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Miehistö

Aino on Aallon ylioppilaslehti. Lukukausien
aikana kuukausittain ilmestyvä Aino tavoittaa
17 000 kauppatieteiden,
taideteollisten ja teknillisten alojen opiskelijaa.
Päätoimittaja
Vappu Kaarenoja
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Toimittaja

Helen Korpak

Viktor Landström

Sanna Puutonen

Teini-ikäisenä näin
ensimmäistä kertaa
valokuvataidetta
museossa. Se oli mielestäni silloin ahdistavaa, narsistista ja
rumaa. Tyhmää ja
noloa. Jostain syystä
se jäi kuitenkin mieleen. Nykyään
katson joka päivä
valokuvataidetta ja
kuvaan itse. Vapaaehtoisesti. Nuoruuden
arroganssi on toivottavasti kadonnut.
Ehkä kymmenen
vuoden kuluttua
mieli on avartunut
vieläkin enemmän.

It has been really
nice to work with an
entire issue of this
magazine, rather
then just a single article. It gave me the
opportunity to work
with rythm and continuity, where the
images refer to each
other. For this job i
used a bunch of really sticky crayons.
I found them many
years ago while
cleaning out the
basement of an old
stationery shop, and
it’s nice to finally put
them to use!

Helen Korpak on valoku-

Viktor Landström

Lukiossa sain parhaat kiksit etsiessäni salapoliisin lailla
novelleista johtomotiiveja ja matikan
yhtälöistä x:n arvoa.
Arkkitehtuurin pääsykokeiden jälkeen
en ole yhtälöihin
koskenut. Pako hyvien kirjojen arvoitusten pariin saa
sen sijaan yhä veren
kiertämään suonissani kiivaammin. Joskus karkumatkat pitenevät vaarallisesti.
Käytän yhä työaikaa
Satu Taskisen kirjoittaman Täydellisen
paistin loppuratkaisun pohtimiseen.

vataiteen opiskelija Aal-

on tukholmalainen

losta, joka kuvasi sivulta

kolmannen polven

Sanna Puutonen on

24 alkavan valokuvajutun.

kuvittaja, joka suoritti

arkkitehtiopiskelija

vaihto-opiskelunsa

ja toinen Ainon

Aallossa.

diggailupalstalla

www.helenkorpak.com

vuorottelevista
kolumnisteista.

www.viktorlandstrom.se
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Pääkirjoitus

Huraa vapaa kaupunkitila!
Lisää epäkaupallista
oleskelutilaa kaupunkilaisille!
Entiselle lin ja-autoasemalle
Kampin kauppakeskuksen
etupihalle ei rakennettukaan
H&M:n lippulaivamyymälää.
Sen si jaan sinne rakennetaan
kappelia. Nyt voi
kaupallisen ympäristön tai
uskonnollisen ympäristön
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kaupunkilainen sitten valita

Muista merkata kalenteriin: maailmanloppu

Aaltolaisen ajanlaskun avuksi
Vuosi vaihtuu. Ota aaltolaisen tekemä
kalenteri käyttöön. Tarjolla on esimerkiksi
kultakimpale tai hieltä haiseva
poikakalenteri.

Onko naisten kestosuosikki, palomiesten kalenteri, saanut vihdoin uskottavan kilpailijan?
Tuotantotalouden killan Prodekon kalenteri
esittelee killan poikia ”tyypillisimmissä töissään”, kerrotaan kalenteria markkinoivilla
Facebook-sivuilla. Ilmeisesti killan pojille tyypillisiä töitä ovat siis maalaaminen käsi housuissa, alasti sukeltaminen järvessä ja nakuna
marjastaminen. Tyypilliseltä tuotantotalouden
opiskelijoiden toiminnalta kuulostaa ainakin
kalenterin hinnoittelu: jos kalenterin haluaa lisäominaisuuksilla, signeerattuna ja hienhajulla
varustettuna, sen hinta pompahtaa kympistä
20 euroon.

Kiitämme: Maailmanmainetta, kalenteria myydään jo New Yorkissa. Pidämme raamatullisuudesta ja mystiikasta. Hienoja detaljeja tarjolla,
esimerkiksi spektri sivujen ulkosivulla.

Kiitämme: Kalenteri on jo noteerattu Iltalehdessä otsikolla: ”Opiskelijat räväyttivät, tätä
rohkeaa kalenteria saa hajustettuna.” Nautimme Cowboy-poseeraajasta, sekä miesten että
naisten suosikki. Pidämme autenttisuudesta ja
huumorista.

Moitimme: Onko tuote taideteos vai käyttöesine? Funktionaalisuus ei kalenterissa ole huipussaan. Lankasidonnan vuoksi kalenteri aukeaa huonosti ja läpsähtää helposti kiinni. Toimii
lähinnä statussymbolina. Kulta himmenee jos
kalenteria kanniskelee laukussa koko vuoden.
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Moitimme: Toiset pojista olisivat voineet käydä enemmän punttiksella. Hajustetun kalenterin hinta on liian kova opiskelijalle.

Tek
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Kaiken nähnyt graafikkokin sanoo, että tällaista
ei ole ennen nähty. 5th Floor on TaiKin graafisen
suunnittelun opiskelijoista koostuva kollektiivi,
joka on pyöräyttänyt kalenterin ensi vuodelle.
Kannet ovat kultaiset ja sisäsivujen kuvitusten
maailmassa kohtaavat skifi ja apokalyptinen
maailmanselitys. Kollektiivi uskoo ensi vuoden
olevan vuosisatamme merkityksellisin vuosi:
kohtaamme mahdollisesti maailmanlopun. Kalenterin kaksitoista kuvitusta ammentavat profetioista. Kalenterin nimikin kertoo maailmanlopun tunnelmista: Epicalypse 2012. Kalenterin
hinta on 25 euroa.

Rinnuksissa kiinni

Leikkuri iskee
AYY:n edustajisto päätti marraskuussa ylioppilaskunnan ensi vuoden budjetista.
Edustajistossa väiteltiin siitä, kuinka paljon yhteistä rahaa voidaan maksaa tukena
taideopiskelijoiden järjestölle Tokyolle. Kuluvana vuonna Tokyota tuettiin
37 000eurolla – merkittävästi suuremmalla summalla kuin mitä muut AYY:n alaiset
yhdistykset saavat. Tiukan keskustelun jälkeen edustajisto päätti leikata apua 2 000
eurolla.

Ilmari Arnkil
AYY:n edustajiston jäsen, taikkilainen

”Ei ole oikein, että toiset saavat kohtuuttomasti
enemmän tukea kuin muut. Jäsenmaksu on kaikille ylioppilaskunnan jäsenille sama, joten jäseniä pitäisi periaatteessa kohdella tasapuolisesti.
AYY ylioppilaskuntana tukee Tokyota avustuksen lisäksi myös siten, että heillä on yksi AYY:n
maksama työntekijä. Muiden maksama työntekijä on iso tuki järjestölle.
Lisäksi pelkään, että liika tuki ei kannusta Tokyota kehittämään toimintaansa siihen
suuntaan, että se voisi tulevaisuudessa kerätä
itse suuremman osan tuloistaan.
Mielestäni Tokyon saama tuki voi kyllä olla
jonkin verran korkeampi kuin muiden yhdistysten. Mutta ei voi olla niin, että AYY on raha-automaatti."

”Kun Tokyo lakkasi olemasta ylioppilaskunta, kaikki taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden maksamat jäsenmaksut siirtyivät uudelle ylioppilaskunnalle, AYY:lle. AYY:lle toki siirtyi myös joitakin
Tokyon vanhoja tehtäviä, mutta paljon tehtäviä
jäi myös Tokyolle. Muun muassa taikkilaiskulttuurin ylläpitoa, design-kalenterin ja Torso-lehden julkaisua varten se tarvitsee rahoitusta.
Tokyo yrittää kehittää toimintaansa niin, että
se voisi saada rahaa muualtakin kuin AYY:lta,
mutta se tapahtuu hitaasti. Taideopiskelijoille
esimerkiksi yritysyhteistyön tekeminen on paljon haasteellisempaa kuin kauppatieteilijöille ja
insinööreille. Näillä aloilla on yritysyhteistyöstä
pitkät perinteet, minkä takia on epäreilua verrata Tokyota esimerkiksi kiltoihin.
Koska teekkareilla ei ole KY:n ja Tokyon tapaan omaa yhteistä yhdistystään, on kaikki
TKY:ltä periytynyt toiminta tullut AYY:n toiminnaksi. Nykyään siitä puhutaan yhteisenä toimintana, vaikka käytännössä se on teekkareiden teekkareille tekemää teekkarikulttuuria
– AYY:n rahoilla.”
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80 000

1

euroa on summa, joka AYY:n pitää säästää kuluissaan ensi vuonna tämänvuotiseen verrattuna.

euroa on summa, jonka verran Aallon opiskelijoiden ylioppilaskunnalle maksamaa jäsenmaksua
korotetaan. Lisäksi YTHS-maksu nousee kahdella
eurolla. Siten perustutkintoa suorittava opiskelija maksaa jäsenmaksua ensi vuonna kolme euroa enemmän kuin tänä vuonna, 95 euroa.

