


Hyvää elinympäristöä
ihmiselle
Vaihtuvat ilmasto-olosuhteet vaativat yhteiskunnan perusrakenteilta paljon. Ihmiset odot-
tavat elinympäristönsä olevan toimiva ja viihtyisä yhtä lailla talven viimassa kuin kesähel-
teillä. Korkea vaatimustaso ja vaativat olosuhteet ovat jalostaneet YIT:stä sen mikä se tänä 
päivänä on – merkittävä eurooppalainen teknisen elinympäristön rakentamiseen, kehittä-
miseen ja ylläpitämiseen keskittyvä palveluyritys. www.yit.fi

YIT varmistaa hyvät oppimisen olosuhteet myös 

Munchenin teknisen yliopiston opiskelijoille. 

Over the years, Lindström has grown from a small dye house operation to an international textile service corporation.  
During its whole existence, this over 160-year-old pioneer has maintained its enthusiasm and innovation attitude in all 

as well as enthusiasm and the joy of learning. Continuous development and questioning of the usual has brought right 
kind of activity and understanding to all Lindström’s operations. Continuous development and the ability to question 
the traditional way of working is what makes Lindström so special.

Lindström Trainee - grow with us
Today, Lindström is going and growing strong. To support our future growth, we are now initiating a 12-month 
Lindström Trainee Programme designed to prepare our next generation of managers and leaders with an emphasis 

management post at Lindström.

We are looking for fresh graduates with a university degree, preferably in business. You have a strong interest in 
business operations and building a career in the core of it all, close to clients. Also, you have a strong ambition for a 

Welcome to learn and grow with Lindström.

Find out more:
www.lindstromgroup.com/trainee

High employee skills, 
the desire to learn and 
the ability to develop the business 
are factors that drive us forward.
Jukka Roiha, Chairman of the Board and former long-term President 
and CEO of Lindström Oy, Businessman of the Year 2011 in Finland

Workwear services  I  Restaurant Textile services I  Shop Towel services  I  Mat services I  Protective Equipment services I  Hygiene services  I  Promotional Product services



Recent or soon-to-be IT or business 
graduates with a positive attitude and  
a solid command of both Finnish and 
English, apply between 30/10 and 27/11 
on tieto.fi/generationt.

Questions? Attend the Q&A sessions on 
facebook.com/TietoCareersFinland  
on 4/11 and 18/11 from 3 to 5 pm.

Knowledge. Passion. Results.

Do you belong to  
Generation T?
[   ] Yes

Generation T – one of  
this year’s talents:
Juho Paaso, SW Developer

TEEKKARIN
T Y Ö K I R J A

www.teekkarintyokirja.fi

Mikä sinusta tulee
ensi kesänä?

löydä vastaus kampukseltasi joulukuussa
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Tapahtui kerran Ranskassa, 

Bordeaux’ssa: Ystäväni Julia 

ihasteli ääneen, että kyllä tuo 

saksalaistyttö on upea tyyppi. 

Miten joku voi aina onnistua 

käyttämään juuri oikean väristä 

kynsilakkaa? Ja Berliinistä 

kotoisin, cooliuden huippu. 

Itävaltalainen Lisa kuunteli 

vieressä ja sanoi: "Mutta kyllähän 

siistimpää on olla kotoisin 

Helsingistä." Tässä numerossa 

syleilemme Berliiniä. Mutta 

pohjimmiltamme olemme ihan 

samaa mieltä Lisan kanssa.

Pääkir joitus

v
a

P
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Aino on Aallon ylioppilas-

lehti. Lukukausien 

aikana kuukausittain il-

mestyvä Aino tavoittaa 

17 000 kauppatieteiden, 

taideteollisten ja teknillis-

ten alojen opiskelijaa. 

Päätoimittaja

Vappu Kaarenoja

Toimittaja

Johanna Mitjonen

Art Director

Antti Grundstén

Kirjoittajat

Annaleena Kuronen, Sara 

Kärpänen, Aurora Rämö 

& Antti Saarenpää

Kuvaajat ja kuvittajat

Maija Astikainen, Noora 

Isoeskeli, Helen Korpak, 

Veera Lipasti &  

Elmeri Terho

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

Efekta Oy

045 277 5285

Mediakortti 

www.ainolehti.fi/media 

Paino 

Vammalan kirjapaino Oy

Painos  

7 000 

Kannen kuva

Jonna Är

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

J o n n a  Ä r
Kuvasin ensimmäistä 
kertaa Tempelhofin 
lentokenttää kolme 
vuotta sitten. Kenttä 
oli edelleen toimin-
nassa mutta sulku-
uhan alla. Silloin 
jotkut vielä halusi-
vat säilyttää kentän 
lentokoneille. Mutta 
kaupunkilaiset veivät 
voiton bisnesmiehis-
tä. Nyt alue on ber-
liiniläisten vapaassa 
käytössä. Lentoko-
neiden sijaan siellä 
lentävät nyt leijat.   

Jonna Är kuvasi tämän 

numeron Berliini-

kuvaeditoriaalin sekä 

artikkelin Martti Melasta. 

Hänen kuviaan on esillä 

marraskuussa auenneessa 

näyttelyssä Virka 

Galleriassa.

www.jonna-ar.com

E l m e r i  T e r h o
Parhaat kokemukset 
saan unista. Usein ne 
ovat karmivia.
Kahleissa oleminen 
kuuluu välillä oloti-
laan. Vapautumisen 
läheisyydestä kie-
lii aina toivon me-
nettämisen tunne. 
Alitajunnan valjasta-
minen luovan työn 
prosessiin on tär-
keintä. Liika analyyt-
tisyys on haitaksi.  
Aika kultaa aina 
muistot, mutta koi-
tan kullata nykyhet-
ken. Joskus välillä sii-
nä onnistunkin. Olen 
ollut viime aikoina 
onnellinen. Kiitti kai-
kille kavereille ja rak-
kaille ihmisille. 

Elmeri Terho on graafisen 

suunnittelun opiskelija 

TaiKista. Hän kuvitti 

tämän lehden.

www.elmeriterho.com

S a ra  K ä r p ä n e n
Lapsuuden muisto-
ja mummolan piha-
maalta: karviaisten 
ja vadelmien ahmi-
minen suoraan pen-
saasta, raparperin-
varren upottaminen 
sokerikkoon, littei-
den herneenpalkojen 
odottaminen pullean 
kiiltäviksi.
Kaupan valmiiksi 
kuoritut, pilkotut ja 
pestyt porkkanat 
ovat kaukana itse 
kylvetystä, kastel-
lusta ja poimitusta 
multaisesta vihan-
neksesta. Jokaisen 
olisi hyvä ottaa jos-
kus kuokka käteen 
ja ihmetellä elämän 
hidasta kasvua. 

Porilainen visuaalisen 

kulttuurin opiskelija, joka 

on intohimoinen basilikan 

kasvattaja. Hän kirjoitti 

sivun 14 jutun porilaisten 

vihannespalstasta.

Kuka tätä tekee?

kuva noora iso
e

sk
e

li
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WWW.ACADEMICWORK.FI

HOME OF THE 
YOUNG PROFESSIONALS!

Academic Work – Home of the Young 
Professionals, on Pohjoismaiden suurin 
nuorten ammattilaisten henkilöstövuokraus- 
ja rekrytointiyritys. Kohderyhmämme ovat 
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 

opiskelevat henkilöt ja jo valmistuneet, joilla 
on 0-5 vuotta työkokemusta valmistumisen 
jälkeen. Katso kaikki avoimet työpaikat ja lue 
lisää yrityksestämme kotisivuillamme! 
www.academicwork.fi

”Tahtoisin kehua Ai-
non uusinta nume-
roa. Graafinen ulkoa-
su miellyttää silmää, 
erityisesti piirrokset 
ja kekseliäät taitto-
ratkaisut, esimer-
kiksi sisällysluettelo 
kuvien muodossa. 
Myös itse jutut olivat 
priimaa: sopivassa 
suhteessa opiskelija-
elämää, aaltolaisuut-
ta ja muuta yhteis-
kuntaa.

Erityisesti haluai-
sin kehua siitä, että 
Ainossa näkyvät Aal-
lon sisäiset ristiriidat 
(juttu Neste Oilista 
ja Tokyon suuttu-
muksesta). Tässä on 
rehellinen meininki. 
Että ei yritetä väki-
sin tehdä "kiva kiva 
ollaan aaltolaisia 
kaikki" -hengessä, 
vaan annetaan eri-
puran näkyä.

En tiedä, mille pa-
perille lehti oikein 
on painettu, mutta 
se tuoksuu taivaalli-
selta!”

Positiivisesti  
yllättynyt

”Harmikseni täytyy 
todeta, että uusin 
Aino on mielestäni 
harvinaisen vaikealu-
kuinen erikoisten 
otsikkoasetteluiden 
takia. 

Onneksi sitä ei täl-
lä kertaa painettu 
niin kalliille paperille 
kuin kevään viimei-
nen numero.”

Puunjalostus-
tekniikan opiskelija

Uut is ia,  palautet ta ja avautumista 

”Aikaisemmin Ainos-
sa on ollut selkeä 
kansi, jossa on sekä 
kansikuva että teks-
tiä. Nyt kannessa oli 
pelkkä kansikuva ja 
sen lisäksi lehdes-
sä oli puolen sivun 
levyinen läystäke, 
jollaista käytetään 
yleensä mainoksil-
le ja jotka revitään 
ennen lukemista irti 
lehdestä ja polte-
taan rituaalisesti. 
Minulle jäi epäsel-
väksi, kumman näis-
tä on tarkoitus olla 
lehden kansi.

Sitten sisällös-
tä. Lehden sisällys-
luettelo oli jonkin-
lainen kuvakollaasi, 
jonka sivunumerot 
olisi ilmeisesti pitä-
nyt yhdistää juttu-
jen nimiin piirrä ja 
arvaa -pelin sääntö-
jen mukaisesti. Mut-
ta eihän minulla ole 
niitä juttujen nimiä, 
koska revin jo ne si-
sältävän kansiläyst-
äkkeen irti ja pistin 
roskiin, koska se oli 
lukemisen tiellä. 

Sivun yhdeksän 
pääkirjoitus ei ollut 
oikeasti pääkirjoitus, 
koska se oli parin lau-
seen mittainen ja la-
dottu epämääräisellä 
synttärikortti-fon-
tilla. Vapulla on ihan 
kiva sadetakki, mut-
ta älkää päästäkö 
häntä kirjoittamaan.”

Huolestunut lukija

”Ainon edellinen nu-
mero oli onnistunut. 
Sen lukeminen veti 
pidemmän korren 
tieteellisistä artik-
keleista. Hyvä sisäl-
tö ja piristävä vihreä 
fontti. Viihdyttävin 
artikkeli oli kansain-
välisistä huippupro-
fessoreista kertonut 
Aalto kutsuu, kuu-
leeko Harvard eikä 
sisältökään siinä ollut 
pelkkää viihdettä.”

Ei pelkkää viihdettä

Kaipaamme mielipiteitä Ainosta tai 
maailmasta ylipäänsä. Jos sinulla 
on sellaisia, jaa ne muiden kanssa, 
ainolehti@ayy.fi. Avautujien kesken 

arvotaan leffaliput.

1. Taideteolliselle korkeakoululle valittiin nimikilpailulla uusi nimi: Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Nähtäväksi jää, mikä 
muodostuu koulun lyhenteeksi. TaisK?

2. Hommaforumilla käydään kiivasta keskustelua Ainosta. Viime nume-
rossa kirjoitimme muslimiopiskelijoista ja heidän rukoushuonetoiveis-
taan. Hommalla Ainoa tituleerataan ”ylioppilaskunnan viralliseksi pro-
pagandalehdeksi”. 

3. Aallon arkkitehtiopiskelijat pääsevät tutustumaan bambuun rakennus-
materiaalina. Opiskelijat alkavat tammikuussa rakentaa nuorisokeskusta 
Kambodzhan pääkaupunkiin Phnom Penhiin. 

U u t i s i a

Pa l a u t e t t a
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Hor isont issa
B r a s i l i a

M e r i k a r h u n  n e u v o t
Johannes Jalava, merikapteeni: 

”Melkein kaikki tulevat merisairaiksi, kun keli on riittävän 
kova. Useimmat tottuvat jatkuvaan keinuntaan jossain 
vaiheessa. Sairaanakin pitäisi yrittää syödä ja juoda jotain, 
näkkileipä ja vesi ovat hyväksi havaittuja. Muista, että ’toi-
nen käsi itselle ja toinen laivalle’, eli pidä aina jostain kiin-
ni. Muista, että jos et tiedä miten joku asia laivalla toimii, 
kysy, ennen kuin teet mitään.

Samat naamat alkavat jossain vaiheessa ärsyttää, jos-
kus on vain hyvä olla yksin. Ja lopuksi: kun matkanteko 
alkaa maistua, oletkin perillä.”

T a k a i s i n  r i p p i k o u l u u n
atso Takala, viime vuonna Shanghain maailmannäytte-
lyyn suunnanneen Aalto on Tracks -reissun matkalainen:

”Reissulla on kuin olisi riparilla uudestaan. Paitsi, että ku-
vittelee olevansa fiksumpi, kun on jo opiskelija. Mulle mei-
dän reissu oli hauska ’social experiment‘. Asenne on koko 
ajan tärkeintä tällaisella reissulla, jossa ollaan koko ajan 
tiiviisti yhdessä. Silloin jos toisten seura kyllästyttää, voi 
mennä hetkeksi omiin oloihin tai hengailla eri porukassa. 
Varokaa jäälauttoja ja pitkää hauskaa!”

A s e n n o l l a  o n  v ä l i ä
Markku kanerva, YTHS:n johtajaylilääkäri:

”Ennen tällaista matkaa rokotukset pitää ottaa. Myös mat-
kavakuutus täytyy hoitaa. Matkalla voi uhata vaikea ma-
hakanavan infektio. Ulkomailla itsensä hoitaminen sairaa-
lassa on kallista. 

