vielä kymmenen 

vuotta sitten”, Pohjola sanoo. ”Eihän tutkimuksessa olisi mi-

tään mieltä, jos se ei kohdistuisi keskeisiin ongelmiin.” 

Kriisin myötä ollaan enemmän ja enemmän ymmärretty, 

missä markkinatalous pettää. Aiemmin on luotettu siihen, 

että rahoitusmarkkinat toimivat aina tehokkaasti, eikä nii-

hin tarvitse juuri puuttua. 

Tämä saattaa olla muuttumassa. ”Pitää löytää oikea tasa-

paino markkinoiden vapaan toiminnan ja sääntelyn kesken. 

Sitä tässä nyt haetaan.” 

Oman kiinnostavan lisänsä tuo myös esimerkiksi deg-

rowth-keskustelu, joka kritisoi jatkuvaan kasvuun perus-

tuvia malleja. 

ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin. Pohjola näkee krii-

sissä opiskelijan kannalta loistavan oppimismahdollisuuden. 

”Tämä on historiallista aikaa, ainutkertainen tilaisuus 

oppia ymmärtämään talouden mekanismeja”, Pohjola sa-

noo. ”Kuten ei enää muisteta 1990-luvun lamaa Suomessa, 

tätäkään ei muisteta enää kymmenen vuoden päästä”, pro-

fessori povaa. 

Nyt siis kannattaisi ottaa kriisistä kaikki irti ja tutkailla 

globaalia taloutta sillä silmällä.

”Vaikka eivät kaikki opiskelijat ole kiinnostuneita siitä, 

mitä maailmassa tapahtuu. He ovat kiinnostuneita vain siitä, 

minkä työpaikan saavat. Sekin on ihan ymmärrettävää.” √
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oli ahdistavan sateinen marraskuun päivä, kun soitin 

YTHS:n mielenterveyspuolen hoidontarpeen arviointiin 

pitkällisen harkinnan jälkeen. Juttelin miellyttävän naisen 

kanssa pitkän tovin elämästäni – hiljattain kuolleesta isäs-

tä, stressistä, aluillaan olevasta parisuhteesta ja keskitty-

misongelmistani. Kerroin myös, että suomalaisena miehenä 

en mielelläni puhu tällaisista asioista. Minulle avun hake-

minen on kynnyksen takana.

Puhelun jälkeen olin helpottunut. Ongelmani tunnuttiin 

ottavan vakavasti ja asiani käsiteltäisiin seuraavassa mie-

lenterveyspalaverissa maanantaina, minkä jälkeen saisin 

ajan ammattiauttajalle.

Seuraavalla viikolla minulle soitettiinkin YTHS:ltä. Sain 

ajan psykiatrille jo seuraavan viikon tiistaille. Näin upeas-

tiko mielenterveyspalvelut hyvinvointiyhteiskunnassamme 

hoidetaankin? 

kun tiistai viimein koitti, lähdin luennolta aikaisemmin. 

Vasta sporassa tajusin tilanteen ahdistavuuden. Joutuisin 

oikeasti keskustelemaan henkilökohtaisimmista asioistani 

tuntemattoman ihmisen kanssa. 

Odottelin oikean oven takana viisi, kymmenen, kaksi-

kymmentä minuuttia, kunnes ymmärsin, että jotain on vial-

la. Tiede-lehti oli luettu, mutta lääkäri ei ollut vielä kutsu-

nut minua sisään.

Kävelin potilastoimistoon. Annoin henkilötunnukseni 

virkailijalle, työntekijä naputteli. Vakuutin, että minulla oli 

ollut lääkäriaika sovittuna. Virkailija sanoi, että tietojärjes-

telmäongelman takia lääkärini ei ollut saanut tietoa siitä, 

että minulla on hänelle aika. Itse asiassa hän ei edes ollut 

ollut koko viikolla töissä. 

onneksi sain ripeästi uuden ajan kahden viikon päähän 

edellisestä. Uutta lääkärikäyntiäni edeltävänä iltana har-

rastin seksiä ensimmäistä kertaa edellä mainitun alkavan 

parisuhteen kauniimman osapuolen kanssa. Menimme Töö-

löön yhtä matkaa. Valmistauduin avaamaan mieleni sopu-

koita tuntemattomalle. Raitiovaunussa tyttö totesi minun 

olleen juuri hiljaa yhtäjaksoisesti pisimpään suhteemme 

aikana. Mieleni valmistautui koettelemukseen. 

Tällä kertaa lääkäri oli paikalla ja 10 minuuttia sovitun 

ajan jälkeen minut kutsuttiin pehmeästi valaistuun huonee-

seen. 

Psykiatrini kätteli minut ja kysyi, olenko käynyt hä-

nellä aiemmin. Vastasin, etten ole. Ihmettelin mielessäni, 

eikö psykiatrin normaalirutiineihin kuuluisi tarkistaa en-

nen potilaan vastaanottamista, onko potilas käynyt hänen 

luonaan juttelemassa aiemminkin. Mitä jos olisi edellisellä 

viikolla kertonut psykiatrille kipeimmät salaisuutensa, ja 

seuraavalla viikolla lääkäri ei muistaisi ikinä koko ihmistä 

nähneensäkään.

Lääkäri ohjasi minut nojatuoliin ja siirtyi itse pitkältä 

tuntuvaksi ajaksi lukemaan koneeltaan papereitani. Tätä 

kai sanotaan tutustumiseksi, ajattelin.

Viimein parrakas psykiatrini siirtyi koneeltaan itse asi-

aan. Minuun. Ensimmäisenä hän halusi tietää, olenko pa-

risuhteessa. Kun vastasin, että olen, seurasi jatkokysymys: 

”Onko suhteesi heteroseksuaalinen?” Vastasin kyllä, mihin 

psykiatrini totesi: ”Ja seksiä on. Saako hän orgasmin?”

En pidä itseäni sulkeutuneena ihmisenä, mutta takelte-

lin vastauksessani. Jotenkin en ollut ajatellut, että sänky-

hommat olisivat niitä asioita, joista lääkäri olisi ensimmäi-

senä kiinnostunut. Olin kuvitellut, että ensin olisi jotain 

helppoja lämmittelykysymyksiä, joilla lääkäri loisi minulle 

mukavan ja luottavaisen olon. Sitten olisi helpompi puhua 

tuntemattomalle ihmiselle vaikeammistakin asioista. Ja 

lämmittelykysymysten jälkeen tohtori vaikka lukisi täyttä-

mäni alkukyselyn, ja sen jälkeen nyökytellen toteaisi, että 

jaahas, sinä siis kärsit stressistä ja keskittymisvaikeuksis-

ta. Ja jossain vaiheessa ehkä käsiteltäisiin esimerkiksi isä-

ni kuolemaa. 

alun parisuhdekysymysten jälkeen sitten jatkoimmekin 

keskustelua sivuten hieman perhettäni. Lääkäri kyseli isäs-

täni. Kun kuvasin häntä feminiiniseksi, lääkäri keskeytti: 

”Et voi kuvata isääsi noin. Hänellä oli neljä lasta”. Pysyin 

kannassani, että isäni oli feminiininen, ja pienen miettimi-

sen jälkeen psykiatri sanoi ymmärtävänsä mitä tarkoitan. 

En tiedä ymmärsikö. Lääkärini äidinkieli ei ollut suomi.

Psykiatrin seuraava kysymys oli hämmentävin. Se meni 

sanatarkasti näin: ”Porno, internet, masturbaatio?”. Teen 

ammatikseni internetviestintää, joten en voi kieltää, etten-

kö käytä internetiä. En voi myöskään väittää, ettenkö olisi 

katsonut pornoa tai masturboinut. Y-sukupolven edustaja-

na jopa yhdistän nuo kolme.

en silti osannut vastata. Olettiko psykiatrini, että jos on-

gelmani olisi jatkuva runkkaaminen nettipornon ääressä – 

mikä kiistämättä aiheuttaisi vakavia keskittymisongelmia 

– kertoisin sen suoraan? Enkö olisi kertonut sitä jo ensim-

mäisessä puhelussani? Jos ehkä olisinkin nettirunkkari, 

mutten tunnistaisi ongelmaani, olisiko tuo lakoninen ky-

symys avannut alitajuntani pimeät virrat niin, että olisin 

tunnustanut kaiken ja parantunut?

Annettuani jonkinlaisen vastuksen porno-internet-mas-

turbaatio-kysymykseen hoito-operaatio oli kestänyt noin 

30 minuuttia. Koko aika oli mennyt seksuaalisuudesta-

ni keskustellessa. Enempää ei tarvittu: lääkäri oli tehnyt 

diagnoosinsa. Lääkäri kertoi, etten tarvitse hänen mieles-

tään ammattiapua, mutta voin kyllä lähettää sähköpostia 

jos haluan. Hän kysyi, miten keskustelu oli minun mieles-

täni mennyt. Katselin seiniä ja kerroin olevani kovin tyyty-

väinen hoitooni.

Ulko-ovelle päästyäni nauroin. Olin selvästi tavannut it-

sensä Freudin. 

Tämän kokemuksen jälkeen en ole psykiatria etsinyt. En 

pelkästään siksi, että ammattilainen YTHS:ltä jo antoi diag-

noosinsa vaan lähinnä siksi, että seuraava vastaava koke-

mus olisi ehkä jo liian ahdistava. 

Entä jos olisin ollut vielä sairaampi ja ahdistuneempi? 

Itsemurhan partaalla? Tavattoman ujo ja ahdistunut nuori 

mies, jonka on saatava jutella jollekin? Toivottavasti YTHS 

ei lähetä heitä samalle lääkärille. √

T a p a h t u i 
p s y k i a t r i l l a

Opiskelijan tositarina siitä, millaista 
mielenterveyshoitoa YTHS:ltä voi 

saada.
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Teksti julkaistaan poikkeuksellisesti nimettömänä.

Näy tät ihan net t irunkkar i l taKerronko, mikä on ongelmasi?
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Astu sisään entiseen Arabian tehtaaseen siitä ovesta, 

jonka vieressä on taitelijatarvikeliike Kynä ja Paperi, 

kävele käytävän päähän ja matkusta hissillä yksi 

kerros alaspäin. Käänny vasemmalle. Uskaltaudu 

syvälle elokuvataiteen laitoksen uumeniin, käänny 

taas vasemmalle ja avaa raskas teräsovi. Edessäsi 

avautuu allas.

Kaksi ja puoli metriä syvä allas voi pitää sisällään 

90 kuutiota vettä. Se rakennettiin Taiteiden ja 

suunnittelun korkeakouluun vuonna 1999, jotta 

suomifilmin uudet toivot pääsisivät tekemään 

vedenalaisia kuvauksia.

Aino meni ja räpytteli silmäripsiään elokuvataiteen 

harjoitusmestarille. Altaan päältä nostettiin sitä 

suojaavat betonilevyt ja vesihanat avattiin. Hanat 

olivat auki vuorokauden, jotta allas saatiin täyteen.  

Sitten nenästä kiinni ja yks kaks kol sukellus!

M a l l i t :  H e d d a  Wa l l é n ,  M a l i n  N y q v i s t , 
M i a  F r i l a n d e r  &  U l l a  D o n n e r
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P i i l o l e i k i n
l o p p u

X X X

Kirjailija Rosa Liksom 

voitti joulukuussa 

Finlandian. Hän on 

kirjoittanut 30 vuotta, 

mutta vasta nyt hän 

tulee julkisuuteen.