820 000
euroa on summa, joka AYY:lla menee niin sanottuun aatteelliseen toimintaan ensi vuonna.
Raha menee esimerkiksi työntekijöiden palkkoihin, viestintään ja yhdistyksille maksettaviin
avustuksiin. Summa pyritään kattamaan ylioppilaskunnan sijoituksien tuotoilla. Aatteellisen
toiminnan budjetista erillään on AYY:n kiinteistötoiminta.

5
ensi vuonna ilmestyvien Ainojen lukumäärä. Ainon budjetista leikattiin säästöpaineiden takia
18 000 euroa, minkä takia lukuvuoden aikana ilmestyvien numeroiden määrä tippuu kahdella.
7
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Miikka Putto
AYY:n edustajiston jäsen, teekkari

Aino esittelee eri
vaihtoehdot, joihin AYY voi
nyt turvautua:

Opetusministeriöstä kantautui vuonna 2007

1. Neuvottelemalla sopu

tieto, että kolme korkeakoulua yhdistettäisiin

Keväällä AYY:lle palkattiin omaisuussuun-

yhdeksi ”huippuyliopistoksi”. Yliopistolain

nittelijaksi Veikko Eranti, joka on kesän ja

mukaan yliopistolla tulee olla yksi ja vain yksi

syksyn läpi käynyt neuvotteluita kyltereiden

ylioppilaskunta.

kanssa. Neuvotteluissa on yritetty löytää so▼

puratkaisua omaisuuskiistaan. Esillä on ol-

Kauppatieteilijät havahtuivat. Korkeakoulujen

lut esimerkiksi mahdollisuus, että kylterit ra-

yhdistyminen tarkoittaisi, että heidän vanha

kentaisivat osalla miljoonistaan Otaniemeen

ylioppilaskuntansa, KY, kuolisi. Myös KY:n ra-

synnytettävälle uudelle kampukselle raken-

hat olivat vaarassa siirtyä uudelle ylioppilas-

nuksia, joita myös AYY saisi maksutta käyt-

kunnalle. Osingoille kauppatieteilijöiden raho-

tää. Kyltereitä ajatus ei innostanut. Syksyllä

ja kuluttamaan uhkasivat tulla myös teekkarit

neuvottelut katkesivat tuloksettomina. Vaih-

ja taideteollisen opiskelijat. Siitä ajatuksesta

toehto, että puhtaasti neuvotteluilla saavutet-

kylterit eivät pitäneet. Jotain piti tehdä.

taisiin sovinto, on

epätodennäköinen.

▼
Kylterit perustivat kaikessa hiljaisuudessa
KY-säätiön. Säätiö toimisi rahojen turvallisena säilytyspaikkana, jossa miljoonat olisivat
uuden ylioppilaskunnan ulottumattomissa.
▼
Kylterit lahjoittivat noin 42 miljoonaa euroa
ylioppilaskuntansa omaisuutta KY-säätiölle.
▼
Alkoi AYY:n kadonneen arteen metsästys, jossa uusi ylioppilaskunta on jahdannut säätiöl-

2. AY Y peräänt y y

le luovutettuja miljoonia hallinto-oikeuden

Teoriassa on mahdollista, että AYY heittää

eri asteissa. Kiistaan tuli 31.12.2009 päätös

pyyhkeen kehään ja toteaa, että pitäkööt kyl-

korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka tote-

terit rahansa. Teekkareiden keskuudessa elää

si, että kyltereillä on oikeus lahjoittaa rahan-

kuitenkin vahvana ajatus, että kauppislaiset

sa KY-säätiölle. Saaga on kuitenkin kaikkea

tekivät likaisen tempun, ja edesmenneen kyl-

muuta kuin ohi.

tereiden ylioppilaskunnan rahat kuuluvat uu▼

delle ylioppilaskunnalle. Siksi luovutusvaih-

Joulukuussa AYY:n edustajisto päättää kokouksessaan, mikä on seuraava liike omaisuuskiistassa.

Te

k s t i va

p

p
kaa

nk a nen

u
ja

ho

reno
va t h e l m

i

Kadonneen aarteen metsästys

Tapahtunut tähän mennessä
ylioppilaskunnan suuressa
omaisuussaagassa:

Ku
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M i n u n! Ä l ä ko s ke!
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toehto on hy vin

epätodennäköinen .
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3. Korkein hallinto-oikeus muut taa
mieltään

4. Katse sopimusoikeuteen
Jos AYY ei saa KY:n rahoja hallinto-oikeuden kautta, se voi

Kaksi entistä teekkariaktiivia valitti vuonna 2009 korkeim-

pyrkiä viemään jutun käräjäoikeuteen. AYY katsoo, että pait-

paan hallinto-oikeuteen kyltereiden tekemästä omaisuu-

si hallinto-oikeutta, kylterit rikkoivat myös sopimusoikeutta.

densiirrosta. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että

AYY:n asianajaja on todennut jutun voittamisen mahdolli-

kyltereiden rahansiirto oli asianmukainen. Asian piti olla

suuksista näin: ”Vaikka juttuun liittyy myös häviämisen riski,

hallinto-oikeudessa loppuun käsitelty.

olemme pitäneet AYY:n menestymisen mahdollisuuksia kui-

Vuoden 2010 keväällä tilanne sai uuden käänteen, kun

tenkin niin hyvinä, että olemme olleet valmiit suosittelemaan
siviilikanteen nostamista, ellei asiassa päästä sovintoon.”

entisten KY:n työntekijöiden tietokoneilta löytyi yli 2 000
rahansiirtoon liittyvää asiakirjaa. Kylterit olivat yrittäneet

AYY:ssa ollaan vaitonaisia siitä, millaisia sopimusoi-

poistaa asiakirjat koneilta, mutta niiden varmuuskopiot

keudellisia rikkomuksia kylterit heidän mielestään ovat

olivat säilyneet. Asiakirjoista paljastui uutta tietoa muun

rahansiirrossa tehneet. AYY ei halua paljastaa korttejaan

muassa siitä, kuinka paljon omaisuutta kylterit siirsivät ra-

ennen mahdollista oikeudenkäyntiä. Todennäköisesti asia

haa perustamalleen KY-Säätiölle ja kuinka paljon he jätti-

etenisi käräjäoikeudesta kaikkiin ylempiin oikeusasteisiin.

vät rahaa uudelle ylioppilaskunnalle.

