NO
OHO!

Ainossa 1/2012 oli esitelty AYY:n edustajiston kokoonpano.
Listaan oli päätynyt harmittavan monta virhettä esteellisyyksien
aiheuttamien muutosten ja puhtaan huolimattomuuden vuoksi.
Oikeellisempi edustajiston jäsenluettelo löytyy osoitteesta
edustajisto.ayy.fi kohdasta jäsenet.

AYY:n toiminta-avustusten

haku ja yhdistysilmoitusten tekeminen
käynnissä 1. huhtikuuta saakka

AYY:n stipendit

haettavissa jälleen keväällä
AYY jakaa jäsenilleen stipendejä jälleen keväällä.

AYY jakaa yhdistysluettelonsa ensimmäiseen re-

Hakuaika on huhtikuussa 2012. Haettavissa on kol-

kisteriin merkityille yhdistyksille toiminta-avus-

me erilaista stipendiä:

tusta. Yhdistysilmoituksen voi tehdä ja toimintaavustusta hakea sunnuntaihin 1. huhtikuuta 2012
saakka verkossa täytettävän lomakkeen kautta.

I Vaihtostipendi, II Yhteisöstipendi, III Opintostipendi
Lisätietoja osoitteesta ayy.fi/stipendit. Ajantasai-

hakemuksia ei käsitellä eikä tästä periaatteesta

set hakuohjeet ja stipendiohjesääntö päivittyvät

tulla joustamaan. Ensimmäisenä kannattaa tar-

sivuille lähiaikoina.

(toimintakertomus, toimintasuunnitelma, budjetti, tuloslaskelma ja tase, toimihenkilöluettelo ja

A YY Uncovers

kaivautuu yritysten ytimeen

yhdistyksen säännöt).

AYY Uncovers on AYY:n yrityssuhdetoimijoiden

Muistattehan, että vaikka yhdistyksenne ei haki-

tuottama ja ylioppilasmedia Aatteen toteuttama

sikaan rahallista toiminta-avustusta (esimerkiksi

videoblogisivusto, jossa AYY:n yhteistyöyritysten

kaikki toisen rekisterin yhdistykset), on yhdistys-

työntekijät esittelevät työtehtäviään ja tehtäväni-

ilmoituslomake täytettävä vuosittain.

mikkeidensä sisältöjä opiskelijoille. AYY Uncovers

Katso lisätietoja klikkaamalla banneria ayy.fi etusivulla.

¡Hola!

C

Huomioikaa ystävällisesti, että myöhässä tulleita

kistaa, että tarvittavat dokumentit ovat kunnossa

Otaniemi, Keltsu (Cantina), Tue 20.3.2012 at 5pm
Helsinki, Ravintola Nolla, Tue 27.3.2012 at 5pm
Helsinki, Arabia, Kipsari, Tue 3.4.2012 at 4pm

M

Y

CM

こんにちは！

MY

CY

CMY

Привет!

K

Hallo!

tarjoaa mahdollisuuden vertailla eri tehtävänimikkeitä paitsi yrityksen sisällä myös useiden kiinnostavien työnantajien välillä, mikä on harvoin mahdollista yritysten omilla sivustoilla!
Sivusto julkaistaan keväällä – seuraa tiedotusta
AYY:n verkkosivuilta!

Make new friends and improve your language
skills in a relaxed international atmosphere.
All languages and skill levels are welcome!
Find us in Facebook.

16

Sisällys

37

48

The program is intended for students
with more than 100 credits. We will
be inviting candidates to first round
interviews already during the
application period, which starts
March 1. Deadline for applying
is April 15, 2012.

50

With any questions, please
contact Mira Svedholm
mira_svedholm@mckinsey.com
or 09-61571728.

42

To apply, please visit
www.mckinsey.fi and select
Helsinki Recruiting.

ma
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a
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14

va

Join a consulting team for 8-12 weeks.
Work with exceptional people and learn
from them. McKinsey’s internship gives
you the chance to challenge yourself.
This is not just another internship –
it’s the start of your career!

To learn more about our work,
people, and career options visit
www.mckinsey.fi.

33

ku

Apply to the Global Internship
Program for Fall 2012

24

5

20
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Global Internship

M e t e i m m e s e n!

Miehistö

Pääkirjoitus

lehti ja on journalistisesti
itsenäinen. Viisi kertaa
vuodessa ilmestyvä lehti
tavoittaa 17 000 kauppatieteiden, taideteollisten
ja teknillisten alojen opiskelijaa.
Päätoimittaja

Riikka Nuutinen

Johanna Mitjonen

Tehdessäni juttua
aaltolaisten työelämäprofiileista mietin, miksi ylitöiden
tekeminen on normi
niin monella alalla. Tuntuu melkein
solvaukselta todeta,
että "oletpas tehnyt vähän ylitöitä".
Oletpas joustamaton. Miksi duunien
hoitaminen niille
tarkoitetulla ajalla ei
muka olisi hyve? Toivon astuvani työelämään, jossa kukaan
ei odota toisten
omistautuvan työlle
niin, että jos sitä ei
jonain päivänä olisikaan, huomaisi menettäneensä kaiken.
Eläköön 7,5-tuntinen
työpäivä.

Suoritin kauppatieteen maisterin
tutkintooni yhden
kurssin Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulussa. Saatoin oppia kurssin aiheesta
jotain, mutta paljon enemmän opin
kulttuurien kohtaamisista, yliopisto-opiskelun monimuotoisuudesta ja
omasta kauppisidentiteetistäni. Monialaisuus ei ole sitä,
että osaa mitä toinenkin osaa. Se on
sitä, että ymmärtää
toista paremmin.

Miltä ihailu tuntuu?
Kysyin tätä Peter
Vesterbackalta.
Kysyin asiaa myös
Jari Sarasvuolta.
Hän on kiinnostanut
suomalaisia jo vuosikymmeniä. Hänen
esityksistään vaikututaan ja häntä halutaan katsoa telkkarista. Jari vastasi
näin: ”Joskus, kun
fanittava ihminen
on huomannut, että
olenkin ihminen ja
minulla on puutteita, pettymys on ollut
kova. Hänellä on ollut ajatus, että olen
neitseestä syntynyt
myöhempien aikojen mikä lie. Ketään
ihmistä ei kannata
ihailla tällä tavalla.
Ihmistä kannattaa
käyttää inspiraation
ja suunnan etsimisen
apuvälineenä. Palvonta ei ole hyvästä.
Siinä joutuu pettymään.”

Nuutinen on kauppislainen,
joka kirjoitti tähän lehteen
sivun 18 jutun siitä, kuinka
Aalto ei ole käytännössä
ihan niin monialainen kuin

Haka on helsinkiläinen

mitä se markkinointimate-

kauppatieteilijä ja toimit-

riaaleissa antaa ymmärtää.

taja, joka kirjoitti Ainoon
sivun 16 jutun aaltolaisten
arkkityypeistä.

Toimittaja
Johanna Mitjonen
Art Director
Antti Grundstén
Kirjoittajat
Tiina-Mari Haka, Tuomas
Jalava, Elina Lepomäki,
Riikka Nuutinen & Sanna
Puutonen
Kuvaajat ja kuvittajat
Maija Astikainen, Noora
Isoeskeli, Johannes
Rantapuska, Niklas
Sandström & Jenna
Seikkula
Kustantaja
Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta AYY
Toimitusneuvosto
Anna Brotkin, Hanne
Haapoja, Tuomas
Jääskeläinen, Roope
Nortia, Jussi Rosendahl,
Teija Sutinen, Mikko
Torikka & Maija Töyry (pj)
lmoitusmyynti
Matti Pylväs
050 520 9423
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Tiina-Mari Haka

VA
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Vappu Kaarenoja

Mediakortti
www.ainolehti.fi
Paino
Vammalan kirjapaino
Painos
7 000
Kannen kuva

Kirjoittaja on Ainon toi-

Niklas Sandström

mittaja, joka kirjoitti

Yhteystiedot

sivun 18 jutun ilmiöstä

Ylioppilaslehti Aino

Rovion markkinointijoh-

PL 69, 02150 Espoo

taja Peter Vestebackan

etunimi.sukunimi@ayy.fi

ympärillä.

050 520 9447

sk eli
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ISSN 1798-4394
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www.ainolehti.fi
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Aallon kampus pesiytyy
Otaniemeen. Helsingille
jäi suru puseroon, taas
vei Espoo tikkarin
suusta. Mutta kaikkea
ei voi Espookaan saada.
Tarjolla on Helsingille
kiva lohdutuspalkinto,
kuntauudistus.
Helsinki, Espoo ja
Vantaa yhdistetään, ja
katso: kampus on taas
Helsingissä.

Aino on Aallon ylioppilas-

E e l i s j a m u k i . A a h , k y l l ä ke l p a a!

Ku n k k u j a j a l ä h e t t i l ä i t ä

ehdokkuuden saaneista töistä
koostettavaan vuosikirjaan.
Nuoret luovat -sarjan voittaja ratkeaa toukokuussa.

Tätä et mukisematta niele

is

Aino-lehti lanseerasi tammikuussa myyntiin erän suunnittelemiaan Aalto University it’s,
pretty okay I guess -mukeja.
Ne on viety käsistä. Tilauksia
tuli myös Aalto-yliopiston ulkopuolelta.
Yksi tilaajista ilahdutti Ainon toimitusta kertomalla,
että It’s pretty okay I guess
-muki on saanut hänen kodissaan kunniapaikan Paavo Väyrysen Vuokko ja Paavo
-mukin vierestä.
Suurin yksittäinen tilaus
tuli maanmittauksen opinnoissa loppusuoralla olevalta
Eelis Rytköseltä. Rytkönen
tilasi ensin vain itselleen ja
tyttöystävälleen mukit.
”Kaveri oli linva n o o r
ku
a
kannut Facebookiin jutun, jossa
kerrottiin, että
o es

k eli

myytte näitä mukeja. Totesimme tyttöystävän kanssa,
että huikea iskulause”, Rytkönen kertoo.
Kun Rytkönen tyttöystävänsä kanssa oli viettänyt ensimmäiset kahvihetket mukien kanssa, he saivat
idean mukibileistä. Niissä kaikille osallistujille jaettaisiin
It’s pretty okay I guess -mukit. Juomatäytteet mukeihin
osallistujat toisivat itse oman
maun mukaan.
”Se lähti ihan vitsistä. Keksimme kaikkia huonoja sloganeita bileille. Mukinat sikseen, tätä et mukisematta
niele, ja niin edelleen.”
Vitsailun jälkeen he kuitenkin vakavoituivat: bileet
päätettiin järjestää oikeasti,
ja Rytkönen tilasi toistakymmentä mukia. Maaliskuussa
8

Ainon lähdettyä painoon vietettiin mukibileitä Rytkösen
kotona Kampissa.
Aino toivottaa mukavia
hetkiä mukien seurassa kaikille niiden onnekkaille omistajille.

Aino ehdolla Vuoden
huipuissa!
Ainon ulkoasu on saanut ehdokkuuden Vuoden huiput
2011 -kilpailun Nuoret luovat
-sarjassa.
Graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestö Grafian
järjestämä Vuoden Huiput on
Suomen merkittävin markkinointiviestinnän ja muotoilun
kilpailu.
Aino pääsee mukaan myös

Iloisia uutisia hyvän kahvin,
ruuan ja tunnelman ystäville.
Töölössä Arkadiankadulla oleva Cafe Red haluaa laajentua Otaniemeen. Kahvilan omistaja Petri Seivo
neuvottelee parhaillaan tilojen vuokraamisesta Otaniemestä.
Ajatuksena on perustaa
kahvilaravintola, jossa asiakas viihtyy aamusta yömyöhään. Ravintolassa pyrittäisiin tarjoamaan aamupalaa,
lounasbuffet ja iltapäivisin
siellä voisi lojua ja siemailla hyviä erikoiskaveja. ”Iltaisin se muuttuisi sitten menomestaksi, ja sieltä saisi
silloinkin ruokaa”, Seivo kertoo.
Hän aikoo pitää paikan
auki myös viikonloppuisin,
jolloin sen on tarkoitus olla
auki kahteen asti yöllä. Hän
haluaa sinne myös bändejä
esiintymään.
”Tarkoitus on tehdä ravintolasta kaikkien otaniemeläisten olohuone.”
Seivo toivoo, että saa paikan avattua viimeistään tämän vuoden syksyyn mennessä, kun uusi lukuvuosi
alkaa.
LUE MYÖS: Juttu kampuksen
keskittymisestä Otaniemeen
on sivulla 14.

Tänä keväänä yritykset ovat
heränneet todenteolla palkkaamaan nuoria hoitamaan
niiden sosiaalisen median maailmankartalle. Överiksi on mennyt, kuten arvata saattaa.
Neste Oil etsi nuorta ”kesäpresidentiksi.” Onko tehtävällä sitten jotain tekemistä
presidentin hommien kanssa?
Onko työpaikkana kenties kesäinen Mäntyniemi? Ei. Hommaan kuuluu bloggaaminen ja
twitter-tilin hoitaminen.
Suurimman valtakunnallisen huomion on saavuttanut
kuitenkin Vaasan energialähettilään etsintä. Energialähettiläs
tutustuu Vaasan seudun energiateknologian-alan yrityksiin
ja kirjoittaa siitä sosiaalisessa
mediassa. Mukavan kuuloinen
työ, mutta uskomattominta
on siitä saatava palkka: 30 000
euroa! Lisäksi energialähettiläs majoitetaan pestin ajaksi
neljän tähden hotelliin ja hän
saa ajella omalla autolla ja saa
oman kuntosalikortin.
Mitä ihmettä? Ennen kesätöistä kilvoiteltiin ja joku onneton on joutunut joka vuosi
menemään ministeriöön palkattomaan harjoitteluun, koska ”työkokemuksen saaminen
on tärkeintä.”
Mutta nyt kesätyöhaut on
tehty Idols-sukupolvelle. Nyt
hakuun kuuluu näkyvää kilpailua, äänestämistä ja esillä oloa.
Ja palkkakin on Y-sukupolven
odotusten mukainen.
Kesäpressana aloittaa toukokuussa Aallossa kemiantekniikkaa opiskeleva 21-vuotias
Mikko Laine. Energialähettilään valinta on vielä kesken.
Monella aaltolaisella on mahkuja paikkaan. Tyypillinen hakija on kuulemma ollut ”alle
kolmekymppinen, kielitaitoinen teknillisen alan opiskelija.”

9

AY Y ei sekaannu
huumeteollisuuteen
Syksyllä ylioppilaskunnan yhteistyö öljy-yhtiö Neste Oilin
kanssa hermostutti Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulun
opiskelijat. Heidän mielestään
öljy-yhtiö on liannut kätensä
muun muassa palmuöljyviljelyssä, ja muutenkin öljyjättiä
pidettiin epäsopivana yhteistyökumppanina
ylioppilaskunnalle.
Vahingosta viisastuneena
AYY on valmistellut edustajiston hyväksyttäväksi linjauksen sopivista yhteistyökumppaneista.
Edustajisto keskusteli linjauksesta ja kaipasi muutoksia siihen. Keskustelua herätti muun muassa kohta, jossa
AYY linjaa, että se ei tee yhteistyötä huumeteollisuuden
kanssa.
Edustajistossa pohdittiin,
onko tarpeen erikseen kieltää
huumeteollisuuden
kanssa
veljeily, koska huumeet ovat
Suomessa muutenkin laittomia.
Yleinen näkemys kuitenkin
oli, että maininta huumeteollisuudesta on syytä säilyttää
linjauksessa.

Oikaisu
Ainon numerossa 1/2012 olleesta jutusta ”Aino lanseeraa
oman tuoteperheen” saattoi
saada käsityksen, että Aaltoyliopistolla ei ole omia mukeja. Näin ei ole, vaan Aallolla on
omia mukeja. Niissä on Aallon
tuttu logo, jossa on A-kirjain ja
jokin välimerkki.
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Cafe Red haluaa
Otaniemeen

Haetaan: somekuningas

Lähiömuotoilijat skujaa
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Espoon oppilaitostyössä
p. 040 720 0764
katja.kangas@evl.fi

Katjaas
Kang

Hartiavoimin.

Aloita
lukemalla
liikemiehestä,
joka ei puhu
sanaakaan
englantia.
s.33

Kaisanen
Heini
Otaniemen
kampus
p. 040 513 0853
jaani.vilkkila@evl.fi

Jaani ilä
Vilkk

ek

Innovate
4
life!

Aloita
lukemalla
palvotusta
Angry Birds
-miehestä.
s. 37

st

i t o imi t

u

s

www.helsinginseurakunnat.fi
www.otapapit.net
www.kappelikuoro.net

Aloita
katsomalla
kivoja kuvia
Baikalilta.
s.24

Mieluummin
pelaisin
kännykällä
kuin
lukisin.

Miten Suomi pelastetaan?

t

Kirkkomuusikko

Maijao
Saari

p. 050 432 5213
maija.saario@evl.fi

Tulevaisuudentoivo.

11

Ei
ainakaan
degrow t ht ai
muulla
viherhömpällä.

Aloita
lukemalla
ydinreaktorista.
s. 42
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p. 050 596 5417
kaisa.heininen@evl.fi

Otaniemen kampus

Mikä fiilis?

En
tajuu
tätä
testii.

Töölön kampus

Henrinen
Järvi

I don't speak
English.

m
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KORKEAKOULUPAPIT Aalto-yliopistossa
p. 050 355 9294
henri.jarvinen@evl.fi

Mit ä t ulee mieleen sanast a st ar t-up?

Suosikkimuromerkkini.

Kunpaat keskustelukumppania
kai
Arabian kampus

Mitä lukisin ny t Ainosta?

keidas, jossa viihtyy ja josta
saa talvellakin valoa ja energiaa. He ideoivat, että Kontulan metroasemalle pitäisi saada kasvihuone ja kirppiksiä.
Soini kertoo, että seuraavaksi tuloksista keskustellaan
Helsingin kaupungin kanssa ja
pohditaan, miten muotoilijoiden keksimiä ideoita voitaisiin käytännössä toteuttaa.

jo
it

Perinteinen käsitys muotoilijasta: ihminen, joka suunnittelee kipon, korun tai muun
asian. Nykyään muotoilijoista
on kuitenkin moneksi, esimerkiksi lähiöiden ongelmien ratkaisijoiksi.
Tammikuun alussa 13 Aallon opiskelijaa leiriytyi kahdeksaksi viikoksi Kontulan
metroaseman viereen. Mukana oli muun muassa tekstiilisuunnittelun opiskelijoita,
teollisen muotoilun opiskelijoita ja Media Labissa opiskelevia. Heidän tavoitteenaan oli
visioida, millainen olisi unelmien Mellunkylä vuonna 2072.
Kontula kuuluu Mellunkylään.
Maaliskuussa päättynyttä
projektia veti Aallossa muotoilua tutkiva Katja Soini.