NL romaht i ,  le lut jä i
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Rosa on renessanssi- ihminenLenin-setähän se s ie l lä

kun gallerian oveen koputtaa, huomaa, että 

se onkin auki. Ovi aukeaa suoraan työhuo-

neeseen, jonka ikkunasta näkyy tammikui-

nen aamu. Huoneen keskellä istuu värikkäästi 

pukeutunut nainen suuressa, mukavassa noja-

tuolissa. Nainen siemailee kahvia ja syö ruis-

leipää. Hän kuuntelee aamun uutisia radiosta. 

Katse karkaa heti huoneen moniin yksityis-

kohtiin. On 50-lukulainen transistoriradio, 

vanha telkkari ja jukeboksi. Seinillä on öljy-

väritöitä, joissa päävärinä on poltettu keltai-

nen. Useammassa työssä hahmot ovat saame-

laisia. Yhdessä työssä ne näyttävät keilaavan. 

Hyllyillä on pieniä muovieläimiä, huoneen si-

sustajan rakkaus kitschiin välittyy.

Kun naisen puhelin soi, hän vastaa: “Anni”.

Mutta me lukijat tunnemme hänet toisella ni-

mellä: Rosa Liksom.

sukunimensä kirjailija Rosa Liksom keksi asu-

essaan Pihlajanmäessä suomenruotsalaisessa 

kommuunissa, Arkissa, jossa ”liksom” sanaa 

toisteltiin. Rosa taas tuli kuuluisasta sosialis-

tista, Rosa Luxemburgista. 

Rosa Liksom on kirjoittanut novelleja, ro-

maaneja ja näytelmiä sekä tehnyt sarjakuvaa 

ja kuvataidetta lähes 30 vuotta. Kirjoja on 

käännetty 16 kielelle ja taidenäyttelyjä on ollut 

Suomessa ja ulkomailla. Ja viime joulukuussa 

kirjailija sai Finlandia-palkinnon.

Tähän vuoteen asti Liksom on pysynyt pii-

lossa medialta. Hän tuli tutuksi poseerauk-

sesta aurinkolasit silmillään venäläistyylinen 

koppalakki päässä. Hän ei ole antanut haas-

tatteluita kirjoistaan tai kertonut taiteestaan. 

”Pseudonyymin valinta on ollut järkevin teko-

ni”, hän sanoo painokkaasti. ”Se suojeli mua. 

Sain elää omaa elämääni rauhassa.” 

Piiloleikki oli niin täydellinen, että vasta 

kolmannen kirjan jälkeen hänen sukulaisen-

sa saivat tietää Liksomin kirjoittavan kirjoja. 

Miksi hän sitten nyt istuu tässä, haastatel-

tavana?

”Koin, että nyt julkisuus kuuluu pakettiin, 

kun voitin Finlandian. Ajattelin, että nyt olen 

jo niin vanha, että voin hyvin rajoitetusti har-

rastaa julkisuutta.” 

Liksom miettii hetken ennen kuin jatkaa. 

”Julkisuus on hevonpaskaa”, hän sanoo ja 

ääni tiukkenee. ”Se häiritsee taiteen tekemis-

tä. Moni nuorihan lähtee siihen mukaan. Ke-

tään en halua opettaa, mutta välillä ajattelen, 

että herran jumala, tyypit eivät tajua mihin ne 

lähtevät. Julkisuus vääristää maailmankuvaa, 

etenkin nuorella ihmisellä. Se ruokkii ihmi-

sessä alueita, jotka ovat tuhoisia.” 

on vuosi 1979. Mies lavalla laulaa todella ko-

vaa. Musiikki soitetaan nopealla tempolla, rä-

käisesti. Sanoista ei saa selvää, mutta laulu 

kuulostaa paikoin suomelta, aggressiiviselta. 

Ihmiset ympärillä tanssivat hyppimällä tasa-

jalkaa, he pogoavat. Energia virtaa. Musiikki 

on punkkia ja sitä soitetaan Lepakossa, joka 

on vallattu. On tehty historiaa, suomalainen 

talonvaltausliike on saanut alkunsa. Siel-

lä jossain joukon seassa on myös parikymp-

pinen Anni Ylävaara. Hän on tutustunut 

 vaihtoehtojengiin muuttaessaan pohjoisesta 

Helsinkiin. Ja nyt siinä jengissä todella tapah-

tuu: nuori nainen on mukana, kun Koijärven 

kuivaamista vastustetaan. Hän arvostaa suu-

resti Pentti Linkolaa ja kuuluu esivihreisiin: 

vastustaa kuluttamista ja kannattaa kierrät-

tämistä. Muiden opiskelijoiden kanssa hän 

panee kirjakahvilan pystyyn ylioppilaskunta-

talolle ja pitää myös kahvilaa Lepakossa. Kaik-

ki haluavat tehdä kaikkea ja kokeilla erilaisia 

asioita: bändejä kasataan ja opetellaan soitta-

maan omin päin. Erilaisia tiedostavia pienleh-

tiä perustetaan ja teatteriryhmät kukoistavat. 

”1980-luvun alku oli euforista aikaa”, Liksom 

muistelee. 

”Oma kirjoittamiseni oli luonteva osa tätä. 

Kaikki muutkin kirjoittivat! Kuvataiteen ja 

sarjakuvien tekemisen kanssa oli sama juttu. 

Ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Se, että siitä 

tuli ammatti oli toinen juttu. On kumma että 

tässä kävi näin. Se on vieläkin mulle yllätys.” 

Liksomin mielessä taiteen tekeminen ei 

kuitenkaan linkity vain vaihtoehtoporukoi-

hin, vaan myös akateemiseen maailmaan ja 

opintoihin. 

Vuosikymmenen alussa hän opiskeli Hel-

singin yliopistossa. Opiskelukavereita olivat 

muun muassa Pekka Haavisto ja Thomas 

Wahlgren. ”Kun olin yliopistossa, sai aivan 

vapaasti valita mitä opiskelee. Sääli, kun sa-

maa vapautta ei enää ole”, hän sanoo. 

Nuorena Liksom oli halunnut venäjän kielen 

opettajaksi, mutta kielten opiskelu tuntuikin 

tylsältä ja nuori nainen kiinnostui antropolo-

giasta. Ja monesta muustakin: hän suoritti yh-

teensä yksitoista perusopintokokonaisuutta, 

esimerkiksi folkloristiikasta, uskontotieteestä 

ja sosiologiasta. Opintoja karttui myös esimer-

kiksi Moskovan yliopistosta filosofiasta ja Köö-

penhaminan yliopistosta työpsykologiasta. 

”Akateemisesta koulutuksesta on ollut 

valtavasti hyötyä työssäni kirjailijana. Se on 

opettanut näkemään. Kirjailijan työ on hyvin 

paljon sitä, että näet asioita.”

kangaspuut paukkuvat rytmikkäästi. Aina 

välillä nainen pujottaa loimilankojen välistä 

lisää kangassuikaletta matonkutimeen. On 

vuosi 1983. Anni Ylävaara on lähtenyt Helsin-

gistä ja asuu pienessä tanskalaisessa kylässä, 

jonka skandinaavisessa kansankorkeakoulus-

sa hän myös dreijaa savea ja opiskelee tans-

kaa. Ja kirjoittaa “stooreja”, kuten hän itse no-

vellejaan kutsuu.

Pian hän muuttaa vapaakaupunkialue 

Kristianiin Kööpenhaminassa. Siellä hän kir-

joittaa, tekee sarjakuvia, on töissä kaupassa, 

toisinaan leipomossa. Sunnuntaisin hän läm-

mittää 50 hengen saunan. Se on hyvin suosittu. 

Kommuunissa on kämppiksiä lähes parikym-

mentä, aikuisia ja lapsia, ihmisiä yhdeksästä 

eri maasta. Ekologinen elämäntapa on kom-

muunissa tärkeää: ruoka on luomua, lihaa ei 

syödä. Sähkövaloja ei ole, eikä sisävessaa.

Koko ajan Anni Ylävaara kirjoittaa tarinoita 

esimerkiksi lappilaisista ihmisistä, jotka puhu-

vat peräpohjolan murteella, meän kielellä, hä-

nen omalla murteellaan. Hän kirjoittaa myös 

helsinkiläisistä nuorista, joilla ei mene kovin 

hyvin. Tekstit ovat paikoin todella lyhyitä. Kir-

jailija Rosa Liksomin oma tyyli on syntymässä.  

 Esikoisteos, novellikokoelma, Yhden illan 

pysäkki julkaistiin 1985. Tarinat ovat realisti-

sia ja karuja. Ne kertovat ihmisistä, jotka ovat 

vaivoin kiinni elämänsyrjässä. Kirjaa luettiin 

mielenkiinnolla ja kriitikot pitivät siitä. Teos 

palkittiin J.H. Erkko -palkinnolla, joka on suu-

rin tunnustus, jonka esikoiskirjailija voi saada. 

”Huomasin, että mun on helppo kirjoittaa 

tarinoita”, Liksom muistelee noita alkuaikoja. 

”Ymmärsin, että mulla oli selkeästi jotakin sa-

nottavaa.”  
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Rosa, Venäjä ja murhamiehetWautsi mikä mimmi

rosa Liksomin työhuoneella neuvostolelut 

tuijottavat hiljaisina hyllystä. Liksom keräi-

lee niitä. Rykelmässä television päällä on 

Leninejä  joiden kalju näkyy ja Leninejä joilla 

on lätsä. Yksi Lenin-patsas katsoo yläviistoon. 

On myös maatuskoja, puisia nukkeja, joiden 

sisältä löytyy uusia puisia nukkeja. Ne kaikki 

kertovat Liksomin suuresta rakkauden koh-

teesta: Venäjästä. 

Liksom on kotoisin Lapista, Ylitorniosta. Lu-

kioon hänen piti lähteä vähän alemmas Rova-

niemelle. Uudesta kotikaupungista käsin teini-

ikäinen tyttö teki useita matkoja Murmanskiin. 

”Kaupunki teki valtavan vaikutuksen muhun. Se 

oli kuin Las Vegas tuntureiden keskellä”, Liksom 

kertoo. Noina vuosina hän kolusi läpi myös Eu-

roopan eri kaupungit. Haaparannan kautta pää-

si Ruotsiin ja raiteet veivät siitä eteenpäin. ”Olin 

kiertänyt Euroopan kahdesti, ennen kuin kävin 

ensimmäistä kertaa Helsingissä.”

Lappi ja Venäjä ovatkin kaksi Liksomin tuo-

tannon keskeistä teemaa. Kolmanneksi tee-

maksi Liksom nimeää “murhamiehet”. Käsite 

pitää hänen mukaansa sisällään ihmiset, jotka 

ovat marginaalissa. ”Asui sitten suurkaupun-

gissa kuten Helsinki tai Pariisi, vastaan tulee 

syrjäytyneitä ihmisiä. Mulla on jonkinlainen 

ymmärrys heitä kohtaan.”

Sekä Venäjä että murhamiehet ovat vahvas-

ti läsnä myös Liksomin uusimmassa kirjassa. 

Romaanin päähenkilö, tyttö, kuuntelee Dusty 

Springfieldin musiikkia korvalappustereois-

taan pitkällä junamatkallaan halki Siperian. 

Levy on soinut tänään työhuoneella. 

ensimmäisessä Liksomin kirjassa oltiin pysä-

killä, uusimmassa ollaan taas matkalla. Hytti 

numero 6:n tarina perustuu Liksomin omaan 

samanlaiseen junamatkaan Ulan Batoriin 

vuonna 1986. ”Mulle oli selvää, että tulen kir-

joittamaan tämän kirjan.” 