Oikeusprosessissa menisi tällöin arviolta neljä vuotta. On

Kylterit selvittivät ennen rahansiirtoaan, kuinka suuren

myös mahdollista, että kesken oikeusprosessin osapuolet

osan omaisuudestaan he voisivat siirtää ylioppilaskunnan

palaavat neuvottelupöytään. Tätä vaihtoehtoa pidetään

ulkopuolelle ilman, että siitä koituu hankaluuksia. Yliopis-

erit täin todennäköisenä .

tolain asiantuntijat neuvoivat kyltereitä, että jos omaisuudesta annetaan ylioppilaskunnan ulkopuolelle yli puolet,
voi koitua ongelmia.
Käsitellessään tapausta Korkein hallinto-oikeus kuvit-

diili

teli, että kylterit olivat jättäneet yli puolet omaisuudesta
uudelle ylioppilaskunnalle. Uusien, asiakirjoista paljastuneiden tietojen mukaan näin ei kuitenkaan ollut: tosiasias-
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sa kylterit siirsivät yli puolet omaisuudestaan KY-Säätiölle.
Tämän uuden tiedon paljastuttua AYY valitti Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä viime vuoden lopussa.
Ilmeisesti AYY:lla oli valituksessaan jotain pointtia, sillä oikeus otti kuin ottikin asian uudestaan käsittelyyn. Asia ei
näytä olevan tuomareille mikään läpihuutojuttu, sillä sen
käsittelyssä on kestänyt pian jo vuosi. Päätöstä odotettiin

5. Poliisi paikalle

jo keväällä. Jos Korkein hallinto-oikeus pyörtää päätöksen-

On väläytetty, että AYY voisi pyrkiä osoittamaan, että kylte-

sä, AYY saa KY:n miljoonat itselleen. Tämä vaihtoehto on

rit ovat syyllistyneet rikokseen rahansiirrossa. Rikoksesta

mahdollinen .

syyttäminen olisi huomattavasti vakavampaa kuin kyltereiden kanssa taisteleminen hallinto-oikeuteen ja sopimusoikeuteen vedoten. Silloin AYY:n omaisuuskiistaa alkaisi tutkia poliisi. Syytteeseen joutuisivat rahansiirrosta vastanneet
millaan saada sopasta jopa rikosrekisterin. Poliisin puheille

s
uu t
m
r u
va ops
k

meneminen tekisi omaisuudesta riitelystä entistä rumempaa.
Vaihtoehto on siksi todell a

epätodennäköinen .
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kylteripamput henkilökohtaisesti. Silloin he voisivat pahim-
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Diggailupalstalla vuorot televat Sanna ja Annaleena

tella. Missä loppuu fakta, mistä alkaa fiktio?
Esikoisromaaneissa on usein kirjailijoiden
myöhempiä teoksia enemmän suoria yhtäläisyyksiä kirjoittajiinsa. Tämä ei koske pelkästään
Satu Taskista ja Alexandra Salmelaa. Esimerkiksi Mika Waltarin teoksessa Suuri illuusioni henkilöhahmoilla on vastaparinsa tosielämässä.
Sisäinen salapoliisi herää: mitä
kirjailija saavuttaa kirjoittamalla itsensä tai palan elämästään esikoisensa sivuille?
Ainakin omakohtaisuus oikeuttaa kritiikin ja ironian. Lukijan on
helpompi hyväksyä pilkka, joka kohdistuu samalla kirjailijaan itseensä.
Esimerkiksi Salmela pääsee Angien
kautta naureskelemaan kaikille nuorille, paatoksessaan rypeville taiteilijoille.
Itse jään helposti koukkuun juuri kirjojen vertauskuviin ja tosielämän yhtymäkohtiin. Ne ovat usein parhaita johtoksti San
Te
n
lankoja kirjallisiin arvoituksiin.
Kirjoittaja etsi
Ne tarjoavat näkymiä maailviime keväänä
kirjallisuustieteen
maan, jossa kirjailija on elänyt
pääsykokeissa
kaksoismerkityksiä
ja siihen, miten kirjailija on
sieltä, missä niitä
maailmansa kokenut.
ei ollut.

Olen pienestä lähtien halunnut olla salapoliisi. Viisikoiden ja Neitietsivien innoittamana perustimme kavereiden kanssa agenttitoimiston
raparperinlehtien alle. Ratkaistavanamme oli
viereisen tontin autiotalon arvoitus. Todistusaineistoksi löysimme portaikon alta
kaljapullon ja vanhan sanomalehden. Päättelimme, että kyseessä oli
murha ja äidin kutsusta juoksimme
syömään muumikeksejä.
Myös kirjallisuudessa ja matematiikassa minua on aina kiehtonut
matka ongelmasta ratkaisuun. Luin
tänä syksynä peräjälkeen kaksi palkittua esikoisromaania. Kummassakin kirjassa suurin arvoitus liittyy
kirjailijan ja päähenkilön samankaltaisuuteen.
Wienissä itävaltalaisen puolisonsa kanssa
asuvan aikuiskouluttajana työskentelevän Satu
Taskisen Täydellinen paisti kertoo Wienissä itävaltalaisen puolisonsa kanssa asuvasta aikuiskouluttajana työskentelevästä Tarusta. Myös
Alexandra Salmela jakaa esikoisensa päähenkilön, Angien, kanssa opiskelualan ja -kaupungin,
unelma-ammatin ja uuden kotimaan. Yhteydet
ovat ohittamattomia. Niitä ei peitellä eikä silo-
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Eli sinulla ei ole omaa kantaa asiaan, vaan kantasi selviää vasta kun oikeuden kanta selviää?
Tavallaan mulla ei oo kantaa. Koska oon itse tämän asian kanssa palloillut, aika paljon. Oliko
KY:llä oikeus lahjoittaa omaisuuttaan? On mielenkiintoista nähdä mihin oikeus päätyy, jos
tämä viedään loppuun asti.

Mikä on kantasi omaisuuskiistaan, Voitto Kangas? Kuuluvatko KY-Säätiön rahat AYY:lle?
Kantani hallituksen puheenjohtajana on se,
minkä edustajisto muodostaa, eli se, mistä tulee AYY:n linja. Ja viime vuodet se linja on ollut,
että rahat kuuluu AYY:lle.

Eli tulkitsenko oikein: mielestäsi asia pitää
viedä oikeuteen, jotta asia selviää?
Jos päättäisin yksityishenkilönä enkä AYY:n puheenjohtana, niin mä en veisi tätä siviilioikeuteen. Näen, että oikeusjutun yhteisölliset vaikutukset ovat niin negatiivisia. Se ei
tässä herkässä Aallon rakennusr
k a a enoj
a
vaiheessa oo kannattavaa. Ja
pu
tämä siis yksityishenkilönä.
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Entä mikä on kantasi asiaan yksityishenkilönä,
Voitto Kankaana?
Se, että nähdään oikeudessa. Näin vaikeassa
kysymyksessä se on lopulta oikeus, joka asian
määrittää.
10
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AYY sai ensimmäisen kauppistaustaisen puheenjohtajan. Ensi vuosi on tärkeä vuosi riitelyssä kauppislaisten säätiöimistä miljoonista.
Asia viedään todennäköisesti siviilioikeuteen.
Mitä asiasta ajattelee uusi AYY:n kylteripuheenjohtaja, Voitto Kangas?

u tone

Kenen rahat, Voit to Kangas?
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Arvoitus kansien välissä

Hiljentykää
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Kynttilän liekki syttyy,
tulen kuumentaessa
sydänlangassa pienen
määrän kynttilävahaa
höyryksi, joka
reagoi ilmassa
olevan hapen kanssa
muodostaen tulta.
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Kynttilöistä
syttyy Suomessa
vuosittain noin
70–80 tulipaloa.
Tämä vastaa
noin kolmea
prosenttia
kaikista
tulipaloista.

ka
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Syttynyt liekki
sulattaa vahaa,
joka nousee
kapillaarivoiman
ansiosta
sydänlankaa
pitkin
höyrystyen
ja liekkiä
ruokkien.

Kynttilä symboloi
kristillisessä
perinteessä monia
asioita, kuten
valon voittoa
pimeyden voimista,
valvomista,
lämpöä, yhteyttä
ja rukousta.
Valon sytyttäminen
on kuulunut jo
varhain kristittyjen
kokoontumisiin.

i&

Kynttilät olivat
yleisiä valonlähteitä
ennen kotien
sähköistämistä.
Nykyään kynttilöitä
käytetään lähinnä
tunnelman luojina.

3

Rafael, Lauri ja Salvador
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Unelmien
kaupunki

Kaupunkitilan elävöittäminen tarvitsee
vain idean ja toimeliaisuutta. Kampuksella
asioita eteenpäin auttaa lisäksi sähköposti
vararehtorille.

k aikill a

on mielipide siitä, minkälainen oman kaupungin

tuomas

Siitosen ja Johanna Hyrkäksen suunnittelutoi-

pitäisi olla. Toiset tekevät myös jotakin sen eteen, että mie-

misto valittiin ideoimaan Kalastamaan ympäristötaidetta

likuvasta tulisi totta. Ravintolapäivästä on tullut valtava

ja väliaikaisia toimintoja kolme vuotta sitten. Siitonen ja

suksee, We love Helsinki -yhteisö järjesti taannoin suosit-

Hyrkäs ehdottivat, että kaupunkilaisilta kysyttäisiin, min-

tuja iskelmätansseja, Flow-festivaalikin lähti ajatuksesta,

kälaiset asiat houkuttelisivat heitä tutustumaan aikaisem-

että Helsinkiin tarvitaan erilaista kaupunkikulttuuria. Jos

min suljettuna olleeseen satamaympäristöön. Tuloksena oli

visio löytyy, voi sitä yhtä hyvin lähteä toteuttamaan.

brunssi, jossa ihmiset saivat ilmaista ruokaa ja vastalah-

Tästä on kiittäminen aktiivisia kaupunkilaisia, jotka ha-

jaksi kertoivat näkemyksiään siitä, miltä näyttäisi unelmien

luavat vaikuttaa ympäristöönsä, mutta myös Suunnittelu-

Kalasatama.

toimiston arkkitehti ja graafikko Tuomas Siitosta.