Matkapahoinvointia voi yrittää ehkäistä monella ta-
paa. Katseen voi yrittää kohdistaa horisonttiin. Alhaalla ja 
keskellä laivaa keinunta on vähäisintä. Olo voi helpottaa 
jos menee hyttiin sänkyyn pitkälleen ja laittaa silmät kiin-
ni. Kannattaa muistaa, että alkoholi vain pahentaa oloa. 
Muutenkin syömiseen ja juomiseen kannattaa kiinnittää 
huomiota. Jo ennen matkaa kannattaa syödä kevyes-
ti, raskas syöminen lisää pahaa oloa. Asennoilla on väliä. 
Etukumara asento ja katseen keskittäminen vaikka läp-
pärin ruudulle aiheuttaa huonoa olo.”

Mun on hy vä ol la yksinLaiva on lastat tu

Aalto on Tracks 
vei aaltolaisia 

junalla Shanghain 
maailmannäyttelyyn. 
Tänä vuonna reissun 

nimi on Aalto on 
Waves: marraskuussa 

yli sata aaltolaista 
matkustaa laivalla Rio 

de Janeiroon. Kysyimme 
matkalaisilta, mitä 
he ottavat reissuun 

mukaan. Lisäksi 
asiantuntijat antavat 

matkaeväänsä 
lähtijöille.

1 ”Otan mukaan villasukat, koska 
maailmassa ei ole niin lämmintä paik-
kaa, ettei jaloille voisi tulla kylmä.

Jesari on ehkä yleishyödyllisin 
asia, mitä maailmasta löytyy. Minul-
la oli joskus olkalaukun pohja rikki, 
ja korjasin sen jesarilla, kunnes löy-
sin kaupungilta korjaajan.
Tuukka Pykäläinen  
teollisen muotoilun opiskelija

2 ”Sain lierihatun lahjaksi vanhem-
miltani viime jouluna.  Siinä oli kumi-
lenkki, johon kiinnitin kynän, joka on 
siten aina käden ulottuvilla. Kiltaleh-
den toimittajana ei koskaan tiedä, 
milloin juttuaihe ponnahtaa silmille.
Aiemmin minulla oli hatussa magee 
vihreä kynä, jossa oli sellanen hieno 
mekanismi – sitä on tosi vaikee ku-
vailla. Kerran bileissä pyöritin hattua 
sormeni päässä. Kynä singahti keski-
pakoisvoiman takia irti ja katosi. Nyt 
hatussa on ihan tavallinen kynä jos-
tain Contact Forum -messuilta.”
Niklas Ilkka 
kemian tekniikan opiskelija

3 ”Otan ainakin aurinkorasvan, koska 
kuulemma siellä laivalla on yläkan-
nella poreamme ja uima-allas. Luotan 
siihen, että säät ovat hyvät.”
Eppu Henriksson  
yhdyskunta- ja ympäristötekniikan 
opiskelija

4 ”En mene koskaan minnekään ilman 
kameraa. Sillä saa muistot talteen ja 
inspiraatiomateriaalia tulevia taiteel-
lisia töitä varten.”
Oona Coliander  
vaatesuunnittelun maisteri

5 ”Päätin muutama vuosi sitten, 
etten  ota enää valokuvia matkoilla. 
Niissä ei koskaan ollut samaa tunnel-
maa kuin paikan päällä. Totesin, että 
saan paremmin tallennettua olennai-
sen asian tilanteista piirtämällä no-
peita 'tussauksia' luonnosvihkoon. 
Sitä paitsi rumaa vihkoa ei varaste-
ta yhtä suurella todennäköisyydellä 
kuin kallista kameraa.”
Tuomas Saikkonen  
graafisen suunnittelun opiskelija

T
E

k
S

T
I 

va

ppu kaarenoja &
 jo

h
a

n
n

a mitjonen



A
in

o
 N

o
 6

 /
 2

0
1

1 A
in

o
 N

o 6
 / 2

0
1

1 

14 15

Marina Zubtsova  
Aalto International Coalitionin asiainhenkilö:

“Toistaiseksi voimme tyytyä tulkkaukseen. Ar-
vostamme myös suomalaisten ihmisten kantaa, 
ja joillekin suomalaisille voisi olla vaikeaa toimia 
edustajistossa kokonaan englanniksi.

Jotkut ryhmämme ehdokkaista ovat kui-
tenkin ilmaisseet huolensa, että tulkin avulla 
emme voi kunnolla osallistua keskusteluun.

Osa on huolissaan siitä, miten hyvä tulkki on. 
Toivomme, että hän on hyvä, että emme missai-
si mitään tärkeitä pointteja keskustelussa.

Ehkä joskus tulevaisuudessa kieli edustajis-
tossa kuitenkin voisi olla englanti. Haluaisimme, 
että asiaa harkittaisiin tulevaisuudessa. Mut-
ta emme halua pakottaa siihen, jos suomalaiset 
itse eivät halua vaihtaa kieltä. Muutoksen taka-
na pitäisi olla ainakin puolet edustajistosta.”

kaarlo väisänen  
AYY:n väistyvän edustajiston jäsen:

”En missään nimessä vastusta ulkomaalaisten 
edustajistossa olemista. Ylioppilaskunnan pitää 
mahdollistaa heidän osallistumisensa, mutta en 
kannata englannin käyttöä edustajiston puhekie-
lenä.  Se heikentäisi suomen- ja ruotsinkielisten 
opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua täysipai-
noisesti edustajiston toimintaan. Ideaalimaail-
massa kaikki osaisivat englantia niin hyvin, että 
puhekielen vaihto ei vaikuttaisi osallistumiseen. 
Olen käyttänyt englantia työ- ja opiskelukielenä 
20 vuotta, ja käytännön todellisuus on erilainen.

Kun otetaan vielä huomioon se, että monen 
ulkomaalaisen opiskelijan äidinkieli ei ole eng-
lanti, olisi kaksinkertainen rikkinäisen puheli-
men vaara. Edustajisto päättää AYY:n säännöt, 
eli jokaista jäsentä koskevat ”lait”, ja näiden on 
pakko olla suomeksi tai ruotsiksi. Jos kokous 
on englanniksi, miten voidaan olla varmoja, 
että edes enemmistö päättäjistä tietää, mitä 
ollaan päättämässä? Kuinka moni osaa vaikeaa 
säädöstekstiä englanniksi?

P o rk k a n a a  t u o p i n  s i j a a n T u l k k a u k s e n  t a rp e e s s a

Sipuleita, retiisejä, yrttejä, raparperia, vadel-
maa, mansikoita ja mustaherukoita, luettelee 
visuaalisen kulttuurin opiskelija anna Jensen 
menneen kesän antimia. 

Vielä keväällä hänen puutarhanhoitotaitonsa 
perustuivat äidin kasvimaalla pyörimiseen, mut-
ta nyt puutarhahanskat sopivat jo hyvin käteen.

Parin kilometrin päässä Porin yliopistokeskuk-
sesta sijaitsevassa siirtolapuutarhassa on Aalto-
yliopiston Porin yksikössä visuaalista kulttuuria 
opiskelevien oma puutarhapalsta. 

Idea palstasta syntyi neljä vuotta sitten. 
Opiskelijat asuvat usein kerrostaloissa, joten 
oman ruuan viljely on hankalaa. Siirtolapuutar-
hapalstan ylläpitäminen yksin taas on työlästä. 
Tähän ongelmaan ratkaisuksi yksi visuaalisen 
kulttuurin opiskelija heitti idean yhteisen pals-
tan hommaamisesta. Muut innostuivat heti, ja 
ainejärjestö tarttui toimeen. 

Anna Jensenin mielestä on ollut mukavaa teh-
dä opiskelijaporukalla muutakin kuin käydä yh-
dessä luennoilla ja baarissa.

Kesällä puutarhaan pyöräiltiin porukalla kor-
jaamaan herkkuja, ja sen jälkeen valmistettiin 
oman maan raparpereista piirakkaa.  

Palstaa käytiin kesällä hoitamassa pari ker-
taa viikossa, kuka milloinkin ehti. Kuka tahansa 
Porin taiteen ja median laitoksen opiskelija sai 
käydä korjaamassa satoa omaan tahtiinsa. 

Nyt palsta on pantu jo talviteloille. Sadon rip-
peet ovat turvassa pakastimen säilöissä, mutta 
ensi kesänä pannaan puutarha taas kukoista-
maan. Joku on jopa väläyttänyt mahdollisuutta 
pystyttää pieni siirtolapuutarhamökki palstalle.

Kasvimaahan uppoaa parikymmentä euroa 
vuodessa: 17 euroa vuokraan ja muutama ropo 
ämpäreihin, kuokkiin ja lapioihin. Viulut mak-
saa visuaalista kulttuuria opiskelevien ainejär-
jestö Näky.

Myös Otaniemeen on luvassa kasviloistoa. 
Aalto-yliopisto järjestää yhdessä ympäristötai-
teen ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjel-
mien kanssa kilpailun, jossa pitää suunnitella 
Otaniemeen kampuspuutarha.

 Voittaja ratkeaa tam-
mikuussa, ja puutarhan 
rakentaminen aloitetaan 
todennäköisesti ensi  
syksynä.  

Lähiruoka on eettistä ja trendikästä, 
mutta masentavan kallista. Paitsi, jos 

kuokka pysyy omassa kädessä.
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Popsi popsi Rinnuksissa k i inni

Venäläinen Vera Moshina ja valkovenäläinen Andrei Kalesnik ovat ensimmäiset 
AYY:n edustajistoon valitut ulkomaalaiset opiskelijat. AYY:ssa on pitkin 

syksyä pähkäilty, miten ulkomaalaiset pystyvät osallistumaan suomenkielisen 
edustajiston toimintaan. Nyt on päätetty käyttää tulkkeja, mutta jopa 

edustajiston työkielen vaihtamista kokonaan englanniksi on väläytetty.

Kun yliopistomaailmassa kuohuu, mittelö käydään tällä palstalla. Ehdota Ainolle aihetta, ainolehti@ayy.fi

2 
ulkomaalaista opiskelijaa pääsi läpi AYY:n histori-
an toisissa edustajistovaaleissa. Kaikkiaan edus-
tajistossa on 45 henkilöä.

4  0 0 0 
on summa, jonka AYY arvioi ulkomaalaisten opis-
kelijoiden kääntämisen kuluvan vuodessa. AYY 
palkkaa kaksi tulkkauksen opiskelijaa simultaa-
nitulkkaamaan kaikki edustajiston kokoukset.

3 1 
oli äänestysprosentti AYY:n edustajistovaaleissa. 
Keskimääräinen äänestysprosentti Suomen yliop-
pilaskuntien edustajistovaaleissa oli 29,6. 

6 5
prosenttia ylioppilaskuntien edustajistojen jä-
senistä on puoluepoliittisesti sitoutumattomia. 
AYY:ssa 90 prosenttia edustajiston jäsenistä on 
sitoutumattomia.
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T u r va l l i n e n  p a k ko t o i s t o

N o b e l i s t a  s e u ra ava

Japanilainen kirjailija Haruki Murakami herää 
joka päivä neljältä aamulla ja painaa töitä kuusi 
tuntia putkeen. Iltapäivällä Murakami juoksee 
kymmenen kilometriä. Hän menee nukkumaan, 
kunnes jälleen on aamuyö, ja hän ponkaisee 
toistamaan rutiinejaan.

Sama mies on juossut myös 
ultramaratonin. 

Ei voi olla sattumaa, että 
miljoonia myyneellä kultti-
kirjailija Murakamilla ja esi-
merkiksi Juha Itkosella tai 
alexander Stubbilla on sama 
harrastus. He ovat aikaansaa-
via, luovia ihmisiä, joilla on 
hämmentävä tapa järjestää 
aikaa lenkkeilylle. 

Olivatpa he sitten marras-
kuisessa kaatosateessa tai 
keskellä Euroopan velkakriisiä, 
he lähtevät lenkille.

Onko kurinalainen lenkkeily 
syy siihen, miksi he tuntuvat 
onnistuvan kaikessa, mitä tekevät?
Teoksessaan Mistä puhun kun puhun juoksemi-
sesta (Tammi 2011) Murakami kuvailee luovan 
työn ja rutiinien kriittistä suhdetta. Rutiinit 
ovat pahinta mitä tiedän. Jokainen päivä kan-
taa eteeni jotakin tärkeämpää. Ei ole mitään 
niin vastenmielistä kuin säännöllinen liikunta. 
Mutta silti se on jollain tavalla vastustamatonta. 

Turvallinen pakkotoisto on ainoa asia, jolla 
ihminen pysyy järjissään. Vaikka en herää aa-
muneljältä, pidän huolta, että monotoninen 
liike turruttaa pääni aika ajoin. Lenkkipolulla 

maailma on hetken yksinkertainen. Askeleet 
sulautuvat virraksi. Jalkoihin sattuu. 

Juostessa, ihan vain hetkeksi, saa otteen 
jostakin suuremmasta. Sama kaikkivoipa fii-
lis on tuttu nousuhumalasta, kofeiiniövereis-
tä tai soittamisesta. Koko universumi hihkuu 

tsemppisanoja juuri minulle. 
Murakami kertoo, että 

säntillisen juoksuharrastuk-
sen takia hän jaksaa kirjoit-
taa kirjoja toisensa perään. 
Ruumiillinen koetus avaa 
luovan työn aiheuttamia 
henkisiä lukkoja.

Mutta vaara vaanii myös 
juoksuharrastuksessa: mi-
nulle lukkoja aiheuttaa 
morkkis siitä, että en lenk-
keile tarpeeksi. Juha Itkonen 
on todennut, että suoritet-
tu maraton alkaa olla keski-
luokkaisen valkokaulustyön-
tekijän oletusarvo. Minä en 

ole juossut maratonia. Olenko epäonnistunut?
Japanilainen ihmemies Murakami lohduttaa.

Murakami kertoo, ettei hän juokse piiskaavan 
itsekurin tai yli-inhimillisen mielenlaadun ta-
kia. Hän ei ikinä edes suositte-
lisi juoksemista kenellekään. 
Hän juoksee siksi, että se 
sopii hänelle.