Hän kirjoitti kirjaa viisi vuotta. Sysäyksen 

antoi Sofi Oksasen 2003 ilmestynyt Stalinin 

lehmät -romaani, joka kertoi kirjailijan lap-

suudenmuistoista Virossa. ”Ajattelin luettuani 

sen, että hitto vie, mulla on niin paljon juttuja 

mitä pitäisi kirjoittaa”, Liksom sanoo.

Kuinka Finlandia-palkittu kirja sitten kir-

joitetaan? Esimerkiksi näin: Ensin Liksom luki 

valtavasti, sekä romaaneja että elämäkertoja. 

Lisäksi hän katsoi neuvostoaikaisia elokuvia. 

Niiden tehtävä oli nostaa esiin muistoja. ”Kun 

näin elokuvassa tiskipöydällä jonkun tiiviste-

maitopurkin, muistin että juuri tätä tiiviste-

maitoa mä käytin.”

Kirja, 50 liuskaa, jossa oli jo alku ja loppu, 

syntyi yhden viikonlopun aikana, kun perhe 

oli metsäreissulla ja Liksom sai rauhassa kir-

joittaa. Sitten se paisui 350 liuskaan. Hän ajat-

teli, että kirja olisi laajempi näkökulma Neu-

vostoliiton ja Venäjän historiaan.

Kun kustannustoimittaja luki sen, lähti sii-

tä pois puolet, kaikki sivuhenkilöt. ”Alkujär-

kytyksen jälkeen toivuin siitä kyllä nopeasti”, 

Liksom sanoo. Kirjasta tuli vain tytön ja mie-

hen tarina. Sivuhenkilöiden tarinat ja kirjaan 

ajatellut piirrokset siirtyivät Liksomin netti-

sivuille.

miksi minä rakastan tätä maata, tyttö miettii 

romaanissa. Samaa pohtii lukija. Neuvosto-Ve-

näjästä maalataan kirjassa melankolinen, ru-

mankaunis kuva. 

Liksomin kirjallinen tyyli on muuttunut 27 

vuoden aikana. Kerrontaan on tullut pehmeyt-

tä, kuvaukseen hellyyttä. 

”Totta kai ikä vaikuttaa, en ole enää pari-

kymppinen, pakkohan sen on näkyä kielessä. 

Muu olisi valitettavaakin.”

Tarinat ovat edelleen rankkoja, mutta Hyt-

ti numero 6:n tarinassa on toivoa. Tyttö me-

nee Mongoliaan asti ottamaan etäisyyttä elä-

määnsä. Lopuksi hän tuntee olevansa valmis 

palaamaan Moskovaan, kaupunkiin josta piti 

alussa paeta.

Teksti on muuttunut, onko myös kirjailija? 

”Nykyään olen keskiluokkainen perheenemän-

tä”, Liksom sanoo itsestään.

Pohjimmiltaan hän on kuitenkin samanlai-

nen kuin nuorena. Hän arvostaa edelleen sa-

moja asioita. ”Sävyjä on tullut lisää, mutta pe-

rusperiaatteet ovat samat. Kannatan edelleen 

suoraa toimintaa, esimerkiksi eläinoikeusak-

tivistien iskuja. Voi olla, että musta tulee van-

hemmiten taas kova anarkisti. Yhdelle kahdek-

sankymppiselle ystävälleni on käynyt näin.” 

Yhä edelleen Liksom opiskelee mielellään, 

elämää varten, kuten hän sanoo. Hän käy 

kuuntelemassa muun muassa Pekka Hima-

sen, Esa Saarisen ja Kirsti Longan luen-

toja. ”Käyn antropologian peruskurssillakin 

välillä kuuntelemassa miten asiat nykyään 

opetetaan.”

Nuorta itseään, esikois-

kirjailija Rosa Liksomia, 

hän ei lähtisi neuvomaan. 

”Kannustaisin, mutta muu-

hun en lähtisi”, hän sanoo. 

”Neuvothan eivät yleensä 

auta.” √

 "Asui sitten 

suurkaupungissa 

kuten Helsinki 

tai Pariisi, 

vastaan tulee 

syrjäytyneitä 

ihmisiä. Mulla 

on jonkinlainen 

ymmärrys heitä 

kohtaan."
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Senkin hikar itVai s it tenkin keski- ikäistenkerho?

kokkolan yhteislyseon abiturientit olivat sinä aamuna 

panneet päälle tyylikkäimmät vaatteensa. Oltiin menos-

sa Hesaan. Laukuissa oli evästä mukana pitkää ajomatkaa 

varteen. Abit pakkautuivat linja-autoon, luokkaretki voisi 

alkaa.

Reilun kuuden tunnin ajomatkan jälkeen bussi parkkee-

rasi Eduskuntatalon eteen. Toisella puolella katua tönötti-

vät vielä VR:n punatiiliset makasiinit, elettiin uuden vuosi-

tuhannen alkua.

Opettaja johdatti nuoret Eduskuntatalon vierailijasisään-

käynnille. Siellä heitä odotti opas, jonka kanssa kierrettiin 

eduskunnan kuppilassa ja käytiin katsomassa istuntosalia. 

Pater noster -hissit vilahtelivat ylös ja alas. Holvikaaria, pu-

kuja, jakkupukuja, painavia tummia puuovia.

Abiturientti Tuomo Puumala katseli käytävällä viilettä-

viä kansanedustajia, joiden askeleet kaikuivat marmorilat-

tioilla. Kaverit Kokkolassa olivat naljailleet ennen lähtöä, 

että valitse sinä Tuomo jo itsellesi sieltä pulpetti valmiiksi. 

He aavistelivat, että luokkaretki ei jäisi Tuomo Puumalan 

ainoaksi matkaksi Arkadianmäelle.

Opaskierroksen jälkeen vierailijoille tarjottiin keksejä. 

”Ne keksit olivat jo nähneet parhaat päivänsä. Kristal-

likruunujen loisteessa ja marmorilattioiden kiillellessä se 

tuntui jotenkin kornilta”, Tuomo Puumala, 29, sanoo nyt. 

Viitenä viime vuonna hän on itse ottanut vastaan kokkola-

laiset abit eduskunnassa ja huolehtinut, että tarjolla on aina 

ollut ainakin sämpylöitä.  

Keskustalainen Puumala, 29, on yksi eduskunnan 

1980-luvulla syntyneistä kansanedustajista. Heitä on kym-

menen: neljä kokoomuslaista, kolme keskustalaista, kaksi 

perussuomalaista ja yksi demari. Vihreitä ei tässä ”kasari-

kansanedustajien” joukossa ole, vaikka monien tutkimus-

ten mukaan puolue on nuorten keskuudessa suosituin.

Enemmänkin 1980-luvun lapsia voisi ehkä olla eduskun-

nassa, sillä alle kolmikymppiset ovat yhä aliedustettuja. 

Suomalaisista 12 prosenttia on syntynyt 80-luvulla, mutta 

kansanedustajista heitä on vain viisi prosenttia. Kaikkein 

yliedustetuimpia ovat 60-lukulaiset: väestössä heitä on 13 

prosenttia, mutta kansanedustajan paikoista tämä sukupol-

vi on vallannut 35 prosenttia.

Keski-ikäisten ylivallasta huolimatta voi sanoa, että ke-

vään vaaleissa tapahtui nuorennusleikkaus. Viime kaudella 

alle kolmikymppisiä edustajia oli eduskunnassa vain kaksi. 

Nyt heitä on siis viisinkertainen määrä viime eduskuntaan 

verrattuna.

Vaan on nuoria pyörinyt Arkadianmäellä ennenkin. Alle 

30-vuotiaita kansanedustajia oli eduskunnassa enemmän 

kuin nyt viimeksi vuonna 1995. Kaikkien aikojen eduskun-

takuopus on nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki 

Liikanen, joka nousi eduskuntaan 40 vuotta sitten olles-

saan 21-vuotias. 

 

istuvan eduskunnan kuopus on neljä vuotta vanhempi kuin 

Liikanen aloittaessaan. Hän on Olli Immonen, 25-vuotias 

perussuomalainen.

Lukion ja turvallisuusalan perustutkinnon suoritta-

neen Immosen poliittinen herääminen sai sytykkeen ul-

komaisista nettilehdistä ja blogeista, joita hän lueskeli 

2000-luvun alussa. ”Huolestuin Suomen ilmapiiristä, joka 

ei sallinut kriittistä keskustelua maahanmuutosta.” Kun 

perussuomalaiset saivat vuoden 2003 vaaleissa läpi kolme 

kansanedustajaa, Immonen havahtui puolueen olemassa-

oloon. Pari vuotta hän harkitsi liittymistä joko kokoomuk-

seen tai perussuomalaisiin. ”Jonkin aikaa sitä jumppasin, 

mutta mun mielestä kokoomus oli ajautunut hyvin kauas 

siitä aatemaailmasta, jota se joskus edusti.”

Immonen valitsi perussuomalaiset, joiden kannatus oli 

noihin aikoihin 1,6 prosenttia.

Kun vuoden 2008 kunnallisvaalit lähestyivät, hän ajat-

teli etsivänsä hyvän ehdokkaan ja tekevänsä työtä tämän 

taustajoukoissa. Hän ei kuitenkaan löytänyt ketään, jonka 

ajatukset olisi voinut täysin jakaa. ”En ollut koskaan aja-

tellut, että olisin ehdokkaana. Mutta jotenkin siinä ei sitten 

jäänyt muuta mahdollisuutta.”

Oululaiset äänestivät Immosen valtuustoon. Hänen 

kampanjansa oli maksanut 180 euroa.

Kun perussuomalaiset värväsivät ehdokkaita vuoden 

2011 eduskuntavaaleihin, päätös ehdolle asettumisesta oli 

helppo. Politiikassa näyttää toimivan porttiteoria: kun ker-

ran innostuu mukaan, päätyy helposti kokeilemaan siipi-

ään entistä isommilla areenoilla. 

Immonen koki, että eduskuntavaaliehdokkuus oli jopa 

hänen velvollisuutensa, kun kuntavaalit olivat menneet 

niin hyvin. Ja hyvin menivät myös eduskuntavaalit.

 

olli immonen, vartija Oulusta, ei kuitenkaan ole mikään 

tyypillinen kasarikansanedustaja.

Muilla 1980-luvulla syntyneillä edustajilla on takanaan 

pitkä politiikan sävyttämä henkilöhistoria – heitä voisi 

ehkä sanoa vähän hikareiksi. Taustalla on kansanedusta-

jan tai ministerin avustamista, opiskelijapolitiikkaa, työ-

kokemusta puolueesta tai ammattijärjestöstä. Esimerkiksi 

keskustan Tuomo Puumala ponnisti jo 18-vuotiaana Kok-

kolan kunnanvaltuustoon, 22-vuotiaana valtuuston pu-

heenjohtajaksi, sitten eduskuntaan. Nyt hän on jo toisen 

kauden kansanedustaja ja keskustan varapuheenjohtaja.

Joukossa on valtiotieteen, yhteiskuntatieteen ja hallin-

totieteen kandidaattia ja maisteria.

Ja niin sen ehkä pitää ollakin? Kokoomuksen Sofia Vik-

manin, 28, mielestä kansanedustajuus on erityisosaamista 

vaativaa työtä: ”Kansanedustajalla pitää olla ammattitai-

toa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, aivan kuten lää-

kärillä pitää olla tarvittava kokemus hoitaakseen ihmisiä 

ja lentäjällä osaaminen ohjatakseen matkustajakonetta.”