Kahtena menneenä kesänä joukko kaupunkilaisten
12

Yo m a n s p r ay

ideoistatoteutettiin: Konttiaukiolla musisoitiin, kaupunkiviljelmät kukoistivat, kaupunkilaiset taiteilivat maalauksiaan graffitiseinälle ja eräässä ravintolassa kokki valmisti aurinkoenergian avulla ruokaa kahden viikon ajan elokuussa.
Siitonen huomauttaa, että elävän kaupunkitilan luominen asukkaiden voimin on huomattavasti halvempaa kuin
esimerkiksi monumentaalisen taideteoksen tilaaminen taiteilijalta. ”Suvilahdessa ollut graffitiaita perustui siihen,
että ihmiset tekivät sitä mistä nauttivat, omilla maaleillaan.
Näin suuren julkisen taideteoksen tilaaminen yksittäiseltä

Marraskuussa
aidassa
komeilivat
rinnakkain
Kekkosen
kuva ja
tuhruinen
teenage pussy
-teksti.

taiteilijalta olisi suuri kustannus.”
Siitonen ei usko ihmisten innon kaupunkitilan elävöittämiseksi olevan vain hetkellinen trendi. ”Meillä on ollut aika
kauan byrokraattinen kaupunki. Ihmiset haluaisivat tehdä
asioita, mutta lamaantuvat ja lannistuvat, kun niiden tekeminen kaupungeissa tuntuu vaikealta”, hän sanoo ja lisää:
”Ihmisillä on paljon energiaa, joka odottaa purkautumista tapahtumiksi.” Hänestä askel kohti demokraattisemman
kaupunkitilan ottamista kohti on otettu. ”Kulttuurimuutos
on jo käynnissä.”
syksyll ä

idusta kasvoi taas verso Otaniemessä. Tuomas

Siitosen oppilaat, arkkitehtuuria opiskelevat Lauri Lehtoruusu ja Rafael Linnankoski halusivat elävöittää kampusta, joka on nyt syksyllä valtavien rakennustyömaiden
rakennusta vastapäätä tönöttävän vanerisen rakennustyömaa-aidan voisi ottaa graffitiaidaksi.
Lehtoruusu yllättyi siitä, miten helposti maalauslupa irtosi. Lyhyen sähköpostisodan jälkeen Aalto-yliopiston vararehtori Jorma Kyyrä halusi tietää, tulisiko myös taideteollisesta opiskelijoita maalaamaan aitaa. Kun Lehtoruusu
naputteli myöntävän vastauksen, Kyyrä kertoi vastausviestissä, että rakennustyömaalle on ilmoitettu maalaamisesta.
Poikkitieteellinen tapahtuma oli yliopistojohdon mieleen.
Muitakin asioita järjestyi helponkuuloisesti. Ylioppilaskunnalta saatiin spraymaalit ja Tikkurila lahjoitti opiskelijoiden käyttöön 50 litran jämäerän latex-maalia. Syyskuun
lopussa maalattiin ensimmäiset kuvat aitaan. Marraskuussa aidassa komeilivat rinnakkain Kekkosen kuva ja tuhruinen teenage pussy -teksti.
Kuka tahansa saattaa milloin tahansa jyrätä toisen maalauksen, vaikka sillä olisi vasta tunti ikää. ”Se kuuluu kulttuuriin. Ensikertalaisia saattaa jännittää maalata valmiin
hienon työn päälle, se on kuitenkin ihan ok”, pojat sanovat.
Rakennustyömaita ja aitoja niiden ympärillä kampuksella tulevina vuosina riittää. Kauppislaiset ja taikkilaiset
muuttavat Otaniemeen vuoteen 2015 mennessä. Aluetta ra-
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kennetaan ja suunnitellaan koko ajan, joten nyt on korkea

ksti joh
a

aika alkaa puuhata unelmien Otaniemeä.

n
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Linnankosken mielestä omaan ympäristöön vaikuttatä opiskelijoiden pitäisi alkaa miettimään, millaisessa opiskeluympäristössä he haluavat jatkossa tallustaa. ”Ei vain

e

n
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s
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mista ei kannata jättää vain aitojen maalaamiseen. Hänes-

kuunnella kaavaselostuksia, vaan keksitään tekemistä.” √
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runtelema. He keksivät, että Teknillisen korkeakoulun pää-
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Mitä tehtäis...
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Tehdään jotain muuta

Älä fokusoi! Rönsyile! Moni yritys on ensin tahkonnut yhden
liikeidean kanssa, mutta tehnyt sitten täyskäännöksen tai yhdistellyt
ennakkoluulottomasti. Ja osunut kultasuoneen. Moni aaltolainenkin
miettii parhaillaan, mitä ideaa lähtisi kehittämään yritykseksi. Sillä
on turha vaivata päätään – aina voi vaihtaa suuntaa. Ota oppia näistä
yrityksistä.

energiayhtiö

Kraft & Kultur ei vain myy ekosähköä, vaan

ta eri vaatefirmoille ja pyöritetään edelleen mainostoimistoa.

julkaisee myös kirjoja ja aikakauslehteä. Norjalainen emo-

Erikoinen esimerkki yrityksen rönsyilystä löytyy jalki-

yritys on ollut olemassa jo 1800-luvun loppupuolelta. Nyt

neista. 1900-luvun alusta lähtien Catepillar on valmistanut

2000-luvulla yrityksen liikeidea on yhdistää vihreä elämän-

erilaisia työkoneita. Vuosikymmenten aikana niillä on ra-

tapa kaikkiin sen tuotteisiin.

kennettu lukemattomia siltoja ja raivattu maanjäristysten

Yritys uskoo, että ekosähkön lisäksi kulttuurin avul-

tuhoja ympäri maailmaa.

la voi muuttaa maailmaa. ”Kulttuurilla on sanansaatta-

1990-luvulla muotigurut yhtäkkiä keksivät, että yhtiön

jan rooli”, kertoo Suomen Kraft & Kulturin toimialajohtaja

valmistamat beiget työkengät ovat kuuminta hottia. Niitä ei-

Sara Eklund. Suomessa viestiä vie eteenpäin Vaasassa toi-

vät käyttäneet enää pelkät rakennustyömailla rehkivät työ-

miva Kulturbutik-kirjakauppa ja Huili-lehti.

miehet, vaan niitä näkyi muodikkaiden tyyppien päällä kaupunkien kaduilla. Nykyään merkillä on jo casual-mallisto.

monesti

vanhan toiminnon oheen on kasvanut paremmin

Yrityksen suurin liikevaihto tulee edelleen laitemyynnistä.

tuottava idea ja tuote. Muutama vuosi sitten Acnesta tuli
mieleen vain ihosairaus, nyt ainakin muotia seuraavat ym-

vuonna

märtävät heti, että puhutaan farkuista.

valmistama sininen mekko päätyi todistusaineistoksi yh-

1997 yritys nimeltä Gap nousi otsikoihin, kun sen

Tukholmalainen Acne aloitti 1990-luvun puolivälissä mai-

dessä vuosikymmenen kohutuimmista tutkinnoista. Valkoi-

nostoimistona. Yhtiön toiminta on sittemmin laajentunut

sen talon harjoittelija Monica Lewinskyllä sattui olemaan

uusille urille. Acnen toimitiloissa tapahtuu joka kerroksessa

Gapin mekko, kun hän heilasteli presidentti Bill Clintonin

jotakin. Sateenkaaren alle mahtuu monta brändiä ja luovan

kanssa. Koltun epäiltiin tahriintuneen Clintonin ja Lewins-

alan liikeideaa. Katutasossa myydään vaatteita, ylemmissä

kyn välisissä seksileikeissä.

kerroksissa tehdään Acne Paper -muotilehteä, mainosvideoi-

Gap on kuitenkin kulkenut pitkän matkan kohti
14

...sika pestäis

asti oikeassa, vaan se joka uskalsi myöntää olevansa vää-

tyksen vuonna 1969 San Franciscossa, Gap oli pieni levy-

rässä ja kokeilla myös muita lähestymistapoja, kunnes löy-

kauppa, joka myi myös farkkuja. Miljoonabisnekseen eivät

tyy se mikä milloinkin toimii.”

perustajia lopulta vieneet levyt vaan vaatteet.