”Jotta he ymmärtäisivät,
mitä Kontulan elämä on, muotoilijat menivät paikan päälle.
Se on ihan eri, kuin alkaa täältä kuvitella, mitä elämä siellä on. Heidän työhuoneensa
oli ihan Kontulan ostarin vieressä kerrostalon kivijalassa.
He kävivät päivittäin ostarilla
syömässä ja kirjastossa käyttämässä nettiä”, Soini sanoo.
Opiskelijat jakautuivat neljään ryhmään vuodenaikojen
mukaan. Ryhmien tehtävänä
oli suunnitella, millainen unelmien Kontula olisi eri vuodenaikoina.
Talviryhmä
esimerkiksi ajatteli, että vuonna 2072
talvet ovat todennäköisesti nykyistäkin pimeämpiä ja
kosteampia. Kontulan metroasema on nykyään pelkkä läpikulkupaikka. Opiskelijat totesivat, että siitä pitää tehdä

pu

Muotoilijat leiriytyivät
Kontulaan

Seikkaile labyrintissa

Stressitesti

Rinnuksissa kiinni

Perustuloa opiskelijoille?
EVM on
Luxemburgiin
rekisteröity
osakeyhtiö.

EU:lla on
tarkoitus
ensi kesäkuusta alkaen
olla käytössään
500 miljardin
euron muskelit
heikkoon happeen
ajautuneiden
talouksien
vakauttamiseen.
Silloin on määrä olla
kasassa Euroopan
vakautusmekanismi,
kavereiden kesken EVM.

an

1988

440

on vuosi, jolloin Suomessa esitettiin ensimmäinen perustulomalli.

euroa on vihreiden esittämän perustulon suuruus.

1 000

100

euroa on summa, jota pankkiiri Björn Wahlroos
ehdotti perustuloksi vuonna 2001.

Kelan myöntämien avustustyyppien määrä
suunnilleen. Perustuloa on perusteljo
mit nen
a
tu sillä, että sen avulla päästäisiin
n
eroon tukiviidakosta.
sti johan

ks

te
ka

”Opiskelija on nykyään aika heikoilla Suomen
tukiviidakossa. Perustulo yksinkertaistaisi asioita. Jokaisessa perustulomallissa, jonka olen
nähnyt, opiskelijat saisivat enemmän kuin mitä
nykyään saavat. Vakaa taloudellinen pohja ehkäisisi opiskelijoiden taloudellista stressiä. Jos
tuki olisi yhteinen monille ihmisryhmille, myös
muut kuin opiskelijat osallistuisivat tukeen liittyvään edunvalvontaan.
Piraattien edustajistoryhmä kannattaa sitä,
että AYY opiskelijoiden edunvalvonnan nimissä
kampanjoi kaikin mahdollisin tavoin perustulon puolesta. Ymmärrän, että ylioppilaskunnan
pitää pakkojäsenyyden vuoksi miettiä, mihin
ottaa kantaa ja mihin ei. Minusta tämä on kuitenkin opiskelijan edunvalvonnan asia, joten
en näe ongelmaa siinä, että ylioppilaskuntaliike ottaisi asiaan kantaa.
Vaikka AYY:n edustajistossa piraateilla on
vain varaedustajia, pyrimme nostattamaan aiheesta keskustelua ylioppilaskunnassa. Olemme jo verkostoituneet ja miettineet, miten asia
voisi viedä eteenpäin.”

L
u va J o
ak
h
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”Kannatamme perustuloa, koska se poistaisi kannustinloukkuja ja vähentäisi byrokratiaa. Monille kokoomuslaisille sosiaaliturvan laajentaminen ei ole niin tärkeää. Tämä ajatus on
toisinaan liitetty perustuloon etenkin vasemmiston piirissä. Esimerkiksi vasemmistoliiton
esittämä perustulon ja -turvan malli on mielestäni melko kallis. Siinä perustulon kokonaistaso
voisi nousta 750 euroon kuussa.
Se, pitääkö AYY:n ylioppilaskuntana kannattaa perustuloa, on rajatapaus. Moni jäsenistämme vastustaa ajatusta ylioppilaskunnan
automaatiojäsenyyden vuoksi ja ajattelee, että
ylioppilaskunnan tulee keskittyä opiskelijoiden
edunvalvontaan poliittisten asioiden sijaan. Perustulolla on opiskelijan elintasoon vaikutus,
mutta minusta ylioppilaskunnan ei tulisi ottaa
kantaa asiaan.
Mutta tämä on rajatapaus. Kokoomusteekkarit tuskin vastustaisivat, jos ylioppilaskunta
päättää tulevaisuudessa kannattaa perustuloa.
Pääsääntöisesti sen pitäisi kuitenkin pidättäytyä ottamasta kantaa poliittisiin aiheisiin.”

Kun yliopistomaailmassa kuohuu, mittelö käydään tällä palstalla.
Lähteet: Eurooppa-neuvosto, Euobserver.com
12
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Janne Paalijärvi, Piraattien varaedustaja AYY:n
edustajistossa:

t

TUo

Jaakko Moisio, Kokoomusteekkareiden puheenjohtaja:
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Yhtiö voi
ottaa lainaa
pankeilta.
Euromaiden
lainatakausten
ansioista
se saa lainaa
halvemmalla
kuin kriisimaat:
lainanantajat
luottavat
saavansa
rahansa
takaisin,
koska
Jos kaipaat työpaikkaa,
takaajina
jossa vältyt verojenmaksulta,
on vakaita
EVM voi olla hyvä vaihtoehto
euromaita.
sinulle. Yhtiön miljardit ovat
suojassa kaikilta veroilta, ja myös
sen työntekijät saavat nostaa
palkkansa verottomina.

Jos jokin
Euromaa
meinaa
tehdä
kreikat,
EVM tulee
hätiin.
Yhtiö voi
lainata
rahojaan
pulassa
oleville
maille ja
niiden
pankeille.
ti

Euromaat, kuten Suomi,
antavat yhtiölle yhteensä
noin 80 miljardia euroa rahaa.
Lisäksi maat lupaavat taata
500 miljardin euron edestä
yhtiön ottamia lainoja.

Perustuloa kannatetaan yli puoluerajojen,
mutta eri mieltä ollaan painotuksista.
Ylioppilaskunnassa kenkää puristaa se, pitäisikö
asiaan ylipäätään ottaa kantaa vai ei.

nES
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Aallon puuväritet t y havainnekuva

K i l p a i l i j a A l e p a l l e j a s a s s i i n!

pössistä ja urbaania tunnelmaa tyhjien käytävien ja avarien

"Säpinää,
hyvää pössistä
ja urbaania
tunnelmaa
tyhjien
käytävien ja
avarien pihojen
sijaan."

pihojen sijaan”. Hänen toivelistallaan on myös, että Otaniemeen saataisiin lisää kauppoja ja kahviloita: ”Kävin yksi
päivä ostamassa Alepasta lounasta, ja siellä oli 30 metrin
jono. Kun ei täällä ole kuin tuo yksi kauppa. Ei näin voi oikein enää jatkua.”
No tuleeko Otaniemeen sitten lisää ruokakauppoja ja
kahviloita?
Riippuu ruokakauppa- ja kahvilayrittäjistä. Heidän pitäisi
uskoa, että Otaniemessä piisaa tarpeeksi asiakkaita. Töölössä oleva Cafe Red neuvottelee parhaillaan liiketilojen hankkimisesta Otaniemestä.
Kuinka paljon uuden kampuksen pystyttäminen maksaa Aallolle?
Aalto vuokraa lähes kaikki tilansa osittain omistamalkennuksen pystyttämisen ja vanhojen rakennusten peruskorjaukset. Se perii kustannukset Aallolta korottamalla

den 2015 loppupuolella, kun kauppislaisten ja taideopiske-

vuosivuokria noin 20 miljoonalla eurolla. Aallon tavoittee-

lijoiden on jo määrä pyöriä uudella kampuksella. HSL:ltä

k a nd i kot i i n

na kuitenkin on, että kampusuudistus ei nosta sen tilakus-

kerrotaan, että siellä ei ole vielä mietitty kampuksen muu-

tannuksia. Aalto aikoo siis säästää 20 miljoonaa vuokrissa

ton vaikutusta joukkoliikenteeseen. ”En tiedä, milloin

luopumalla joistakin vanhoista tiloista. Ainakin nykyisistä

kampus muuttaa Otaniemeen, osaatko kertoa?” kysyy

Artsin tiloista Arabiassa luovutaan. Sitä, mistä muusta luo-

HSL:n joukkoliikennesuunnittelun osastonjohtaja Arttu

vutaan, ei vielä ole päätetty.

Kuukankorpi. ”No jos jo 2013 ensimmäisiä muuttoja tu-

Aallon kampus keskittyy Otaniemeen, se
tiedetään. Kysymyksiä on paljon. Mitä
uusia tiloja rakennetaan? Kuinka uudet
opiskelijamassat matkustavat Otaniemeen?
Mistä ruokaa kaikille, kun Otaniemessä on
vain yksi ruokakauppa? Aino selvitti.

Mitä tapahtuu Töölössä oleville rakennuksille, kuten

lee, niin varmaan pitää alkaa miettiä, lisätäänkö poikittaista bussiliikennettä”, Kuukankorpi sanoo.

kauppiksen päärakennukselle ja Chydenialle, kun ne
tyhjenevät kandiopiskelijoista?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla (AYY) on Ara
jäävät

biassa yli sata opiskelija-asuntoa. Arabiasta on kätevä

Töölöön, mutta he eivät tarvitse kaikkea Otaniemeen

matkustaa Töölön kampukselle ja kävellä naapurissa

muuttavienkandien tieltä vapautuvaa tilaa. Aalto luulta-

sijaitsevaan Artsiin, mutta Otaniemeen sieltä on han-

vasti luopuu joistakin kauppiksen vanhoista tiloista, mutta

kala matkustaa? Luovutaanko Arabian asunnoista?

Kauppiksen

maisteriopiskelijat

ja

tutkijat

ei kuitenkaan päärakennuksesta. Se pidetään suuren tun-

Ylioppilaskunta on harkinnut Arabian asunnoista luo-

Alun perin ilmoitettiin, että Kauppakorkeakoulun

Millainen uudesta Artsin rakennuksesta tai raken-

nearvon vuoksi. Vielä ei tiedetä, mitä käyttöä päärakennuk-

pumista, mutta ei ole tehnyt asiasta päätöstä. AYY harkit-

kandit alkaisivat muuttaa Otaniemeen vuodesta

nuksista tulee?

sesta vapautuville tiloille keksitään.

see rakentavansa Otaniemeen 250–300 uutta asuntoa ja Jät-

2013 alkaen ja Taiteiden ja suunnittelun korkea-

Se ratkaistaan kilpailulla. Huhtikuun alussa julkiste-

koulun opiskelijat vuonna 2015. Onko aikataulu yhä

taan kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, jolla etsitään

voimassa?

parasta mahdollista ehdotusta. Ensi syksynä on tarkoitus

Aalto luopuu niistä. Tilat on Aallolle vuokrannut eläke-

arvioida ehdotukset ja valita jatkoon 6–10 ehdokasta. Voit-

yhtiö Varma. Varman Arabian korttelista vastaava vuok

tajan pitäisi olla tiedossa ensi vuoden alussa.

raus-ja ylläpitotoimen päällikkö Ismo Kukkonen sanoo,

Kauppislaiset hajautetaan kampusuudistuksessa

että Artsin nykyisiin tiloihin voi tulla muuton jälkeen peri-

kahteen paikkaan: maisterit jatkavat Töölössä, kan-

aatteessa ihan mitä vain, asuntoja tai liiketiloja.

dit siirtyvät Otaniemeen. Töölössä on paljon KY-säätiön tiloja kauppislaisten juhlintaa ja kerhotoimintaa

Vuoden 2013 puolella. Valmista pitäisi olla vuoden 2015
aikana.

Tuula Teeri ei ole vielä päättänyt aikataulusta.
Mitä muita uusia järjestelyitä uusi kampus tuo?
Mitä uusia rakennuksia Otaniemeen nousee?

Kauppislaisten ja taideopiskelijoiden muutto Ota-

varten, kuten Pohjoisella Rautatienkadulla sijaitseva

niemeen tarkoittaa, että sinne matkustaa joka päi-

KY-talo. Suunnitteleeko KY-säätiö vastaavien tilojen

vä jopa 4 000 ihmistä enemmän kuin nykyään. Viikin,

hankkimista myös Otaniemeen?

Entisestä Teknillisen korkeakoulun päärakennuksesta

Arabian, Kumpulan, Käpylän ja Pasilan alueet Otanie-

Korkeakouluaukiolle, entisen Teknillisen korkea-

on tarkoitus tulla ”kandikoti”, jossa enemmistö Aallon kan-

meen yhdistävä bussilinja 506 on jo nykyään ääriään

säätiö alkaa tänä vuonna suunni-

koulun päärakennuksen ja kirjaston viereen rakennetaan

diopiskelijoista pyörii. Lisäksi suunnitteilla on lisää tiloja

myöten ruuhkautunut. Lisätäänkö liikenneyhteyksiä

tella sitä, minkälaisia tiloja kaup-

Artsille uudet tilat. Rakennuksia voi tulla periaatteessa

opiskelijaravintoloille, kampuspuutarha sekä liikkumis-

Otaniemeen?

pislaisille hankitaan Otaniemeen.

yksi tai useampi, mutta uutta tilaa tarvitaan 40 000 neliö-

ta helpottamaan kampusbusseja ja kampuspyöriä. Aallon

Suuri mullistus ja parannus Otaniemen joukkoliiken-

tä. Artsin lisäksi uusiin tiloihin tulee myös esimerkiksi

kampuksen kehittämisestä vastaava Jarkko Leinonen

teessä tulee olemaan länsimetro, jolla tulee olemaan kaksi

liiketiloja.

sanoo toivovansa, että kampukselle tulisi ”säpinää, hyvää

pysäkkiä Otaniemessä. Se kuitenkin valmistuu vasta vuo-

säilytetään.

ja

iv
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Kyllä. Kylteri-lehden mukaan KYen

että kauppiksen kandien muutto viivästyy. Aallon rehtori

k a ar

joka valmistuu vasta vuoden 2014 lopussa. Siksi voi olla,

ensimmäiset uusista asunnoista ovat käytössä vuonna 2014.

pu

Milloin alkaa rakentaminen?

koulun päärakennukseen. Rakennus on nyt remontissa,

asuntoja Otaniemeen ja Jätkäsaareen. Tavoitteena on, että

ap

tarkoitus sijoittaa lähinnä entiseen Teknillisen korkea-

Mitä tapahtuu Artsin nykyisille tiloille Arabiassa?

tekst

Artsin osalta kyllä. Sen sijaan vielä on epäselvää, milloin kauppiksen kandeille tulee lähtö Töölöstä. Heidät on

käsaareen noin 200 asuntoa. Myös Hoas rakennuttaa uusia
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T e r v e t u l o a

taan kiinteistöyhtiöltä. Sama yhtiö maksaa myös uuden ra-
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Hassut suomenkieliset vitsit
l at vial ainen

Edgars Racins istui työpaikallaan ja lues-

"Kun opinnot ovat
ohi, olisi hienoa
päästä opettamaan
ja jakamaan
osaamista, ja
vaikuttaa sillä
tavalla Latvian
tulevaisuuteen."

keli arkkitehtuurilehti The Arkia. Hän oli jokin aika sitten
valmistunut ammattikoulusta ja työskenteli arkkitehdin
avustajana Riikassa. Lehdessä esiteltiin sivukaupalla suomalaista arkkitehtuuria. ”Ajattelin, että Suomi on arkkitehtuurin mekka”, Racins kertoo kahdeksan vuotta myöhemmin.
Suomessa opiskelusta tuli Racinsille haave, jota hän
kypsytteli pari vuotta. Aluksi ajatus tuntui hänestä ihan
mahdottomalta. Mistä hän saisi rahat opiskeluun? Racins
oli kiinnostunut The General Studies Program -ohjelmasta.
Mutta se maksoi paljon, 5 500 euroa. Se on iso raha kenelle tahansa, etenkin latvialaiselle. Siellä palkat ovat toista
luokkaa kuin Suomessa.
Raha asiat kuitenkin järjestyivät, Racins sai Latvian valtion opintolainan. Hän postitti portfolionsa ja pani hakemuksen vetämään Teknilliseen korkeakouluun. Syksyllä 2004
hän aloitti opinnot arkkitehtuurin laitoksella Otaniemessä.
2010 teettämän International Student Barometer

-tutkimuksen (ISB) mukaan yleinen ajatus siitä, että mak-

Suomeen. Todellisuudessa työtä ei halukkaille löydy. Vain

suton koulutus olisi ensisijainen syy ulkomaalaisille tulla

arviolta kymmenen prosenttia saa täältä töitä. ”Sen välillä,

opiskelemaan Suomeen, ei pidä täysin paikkaansa. Maksu-

kuinka moni ilmoittaa halustaan jäädä töihin Suomeen, ja

ton koulutus on tutkimuksen mukaan vasta kolmanneksi

kuka lopulta työllistyy Suomeen, on valtava epäsuhta”, sa-

tärkein syy. Sitä tärkeämpiä ovat opetuksen ja tutkimuk-

noo Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisten asi-

sen laatu. Suomi oikeasti kiinnostaa opiskelupaikkana.

oiden asiantuntija Hanna Sauli.

Aivan kuten Racinsin tapauksessa, tutkimuksen mukaan

Työllistymisen vaikeus on tiedostettu nyt myös korkea-

moni Aaltoon tullut opiskelija on halunnut opiskelemaan

kouluissa. Ensi syksynä pääkaupunkiseudun korkeakoulut

nimenomaan tänne. Suomi ei ole ollut heille mikään kak-

järjestävät ensimmäistä kertaa vaihto-opiskelijoiden terve-

kosvaihtoehto.

tuloviikolla yhteisen urapolkutapahtuman, jossa yrityksiä

ISB-Barometrin avulla tutkitaan kolmen vuoden välein

ja opiskelijoita pyritään tuomaan yhteen.

Aallossa opiskelevien ulkomaalaisten mielipiteitä. Tutkimuksessa on selvitetty erikseen kandivaiheen, maisterita-

asunnon

son ja tohtorikoulutettavien mielipiteitä.

pastuskivi. Asuntoa ei heti löydy, eikä välttämättä edes ma-

löytäminen on myös yksi iso ulkomaalaisten kom-

japaikkaa ensimmäiseksi yöksi. ”Ihmiset ovat kertoneet
kun

Racins oli opiskellut vuoden Suomessa, muut vaihto-

nukkuneensa öitä esimerkiksi kirkoissa ja lentokentällä,
kun muutakaan paikkaa ei ole ollut”, Hanna Sauli kertoo.

oppilaat pakkasivat ja lähtivät takaisin kotimaihinsa. ISBtutkimuksen mukaan kotiin lähdetään ennen kaikkea työl-

Asumiseen liittyviin ongelmiin ei ole näkyvissä helpo-

listymisen vaikeuden ja korkeiden elinkustannusten takia.

n
ne

k u va n
o
or

i

o

ha

oe
a i s s k el

nn a mi t
jo

Edgars Racins tuli Suomeen vuonna 2004.
Hänen tarinassaan on poikkeuksellista se,
että kahdeksan vuotta myöhemmin hän on
täällä edelleen.

tekst
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tusta. Päinvastoin tilanne voi huonontua entisestään ensi

Racinsin tarina on tähän iloinen poikkeus: Racins meni

syksynä, kun ylioppilaskunta luopuu opiskelijoiden hätä-

vaihtovuoden jälkeen arkkitehtuurin pääsykokeisiin ja pää-

majoituksesta. Syy tupaten täynnä olevista hätämajoitus-

si suorittamaan koko tutkintoa Suomessa. Hän on edelleen

tiloista luopumisesta on se, että ylioppilaskunnalla ei ole

täällä, diplomityötä vaille valmis arkkitehti ja työllistynyt.

lupia pitää tiloissaan pysyväisluonteista majoitusta. Myös

Hän työllistyi vieläpä nopeasti. Kun hän tuli syksyllä, oli hän

HYY on ilmoittanut luopuvansa hätämajoituksesta. Aallos-

alan hommissa jo seuraavana keväänä.

sa ratkaisua asumisongelmiin etsitään kuumeisesti.