Kuinka simppeliä. Juuri 
sellainen ajatus, jonka voi-
si keksiä juoksulenkillä.

Diggai lupalstal la vuorot televat Anneleena ja Sanna
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Kirjoittaja on 
kauppislainen, 

jonka sydän 
läpättää sun-
nuntailenk-

keilyn lisäksi 
swingille.

Kauppislainen, jos haluat tienata gradullasi,  
Simon Wolfsonilla voi olla sinulle aihe. 

Wolfson on brittiläisen vaatekauppaketju 
Nextin  toimitusjohtaja. Lokakuussa hän ilmoitti 
olevansa niin huolissaan euroalueesta, että hän 
perustaa The Wolfson Economics Prizen. Hän an-
taa 280 000 euroa omia rahojaan sille, joka tarjoaa 
parhaan mallin kriisiytyneiden euromaiden erol-
le yhteisvaluutasta. Wolfsonin mielestä euron ha-
joamiselle ei vielä ole esitetty uskottavaa mallia.

Palkinto on toiseksi suurin taloustieteen 
palkinto Nobelin palkinnon jälkeen, ja sen voi 
voittaa periaatteessa kuka tahansa. Halukkai-
den tulee vain ilmoittautua lähettä-
mällä sähköpostia osoitteeseen 
wolfson .prize@policyexchange.
org.uk.  Aikaa tarjota omaa rat-
kaisuaan euroalueen hillityl-
le hajoamiselle on tammikuun 
loppuun asti. 

Sähköimpulssit 
siirtyvät neuronista 
toiseen välittäjä- 
aineiden avulla.
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Neuronit eli hermosolut käsittelevät 
ja välittävät viestejä sähköimpulsseina 

keskushermostoon eli aivoihin, 
aivorunkoon sekä selkäytimeen.

Välittäjä- 
aineista syys-
masennusen 
kannalta 
merkittävin 
on mielialaan, 
ruokahaluun 
ja energia- 
tasapainoihin 
vaikuttava 
serotoniini.

Verisoluja tutkimalla on 
huomattu, kuinka masennus 

lisääntyy pimeinä 
vuodenaikoina.

Syysmasennusta 
sairastavilla 

ihmisillä serotoniinin 
määrä tiettyä 

verisolumäärää 
kohden on 

pienempi kuin 
terveillä ihmisillä.

 
Serotoniinin 

vajaus ilmenee 
alakulona, 
apatiana, 

masennuksena 
ja kroonisena 

väsymyksenä.

Lähteet: www.wikipedia.fi & www.sad.org

Ranteet auki
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Sun puolesta e lää ja kuol la on halumme korkehinJos ei sauna, ter va tai v i ina auta

S i su t y t t ö
TEk

ST
I 

jo
h

a
n

na mitjonen kuva
 h

e
le

n
 korpak

paula päivike, 26, on kuin kuka tahansa tyttö. Elämään 

kuuluu kemiantekniikan opintoja, vaihto Sri Lankassa ja 

sellaisen yrityksen etsimistä, jolle hän voisi tehdä diplomi-

työnsä. Paula on myös vähän hippi. Hän puhuu innoissaan 

raakamaidosta. Mutta yksi asia ei tunnu sopivan kuvaan. 

Paula on Suomen Sisun puheenjohtaja.

Suomen Sisu on kansallismielinen yhdistys. Järjestön 

jäseniä yhdistää halu ”ylläpitää suomalaista identiteettiä 

ja hillitä maahanmuuton haitallisia vaikutuksia.” Julki-

suudessa 13-vuotias Sisu on leimaantunut ääriryhmäk-

si ja natsihenkiseksikin. Alkuvuosinaan järjestö julkaisi 

esimerkiksi tarrasarjan, jossa peräänkuulutettiin Karja-

lan palauttamista ja vastustettiin pakkoruotsia. Järjestös-

sä on pyörinyt sen historian varrella samoja ihmisiä kuin 

maahanmuuttokriittisten Hommaforum-keskustelupals-

talla, esimerkiksi kansanedustaja Jussi Halla-aho. Ehkä 

kuuluisin järjestön tempauksista oli se, kun se lisäsi kohu-

tut Muhammed-pilapiirrokset internetsivuilleen. 

Pakko kysyä. Miksi olet tällaisen järjestön puheenjohta-

jana, Paula? ”Usein mua naurattaa, kun asiaa ihmetellään. 

Sitten yritän kertoa kyselijöille, minkälaisia me oikeasti ol-

laan”, Paula aloittaa. Kansallismielinen järjestö tarkoittaa 

hänelle, että ajetaan oman kansan ja kulttuurin asiaa. ”Jos-

kus voi olla terveellä tavalla itsekäs. Meillä Suomessa on 

saavutettu asioita, joita ei pidä heittää romukoppaan vain 

siksi, että muu maailma toimii eri tavalla.” 

Paulaa on pyydetty haastatteluihin, esimerkiksi Ylen 

syksyiseen Vihailtaan puhumaan. Hän kieltäytyi. ”En ym-

märrä mitä ihmettä olisin siellä tehnyt ja puhunut.” Tähän-

kin haastatteluun suostuminen jännitti. ”On kuitenkin ih-

misiä, jotka lukevat tästäkin vain otsikon, eivätkä pysähdy 

ajattelemaan asiaa sen kummemmin.”

paula on aina innostunut helposti. Hän oli esimerkiksi kil-

tansa toiminnassa aktiivisesti mukana. ”Mun äiti on aina 

sanonut, että musta tulisi hyvä poliitikko. Mutta mua kiin-

nostaa pienemmässä piirissä tapahtuva vaikutustyö, jossa 

jäsenet joihin vaikutetaan ovat lähellä.”

Sisusta Paula kuuli parilta kaveriltaan. Nopeasti hänel-

le tulivat tutuksi kavereiden äimistyneet reaktiot, kun hän 

mainitsi jotain järjestöstä. ”Kerroin hippikaverilleni tunte-

vani sisulaisia. Hän oli järkyttynyt jo siitä, että mulla oli 

kaveri, joka on toiminnassa mukana. ’Jos susta tulee sin-

ne joku  toiminnanjohtaja, en puhu enää sulle’, hän sanoi 

mulle.”  Sitä Paulasta ei tullut, mutta puheenjohtaja kyllä. 

Nyt hän on puheenjohtajana jo kolmatta vuotta.

ensin hän kävi yhdistyksen keskiviikkotapaamisissa ja tu-

tustui ihmisiin. Ihmiset olivat erilaisia kuin mitä hän oli 

odottanut. ”Suurin osa on kyllä miehiä, mutta he olivat fik-

suja, koulutettuja – normaaleja ihmisiä.  Ihmisiä jotka pys-

tyivät perustelemaan näkemyksensä, eivätkä mitään rasis-

teja, kuten yleensä sisulaisista kuvitellaan.” 

Paula luki yhdistyksen periaateohjelman. ”Yksi tärkeim-

mistä asioista itselleni oli se, että siinä haluttiin puolustaa 

ja pitää yllä luontoarvoja. Tykkään olla luonnossa, se on tär-

keä asia mulle.” Mutta eikö näitä asioita olisi voinut edistää 

myös jossakin muussa järjestössä? ”Periaateohjelmassa on 

muutakin minulle tärkeää, jota muissa yhdistyksissä ei ole. 

Ohjelmaan kuuluu perinteisen pohjoismaalaisen kulttuuri-

perinnön arvostaminen, esimerkiksi tasa-arvo ja toisten ih-

misten kunnioittaminen.” 

lisäksi periaateohjelmassa mainitaan monikulttuurisuus-

kriittisyys. ”Siinä taustalla on ajatus siitä, että ei ole mitään 

järkeä saada maailmasta samanlaista paikkaa kaikkialla.” 

Paula sanoo, ettei Sisu vastusta sitä, että ulkomaalaiset 

muuttavat Suomeen. Hänestä itsestään on tärkeää, että ne 

ulkomaalaiset, jotka tulevat Suomeen eivät ole ”mitä sattuu” 

porukkaa. ”Mun äiti on kotoisin Venäjältä ja hänen kans-

sa olemme puhuneet, kuinka ärsyttävää on, kun kuulee ve-

näläisistä, jotka käyttäytyvät typerästi – ovat esimerkiksi 

käyttäneet hyväkseen tukijärjestelmää. Ajattelen, että olet-

te samaa porukkaa mun kanssa ja sikailette tolla tavalla.”

Paulan mielestä Suomessa ei nykyään oteta huomioon 

maahanmuuttajien ja suomalaisten erilaisia lähtökohtia. 

Hänen mielestään toisissa kulttuureissa kasvaneet ihmiset 

eivät edes ymmärrä, miten Suomessa pitäisi olla. ”Sisulaisia 

yhdistää ajatus siitä, ettemme halua kulttuurista tilkkutäk-

kiä, koska silloin ei ole yhteisiä tapoja. Se mikä mua nyky-

menossa häiritsee ja vähän pelottaa on se, että asiat halu-

taan muuttaa niin äkkiä.”

Suomalaisessa kulttuurissa Paula haluaa vaalia rehelli-

syyttä ja suorasanaisuutta. ”Meillä katsotaan silmiin. Ym-

märrän, että huntua vastustetaan, koska se estää näkemäs-

tä ihmisten eleitä, joita me olemme tottuneet keskustelussa 

seuraamaan.”

Paula myöntää, että jäsenistössä on varmasti radikaa-

limpiakin mielipiteitä asioista. Hän tietää, ettei hänen va-

lintansa puheenjohtajaksi miellyttänyt kaikkia yhdistyksen 

jäseniä. ”Jotkut jäsenet puhuivat, että nyt pitää perustaa 

oma järjestö, koska olen liian hippityyppi puheenjohtajak-

si.” Sisulaiset pitävät mielellään Leijona-

riipusta. Paulan ollessa toiminnas-

sa mukana on painatettu paitoja, 

joissa on kukkia ja rauhanmerk-

kiä muistuttava symboli. √

Paula Päivike on hippi. Mutta toisin kuin 
keskiverto puunhalaaja, hänellä on jotain 
yhteistä niiden rotevien miesten kanssa, 

jotka käyttävät leijonakaulakoruja.

"Meillä 
katsotaan 

silmiin. 
Ymmärrän, 
että huntua 

vastustetaan, 
koska se estää 

näkemästä 
ihmisten 

eleitä, joita 
me olemme 
tottuneet 

keskustelussa 
seuraamaan."
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Ekologisuus on siistiä, mutta 
hyvännäköinen elektroniikka on vielä 

siistimpää.

Ei ni in v ihreä omenaMätäpaise

hanna nikkanen on yksi Suomen noin 33 000:sta iPhonen 

omistajasta. Toisin kuin useimmat muut tästä porukasta, 

Nikkanen ei ole vempaimen ylpeä omistaja. Häntä hävettää 

näyttäytyä sen kanssa.

Nikkaselle myönnettiin lokakuussa valtion tiedonjulkis-

tamispalkinto hänen kirjastaan Viaton imperiumi. Se ker-

too kolme tapausesimerkkiä suomalaisfirmojen yritysvas-

tuusta. Tai pikemminkin sen puutteesta. 

Nikkanen on tutkinut etenkin Applen kilpailijaa Nokiaa , 

ja yrittänyt saada sitä ryhdistäytymään yhteiskuntavastuu-

asioissa. “Mua hävettää mennä iPhone taskussa Nokialle. 

Tiedän koko ajan, että loppujen lopuksi tämä firma jota 

kuumotan, toimii paremmin kaikissa asioissa mitä voidaan 

mitata kuin se yhtiö, jonka tuotetta itse käytän.”

Nikkanen aikoo hylätä iPhonen mahdollisimman pian, 

eli heti, kun se menee rikki. Se on hänen vanha työsuhde-

kännykkänsä. “Mun mielestä eettisintä tietotekniikan suh-

teen on käyttää kaikki niin loppuun kuin pystyy. Odotan 

sitä päivää kun tämä iPhoneni hajoaa ja mun ei tarvii enää 

hävetä sitä.” 

viimeisen vuoden aikana kaikki kivannäköiset ihmiset ovat 

nähneet omenan muotoisen valon PC-kurjuuden päässä. Ys-

tävien kanssa on haukuttu Windows lyttyyn ja juotu ehkä 

lasillinen luomuvalkoviiniä Steve Jobsin muistolle. Nolo 

Nokia on vaihtunut iPhoneen. 

Hanna Nikkasen mielestä kuluttajien rakkaus Applen 

tuotteita kohtaan on omituisin ja kiinnostavin tapaus, jo-

hon hän on törmännyt tarkastellessaan kuluttajavalinto-

ja. Apple ja luomuporkkanat kun tuppaavat päätymään sa-

maan kangaskassiin. 

“Ne kuluttajat, jotka kaikkein eniten Applea rakastavat, 
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Jos etsit huikeita näkymiä, 
tarvitset vahvat perustukset

NCC on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistö-
kehitysyrityksiä. Tarjoamme vuosittain harjoittelu-, 
kesätyö- ja opinnäytetyömahdollisuuden yli 400:lle 
opiskelijalle! Käytännön kokemus tekee mestarin 
ja NCC:llä on mahdollisuus saada tuntumaa monen-
laisiin töihin. Kiinteistöjen kehittämisestä myyntiin 
ja markkinointiin, suunnittelusta rakentamiseen, 
uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, asfal-
toinnista tienhoitoon… 

NCC:llä saatu kokemus on alalla arvostettua ja 
monet löytävät meiltä mieluisan työpaikan myös val-
mistumisensa jälkeen. 

Ota selvää NCC:n tarjoamista opiskelijatapahtumista 
ja mahdollisuuksista ammattitaitosi kehittämiseksi 
www.ncc.fi /opiskelijat ja Facebook/NCC-yhtiöt.

haluaisivat olla kaikessa muussa kulutuksessaan tiedosta-

via”, Nikkanen sanoo. 

tammikuussa 36 kiinalaista ympäristöjärjestöä julkisti 

vertailun Kiinassa tuotteitaan valmistavista ylikansalli-

sista elektroniikkayhtiöistä. Selvityksen mukaan Apple 

on vastuuttomin 29 vertaillusta yhtiöstä: se on laiminlyö-

nyt alihankkijoidensa valvonnan, minkä seurauksena ym-

päristö- ja työolot tehtailla ovat ala-arvoiset.