Pirkanmaan ääniharavaksi noussut Vikman ajatteli pit-

kään, että hevosista tulisi hänen ammattinsa, mutta lukion 

jälkeen politiikka alkoi kiinnostaa entistä enemmän. Hän 

on määrätietoisesi kehittänyt alalla tarvittavia taitoja ja 

kerännyt sopivaa kokemusta: ollut kaupunginvaltuustos-

sa, opiskellut valtio-oppia ja avustanut kansanedustajaa.

K a s
a r i
k e r
h o Eduskunnassa 

tapahtui keväällä 
nuorennusleikkaus. 

Vai tapahtuiko 
sittenkään ihan 

oikeasti?
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Bob Hels ink i nuorensi kokoomuksenEi mitään teinejä enään

Aina kokemus ei näy kasvoista. ”Kun olin ensimmäisiä 

kertoja eduskunnan ruokalassa kansanedustajana, seisoin 

jonossa keskellä herrarivistöä. Täällä avustajat maksavat 

ruuan ruokalapuilla ja monilla edustajilla on ruokatili. Kun 

sanoin kassalla, että haluaisin avata tilin, myyjä sanoi, että 

se onnistuu vain edustajille.”

Jos Sofia Vikmania pidettiinkin eduskunnan ruokalas-

sa nuoren näköisenä, samaa ei voi sanoa muusta kasari-

jengistä. Ei heitä hevillä erota Arkadianmäen konkareista.

Katsotaan vaikka perussuomalaisten Olli Immosta: On 

vaikea uskoa, että tuo leveään kravattiin ja silmälaseihin 

sonnustautunut mies, joka nettisivullaan kertoo olevansa 

naimisissa ja pienen lapsen isä, on vasta 25-vuotias.

Ja keskustan Tuomo Puumala, syntynyt vuonna 1982, 

kirjoitti lokakuussa blogissaan näin: “Vierailin viikonlop-

puna Keskustanuorten liittokokouksessa Pohjois-Savon 

Tahkovuorella. Kyllä nuorissa oli virtaa ja tuoreita aja-

tuksia!”

Kyllä nuorissa oli virtaa ja tuoreita ajatuksia?

“note to self: Älä kävele alennusmyyntien aikaan Gantin 

liikkeen ohi, ellet halua päätyä ostamaan jälleen yksiä pu-

naisia housuja.“ Näin varoittaa kokoomuksen kansanedus-

taja Lasse Männistö, 29, Facebookissa statuksessaan. 

Aivan kuten Puumalan blogissaan kuvailemilla keskusta-

nuorilla, Männistöllä näyttää riittävän “virtaa”. Kokoomuk-

sessa onkin eniten alle 30-vuotiaita kansanedustajia. Puo-

lue on tietoisesti tavoitellut nuorta imagoa.

”Lasse Männistöä väsyttää. TGIF”, päivittää Männistö 

statustaan vähän myöhemmin. (Niille kalkkiksille jotka eivät 

tienneet, TGIF on lyhenne sanoista Thank God it’s Friday.)

Männistö on aika Facebook-haukka. Hän jakaa siellä 

linkkejä ja statuspäivityksiä vähintään kerran päivässä, 

monesti monta kertaa päivässä. Ja taas: ”Eduskunnassa 

on muuten TODELLA hiljaista. Vaksi ei meinannut päästää 

mua sisään kun oli niin ihmeissään. Kysyin, että näytänkö 

todella noin pahalta spinnin jälkeen, johon hän hämillään 

totesi, että oli vain yllättynyt.. :D.”

Männistö pukeutuu punavalkoraidalliseen solmioon ja 

siniseen takkiin. Rintataskusta pilkottaa kirkkaanpunai-

nen silkkinen taskuliina. Nenällä on muoviset mustat, vä-

hän graafikkolaseja muistuttavat rillit.

Kun on uuden vuoden ensimmäinen maanantai, käytän-

nössä koko muu eduskunta on lomilla. Männistö pyörii jo 

työpaikalla.

“Olen huomannut, että joskus energisyyteni aiheuttaa 

vanhemmissa kollegoissani huvittuneisuutta, joka ei kui-

tenkaan ehkä ole pelkkää huvittuneisuutta, vaan siihen kät-

keytyy ehkä myös huolen siemen”, hän kertoo. “Kun tulee 

nuorena politiikkaan, on paljon äänessä ja tekee asioita, 

 istuu täällä pitkiä työpäiviä, ja on mediassakin esillä liit-

tyen asioihin, jotka on kontroversiaaleja, niin kyllä tämä 

herättää huomiota. Joskus kuulee sellaisiakin juttuja, että 

ottais tuokin vähän rauhallisemmin.”

Kontroversiaaleilla asioilla Männistö viittaa lakiesityk-

seen sukupuolineutraalista avioliittolaista, jonka puolesta 

hän on kerännyt eduskunnassa allekirjoituksia.

Kun Männistö piti ensimmäisen puheenvuoronsa 

eduskunnan suuressa salissa, silloinen puhemies Ben 

Zyskowicz pälyili hänen suuntaansa epäluuloisena. 

Eduskunnan istuntosalissa kannettavien tietokoneiden 

käyttö on kiellettyä. Ja joku laite Männistöllä oli pön-

tössä mukanaan. Nimittäin iPad. Nyt eduskunnassa on 

sovittu, että iPadien käyttö on täysistunnoissa muuten 

sallittua, mutta niillä ei saa kirjoittaa. 

  

istuntosalin iPad-politiikka on hieman muuttunut, mutta 

muuttuuko mikään muu nuorten edustajien myötä?

Ehkä siihen voi vastata kasarijengin demariedustaja 

Antti Lindtman, 28.

Demarit on puolue, jota on viime vuosina toistuvasti syy-

tetty vakitöissä olevien keski-ikäisten etuja ajavaksi puo-

lueeksi. Siinä missä kokoomus on nuorentanut imagoaan 

Bob Helsingin voimin, demareiden nuorta puheenjohtajaa 

Jutta Urpilaistakin on haukuttu tätimäiseksi.

Yksi syy, miksi Sdp on saanut vanhoillisen leiman, on 

hirttäytyminen kysymykseen eläkeiästä.

Eläkesota roihahti kunnolla vuonna 2006, kun julkais-

tiin Osku Pajamäen kirjoittama kirja Ahne sukupolvi. Sii-

nä hän syytti suuria ikäluokkia siitä, että ne ovat tietoisilla 

poliittisilla päätöksillä kahmineet itselleen muhkeita eläke-

etuja, jotka kustannetaan nuorten selkänahasta. Pajamäen 

mielestä esimerkiksi eläkeikää ja työeläkemaksuja pitäisi 

nostaa välittömästi, jotta suuret ikäluokat saataisiin osal-

listumaan enemmän eläkkeidensä rahoittamiseen.

Etenkin demarit ovat pitäneet viimeiseen asti kiinni sii-

tä, että eläkeikään ei kajota.

Eikä lähtisi nuorikaan demari junttaamaan eläkeikää 

ylöspäin.”Todellista eläkkeellejäämisikää pitää tietysti 

nostaa. Jos se olis niin helppoa, että me nostetaan sitä la-

kisääteistä alararajaa kahdella vuodella, niin varmaan olis 

mahdollista nostaa eläkeikää. Mut kun se ei oo niin yksin-

kertaista, kun vaikutus todelliseen eläköitymisikään on 

vain 0,3 vuotta”, Antti Lindtman sanoo.

Osku Pajamäki on peräänkuuluttanut nuorten vastais-

kua esimerkiksi eläkekysymyksissä, mutta eduskunnan 

nuorimmaltakaan demarilta sitä ei kannata odottaa.

Onko iällä sitten mitään väliä?

On, tuumaa keskustan Tuomo Puumala. “Jokainen peilaa 

nykypäivää menneisyyteensä. Jos omasta opiskeluajasta  on 

"Vierailin 
viikonloppuna 

Keskustanuorten 
liittokokouksessa 

Pohjois-Savon 
Tahkovuorella. Kyllä 
nuorissa oli virtaa ja 
tuoreita ajatuksia!"

Tuomo Puumala

"Huolestuin 
Suomen 

ilmapiiristä, 
joka ei sallinut 

kriittistä 
keskustelua 

maahanmuutosta."
Olli Immonen

"Luulen, että 
varmin keino 

sulkea ovia on 
alkaa nimitellä 

itseään eri 
tehtäviin."
Sofia Vikman

"Olen huomannut, 
että joskus 

energisyyteni 
aiheuttaa 

vanhemmissa 
kollegoissani 

huvittuneisuutta."
Lasse Männistö
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Ja taas: young rebels!Young rebels
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kulunut kovasti aikaa, niin helposti ajatellaan, että noo, mi-

täs sitä opintolainaa, inflaatio syö sen pois. Sen takia tarvi-

taan ihmisiä ruohonjuuritasolta tuomaan sitäkin näkökul-

maa eduskuntaan.”

Samoin kokoomuksen Sofia Vikman uskoo, että iällä on 

merkitystä. “Äänestäjille sillä tuntuu olevan väliä. Viime 

vaaleissa haluttiin eduskuntaan uutta voimaa. Kyllä kai se 

myös näkemyksiin vaikuttaa. Ajattelen, että velkaantumi-

nen on elämistä tulevaisuuden kustannuksella ja ympäris-

tö on jätettävä tuleville sukupolville nykyistä paremmassa 

kunnossa. Mutta en halua kieltää, etteikö yhtä hyvin joku 

vanhempikin kollega voisi ajatella vastuullisesti.”

Myös perussuomalaisten Olli Immonen sanoo uskovan-

sa, että hänen ajattelunsa poikkeaa hänen ikänsä takia 

jonkin verran vanhempien perussuomalaisten ajattelusta. 

“Etenkin se näkyy ehkä arvokysymyksissä.” Immonen on 

ateisti ja kannattaa esimerkiksi homojen avioliitto-oikeut-

ta, jos siihen ei sisälly ainakaan vielä oikeutta perheen ul-

kopuoliseen adoptioon.

 

kun kokoomuksen Lasse Männistö oli toisella tai kolman-

nella luokalla, opettaja kysyi luokassa, mikä hänestä tulee 

isona. Männistö sanoi, että hänestä tulee monialayrittäjä tai 

Finnairin pääjohtaja. Toistaiseksi Lasse Männistö on kan-

sanedustaja, mutta ehkä hänestä voi vielä jonain päivänä tul-

la monialayrittäjä tai Finnairin pääjohtaja.

Männistö nimittäin uskoo, että moni uuden sukupolven 

poliitikoista hyppää eduskunnasta vielä muihin töihin ihan 

omasta tahdostaan. Ei niin kuin Paavo Väyrynen, jolle po-

litiikka on niin rakas elämäntyö, että hän eduskunnasta pu-

dottuaan ilmoittaa olevansa käytettävissä ulkoministeriksi 

ja sitten presidentiksi. Kun pakko on päästä vielä kahinoihin 

mukaan.

“Urasuunnittelu ei sovi tähän ammattiin. Kukaan ei voi 

sanoa, että jatkaa täällä”, Männistö sanoo varovaisesti.

Demareiden Antti Lindtmankaan ei uskalla arvioida sitä, 

miten pitkään hän vielä pyörii eduskunnassa. 