Välillä mielessä on käynyt muuttaminen Kööpenhami-

Oman paikan löytämistä voi hankaloittaa myös ihmis-

naan. ”Mutta nyt tuntuu, että Suomi on mun koti.” Tällä het-

suhteiden puute. Suomalaisia ystäviä on vaikeaa saada, ker-

kellä hänellä ei ole aikomuksia palata Latviaan. ”Kun opin-

too tutkimus.

not ovat ohi, olisi hienoa päästä opettamaan ja jakamaan

Racins on ollut poikkeuksellisen kärsivällinen ja oppi-

osaamista, ja vaikuttaa sillä tavalla Latvian tulevaisuuteen.”

nut suomen kielen. Ensimmäisen vuoden jälkeen suomi ei

Valitettavasti monille Suomeen asettuminen ei ole yhtä

vielä aivan taittunut. Hän halusi ehdottomasti oppia suo-

helppoa kuin Racinsille. Tutkimus paljastaa ulkomaa-

men, koska asui täällä. Kun hän meni töihin, alkoi kielitaito

laisten opiskelijoiden syvän tyytymättömyyden työllis-

karttua työkavereiden myötävaikutuksella. ”Työläiden kie-

tymiseensä. Halukkuutta jäädä töihin Suomeen kyllä oli-

liopintojen jälkeen palkintona oli, että pystyin nauramaan

si – tutkimuksen mukaan 69 prosenttia haluaisi työllistyä

suomenkielisille vitseille heidän kanssaan.” √
17
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Monitieteisy ys...

...jäädy t tää

Siitä puhe

m i s t ä p uut e
entosalien välillä liikkuminen oli mahdollista jo paljon en-

myös johtanut niiden kiertämiseen: oikeasti kursseja ja

nen Aaltoa.

opinto-oikeuksia tarjotaan myös virallisten hakujen ul-

Uusi yliopisto toi mukanaan lähinnä uuden nimen van-

kopuolella.

halle kuviolle: se, mikä ennen oli kolmen korkeakoulun vä-

Tiskin alta jaettavat kurssipaikat ovat niitä, joita lai-

listä JOO-liikkuvuutta, on nyt Aallon sisäistä liikkuvuutta.

toksilla sattuu olemaan sillä hetkellä tarjolla. Se ei aina

Ja melko tahmeaa sellaista. Opinto-oikeus toiseen Aalto-

ole sama kuin se, mitä opiskelijan kannattaisi tai huvit-

kouluun pitää yhä hakea erikseen, ja hakeminen on aivan

taisi opiskella.

samanlaista kuin JOO-oikeuden hakeminen. Tai no, joiden-

Vähän niin kuin jättäisi tärkeät hankintansa alennus-

kin koulujen käytännöt ovat kyllä muuttuneet – entistäkin

myyntien varaan: tarvittu tavara saattaa löytyä ja vielä

kankeammiksi.

puoleen hintaan. Mutta on myös mahdollista jäädä kokonaan ilman.

k auppakorkeakoulu

haluaa, että muiden korkeakoulujen

opiskelijat pyrkivät sen kursseille virallisia hakuohjeita

syksyll ä

noudattaen ja vain kahdesti vuodessa. ”Muuten emme saa

den uudet kanditutkintorakenteet. Niihin sisältyy huomat-

hakijatulvaa ja resursseja kohtaamaan”, kertoo Kauppa-

tavasti opintoja, jotka voi ainakin periaatteessa valita mis-

korkeakoulun opintoasiainpäällikkö Margareta Soismaa.

tä tahansa Aallon korkeakoulusta.

Kauppakorkeakouluun olisi tulijoita pilvin pimein, yli tup-

Aallossakin on nyt huomattu, että paljon puhuttu mo-

lasti enemmän kuin muihin Aalto-kouluihin yhteensä.

nialaisuus on käytännössä vielä rämpimistä. Jotta uusilla

Tekniikan ja taiteen Aalto-kouluihin on perinteisesti ha-

tutkintorakenteilla opintonsa aloittavat pystyisivät oikeas-

kenut vain vähän muiden korkeakoulujen opiskelijoita. Nyt

ti ottamaan kursseja Aallon eri korkeakouluista, sisäistä

nekin ovat kuitenkin joutuneet omaksumaan kauppiksen

liikkuvuutta kehittämään perustettiin viime vuoden lopulla

tiukan linjan: aiemmin monille niiden kursseille pääsi len-

– kuinkas muutenkaan – työryhmä. Sitä vetää Perustietei-

nosta kesken lukukauden, mutta nyt niillekin pitää hakea

den korkeakoulun opintoasiainpäällikkö Mari Knuuttila.

reilusti etukäteen.

Vaikka Aallon monialaisuutta on hehkutettu vuosia, työ-

”On haluttu, että yhteisessä yliopistossa säännöt ovat

ryhmä aloittaa perusasioista: ”Olemme nyt aloittaneet siitä,

kaikille samat”, perustelee Aallon opintopalveluiden liik-

mitä sisäinen liikkuvuus oikeastaan on. Onko se opiskeli-

kuvuuskoordinaattori Heidi Pellinen.

jan omia valintoja? Sitä, että tekniikan alan opetussuunni-

Aikataulu tympii joustavampiin systeemeihin tottuneita

telmiin kuuluu tiettyjä kauppiksen kursseja? Varta vasten

laitoksia, sillä haun takia kurssisisällöt täytyy ilmoittaa ai-

rakennettuja monialaisia opintojaksoja, vai jotain muuta?”

emmin kuin ennen.

Knuuttila kertoo.

Koska hakuaikoja on vain kaksi vuodessa, opiskelijan pi-

Yksi iso ongelma koskee kurssien lähtötasoja. Laadu-

täisi tajuta pyrkiä seuraavan syksyn kursseille muihin kor-

kasta opetusta on vaikea antaa, jos opiskelijoilla on hyvin

keakouluihin jo huhtikuussa.

erilaiset pohjatiedot.
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2013 otetaan käyttöön tekniikan ja kauppatietei-

Ratkaisuksi on tarjottu poikkitieteellisiä opiskelijoita
vaikk a

Puhetta poikkitieteellisyydestä Aallossa
riittää. Käytäntö on sitten ihan toinen juttu.

kandeja, maistereita ja tohtoreita. Työelämä odottaa heil-

töön omien kiinnostuksenkohteiden, uratavoitteiden ja vah-

suoraan kursseille, proffat vastaa epämääräisesti sähkö-

tä tiettyjä tietoja ja taitoja. Siksi on myös opiskelijan etu,

vuuksien mukaan”, lupaa Aallon tämän kevään hakuesite.

posteihin, lähes kaikille kursseille otetaan vaan aineen

että kursseille pääsevät ensisijaisesti ne,

pää- tai sivuaineen lukijoita ja ehkä 1–2 muuta. Tosi vaikea

joiden osaamista opetus tukee.
markkinointimateriaaleissa, mutta
käytännössä siihen liittyy isoja su-

Nuuti

denkuoppia. √

ka

Hehkutus monitieteisyydestä elää myös uusille opiske-

korkeakouluopiskelijat ovat saaneet ottaa kursseja oman

en aikataulut on niin erilainen, että opinnot omassa koulus-

koulunsa lisäksi käytännössä kaikista suomalaisista kor-

sa on pitänyt välillä panna kokonaan jäihin.

alojen opintoja opiskelijat voivat vaikuttaa opintojensa sisäl-

keakouluista. Siksi myös Töölön, Otaniemen ja Arabian lu-

Tyytymättömyys yhteisiin liikkuvuuskäytäntöihin on
19

va j e n
n
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Kauppistuttu puolestaan vertaa sivuainettaan Artsissa
vaihtoon ulkomailla. Kahden koulun tapa järjestää kurssi-

ku

se

Jo vuodesta 2004 lähtien on ollut voimassa valtakunnallinen joustava opinto-oikeus eli JOO-oikeus. Sen turvin

lijoille suunnatussa markkinoinnissa: ”Yhdistelemällä eri

18

Monialaisuutta on helppo viljellä

n

a

keimmistä perusteluista, kun Aaltoa pystytettiin.

suunnitella opintoja tai valmistua näissä raameissa.”

ne

Toiseksi, Aallosta valmistuu jatkossakin kolmen alan

netty opinto-oikeus Artsiin, weboodissa ei voi ilmoittautua

luissa on toki mahdollista. Siinä ei vain ole mitään uutta.

taiteen, talouden ja tekniikan kolmiyhteydestä oli yksi tär-

kiksi kuluttajan käyttäytymistä keskenään?

lannetta sähköpostissaan näin: ”Vaikka minulle on myön-

Voivat, voivat. Poikkitieteellinen opiskelu eri Aalto-kou-

telty ilmoille Aalto-yliopiston alkumetreiltä saakka. Ajatus

osaajat sitten kohtaavat, jos teekkarit pänttäävät esimer-

Eräs kolmessa eri Aalto-koulussa opiskeleva kuvaa ti-

iik

Lennokkaita visioita monialaisuuden voimasta on heläy-

täkään ala mikään monitieteisyyden ilotulitus.

iR

insinöörejä! Myyntihenkisiä muotoilijoita! Teknii-

kantajuisia talousosaajia!

varten räätälöityjä omia kursseja. Mutta missä eri alojen

tekst

luovia

opinto-oikeus toiseen korkeakouluun heltiäisi, ei sii-

W h o o o o o a r e y o u?

W h o w h o w h o w h o?

Aallon ar kkityypit
Kuka oikein olet?
Tee testi, niin tiedät.

Viestintätoimisto Ellun Kanat selvitti, minkälaisia ihmisiä

Laske pisteesi:

Aallosta valmistuu. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella he jakoivat aaltolaiset kuuteen ihmisryhmään: on ”työteliäitä urasuuntautujia”, ”säännöllisiä vastuunkantajia”,

1. kysymys: A-vastauksesta 3 pistettä, B-vastauksesta 2

”riippumattomia maailmanparantajia”, ”liikkuvia tilaisuuk-

pistettä, C-vastauksesta 1 piste.

siin tarttujia”, ”kehittymishaluisia luottopelaajia” ja ”omistautuvia visionäärejä.”

2. kysymys: A-vastauksesta 0 pistettä, B-vastauksesta 2

Aino luki viestintätoimiston kuvaukset näistä arkkityy-

pistettä, C-vastauksesta 4 pistettä.

Nina Källström, 22

peistä ja etsi niille tosielämän vastineet. Tee testi ja selvitä, ketä heistä sinä muistutat:

3. kysymys: A-vastauksesta 3 pistettä, B-vastauksesta 0

Työelämätyyppi: työteliäs urasuuntautuja

Työelämätyyppi: säännöllinen vastuunkantaja

pistettä.

Opiskelee neljättä vuotta rahoitusta. Tehnyt opintojen ohel-

Valmistui kauppatieteen maisteriksi vuonna 2010 pää-

la töitä ja harjoitteluita muun muassa investointipankeissa.

aineenaan kansantaloustiede. Työskentelee Procter &

A. Kymppi joka todistuksessa.

4. kysymys: A-vastauksesta 1 piste, B-vastauksesta 3 pis-

B. Enimmäkseen ysiä.

tettä, C-vastauksesta 0 pistettä.

tyypin ihmisten tavoitteet ovat korkealla ja he ovat valmiita

Säännölliset vastuunkantajat arvostavat kahdeksan tun-

5. kysymys: A-vastauksesta 3 pistettä, B-vastauksesta 0

painamaan pitkää päivää niiden eteen. He työskentelisivät

nin toimistotyöaikaa, jonka jälkeen voi jättää työt työ-

pistettä

mielellään tunnetussa yrityksessä ja etenisivät arvostet-

paikalle. He ovat uskollisia työntekijöitä ja sitoutuvat

tuun asemaan. Tutkimuksen mukaan 18 prosenttia Aallos-

työnantajaansa. Ulkomaankomennukset eivät erityisesti

ta valmistuvista on tätä tyyppiä.

houkuttele heitä. Tutkimuksen mukaan 17 prosenttia Aal-

C. Numeroita väliltä 4–8

A. Olin.
B. Aika perus.

6. kysymys: A-vastauksesta 5 pistettä, B-vastauksesta 2

C. En, minua kiusattiin.

pistettä, C-vastauksesta 4 pistettä, D-vastauksesta 3 pistettä, E-vastauksesta 2 pistettä, F-vastauksesta 1 piste.

3. Jos sinun olisi pakko äänestää jompaakumpaa,
kumpaa äänestäisit?

Ynnää pisteesi ja katso kuka olet:

A. Kokoomusta.

Gamblen avainasiakasjohtajana Suomessa.
Työteliäille urasuuntautujille työ antaa energiaa. Tämän

losta valmistuvista on tätä tyyppiä.
”Näen, että ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan tulen
käyttämään suurimman osan ajastani työntekoon. Intensii-

”Minulle on tärkeää, että työ ja vapaa-aika ovat tasapai-

vinen ura on täysin tietoinen valinta, eikä tunnu uhraukselta.

nossa. Haluan panostaa töihin, mutta se ei ole tärkein asia

En silti koe, että työ määrittäisi identiteettiäni. Pikem-

elämässä. En stressaa työasioista vapaa-ajalla tai avaa työ-

minkin haluan tehdä sellaista työtä, jossa voin hyödyntää

B. Vihreitä.

konetta viikonloppuisin.

Saitko 22–18 pistettä? Olet aivan kuin Nina Källström.

vahvuuksiani. Työstä tekee mielekästä se, että pystyn itse

Viihdyn nykyisessä duunissa tosi hyvin. Olen kokeillut

4. Aloititko lapsena koko ajan uusia harrastuksia?

Saitko 17–14 pistettä? Olet aivan kuin Tuomas Kronqvist.

kehittymään. Mutta samalla haluan vahvasti vaikuttaa yri-

todella erityppisiä töitä niin julkisella kuin yksityiselläkin

A. Kyllä.

Saitko 13–9 pistettä? Olet aivan kuin Pekka Hartikainen.

tyksen menestykseen.

sektorilla, jotta löytäisin itselleni sopivimman. P&G:llä on

B. En.

Saitko 8–6 pistettä? Olet aivan kuin Juhani Mykkänen.

C. En harrastanut mitään.

Saitko 5–2 pistettä? Olet aivan kuin Ilona Mäkinen.

vaus korreloi pitkien päivien kanssa, mutta se ei ole ainoa

Saitko 1–0 pistettä? Olet aivan kuin Tytti Nahi.

mittari.

5. Jäitkö kotiin abivuonna lukuloman aikana, kun

Haasteet ja vastuu motivoivat minua. Rahallinen kor-

terve työkulttuuri, joka mahdollistaa myös esimerkiksi
täysipainoisen perhe-elämän.
Olen kunnianhimoinen ja kaipaan vastuuta ja haastei-

Pääaineeni rahoitus sopii omiin vahvuuksiini. Siitä on

ta. Haluan olla oma itseni töissä. Jos tuntuu, että täytyy

muut menivät juhlimaan?

helppo työllistyä kiinnostaviin työpaikkoihin esimerkiksi

jäykistellä jonkun työnaamion takana, on todennäköises-

A. Kyllä.

pankkialalle. Ulkomailla työskentely tuntuu luonnolliselta

ti vääränlaisessa paikassa. Kun töissä viihtyy, vapautuu

osalta tulevaa uraa. Arvostan laaja-alaisuutta niin työteh-

henkisiä resursseja paljon muuhunkin ja työstä suoriutuu

tävissä kuin maantieteellisestikin.

paremmin.

ari h
ak

a-m
i in

ik k ul a

A. Mårten Mickos

it

C. Sari Baldauf

Olen valmis tekemään todella paljon töitä, mutta toisaal-

En pelkää pysyvyyttä tai rutiineja. Jotta isot projektit

ta haluan, että rauhallisempina aikoina on mahdollista höl-

voivat pyöriä, täytyy pienempien palasten olla hyvin hoi-

lentää tahtia.”

dettu. Ajatus motivoi minua kehittämään uusia tapoja hoitaa esimerkiksi lakisääteiset raportoinnit tehokkaammin.”

tekst

B. Charlie Sheen

n

se

6. Kuka heistä on esikuvasi

a

va t j e n

a

B. En.

ku

D. Tarja Halonen

Varo: Pahimmillasi olet rahan perässä juokseva kyyner-

E. Patrick Bateman

päätaktikko.

Varo: Pahimmillasi olet kehittymishaluton ja joustamaton
marttyyri.

F. Äitini tai isäni
20
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1. Mitä sait käyttäytymisestä ja huolellisuudesta?