Esimerkiksi Google ei ole pitkään aikaan ollut pelkkä
hakukone. Vaikka Googlen laajentuminen sosiaaliseen

matka vei paperikaupasta timanttibisnekseen ja

mediaan ei ole ollut mainittava menestys, ehkä tulevaisuu-

Nintedon pelikorteista pelikonsoleihin. Esimerkkejä riittää.

dessa avarakatseisesti ajattelevasta yrityksestä syntyy jo-

tiffanyn

Yksi yritysmaailman legendaarisimmista suunnan-

takin uutta. Yrityksellä on ollut testattavana esimerkiksi

muutoksista tehtiin Suomessa. Vuonna 1960 yhtiö nimel-

henkilöautoihin soveltuvan autopilotin kehittäminen. Sen

tä Nokia perusti elektroniikkaosaston. 1990-luvulla yhtiön

ansiosta kuski voisi vain ohjelmoida määränpään autoon

johtoon nousi Jorma Ollila, jonka kaudella Nokia luopui

ja heittää jalat konepellille. Yrityksessä on kerran viikossa

kaikesta muusta perinteisestä liiketoiminnastaan – puun-

päivä, jolloin työntekijät saavat kehittää mitä tahansa omia

jalostuksesta, kumiteollisuudesta, tietokoneista, kaape-

hankkeitaan. Ehkä jokin niistä tuottaa vielä jonkin vinkeän

lituotannosta, televisioista – ja otti uuden kurssin kohti

sovelluksen tai tuotteen, joka sinkoaa Googlen entistä suu-

matkapuhelinvalmistusta. Syntyi menestystarina, Suomen

rempaan menestykseen.

kansantalouden sampo. Mutta, mutta. Olisiko Nokian taas
aika ajatella boksin ulkopuolelta?

Harkitsetko täyskäännöstä opinnoissasi? Toimi pian.
Vuodesta 2013 lähtien opiskelupaikan jo vastaanottaneiden ja ensimmäiseen opiskelupaikkaansa pyrkivien

lestäni kenen tahansa ison pelaajan kannattaisi eksperi-

on määrä hakea yliopistoihin eri kiintiöissä. Samalla

mentoida rohkeammin, eikä satsata kaikkea yhteen isoon

konkareiden sisäänpääsymahdollisuudet heikkenevät.

avaukseen. Koska markkinoita on lopulta vaikea ennustaa

Tuleva kevät on viimeinen hakukevät, jolloin jo jonkin

markkinatutkimuksien keinoin, hedelmällisempää voisi

opiskelupaikan vastaanottanut voi

olla tehdä ketterästi erilaisia prototyyppeja – ja antaa käyt-

päästä sisään yhtä helpolla kuin

täjien kokeilla niitä sekä keksiä niille uusia käyttötarkoi-

keltanokkakin.
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tuksia.” Herttualla on itsellään jo kaksi myyntiin erikois-

röm Teks

Aallosta ponnistanut start-up yrittäjä Timo Herttua antaa Noksulle neuvon, kuinka nousta mutakuopasta. ”Mie-
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kohukolttuja. Kun Donald ja Doris Fisher perustivat yri-

Laukussa leipää ja piimää vaan
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Ruokalan
r i t a r i
Ensin muovitarjotin pinosta. Sitten tarjottimen kanssa
salaattipisteelle, pieni lautanen kouraan ja ottimilla
vihersalaattia ja raasteita. Loraus kastiketta päälle
muovikauhalla. Sen jälkeen vilkaisu läpinäkyvässä
pidikkeessä seisovaan ruokalistaan, valmiina
vastaamaan, kun permanenttipäinen nainen kysyy, että
leipäjuustobroileripataa vai kasvis-papujambalayaa,
kumpaa saisi olla. Nainen ojentaa annoksen tiskin yli, ja ei
kun eteenpäin, muovitarjotin liukuu metallista linjastoa
pitkin. Lisukkeeksi saa valita perunaa tai riisiä, tummaa
riisiä tai vaaleaa riisiä. Nyt on annos melkein valmis.
Tarjotin kourissaan poika lähestyy pöytää. Pöydällä on
veitsiä, voirasioita ja leipää. Hän ei tiedä, mutta minä
tarkkailen. Seuraan hänen kättensä liikkeitä, kun hän
leikkaa leivästä viipaleen, sitten toisen, rivakasti, viipaleet
irtoavat leipäpötkäleestä ja valahtavat päällekäin puiselle
leikkuulaudalle. Kun hän vielä jatkaa ja leikkaa kolmannen
palan ja alkaa sukia oivariinia leipiensä päälle, ruokalan
ritari puuttuu peliin. “Pssst! Sinä siinä! Haluaisitko vielä
neljännenkin leipäviipaleen?”

”leipä annos 3 viipaletta. Lisäleipä 0,50 €.” Tällaisella teks-

lumieli leivänjakotempauksen. Aino jalkautui ruokalaan ja-

tillä varustettu kyltti killuu Dipolin opiskelijaruokalassa.

kamaan neljännen leipäviipaleen kaikille, jotka ottivat kol-

Koko syksyn kylttiä tuojoitelleessa Ainon toimituskun-

me palaa.

nassa heräsi kapinamieliala. Millaisina possuina ne meitä

Ensimmäisenä Ainon haaviin osuu biotuotetekniikkaa

oikein pitävät? Ihan kuin opiskelijat olisivat jotain leipä-

opiskeleva Heikki Muhli. Hän on ottanut tarjottimelleen

rohmuja. Mitäs sitten jos ottaa neljä leipää, ei siinä kovin

kolme palaa vaaleaa leipää.

montaa senttiä kukaan häviä. Ja jos jollain on niin kova

Hän kuitenkin kieltäytyy Ainon tarjoamasta neljännes-

nälkä, että haluaa syödä neljä palaa leipää, tuntuu kohtuut-

tä palasta. Muhli vakuuttaa, että hänelle kolme palaa kyllä

tomalta kieltää se nälkäiseltä opiskelijalta.

riittää hänelle, ei hänellä niin kova nälkä ole. Miehestä huo-

Tästä suivaantuneena Aino käynnisti Dipolissa hyvä jou-

maa, että hän ei muutenkaan anna leipärajoituksen haitata
16
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Selityksiä pöytään

menoaan liikaa. ”Joskus olen ottanut neljä viipaletta, eikä
kukaan ole sanonut minulle mitään”, Muhli sanoo. Niin sitä
pitää. Muhli jatkaa valitsemaan juomaa ja sitten kassalle.
Seuraavaksi Ainon huomion kiinnittää arkkitehtiopiske-

Aino Pajukangas, miksi Dipolin ravintolassa on kyltti, joka kieltää ottamasta enempää kuin kolme viipa-

lija Saku Kuittinen, joka on leikannut kolme palaa ruis-

letta leipää?

limppua. Kuittinen ottaa huvittuneena vastaan Ainon tar-

Suosittelemme tällaista leipäannosta, jotta kukaan ei täyt-

joaman neljännen leipäpalan. ”No juu, totta kai”, Kuittinen

täisi vatsaansa pelkällä leivällä. Meidän ateriasuosituk-

vastaa tarjoukseen.

semme perustuvat valtion suosittelemaan lautasmalliin.