“Jos tämä osoittautuu hirveen mielekkääksi ja saan uu-

sia haasteita, niin voi olla että hyvinkin jatkan kauan, jos 

saan mahdollisuuden. Mutta jos alkaa leipiintymään, niin 

turha se on jäädä roikkumaan“, Lindtman sanoo.

Perussuomalaisten Olli Immonen aikoo lopettaa edus-

kunnassa, kun on saanut muutettua häntä häiritsevät asiat: 

hänen mielestään löperön maahanmuuttopolitiikan, pakko-

ruotsin ja ”hillittömän velanoton”.

Kokoomuksen Sofia Vikman sanoo, että haluaisi kyllä 

olla tulevaisuudessakin mukana politiikassa. Hän ei kui-

tenkaan suostu edes leikillä pohtimaan, minä ministerinä 

hän näkisi itsensä. ”Luulen, että varmin keino sulkea ovia 

on alkaa nimitellä itseään eri tehtäviin.“

Ainakin Lasse Männistö tuntuu kuitenkin uskovan, että 

kuulemme näistä nuorista vielä. Männistö perusti eduskun-

nan 1980-luvulla syntyneiden edustajien kasariverkoston. 

Porukka kokoontuu noin kerran kuussa vaihtamaan koke-

muksia ja ihan vain “hengailemaan”.

Tulevaisuuden lipposten, väyrysten, tuomiojien ja pek-

karisten kanssa kannattaa pitää verkostot kunnossa. “Näi-

den kymmenen 80-luvulla syntyneen kansanedustajan po-

rukassa on aivan varmasti tulevia ministereitä“, Männistö 

sanoo.

Niinpä. Herrahissin imu voi olla kova 

ja nopea. Ei ehkä arvannut Väyrynen-

kään 23-vuotiaana ensimmäisen kau-

den kansanedustajana, että 40 vuot-

ta myöhemmin vallasta olisi vaikea 

päästää irti. √

"Mutta jos alkaa 
leipiintymään, niin turha 
se on jäädä roikkumaan."

Antti Lindtman
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lokakuussa sosiaalisessa mediassa levisi kutsu tulla Haka-

niemen Karhunpoikaan parantamaan maailmaa. 

Ainahan sitä rankan päivän jälkeen uhataan tuopin ää-

ressä irtautua oravanpyörästä ja tehdä asioille jotakin. Tällä 

kertaa Karhunpoikaan kokoontuneilla ihmisillä oli kuitenkin 

suunnitelmia, joita ei aiottu jättää vain baarilänkytykseksi. 

Joukko halusi rakentaa protestileirin Helsingin keskustaan, 

Wall Streetin ja Espanjan Occupy-leirien hengessä.

Kun 27-vuotias koodari Mauri Orveli huomasi kutsun, 

hän lähti saman tien kotoa. Hän oli odottanutkin jotain sel-

laista. Eikä joutunut pettymään. ”Oli yllätys miten ajatte-

levia ihmiset olivat. Kenellekään ei ollut epäselvää, miten 

raha syntyy”, Orveli kertoo.  

Parin päivän päästä Karhunpojassa pidetyn tapaamisen 

jälkeen Musiikkitalon taakse, kivenheiton päähän Edus-

kuntatalosta, pystytettiin kaksi puolijoukkuetelttaa. 

Vallankumousleiri nykyistä rahajärjestelmää vastaan oli 

alkanut.

kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin myrskytuuli paukut-

taa telttakankaita ja ensilumi painaa telttojen kattoja. Tel-

tat on edellisen myrskyn jäljiltä juntattu kakkosnelosilla 

Töölönlahden multaan. Niissä on vietetty joulua ja vaihdet-

tu vuosi.

Päihteitä leirissä ei suvaita ja hommat hoidetaan talkoo- 

ja nyyttikestiperiaatteella. Ruuat dyykataan tai saadaan 

lahjoituksina. Työryhmiä perustetaan ja linjapapereita kir-

joitetaan. 

Tähtäin on ensi kesässä. Sitten tulisi vuosi leirielämää 

täyteen. 

Occupy-liike sai alkunsa syyskuussa New Yorkin Wall 

Streetiltä, kun joukko mielenosoittajia kokoontui Egyptin 

ja Tunisian vallankumousten innoittamana kritisoimaan 

pankkien ja ylikansallisten yritysten valta-asemaa. 

Yksi prosentti ohjailee taloutta kaikkien muiden puoles-

ta, mielenosoittajat valittivat.  ”We are the 99 percent”, kuu-

lui slogan. 

Liike on sittemmin levinnyt yli 1 500 kaupunkiin ympä-

ri maailmaa, Suomessa Helsinkiin ja Turkuun. Turun leiri 

on saanut enemmän julkisuutta, sillä leiriytyjät häädettiin 

kaupungin keskustasta. Helsingissä kaupunki ei ole tois-

taiseksi puuttunut touhuun, kun luvat ovat kunnossa, eikä 

mielenosoittajista ole häiriötä.

mikä ihme saa ihmiset telttailemaan räntäsateessa kuukau-

sitolkulla ja puhumaan vallankumouksesta Suomen kal-

taisessa maassa? Sitä kun on sanottu, että voisi jopa olla 

lottovoitto syntyä tähän maahan. Pohjois-Afrikassa barri-

kadeille nousseet ihmiset ovat valmiita kuolemaan, jotta he 

saisivat poliittisen järjestelmän, joka edes etäisesti muis-

tuttaisi Suomen järjestelmää. On ilmaista koulutusta, sa-

nanvapautta, sosiaaliturvaa.

Teltassa häärivä Tuomas Santakallio, 25, työntää lisää 

halkoja kamiinaan. ”Tämä on luonteeltaan yleinen kansalais-

kokous. Mitä täällä ajetaan, riippuu ihan siitä, mitä ihmiset 

tänne tuo. Kaikista päätöksistä vaaditaan yksimielisyys.”

Johtajaa Occupy-liikkeessä ei ole, joten jokainen leiri-

läinen puhuu omasta puolestaan. Yhteisiä teesejä kuiten-

kin on. Osallistujia risoo ”rahan valta”, työelämän koventu-

minen ja poliittisen päätöksenteon karkaaminen harvojen 

Etualal la V i l le I ivar inen ja L inda L i l ja-Hyat t ,  sängyl lä istuu TonyRaha haisee

Musiikkitalon takana on 
käynnissä vallankumous. Siellä 
ei ihan tarkkaan tiedetä, mikä 

kaikki on pielessä ja millä asiat 
saisi muuttumaan. Mutta siitä 

ollaan yhtä mieltä, että systeemi 
on mätä ja teltoissa ollaan 

kesään asti.
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 käsiin. Moitteita saavat keskuspankit, yhteisvaluutta ja Eu-

roopan unioni. Yksityispankkien velasta luoman rahan ja 

jatkuvan kasvun tavoittelun nähdään aiheuttaneen nykyi-

set ongelmat. Puheista kuultaa syvä pettymys systeemiin. 

”Viimeisen 25 vuoden aikana on ollut 200 finanssikrii-

siä”, Ville Iivarinen, 30, sanoo ja syö samalla otsalampun 

valossa iltapalaa. Hän viittaa lukemaansa maailmanpankin 

tilastoon, jossa talouden eritasoisia notkahduksia oli listat-

tu. Tästä ei varmaan moni taloustietäjä olisi kuitenkaan sa-

maa mieltä, sillä 200 finanssikriisiä 25 vuodessa tekisi kah-

deksan kriisiä per vuosi. 

”Järjestelmään on sisäänrakennettuna epävakaus. Pan-

keilla on oikeus luoda rahaa, mutta ei vastuuta rahan luo-

misen seurauksista. Koko pankkitoiminnan luonne pitäisi 

muuttaa. Pankeista pitäisi tulla rahan luojan sijaan sen vä-

littäjiä, joita ne jo nyt väittävät olevansa, mutta eivät ole”, 

Iivarinen latelee vaatimuksia.

”Kaikki vaan höpisee jostain vakaudesta. Tämä tulee ry-

sähtämään ja miljoonat joutuvat kärsimään.” 

Leiriläisten tavoitteena on saada muutos siihen, miten 

Suomea valtiona hoidetaan, mutta poliitikkoja ei leirissä ole 

näkynyt neuvoja kyselemässä. Mitä nyt Suomen Pankin joh-

taja Erkki Liikanen morjesti lasin takaa Musiikkitalosta 

Suomen Pankin syntymäpäiviltä. Muut eivät katsoneet edes 

kohti.

”Hipit! Hipiiiit”, ohikulkija huutelee huvittuneella äänellä 

teltan ulkopuolelta.

kyllä, Occupy-leiriin voisi helposti löydä hippileiman, mut-

ta se tuntuu liian yksinkertaiselta. Jotakin enemmän tämä 

on, niin laajalla skaalalla ihmisiä on mukana. On duunarei-

ta ja akateemisesti koulutettuja, ihmisiä eri puoluetaustois-

ta ja kansalaisjärjestöistä. Työssäkäyviä, opiskelijoita ja 

työttömiä. ”Meillä on jopa kaksi kokoomuksesta”, Tuomas 

Santakallio kertoo nauraen. ”Ja kolme lakimiestä.” Jotkut 

ovat löytäneet leiriin Zeitgeist-liikkeen myötä.

Ikäjakaumakin on laaja, on ihmisiä teini-ikäisistä kuu-

sikymppisiin.

Santakallio itse on insinööri. Hän on lomalla Keniasta, 

jossa hän asuu perheineen ja tekee osuuskuntatyötä. 

Syksyn aikana leirillä on ollut aktiivisesti mukana 50–

100 ihmistä. Vajaat kymmenkunta yöpyy teltassa joka yö. 

Moni on paikalla ilman minkäänlaisia aiempia kytköksiä 

yhteiskunnalliseen aktivismiin. 

Yksi heistä on Pete Perttuli, joka juuri nyt kiroaa ras-

kaasti. ”Kuka on jättänyt halot lumisateeseen?” 

27-vuotias Perttuli teki aiemmin pyöreää päivää omassa 

sälekaihtimien asennusfirmassaan. Läheisen ystävän kuo-

leman myötä burn-outin partaalla ollut mies kyseenalaisti 

kaiken, erityisesti rahan. Firma meni pakettiin kesällä ja 

leiristä löytyivät hengenheimolaiset. 

”Tämä on ihan eri maailma. Täällä ihmiset seuraavat 

maailmaa ihan eri tavalla kuin ne, jotka katsovat vain Salk-

kareita”, hän sanoo uusista tovereistaan. ”En kutsuisi sitä 

hippiliikkeeksi, että näkee yhteiskunnassa olevan vikaa.”

Occupy-liikkeen kansainvälinen luonne näkyy erityises-

ti siinä, että ihmiset risteilevät leiristä toiseen, tutustuvat 

ja vaihtavat informaatiota. Hämärän keittiöteltan kaasu-

lieden ääressä Juan Carlos Nistal, 38, kokkaa wokissa 

lihaa. Nistal on kylässä Espanjan Bilbaon leiristä. ”Laitoin 

Saako täältä gr i l l imakkaraa?Karavaanar i ,  kaikk ien kaver i
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sormen kartalle ja päädyin Helsinkiin. Tämä on konsepti, 

joten on sama, missä kaupungissa olet. Tämä on globaali 

ongelma, ei paikallinen.” 