2. Olitko suosittu koulussa?

Tuomas Kronqvist, 26

K a t t o o n e i s a a s y l ke ä

Pekka Hartikainen, 31

H e a l t h e wo r l d

Juhani Mykkänen, 27

Ilona Mäkinen, 27

Tytti Nahi, 34

Työelämätyyppi: kehittymishaluinen luottopelaaja

Työelämätyyppi: liikkuva tilaisuuksiin tarttuja

Työelämätyyppi: riippumaton maailmanparantaja

Työelämätyyppi: omistautuva visiönääri

Valmistunut kauppatieteen maisteriksi vuonna 2007 pääai-

Valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2011 pääaineenaan

Valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2011 pääaineenaan

Valmistunut Lontoosta SOAS:sta pääaineenaan kehitysta-

neenaan tietojärjestelmätiede ja taiteen maisteriksi vuonna

informaatioverkostot. Helsingin Sanomien Nyt-liitteen ja Ra-

informaatioverkostot. Vetää kehitysyhteistyösivusto Aidbrel-

loustiede. Tekee väitöskirjaa Kauppakorkeakoulussa. Työs-

2011 Media Labin New Media -ohjelmasta. Hartikaisella on

dio Helsingin esimies.

laa.

kennellyt globaalin talouspolitiikan ja kehitysyhteistyön

Liikkuvat tilaisuuksiin tarttujat eivät halua jämähtää työelä-

Riippumattomat maailmanparantajat haluavat valita työ-

oma digimediayritys. Nyt hän on työharjoittelussa Startup

parissa Suomessa ja ulkomailla.
mässä. Heitä kiinnostavat projekti- ja osa-aikatyöt. Heille on

antajansa arvojen perusteella: tärkeintä on työn sisältö, ei

Omistautuvat visiönäärit haluavat tehdä kansainvälistä

Kehittymishaluiset luottopelaajat haluavat kouluttautua ja

tyypillistä se, että opiskeluaikoina he ovat oleskelleet paljon

raha. He elättelevät toiveita palkattomista vapaista ja mah-

työtä. Jos työpaikka on tarpeeksi kiinnostava, töitä teh-

saada kokemuksia monista työnantajista. He ovat ennen

ulkomailla. Tutkimuksen mukaan Aallosta valmistuvista 12

dollisuudesta käydä joogaamassa kesken työpäivän. Tut-

dään kelloon katsomatta. He haluavat työkavereiden ole-

kaikkea asiantuntijoita. He tähtäävät monesti ulkomaille

prosenttia on tätä tyyppiä.

kimuksen mukaan Aallosta valmistuvista 16 prosenttia on

van myös kavereita, sillä hyvässä porukassa töissä on haus-

tätä tyyppiä.

kempaa. Tutkimuksen mukaan Aallosta valmistuvista 15

ja hyvä työporukka on heille tärkeä. Tutkimuksen mukaan
”Olisin matemaattisen taustani puolesta voinut luoda uran

Aallosta valmistuvista 22 prosenttia on tätä tyyppiä.

prosenttia on tätä tyyppiä.

vaikkapa koodarina. Ihminen viettää suuren osan elämäs-

”Opin sietämään mitä musta oikein tulee -ihmettelyä opis-

”En usko, että vaurastuminen tapahtuu aina vain sitä ta-

tään töissä, joten siihen liittyvät valinnat ovat yksiä tärkeim-

keluaikana. En oikeastaan halunnut perinteisiin diplomi-

”Työ on iso osa identiteettiäni. Työminä ei kuitenkaan eroa

voittelemalla. Jos on hyvä jossain ja valmis kehittymään,

mistä. Itsensä toteuttaminen työssä on tietyn pisteen jälkeen

insinöörien töihin. Olin kesätöissä IT-alan firmoissa ja

”normaaliminästä”. Työskentelen mielelläni paikoissa, jois-

joku on todennäköisesti valmis maksamaan osaamisesta.

tilinauhan loppusummaa tärkeämpää. Rahaa on tarpeeksi,

vuoden tuotepäällikkönä opintojen ohessa. Sen polun seu-

sa kaikki ovat oma itsensä myös töissä. Työyhteisöllä on

kun ei tarvitse miettiä, mitä juustoa voi ostaa.

raaminen tuntui liian pedatulta. Olin lukenut, että insinöö-

valtava merkitys työn mielekkyyteen.

Olen tehnyt aika paljon valintoja työ ja opiskelu edellä.
Tällä alalla työtä joutuu tekemään paljon joka tapauksessa.

Jokainen pärjää parhaiten hommissa, jotka vastaavat

Jos haluaa kivan ja mielekkään työn, on siihen todennäköi-

omiin tarpeisiin: näyttelijä voi haluta huomiota, toimittaja

sesti paljon muitakin tarjokkaita.

vaihtelua. Työ, jossa kokee itsensä merkitykselliseksi, on

Olen aina halunnut ulkomaille. Aiemmin on aina ollut

mielekkäintä.

joku tukikohta ja esimerkiksi keskeneräinen tutkinto odot-

Toimittajaksi päädyin, kun nykäisin rekrymessuilla vuon-

tamassa Suomessa. Nyt tällaisia esteitä ei ole.

na 2007 hihasta Hesarin kaupunkitoimituksen silloista esi-

Esimiestyö kiinnostaa. Ihmisten on pystyttävä kehitty-

miestä ja lähetin hakemuksen. Esimiehen mukaan pääsin ke-

mään työpaikalla – jokaisen piilevät voimavarat on saatava

sätöihin ”riskirekrynä”. Siitä olen sitten edennyt.

Hahmotan työn erikokoisina projekteina. Tunteja on

rit voisivat ratkaista maailman eriarvoisuuteen liittyviä on-

vaikea laskea. Minulle on tärkeintä saada jotain aikaiseksi.

gelmia. Ihmettelin, miksei sitä tuotu opinnoissa esiin.
Ennen ajattelin, että työn on oltava valtavan mielekästä,

Iloitsen, kun asiat menevät kaiken priorisoinnin ja kiireen

suorastaan elämäntapa, eikä mitään kahdeksasta neljään

keskellä hyvin. Olen yrittänyt lyhentää työpäiviäni, mutta

-puurtamista. Työ on toki tärkeää, mutta sen on kuitenkin

toisaalta olen aika hyvin pystynyt pitämään ylityötunteja

vastattava omia arvoja.

pois ja matkustelemaan silloin, kun on aikaa.
Työn sisältö on tärkeää. Sen täytyy sopia omiin arvoi-

Halusin tehdä diplomityöni aiheesta, joka kiinnostaa oikeasti. Tyypillisesti dippatyötä mennään tekemään vähän

hini ja tavoitteisiini. Yrittäjyys ei ole täysin poissuljettu

käyttöön. Olen saanut tehdä tosi erilaisia juttuja. Koen ole-

Toimittajan työssä motivoi se, että aamulla ei tiedä jos-

mihin vaan, kunhan saa rahaa. Koulun apurahan turvin

vaihtoehto, joskin siihen täytyisi liittyä vahvasti ihmisten

vani kuitenkin työurani alussa. Mielekkäässä duunissa ke-

tain asiasta mitään, mutta iltaan mennessä siihen on pereh-

lähdin Jenkkeihin tutkimaan, miten kehitysyhteistyötä te-

kanssa työskentely. Yksin puurtaminen tuntuu rankalta ja

hityn itse jatkuvasti, ja siitä taas hyötyvät niin yritys kuin

tynyt niin paljon, että osaa kirjoittaa jokaisen ymmärtämän

kevät järjestöt voisivat käyttää sosiaalista mediaa työnsä

epämotivoivalta ajatukselta.

asiakkaatkin.

artikkelin. Samalla journalisti voi vaikuttaa maailmaan.

koordinaatioon. Valmistumisen jälkeen halusin jatkaa ai-

Vaikka olen suorittanut kaksi tutkintoa, uskon, ettei tutkin-

Esimiestyö on innostavaa. Talouteen liittyen minussa on

to ei vielä takaa, että osaa jotain.

analyyttinen teekkaripuoli, ja työyhteisössä haluan auttaa
muita ylittämään itsensä.

Varo: Pahimmillasi olet toimarille kateellinen turhautunut

Painajaistyössäni päiviä ei erottaisi toisistaan, enkä saisi

tyyppi.

Hakeuduin tohtorikoulutettavaksi, sillä halusin syvyyttä
ja lisäpotkua töihini. Toki akateeminen urakin on käynyt

heen parissa.
Kaikista töistä voi oppia, se on asenteesta kiinni. Jos työ

mielessä. Myös sitä kautta voi vaikuttaa. Ennen halusin pa-

on hirveää, niin pitää miettiä, miten pääsee muualle. Pol-

lavammin ulkomaille. Se voi hyvinkin olla jossain vaihees-

kuja on.”

sa edessä, mutta nykyään olen sitä mieltä, että Helsinki on

olla tekemisissä ihmisten kanssa. Työllä ei olisi merkitystä,
eikä se antaisi minulle mitään.”

22

oikeastaan aika ihana paikka.”
Varo: Pahimmillasi olet itsekäs porukkaan sopimaton
hurskastelija: vaikka joogatunti, etätyöt ja ylimääräiset lo-

Varo: Pahimmillasi olet projektin aloittamiseen erikoistu-

Varo: Pahimmillasi olet välinpitämätön ajelehtija ja kat-

mat ovat kiva juttu, työpaikka ei voi pyöriä sinun aikatau-

nut sählääjä. √

toon syljeksijä.

lujesi ja mielihalujesi mukaan.

23
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Life -ohjelmassa San Franciscossa.
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Pysähdys
Baikalilla

Astu vaunuun,
astu mahorkan ja keinonahan tuoksuun.
Tunne kone, sen iskut, kun manner nelistää jalkojesi ali,
tunne piennar, tunne loputtomat öljyiset hanget.
Kun kukkaverho rypistyy, terälehtiä sataa.
Baarivaunu keinahtelee. Kuka itkee,
itkeekö kukaan.
Olli Heikkonen: Jakutian aurinko

Valokuvaaja Maija Astikainen kuvasi Baikal-järven
keskellä olevaa Olkhonin saarta.

24
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”15 ikävuoteen asti ajelin mopedilla karvalakki
päässä. Koin olevani lahjattomin nuori mies, mitä voi
olla. Koin ihan oikeesti. Tää ei oo mitään feikkiä. Sen
näkee mun ekan luokan todistuksesta. Olin luokkani
huonoin. Ei laulu onnistunut, eikä äidinkieli eikä
matikka. Siis se äidinkieli ihan totta. Kun eteen
tuli d tai r tai k tai g ja pilkut ja pisteet, joita tänä
päivänäkään en osaa. Ei vain onnistunut. Ajattelin,
että yleensä on sitten kädentaitoja olemassa, mutta ei
mulla ollut niitäkään. Olin koulukiusattu. Takarivin
ujoin poika. En pystynyt koskaan laulamaan luokan
edessä. En pitämään esitelmää luokan edessä.
15 ikävuoteen saakka mä olin oikeesti vähän
semmonen. Et emmä... Kotona koulunkäyntiin ei
kannustettu. Opettajakin oli sitä mieltä, että Topi
on tommonen uskovaisen kodin kasvatti, kun ei se
tuu koulun kuusijuhlaan. Sekin sitten otti mut vähän
hampaankoloon. Mää
sitten aattelin, että
k u va t n
a
antaa koulun olla.
Et se meni vähän
ik
j
o
siihen tyyliin
sitten.”

ö

iv

Lenin-setähän se siellä

sivun virkkeet ovat Toivo Sukarin muistoja

edellisen

1960-luvun Varsinais-Suomen Mynämäeltä.
Silloin hän oli vielä poika, josta ei pitänyt tulla yhtään

Ny saat täst kato joulurehu kaupa pääl

vonnassa pääpalkintona olisi matka avaruuteen. Ei mitään

Kyllä se mun nousuputki alkoi siinä 15-vuotiaana. Siihen

perinteistä, autopalkintoa tai matkalahjakorttia. Jos jotain

asti olin ollut pohjalla, mulla ei ollut uskoa itseeni. Mutta

tehdään, niin tehdään isosti.

sitten lähti positiivinen energia virtaamaan.”

mitään. Poika, jonka todistuksessa oli ruotsista viisi, kone-

Sukarin on myös kalustejätti Masku, jolla on yli 50 lii-

kirjoituksesta kuusi, kirjanpidosta viisi ja kaiken kukku-

kettä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Hän kuuluu Suomen

suk ari

raksi peukalo keskellä kämmentä.

tuhannen hyvätuloisimman ihmisen joukkoon.

vieressä olevalle lasikaapille ja penkoo. No nyt löytyi. Hän

Ensin oli yksi auto, sitten oli toinen auto, sitten kolmas ja
neljäs auto. Tuntu aika hyvältä.
Ensimmäinen huonekaluliike mulla oli Lauttakylässä,
vanhassa maalaistalossa. Siinä oli tupa ja kaks kammaria.

nousee pöytänsä äärestä, kävelee työhuoneen oven

Talvipakkasilla mä nukuin siellä vaatteet päällä, karvalakki korvilla, lämmitin sitä haloilla.

Kansakoulun jälkeen ne, joilla oli lukupäätä, menivät

Aivan kaikki ei hänen elämässään kuitenkaan ole

istuu takaisin mustaan nahkatuoliinsa ja ojentaa kehyste-

Sitten tulin Turkuun ja ostin valmiin liikkeen Satakun-

oppikouluun. Sukari meni kansalaiskouluun. Sitä pidettiin

suurta. Nimittäin asunto. Sukarilla olisi kyllä varaa asua

alempiarvoisten kouluna, epäonnistujien paikkana.

Helsingin Ullanlinnassa niissä asunnoissa, joissa huone-

Paperi on kiertokauppalupa, myönnetty Vaasan läänin-

En mä joskus kolmikymppisenä ajatellut, että mulla pitää

tyn, kirjoituskoneella kirjoitetun paperin.

nantie kahdeksasta. Sen nimi oli Pohjolan huonekalukulma.

Kaiken järjen mukaan sellainen Sukarista olisi pitänyt

korkeutta on viisi metriä, tai Espoon Westendissä asuin-

hallituksessa 31. joulukuuta vuonna 1975. Luvan hinta on

olla Suomen suurin huonekalukauppaketju. Tai no, kyllä mä

tullakin: epäonnistuja. Syrjäytynyt mies, joita Suomi on

noissa, joissa asuinneliöitä on monta sataa. Mutta hän

ollut 15 markkaa 20 penniä. Sen on myöntänyt lääninneu-

sitten sen ajatuksen jossain välissä heitin. Ehkä silloin vuon-

pullollaan.

asuu kaksiossa turkulaisessa vanhusten palvelutalossa.

vos Henrik Palomäki. Lupa oikeuttaa haltijansa myymään

na 1983, kun Maskun perustin. Toinen vaihtoehto oli, että

Ehkä tietynlainen vaatimattomuus on perua hänen uran-

kahden huonekalutehtaan tavaraa.

mä olisin jäänyt pitämään isäni maatilaa Varsinais-Suomeen.

Sen sijaan siitä pojasta kasvoi miljonääri, yksi Suomen
menestyneimmistä liikemiehistä.

sa alkuajoilta.

Miten se on mahdollista?

puuta kaataisin tai hakkaisin halkoja mettässä.

”silloin 60- ja 70-luvuilla ei ollut juuri huonekaluliikkeitä.

Lähdetään Maskun pääkonttoriin, ja annetaan Sukarin
kertoa.
pöydäll ä

Jos olisin, niin varmaan tälläkin hetkellä mä siellä jotakin

Se on myönnetty 21-vuotiaalle Toivo Sukarille.

Kaikki alkoi nimittäin sioista.

on pienen koiran kokoinen posliinisika. Pöytä

on suuri. Tummaa puuta, se kaartaa huoneen päästä pää-

Autoista myytiin sohvakalustoja ja hetekoja ympäri maa-

Olin 15-vuotias. Tein hullun lailla töitä isäni pienellä maa-

kuntaa. Isä oli siinä mukana maatilatöidensä ohessa ja mä-

toivo

tilalla. Ja metsurin hommia tein, ostin tukkeja. Tein kesä-

kin olin mukana autossa. Tuolla kuljettiin. Otettiin vähän

keen Suomen Kuvalehden hänestä kirjoittamasta jutusta.

mökkejä moottorisahalla.

lehmää vaihdossa, välillä vähän vasikkaa. Se oli rentoa bis-

Töissä tähdet lensi silmistä, kun ei ollut voimaa. Mutta

hän. Pöydälle mahtuisi helposti vaikka kaksi aikuista peräkkäin makaamaan.
Ollaan Maskun kunnassa, huonekaluketju Maskun pääkonttorissa, toimitusjohtaja Toivo Sukarin työhuoneessa.

Muistan, kun ekaa päivää läksin yksin liikenteeseen

sena. Hän haluaa olla ihan vain tavallinen jätkä. Se on Maskunkin konsepti: tavallisia edullisia huonekaluja tavallisille

nertamaan. Vedin kymmenkunta kananmunaa joka ilta,

maan kahtasataa, nuoren miehen sydän.

ihmisille.

Kesällä mulla oli myös omaa porsasbisnestä. Ekana

miljoonan euron arvoisen ostoskeskus Ideaparkin.

vuonna mulla oli 15 sikaa, seuraavana kesänä 100 sikaa ja

Kun Ideapark täytti viisi vuotta, Sukari järjesti juhlat.

kolmantena kesänä 300 sikaa.

Sukari halusi, että juhlien kunniaksi järjestettävässä ar34

miljonääriksi. Sukari ei halua, että häntä pidetään kroisok-

kauppaamaan huonekaluja. Sydän hakkasi sataa, tai var-

mulle helppoa, kun voimaa oli niin älyttömästi.

Sukari omistaa yli sadantuhannen neliön kokoisen ja 200

Häntä ärsyttää, että lehdessä häntä tituleerataan moni-

nestä, ei siinä ollut paljoa rajoitteita. Siitä se lähti.

nerruksia, pistin 30 kilon säkin vyötärölle ja rupesin pun-

Musta tuli atleetti hetkessä. Sitten ruumiillinen työ oli

kin kuin työpöytä on suurta.

Sukaria harmittaa. Hän levittää pöydälleen lehtileik-

sitten rupesin treenaamaan. Treenasin seinää vasten pun-

reiätmolempiin päihin ja imasin sen kananmunan.

Nykyään tämän miehen elämässä melkein kaikki muu-

Mutta elämän polku vei.”

”painoin varmaan 50 kiloa, kun pääsin kansalaiskoulusta.

En muuta ajatellut, kuin että mä meen sinne talon sisään

Samalla konseptilla on Sukarin harmiksi nykyään liik-

ja mä myyn sitä huonekaluu. Jännitti ihan hirveästi. Ja ah-

keellä tukku muitakin yrittäjiä. Sisustusjätti Ikea tuli Suo-

disti. Ajattelin, ettei tästä tuu mitään.

meen rytinällä 1990-luvulla, ja se kilpailee Maskun kans-

Kun sitten sain pari hyvää kauppaa, mä ajattelin, että jes

sa Suomen huonekalukaupan kakkospaikasta. Molemmilla

jes jes, mä onnistuin, mä tein sen.

on noin 14 prosentin markkinaosuus. Ykkösenä on Indoor,

Sama oli kiertokaupan kanssa kuin oli possujen kanssa.

joka omistaa esimerkiksi Askot ja Sotkat.
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S e h ä n o n To p i !

To p i o k i v a j a k a u h e e s i s u k a s

"Lapsilisät kävin
nostamassa aina, kun
ne tuli tilille, ja ostin
huonekaluja."
Sukarin työhuoneen ikkunasta näkyy Suomi Soffan pi-

usko itseesi ja unelmaasi, vaikka muut sanoisivat mitä.

meänä oleva myymälä.

Yltiöpositiivinen mies, jolla pää pursuaa hulluja ideoita,

Vuonna 2008 alkanut talouden alamäki on kaatanut jo

H a l l e l u j a a!

I d o l i n i

P e t e r

Vesterbacka

joihin ei monesti usko kukaan muu kuin hän itse. Ideapark,

yhden kilpailijan.

Titanicin muotoinen hotelli, Pohjoismaiden ensimmäinen
maanalainen huvipuisto.

Kun Toivo Sukari sanoo katastrofi, hän sanoo sen hauskasti kahdella äffällä: ”katastroffi”. Sukari käyttää sitä sa-

Kun Sukari halusi rakentaa Ideaparkin, moni kaupan

naa usein.

alan asiantuntija piti sitä hölmöimpänä hankkeena vähään

Sukarille tämä talouden kuoppa ei ole mitään verrattuna

aikaan. Helsingin Sanomissa eräs konsultti lyttäsi Sukarin

rotkoon, jonka partaalla hän kävi 20 vuotta sitten.

hankkeen ja suositteli tätä lukemaan pari laskentatoimen
perusteosta.