Järjestöjen mukaan Applen syntilistalle kuuluu muun 

muassa myrkyllisten kemikaalien käyttöä, riistotyöoloi-

S u o m a l a i n e n  l u o m u t u o t e Lähde: Pekka Kähkipuro, Aallon IT-johtaja

74 % on Windowseja

20 % on Linuxeja

6 % on Macintosheja

Mene hei i tseesiSoo soo!

hin uupuneiden kiinalaisten itsemurhia ja tuotteiden keh-

no kierrätettävyys.

Pitkään ehjänä pysyvä tuote on yleensä ekologinen, mut-

ta Applen tuotteiden kestävyyskin on kyseenalainen. Kai-

kissa Nokian puhelimissa on kahden vuoden takuu, mutta 

Apple ei voi taata lippulaivatuotteensa iPhonen kestävän 

kuin vuoden.

“Yhtiö on ollut hirvittävän ylimielinen verrattuna kilpai-

lijoihinsa. Se on pitänyt avoimesti linjaa, että meidän ei tar-

vitse välittää näistä asioista, koska meistä pidetään joka 

tapauksessa", Hanna Nikkanen sanoo.
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Apple-brändin menestyksen juuret ovat sen 
kapinallisessa historiassa. 1990-luvulla ja vielä 
2000-luvun alussa Apple oli luovissa ammateissa 
työskentelevän porukan suosiossa. Brändillä oli 
imago pienen, kadehdittavan piirin juttuna. 

“Nyt asetelma on kääntynyt päälaelleen. Har-
va pystyy enää identifioitumaan kovin erikoi-
seksi siten, että on Apple-tuotteen omistaja”, 
markkinoinnin professori Jaakko aspara kaup-
pakorkeakoulusta sanoo. Hän arvelee, että App-
len asema siistien tyyppien tuotteena on tuskin 
ikuinen. 

Jos katsotaan Applen suosion juuria pienen pii-
rin juttuna, voisi tietokoneiden saralla ennus-
taa hyvää nostetta Suomesta lähtöisin oleval-
le käyttöjärjestelmälle: avoimen lähdekoodin 
Linux on vielä marginaalissa, mutta suunta on 
kääntymässä, sanoo ainakin Otto kekäläinen 
Free Software Foundation Europesta. 

Järjestö pyrkii edistämään vapaiden ohjel-
mistojen käyttöä. “Trendeistä tiedetään var-
muudella, että Linuxin suosio on kasvussa 
sekä maailmalla että Suomessa”, Kekäläinen 
sanoo. 

Enää Linux ei nimittäin ole käyttöjärjestel-
mä, jota vain nörteistä nörteimmät osaavat 

käyttää. Yksi suosituimmista Linux- pohjaisista 
käyttöjärjestelmistä on nimeltään Ubuntu. 

Kauppakorkeakoulussa opiskeleva Otso Olan-
der alkoi käyttää Ubuntua viisi vuotta sitten. 
Hän on asentanut käyttöjärjestelmän myös 
85-vuotiaalle vaarilleen. ”Toisella isovanhem-
mallani on Windows. Ja voi sanoa, että elämä 
sen isovanhemman kanssa, jolla on Ubuntu, on 
paljon helpompaa”, Olander sanoo.

”Kun Windows-kone on käytössä monta 
vuotta, se hidastuu. Samaa ilmiötä ei ole Ubun-
tussa. Se on vakaampi, nopeampi ja kevyem-
pi järjestelmä. Siinä ei ole juuri viruksia, joten 
sikälikin Ubuntu sopii hyvin ihmiselle, joka on 
tietotekniikkaan tottumaton.” Olanderin mie-
lestä ihmisten mielikuva Linuxista on osittain 
vanhentunut.

”Kun ihmiset luulevat, että Linuxissa kon-
soliin pitää heittää jotain loitsuja, niin ei se 
peruskäytössä niin ole. Peruskäytössä Ubun-
tu on vähintäänkin yhtä simppeli käyttää 
kuin Windows."

Luomua rakastava aikamme ottanee avosy-
lin vastaan vapaan lähdekoodin Linuxin, joka ei 
ole minkään yrityksen tuote, vaan kaikkien va-
paasti muokattavissa ja ilmaiseksi ladattavissa.

Hänen mukaansa Nokialla oli aikaisemmin samanlainen 

asenne, mutta kun yhtiö alkoi jäädä jälkeen Applelle, kurssi 

muuttui. Kuluttajat alkoivatkin olla Nokia-kriittisiä ja vaa-

tia yhtiöltä kaikenlaista.

”Hyvin äkkiä Nokialta alkoi löytyä huomattavasti aiem-

pia vuosia parempia ympäristöselvityksiä. Nyt Apple on 

siinä poikkeustilanteessa, että kuluttajat koko ajan vies-

tittävät niille, että teidän ei tarvitse muuttua, me annetaan 

rahamme teille kuitenkin.” 

Myös Aalto-yliopiston markkinoinnin professori Jaak-

ko Aspara tunnistaa ilmiön: Applen tuotteiden käyttäjistä 

A a l t o - y l i o p i s t o s s a  t y ö a s e m i s t a :

suuri osa on jollakin tavalla tiedostavaa, mutta tiedostami-

nen ei ulotu elektroniikkaan. Hänen mukaansa Apple on 

saavuttanut muiden yritysten kadehtiman positiivisen au-

ran. Sen ansioista kuluttajat eivät kiinnitä huomiota yhtiötä 

koskeviin kielteisiin uutisiin. 

Aspara sanoo ilmiön kertovan siitä, että lopulta suurin 

osa itseään eettisinä pitävistä kuluttajista ei ole sellaisia.

“Suurin osa näistä semi-tiedostavista kuluttajista ei 

ehkä ihan aidosti ole ostopäätöksissään kiinnostunut 

ekologisista tai eettisistä asioista. Ehkä he vain esittä-

vät sellaisia silloin, kun se heille sopii. Nokiahan on ollut 

ekologisilla mittareilla kärjessä vuosikausia. Kuka siitä 

on piitannut? Ei kukaan, koska brändi on ollut muuten 

alamaissa”, Aspara sanoo.

Taitaapa yksi jos toinenkin Kipsarissa vegaaniruokaa 

poskeensa pistelevä taikkilainen olla myös Apple-tietoko-

neen vannoutunut käyttäjä. 

Hanna Nikkasella on heille asiaa: ”Toivoisin, että voi-

sin viestittää kaikille Suomen hipstereille, että jos he ha-

luavat olla aallon harjalla dissaamas-

sa Applea, nyt olisi tosi hyvä hetki 

aloittaa.” √

"Yhtiö on ollut hirvittävän 
ylimielinen verrattuna 

kilpailijoihinsa."
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B e r l i i n i  i n t r oPiilosta 
leikkiessä ei 
näe maata 

eikä taivasta. 
Sydän auki, 
juuret katki 

auringon 
nousuun, 

hiljaa kasvaen 
kaupungissa 
joka ei vartu.
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Mies kulkee muiden pukumiesten 

kanssa lasitaloon joka päivä. Lou-

naalla hän näkee jään peittämän me-

ren tai kesäisen meren. Lautasella on 

milloin papuja, milloin kasvisrisottoa 

tai sosekeittoa pestosilmällä. Jokai-

nen diplomi-insinööri, jonka hän koh-

taa hissimatkalla, on kulkenut saman 

koulutusputken ja kilvoitellut oman 

nurkkansa avokonttorissa. Ympäril-

lä ihmiset puhuvat laitteiden ominai-

suuksista, joka päivä, joka vuosi ja 

kiertävät samalla sormensa kahviku-

pin ympärille uudestaan ja uudestaan. 

Hän tuntee kuinka työ hänen elämäs-

sään on yhdentekevää. Eräänä päivä-

nä hän sulkee silmänsä ja uskaltaa 

ajatella muutosta. Martti Melan mat-

ka konseptisuunnittelijaksi alkaa  

seuraavalta sivulta.



A
in

o
 N

o
 6

 /
 2

0
1

1 A
in

o
 N

o 6
 / 2

0
1

1 

34 35

voi paska. Että näin sitten kävi. Martti Mela 

katsoo sisään päässeiden nimilistaa känny-

kästään Kaisaniemen metroasemalla. Hänen 

nimensä ei ole siellä. Mutta hän on tapansa 

mukaan liian kärsimätön. Nimi löytyykin 

ihan listan lopusta, Sound in New Media -koh-

dasta. ”Se oli aika mieletön hetki. Mulle oli 

siitä eteenpäin selkeätä mitä alan tehdä. Oli 

helppo heittäytyä.”

Vuonna 2008 diplomi-insinööri Martti Me-

lalle selvisi mitä hän oikeasti haluaa tehdä 

elämässään. Hän oli silloin 28-vuotias. Mut-

ta sitä ennen oli täytynyt kompuroida, etsiä ja 

ajatella. Juuri nyt Martti syö edessäni opiske-

lijaruokalan kasvisruoka-annosta. Vieressäm-

me Aleksanterinkadulla vihreät raitiovaunut 

ajavat ohitsemme. Tänään hän on 32- vuotias 

konseptisuunnittelija ja asuu sekä työskente-

lee Berliinissä. 

Lapsuudessaan Martti rakenteli professori-

isänsä kanssa pienoismalleja ja korjaili radioi-

ta. Martti on Kauko Röyhkän kanssa samoil-

la linjoilla kotikaupungistaan Oulusta. Oulu 

on paska kaupunki, Röyhkä laulaa. ”Kauko 

Röyhkä on tajunnut täsmälleen mikä Oulussa 

on olennaista ja muuttanut pois.” 

Lukion jälkeen Martti ajatteli, että oma työ 

ja tekeminen liittyisivät jotenkin tietokonei-

siin. ”Myöhemmin olen ymmärtänyt, ettei tek-

nologialla ole mulle itseisarvona väliä, eikä se 

kiinnosta mua, vaan sillä on pelkästään väli-

nearvo joidenkin asioiden toteuttamiseksi.” 

Teknillisessä korkeakoulussa hän opiskeli 

akustiikkaa ja äänenkäsittelyä. Opiskeluvuo-

sina häneen teki vaikutuksen akustiikan nyt 

jo edesmennyt professori Matti Karjalainen, 

joka valmisti luennot ja harjoitukset ajatuksel-

la. Intohimo välittyi fuksille. Martti törmäsi 

häneen viihteelläkin. Opiskelijaa hämmensi 

nähdä oma professori Tavastialla Wigwamin 

comeback-keikalla. Karjalaisen luennoilla ta-

pahtui jotakin merkittävää. Martin mielessä 

alkoi itää. Äänestä tulisi hänen juttunsa.

Martin täytyy kiirehtiä toisaalle lounaal-

tamme. Päivän hän on viettänyt työskennel-

len M-Barista käsin, ja nyt on vuorossa päivän 

tärkein Suomi-tapaaminen: oma äiti. 

Viikon päästä näemme Berliinissä ja pu-

humme pöydästä, joka on myös kaiutin. Ja 

siitä kuinka kaupungissa voi piiloutua ja luo-

da vapaasti uutta.

berliinin tunnusväri voisi olla anarkistinen 

vaaleanpunainen, kuten kaasuputket kau-

pungin Wilhelmstrasse-kadulla. Kaupungissa  
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tuntuu erilaiselta kuin Euroopan muissa pää-

kaupungeissa. Puistot rehottavat, graffitit 

kukkivat. Taide ei ole Berliinissä monumen-

taalista, se tulee kadulla vastaan koko ajan. 

Taloja vallataan ja ihmisillä on kerrottava-

naan ihmeellisiä pieniä tarinoita: hylätystä 

huvipuistosta, jonka laitteiden sisällä salakul-

jetettiin huumeita, kuinka Tempelhofin lento-

kentälle raahattiin John Lennonin piano, tai 

nörttikommuunista, jonka sisustusteemana 

oli scifi. 

Päivällä vastaan pyöräilee nuoria fiksipyö-

rillään. Illalla baarissa katselen berliinitärtä, 

joka pistää tupakaksi. Täällä niin voi edelleen 

tehdä. Pöydällä on lasi punaviiniä, seuranaan 

naisella on eloisa bokseri. Punaisella sametti-

sohvalla tytöt polttavat raukeina pilveä. 

Kaduilla ei näy juuri tavallisia brändejä, 

vaan esimerkiksi saksalaisen panimon oman 

kolajuoman mainos. Itä-Berliinin puolella lii-

kennevaloissa ukot näyttävät nukkumateilta. 

Kaupasta voi löytää peltirasissa Scho-Ka-Ko-

laa, energiasuklaata, jota Saksan ilmavoimat 

aikoinaan käytti. Mennyt on nostalgisoitu. 

Parkkipaikka on täynnä Trabant-autoja, jois-

ta turistit ottavat kuvia. Valokuvaaja kertoo 

että jopa lankapuhelimen käyttö on tavallista. 

Ravintoloissa pitää maksaa käteisellä.

martti Melan koti sijaitsee Neuköllnissä. 

Asuinalue on sekoitus boheemia hippikau-

punginosaa ja turkkilaisten asuinaluetta. 

Matkalla asunnolle mies tyhjentää kadulla pa-

kettiautosta ruhoja lihakauppaan. Parin aske-

leen päässä tästä luomutuotteita myyvän Bio 

Company-ketjun kaupasta tulee tuoreen leivän 

tuoksu. Martin kotitalon sisäpihalla on puutar-

ha. Portaat harpotaan melkein ylimpään ker-

rokseen asti.

Kaksio on skandinaavisesti sisustettu. Pal-

jon valkoista ja minimalismia. Ruokailutilan 

yllä on Paolo Crepax’n suunnittelema Visto-

si design-valaisin. Kylpyhuoneessa on konsep-

tisuunnittelijan itsensä tekemä kylpyhuoneen 

taso. Asunnon remontti valmistui keväällä. 