Hänen mielestään kolmen palan leipärajoitus on ihan

Haluamme tällä tavalla ohjata asiakkaita terveelliseen

asiallinen. ”Niin joku ei voi ottaa leipää mukaan ja syödä

ruokavalion pariin niin, että asiakkaat nauttisivat tasapai-

sitä ulkopuolella”, Kuittinen mietiskelee, mutta myöntää sa-

noisesti kaikkia ravintoympyrän mukaisia ravintoaineita,

man tien, että moinen viekastelu ei ole kovin todennäköis-

leivän lisäksi myös lihaa tai kalaa, kasviksia ja perunaa.

tä. Se vaatisi aikamoista ahneutta. Hän ei koe, että rajoitus
haittaisi hänen ruokailujaan: ”Otan sitten vähän paksumpia

Ohjataanko muissakin Sodexon ravintoloissa asiak-

viipaleita, jos on kovempi nälkä”, Kuittinen sanoo.

kaita terveelliseen ruokavalioon, vai tarvitsevatko
vain opiskelijat ohjausta?
Tekemäni suppean selvityksen mukaan samankaltaisia

rajoituksesta tekee niin ärsyttävän sen absurdius. Se tun-

kylttejä ei näyttäisi muissa ravintoloissamme olevan, vaan

tuu aliarvioivan opiskelijoiden älykkyyttä. Mitä järkeä on

ohjaamme asiakkaita muilla asiakasviestintämateriaaleilla

rajoittaa viipaleiden määrää? Jos todella halutaan suitsia

terveellisen lautasmallin mukaiseen ruokailuun. Jos saam-

liikaa leivänsyöntiä, pitäisi kiinnittää huomiota syötävän

me Dipolin asiakkailta laajasti asiasta palautetta, on myös

leivän painoon tai viipaleiden yhteenlaskettuun paksuu-

meille tarkoituksenmukaista harkita toisenlaisia ratkaisu-

teen. Viipalepohjainen rajoitus on järjetön.

ja, joiden avulla voimme viestiä asiakkaille valtion ravitse-

Kuittinen kiittää leivästä ja siirtyy kassalle. Ainolla on

missuositusten mukaisesta ateriakokonaisuudesta.

vielä yli puolet tempausta varten varaamistaan leivistä jälSäästetäänkö leipärajoituksella rahaa?

jellä, kun jakotilanne keskeyteyy.
Keittiön ovesta syöksyy ulos Dipolin ravintolatoimenpääl-

No kyllä tällä on hyvin pienet taloudelliset vaikutukset.

likkö. Hän sanoo, että Ainon täytyy lopettaa leipien jakaminen Dipolissa opiskelijoille. Hän ei halua kommentoida syytä

Miten henkilökunta puuttuu asiaan, jos näkee jonkun

kieltoon, koska ravintolasta vastaavassa firmassa, Sodexos-

ottavan neljä palaa leipää?

sa, lausuntoja saa antaa ainoastaan yhtiön viestintäpäällikkö

Vaikka siinä on maininta, että lisäleipä on 50 senttiä, niin

Aino Pajukangas.

äärimmäisen harvoin sitä lisämaksua peritään. Kun ei tämä

Soitan Pajukankaalle. Häneltä ei heru ymmärrystä Ainon

leipäasia ole taloudellinen kynnyskysymys.

leipätempaukselle. Pajukankaan perustelut leipätempauksen kieltämiselle kiteytyvät siihen, mihin useimmat muutkin

Lasketaanko näkkileipä leiväksi? Saako ottaa kolme

kiellot Suomessa: hygieniaan. Pajukangas huomauttaa, että

pehmeää leipää ja lisäksi näkkäriä?

Sodexho on vastuussa kaikesta Dipolissa jaettavasta ruuas-

No kyllä kun se näkkileipä on siellä leipäpöydässä, niin kyl-

ta, eikä Ainon jakaman leivän hygienisyyttä ole varmistettu.

lä se ihan leiväksi on luettu. Mutta tää on tosiaan lähinnä
suositus.

poistun

Dipolista. Ravintolatoimenpäällikkö oli selvästi

hämmentynyt ja pahoillaan siitä, että Aino jakoi leipää Di-

Miten olette ottaneet huomioon sen, että opiskelijat

polissa. Eikä tarkoitus ollut pahoittaa kenenkään mieltä –

saattavat leikata nyt aiempaa paksumpia viipaleita

vaan jakaa leipää ja hyvää joulumieltä.

leipää?
Me ollaan siitä ihan tietoisia ja sen takia tämä on ollut lähinnä muodollinen seikka tämä kolme viipaletta. Se on lä-

valle pöydälle. Jos jollekin jää nälkä. Ottakaa siitä. √

hinnä yks keino ohjata tasapainoiseen ruokavalioon.
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Ennen kuin poistun paikalta, jätän vielä puoliksi täyden
leipäpussin ruokalaan johtavien portaiden alapäässä ole-
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osuu tällä kommentillaan asian ytimeen. Leipä-

kuit tinen

Oon mä juonut viinii Viinissä

Ainon suuri viininovelli
Kirjoitimme sinun avuksesi
novellin, jonka avulla osaat valita
juuri oikean viinin kulloiseenkin
elämäntilanteeseen. Työssä meitä
auttoi Aalto-yliopiston viinikerho
Baccus.

Tulin kotiin miekkailuharjoituksista viiden bussilla kuten

kuonot väpättävät ja samalla viikset värisevät hellyttäväs-

tavallista. Olin kääntyillyt koko yön vuoteessani. Päivällä

ti. Katson keskimmäistä niistä syvälle silmiin. Sillä on sie-

minulla oli pahoja aavistuksia enkä pystynyt keskittymään

lukas, älykäs katse, ruskeat silmät. Samalla tunnen kopu-

luennolla. Lounastauolla soitin varmuuden vuoksi isoäidil-

tuksen olallani. ”Voinko olla avuksi?” kuulen heleän naisen

le, että onhan hänellä kaikki kunnossa. Kaikki oli mummul-

äänen. Käännyn. Taas uppoan syvälle ruskeisiin sielukkai-

la hyvin, mutta pahat aavistukset eivät kaikonneet.

siin silmiin. Mutta tällä kertaa ne eivät kuulu hamsterille,

A i n o N o 7 / 2 0 11

Kun astuin kotiovesta sisään, näin sen. Leevi, ketarat

vaan tytölle.

pystyssä parketilla! Riensin Leevin luokse ja otin sen käm-

Lähden kaupasta mustan hamsterin ja eläinkaupan myy-

menilleni. Hengetön hamsteri. Hätä tulvahti rintalastan

jän, Annin, puhelinnumeron kanssa. Elämä on ihanaa. Aion

alla. Soitin äkkiä taksin, mutta Viikin eläinsairaalassa sa-

soittaa Annille heti huomenna ja kutsua hänet luokseni la-

nottiin, että on liian myöhäistä. Leevi oli tukehtunut pähki-

silliselle viiniä. Poikkean Alkoon.

nään. Se oli vasta kaksivuotias.

Tavoitteena on seitinohut, ranskalaistyylinen hiprakka.

Olin soittanut suru-uutisen Tiinalle, joka oli alkanut itkeä

En sentään halua humaltua Annin ja minun ensitreffeillä.

hysteerisesti puhelimessa. Kotona ruokapöydällä odotti lap-

Tarvitsen viinin, joka ei ole niin helppo, että yllyn ryystä-

pu häneltä: ”Hyvä Pertti, minusta meidän on aika lähteä eri

mään sitä liikaa.

suuntiin. Kun Leevikin on kuollut, en näe enää syytä jatkaa
yhdessä. Soitellaan, Tiina.” Eikä siinä kaikki. Katsoin puhe-

Baccuksen viinivinkki: Villa Puccini 11,49 € (Alko). Tämä

lintani, yksi viesti vastaajassa: ”Hyvä Pertti, älä tule enää kos-

punaviini on keskitäyteläinen, kirsikkainen ja hennon

kaan meille töihin. Lopputili maksetaan ensi kuussa. Juhani.”

mausteinen, mutta myös hieman tanniininen, joten nautis-

Potkut saaneena, jätettynä, siivosin Leevin häkkiä vii-

kelet sitä kaikessa rauhassa mukavasti sujuvan keskuste-

meistä kertaa. Itkin. Kaipasin lohdutusta, lähdin Alkoon.

lun lomassa samalla antaen itsestäsi erittäin hyvän vaiku-

Viini auttaisi tuskaan edes hetkeksi. Vaan mikä viini? Kun

telman deitillesi.

rahaakaan ei juuri ole, lopputilillä ei pitkälle pötkitä.
Baccuksen viinivinkki: Yhden tähden Jallu. Ei se viini
joka tilanteeseen sovi...

k aikki

on edennyt minun ja Annin välillä nopeasti. Jo nel-

jännet treffit edessä. Anni tulee meille, ja aiomme lojua sohvalla katsomassa elokuvaa. Ja juoda samalla vähän viiniä.
Anni on valinnut varmaan meille taas jonkun dokumenItäkeskuksen eläinkaupassa. On kulunut vuo-

tin. Viimeksi katsoimme elokuvan, jossa kaksi aktivistia

si Leevin kuolemasta. Leevi haluaisi, että siirryn eteenpäin.