” vuonna 90, kun lama oli pahimmillaan, pankinjohtaja tuli

Mutta niin vaan Sukari osti Lempäälästä tontin 3,3 mil-

käymään mun luona kotona.

joonalla eurolla ja sinne nousi Ideapark vuonna 2006.
Nyt Sukarilla on jälleen uusi idea, jota hän itse sanoo
suuremmaksi kuin Ideapark. Hän aikoo kirjoittaa kirjan.
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Olin ottanut lainaa markoissa kolme miljoona, minulla
oli valuuttaluottona Japanin jeni. Sitten markka devalvoitiin kaksi kertaa. Kolmen miljoonan velkani muuttuikin

”ihmisen ei pitäisi itseensä tuomita. Sen takia mä tulen kir-

kuudeksi miljoonaksi.
Pankinjohtaja sanoi, että ei ole vaihtoehtoja: joko menet

joittamaan kirjan nuorille, 15-vuotiaille. Mä haluun tehdä

konkurssiin tai panet kesämökin, talon, kaiken likoon. Pis-

sen itse ranskalaisin viivoin tai puhua nauhalle. Ja etsin jo-

tin sitten taloni ja kesämökkini vakuudeksi.

kun, joka osaa kirjoittaa sen, kun siinä mä oon itse huono.

Lapsilisät kävin nostamassa aina, kun ne tuli tilille, ja os-

Ei mitään elämäkertaa. Vaan sellasen 100-sivuisen kir-

tin huonekaluja. Laskunippu pöydällä oli silti metrin korkui-

jan, jossa mä kerron, että olet kuka hyvänsä, lukihäiriöinen

nen. Samaan aikaan tuli burnout. Mun äänihuulet pettivät,

tai syntynyt mimmoseen perheeseen hyvänsä, oot lihava,

ne leikattiin kolmeen kertaan. Putosin mustaan monttuun.

laiha, kaunis, mitä hyvänsä, niin se henkinen voima ja ener-

Kyllä sieltä sitten noustiin, mutta sen jälkeenkin on tullut

Kun Rovion Peter Vesterbacka puhuu
opiskelijoille, hän saa rocktähden vastaanoton.
Mikä hänen sanomassaan vetoaa?

gia ratkaisee.

monta kertaa tunne, että nyt mä en selviydy.

Ja aion ehkä antaa sen kirjan kaikille 15-vuotiaille ilmai-

Monta firmaa on mennyt todella huonosti ja olen monta

seksi.

yritystä joutunut lopettamaan.

helmikuinen

tulossa tilaisuuteen, ehkä ei. Se on tietysti omiaan lisää-

Helsinki: satoja kauppatieteen opiskelijoita

Kun mä silloin lamassa putosin sinne mustaan monttuun

on ahtautunut tapahtumakeskus Telakan vanhaan tehdas-

Esimerkiksi Naantalin aurinkogolfhankkeessa otin ta-

ja kävin läpi vakavan masennuksen, mä en luovuttanut. Mä

halliin. Muovituolilla takaosassa vasemmalla muitten pu-

Toni Räisälä toivoo, että Vesterbacka puhuisi tänään

loudellista takaiskua vähintään kolme miljoonaa. Ja Man-

ajattelin, että mä selviän täältä. Omalla tavallaan se oli lot-

kupoikien seassa istuu Vaasan yliopistossa kauppatieteitä

opiskelijoille. Hänkin haluaisi tietää, minkälainen henki-

gon toin Suomeen, tämmösen espanjalaisen vaateketjun. Se

tovoitto se masennus.

opiskeleva Toni Räisälä. Häntä kiinnostaa maailmanta-

lö Angry Birds -pelin taustalla oikein vaikuttaa. Syksyllä

meni muutaman vuoden tappiolla, ja annoin sen takaisin
espanjalaisille. Se ei ollut mun juttu.
Ja toi vaalirahakohu. Jouduin negatiiviiseen kierteeseen,
kun lähdin Kehittyvien maakuntien Suomeen. Se oli virhe.

mään jännitystä.

Poltin siihen asti tupakkaa. Päätin, että tupakka pois.

lous ja hän uskoo jatkuvan talouskasvun olevan hyvästä:

Vesterbacka oli ollut Vaasassakin, mutta Räisälä ei silloin

Vedin kunnon taas huippuunsa. Hiihdin älyttömän pitkiä

Suomen on kehityttävä, paikalleen ei voi jäädä, muualta

päässyt paikalle. Se jäi harmittamaan.

matkoja talvella, juoksin kesällä. Sen jälkeen oon pitänyt

tullaan muuten ohi. Muiden tavoin Räisälä on tullut tänne

Mutta nyt: Saku Tuominen huutaa lavalle Peter Ves-

kunnosta kiinni.

kuulemaan, mitä työelämä häneltä odottaa. Mutta on eräs

terbackan! Hänen äänensä nousee ja hän osoittaa Vester-

toinen asia, jota hänkin odottaa vielä enemmän.

backaa. Alkaa hurraaminen ja kova taputtaminen. Ves-

Sitten kun Nova meni konkurssiin ja siellä oli vaikka mitä

Se kuuluu ihmiselämään, että on tosi masentuneita päi-

sotkua, niin äkkiä kansa ajatteli, että se Topi on samassa

vä, ahdistavia tilanteita, tosi jännittäviä tilanteita. Ja tun-

”Jos ei tule floppeja, ei tule hittejä”, ideoiden tuotantoyh-

terbacka nousee eturivistä ja harppoo pari porrasta. Kun

porukassa Merisalon ja muiden kanssa.

tuu, varsinkin nuorena, että miten jaksan huomiseen. Moni

tiön Idealist Groupin perustaja ja luova johtaja Saku Tuo-

miehet kättelevät, heidän eleensä viestivät: olemme vanho-

päätyy itsemurhaan tai menettää terveytensä lopullisesti.

minen julistaa lavalla. ”Tärkeintä on uskaltaa ja ryhtyä toi-

ja tuttuja. Yleisön keskellä Toni Räisälä ottaa kamerakän-

meen, kuten Peter Vesterbacka on tehnyt.”

nykällä kuvan muistoksi, ja niin ottaa moni muukin. Ves-

Mä oon saanut turpaani. Kyllä on niitä päiviä, että oon

Mutta se on vain mahdollisuus, kun saa turpaansa ja pu-

miettinyt, että nyt menee ihan päin persettä. Että tää on
täys katastroffi.”
suk ari

on elävä pala amerikkalaista unelmaa Suomessa.

toaa. Se virta nousta sieltä montusta pitäis kaikkien löytää.

Tuominen tekee pienen liikkeen yleisöön päin: päät alka-

terbacka hymyilee. Hän näyttää punaisessa Angry Birds

Mä haluan kulkea sitä aurinkoista puolta tietä. Mä halu-

vat kääntyä ja supina alkaa. ”Onko se täällä?” ”Onko Peter

-hupparissaan hieman hämmentyneeltä, mutta myös aidosti

Vesterbacka sittenkin tänään täällä?”

iloiselta. Hän joutuu odottamaan, että yleisö ensin rauhoit-

an ajatella positiivisesti. Mä haluan olla energinen. Meidän

Self-made man, jonka opetus on Disney-elokuvista tuttu:

pitäis saada koko Suomen kansa tähän fiilikseen.

tuu, ennen kuin aloittaa puhumisen.

Järjestäjät ovat sanoneet, että Vesterbacka on ehkä

Mun salaisuus on se, että mä en koskaan luovuta.” √
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Ja mitä hän on tullut sanomaan?

päivänvalon Angry Birds. Seuravaana vuonna Vesterbacka

suomessa

”Jokaisen tärkein työkalu on peili. Suurin osa rajoituksis-

ryhtyi yrityksen markkinointijohtajaksi. Hän ilmoitti sil-

nenkin tulleet joukolla katsomaan ja kuuntelemaan, nimit-

loin, että Angry Birdsin leviäminen maailmalle pitää tehdä

täin Jari Sarasvuo.

ta tulee ihmisestä itsestään.”
Opiskelijat tuijottavat hartaina. Vesterbacka kertoo, kuin-

mahdollisimman isosti.

on edelleen kasvottomia. Keskimäärin toimitusjohtajat

on kyllä yksi yritysjohtaja, jota ihmiset ovat en-

ovat esillä vain, kun tehdään tilinpäätöksiä.
Täydellisesti onnistunut tuote, Angry Birds -peli, tekee

Mutta Sarasvuon mielestä ilmiössä on kuitenkin nyt

totta kai Vesterbackasta myös älyttömän kiinnostavan.

ka viimeisin yhtiön pelilanseeraus tehtiin Indonesian Jakar-

Näin on tehty ja nyt on selvää, että peli on käsittämätön

jotakin aivan uutta. ”Menestyneiden yrittäjien status on

Vesterbacka on painottanut monesti, että Rovio ei ole pe-

tassa, koska peli on Facebook-peli ja Jakarta on maailman

menestystarina. Jos Rovio nyt myytäisiin, sen arvo saattai-

muuttunut. Se on lähentynyt urheilijoiden statusta. Aikai-

liyritys vaan viihdeyritys. Rovion tapa keksiä uutta tuot-

Facebook-pääkaupunki. Moni kuulijoista varmasti haaveilee,

si olla miljardeissa. Ja tietenkin Suomessa on alettu puhua

semmin näin ei ole ollut.”

teensa ympärille on jatkunut toistaiseksi ehtymättä. Nyt

että saisi kertoa tulevasta työstään samanlaisia tarinoita. Tai

siitä, onko Rovion tyyppisissä yrityksissä maamme tulevai-

Sarasvuo uskoo ilmiön liittyvän siihen, että työelämästä

alkuvuodesta huomiota herätti yhteistyö Nasan kanssa.

jopa, että pääsisi tekemään töitä tämän miehen kanssa. Se

suus. Kun Peter Vesterbacka nyt menee puhumaan yrityk-

on tullut yhä enemmän tulosurheilua. ”Työelämässä menes-

Amerikkalainen astronautti lanseerasi Angry Birds Space

onkin ihan mahdollinen unelma: Vesterbacka verkostoituu

sensä tavasta tehdä bisnestä, opiskelijayleisö villiintyy.

tymisestä on tullut tietyllä tavalla ihmisen mitta. Se ei ole

-pelin avaruusasemalla.

myös opiskelijoiden kanssa, ei pelkästään talouseliitin.

Ilmiö miehen ympärille on syntynyt parissa vuodessa.

ongelmaton asia.”

”Pidän hauskana sitä luovuutta, millä lukemattomilla

Viisitoista minuuttia menee nopeasti.

Mistä siinä on kyse? Hän ei ole vitsiniekka. Mutta helposti

Hän uskoo, että nuoret ajattelevat yrittäjyydestä toisin

eri rintamilla Vesterbacka vie Angry Birds -hahmoa eteen-

”Usko itse tekemiseesi”, Vesterbacka sanoo kuulijoilleen

lähestyttävä hän on. Hän ei tunnu yhtään yrityksen johto-

kuin edellinen sukupolvi. Nyt se on tavoiteltavaa ja siinä on

päin”, Jari Sarasvuo sanoo. ”Arvostan myös sitä mitta-

lopuksi. Sitten hän heittää kaaressa yleisön joukkoon Angry

portaan henkilöltä. Siihen vaikuttaa varmasti pukeutumi-

glooriaa. ”Uusi sukupolvi arvostaa selkeästi enemmän työ-

kaavaa, jossa Rovio haluaa operoida: tämä ajatus, että he

Birds -pehmoleluja. Ihmiset syöksähtelevät saadakseen ko-

nenkin. Hänellä on aina punainen huppari ja tennarit jalassa!

elämän saavutuksia. Ylipäätänsä se, että sä olet erinomai-

haluavat olla Kiinassa suurempia kuin Disney. Sehän on

nen työssäsi, se on nykyisin fanituksen peruste.”

riemastuttavaa, vaikka sen realistisuudesta voidaan käy-

pin niistä. Yksi onnekas jakkupukutyttö puristaa hölmistyettä yritysjohtajaa ja yrittämistä ylipäätänsä fanite-

Erinomainen esimerkki tästä on Steve Jobsin ihailu ja

Jälkeenpäin narikkajonossa nuoret kylterit kertaavat ta-

taan on kuitenkin uusi juttu. Viime syksynä Valtteri Vä-

Apple-tuotteiden mania. Kun Steve Jobs kuoli syksyllä, sitä

pahtunutta. ”Mitä, kävikö jätkä puhumassa Vesterbackalle?”

kevä kirjoitti Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä, että nyt

surtiin kuin jonkun tähden kuolemaa. Ihmiset julistivat su-

per jantaia amu

”Joo! Nyt on käyty kättelemässä”, poika vastaa vähän rehvak-

nuorista näyttää olevan houkuttelevinta perustaa oma yri-

ruaan sosiaalisessa mediassa ja sytyttivät Jobsin muistolle

kistetaan tulokset Dialogi-tutkimushankkeesta, jossa lähes

kaasti joukon keskellä.

tys, kun ennen mahtavinta oli perustaa vaikka bändi. ”He

kynttilöitä.

parituhatta aaltolaista on kertonut, minkälaisin ajatuksin

neenä vihreää possua käsissään.

se ,

Vaasan yliopiston Toni Räisälä hymyilee tyytyväisenä.

näkevät haaveunia Tekesin positiivisesta tukipäätökses-

Vesterbackalla on taas yksi fani lisää.

tä”, hän ironisoi.

dä keskustelua.”
Arabianrannan Lume-salissa. Tänään jul-

Myös muita kasvuyrittäjiä fanitetaan. Juuri nyt on

he ovat työelämään suuntaamassa. Lume-salissa ajatuk-

kova juttu päästä Piilaaksoon töihin esimerkiksi Mårten

sia muuttuvasta työelämästä jakavat esimerkiksi Mikael

Mickoksen Eucalyptus Systems -nimiseen kasvuyrityk-

Jungner ja Miina Äkkijyrkkä. Ja Peter Vesterbacka.

”Pitäisi uskaltaa heittäytyä toteuttamaan niitä ideoita, joi-

Aallon opiskelijoiden yrittäjäyhteisö Aaltoesin ja kas-

ta pitää hyvänä, eikä pelätä virheiden tekemistä”, Räisälä in-

vuyritys Tuubion parikymppinen toimitusjohtaja Jens Sø-

toilee. ”Vesterbackasta jää mieleen, kuinka täysillä hän itse

rensen ei näe ilmiössä mitään kummallista. Hän sanoo

Jari Sarasvuon mukaan ei ole sattumaa, kuka päätyy

hänellä on tietenkin se tuttu punainen huppari päällä, jos-

omassa jutussaan on.”

huomanneensa selvän muutoksen ilmapiirissä viime vuon-

yrittäjäidoliksi. ”On tärkeää havaita, että yritysjohtajiin

sa on Angry Birds -logo. Muut puhujat istuvat vierekkäin,

na. Monissa tilaisuuksissa lavalle nousi yrittäjiä, jotka otet-

kohdistuva ihailu koskee lähinnä kasvuyrittäjiä. Ei niin-

mutta Vesterbackan kummallakaan puolella ei istu ketään.

tiin vastaan kuin Ville Valo, hän kertoo.

kään korporaatioita. Korporatiivisten yritysten nokkamie-

Eläköön hierarkiaton Suomi: voin mennä hänen kaltaisensa

het ovat edelleen ihmisten mielestä samantekeviä, tai jopa

yritysjohtajan luokse ja kysyä haastattelua! Pari opiskelijaa

vähän miinusmerkkisiä.”

katsoo uteliaana, kun kumarrun hänen puoleensa. Kertoi

tämä

näytelmä on alkanut toistua. Päähenkilönä on Peter

Vesterbacka, mies, joka työskenteli ensin vuosia Hewlett-

”Kontrasti on hauska. Yhtäkkiä pikkutakissa power-

Siellä hän on, eturivissä. Hänet on helppo tunnistaa, sillä

seen. Miksiköhän?

Packardissa tuotekehitysyksiköissä ja järjesti pelialan ta-

pointteja vääntävälle, jatkuvasti kokouksessa istuvalle

pahtumia.

tavallista työtä tekevälle ihmiselle hurrataan. Opiskelijan

Rovio on onnistunut henkilöitymään. Se, että Vester-

siko hän ajatuksistaan Aino-lehdelle? Vesterbacka tuntuu

Sitten mies oli osakkaana pelifirma Roviossa. Yrityksel-

silmissä menestynyt yrittäjä alkaa olla yhtä seksikäs kuin

backa on Rovion kasvot ja ääni, on ollut Roviolta selvä pää-

ujolta. Hän selaa tablettiaan. (Tabletin suojus on Angry Bird

lä oli kuusi laihaa vuotta, jolloin mikään ei oikein onnistu-

investointipankkiiri tai konsultti kansainvälisessä firmas-

tös, ja selvästi onnistunut sellainen. Tämä malli on kopioitu

-tuoteperheestä, kuten myös hänen rannekellonsa.) Selviää,

nut. Joulukuussa 2009, yli 50 julkaistun pelin jälkeen näki

sa”, Sørensen sanoo.

suoraan Yhdysvalloista. Suurin osa yrityksistä Suomessa

että pari seuraavaa viikkoa hän on ensin Kiinassa ja sitten
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M a s s i p ä ä l i kö t p u h u v a t

Yhdysvalloissa, mutta sen jälkeen Suomessa. Yhden päivän

misesta Vesterbackan kautta tulee näkyväksi malli, että

kohdalla on pari tuntia tyhjää. ”Kyllä se käy”, hän sanoo.

maailmalla voi menestyä. Hänestä on hienoa, että Vester-

Tuomas Enbuske aloittaa tilaisuuden juontamisen. Is-

Ei ainakaan Miki Kuusen mielestä. Hänestä menestystä

rohkeasti roolinsa esikuvana.
Vesterbackan ihailijoiden etujoukkoa ovat nuoret suo-

9.20. Istun Peter Vesterbackan vieressä. Tästä statukses-

hän kuitenkin kertoa, mitä ajattelee ihailun kohteena ole-

on vain tapana vertailla numeroilla.

backa kiireistään huolimatta käy puhumassa ja myös ottaa

tun Vesterbackan viereen ja kirjoitan lehtiööni: Kello on

misesta. Hän pahoittelee, että on ollut kiireinen, eikä ole

”Me haluttaisiin päästä tekemään samanlaisia juttu-

ehtinyt vastata yhteydenottoihini.
Sen jälkeen kun tapasimme Lume-salissa, hän oli ensin

ja kuin Peter. Siitähän tässä on viime kädessä kysymys”,
Kuusi sanoo.

viikon Yhdysvalloissa, sitten Kiinassa, sen jälkeen Barcelo-

malaiset startup-yrittäjät – kuten Jens Sørensen ja Miki

ta Facebook-kaverit kyllä villiintyisivät.

nassa ja nyt on taas mennyt viikko rapakon takana.