Koti on myös työhuone ja osa Martin CV:tä. 

”Suunnittelin ja valvoin asunnon remontin. 

Tämä toimii referenssiasuntona ja rakentaa 

myös mun portfoliota.” Asunto on mainittu 

useissa sisustusalan blogeissa ja Glorian Koti 

-lehti tekee siitä jutun.

Kaiken hillityn tyylikkyyden keskellä kirja-

hyllyssä pilkottaa jälki Martin menneisyydes-

tä, aniliininpunaiseen pussukkaan pakattu 

vuoden 2007 Äpy. 

"Berliinissä 

kaikki ovat 

juurettomia. 

Sen takia 

täällä voi 

aloittaa 

jotain uutta. 

Kaikilla on 

palo tehdä."

. . .Ber l i in in munkkiBer l i in issä kävi . . .



A
in

o
 N

o
 6

 /
 2

0
1

1 A
in

o
 N

o 6
 / 2

0
1

1 

38 39

Martti vietti TKK:lla seitsemän vuotta. Val-

mistumisen jälkeen hän teki musiikin striima-

usta ja internetpuheluarkkitehtuuria Nokialla. 

Hän koki työn liian ohjelmistopainotteisena. 

”Se ei tarjonnut designnäkökulmaa.” 

”Uskon, että olisi ollut suorempikin tie 

päätyä konseptisuunnittelijaksi, kuin lukea 

TKK:lla yksi tutkinto ja opiskella lisää TaiKis-

sa. Se oli aika väkivaltainen transitio, mutta 

välttämätön”, Martti sanoo. Tällaisia sanoja 

hän käyttää. Sanoja joiden merkityksiä täy-

tyy pysähtyä todella miettimään ja liittämään 

asiayhteyteen. ”Siihen sisältyi voimakas aja-

tus siitä, että yritän kuroa kiinni vuosia joita 

olen menettänyt”, hän jatkaa. Martti Mela sa-

noo asiat kaunistelematta ja suoraan. ”Päätin 

että aion tehdä vain niitä asioita joilla on mul-

le merkitystä ja lopetan kaiken johon ei liity  

intohimoa.” 

Martilla oli halu tehdä mallinnusta, proto-

tyyppejä sekä voimakkaan taiteellisiakin pro-

jekteja, erilaisia ääni-installaatioita. Opinnot 

TaiKin Medialaboratoriossa olivat Martille 

kohtauspaikka. Hän nautti siitä, että koulutus-

ohjelma kokosi yhteen eri alojen osaajia: so-

siologeja, insinöörejä, käyttäytymistieteilijöi-

tä, graafikoita, valokuvaajia ja animaattoreita. 

Uudet näkökulmat olivat juuri sitä mitä hän 

kaipasi. ”Musta on tärkeää, että poikkitieteel-

lisiin opintoihin tullaan vasta kandivaiheen 

jälkeen, muuten se on lasten puuhastelua.”

käymme valokuvaajan kanssa aamiais-

pöytään Neuköllnissä. Martti valmistaa meil-

le smoothiet tuoreista hedelmistä ja luonnon-

jogurtista, paistaa munakkaan kasviksilla ja 

tekee pressopannulla kahvia. Hän kertoo liit-

tyneensä hiljattain luomukasvispiiriin. Aina 

torstaisin hän saa lähitilalta valtavasti kasvik-

sia. Niistä hän valmistaa ruokaa ystävilleen, 

viimeisimmällä kerralla liedellä oli valmistu-

nut kurpitsakeittoa. 

Syömisen lomassa valokuvaaja ja Martti 

puhuvat kotikaupungistaan minulle. Martin 

mielestä kaupungin luonne mahdollistaa uu-

sien asioiden kokeilemisen ja toteuttamisen 

helpommin kuin Helsinki. ”Berliinissä kaikki 

ovat juurettomia. Sen takia täällä voi aloittaa 

jotain uutta. Kaikilla on palo tehdä.” Kaupunki 

mahdollistaa, ei rajoita. Se auttaa omassa luo-

misessakin. ”Tarvitsen aluksi ilmapiirin, jossa 

ei ole mitään kritiikkiä. Ajatuksilla pitää olla 

rajaton mahdollisuus kehittyä, ilman tuomit-

semista, kyseenalaistamista tai realiteeteista 

muistuttamista.” 

Lisäksi puhutaan kaupungin hurjamainei-

sista klubeista, joilla voi viettää vuorokau-

sia putkeen halutessaan. Valokuvaaja sanoo 

kuinka kaupungissa pitää muistaa pitää itses-

tään huolta, kun ravintoloiden aukioloajat ei-

vät sitä tee.

Heitä kuunnellessa ymmärtää nopeasti, 

miksi Berliini on luovan luokan Shangri-La. 

Kaupunki on pakopaikka suomalaiselle tai-

telijanalulle, tai kenelle tahansa rahattomalle 

parikymppiselle, jonka lopputyö pitäisi tehdä 

ja muutenkin elämän suunta on haussa. Täällä 

voi juhlia ja tutustua ihmisiin, nauttia kiireet-

tömästä ja edullisesta brunssista, näpytellä 

kannettavaa kahvilassa työpäivän ajan, tavata 

puistoissa ja kattaa piknikin tai tehdä viikon-

loppuna yhdessä junamatka Sachsenhausenin 

keskitysleirimuseoon.

ovi kolahtaa kuuluvasti niin kuin vanhoissa 

kaupunkiasunnoissa on tapana, kun valoku-

vaaja lähtee. Jäämme kahden ja Martti lait-

taa soimaan ranskalaista elektrohousea, Ka-

vinskyn kappaleen Night Call, jossa on neljä 

kautta neljä tahti. Berliinin klubiskene hou-

kutteli Marttia vaihtamaan kotikaupunkiaan . 

Vuosien varrella hän on soittanut itsekin klu-

bikeikkoja.

Martti miettii äänen merkitystä hänelle. 

”Äänessä mua kiehtoo immersiivisyys. Se täyt-

tää tilan, täysin eri tavalla kuin mikään visu-

aalinen. Kuvaa pääsee karkuun kun laittaa sil-

mät kiinni, ääntä on vaikeampaa paeta.” 

Martin työpäivät Berliiniissä täyttyvät 

erilaisista projekteista. Martti valmistuu tai-

teen maisteriksi keväällä. Lopputyönsä hän 

tekee omasta huonekaluprojektistaan. Ensin 

Kaikuuu-tuoteperheeseen syntyi pöytä, joka 

on myös kaiutin. Kaikuuu 01 -pöydästä voi 

kuunnella musiikkia radiosta tai koneelta. 

Kun käden laittaa pinnalle, basson voi tun-

tea. Nyt loppusyksyllä valmistuu sängynpää-

ty, Kaikuuu 02, joka on myös herätyskello, 

joka sekä herättää erilaisilla äänimaisemilla 

että valaisee. 

Shanghain maailmannäyttelyn Suomi-pa-

viljonki, Kirnu, sysäsi Martin kehittämään 

tuoteperhettään. Kollektiivi jossa hän oli mu-

kana, vastasi paviljongin äänimaisemista ja 

musiikista. Martin toteuttamassa installaatio-

ssa seinäpinnat toimivat kaiuttimina. Pavil-

jongin pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti 

Teemu Kurkela oli mukana ideoimassa Kai-

kuuu-tuoteperheen esikoista, pöytää. Mukana 

tässä projektissa oli myös sisustusarkkitehti 

Päivi Meuronen. Sängynpäätyä suunnittele-

massa on ollut tuotemuotoilija Tuula Vitie. 

Martin laajoista verkostoista löytyy työka-

verin lisäksi usein vastaus. ”Jos osaan formali-

soida ongelman itselleni, silloin yleensä löydän 

jonkun jolta voin kysyä vastauksen siihen.” 

Tuoteperhe vie puolet Martin työajasta. 

Toinen puolisko täyttyy muusta, esimerkiksi 

digitaalisesta suunnittelusta. ”Olen huono yh-

täjaksoisessa työskentelyssä, on hyvä että eri 

työt limittyvät toisiinsa.” 

Tuotteissa tiivistyy Martin töissä oleelli-

nen: välillisistä käyttöliittymistä voi päästä 

eroon. Tuote on esine, jolla on myös tekninen 

käyttötarkoitus. Ja jonka sisällä on aivan val-

tavasti monimutkaista tekniikkaa. 

Nyt Martti etsii hotelliketjua, jota tuotteet 

voisivat kiinnostaa. Tulevaisuudessa tuotteet 

saattavat hyvinkin olla myös eksklusiivisia 

kuluttajatuotteita.

keväällä Martti perusti myös suunnittelutoi-

miston arkkitehti Jyrki Vanamon kanssa. 

Nyt heillä on työn alla konsepti- ja sisustus-

suunnittelu esimerkiksi Berliiniin avattavaan 

tapas-ravintolaan, jota on perustamassa useis-

sa Michelin-ravintoloissa työskennellyt kokki 

Ager Uriguen.  Tällä hetkellä kokki työsken-

telee Mariamulata -nimisessä ravintolassa. 

Tähdet syttyvät Berliinin taivaalle, kun 

menemme sinne illalliselle. Ager Uriguen tar-

joilee ruokalajin toisensa perään. Välillä hän 

istahtaa pöytäämme, kysyy mielipidettämme 

ja katsoo tiukasti silmiin. Pian olemme käyt-

täneet kaikki englannin-, saksan- ja espanjan-

kieliset ylisanamme. 

”Henry Miller työskenteli 36-vuotiaak-

si lennätinyhtiössä ja söi paskaa.  Mutta sen 

jälkeen hän heittäytyi kirjailijaksi. Mulla oli 

sama ajatus. Mulla oli vielä aikaa lopettaa 

keskinkertaisuus ja keskittyä vain sen teke-

miseen mikä on merkittävää”, Martti sanoo.

On helppo kilistää ajatukselle lasillisella 

cavaa. √

"Martti tekee konseptisuunnittelun 

Michelin-kokki Ager Uriguen 

ravintolaan, jonka luona olemme 

nopeasti käyttäneet kaikki ylisanat 

kolmella kielellä."

Ei paskaa vaan Michel in-täht iäShangr i- la l - la la- la laa
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H e r r a
t u l e v a i s u u s

tiedemiesten hyytävä ennuste: superkylmä talvi iskee. 

Näinkö asuntohinnoille käy? Tulossa pitkä laskukausi? 

Maailmanloppu vuonna 2012. Maailmanloppu vuonna 2060. 

Ennuste superkylmästä talvesta on lokakuisesta Ilta-

Sanomien lööpistä. Asuntohintojen laskukautta uumoi-

lee puolestaan Taloussanomat. Ensi vuodelle maailman-

loppua veikkasivat Maya-intiaanit, ja vuodelle 2060 Isaac 

Newton. Paljon on sanottu siitä, mikä meitä odottaa. Jos 

yksi ennustus menee pieleen, tilalle tulee uusia.

Britannian kuningatar Elisabeth kysyi marraskuussa 

2008 London School of Economicsin juhlaillallisten pääpu-

hujalta, miksi yksikään ekonomisti ei osannut ennustaa ta-

louskriisiä, jonka partaalla vuonna 2008 elettiin. Maailma 

on täynnä taloustieteilijöitä, jotka lausuvat arvioitaan tule-

vaisuudesta. ”Why did no one notice it?” kuningatar puus-

kahti illallisilla. Kukaan ei osannut vastata. 

Miksei kukaan huomannut? Philip Tetlock lähti etsi-

mään vastausta kysymykseen 25 vuotta sitten.

Tetlock on Berkleyn yliopiston professori. Hän päätti 

testata, miten hyvin asiantuntijat ennustavat tulevaisuutta. 

Testi päättyi vuonna 2003, johon mennessä hän oli haalinut 

tutkimukseensa mukaan lähes 300 ekonomistia, toimitta-

jaa, akateemikkoa ja poliittista päättäjää. 

Tetlock vertasi näiden ihmisten tekemiä tulevaisuut-

ta koskevia väitteitä siihen, mitä maailmassa oikeasti oli 

tapahtunut. Väitteitä oli yhteensä yli 82 000. Tulos: asian-

tuntijat olivat lähes aina väärässä. Asiantuntijoiden osu-

matarkkuus tulevaisuuden ennustamisessa oli vain hie-

man parempi kuin simpansseilla, jotka heittävät tikkaa. Se 

ei osoittautunut lainkaan paremmaksi kuin kohtuullisen 

yleissivistyneiden maallikoiden kyky arvata. 

hiekka rouskuu auton renkaiden alla, kun Mika Aaltonen 

pysäköi tikkurilalaiselle parkkipaikalle. Olen menossa 

 hänen kanssaan tiedekeskus Heurekaan. Aaltonen on tule-

vaisuudentutkija, ja hyvin menestynyt sellainen. 

Hän on myös entinen ammattilaisjalkapalloilija – ensim-

mäinen suomalaispelaaja, joka teki sopimuksen Italian Se-

rie A:ssa pelaavan joukkueen kanssa. Milanolaisjoukkue 

Internazionalen lisäksi hän on pelannut sveitsiläisessä, 

saksalaisessa ja israelilaisessa kokoonpanossa.

Paitsi urheilustadioneilla, Aaltonen on osunut maaliin 

myös akateemisella kentällä. Jalkapallon pelaamisen ohes-

sa Aaltonen opiskeli kauppatieteitä. Palattuaan urheilu-

uran jälkeen Suomeen hän väitteli tohtoriksi. 

Vuonna 2007 Aaltonen julkaisi yhdeksännen kirjansa, 

The Third Lens. Se oli valtava menestys. Amerikkalainen 

Complexity Digest -lehti valitsi kirjan julkaisemisen sen 

julkaisuviikon kahdeksanneksi tärkeimmäksi tapahtumak-

si maailmassa. 