murtautui ydinvoimalaitokseen. Anni on niin älykäs ja tie-

kul jeskelen

Hamstereita on häkeissä kahdella eri hyllyllä. Leevi oli iha-

dostava. Eläinrakas, ei syö lihaa, ostaa luomua.

nan valkoruskeapilkullinen, joten hylkään kaikki vaaleansä-

Meillä on kiva ilta tulossa. Anni aikoo hankkia treffeille

vyiset marsut. En minä etsi Leeville korviketta, vaan uutta

paitsi elokuvan, myös kyytönmaitojuustoa. Katseeni kier-

ystävää. Sen pitääkin näyttää erilaiselta kuin Leevi näytti.

tää Alkon hyllyjä. Etsin täydellistä luomuviiniä…

Katselen mustaturkkisia hamstereita, joita on kaupasBaccuksen viinivinkki: André Stentz Riesling 17,49€

sa esillä kolme. Tuijotan vuorotellen niitä kaikkia. Niiden
18
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(Alko). Maukas Alsacen Riesling, joka sopii erittäin hyvin

tä juhlia kunnolla! Lähde kavereiden kanssa viikonlopuksi

myös juuston kera. Tämä upea luomuvalkoviini on kuiva,

Ruotsin risteilylle ja tuo mukanasi pullo Charles Heidsieck

hapokas ja kypsän sitruksinen.

Brut Vintagea 2000. Poksauttakaa pullo yhdessä ja iloitse
siitä, että sinulle jää enemmän juotavaa. Saatavuus vainlaivalta, hinta 39,20 €. Muista tuoda tyttöystävälle laivalta
myös jättipaketti Tobleronea.

mieleeni

on hiipinyt epäilys, että juttuni Annin kanssa su-

juu niin hyvin osittain loistavien viinivalintojeni kanssa.
Tiina ei edes pitänyt viineistä. Luuska.
Meillä menee itse asiassa niin mukavasti Annin kanssa,

vaikk a

appivanhemmat olivat epäileväisiä, hamstereiden

että olen ensi sunnuntaina menossa tapaamaan hänen van-

leluja valmistava yritykseni on ottanut hyvin tulta alleen.

hempiaan Kauniaisiin, heidän Kallträskin rannalla komei-

Kohta laajennutaan Venäjälle, ja jopa Aasiaan laajentu-

levaan villaansa.

misesta on puhuttu. Turha se on appiukon neuvoa, ei hän

Haluan säväyttää viinituomisillani ilman, että vaikutan

niin paljon minua rikkaampi enää ole. Mekin Annin kanssa

nousukkaalta. Eikä nyt yli 15 euron viinin olisi varaakaan,

asumme Kauniaisissa. Kuka nyt uskaltaa sanoa, että hams-

kun palkkapäivään on vielä kaksi viikkoa ja tilillä satku.

tereiden lelut eivät ole aikuisen miehen bisnes.

Baccuksen viinivinkki: Lindauer Brut 9,99 € (Alko) on

nyt on jo 17-vuotias, vuoden päästä täysi-ikäinen. Ja lak-

hintalaatusuhteeltaan loistava valinta, joka kuvastaa hyvää

kiaisetkin tulossa. Mahtaako tyttö arvata, mitä isäpappa

makua ja järkevää rahankäyttöä, jota appiukko varmasti

suunnittelee lahjaksi.

Vuodet ovat vierineet äkkiä. Vastahan Lilli syntyi, mutta

aivan erityisen viinin. Jotain aivan poikkeuksellista. Enää
ei tarvitse tyytyä yhden tähden jalluun, kuten joskus hulluina nuoruusvuosina.
Baccuksen vinkki: Portviini. Tätä harvinaisuutta on vaikea löytää, mutta etsintä on parasta aloittaa paikan päältä
Quinta Do Novalin viinitilalta Pohjois-Portugalista. Quinta
do Noval Vintage Port Nacional 1994 on huippulaatuinen
on jälleen aavistuksia. Jotain on tapahtumassa,

portviini, juuri sopivasti lapsesi syntymävuodelta. Rypäleet

tunnen sen. Koko päivän on taas ollut outo tunne. Paniikki

kerätään alkuperäisistä käynnöksistä. Hinta n. 1500 €/pul-

iskee. Ei kai taas? Harri-hamsterini on vasta kolmen vanha,

lo. Lisätietoa: www.quintadonoval.com

minull a

sillä on monta iloista juoksupyörä vuotta edessä!
Lähden kotiin kesken työpäivän valittaen pääkipua, ryn-

Baccus oli alun perin KY:n perinteinen viinikerho, joka

tään rapun ovesta sisään, avaan asuntomme oven tärisevin

Aallon synnyttyä laajentui yhdistämään kaikki Aallon

käsin. Luojalle kiitos! Harri rouskuttaa heinää häkissään

viininystävät. Baccuksen tarkoitus on edistää viinikult-

tyytyväisenä. Juoksen sen luokse ja otan sen syliin helpot-

tuuria Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Se

tuneena. Minun hamsterini. Silitän sen mustaa kiiltävää

on avoin kaikille AYY:n jäsenille, kokeneille viinitietä-

turkkia. Se katsoo minua ruskeilla nappisilmillään.

jille ja aloittelijoille.

Myös Anni on näköjään tullut aikaisemmin kotiin. Hän
kävelee makuuhuoneesta ja katsoo hellästi, kun istumme
Harrin kanssa sohvalla, me pojat kahdestaan.
Annilla on kerrottavaa. Hetkeksi pelko hiipii taas mieleen, kunnes Anni sanoo sen: ”Meille tulee vauva.” Ryntään
Annin kaulaan. Aavistinhan minä sen, että jotain on ilmas-

ppu k a

k to
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d
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Baccuksen vinkki: Samppanja. Perheenlisäystä on syy-
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Vaan hetkinen. Anni on raskaana, hän ei voi alkoholia
paljoa lipittää.
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sa. Mutta että näin ihana uutinen. Tätä pitää juhlia!
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Annan täysi-ikäistyvälle Lillille lahjaksi tietenkin jonkin

osaa arvostaa.

Ooh, sarjakuvataitelija metsän syleilyssä
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Pirujen maalaaja

Mikko A. Jeskanen päätyi työttömien
nuorten mediapajalta Suomen
suurimman kustantajan talliin. Oikean
aiheen löytämisessä meni viisi vuotta
valmistumisesta, mutta sen jälkeen kaikki
on tapahtunut hämmästyttävän nopeasti.
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Hyi, ei saa varastaa omenaa
nel jä

vuotta sitten Mikko A. Jeskanen löysi kaverin kir-

vielä kolme vuotta, ennen kuin Jeskanen löytäisi perkeleen

jahyllystä kertomuskokoelman ikivanhoista suomalaisista

kaverinsa kirjahyllystä.

myyteistä. Hän oli ohimennen selaillut sitä jo vuosia aiemmin, mutta nyt tarinat todella kolahtivat.

torpan

saunassa oli tehty veritöitä. Kukaan ei tahtonut

Vuonna 1947 ilmestyneessä Myytillisiä tarinoita

sinne uudeksi asukkaaksi, mutta lopulta eräs nuoripari

-kokoelmassa seikkailivat noidat ja pirut. Jeskanen lehteili

osti torpan halvalla ja asettui taloksi. Pian tapahtui sau-

kirjan sivuja. Tarujen henkilöt tekivät sopimuksia paholai-

noessa kummia. Lauteiden alta kuiskutteli piru. Milloin

sen kanssa ja allekirjoittivat ne omalla verellään. Kuolleet

kehotti yksinäistä saunojaa tekemään pahaa läheisil-

pitivät yöllä kirkossa messuja, perkeleet kuiskivat nurkissa

leen, milloin haastoi renkejä tappeluun tai usutti isän-

ja noitaepäilyt velloivat naapurustoissa.

täpariskuntaa kiimaisina toistensa kimppuun. Piru oli

Jeskanen alkoi nähdä päässään kuvia. Hän tarttui ky-

tullut saunaan jäädäkseen.