Sitten onkin tähden vuoro mennä lavalle. Vesterbacka pu-

Kuusi. Molemmat ovat tehneet töitä Vesterbackan kanssa.

mielenkiintoista saada tietää mitä Vesterbacka itse ajat-

”Nyt menen Austiniin ja sitten Nykiin, ennen kuin pää-

huu jälleen menestyksestä. Ääni on rauhallinen. ”Suomessa

Jens Sørensen näkee Vesterbackan edustavan nuorille

telee luomastaan mielikuvasta. Entä miltä tuntui tulla va-

sen muutamaksi päiväksi himaan. Ja sitten takaisin Jenk-

ei saisi mennä liian lujaa”, hän toteaa. Hän sanoo, ettei tästä

yrittäjille tärkeää asiaa, onnistumista. ”Onhan se hemme-

lituksi Time-lehden 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen lis-

keihin. Pitää olla täällä maailmalla missä meidän fanit on.”

pidä välittää. ”Meidän geeniperimässä ei ole mitään, joka es-

tin hienoa nähdä, että vaikka yrittämisessä kaikki on epä-

talle? Mikä häntä motivoi evankelioimaan? Miltä huomio ja

Nyt on vartti aikaa. Selviää, että Vesterbacka ei juuri

täisi meitä olemasta maailman parhaita pelintekijöitä.” Ylei-

todennäköistä, niin joku onnistuu pääsemään putken läpi

ihailu mahtavat tuntua? Mitä hän ajattelee rahasta? Mitä

mieti ihailua. Toisaalta se on hänestä hämmentävää, mutta

sö ei reagoi tähän mitenkään. Uskovatkohan kuulijat?

ja pistää kunnolla haisemaan.”

hän pelkää? Mikä on hänen suurin haaveensa?

toisaalta kaikkeen tottuu. Kiinassa hän sanoo ihailun men-

on

Olen kuullut, että Vesterbacka kertoo aina saman esi-

Sørensenin mielestä Peter on totta kai hemmetin hyvä

Kysytään! Soitan Rovion viestintäjohtajalle. Selitän, että

merkin markkinoinnista ja kuinka siihen suhtaudutaan

tyyppi. ”Hän osaa välittää innostusta tekemisestä. Hänellä

olemme sopineet Vesterbackan kanssa haastattelun maa-

eri tavalla eri maissa. Sieltä se tuleekin. ”Suomessa ollaan

on koko ajan oikea viesti käsillä: yliampuva ja totaalisen

liskuun ensimmäiselle perjantaille. Tarkkaa kellonaikaa ei

Hän sanoo, ettei hänen henkilöbrändinsä ole niin mietit-

maailman parhaita markkinoimaan. Suomessa tämän lau-

optimistinen ja sitä kautta inspiroiva.”

kuitenkaan ole lyöty lukkoon. Viestintäjohtaja sanoo palaa-

ty kuin voisi kuvitella. Brändi on syntynyt tekemisen tulok-

vansa asiaan. Mutta päivät kuluvat, eikä viestinnästä kuulu

sena. Time-lehden nimitys oli hänestä ”mieletön kunnia”,

mitään. Soitan, mailaan ja tekstaan: ei vastausta.

mutta hän ei juuri mieti sitä, koska: ”Ei ole sellaista fiilistä,

neen jo yli. ”Siellä jengiä palloilee koko ajan ympärillä ja
haluaa samaan kuvaan.”

seen jälkeen nauretaan aina kovaa”, hän aloittaa. Epäusko

Supercell-peliyrityksessä työskentelevä Miki Kuusi

purkautuu tyrskähdyksinä tänäänkin. ”Ruotsissakin lau-

puolestaan on tutustunut Vesterbackaan opiskelijoiden

seen jälkeen naurahdellaan. Yhdysvalloissa kaikki on kui-

yrittäjäyhteisö Aaltoesin kautta. He ovat olleet järjestä-

Lopulta tavoittelen johdon sihteeriä, asialla kun on jo

että olisi vielä saavutettu mitään. Nälkää on mielettömästi.”

tenkin toisin: kukaan ei naura.”

mässä yhdessä vuosittaista kasvuyrityksiä esittelevää

kova kiire. Sihteeri soittaa pian itse takaisin ja ilmoittaa,

Tavoitteena on, että Angry Birdsistä tulee osa pop-

Slush-konferenssia.

että viestintäjohtaja on päättänyt perua haastattelun. Syy:

muitten puheenvuorot. Kun yksi puhujista sanoo: ”Vaati-

tua. Täällä on pimeää, märkää ja kurjaa ja täällä porukka

mattomuus ei kaunista”, hän nyökkää hyväksyvästi.

koodaa kuitenkin. Se on se erottava tekijä.”

Huuma Peter Vesterbackan ympärillä on kova ja Roviolla
Aivan kuten leffatähtien ja rokkistarojen, Vesterbackan

Evankelioiminen on hänestä osa työtä. ”Käyn mä Suomessa yläasteilla ja lukioissakin puhumassa, ei ole mitään
semmoista, että pitää olla joku tietyntasoinen tilaisuus.”

Aina välillä Vesterbacka laittaa kämmenet vasten toisi-

Hän pitää myös Vesterbackan tavasta ajatella. ”Hän osaa

noin vain omin nokkineen mennä sopimaan haastatteluita:

ajatella isossa mittakaavassa. Isoja asioita saavuttaa vain

koneisto päättää asioista hänen puolestaan. Perui se Prin-

miettiä? Ehkä voin kysyä sitä parin viikon päästä, kun hän

tavoittelemalla isoja asioita. Alusta lähtien puheet ovat ol-

cekin kolme Suomen keikkaansa, ilman selitystä.

antaa haastattelunsa.

leet todella kovat, mutta niin ovat olleet tuloksetkin.”

kysytään sitä ennen muilta, mikä Vesterbackassa on

nen seuraavaa keikkaansa. Kuten kenen tahansa fanin, joka
kurottaa täpötäydessä luentosalissa kätensä ilmaan napatak-

Melkein unohtuu jo se, että Vesterbacka on markkinointijoh-

seen lentävän, yleisöön viskatun Angry Birds -pehmolelun.

Ihailevatko Peter Vesterbackaa fanittavat nuoret siis
rahaa?

mihinkään muuhun, niin uskon esimerkin voimaan.” Tuo40

mut ta

sitten, kun lehden painoon menoon on kolme päivää,

ne

n k u vat j
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Peter Vesterbacka soittaa. Hän on lentokentällä Los Ange-

la

kiidossa. Ja kuinka yritys tekee jatkossakin läjäpäin rahaa.

”Mä elän unelmaani nyt.” √

seik k u

Suomen eteen”, sanoo Saku Tuominen. Hänestä Vesterbackan ihailu on erittäin tervetullut ilmiö. ”Enemmän kuin

Mistä Peter Vesterbacka unelmoi?

na

Rohkaiseva ja innostava roolimalli toistuu kaikkien pu-

taja, jonka tehtävä on miettiä, kuinka Rovio pysyy nousu-

On enää aikaa kysyä viimeinen, henkilökohtainen kysymys.

Jos haluan tavata Vesterbackan, täytyy odottaa kiltisti hä-

heissa, kun he kertovat, mitä ajattelevat Vesterbackasta.

”Totta kai fanitan Peteriä! Hän on tehnyt hienoa työtä

Vesterbackan välilentoa Salt Lake Cityyn kuulutetaan jo.

n

niin erityistä.

missejä, on ihan jees, jos joistakuista tulee kasvuyrittäjiä.”

ympärille on rakennettu PR-koneisto. Ei tähden kanssa

aan kasvojensa eteen ja nojaa käsiinsä. Mitä hän mahtaa

mut ta

vitaan. ”Ei Suomessa kaikista voi tulla lätkänpelaajia tai

sitä pyritään annostelemaan.

nn a mi t
jo

sin nimi on Slush. ”Peter sanoi, että meidän täytyy erottau-

ha

Vesterbacka istuutuu takaisin tuoliinsa ja kuuntelee

Hän asettuu roolimalliksi, koska sellaisia hänestä tar-

o

noo. Kerran Kuusi kysyi Vesterbackalta, miksi konferens-

ras markkinoija, jos niin päättää.

kulttuuria.

Aino ei kuulu ”Rovion viestintäsuunnitelman lehtiin.”

lesissa. Olin lähettänyt hänelle jutun ja kysynyt, haluaisiko

ij

”Peter on saamarin hyvä brändäämään asioita”, hän sa-
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Vesterbacka yrittää kertoa sen keskeisimmän viestinsä:
jokainen voi olla se, mitä haluaa olla. Vaikka maailman pa-
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Änk yrä Birds

Siellä se muhii

Poikien kalliit lelut

S ä t e i l e v ä

l a g u u n i
kuin olisi lentokentällä turvatarkastuksessa. Vahti-

”Olemme ajatelleet pitää täällä ainakin kakkukahvit

mestari pyytää tyhjentämään taskut valkoiseen muoviloo-

Trigan 50-vuotissynttäreiden kunniaksi. Kutsutaan van-

taan. Sitten kädet ja jalat levälleen. Vahtimestari käy metal-

hat tyypit muistelemaan”, sanoo Iiro Auterinen. Hän on

linpaljastimella läpi vierailijoiden vartalot. Ettei tänne olla

VTT:n ydinenergiaosaamiskeskuksen johtava tutkija ja re-

tuomassa mitään, mikä tänne ei kuulu.

aktorin käyttöpäällikkö. Hän on tehnyt töitä ydinreaktoril-

ihan

Kun tarkastus on ohi, harmaa ovi aukeaa. Siitä sisäl-

la vuodesta 1982 lähtien.

le, portaat ylös ja sisään kirkkaan keltaiseksi maalatusta ovesta.

voisiko

Ydintekniikan harjoitustöiden assistentti Salomon Jan-

nä mappeja. Yhden selkämykseen on kirjoitettu ”Posiva”,

hunen on nostanut vesialtaan päältä metalliritilän. Siellä

toiseen ”Olkiluoto”. Tulee lisää ovia ja käytäviä.

läikehtii vettä, joka on niin myrkyllisen kirkkaansinistä,

Yhden oven jälkeen koko retkikunta pysähtyy hetkeksi

että se voisi olla Spiderman-limua. Tai australialainen la-

seisomaan pieneen eteiseen. Pitää odottaa, että ovi takana

guuni.

on kokonaan sulkeutunut, ennen kuin voi avata seuraavan.

Sitä se ei ole. Se on kuusi metriä syvä allas, jonka poh-

Nyt ollaan jo hyvin lähellä.

jalla on Otaniemen ydinreaktorin sydän. Ollaan Trigan ää-

Ollaan Otaniemessä, matkalla katsomaan Suomen van-

rellä.
Janhunen panee säteilymittarin aivan altaan päälle. Mit-

Ettei joku pahansuopa iskisi silmäänsä reaktoriin.

tarin viisari pomppaa hetkessä kaakkoon. Tässä kohdassa
säteilee. Ilmapumppu surisee.

1950 -luvun alussa amerikkalaiset alkoivat suunnitella vi-

”Kyllä sä tuossa veden pinnalla voisit uida. Tai juoda

hollistensa päänmenoksi vetypommia. Pommia oli muka-

tuosta, se on ihan puhdasta vettä. Mutta jos sukeltaisit

na kehittelemässä myös nuori fyysikko Frederic de Hoff-

tuonne pohjaan koskemaan reaktoria, voisi käydä huonos-

mann.

ti. Sun pitäisi sukellella siellä niin kauan, että tarttisit hap-

Hieman myöhemmin Hoffmannia ja hänen työkaverei-

pilaitteet sitä varten”, Janhunen sanoo.
Veden lämpötila on lähes 28 astetta – ihan uimakelpoista

taan pyydettiin suunnittelemaan yliopistoihin tutkimuskäyttöön sopiva pieni ja turvallinen ydinreaktori. Homma

siis. Reaktori lämmittää vettä.

oli vetypommin kanssa askarrelleille miehille helppo. Tari-

Janhunen ottaa esille pilkkiongen. Sen siiman päässä

nan mukaan he raapustivat Trigan piirustukset tupakkatauolla tupakka-askin kanteen.
Vuonna 1960 Yhdysvallat ja kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA lupasivat toimittaa suomalaisillekin oman pienen Triga-reaktorin.
Reaktorin osat matkasivat Yhdysvalloista höyrylaivalla
Helsinkiin.
Polttoainesauvat saatiin lahjoituksena yhdysvaltalaisilta. Ne olivat kallista kamaa, 50 000 dollaria kipale.
Myös Neuvostoliitto halusi ehdottomasti toimittaa suomalaisille polttoainesauvoja, eikä itänaapurin tarjouksesta
sopinut kieltäytyä.
Maaliskuussa 1962 Triga oli kasassa Otaniemessä,
polttoainesauvat paikoillaan ja reaktori valmis käynnis-

Tietokilpailukysymys: missä on Suomen
ensimmäinen ydinreaktori. Ei, se ei ole Loviisassa,
vaan Otaniemessä. Sen nimi on Triga. Mennään
katsomaan, miltä se näyttää.

tettäväksi. Koeajojen jälkeen viralliset vihkiäiset pidettiin syyskuun viimeisenä päivänä. Kunnian painaa käynnistysnappulaa sai silloinen presidentti Urho Kekkonen.
Tuosta napinpainalluksesta tulee syyskuussa kuluneeksi
50 vuotta.
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hinta ydinreaktoria, Trigaa. Tarkkaa sijaintia ei voi kertoa.
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tuolla uida?

Käytäviä reunustavat pitkät rivistöt Lundia-hyllyjä täyn-
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Raivon kaut ta

killuu hieman yliviivaustussia suurempi metallinen mittatikku. Hän kumartuu vesialtaan ylle ja alkaa tökkiä tikulla

Facebook – lupa lesota

reaktoria.
Tätä hän tekee opiskelijaryhmienkin kanssa. Energiatieteen kurssia suorittavat opiskelijat tulevat Trigalle
”pilkkimään”. He roikottavat mittatikkuja vesitankeissa
ja yrittävät saada ne osumaan reaktorissa oleviin reikiin.
Osuminen halkaisijaltaan sentin kokoisiin reikiin on joskus
hankalaa. Hitaimmilla siinä voi mennä vartti.
Kun tikku on saatu reaktorin sisään, sitä pidetään siellä
jonkin aikaa ja vedetään pois. Ja sitten tehdään mittauksia.
Tuntuuko täällä hengittäminen muuten vähän erilaiselta
kuin yleensä?
”Täällä on pieni alipaine koko ajan. Jos tulisi joku vuoto,
alipaine varmistaisi, että hiukkasia ei siirtyisi täältä muihin tiloihin”, sanoo Iiro Auterinen.
Vuodoista puheen ollen: mitä tapahtuisi, jos Triga niin
sanotusti posahtaisi, eli sattuisi ydinonnettomuus Otaniemessä? Ei hätää, Auterinen vakuuttaa. Pahinkaan onnettomuus Trigalla ei altistaisi lähistöllä olevia merkittäville
säteilyannoksille.
kenkien

päälle sujautetut muovitossut kahisevat lattialla.

Nyt ollaan reaktorin sisäänsä kätkevän betonitankin juurella. Betonijalan vieressä on huone, jossa on sairaalasänky.
A i n o N o 2 / 2 0 12

kaulan, kasvojen ja pään alueella. He makaavat sairaalasängyllä, kun heidän päähänsä kohdistetaan neutronisäteilyä.
Syöpähoito koitui myös Trigan itsensä pelastukseksi. Reaktorin avulla piirrettiin 1970-luvulla Suomen maaperän alkuainekartta. Kun kartta oli tehty, reaktorin toiminta alkoi
1980-luvulla hiipua. Kunnes joku sai ajatuksen syöpähoidosta. Hoitoa testattiin ensin koiriin, ja kun kaikki meni koira-

vakansioita ja valitsemaan itsestään mahdollisimman imartelevaa profiilikuvaa.
Yksi oksettavimmista Facebook-omakehun
muodoista on sellainen kehu, jossa ei suoraan paljasteta, mitä kadehdittavaa itsensäkehujan elämässä on tapahtunut. Vaan
kerjätään, että muut kysyisivät ja kiinnostuisivat kerskailijan omasta säälittävästä
elämästä. Esimerkki: ”Laura on niin innoissaan, että ihan räjähtää!” Ja sitten tulee 25
kommenttia, että ”mitä mitä mitä on tapahtunut”. Ja vaikka Laura muuten käy päivittämässä Facebookia vähintään kaksi kertaa
päivässä, vastaus uteliaiden kysymyksiin tulee vasta parin päivän päästä. Ihan kuin Laura ei olisi käynyt katsomassa, että jes jes,
nyt on 20 kommenttia tossa mun statuksessa ja voinut vastata kyselyihin jo aikoja sitten.
Suomalaiset ovat ällöttäviä Facebookissa paitsi kehuessaan itseään, myös sunnuntaisin. Sunnuntaisin nimittäin syntyy monilta runotytöiltä tämänkaltaista matskua:
"Maidonvalkea taivas, puuterintuoksuiset
unet ja unelias maitokahvi." Ihan kiva että
elämäs on ihanaa ja olet joskus lukenut
pari Edith Södergranin runoa. Mutta tee
kaikille palvelus ja jätä runoilu niille, jotka sen osaavat.

kokeissa hyvin, ensimmäiset potilaat tuotiin Trigan huomiin
vuonna 1999.
Jaahas, housun taskuun sujautettu dosimetri eli säteilymittari näyttää ykköstä. Retki reaktorin luo on antanut yhden mikrosievertin säteilyannoksen. Valokuvaajan dosimetrissä on kolmonen, mitäs meni heilumaan kameran kanssa
suoraan vesitankin yläpuolelle.
Mutta ei ole paljon sekään. ”Minulla on joskus lennoilla
mukana dosimetri. Kerran kun lensin jenkkeihin, dosimetri
näytti 50:tä”, Auterinen sanoo.
Hän on tehnyt mittauksia myös kotonaan ja huomannut, että saa siellä huoneilman radonista enemmän säteilyä kuin työpaikallaan.
Reaktorilta pois lähdettäessä sujautetaan kädet vielä koneeseen, joka tarkistaa, ettei vierailijaan ole tarttunut radioaktiivisia hiukkasia. Mutta ei
ja
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sulle. Meillä on täällä reaktorilla
suihkut ja saunat sitä varten”, Iiro
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hätää, jos olisikin: ”Sitten vain pe-

Palstalla
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kolumnia
nimimerkki
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Täällä hoidetaan ihmisiä, joilla on vaarallisia kasvaimia

Kuvittele tilanne: Anna saapuu jättimäisiin, yli 400 ihmisen bileisiin. Siellä on pari
Annan tosi hyvää ystävää ja roppakaupalla hyvänpäiväntuttuja. Anna menee ja ottaa itselleen lasillisen boolia, ja aloittaa
minglailun. Juttusille tulee puolituttu,
luokkakaveri ala-asteelta. ”Ai Anna, moi! Miten menee?” puolituttu kysyy. Anna vastaa
suureen ääneen: ”No ihan parhautta. Vietin
eilen ihanan illan maailman upeimpien naisten kanssa, skumppaa ja sushia, ihanaa. Enkä
olisi voinut parempaa synttärilahjaa saada:
unelmien kesäduunipaikka, check.”
Ei hirveän uskottava tilanne. Tuollaiset
kerskailutilanteet ovat Suomessa harvinaisia, koska useimmat suomalaiset ovat jo tarhassa oppineet, että omakehu haisee.
Vaan kuulostaako tällainen ilmaisu tutummalta: "Anna vietti ihanan illan ystäviensä kanssa. Kiitos Liisa ja Maija ja Lotta,
ootte parhautta! <3 Pus!" Tai: "Lauri allekirjoitti juuri työsopparin. Kesästä 2012 on tulossa ihan mahti! Skumppaa!"
Facebookissa suomalaisesta kuoriutuu
itserakas kerskaileva mulkku.
Useimmilta suomalaisilta omakehuhaiseeviisaus unohtui siinä vaiheessa, kun Mark
Zuckerberg valloitti maailman ja ihmiset
pääsivät käymään läpi tietokoneidensa ku-
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Hengissä heinäkuuhun

Opintoraha lopetettava!
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3. Urasiirtoja on hyvä harjoitella jo opiskeluaikoina. Teekkareille voi suositella toimittaja Miska Rantasen teosta Mies, yleisimmät tyyppiviat
ja niihin sopeutuminen. Siinä pääsee muun muassa pelaamaan diplomi-insinööreille suunnattua urashakkia, jossa voi esimerkiksi harjoitella
kultaisen kädenpuristuksen vastaanottamista.
(Schildts, 2011)
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2. Mitä Artsissa pitäisi vähintään oppia? 101
Things to Learn in Art School -kirjan ensimmäinen neuvo on se paras: taide voi olla mitä tahansa. (The MIT Press, 2011)

1. Haluatko syödä kouluruokaa myös kotona?
Nyt se on mahdollista. Jarkko Kurronen ja Barbara Weber ovat koonneet yksiin kansiin 16
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kasvisravintolan, Kipsarin, reseptiä. Reseptit ovat
Kipsarin pääkokin Steve Smithin käsialaa. Koska tekijät ovat Artsin kasvatteja, keittokirja ei
tietenkään ole mikään tavallinen kirja, jossa on
kannet ja niiden sisällä sivuja. Sen sijaan se on
pahvirasia, jossa on sisällä pahvikortteja, joille
reseptit on kirjoitettu. (Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat, 2011)
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Lisää diggailtavaa

japojalle.