Kun Aaltosen kymmenes kirja Robustness ilmestyi viime 

vuonna, tietokoneyhtiö IBM osti sitä heti 1000 kappaletta. 

Tänä vuonna Britanniassa Aaltonen valittiin tämän vuo-

situhannen 2 000 merkittävimmän ajattelijan joukkoon. 

Aaltonen on myös päässyt sellaisiin porukoihin, joissa 

ei kovin montaa suomalaista pyöri: Hän on mukana Mil-

lenium-projektissa, jonne YK on kerännyt maailman huip-

pututkijat pohtimaan maailman tulevaisuutta. Kerran Aal-

tonen piti siellä puheen, jonka brittiläisen Royal Society 

of Artsin (RSA) johtaja näki. Puheen jälkeen johtaja pyysi 

Aaltosen mukaan RSA:han. Se on brittiläinen seura, johon 

ovat aikoinaan kuuluneet esimerkiksi Karl Marx, Adam 

Smith, Benjamin Franklin ja Charles Dickens. Viime 

vuoden Aaltonen vietti huippuyliopisto London School of 

Economicissa vanhempana tutkijana. Nyt hän on Teknilli-

sen korkeakoulun Strax-tutkimusyksikön johtaja. Yksikkö 

tutkii strategista älyä ja tulevaisuutta. 

Tulevaisuudentutkimus on nousussa. 

Kuningatar El isabeth suut tuiHeurekassa

Mika Aaltosen viesti maailmalle on, 
että tulevaisuus on yllättävän lähellä.
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Eri yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetusta 

koordinoivan tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemi-

an koulutussuunnittelija Hanna-Kaisa Aalto sanoo, että 

verkoston eri yliopistoissa järjestämille kursseille osallis-

tuu noin 200–300 opiskelijaa vuodessa. Hän sanoo, että yhä 

useampi gradun- tai väitöskirjantekijä käyttää tulevaisuu-

dentutkimuksen menetelmiä työssään. "Etenkin insinööri- 

ja kauppatieteen opiskelijoita ala houkuttaa. Ne ovat aika 

kapea-alaisia aineita, joten tulevaisuudentutkimuksen mo-

nitieteisyys tuntuu kolahtavan heihin", Aalto sanoo. 

Alan kasvusta kertoo myös Turun yliopiston tulevaisuu-

dentutkimuskeskuksen liikevaihdon kasvu: vuonna 2007 se 

oli 2,5 miljoonaa ja vuonna 2009 jo 3,2 miljoonaa.

heurekan pääsisäänkäynnin edessä on juliste tiedekeskuk-

sessa parhaillaan pyörivästä näyttelystä. Näyttelyn nimi on 

20X0 – matka tulevaisuuteen. Siellä esitellään tulevaisuu-

den kaupunkia.

Julisteessa on valkeita rakennuksia, joiden yllä leijuu 

valkoisia soikioita. Ne ovat ilmeisesti lentäviä autoja. Mika 

Aaltonen on aavistuksen pettynyt, kun hän näkee julisteen. 

Hänestä on harmi, että tulevaisuutta käsittelevä kuvamaa-

ilma on jumittunut lentäviin autoihin.

”Mun mielestäni scifi on aina ollut tosi tärkeä kuvio. Aina, 

kun on pystytty kuvittelemaan jonkinlaisia tulevaisuuksia, 

jonkin aikajänteen päästä ne on toteutuneet. Ajatellaan vaik-

ka Jules Verneä. Silloin ne asiat tuntui tosi hurjilta, mutta 

nyt ne on kaikki jo tehty”, Aaltonen sanoo. Jules Verne oli 

1800-luvulla elänyt kirjailija, joka kirjoitti muun muassa len-

tämisestä, avaruusaluksista ja sukellusveneistä.

Aaltosen mielestä myös scifikirjailijat voisivat petrata 

tulevaisuuden kuvittelemisessa. 

”Scifi muokkaa ihmiskunnan mielikuvitusta, mutta se on 

tosi rajoittunut genre. Voisi olla erilaiseen ontologiaan pe-

rustuvaa scifiä. Nyt tää on vain teknoscifiä suurelta osin.”

Juliste on pettymys, mutta sisällä näyttelyssä Aaltonen 

innostuu. 

Siellä on tietokoneella pelattava visa, jossa pitää yhdis-

tää erilaisia tulevaisuudenvisioita vuosilukuihin. Koske-

tusnäytölle ilmestyy kuva luokkahuoneesta, jossa opetta-

ja on oppilaisiin yhteydessä videon välityksellä. Aaltonen 

raahaa kuvan näytöllä olevalle aikajanalle vuoden 1958 

kohdalle. Oikein meni! ”Ja kato nyt tätäkin: auto ei tarvitse 

kuljettajaa,  esitetty vuonna 1957. Nythän meillä on jo au-

toja, jotka osaa peruuttaa itse”, Aaltonen sanoo.  Tätä hän 

juuri tarkoitti: kun jotain on pystytty kuvittelemaan, se on 

jonkin ajan kuluttua ollut todellisuutta.

aaltosen uusin kirja Robustness vie lukijan eri puolil-

le maailmaa. Saksan liittokanslerin toimistoon, Ranskan 

strategiaministerin luo, Roomaan gregoriaanisen säätiön 

hallituksen puheenjohtajan puheille, Singaporen pääminis-

terin toimistoon. 

Eri maat ja kaupungit vilisevät myös Aaltosen puheissa: 

5th Avenue, Colosseum, Nitsa, Etelä-Korea, Eiffelin torni... 

Hänen seuraava työmatkansa on Italiaan.

Tätä miestä maailma kutsuu. Jokin hänessä on niin eri-

tyistä, että saksalaiset, ranskalaiset ja singaporelaiset halu-

avat lennättää hänet luokseen kertomaan heille siitä, miten 

maailma makaa. Ei mies siis selvästi mikään puoskari ole.  

Kysytään Aaltoselta itseltään: miksi olet niin suosittu? 

Vastaus huimaa päätä: ”Kyl se varmaan on tää multiontolo-

gy sensemaking. Eli se, miten nähdään ontologinen hetero-

geenisyys jokaisessa erityisessä tilanteessa. Mutta jos läh-

tee ajattelemaan, että miksi me ollaan pystytty tuottamaan 

muutamia kertoja tällaista strategisesti merkittävää dataa, 

se johtuu siitä että tota... Kerroinko, että mulla on yritys sel-

laisen miehen kanssa, joka oli 18 kuukautta USA:n presiden-

tin neuvonantajana?” 

Terminologia naurattaa. Mikä ihmeen ontologinen hetero-

geenisyys? ”Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että asiat esimer-

kiksi tästäkin tilanteesta voisivat jatkua monella tavalla, 

eikä välttämättä niin kuin aina ennen. Jokaisessa tilantees-

sa on aina mahdollisuuksia monenlaiseen”, Aaltonen sanoo.

Aaltonen uskoo, että hänen menestykseensä on vaikut-

tanut paljon se, keiden kanssa hän on viettänyt aikaa: ”Se, 

kenen kanssa tekee töitä ratkaisee, miten taitava ihmises-

tä tulee.” 

Siksi hän ei halua opettaa kovin paljoa. ”Muutama tunti 

riittää. Saan siitä kuulla, mitä ajatuksia nuorilla on. Mutta 

jos se olisi 20 tuntia, oppimisen suunta kääntyisi yksisuun-

taiseksi. Se on se syy, miksi harva opettaja saavuttaa maa-

ilman huipun.”

aaltosen uusin kirja, Mr and Mrs Future, ilmestyy 

keväällä.  Hän on kirjoittanut kirjan yhdessä tanskalaisen 

tulevaisuudentutkija Rolf Jensenin kanssa. Jensen ja Aal-

tonen näkevät, että tulossa on älykkäiden esineiden esiin-

marssi. Aaltonen arvelee, että tulevaisuudessa se, mitä tie-

to on, tulee muuttumaan. ”Tulevaisuudessa tarvitaan yhä 

paremmat valmiudet arvioida tietoa, onko se poliittisesti 

tai ideologisesti latautunutta.”

”Tosi harvoin tulevaisuus on kiinni mistään yhdestä asi-

asta, vaan kun useita eritasoisia ilmiöitä alkaa kertoa sa-

masta asiasta, niin sitten se tulee sieltä. Tää liittyy siihen, 

että me ajatellaan, että tulevaisuus ei ole jossain tuolla, 

vaan tässä muotoutumassa.”

j o  Philip Tetlock osoitti, että kellään ei ole aavistustakaan 

siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eihän sellaista voi tut-

kia, mistä ei ole vielä tietoakaan ja mitä ei vielä ole olemas-

sa. Aaltosen mukaan olen väärässä siinä, etteikö tulevai-

suutta vielä olisi olemassa.

Hän sanoo, ettei tulevaisuus ei ole mikään piste jossain 

kaukana, vaan tulevaisuus on läsnä nykyhetkessä erilaisina 

mahdollisuuksina. 

Jos ihminen haluaa olla lääkäri, hänellä on avaimet 

 lääkäritulevaisuuteen nykyhetkessä. ”Usein nähdään isoja 

ristiriitoja siinä, että sä haluisit elää tällaista elämään, mut-

ta se mitä sä teet, ei oikeesti johda siihen.”

Tulevaisuus ei tupsahda tyhjästä, vaan siemenet tuleville 

tapahtumille kylvetään nyt. Sen takia tulevaisuutta on Aal-

tosen mukaan myös mahdollista tutkia. 

Tulevaisuudentutkimus ei ole ennustamista. ”Ei niin, että 

tulevaisuus on jossain tuolla, ja sitten sä hyvänä profeettana 

kerrot muille, mitä siellä on. Vaan ajattelen, että tulevaisuus 

on tässä, ja me yritetään tunnistaa sitä ja rakentaa sitä.”

Aaltosen mielestä myös päätöksentekijöiden pitäisi ym-

märtää, että tulevaisuus on läsnä nykyhetkessä. Pahimmas-

sa tapauksessa itsekkäillä päätöksillä ihmiset tuhoavat tu-

levaisuuden ihmisten mahdollisuudet elää tällä planeetalla. 

Siten nykyajan ihmiset valloittavat elinti-

laa tulevilta sukupolvilta.  

”200 vuotta teollista paradigmaa, 

ja tää maailma on aika kriisissä. 

Jos halutaan, että tällä lajilla on tu-

levaisuus, ei voi olla, että näin ko-

lonisiodaan tulevaisuus.” √

5-vuot ias Roni r yntäsi kuvaan tutk i jan kanssaMult iontology sensemaking?!
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"Nyt tää on vain 
teknoscifiä suurelta 

osin."
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Vaatteiden suurkuluttajista on tullut niiden 
massakierrättäjiä. Nyt heistä voi tulla vielä 

enemmän: yhden vaatteen lainakäyttäjiä.

ihana. Ihanan värinen toppi, Stella Laakso ajattelee. 

Hän hypistee rekissä roikkuvaa persikanväristä sifonki-

toppia. Se on yksinkertainen, kauniisti leikattu ja kevyt. 

Helppo yhdistää muihin vaatteisiin. Sitä paitsi se on suo-

malaisen suunnittelema, täällä tehty. Toppi on Muodin 

huipulle -ohjelmasta tutun Mirkka Metsolan käsialaa, 

ja sen nimi on Kim. 

Vaatteiden alkuperä on alkanut tuntua Laaksosta yhä 

tärkeämmältä. Kertakäyttökuluttaminen on ruvennut ah-

distamaan. 

Laakso, 17, sovittaa toppia ja päättää viedä sen kotiin. Se 

maksaa alle euron, sillä Laakso ei osta sitä. Hän lainaa sen. 

Niin on tehnyt moni muukin. 

Kim on kesän alussa Helsingin Salomonkadulle avatun 

Vaatelainaamon suosituin vaate. 

vaatelainaamo on lainaidea Ruotsista. Suomalaisversion 

taustalla ovat muotitoimittaja ja Hel-Looks-sivuston pe-

rustaja Liisa Jokinen ja Hertta Päivärinta, jonka päivä-

työ on Ylen julkaisema verkkosivusto Uusi Musta. Siellä 

kirjoitetaan esimerkiksi muodista ja ruuasta ekologisesta 

näkökulmasta.

 Lainaamossa on yli kahdensadan vaatekappaleen 

kokoelma , jota käyttää tällä hetkellä 50 jäsentä. Puolen 

vuoden jäsenyys maksaa opiskelijalle 50 euroa. Kahden vii-

kon välein saa lainata kolme vaatetta kerrallaan. 

Konsepti kuulostaa yksinkertaisuudessaan niin toimi-

valta, että tuntuu hassulta, ettei sellaista ole keksitty ai-

emmin. Samalta on varmaan tuntunut videovuokraamojen 

ensimmäisistä asiakkaista 30 vuotta sitten. 

Vaatelainaamossa on sulkapäähineitä, puhvihihoja, kuk-

kakuosia, korkokenkiä, sukkahousuhaalareita, hapsuha-

meita, rusettipantoja… Juuri sitä, mitä olisi kivaa kokeilla, 

mutta järjetöntä ostaa kokeiltavaksi.

”Me tehdään tätä rakkaudesta vaatteisiin. On tylsää, että 

on ostanut mekon, joka roikkuu vain kaapissa, vaikka sen 

pitäisi olla päällä”, Hertta Päivärinta sanoo.

rakkaus vaatteisiin. Se näkyy vaatekauppojen kassajonois-

sa. Esimerkiksi Hennes&Mauritzin myynti kasvoi viime 

vuonna 14 prosenttia. Toisaalta rakkaussuhteet päättyvät 

entistä useammin eroon.

UFF:n vaatekeräyksiin tungettiin viime vuonna yli kah-

deksan miljoonaa kiloa hylättyjä pukineita. Tänä vuonna 

luku kohonnee noin 8,5 miljoonaan. UFF:n mukaan joukos-

sa on paljon edellisen sesongin uutuuksia. Osassa on hinta-

laputkin tallella. Mitä halvemmalla uutta saa, sitä helpompi 

siitä on luopua.