Mies myi entisessä elämässään vakuutuksia suuressa 

yhtiössä, jossa törmäsi epäoikeudenmukaisiksi kokemiin-

sa asioihin, etenkin palkkauksessa.

jokailtaiseen yleiskokoukseen, jossa suunnitelmia teh-

dään, kokoontuu tänään alle kymmenen väsynyttä vallan-

kumoajaa. Talvi painaa jäsenissä eikä osanotto huimaa pää-

tä. ”Facebookissa on 250 ihmistä! Missä ne kaikki on?” Pete 

Perttuli ihmettelee.

Päivä on ollut pitkä. On pitänyt hankkia lisää tarvikkeita 

leirikassan lähes olemattomilla rahoilla. Kamiinoissa palaa 

kaksi mottia halkoja reilussa viikossa ja aggregaatti ahmii 

litratolkulla bensaa.

Taistelutahtoa on tullut luomaan Turun leirin aktiivi, 

Linda Lilja-Hyatt, 29. Hevostilallinen on jättänyt tilansa 

ystävien haltuun, eikä aio luovuttaa, ennen kuin uusi järjes-

tys on saatu. ”Mä tunnen miten me ollaan se uusi maailma. 

Pitää saada leijona hereille”, Lilja-Hyatt sanoo. 

Kokouksen jälkeen leiriläiset ripustavat märät villasuk-

kansa teltan kattoon roikkumaan ja pakkautuvat makuu-

pusseihinsa. Teltan ulkopuolella Elielinaukiolta lähtevät 

bussit rahtaavat ihmisiä kauppakasseineen töistä kotiin. 

Kesään on matkaa. √

"Facebookissa on 250 
ihmistä! Missä ne 

kaikki on?"

Voi hevosparat Raivon kaut ta

Kurkkuun nousi desilitra oksennusta, kun luova-
na johtajana mainostoimisto Toinen Helsingis-
sä työskentelevä Jani Jokinen päätti perustaa 
"Tänään en loukkaannu mistään päivän". Idealle 
tehtiin luovasti Facebook-sivusto, ja sit-
ten 16.12.2011 vietettiin ensimmäistä 
tällaista antiloukkaantumispäivää.  
Jokisen mielestä Suomesta on tul-
lut loukkaantumisyhteiskunta, 
jossa vedetään herneitä neniin 
liian herkästi.

Hirvein idea vähään ai-
kaan. Että pitäisi hymyil-
lä ja olla ihan että ei täs-
sä mitään, ihana päivä 
tänään, kun joku apina 
bussissa istuu sitkeäs-
ti käytävänpuoleisella 
penkillä ja jättää tyhjäk-
si ikkunanviereisen pai-
kan, vaikka bussi on ihan 
täynnä. 

Ärsyyntyminen, louk-
kaantuminen ja vittuuntu-
minen ovat voimavaroja, luonnol-
lisia ajattelevan ihmisen reaktioita. 
Muutoksen käynnistäjiä. 

Tunisiassa katukauppias Mohamed Bouazi-
zia alkoi jurppia poliisin mielivalta niin paljon, 
että hän valeli kehonsa tinnerillä ja tuikkasi it-
sensä tuleen. Lopputulos: muitakin tunisialai-
sia alkoi vituttaa, ja sen sijaan että he olisivat 

jatkaneet ”keep smiling” -asenteella, he alkoi-
vat valittaa kimpassa toreilla. Massavitutus sai 
aikaan arabimaiden demokratia-aallon. Ei mi-

kään arabikevät vaan vitutuskevät.
Jos sun vitutus on ja tiedät sen niin 
varmaan myöskin näytät sen. 

Jos Facebook-tapahtumat ei-
vät olisi niin last season, pe-

rustaisin Facebookiin ta-
pahtuman: Loukkaannu 
mahdollisimman monesta 
asiasta -päivä. 

Koska Facebook-tapah-
tumat ovat erittäin last 
season – tiedoksi vaan 
kaikki ”luovat” johtajat 
– levitän vittuuntumisen 
ilosanomaa jakamalla vii-
meaikaiset TOP3 ärsyynty-
misen kohteeni:

1) Se, kun joku sanoo ”par-
hautta”.

2) Se, kun joku sanoo ”mahta-
vuutta”. 

3) Taikkilaiset, joiden takia Kip-
sarissa ei voi myydä kokista. Taik-

kilaisten perustelu kokiksen demonisoin-
nille on suunnilleen se, että Coca Cola on paha 
kansainvälinen suuryritys. Mitä lähtökohtai-
sesti pahaa on suuruudessa ja kansainvälisyy-
dessä? Coca Cola on iso yritys, koska kokis on 
helvetin hyvää.

Näy t ä  v i t u t u k s e s

k
u

va emilia ahon
enPalstalla  

pitää  
kolumnia  

nimimerkki  
Raivon  
kautta.
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Tätä kolumnia pitää El ina

Otsa ryppyyn, huolestunut sananparsi ja katse 
kameraan. Presidenttimittelöissä on kilvan oltu 
huolissaan eriarvoistumisesta. Sen enempää se-
littelemättä mitä sanalla tarkoittaa, ratkaisu tii-
vistyy aina samaan: nostetaan rikkaiden veroja. 
Harva äänestäjä pillastuu, koska harva täällä it-
sensä rikkaaksi kokee.

Tuli mieleen ajatusleikki: entä jos kaikki Suo-
men ongelmat eivät ratkeakaan 
sillä, että verotetaan lisää ja yhä 
mielivaltaisemmin? Itse en ole 
niinkään huolissani eriarvoistu-
misesta kuin syrjäytymisestä. Ja 
kerron miksi.

Tuloerot ovat Suomessa 
maailman pienimpien joukos-
sa. Parhaiten ansaitsevan tulo-
kymmenyksen tulo-osuus on 
vaihdellut voimakkaasti mutta 
pysynyt koko 2000-luvun keski-
määrin samana. Kaikkien koti-
talouksien tulot ovat samassa 
ajassa nousseet vajaat 30 pro-
senttia. Tuloeroissa ei kaiken li-
säksi tulisi olla mitään pahaa, 
mikäli ne syntyvät vapaassa kilpailussa ja ilman 
väärinkäytöksiä. Ne luovat innovaatioita, työ-
paikkoja ja hyvinvointia kaikille. 

Meillä lähdetään samalta viivalta. Yhteiskun-
ta maksaa terveydenhuollon ja koulutuksen 
ylimmälle akateemiselle asteelle saakka. Laa-
jempaa mahdollisuuksien tasa-arvoa on vaikea 
kuvitella. Yhä useammalle julkiselle keskuste-
lijalle se ei kuitenkaan riitä, vaan ihmisen vai-
kutusmahdollisuus omaan elämäänsä halutaan 

viedä kokonaan. Heille tasa-arvo toteutuu vas-
ta, kun jokainen saa vuoden alussa samansuu-
ruisen palkankorotuksen. 

Ja niistä luokkaeroista. Jos perheiden vai-
kutus lapsiin halutaan nollata, vauvat pitää 
takavarikoida valtiolle jo sikiövaiheessa. To-
sin perimän vaikutusta sekään ei poista. Para-
doksaalista kyllä, progressiivinen verotus se 

vasta eriarvoistumista lisääkin: 
köyhälle työnteko on ainoa mah-
dollisuus vaurastua. 

Jos työssäkäyvää verotetaan 
raskaasti, keskittyvät pääomat 
entistä enemmän sinne missä 
niitä jo on. Voimakkaalla prog-
ressiolla – pyrkimyksellä estää 
tuloerot – varallisuus määräytyy 
yksin iän tai perinnön perusteel-
la. Siihen ei voi vaikuttaa omal-
la ponnistelulla. Silti tasaveros-
ta on tehty mörkö, jota entinen 
oikeistokaan ei uskalla paijata. 
Pöö!

Ilmainen raha ja toisaalta me-
nestyksen vaikeuttaminen ovat 

omiaan syrjäyttämään meistä itse kunkin, ni-
mittäin inhimillisestä elämästä. On inhimillis-
tä ponnistella paremman elämän puolesta it-
selleen ja lähimmäisilleen, ja toisaalta, kantaa 
teoistaan vastuu. Mitä enemmän valtio näi-
tä syy-seuraus-suhteita rajoittaa ja sotkee, 
sitä vähemmän kukaan meistä voittaa. Saat-
taa kuulostaa oudolta Suomessa vuonna 2012, 
mutta ihminen elää lähtökohtaisesti itseään 
eikä järjestelmää varten. 

L i s ä ä  e r i a r vo i s t u m i s t a !
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iDiplomi-in-

sinööri ja kaup-
patieteen mais-

teri, joka on 
työskennellyt 
Lontoossa in-
vestointipank-

kiir ina. Nyt hän 
on enkelisijoit-
taja ja hallitus-
työskentelijä. 
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Yläasteen yhdeksännellä luokalla kaikki suoma-
laiset teinit tekevät kirjallisuustutkielman. Rag-
gari lukee muumikirjan ja heittää siitä läppää 
luokan edessä varttitunnin. Äikänmaikka pääs-
tää säälistä läpi. Kiltti tyttö lukee Mika Walta-
ria, väinö linnaa, aleksis kiveä tai jotain muuta 
kunnianhimoista. Päättötodistuksessa komei-
lee kymppi ja äikänope pyytää pitämään pu-
heen kevätjuhlassa.

Jos oli yläasteella ragga-
ri ja Waltarit, Linnat ja Kivet 
jäivät lukematta, viimeis-
tään yliopistoon mennessä 
sosiaalinen paine lukea suu-
ret suomalaiset klassikot eh-
tii kasvaa niin painostavaksi, 
että suuri osa suomalaisista 
korkeakoulutetuista on lu-
kenut ainakin Sinuhe egyp-
tiläisen, Täällä Pohjantähden 
alla ja Seitsemän veljestä. 
Kahlannut sivut läpi sisulla, 
hypännyt ehkä salaa pari lu-
kua yli, mutta ansainnut iso-
vanhempiensa kunnioituk-
sen. Kyllähän tietyt kirjat kuuluvat jokaisen 
yleissivistykseen.

Minä sen sijaan olen tehnyt syntiä – olen 
skipannut Sinuhen. Tein yläasteen tutkielma-
ni Waltarista, mutta päätin vaihtoehtonuorena 
lukea jotain muuta. Suuri illuusioni oli paatu-
neen taiteilijasielun unelma, silkkaa siirappia ja 
haikeaa hattaraa. Sinuhe oli itsestäänselvyys, 
imelä klassikko, se mitä kaikki lukivat.

Vaati kahdeksan vuotta ja matkan maapal-
lon toiselle puolelle, että tartuin lapsellisen 
anarkiani kohteeseen. Vaikka rinkkaan tuli kilo 
lisää painoa, kannoin kirjallista taakkaani päät-
täväisesti. Oli synninpäästön aika.

Parissa päivässä Waltari veti pidemmän kor-
ren. Olin uskotellut itselleni, että riippumatossa 
saisin suurteokseen tarpeeksi etäisyyttä. Man-

gomehua siemaillessani tajusin 
typertyneenä, että minkään-
laista välimatkaa ei olisi edes 
tarvittu. 

Sinuhessa on universaalia 
viisautta. Se on kaukana mut-
ta lähellä. Kirjan voima ei riipu 
ajasta, lukijan älyllisestä tasos-
ta tai kuljetusta matkasta. Jo-
kainen hiirenkorva opettaa li-
sää ihmisyydestä, valintojen 
merkityksestä, kohtalon oi-
kuista ja erehdyksistä. Sinuhe 
on suuri tarina. Se pakottaa 
lukijansa ymmärtämään pää-
henkilöä ja sitä kautta itseään. 
Waltarin sanoin: Niin on aina 

ollut ja niin on aina oleva.
Indonesian auringon alla Sinuhe tuli ja rii-

sui yltäni lempeästi viimeiset teiniangstini rip-
peet. Rinkka tyhjeni ja mieli keveni. Kaupan 
päällisiksi sain ilmaisen matkan Egyptiin.