Opintolainan ja -rahan rahoitusmalli on periaatteiltaan sama (puhumattakaan siitä, että
yhteinen julkinen sektorimme ottaa joka päivä
velkaa meidän kaikkien puolesta.) Ensin opiskelet, sitten menet töihin ja vuosien saatossa
maksat opiskelujen aikaisesta elämästäsi aiheutuneet kulut takaisin. Opintorahajärjestelmässä maksat sen takaisin veroina ja lainajärjestelmässä lainanlyhennyksinä.
Jos lainanmaksukykyä ei ole, et
joudu maksamaan lainaa. Jos veronmaksukykyä ei ole, et joudu
maksamaan veroja.
Opintolainajärjestelmässä kulu
kuitenkin tulee suoremmin niiden
maksettavaksi, jotka sen ovat aiheuttaneet. Toinen oleellinen ero
on se, että ottamansa lainan ja
tulevaisuuden lainanlyhennysten
suuruuteen voi vaikuttaa suoraan omalla toiminnalla: opiskelunopeudella, elämäntyylillä sekä
työskentelyllä. Näin oppii oman talouden suunnittelua silloin, kun se viimeistään olisi hyvä
oppia. Toisekseen, pienempi kansantalouden
kokonaisverotaakka lisää työllisyyttä.
Mahdollisuuksien tasa-arvoon tällä ei olisi mitään vaikutusta. Opintolain a lep
nan maksimikoko voisi olla
el i
o
ti
suurempi kuin nykyiset
Diplomiinsinööri ja
opintoraha ja -laina yhkauppatieteen
maisteri, enkedessä. Valtio takaisi jokailisijoitta ja ja
selle edullisen lainan, lähhallitustyöskentelijä.
tökohdista riippumatta.

Viime vuosien ajan on ollut häkellyttävää seurata first-world-probleeman nimeltä "opintotuki indeksiin" kehittymistä. Suomen täytyy olla
jo aika valmis, jos tässä on koulutetun kerman
murhe numero uno. Vääryys korjattiin vajaa
vuosi sitten hallitusohjelmassa. Siinä sovittiin
opintotuen inflaatiokorjauksesta alkaen vuodesta 2014.
Suomessa koulutus on maksuton. Siihen se tasa-arvo sitten
jääkin. Ne, jotka ovat nauttineet
valtion tarjoamista koulutuspalveluista tehokkaasti mutta tekevät ahkerasti töitä, joutuvat
maksamaan tuplasti: ensin menetettyinä opintotukina ja sittemmin korkeampina veroina.
Yhtä kankeaa ja kallista opintorahaan
perustuvaa
järjestelmää saa maailmalta hakea.
Tuloksia ei saada suhteessa. Suomessa 20–29-vuotiaista koulutuksessa on noin 43 prosenttia, eniten kaikista OECD-maista. Kuitenkaan Suomessa ei
suoriteta tutkintoja sen enempää kuin muualla: 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on
Suomessa sama kuin muissakin OECD-maissa
keskimäärin.
Opintoraha tulisi korvata kokonaan opintolainalla ja tuen kokonaismäärää tulisi nostaa.
Moni opiskelija tuntuu vastustavan opintolainaa yleisellä haluttomuudella "elää velaksi" ja
ihmettelenkin, miten tällaisen ihmisen abstraktiokyky voi riittää korkeakouluopintoihin.

äk

a

Radiohead ei buustaa bilefiilistä, muuta päivää paremmaksi tai ratkaise päätä jäytäviä ongelmia. Musiikkia leimaa yleinen levottomuus,
tunne siitä, että paikoilleen jäämisestä seuraa jotain tappavaa. Siinä soi hetki ennen ratkaisevaa siirtoa, kun valitsijalla on vielä mahdollisuudet tarttua kaikkiin vaihtoehtoihin.
Siinä kaikuu toimettomuus auton takapenkillä, toive hetken jatkumisesta loputtomiin, pieni pelko perille saapumisesta. Parhaat hetket
Radioheadin kanssa olenkin viettänyt suljettuna liikennevälineisiin. Matkalla, mutta silti pakotettuna pysähtymään.
Ensi kesänä, heinäkuun kuudes päivä, pitkä kaukosuhteeni kokee viimein täyttymyksen
Berliinin
Wuhlheide-puistossa.
Odotan kohtaamista ristiriitaisin tuntein. Entä jos olen kasannut tapaamisellemme epärealistiset odotukset ja petyn raskaasti?
Entä jos olen tulkinnut merkit ja sävyt täysin
väärin ja koko suhteemme on perustunut valheelle? Ja kuitenkin: ehkä kesäilta on kaunis,
keskieurooppalaisen kuuma mutta kuulas ja
tyyni. Kenties siinä kaikuvat juuri
oikeat kappaleet yhteislauluksi
ksti San
Te
n
yltyen ja voin kentältä BerliiK irjoitta ja kokee olevansa
nin yöhön siirtyessäni onnelkiitollisuudenlisena toistaa serkkuni sanat.
velassa autoili-

m

Loistava ilta, mieletön keikka. Olimme juuri todistaneet serkkuni kanssa Utra Bran paluuta
kymmenen vuoden keikkatauolta ja kiljuneet
hei hoi haukea talvipakkasen kiristämät äänijänteemme ruville. Purkauduimme ulos täyteen
ahdetusta Helsingin jäähallista. ”Nyt voinkin sitten kuolla rauhassa”, totesi serkkuni. Minun on
kuitenkin selvittävä elossa ensi kesään asti.
Tapasin Radioheadin kylmänä talvi-iltana naapurikaupungista löytyneen lukiolaispojan autossa. Uusi tuttavuuteni
kuiski korviini tarinoita korttitaloista ja palapelin paloista
ujon kuskin keskittyessä seuraamaan maantietä. Saavuttuamme viimein kotitaloni pihaan olin jo rakastunut. Pojan
kumartuessa hyvästelemään
petin häntä salaa keskittämällä huomioni suudelman sijaan
kaiuttimista valuvan Videotapen säkeisiin.
Itselleni rehellisenä tyttönä dumppasin autoilijapojan viikon kuluttua naapurikaupungin
kahvilassa. Suhteeni Radioheadiin sen sijaan
syveni. Olin nuori rakastaja, minulla oli paljon
opittavaa ajasta ennen In Rainbowsia. Ja oppiminen jatkuu edelleen. Joudun jatkuvasti sietämään suhteessani irtiottoja, hetken mielijohteesta muuttuvaa käytöstä ja ilmaisuja, joita
en pysty ymmärtämään.

Näin Suomi säästää 5 miljardia
1. Suomen hallitus aikoo säästää viisi miljardia
euroa, jotta maamme talous ei menisi ihan kuralle. Yksi tapa selvitä taloushuolista olisi, että
Suomi liittyisi osaksi Saksaa, ja pääsisi näin
osaksi Saksan hyvinvoinnista.

3. Venäjän kolmanneksi rikkain mies, miljardööri Mihail Prohorov jäi kakkoseksi Venäjän presidentinvaaleissa. Vapautetaan Sauli Niinistö
kuuden vuoden kuuliaisuudesta ja annetaan
pettyneelle Prohoroville mahdollisuus tulla
Suomen presidentiksi – tietenkin tuntuvaa korvausta vastaan. Viisi miljardia tiskiin, ja homma
on Mihailin.

2. Vanhustenhuollon kuluja saataisiin painettua
alas niin, että kaikkiin korkeakoulututkintoihin
tulisi pakollinen kolmen opintopisteen vanhustenhoitoharjoittelu.
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Diggailupalstalla vuorot televat Annaleena ja Sanna

P ö ö!

Hymyilevä
p a h a
Ainon metsänovelli auttaa sinua
selviytymään hengissä, kun joudut
tositilanteeseen.

Teltan eteen maahan oli piirretty hymynaama. Se oli teh-

On paljon pelät tävää

poissa, ja siinä missä sen olisi pitänyt olla, maahan oli piirretty valtava hymynaama.
Lauri tunnisti paniikin seasta yhden kirkkaan ajatuksen:
täältä on päästävä pois.
Missä se kännykkä on kun sitä tarvitaan, hän kirosi penkoessaan taskujaan ja rinkkaa kauhun vallassa. Silloin hän

l auri

lähti tarpomaan siihen suuntaan, missä arveli itäisen

muisti: hän oli puhunut puhelimessa Antonin kanssa tulo-

autotien olevan. Nälkä murisi mahassa. Hän oli ajatellut

matkalla ja heittänyt puhelimen pelkääjän paikalle. Ja jät-

syödä aamupalaa sitten kotona, ja eväistä oli jäljellä enää

tänyt sen sinne.

pannukahvia. Ja vesikin loppu.
Lauri askelsi ja askelsi, metsä ei vain päättynyt. Jotain

Lauri höristi korviaan. Tieltä kuuluivat ihan selvästi askeleet, jotka lähestyivät parkkipaikkaa.

olisi nyt saatava syötäväksi.

Itsepuolustusvinkki: ”Jos vain mahdollista, pakeneminen

Ravitsemusvinkki: ”Nestettä saadakseen syö lunta. Riip-

on aina paras vaihtoehto. Jos kuitenkin joutuu puolus-

puu hyvin paljon talvesta, mitä syötävää luonnosta voi

tautumaan, pitää suhteuttaa voimankäyttö uhkaan. Jos

löytää. Joskus saattaa löytää jotain jäätyneitä marjoja tai

joku uhkaa sua veitsellä, saa käyttää koviakin keinoja.

sieniä ja niitä voi yrittää sulattaa. Myös muurahaisen-

Kannattaa napata tuoli tai reppu ja yrittää suojautua

munia muurahaispesistä voi syödä, niitähän monet pedot

sillä. Jos tilanne on vakava ja akuutti, lyönnit ja potkut

syövät. Mutta ei ihminen yhdessä päivässä nälkään kuole,

kannattaa kohdistaa ihmisen herkimpiin alueisiin. Ja

ja ilman vettäkin pärjää päivän.”

niitähän nyt ovat nivuset, kurkku ja silmät.”

Aki Tapper, eräopas

ty asettelemalla maahan huolellisesti risuja ja kiviä ja nuo-

Jani Vainio, Tampereen poliisiammattikorkeakoulun voi-

tiosta otettua hiiltä. Äsken se ei siinä ollut, kyllä Lauri ja

mankäytön kouluttaja.

muut olisivat huomanneet sen. Se oli selvästi ihan tuore.
Joku oli käynyt piirtämässä sen sillä aikaa, kun Lauri oli
näyttää pimeällä aina niin erilaiselta kuin päivänva-

valtaavan järjen.

lossa, Lauri ajatteli katsellessaan rannasta mustaa ja kyl-

l aurin

mää tiheikköä. Järvivesi oli hädin tuskin sulaa. Lauri huuh-

Rauhoittumisvinkki: Hengitä, puhu vaikka itsellesi, että

taisi trangian ja haarukat mahdollisimman nopeasti ja lähti

”rauhoitu Lauri”. Katso ympärillesi. Arvioi tilanne, kysy

l auri

kävelemään metsään.

itseltäsi, onko täällä oikeasti jotain pelättävää. Jos on,

sat, loikki kantojen yli. Veri pauhasi korvissa. Hän jatkoi,

Leiripaikalla jallupullo oli jo tyhjä. ”Me taidetaan alkaa

sydän alkoi pamppailla ilosta. Hän kuuli selvästi au-

tojen ääniä. Puiden jatkuva armeija harveni pikku hiljaa,
ja tiheikön reuna häämötti selvästi edessäpäin. Kyllä tästä

pinkaisi juoksuun. Hän riuhtoi tieltään puiden ok-

taidetaan hengissä selvitä, Lauri ajatteli ja kiristi tahtia.

pakkaa, lähde pois ja soita kaverille. Jos ei ole, päätä,

kunnes tunsi henkensä salpautuvan eivätkä jalat suos-

Lauria ihan nauratti ilosta, kun hän astui metsästä asfal-

lähteä. Ootsä nyt ihan varma, että jäät tänne yöks? Tääl on

haluatko jäädä tilanteeseen ja kohdata pelkosi.

tuneet kuljettamaan häntä enää eteenpäin. Hän nojasi

tille. Kuka ikinä se hullu hymynaamantekijäfriikki onkaan

ihan saatanan kylmä”, Anton yritti suostutella.

Päivi Pynnönen, YTHS:n mielenterveyden johtava ylilää-

käsiään reisiin ja huohotti. Hän katseli ympärilleen pi-

ja mitä ikinä se aikoikaan, hän hoitaisi itsensä nyt turvaan.

käri.

meyteen. Missä hän oikein oli? Laurilla ei ollut aavistus-

Hän nosti peukalon pystyyn ja jäi seisomaan tien pos-

Lauria ei kylmyys haitannut. Tänne he olivat tulleet veljen kanssa joka vuosi, aina joku maaliskuun viikonloppu.

takaan. Väsytti.

keen. Ja pian hopeanvärinen Toyota jo hiljensikin vauhti-

Heistä oli ihanaa nukkua ulkona, vaikka oli vielä talvi. Sitä

Lauri mietti hetken aikaa: Sitä voisi yrittää etsiytyä

aan ja pysähtyi Laurin viereen. Lauri riuhtaisi oven auki ja

heräsi kylmissään, mutta kun nuotiossa paloi tuli ja joi en-

maantien varteen ja liftata kyydin kotiin. Mutta hänellä ei

hyppäsi kyytiin. Ennen kuin hän oli ehtinyt edes sanoa, mi-

simmäisen hörpyn pannukahvia ja lämpö alkoi palata ruu-

ollut aavistustakaan, missä suunnassa tie olisi eikä voimia

hin oli matkalla, kuljettaja kiskaisi Laurin puoleisen oven

miiseen, sitä tunsi elävänsä.

pähkäillä, miten hän löytäisi sinne. Lauri kaivoi rinkasta

kiinni ja painoi kaasua.

Viime keväänä veli oli lähtenyt Lontooseen jonkun nai-

Kuski käänsi kasvonsa Lauriin. Lauri kiljui kauhusta.

makuupussin ja alustan ja asettui nukkumaan.

sen perässä. Lauri ei silti halunnut luopua perinteestä. Hän

ker ä ä

itsesi. Lauri pakotti itsensä ajattelemaan selkeästi.

Lauri heräsi aamun kylmään ja valoon. Hän oli selvin-

nukkuisi teltassa vaikka yksin.

Uskaltaisiko sitä jäädä tänne yöksi hymynaamasta huoli-

nyt yöstä joutumatta hullun tappamaksi, mutta nyt olisi

”No, hyvää yötä sitten. Varo ettei käy niin kuin Bodomin-

Kuski oli vetänyt kasvojensa suojaksi naamarin. Naamari
oli keltainen hymynaama.

matta? Ehkä joku vain pilailee?

päästävä jotenkin kotiin. Ja missä hän sitä paitsi oli? Lauri

järvellä”, Simo sanoi, kun pojat tekivät lähtöä autolle. ”Eipä

Ei, Lauri päätti. Joku on liikuskellut teltan ympärillä ja piir-

tiesi, että autotie kulki metsän itäpuolella.

sa. Hän avasi oven, ja pudottautui ulos liikkuvasta autosta.

täällä ole ketään mua puukottamassa”, Lauri huikkasi. Pi-

tänyt irvokkaan hymynaaman teltan eteen. Sanokaa vain

meä oli jo niin tiheää, että muiden loittonevat selät katosi-

pelkuriksi, mutta hän ei tänne jäisi. Kamat kasaan.

Suunnistusvinkki: ”Jos aurinkoa on yhtään näkyvis-

Pakenemisvinkki: ”Hyppytekniikkana turvallisin on ja-

sä, siitä pystyy päättelemään ilmansuunnan. Kuudel-

loilleen laskeutuminen ja budolajeista tutun ukemin eli

tolle. Hän yritti kävellä normaalisti, mutta askel askeleelta

ta illalla Suomessa aurinko on lännessä. Kesällä voi

kaatumistekniikan käyttäminen. Siinä takaraivo suoja-

napsautti otsalamppuun valon ja levitti makuualustan ja ma-

hänen kulkunsa yltyi nopeammaksi – tunne, että hänen oli

käyttää apuna muurahaispesiä. Sääntö on, että ne ovat

taan painamalla päätä rintaan. Oi-

kuupussin teltan lattialle. Hän penkoi rinkan pohjalta ham-

päästävä pois, kasvoi koko ajan. Kun parkkipaikka häämötti,

aina puun eteläisellä puolella. Tässä tapauksessa, kun

kean tekniikan oppiminen ja so-

masharjan, pani nokareen hammastahnaa harjaan.