Samalla kun uutta viedään keräyslaatikoihin, vanhaa 

haetaan kierrätysmyymälöistä. Kirppareiden koluaminen 

ei ole enää noloa dyykkausta kuten pari vuosikymmentä 

sitten, vaan eettisen kaupunkilaisen statussymboli. Hel-

Looksia selatessa ”I’m wearing second-hand” -kommentit 

suorastaan puuduttavat. 

vaatelainaamo ratkaisee laadun ja maksukyvyn välisen 

epäsuhdan. Se on ikään kuin suunnittelijoiden kierrätyslaa-

tikko, josta jaetaan tarpeessa oleville ympäristön ja ulosot-

toviraston säästämiseksi.

Iso osa vaatteista on saatu sponsorilahjoituksina. Kim-

topin suunnittelija Mirkka Metsola lahjoitti lainaamoon 

vaatteita juuri siksi, että ne kiertäisivät. 

”Turhia vaatteita ostetaan liikaa. Sellaisia, joilla ei ole 

elinikää. Tämä liittyy mielestäni ikään: nuorilla ei ole sa-

malla tavalla varaa, eikä omaa tyyliä ole vielä löytynyt”, 

Metsola sanoo.

Sini Kiilunen, 21, lainasi Kim-toppia ennen Stella Laak-

soa. Hän on Metsolan kulutuskritiikistä samaa mieltä.

”Vaatteisiin kyllästyy helposti, ja sitten ne hylkää viikon 

käytön jälkeen”, hän sanoo. 

K i e r r ä t y s j u h l a
Jeesuskin k ierrät täis iValmi ina juhlaan
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S u o m e a  p i i n a a  o s a a m i s va j e
Suomi 1980- ja 1990-luvuilla on hyvä esimerkki 
siitä, mitä tapahtuu, kun täällä tartutaan toi-
meen. Kun 1990-luvulla vajottiin lamaan, Tekes 
ja Suomen Akatemia rahoittivat teknillisissä 
korkeakouluissa uraauurtavaa tietotekniikka-
alan tutkimustyötä. Opetusta ja opetusminis-
teriöltä saatiin tilapäisvaroja. 

Näiden toimien ansiosta dip-
lomi-insinööritutkintojen mää-
rä kaksinkertaistui 1990-luvulla. 
Yritykset saivat tarvitsemiaan 
tutkijoita ja tekniikan kehittäjiä. 
Suomi nousi lamasta, Nokiasta 
tuli maailman johtava matkapu-
helinyritys ja Suomesta tietotek-
niikkamaa. 

Nyt on tilanne toinen. Suomes-
sa teknillisissä tieteissä ja osin 
myös luonnontieteissä vallitsee 
osaamisvaje, joka uhkaa vientiä 
ja hyvinvointia. Viime vuonna Suomen vienti oli 
15 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2008.  

2000-luvulla teknilliset korkeakoulut jäivät 
opetusministeriön rahoituksen varaan, kun la-
man aikana annettu tutkimuksen ylimääräinen 
tukirahoitus loppui. Seurauksena esimerkik-
si opettajien määrä putosi 1980-luvun tasol-
le. Laitteet laboratoriossa ovat vanhentuneet, 
kun rahaa ei ole niiden uusimiseen.

Kansainvälisessä tekniikan yliopistojen laa-
tuarvioinnissa, Times Higher Education -listauk-
sessa, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu 

on pudonnut 2000-luvun aikana sata sijaa, si-
jalle 140. Edellä ovat jo esimerkiksi Thaimaan ja 
Kreikan parhaat teknilliset korkeakoulut. Pien-
ten maiden teknillisistä yliopistoista parhaiten 
pärjää Zürich, joka on listauksessa sijalla kah-
deksan. 

Zürichissä on käytössä kolme 
kertaa niin paljon rahaa kokoai-
kaopiskelijaa kohden kuin Tek-
nillisessä korkeakoulussa.

Maailmalla osaaminen ja uusi 
tieto lisääntyvät koko ajan. 
Meillä ei ole varaa jäädä jälkeen. 
Maamme vienti pohjautuu suu-
relta osin suomalaiseen osaami-
seen ja innovaatioihin perustu-
viin investointituotteisiin. 

 Nyt tarvitaan 1990-luvun ta-
paan ohjelma ja rahaa uuden 
tiedon ja huippuosaamisen ke-

hittämiseksi ja osaamisvajeen paikkaamiseksi. 
Tekniikka on nopeassa kehitysvaiheessa. 

Nanotekniikka, uudet radiotaajuusalueet, uu-
det materiaalit ja geenitekniikka antavat uusia 
mahdollisuuksia vientiin suuntautuville kas-
vuyrityksille. Ne tarvitsevat uutta tie-
toa ja laadukkaasti koulutettuja 
ihmisiä. Tekniikan tuntijoiden 
ja tekniikkaa opiskelevien  on 
herätettävä poliitikot. Hei-
dän on saatava kilpailuky-
kyistä koulutusta.

T
E
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artti tiuri

Kirjoittaja on 
86 -vuotias ra-
diotekniikan 

emeritusprofes-
sori ja entinen 
kokoomuksen 
kansanedus-

taja.

Vanha, v i isas ja vaihtuva kolumnist i

Mutta kun vaate ei ole oma, sitä tulee pidettyä. Kiilunen 

käytti persikkatoppia ainakin viisi kertaa kahden viikon 

aikana: koulussa, harrastuksissa ja baareissa. Hän ihastui 

siihen niin kovin, että teki itse samanlaisen mustasta si-

fonkihuivista.

Kahden kuukauden aikana Kim-toppia on käyttänyt kol-

me eri ihmistä yhteensä ainakin 16 kertaa. 

ilman Vaatelainaamoa nämä ihmiset ja Mirkka Metsola ei-

vät olisi välttämättä kohdanneet ainakaan vähään aikaan. 

Kim-toppi nimittäin maksaa uutena 120 euroa. Summalla 

saisi ruotsalaisesta ketjuliikkeestä talvitakin, villapaidan, 

pitsitopin, laukun ja kahdet farkut.

”Mieluummin satsaisin laatuun kuin ostaisin paljon 

huonoja vaatteita. Mutta laatu maksaa”, Laakso sanoo 

palauttessaan sifonkipaitaa lainaamon rekkiin. Paita on 

käynyt hänen yllään koulussa, Kuopiossa ja Eerikinkadun 

meksikolaisbaarissa. 

”Tämä on niin hyvä juttu, että olen mainostanut tätä kai-

kille mahdollisille ihmisille”, hän sanoo.

Kaikille mahdollisille ihmisille lainaamo ei innostukses-

ta huolimatta ole. Suuri osa vaatteista on mallikappaleita, 

eli pieniä kokoja, eikä miesten vaatteita ole ollenkaan. Lai-

naamo on nuorille naisille. Niille, joita pukeutuminen kiin-

nostaa, mutta siitä maksaminen ei.

Ja heitä on paljon. Oulusta on jo kyselty vinkkejä oman 

lainaamon perustamiseen. 

Kim-toppi on hävinnyt rekistä viidessä minuutissa. 

Uusi lainaaja valitsi sen, koska ei yleensä pidä sen mal-

lisia vaatteita. 

Nyt pitää. Todennäköisesti usein. √
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"Mieluummin 
satsaisin laatuun 

kuin ostaisin 
paljon huonoja 

vaatteita. Mutta 
laatu maksaa."

Etkö pelkää lentämistä? Kohta pelkäät, jos teet 
sen virheen, että katsot kaikki kymmenen tuotan-
tokautta tv-dokumenttisarja Air Crash Investiga-
tionsia. Kanadalaisen sarjan joka jaksossa rekonst-
ruoidaan yksi lähihistorian lento-onnettomuus. 

Sarja romuttaa harhan, että lentokoneissa 
tekniikka hoitaa kaiken, eikä pilotin tarvitse kuin 
nostaa jalat kojelaudalle. Joskus onnettomuuk-
sien taustalla on osaamisen tai harkintakyvyn 
puute. Esimerkiksi jakso nimeltä Kid in the Cock-
pit (Kakara ohjaamossa) kertoo venäläisyhtiö Ae-
roflotin lennon numero 593 surullisen tarinan. 

Tilanne lennolla eskaloituu, kun pilotti pääs-
tää penskansa ohjaamoon. 15-vuotias poika oh-
jaa konetta hetken aikaa tyytyväisenä, kunnes 
hän vahingossa kytkee autopilotin pois päältä. 
Paniikissa poika vääntää ohjaussauvaa niin, että 
kone kallistuu fataaliin, yli 45 asteen kulmaan, ei-
vätkä pilotit saa enää konetta hallintaan. Loppu-
tulos: lentokone syöksyy maahan, kaikki konees-
sa olleet 75 ihmistä kuolevat.    

Sarjaa on tehty jo 94 jaksoa. Ei 
kannata miettiä sitä ensi ker-
ralla, kun lennät. 

O s a a m i s va j e t t a  o h j a a m o ss a
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Air Crash Investigations joka arkipäivä kello 18.30 National Geographic -kanavalla.

Barbie & K im
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Nä i n  e m a n s i p o i d u t
Jos tunnet itsesi rajoittuneeksi, ota 

vinkeistä vaari ja koe vapautus.

E t s i  t o v e r i
Monelle emansipaatiosta tulee mieleen rinta-

liivien polttaminen, kainalokarvojen kasvatta-

minen tai jokin muu hölmöily. Oikeasti eman-

sipaatio konkretisoituu esimerkiksi järjestössä 

puurtamisena ja asioista ääneen puhumisena. 

Sitä ennen mieleen on kuitenkin tullut ajatuk-

senpoikanen, joka toimii kimmokkeena toimin-

nalle. 

Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Lotta 

Viinikka sanoo emansipoitumisen edellyttä-

vän tietoiseksi tulemista jostakin asiasta, jon-

ka on kokenut rajoittavan omaa elämäänsä. 

Voimaantuminen etenee usein siten, että asi-

asta hakee lisää tietoa ja vahvistusta omalle 

huomiolle. 

”Monelle on tärkeää löytää ihmisiä, jotka 

ovat huomanneet saman asian ja miettineet 

samoja asioita. Samalla tavalla ajattelevia 

ihmisiä voi löytää nettifoorumeilta tai järjes-

töistä. Monelle feminismistä kiinnostuneelle 

yliopiston sukupuolen-

tutkimuksen laitok-

sen kurssit ovat täl-

lä hetkellä paikka, 

josta löytää hen-

genheimolaisia.”

A s t u  p e l o n  y l i
Seksiä en ole saanut neljään vuoteen. Pahim-

massa seksinpuutteessa olen käynyt huoris-

sa. Läheisyydenkipeys on ollut niin kova, että 

sain kiksejä, kun hyvännäköinen hammaslää-

käri ronkki hampaitani.

Kuinka monelle ihmisille sinä kehtaisit ker-

toa tällaisia asioita? Kehtaisitko mennä puhu-

maan niistä telkkariin?

Timo Hännikäinen kehtasi. Hän julkai-

si kaksi vuotta sitten kirjan nimeltä Ilman, 

joka leimasi hänet Suomen viralliseksi seksi-

luuseriksi. 

”Itselleni tuon kirjan tekeminen oli tietyn-

lainen pelon yliastuminen. Paljastin itsestä-

ni niin paljon epämiellyttäviä puolia, että tuli 

sellainen olo, että enää ei tarvitse esittää mi-

tään”, Hännikäinen sanoo. 

Hänen mukaansa emansipoituminen kan-

natti. ”Kirjasta kehittyi jonkinlainen kultti-

maineen saanut teos, joka pulpahtelee aina vä-

lillä pintaan. Olen siihen hyvin tyytyväinen.” 

Hännikäisellä ei ole antaa yksinkertaista 

reseptiä pelon voittamiseen. ”Pitää vain uskal-

taa. Kehottaisin kaikkia tuomaan itseään esille, 

julkeastikin jopa. Älä peittele näkemyksiäsi tai 

tunteitasi siksi, että jotkut saattavat järkyttyä.”

S y n n y t ä
Ekoilla treffeillä huulipuna hampaissa nolot-

taa. Moisista pikkuseikoista huolehtiminen ei 

enää rasita, kun mies on erehtynyt kurkkaa-

maan konehuoneen puolelle synnytyksessä. 

Synnytyksessä itsestään pusertaa ulos tyypil-

lisesti kolmen ja puolen kilon kokoisen elävän 

mötikän ja litroittain eritteitä. ”Ei lasta ilman 

paskaa”, kertoo vanha kätilövitsi. 

Tanja inhosi gynekologilla käymistä yli 

kaiken. Kaksosten synnytyksen jälkeen hän 

kuitenkin tottui alapään jatkuvaan esittelyyn 

sairaalassa. Turha ujostelu loppui: kun lääkä-

ri tuli käymään sairaalahuoneeseen ennen ko-

tiuttamista, Tanja tempaisi heti pikkuhousut 

tottuneesti jalastaan. Lääkäri sanoi kuitenkin 

haluavansa vain jutella. 
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Toinen tuoreehko äiti Katja kertoo, että 

synnytyksen jälkeen kaiken ottaa rennommin, 

eikä pelkästään vartalon suhteen. Ennen elä-

mä pyöri sen ympärillä, miltä näyttää ja mitä 

laittaa päälleen. ”Odotin viikonlopun bileitä ja 

tulevia matkoja”, Katja muistelee. 

Synnytyksen jälkeen oma elämänasenne on 

muuttunut täysin. Elämän pinnallisuudesta on 

vapautunut ja tilalle on tullut tunne siitä, että 

elää joka päivä merkityksellistä elämää. ”Nyt 

ajattelen vain lapsia. Ennen ajattelin pelkäs-

tään itseäni. Aiemmin etsin koko ajan elämyk-

siä. Nyt mun elämässä on elämyksiä joka päi-

vä, kun mulla on lapsia.”

Tanjan ja Katjan nimet on muutettu. Onko sinulla ongelma, johon kaipaat neuvoja? Tällä palstalla autamme sinua. Kerro huolesi, ainolehti@ayy.fi. 
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O t t o ,  r a k e n n u s t e k n i i k k a
"Uudessa-Seelannissa. Olen 
aina halunnut sinne lomalle. 