Kannoin silti jotakin vielä painavampaa kotiin. 
Kuten kaikki rakkaimmat ihmiset, egyptiläinen 
lääkäri matkustaa tästä lähin aina mukanani.

Olettehan tekin jo tavanneet?

tEksti annaleen
a

 k
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nen kuva antti g
r

u
n

d
st

én Kirjoittaja 
kauppislainen, 

jonka mieli 
matkusti joulu-
lomalla Balilta 

Egyptiin.

S i n u h e  v e i  t e i n i a n gs t i t
Diggai lupalstal la vuorot televat Annaleena ja Sanna
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senaatintorilla ylemmäs ja ylemmäs nousevat valosuih-

kut saivat Iiriksen korvat menemään lukkoon. Taru tönäisi 

häntä niin, että pikku Elysee-pullo kolahti kipeästi ham-

paaseen. ”Mitä?” Iiris huusi ärtyneenä Tarulle. ”Jatkopaik-

ka selvillä”, änkyräkännissä oleva Taru vastasi huutaen. 

Soluhuoneisto oli täynnä. Ihmiset seisoivat kengät ja-

lassa ja puristivat tölkkejä käsissään. Joku kävi oksenta-

massa parvekkeelta. ”Moi, mun nimi on Mikko”, teekkari 

tuli sanomaan Iiriksen korvaan. Vähän lyhyt, mutta ol-

koon, Iiris ajatteli ja sanoi: ”Mennään vaan teille.” 

Pojan huoneessa oli ällöttävä tekokuidusta oleva päi-

väpeite. Mutta aamuyöllä ei voi olla koskaan liian ronke-

li, Iiris ajatteli. Teekkari raivasi vaatteita ja rojua sängyl-

tä, taputti paikkaa vieressään ja hymyili kutsuvasti. Oli 

suutelua ja riisumista. Iiris yritti heittäytyä tunnelmaan, 

kunnes tunsi pojan kädet lanteillaan. Tarttuiko se... Kyl-

lä, poika piteli häntä tukevasti jenkkakahvoista. ”Apua, 

emmä pystykkään”, Iiris sanoi ja kaappasi vaatteet, pu-

keutui vessassa ja meni etsimään pysäkkiä. 

Kotona aamulla suihkun jälkeen Iiris tuijotti hyllyvää 

vatsaansa. Koska siitä tuli tuollainen? Protestanttinen an-

karuus valtasi Iiriksen mielen. ”Nyt liha tottelee kuria”, 

hän sanoi peilikuvalleen.

”Liikkeelle pääsemiseen auttaa, kun kaverin kanssa so-

pii milloin lähdetään yhdessä liikkumaan. Säännöllinen 

aikataulu auttaa. Hyvää lenkki- ja kuntopiiriseuraa löy-

tyy muun muassa Aalto Runnersista! Myös Unisportin 

valikoimasta löytyy hyviä aktiviteetteja.”

Tiina Karevuo, Aalto-yliopiston opiskelijoiden juoksuker-

ho Aalto Runnersin varapuheenjohtaja.

i iris repäisi itsensä seitsemältä ylös sängystä, joi lasin vet-

tä ja paukautti rapunoven kovaa perässään kiinni. Hengitys 

höyrysi pakkasessa, kun Iiris teki pihalla muutaman rocky-

maisen nyrkkeilyliikkeen ennen liikkeelle pyrähtämistä. 

”Eye of the Tiger”, Iiris lauloi elokuvan tunnussäveltä venyt-

täen asiaankuuluvasti viimeistä tavua ja pötki menemään 

reippaasti kadulla.

”Kokeile eri lajeja, kunnes löydät mukavan opettajan. 

Ota rauhallisesti!”

Markko Jantunen, Aalto-yliopiston taiji-seuran Hiipivät 

lohikäärmeet puheenjohtaja.

herrajumala, nyt tulee kuolema, Iiris ajatteli ensimmäisen 

vartin jälkeen. Mutta hän pakotti jalat liikkeeseen. Yhtäkkiä 

kamala pisto valtasi koko oikean kyljen. Hän lysähti pitkin 

pituuttaan makaamaan bussipysäkin penkille ja huohotti 

tuskissaan. ”Taas on joku sammunut tuohon”, keski-ikäinen 

sauvakävelijä sanoi toiselle kaltaiselleen heidän viuhtoes-

saan kovaa Iiriksen ohi. Nöyryytettynä Iiris laahusti takai-

sin kotiin. 

Kotona Iiris tutki nettiä. ”Oikeastaan tanssi on enem-

män mun juttu. Kävin lapsenakin satubaletissa”, hän sanoi 

Tarulle, joka kauhoi muroja suuhunsa aamupalapöydässä. 

”No lähde mun kanssa sitten afrikkalaisen tanssin tunnille 

huomenna”, Taru vastasi ja käänteli Hesarin sivuja. 

”Kannattaa ottaa jokin selkeä tavoite, mihin pyrkii, ja 

treenata sitä varten. Silloin tulee pakotettua itsensä liik-

keelle, kun on luvannut itselleen pystyvänsä tiettyyn ai-

kaan mennessä johonkin, mihin nyt ei pysty.”

Tommi Byman, Ylioppilaskunnan Liikunta- ja hyvinvointi-

toimikunnan puheenjohtaja.

ihmiset marssivat tunnilla rytmikkäästi. Monella oli okran-

värisiä ja kirjavia haaremihousuja. Ensin Iiriksellä kesti 

tuokion päästä rytmiin, mutta hetken päästä hän jo teki 

käsillään nopeita ojennuksia puolelta toiselle. ”Sähän oot 

ihan liekeissä”, Taru huudahti kun Iiris antoi afrikkalaisen 

rummun pärinän siivittää liikkeitään. Hiki pisteli jo muka-

vasti vatsamakkaroiden välissä. 

Vähän mä olen hyvä, Iiris ajatteli kyyristyessään hylly-

mään tanssin vaatimaan syvään kyykkyasentoon. Silloin 

se tapahtui. Kuului kunnon rasahdus, ja Iiriksen puuterin-

väriset alushousut paljastuivat koko salille hänen college-

housujensa revetessä. 

Vieressä rastansa kruunuksi päälaelle väkertänyt tyttö 

tirskahti. Iiris poistui ensin takavasemmalle ja sitten pu-

kuhuoneen puolelle. ”Oli pakko saada berlininmunkki, kun 

I i r i s 
v a s t a a n 
j e n k k a k a h v a t

Ainon suuri urheilunovelli 
auttaa sinua rimpuilemaan 

eteenpäin elämänmuutoksen 
kivisellä tiellä.

ketutti niin paljon”, hän naputteli tekstiviestiin myöhemmin 

kahvilassa Tarulle.

”Parhaiten tulee liikuttua, kun tekee jotakin, josta itse 

todella pitää. Tällöin liikunta ei tunnu velvollisuudelta, 

vaan se tapahtuu ihan huomaamatta. Liikuntaan voi 

todella jäädä koukkuun; paitsi itse liikuntalajiin, myös 

siihen ihanaan liikunnan jälkeiseen tunteeseen kehos-

sa. Sitä ei oikeastaan tiedä ennen kuin on itse kokenut.”

Sini Heinonen, Polijazz ry:n puheenjohtaja

loppuviikosta Iiris päätti antaa liikunnalle vielä yhden 

mahdollisuuden. Hän pakkasi kulahtaneen uimapuvun ja 

pyyhkeen kassiin ja suuntasi uimahallille. Hän leiskautti 

itsensä pommilla altaaseen. Siitä uimavalvoja ei pitänyt 

yhtään, vaan kurtisti kopissaan kulmiaan vihaisesti. Iiris 

nappasi altaan reunalta vesijuoksuvyön ja alkoi polkea vet-

tä vimmatusti muiden naisten perässä. Tämähän sujuu mu-

kavasti, hän ajatteli puolen tunnin päästä. 

Myöhemmin saunan lauteilla hän venytteli jalkojaan ja 

tunsi hyvän olon valuvan pitkin kehoa. Ehkä voisin kokeilla 

vaikka astangajoogaa ensi viikolla, hän ajatteli heittäessään 

jalkansa niskan taakse. Saunaan tulossa ollut nainen kään-

tyi heti ovella nähdessään venytyksen paljastamat näkymät. 

”Nyt Unisportin suosituimpia lajeja ovat kevyet, matalan 

kynnyksen tunnit ja keho ja mieli -tunnit, joita ovat esi-

merkiksi jooga ja pilates. Olemme huomanneet, että tä-

män tyyppiset kiinnostavat myös niitä, jotka eivät ole ai-

emmin liikkuneet meillä. Myös helpot ja yksinkertaiset, 

mutta tehokkaat treenimuodot ja jumpat kiinnostavat.”

Marika Lempinen, UniSportin liikuntapalvelupäällikkö

lauantaina tytöt olivat tavalliseen tapaan sedulan jonossa. 

Olo oli jotenkin energisempi, minihamekin oli solahtanut 

päälle paremmin. ”OMG, kato kuka tossa on”, Taru kuiski Ii-

riksen korvaan. Hunks-tanssiryhmän timmi miestanssija oli 

menossa VIP-ovesta sisään. Kun mies kääntyi tyttöihin päin, 

Iiris vinkkasi hänelle silmää. Niin hyvältä olo tänään tuntui. 

”99 kertaa sadasta liikunta mak-

saa vaivan: useimmiten hyvänä 

olona ja selkeämpänä päänä.”

Oliver Heinonen, Ylioppilas-

kunnan liikuntajaoston puheen-

johtaja √
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Work it gir lJaksaa jaksaa!
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 T u p p a u d u
kukaan ei tule hakemaan sinua kotoa töihin, joten pakko 

on töitä hakea. Mutta nettihakemusten täyttely on kuin 

lottorivin koostamista ja avointen hakemusten lähettely 

kuin metsästäisi hirviä silmät sidottuina. Siis ota oppia 

Aaposta, joka otti ohjat omiin käsiinsä.

Eräänä aamuna Aapo poltteli tyttöystävän sisäpihalla 

tupakkia. Hän huomasi lehtikustantamon muuttaneen sa-

maan taloon. Idea syntyi siltä seisomalta. Hän kävi hake-

massa tyttöystävältä muistitikun ja marssi toimitukseen. 

Aina sanotaan, että työtä hakiessa pitää tutustua huolel-

lisesti työnantajaan. No, Aapo viis veisasi moisista ohjeista: 

hän ei edes tiennyt, mitä lehtiä toimituksessa tehtiin. 

Sisään tullessaan Aapo tervehti kahta paikalla ollutta 

työntekijää ja paukautti saman tien: ”Tulen teille töihin. Mil-

loin voisin aloittaa? Missä mun työpiste olisi?” Toista työnte-

kijää Aapon suoruus ärsytti. Mutta toinen innostui. ”Tuliks 

jäbä hakemaan tollai töitä”, mies sanoi huvittuneena. Aapo 

pääsi näyttämään portfoliotaan ja sai töitä lehdestä.