Lauri juoksi jo niin lujaa kuin jaksoi.

on maaliskuu ja voi olla lunta, kannattaa tarkkailla

vittaminen vauhtiin vaatii kyllä

naulautui lumiseen maahan. ”Mitä helvettiä?”, Lauri sanoi

le. Auto! Se ei ollut siinä, mihin hän oli sen jättänyt! Se ei

rinteet sulia. Kannattaa hakeutua korkeille paikoille,

Harri-Pekka Virkka,

puoliääneen. ”Anton! Simo! Tosi hauskaa, tulkaa esiin siel-

ollut siinä! Laurista tuntui siltä, että hänen vatsalaukkun-

joista pystyy tähystämään maastoa.”

sijaisnäyttelijä. √

tä!” hän huusi. Metsä oli hiljaa.

sa olisi muljahtanut ympäri. Kauhu sumensi aivot. Auto oli

Aki Tapper, eräopas

seik k ul a
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teksti

aika paljon harjoittelua.”

a

rinteitä: pohjoisrinteet ovat lumisia, etelänpuoleiset

u k a a ren

K U VA T j e n

Hän saapui polun päähän ja astui metsästä parkkipaikal-

pp

ja

Lauri astui ulos teltasta, ja samassa hänen katseensa

va

Lauri heitti rinkan selkään ja lähti kävelemään polkua au-

Lauri heitti rinkan telttaan ja kömpi itse perässä sisään,

n

vat hyvin nopeasti näkymättömiin.

Lauri tarttui ovenkahvaan ja keräsi kaiken rohkeuten-
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teltassa. Lauri katsoi mustaan metsään. Hän tunsi paniikin
metsä

M u t s i s o n n i i n köy h ä . . .

. . .e t s e f r i i r a i d a a a a m i a s i b u f f e t i s s a

N ä i n

Lämmin kyyti ja pitsa, kiitos
tut tu

kuvio: baarin jälkeen tekee mieli pikkusuolaista ja

suoraa kyytiä kotiin. Kurkistus lompakkoon: rahaa on pitsaan, muttei taksiin. Mikä siis neuvoksi?
Ainolle vinkattiin seuraava hyväksi havaittu keino selättää dilemma: 1. Kävele lähimmän pitserian eteen. Soita pitseriaan ja tilaa sieltä pitsa omaan kotiosoitteeseesi. 2. Kun
kuski tulee ulos pahvilaatikko käsivarrellaan, huikkaa, että

vapaamatkustat

tilasit pitsan ja kerro tulevasi kyytiin. 3. Kotiovella kiität,
maksat pitsan ja toivotat hyvät yön jatkot.

Näin saat rupiat riittämään pidempään
kun

olet oppinut halvan matkustamisen mestariksi koti-

maassa, olet valmis koettamaan vapaamatkustajan taitojasi ulkomaanmatkalla. Maailman ristiin rastiin moneen
kertaan tarponut Eero kertoo omat vinkkinsä pennin venyttämiseen:
Tokiossa olleessaan Eero havaitsi kaupungissa pilvin pimein olevien edullisten kylpylöiden ilot. Baarissa vietetyn
yön jälkeen hän kaipasi lepoa, mutta ei halunnut maksaa
majoituksesta. Hän suuntasi lähimpään kylpylään. Saunomisen jälkeen hän meni kylpylän leposaliin, ja otti mukavat
unet leposalin makuunojatuoleissa sumopainia katsovien
japanilaisten keskellä. Hintaa tuli vain kymmenen euroa –
A i n o N o 2 / 2 0 12

jos kymppikin on liikaa, kannattaa suunnata tokiolaiseen
sarjakuvakoppiin. Pääsymaksu on viisi euroa, ja pehmustetulla lattialla voi hyvin ottaa torkut.
Halvat matkakännit ovat aina suomalaiselle tärkeät.
Singaporen näkemiseen kaksi päivää riittää, mutta muista
kohdistaa matkasi keskiviikolle, jos olet nainen. Kaupungin
legendaarisissa lady's nighteissa naiset juovat koko illan ilmaiseksi. Seuraava neuvo käy myös miehille. Venäjällä junassa, joka kulkee maan halki, paikalliset tarjoavat ystävällisesti sekä ruoat että viinat. Halusit tai et.
Eero on myös säästänyt alkoholikuluista yhdistämällä
nähtävyydet ja juomisen: blandaa kokispulloon viskit ja
kiertele museot, Mona Lisat, Espanjalaiset portaat ja muut
nähtävyydet ”kokista” siemaillen. Illalla olet jo hyvässä
nousussa.
Ja kun seuraavana aamuna kunnon rasvaisen aamiaisen himo on kova, Eero suosittelee vapaamatkustamaan

Ratkaise tavarajunien arvoitus

aamiaisbuffettien linjastoilla. Suurten hotellien aamiaisilla

tunsi kulkurielämän kutsun viime kesänä. Miten

Tavarajunailun haaste on se, että mistään aikataulukir-

henkilökunta ei tarkkaan muista, ketkä kaikki ovat hotellin

hienoa olisi pakata tavarat kangasmyttyyn kepin nokkaan,

jasta ei voi lukea, mikä juna vie minnekin. ”Vaati metsästys-

asiakkaita. Kävele siististi pukeutuneena pokkana sisään

kulkea maitohorsmien valtaamalle ratapihalle, haistaa rata-

onnea löytää sopiva juna”, Aleksi kertoo.

aamiaissaliin ja nauti ilmainen viiden tähden aamiainen. √

pölkkyjen tuoksu ja hypätä tavarajunan kyytiin, hän ajatteli.

Systeemi tavarajunien reittien ja aikataulujen selvittämi-

Sitä paitsi VR:n matkustajajunat ovat kalliita opiskelija-

seen on kuitenkin Aleksin mukaan olemassa, mutta hän ei

melkoisen matkan, parisataa kilometriä. Yhtä huomaamatto-

o

Aleksin nimi on muutettu.

ha

kyytiin. Hän ei halua paljastaa, missä. Juna kyyditsi Aleksia

seik k ul a

mahtava. Se on voitto, että olet kyydissä.”

n k u va j e

na

”Tunne siitä, että on selättänyt piilotetun systeemin, on

Kenenkään huomaamatta Aleksi hyppäsi tavarajunan

ne

masti kuin hän oli hypännyt junaan, hän myös poistui sieltä.

ij
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maksa mitään.

nn a mi t
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paljasta sitä. Se pitää jokaisen selvittää itse.

alennuksellakin, mutta kyyti jäniksenä tavarajunassa ei

tekst

aleksi
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vähemmän kuin mitä moni hostelli olisi maksanut. Mutta

Study Buddy

N ä i n j ä l ke e n p ä i n a j a t e l l e n

Kaappi koki kovia

oli mustaksi maalattu ja lopulta siinä oli verivanoja.
Hänet tiedettiin tempauksistaan. Jos Teemulla oli jotain avaimia lainassa, hetkessä hän
oli teettänyt itselleen kopion niistä. Lopulta hänellä taisi olla pääsy kaikkiin Kuvataideakatemian tiloihin. Teemu keksi keinot.
Meillä kaikilla maalareilla oli omat ateljeet
kouluaikoina. Taiteilija Tuula Närhisellä oli ateljee Teemun vieressä. Tila oli tehdastila, jossa
ateljeita erottivat korkeat väliseinät. Öisin Teemu aina siirsi pikku hiljaa sermiä, jolloin Tuulan
ateljee pieneni ja pieneni.
Opiskeluaikoina saattoi olla ihmisiä, jotka pelkäsivät Teemua. Osittain se oli tahatonta, mutta kyllä Teemussa varmasti oli asennetta, joka saattoi pelottaa. Se saattoi olla hänelle
tapa suojautua. Nyt hän on muuttunut sosiaalisemmaksi. Yllättävämpää kuin se, että minä
olen pappi, on se, että Teemu on professori.”

tj

Neuvosi nuoremmille?
Pyri olemaan selvillä siitä, mihin eri opetettavilla asioilla pyritään. Välillä olisin itse toivonut
opinnoilta selkeämpää kokonaiskuvaa, olisin
halunnut tietää oppimistavoitteet, kun tein keskellä yötä matematiikan laskua m i tj o n
harjoituksia. Älä vain puurra
e
nn
ja puurra, vaan pyri kehittämään tilanneälykkyyttä.

Mitä opiskeluajoista jäi päällimmäisenä mieleen?
Vaihtovuosi Sveitsissä on hyvä muisto. Se oli
hyvä breikki, pääsin tutustumaan toiseen kulttuuriin. Se oli myös hyvä tapa tutustua itseeni, kehityin ihmisenä paljon. Myös diplomityön
tekeminen oli mieleenpainuvaa. Se oli itsenäi-

te
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Palstalla tarkastellaan opiskeluaikoja valmistuneen silmin.
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Palstalla muistellaan opiskelukavereita.

o es k el i

nna m
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Mitä tekisit opinnoissasi eri tavalla, jos voisit?
En stressaisi niin paljon. Vastaus ei varmasti
auta ensimmäisen vuoden opiskelijaa, joka panikoi peruskurssien kanssa. Tekniikan opinnoissa haasteita tulee joka päivä vastaan. Mutta pitää oppia, että vaikka mahdottomia vuoria on
edessä, kannattaa mennä valloittamaan niitä
askel kerrallaan.

is

ha

Mihin ajattelit työllistyväsi, kun opiskelit?
Minusta piti tulla professori, joko fyysikkona tai
matemaatikkona. Mutta opittuani tuntemaan
itseni paremmin ymmärsin, että kiinnostuksen kohteeni ovat toisaalla. Minua kiinnostavat
enemmän ihmiset. Olisin myös liian kärsimätön tutkijaksi. Tärkeintä on tehdä jotain merkityksellistä ja muuttaa maailmaa paremmaksi.
No, moni voi ajatella, että muuttaako konsultti
maailmaa paremmaksi. Itse koen, että minulla
on suorempi mahdollisuus vaikuttaa, kuin mitä
tutkimustyössä olisi ollut.

Mieleenpainuvin muisto opiskeluvuosilta?
Lakin painaminen päähän ensimmäistä kertaa
fuksivappuna. Opiskeluvuosien tuomat ystävät
ovat se merkityksellisin asia.

va n o o

a a h o nen

jo

nen projekti isossa kansainvälisessä yrityksessä. Opinnot kun olivat puhtaasti teoreettisia ja
niissä ei ollut kosketusta työelämään.

ku

il i

Ilkka Sariola on kuvataiteilija ja työskentelee
myös pastorina Kallion seurakunnassa.

Valmistuit vuodenvaihteessa ja nyt olet liikkeenjohdon konsultiksi. Eikö fysiikka ole outo
pääaine konsultille?
Opiskelin fysiikan laitoksella tilastollista matematiikkaa. Minusta se on hyvä pohja konsultin töihin, se on valmentunut analyyttisyyteen ja ongelmanratkaisuun. Muutenkin konsultilla voi olla
kaikenlaisia opiskelutaustoja.
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”Teemu oli omanlaisensa jo opiskeluaikoina,
totta kai. Tosin pieneen taidekouluun kasaantui persoonia, jotka kaikki kuvittelivat olevansa
erityisiä, joten siinä mielessä kukaan ei ollut erikoinen. Olimme molemmat olevinamme kovia
tyyppejä, nostimme puntteja ja treenasimme
kamppailulajeja.
Muistan, että Teemulla oli Kuvataideakatemiassa oma metallinen kaappi, johon oli liimattu Harald Hirmuinen -sarjakuva. Sarjakuvassa Harald istui vuoren huipulla. Ajatuksena
oli, että huipulla on yksinäistä. Voisi ajatella, että Teemu koki opiskeluaikoina toisaalta
nuoren miehen ylemmyydentuntoa ja toisaalta yksinäisyyttä.
Se samainen kaappi oli isossa osassa yhdessä hänen varhaisessa ja melko tunnetussa
videoteoksessaan nimeltä The Good Friday.
Siinä Teemu hakkasi pään k u va
e
tään kaappiin monta kere
on
taa niin, että kaappiin tuli
valtavat lommot. Kaappi oli hurjan näköinen, se

Karin Ahlbäck, 24, opiskeli fysiikkaa ja
haaveili professorin elämästä. Tiedenaisen
sijaan hänestä tulikin konsultti.
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Ilkka Sariola ja Teemu Mäki opiskelivat 1990-luvun
Kuvataideakatemiassa. Kumpikin on sen jälkeen tehnyt
rajua taidetta: Sariola on ollut mukana performanssissa,
jossa alaston mies ”imettää” eteensä polvistuneita ihmisiä
avohaavoista. Mäki puolestaan tuli suurelle yleisölle
tunnetuksi videoteoksesta, jossa hän tappaa kissan. Sen
lisäksi, että molemmat ovat taiteilijoita, Sariola on nykyään
pappi ja Mäki Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
professori.
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Vuorelle askel kerrallaan

Urapolulla eteenpäin edelläkävijän kyydissä
Haluatko työskennellä ketterässä yrityksessä organisaatiorajat ylittäen? Haluatko olla ensimmäisenä näkemässä, miten
uusiutuvat polttoaineet kehittyvät? Neste Oil tarjoaa monipuolisia haasteita innostuneille nuorille.

Neste Oilin pääkonttorilla Espoon Keilarannassa odottaa
hyväntuulinen kaksikko. Virva Laurilalla, 25, ja Turkka
Saarella 28, on takanaan jo useampi vuosi suomalaisessa,
puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvässä öljynjalostus- ja markkinointiyhtiössä. Kumpikin päätyi nykyiseen
pestiinsä kesätöiden kautta, Saari teki Neste Oilille diplomityönsäkin. ”Täällä suositaan pitkiä työsuhteita. Jos on tehnyt
työnsä hyvin ja osoittanut mielenkiintonsa, se kyllä palkitaan”, hän kertoo.

Urapolku vie eteenpäin
Saaren tausta on tuotantotalouden laitoksella Tampereen teknillisessä yliopistossa. Laurila on tuore maisteri Vaasan kauppakorkeakoulusta, jossa hän opiskeli laskentatoimea ja rahoitusta ”Täällä työskennellessäni olen päässyt hyödyntämään
oppimaani käytännössä”, hän kertoo tyytyväisenä.
Laurilan ensimmäinen kesä Neste Oilissa opiskeluai-

kojen alussa kului ostolaskujen parissa, seuraavina vuosina mukaan tehtäväkuvaan tuli kirjanpitoa ja ostoreskontran
hallintaa. Saaren vakituinen pesti diplomityön jälkeen alkoi tavalla, josta moni haaveilee: Projekti vei hänet kolmeksi
kuukaudeksi Singaporeen. ”Sain heti kansainvälistä kokemusta”, Saari intoilee.
Erityisen iloisia Laurila ja Saari ovat siitä, että Neste Oilissa talon sisäinen eteneminen on ollut helppoa. Kiertoon
suhtaudutaan myönteisesti: voi nousta kohti ylempiä tehtäviä,
siirtyä asiantuntijatehtävistä toiseen tai vaihdella esimiehestä asiantuntijaksi ja työntekijäksi ja taas takaisin. ”Silloin ei
ehdi kyllästyä ja oppii aina uutta ilman, että tarvitsisi vaihtaa
firmaa”, Laurila toteaa.
Nykyisessä Treasury Officerin työssään hän vastaa valuutta- ja rahamarkkinakauppojen back office –tehtävistä.
Työssä on rutiineja, kuten jatkuvaa yhteydenpitoa pankkeihin, mutta tylsistymään ei pääse koskaan. Neste Oil nousee
liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurimmaksi yritykseksi, ”
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joten iso rahoitusosasto on ainutlaatuinen paikka nähdä miten alalla toimitaan”, Laurila toteaa.
Liiketoiminnan kehittäjänä työskentelevä Saari puolestaan nauttii työnsä vaihtelevuudesta: strategiatyöstä, riskien
hallinnasta, raportoinnista. ”Suureksi organisaatioksi täällä
pääsee tekemään hyvin erilaisia projekteja ”, hän summaa.

Iso mutta lämmin
Laurilalla ja Saarella on Suomessa noin 3500 kollegaa. ”Neste Oil tuntuu pieneltä, vaikka onkin iso”, Laurila tiivistää.
Maailman suurten öljy-yhtiöiden joukossa yritys on kuitenkin pieni, joten sille on tärkeää käyttää kaikkia resurssejaan
notkeasti ja tehokkaasti. ”Täällä olen päässyt osallistumaan
suuriinkin asioihin”, Saari komppaa, ”olen esimerkiksi ollut
mukana vaikuttamassa yrityksen strategiaprosessiin.”
Suuressa yrityksessä on pienen yhteisön lämpöä. Viisaat ja
kokeneet työkaverit auttavat aina nuorempiaan ja työhön perehdytetään huolella. Neste Oilissa keskustellaan paljon eikä
tuttavallisessa ympäristössä turhia pönötetä. Työntekijään
luotetaan, joten haastavia tehtäviä tulee varmasti vastaan,
mutta ”sopivasti pala palalta”, Laurila kuvaa.
Työkavereiden kanssa viihdytään myös vapaa-ajalla, sillä
Neste Oil tarjoaa harrastuksia moneen makuun: on laskettelua, golfia ja valokuvauskerhoa.

Vastuullisuus palkitaan
Hyvää henkeä yrityksessä on entisestään nostattanut Neste Oilin nopea kasvu erityisesti uusiutuvien polttoaineiden puolella.
”Täällä on ollut mahtava draivi ja tekemisen meininki”, Saari
hehkuttaa. ”Jämähtämisestä ei ole vaaraa”, Laurila kuittaa.
Saari tekee töitä öljyn ja biopolttoaineiden parissa. Neste

Oil on maailman johtava, uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Se valittiin tänä vuonna myös maailman 19. vastuullisimmaksi yritykseksi Global 100 –listalla.
”Vastuullisuus on yhtiölle tärkeä asia ja siitä puhutaan paljon”,
Saari kertoo. Neste Oil on ollut alallaan suunnannäyttäjä ympäristöstä huolehtimisessa: Yritys on tuonut ensimmäisenä
markkinoille niin lyijyttömät, rikittömät kuin uusiutuvatkin
polttoaineet.

Aaltolaisille töitä
Neste Oilin juuret ovat Suomessa, mutta yritys kansainvälistyy vauhdilla. Venäjää ja mandariinikiinaa kuulee puhuttavan pääkonttorin käytävillä yhä useammin.
Eri tehtävänimikkeitä yrityksessä on yli 200, joten uramahdollisuudet ovat monet. Laurilan ja Saaren työkavereista
löytyy ainakin insinöörejä, kemistejä, tutkijoita, myyntipäällikköjä ja jopa jokunen merimieskin. On haalaria, villapaitaa
ja liituraitaa. Ja nyt tarjotaan aaltolaisille töitä: ”Tuntuu että
käynnissä on sukupolvenvaihdos”, Laurila pohtii, ”Nuorten
työntekijöiden tuoreille näkemyksille on selvästi kysyntää.”
Erinomainen tapa tutustua Neste Oiliin on osallistua korkeakoulujen järjestämille ekskursioille.
Millaisia ominaisuuksia tulevan nesteoililaisen olisi syytä
löytää itsestään? ”Tietysti innokkuutta ja halua oppia uutta”,
Laurila aloittaa. ”Jos haluaa nähdä kuinka iso yritys toimii
ja päästä tekemään osastorajat ylittäviä projekteja, tämä on
oikea paikka”, Saari jatkaa. Edelläkävijän kyydissä näkee ensimmäisenä, mihin ala on kehittymässä.
Jos on ajatellut työelämää jatkuvana pätkätöiden putkena,
Neste Oil voi tarjota toisenlaisen vaihtoehdon. ”Moni tehnyt
täällä koko uransa. Kyllä se on minusta hyvä merkki”, Saari
lopettaa.
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