Pitkälle lomalle."

M i c k e y ,  t i e t o t e k n i i k k a
"Jenkeissä. Kävin siellä 

pienenä ja haluaisin käydä 
uudestaan."

L a u r i ,  t i e t o t e k n i i k k a
"Saksassa. Se on Euroopan 

talouden veturi ja siellä bisse 
on halpaa."

Gal lupStudy Buddy

M a g n u s ,  t e k n i l l i n e n  
f y s i i k k a  j a  m a t e m a t i i k k a

"Jenkeissä, koska 
tyttöystäväni on siellä 
parhaillaan vaihdossa."
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”Opiskeluvuosistamme on kulunut suurin piirtein 
40 vuotta. Muistelen, että olemme tutustuneet 
Jorman kanssa opiskelijatoiminnassa. Olemme 
molemmat opiskelleet tuotantotaloutta ja toi-
mineet killassamme ja ylioppilaskunnassa. 

Opiskeluajallemme ominaista oli korkea-
koulujen täyttyminen opiskelijoista, suurten 
ikäluokkien opiskelemaan lähdön myötä. Se oli 
murrosaikaa 60- ja 70-lukujen taitteessa, ja si-
sälsi ylilyöntejäkin. Esimerkiksi frakissa vuosi-
juhlimista vastustettiin. Jorma osallistui TKY:n 
100-vuotisjuhlaan 1972 TKY:n pääsihteerinä fra-
kissa. Hän oli silloin elämänsä ensimmäistä ker-
taa frakki päällä. Sekä vanhat ylioppilaskunta-
perinteet että opiskelijoiden radikalisoituminen 
kuitenkin elivät opiskelijakulttuurissa rinnak-
kain. Myöhemmin palattiin tavanomaisempaan 
ylioppilaskuntaelämään. 

Itse olen Pohjanmaalta. Jorma on kotoisin 
Helsingistä, ja kotonaan täällä. Jorma oli jo kou-
luaikoina aktiivinen osallistuja. Hän jäi  varmasti 

monelle opiskelutoverille mieleen, koska on 
kunnianhimoinen ja jämpti. Hän oli kova te-
kemään, hyvin työteliäs ja ahkera. Molemmat 
meistä valmistuivat nopeammin kuin opiskeli-
jat nykyään, vaikka olimme opiskelijatoiminnas-
sa kovasti mukana. Tämä juontuu osiltaan ehkä 
siitä, että hän on pitänyt itsestään nuoresta pi-
täen huolta. 

Sen lisäksi, että Jorma toimi huipputehtävis-
sä ylioppilaskunnassa, esimerkiksi pääsihteeri-
nä, hän toimi myös Otaniemen raittiusseurassa. 
Hän ei ollut absolutisti, mutta oli toiminnassa 
aktiivinen.

Jorma löysi vaimonsa opiskeluvuosien aikana. 
He ovat yhä naimisissa. En ollut sillä reissulla 
mukana, mutta käsittääkseni 
Unkarin ekskursio teki heis-
tä parin.”

Christer Granskog  
hallitusammattilainen

Va i m o n h a k u m a t k a  U n k a r i i n

Pitkän linjan suuryritysten toimitusjohtajat 
Jorma Eloranta ja Christer Granskog 

tapasivat toisensa Otaniemessä 
vuosikymmeniä sitten. He eivät kuuluneet 
70-luvun risupartoihin, vaan frakkijengiin. 

Eikä opiskelijatoiminnassa mukana oleminen 
hidastunut heidän valmistumistaan.
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Palstalla muistellaan opiskelukavereita.
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Näin jä lkeenpäin ajatel len

Christian Peltonen, 29, on 
helsinkiläinen paperiteekkari. Hän 

oppi, että ikävätkin asiat on  
tehtävä loppuun. 

Mitä teet työksesi?
Ratkaisen asiakkaiden myyntiin liittyviä ongel-
mia. Valmistuin viime vuoden keväällä ja aloitin 
pian sen jälkeen Symbioosissa, joka on Aallossa 
alkunsa saanut myynnin edistämiseen erikois-
tunut yritys. 

Mihin työhön ajattelit päätyväsi, kun opiskelit?
Ihan aluksi rakennusalalle. Se tie tyssäsi oikeas-
taan siihen, että en juuri pitänyt fysiikasta. 
Opiskelin mieluummin orgaanista kemiaa kuin 
laskin lujuuslaskelmia. Menin opiskelemaan pa-
peritekniikkaa, mutta suoritin paljon opintoja 
tuotantotalouden puolella. Esimerkiksi diplomi-
työni tein sinne.  

Paperiteollisuuden alamäki alkoi opiskeluai-
kanasi. vaikuttiko se siihen, että hivuttauduit 
opiskelemaan tuotantotaloutta?
Paperiteollisuuden ongelmat vaikuttivat varmas-
ti alitajuisesti ja niistä puhuttiin koulukavereiden 
kanssa. En kuitenkaan silloin enkä koskaan myö-
hemminkään pelännyt jääväni työttömäksi. Oike-
astaan vaihdos johtui ihan siitä, että jossain vai-
heessa huomasin, että paperiala ei ole juttuni. T
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kaduttaako, että opiskelit puualaa?
Ei missään nimessä. Siitä on ollut paljon hyötyä 
nykyisessä työssäni, kun asiakkaina on ollut 
myös paperialan yrityksiä.

Mitä koulussa oppimaasi asiaa olet oppinut 
arvostamaan vasta työelämässä?
Jotkut ikävät asiat on vain vietävä loppuun ja 
saatava valmiiksi, vaikka ne eivät sillä hetkellä 
kiinnostaisikaan. Sama pätee duunimaailmas-
sa. Työssä kuin työssä tulee vastaan huonoja 
päiviä. 

Lähetä terveisiä jollekin entiselle opettajallesi.
Lähetän terveiseni karlos artolle, joka ohja-
si diplomityöni.  Artto innostuu intohimoisesti 
työstään, mikä tarttuu väkisin myös opiskelijoi-
hin. Kiitos kaikesta avusta. 

anna elämänohje nuoremmillesi.
Älä teeskentele, vaan näy-
tä, kuka olet. Muista pitää 
huumori mukana kaikessa, 
mitä teet. 

Pa p e r i a l a n  o p i s ke l u  e i  k a d u t a

Palstalla tarkastellaan opiskeluaikoja valmistuneen silmin. Tiedätkö jotain, mitä et usko muiden tietävän? Kerro siitä meille, ainolehti@ayy.fi

M u u t a k i n  k u i n  ru o k a l a
T iesitkö tämän

Tavallisesti opiskelija lappaa naamaansa lounaal-
la epämääräistä sotkua ketjupaikasta. Kipsarissa 
kaikki on toisin. 

Se on taikkilaisten ylpeys, kasvis- ja vegaani-
ruokaa tarjoileva opiskelijaravintola Taideteolli-
sen korkeakoulun kellarikerroksessa. Coca-Colaa 
Kipsarissa on turha pyytää: kolajuomina tarjoil-
laan vain kotimaisia Laitilan juomia. 

Tuotot eivät mene amicoiden tai sodex’hojen 
omistajien taskuun, vaan opiskelijoille: ravinto-
lan omistaa TaiKin opiskelijoiden järjestö Tokyo. 
Tuotoilla tuetaan opiskelijoiden projekteja. Par-
haillaan on esimerkiksi jaossa jokavuotinen 1500 
euron Kipsari-apuraha.

Paikka on kuin mikä tahansa trendikäs hel-
sinkiläiskahvila, mutta sen historia on taatusti 
tavallista värikkäämpi, selviää syksyllä ilmesty-
neestä Tokyon 50-vuotishistoriikista.   

Alkuperäinen Kipsari toimi Ateneumin kellaris-
sa, josta paikka sai nimensä. Kellarissa veistotai-
teen opiskelijat jäljensivät kipsipatsaita. Alkuai-
koina meno äityi sekoiluksi. ”Toiminta lähti välillä 
käsistä, sillä Kipsikellarissa tarjoiltiin keskiolutta 
ja opiskelijat sotkivat patsaita”, historiikki kertoo. 

Ravintola on ollut toiminnassa jo reilut neli-
senkymmentä vuotta ja vaihtanut aina välillä 
osoitetta Taideteollisen korkeakoulun mukana. 
Onpahan toiminta kertaalleen pelkistynyt kär-
ryksi, josta myytiin ruokaa ja juomaa eri puolilla 

koulua sijainneilla pysäkeillä. Välillä ruokalistalla 
oli vain keittoa, mutta Kipsarin suosikkituotteet 
ovat kautta aikojen olleet taiteilijoiden ykkös-
polttoaineet: kahvi ja kalja. 

Kulta-aikoina toiminta oli suureellista. Vuo-
situhannen alussa Kipsarilla oli klubeja, joissa 
esiintyi esimerkiksi Ultra Bra. Aina säännöllisin 
väliajoin on ollut esillä ajatus, että Kipsari avaisi 
toisen toimipisteen Helsingin keskustaan.

Keskustaan laajentumista ei ole nyt näkö-
piirissä, mutta parin vuoden päästä Kipsaril-
la on edessään jälleen muutto, kun Taideteolli-
nen korkeakoulu muuttaa Otaniemeen. Kipsarin 
hallituksen puheenjohtaja Ilmari arnkil toivoo, 
että uudet tilat löytyvät rakennettavan koulu-
rakennuksen yhteydestä. "TaiKin johtaja Helena 
Hyvönen on tilat meille jo luvannut."

Espoossa luvassa on kuitenkin kilpailua. Lo-
kakuussa Otaniemeen Lämpömiehenkujalle 
avattiin ravintola, joka kosiskelee opiskelijoita 
samanhenkisellä konseptilla: viihtyisä sisustus, 
lähiruokaa ja designastioita.

Arnkil ei näe ravintoloiden välillä kilpailuase-
telmaa. ”Kipsari on ollut histo-
riansa aikana kaikkea sala-
kapakasta soppabaariin. 
Tulevaisuudessa se voi olla 
konseptiltaan jotakin ai-
van uutta.”

Kipsari on ruokkinut taiteilijoita vuosikymmeniä.  
Pian sillä on jälleen edessään muutto.
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AYY:n vAihtostipendiä voit hAkeA  
mYös sYksYllä

AYY haluaa tukea jäseniensä kansainvälistymistä 
avustamalla vaihto-opintoja stipendin muodossa. 
Vaihtostipendin ensimmäinen hakukierros jär-
jestettiin heinäkuussa ja parhaillaan on käynnissä 
vuoden toinen hakukierros, jolla on jaossa sti-
pendejä 10 000 euron arvosta. Yksittäisen 
stipendin koko on maksimissaan 800 euroa. 
Haku päättyy 30.11. kello 23.59. Katso lisätietoa 
stipendeistä sekä hakuohjeet AYY:n nettisivuilta:  
http://ayy.fi/jasenille/stipendit/.

Lisätietoja:  AYY:n hallituksen jäsen Antti Karkola, 
antti.karkola@ayy.fi

Joulukuun 8. Päivä järjestettävä AYY:n yhdistys-
koulutus lähestyy jo kovaa vauhtia, ja nyt onkin 
aika ilmoittautua mukaan koulutukseen, joka on 
aiempien vuosien koulutuksia reippaasti kat-
tavampi ja monipuolisempi. Kiinnostipa sinua 
sitten erityisesti yhdistyksen säännöt, arkistoin-
ti, viestintä, taloudenhoito tai vaikkapa kokous-
tekniikka, sinulle löytyy koulutuksesta varmasti 
mielenkiintoista kuultavaa. 

On aivan erityisen tärkeää, että yhdistysten 
vanhat toimijat suosittelevat yhdistyskoulutus-
ta uusille syyskokouksissa valituille tai valitta-
ville toimijoille. Heille yhdistyskoulutus antaa 
luontevan startin yhdistystoimintaan!

 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa
https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/yhdistyskoulutus-8-12-2011/
Lomakkeen kieli on valitettavasti ainoastaan 
suomi, mutta muuta kieltä käyttävät voivat il-
moittatua mukaan sähköpostitse osoitteeseen  
jarjestoasiat@ayy.fi. Mikäli muuta kuin suomea 
käyttäviä henkilöitä ilmoittautuu useita, tulemme 
järjestämään koulutustilaisuudessa myös englan-
ninkielistä koulutusta.

AnnA pAlAutettA AYY:n kAlenteristA 
jA uuden opiskelijAn oppAAstA

AYY tuottaa jäsenilleen vuosittain lukuvuosi-
kalenterin sekä oppaan uusille opiskelijoille.  
Alamme vähitellen suunnittelemaan ensi vuoden 
kalenteria ja opasta. Keräämmekin nyt palautet-
ta siitä, millainen oli tämän vuoden kalenteri ja 
millaisia toiveita jäsenillämme on ensi vuoden 
suhteen. Onko kalenteri hyvän kokoinen? Onko 
malli ja konsepti hyvä (vrt. esim TOKYO ry:n 
designkalenteri)? Millaisia tekstejä kalenterista 
tulisi löytyä jne. 

Palautetta ja toiveita voit lähettää lomakkeen 
kautta osoitteessa ayy.fi/annapalaa tai sähköpos-
titse tiedottaja@ayy.fi. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Tervetuloa työpaikkaan, joka tarjoaa 
parempia mahdollisuuksia, suurempia 
haasteita ja enemmän työniloa. 
Organisaatioon, jonka toiminta perustuu 
tiimityöskentelyyn ja yhteistyöhön. 
Yritykseen, joka työskentelee teknologian 
kärjessä auttaen 18:aa Suomen 20 
suurimmasta yrityksestä liiketoimintansa 
uudistamisessa. Tarjoamamme 
mahdollisuudet ovat rajattomat, voit 
vaihtaa töitä vaihtamatta yritystä. 
Tutustu meihin ja löydä mahdollisuutesi. 
accenture.fi/tyopaikat

©2011 Accenture. All rights reserved.