N ä i n  t y ö l l i s t y t
 Hyödynnä verkostojasi. Soitto työnantajalle hakemuksen 

lähettämisen jälkeen osoittaa kiinnostusta. Muista räätälöidä CV 
työnantajan mukaan. Ei saa lähettää samaa hakemusta monelle 

työnantajalle. Kuultu on. Työnhakuohjeet ovat vanhoja kuin aika. 
Aino kertoo tuoreet vinkit työtä vailla olevalle.

Aapo sanoo olevansa aina suoraviivainen työnhaus-

saan. ”En kysele nöyrästi tai lähettele hakemuksia. Soi-

tan ja kysyn koska voisin tavata töihin liittyen. Tärkeintä 

on sanoa nopeasti asiansa.”

Kerran Tampereella hän kolusi mainostoimistoja työn-

haku mielessä. Yhdessä pienemmässä toimistossa hän 

ehti vain sanoa, että haluaisi tulla sinne töihin. Aapo vie-

tiin saman tien neuvotteluhuoneeseen ja haastattelu käyn-

nistyi. Haastattelijan ilme oli tosin hieman kummallinen, 

kun Aapo esitteli töitään. Pian selvisi, että työpaikkaan 

oli odotettu työhaastatteluun aivan toisen alan osaajaa. 

Paikalle pyydettiin kuitenkin mainostoimiston AD, 

joka katseli Aapon töitä. Tällä kertaa töitä ei irronnut, 

mutta AD antoi kaverinsa numeron. Sitä kautta järjestyi-

kin Aapolle seuraava työtarjous.

Aapon nimi on muutettu.

Pa l k k a a  k o n s u l t t i
niille, jotka eivät ehdi tai halua tehdä ruokaa, on ravinto-

loita. Niille, jotka eivät ehdi tai halua imuroida, on siivoojia. 

Joten totta kai myös niille, joita CV:n ja hakemuskirjeiden 

kirjailu tympii, on palveluita.

Rekrytointikonsultti Pauli Jakobsson käyttää suurim-

man osan työajastaan etsiessään työantajien palkkaamana 

heille sopivia työntekijöitä. Mutta aina muutaman kerran 

vuodessa hän saa toimeksiantoja myös työnhakijoilta. 

Jakobssonin voi palkata neuvomaan itseään työnhaussa. 

Konsultti auttaa kädestä pitäen tekemään myyvän CV:n ja 

hakemuksen ja lyö pöytään parhaat vinkkinsä unelmatyön 

nappaamiseksi.

Mitä tällainen lysti sitten maksaa?

”No yleensä noin 590 euroa on koko prosessin hinta”, Ja-

kobsson sanoo.  

”Ne, jotka ottaa yhteyttä, on usein kolmikymppisiä ih-

misiä. He ihmettelevät, miksi ura ei etene, vaikka kaikki 

työnhaussa on tehty kirjojen ja oppaiden mukaan”, Jakobs-

son sanoo.

Useimmat hänen työnhakijapuolen asiakkaansa ovat 

esimies- ja asiantuntijatehtävissä olevia ihmisiä, mutta on 

häneltä pari vastavalmistunuttakin ostanut työnhakuapua.

”Ja muistan yhden vastavalmistuneen tytön, joka sai poi-

kaystävältään lahjaksi työnhakukonsultoinnin.”

L ä h d e  C h i l e e n
rikastumisen toivossa suomalaiset ovat suunnanneet mil-

loin Ruotsiin töihin, milloin Klondiken kaivoksille kultaa 

louhimaan, milloin Amerikan ihmemaahan jahtaamaan 

amerikkalaista unelmaa. Mihin kultakuumeesta kärsivän 

kannattaa suunnata vuonna 2012? Chileen.

Jari Kuikanmäki, 25, ja Tomi Pajarinen, 54, saivat 

joulukuussa nostaa maljan Chilen hallitukselle. Etelä-Ame-

rikasta kantautui tieto, että avokätiset chileläiset antavat 

heille 40 000 dollaria. Toki diiliin kuului pari ehtoa. Ensin-

. . .vai muuten vaan saamaton?Oletko neuvoton t yötön.. .

näkin, että he tulisivat puoleksi vuodeksi Chilen pääkau-

punkiin Santiagoon. Toiseksi, että he ottavat mukaan Squa-

reRun-nimisen luomuksensa.

SquareRun on Kuikanmäen ja Pajarisen kehittämä geo-

paikannusjärjestelmä, eräänlainen kolmiulotteinen kartta, 

jonka avulla esimerkiksi matkailijat voivat saada käteväs-

ti tietoa kaupungista, jossa he ovat. Kaksikon liikeidea on 

yksi 300:sta, jotka valittiin viime vuonna Startup Chile -ni-

miseen ohjelmaan.

Chilen hallitus perusti ohjelman houkuttelemaan maa-

han kasvuyrityksiä. Ja mikäs sen parempi houkutin kuin 

raha.

Kuikanmäki ja Pajarinen kartoittivat vastaavia rahoitus-

ohjelmia myös Yhdysvalloista ja Suomesta, mutta Chilen 

ohjelma vaikutti hedelmällisimmältä. ”Chilessä prosessi 

on tehty sujuvaksi. Kasvuyrittäjyyden riskit tunnustetaan, 

mutta sisäänottoprosentit ovat ainakin toistaiseksi pysy-

neet maltillisina. Esimerkiksi meidän hakukierroksellam-

me valittiin 100 startupia 570 hakijasta", Kuikanmäki sanoo.

Kaksikko puursi pari viikkoa töitä hakemuksen parissa. 

He tekivät tuotteestaan muun muassa demovideon Chilen 

valintaraadin vakuuttamiseksi.

Ja raatihan vakuuttui. Nyt kaksikolla on lentoliput buu-

kattuna Santiagoon maaliskuulle.

Eikä rahoituksen jakaminen lopu tähän. Chilen halli-

tuksen tavoitteena on saada maahan tuhat startup-yritystä 

vuoteen 2014 mennessä. Ensi vuonna ohjelmaan valitaan 

uudet 300 yritystä.

Vuoden 2012 ensimmäinen hakukierros StartUp Chile 

-ohjelmaan alkaa maaliskuussa.
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Tällä palstalla autamme sinua. Kerro huolesi, ainolehti@ayy.fi
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Palstalla muistellaan opiskelukavereita.

Study Buddy

”Aloitimme opiskelut kemian laitoksella Marin 
kanssa samana vuonna, 12 vuotta sitten. Ke-
mistien vuosikurssit ovat tyypillisesti pieniä, 
niin oli meidänkin. Olimme tiivis porukka, jolla 
oli hyvä yhteishenki. Vuonna 2001 olimme kil-
tamme raadissa samaan aikaan yhdessä. Itse 
toimin fuksikapteenina, Mari järjesteli killan 
yhteistyöasioita ja suhdetoimintaa. 

Ensimmäiset vuodet opiskeltiin tiiviisti yh-
dessä, sitten ihmiset hajaantuivat eri teille. 
Emme opiskeluvuosien jälkeen ole olleet tii-
viisti tekemisissä, mutta olemme nähneet aina 
silloin tällöin. Tapaamme toisinaan toisiamme 
vuosikurssiltamme, mitä nyt työ- ja perhekii-

reiltämme ehdimme.
Kun tapasimme kiltam-

me vuosijuhlassa viime 
maaliskuussa, ajattelin, 
ettei ole ihminen muut-

tunut vuosien varrella. 
Mari on aina ollut tarmokas, enkä yhtään 

ihmettele, että hän on siinä asemassa missä 
on nykyään. Oli jo opiskeluaikoina selvää, että 
Mari on kiinnostunut asioihin vaikuttamisesta, 
mutta kovin puoluepoliittisena en häntä muis-
ta noilta ajoilta.  

Kun Mari lähti ylioppilaskunnan hallituk-
seen, ihmettelimme opiskelukavereiden kans-
sa sitä, kuinka hän onnistui hoitamaan sa-
malla sekä opinnot menestyksekkäästi että 
työskentelemään aikaa vievässä hallituksessa. 
Energisyys on aina välittynyt Marista, hän oli 
kuin duracel-pupu. Hän on pitkän tähtäimen 
tekijä. Harrastihan hän kestävyysjuoksua ja on 
nykyäänkin maratoonari.” 

Elina Skinnari on diplomi-insinööri, joka työs-
kentelee kemian alan yrityksessä.

Diplomi-insinööri Elina Skinnari jakoi 
fuksisyksyn Mari Puoskarin kanssa. Puoskari 

on vihreiden poliitikko, joka on Helsingin 
kaupunginvaltuustossa. Opiskelukaverista 

jäi Skinnarin mieleen toimelias olemus. Eikä 
Puoskarin lähteminen politiikkaan yllättänyt.

S e  e n e r g i n e n  M a r i

Mitä opiskelit ja mitä teet työksesi?
Pääaineeni kauppakorkeakoulussa oli laskenta-
toimi. Valmistuin vuonna 2007, ja nyt työskente-
len rakennusalan yrityksessä Skanskassa. Olen 
Skanskan pohjoismaisessa hankintayksikössä 
controllerina. Opiskeluaikana minulla oli tämän 
alan työ mielessä, ja tällaista paikkaa lähdin ha-
kemaan, kun valmistuin. 

Mikä on controller?
Controller tekee erilaisia johdon raportteja, 
seurantaa, ennusteita ja budjetteja. 

Mistä kauppiksessa oppimastasi asiasta sinul-
le on ollut eniten hyötyä työelämässä?
Tilinpäätösanalyysista. 

Miten päädyit nykyiseen hommaasi?
Aloitin Skanskalla kesätöissä jo opiskeluaikoina. 
Tein myös graduni tänne. Valmistuttuani sain 
täältä vakipaikan assistant controllerina. Työs-
kentelin sillä nimikkeellä kolme vuotta, ja nyt 

olen controllerina. Palasin juuri eilen vuoden äi-
tiyslomalta.

No, mikä fiilis on äitiysloman jälkeen?
Sellainen, että vuosi meni nopeasti. Se meni niin 
äkkiä, että tuntuu kuin olisin hypännyt suoraan 
vuodesta 2010 vuoteen 2012 – mitä oikein ta-
pahtui vuodelle 2011?

tuntuuko siltä, että äitiysloma on vaikuttanut 
jotenkin työpersoonaasi?
Luulen, että olen saanut kärsivällisyyttä, rauhalli-
suutta ja itsevarmuutta. Että en enää ota niin her-
kästi, jos tulee jotain kommentteja. Ja ehkä se on 
muuttanut prioriteetteja. Työ ei ole koko elämä. 

lähetä terveisiä jollekin entiselle opettajallesi.
Lähetän terveiset Teemu Malmil-
le. Hän oli hyvä graduohjaaja, 
jäi mieleen opettajana, joka 
innosti opiskelijat mukaan. 
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Piritta Kuokkanen, 29, on espoolainen 
kauppatieteen maisteri. Kauppiksessa oppi 
tilinpäätösanalyysin salat, mutta äitiysloma 

opetti rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä.

Palstalla tarkastellaan opiskeluaikoja valmistuneen silmin. 

Näin jä lkeenpäin ajatel len
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Are you theoretical or practical? Are you 
conservative or radical? Are you made to measure? 
We don’t know yet, but we want to find out.  
Join us for an internship and you get a chance  
to demonstrate your potential. With us you can be  
what ever you want – just as long as you’re curious.

www.vaisala.com/giantleap

Apply Now! 

The application period for the Vaisala Giant Leap 
internship program is now open and ends on 
February 12th, 2012. For more information and  
to apply visit www.vaisala.com/giantleap.