nään. Jeskanen piirsi ja piirsi uudelleen, ja näytti luonnok-

Kun Jeskanen lueskeli yli 60 vuotta vanhaa Myytillisiä

sia kavereilleen. Kului kaksi vuotta. Vuonna 2010 hän sai

tarinoita -teosta, hän löysi siitä vahvoja tarinanpätkiä. Hä-

työnsä valmiiksi, laski kynän pöydälle, paketoi työnsä tu-

nen mielestään tarinoiden ihmiset eivät kuitenkaan olleet

loksen kirjekuoreen, kirjoitti kuoren päälle WSOY:n osoit-

kovin persoonallisia, joten hän keskittyi etenkin luomaan

teen ja lähetti kuoren matkaan.

niihin enemmän luonnetta. ”Yhdistelin tarinanpätkiä ja

Kaksi viikkoa sen jälkeen puhelin soi: “Päivää, haluai-

keksin uusia koukeroita”, Jeskanen sanoo.

sin puhua kanssasi Perkeleestä”, sanoi soittaja. Hän ei ollut

Hän oli varsin tyytyväinen lopputulokseen. Mutta vaik-

mistään uskonlahkosta. Soittaja oli WSOY:n kustannustoi-

ka Jeskanen uskoi tarinansa olevan vähintäänkin kehitys-

mittaja.

kelpoinen yleisön suosikiksi, hän ei olettanut, että Suomen
suurin kustantaja tarttuisi siihen pikavauhtia.

A. Jeskanen on ollut tarinankertoja pienestä pitäen.

Kun WSOY:n kustannustoimittaja soitti Jeskaselle, en-

Ennen kuin hän osasi kunnolla kirjoittaa, hän piirsi tari-

simmäinen reaktio oli yllätys. Hän oli lähettänyt käsikir-

noita, joiden tapahtumat äiti sai kirjoittaa paperin toiselle

joituksen sinne vain kaksi viikkoa aikaisemmin. Jeskanen

puolen.

ei ollut ehtinyt vielä edes tarjota sitä muille kustantajille.

mikko

WSOY:n suomalaisen kaunokirjallisuuden osastolla innostuttiin Jeskasen käsikirjoituksesta heti, koska siinä osui

hän ei koskaan suunnitellut ryhtyvänsä.

monta asiaa kohdalleen. Suomalaisia kiinnostavat paho-

Mieli muuttui vasta koulun ja armeijan jälkeen, kun

laisaiheet ja oman maan historia. Myös räväkkä nimi Perkele kolahti WSOY:lla.

Jeskanen oli istunut puoli vuotta työttömien nuorten mediapajalla maalaamassa, videokuvaamassa, piirtämässä

Jeskanen yllättyi myös siitä, että kustantaja ei halunnut

sarjakuvaa ja pohtimassa, mihin sitä ryhtyisi isona. “Aloin

tehdä käsikirjoitukseen juuri minkäänlaisia muutoksia.

ajatella, että ehkä tarinoiden keksiminen ja kuvittaminen

Ainoa asia, mihin kustantaja puuttui, oli Jeskasen albu-

onkin tosiaan sitä, mitä osaisin parhaiten”, Jeskanen sanoo.

min valtava pituus: kirjaksi painettuna siitä olisi tullut yli

Hän päätti hakea Taideteolliseen korkeakouluun kuvaama-

500-sivuinen järkäle – hieman liian tuhti paketti muinaista-

taidonopettajalinjalle ja pääsi sisään ensimmäisellä yrittä-

rinoita pukinkonttiin. Kustantaja ehdottikin, että teos jul-

mällä.

kaistaisiin kahdessa osassa. Niin myös tehtiin.

Porvoolaispoika Jeskanen matkusti Helsinkiin opiskelemaan eikä kauaa soluasunnossa viihtynyt. Hän muutti

ensimmäinen

osa albumista, Perkele, julkaistiin alkuvuo-

neljän opiskelukaverinsa kanssa puutalokommuuniin Ta-

desta 2011. Kriitikko Katariina Norontaus kirjoitti Turun

panilaan. Siitä tuli Jeskasen koti yli kymmeneksi vuodeksi.

Sanomissa maaliskuussa: ”M. A. Jeskasen Perkele on pirun

2000-luvun alussa Jeskasen kommuunin syysbileet oli-

hyvä sarjakuvateos. Suopea pikavilkaisu muuttuu yhä suu-

vat koko Taideteollisen korkeakoulun tuntema tapahtuma.

remmaksi mieltymykseksi, kun käy selväksi, että tarinan-

“Heti muuton jälkeen käytiin omenavarkaissa komman-

kerronta tempaa lukijan kerrassaan villiin pirunpolskaan”

dopipot päässä. Onneksi tajusimme pian rauhoittaa menoa

ja Ville Hänninen Parnassossa kesäkuussa: ”Jeskasen ro-

sen verran, ettei naapureilta juuri tullut valituksia, vaikka

soinen piirrosjälki sopii mainiosti tarinoihin. Historiallisis-

idyllisellä keskiluokan suosimalla alueella asuttiinkin.”

sa sarjakuvissa tukeudutaan turhan usein pikkutarkkaan ja
vähän sisäsiistiin jälkeen.”

Jeskanen valmistui vuonna 2005. Pysyvä kuviksenopettajan virka ja omistusasunto eivät huvittaneet. Jeskanen jäi

Albumi on myynyt esikoissarjakuvateokseksi poikke-

asumaan puutalokommuuniin ja heittäytyi freelanceriksi.

uksellisen paljon. Tuhannen kappaleen ensipainos myytiin

Hän teki kuvituksia, piti sarjakuvakursseja ja teki opetta-

loppuun puolessa vuodessa ja nyt syksyllä otettiin toinen

jan sijaisuuksia.

painos.

Koko ajan mielessä kuitenkin väikkyi ajatus pitkän sarja-

Lokakuussa julkaistiin myös teoksen toinen osa, Santala.

kuva-albumin tekemisestä. Hän ei kuitenkaan halunnut ryh-

Se kertoo tavallisesta talopojasta, joka saa yllättäen tietäjän

tyä töihin, ennen kuin löytäisi täydellisen aiheen. Kestäisi

lahjan. “Kun hieman hölmö talonpoika yhtäkkiä saa paljon
21
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Koululaisena, ala-asteelta lukiolaiseksi asti, Jeskanen
piirteli tarinoita omaksi huvikseen. Ammattitaiteilijaksi

Te ke e m i e l i p o k s a u t t a a p a u k k u m a r j o j a

"Suomessa on yhden
käden sormilla laskettava
määrä kokoaikaisia
sarjakuvantekijöitä."

tietäjänviisautta käyttöönsä, hän on yhtä hämmentynyt kuin
se joka ensimmäistä kertaa elämässään yrittää etsiä internetistä ratkaisua pulmaansa. Viisaus alkaa siitä, kun osaa
käyttää tietoa oikein”, Jeskanen sanoo.
vuonna

2010 sarjakuva-albumeita myytiin Suomessa kus-

tantajien tilastojen mukaan kaikkiaan noin 13 miljoonalla eurolla. Suurin osa tästä rahasta menee kustantajien ja
suurten nimien tileille.
Sarjakuva-alalla myynti on vielä keskittyneempää kuin
takymmenestä myydyimmästä kotimaisesta teoksesta oli
joko Juban tai Pertti Jarlan tekemiä. Myydyin kotimainen sarjakuva-albumi oli Pertti Jarlan Fingerpori 3. Sitä
myytiin 24 600 kappaletta.
Ulkomaisten sarjakuvien myyntiä taas dominoi Disney.
Viime vuosina 20 myydyintä ulkomaista sarjakuvaa ovat
poikkeuksetta olleet kaikki Disneyn.
Vaikka Jeskanen on päässyt Suomen suurimman kustantajan talliin, hänkään ei elä pelkästään sarjakuvilla. Työn
alla on kreikkalaisia jumaltarustoja käsittelevä uusi albumi, mutta hän tekee ohessa muitakin kuvitustöitä. Vuodesta 2008 lähtien Jeskanen on tehnyt kuvituksia esimerkiksi
tiedekeskus Heurekalle.
jesk anen

kokee olevansa ennen kaikkea sarjakuvantekijä,

mutta hän ei usko koskaan elättävänsä itseään täysipäiväisesti sarjakuvalla. Se on alan ikävä realiteetti Suomen
kokoisessa maassa. ”Varmasti teen tulevaisuudessakin
sekalaisia kuvitus- ja opetuskeikkoja. Suomessa on yhden käden sormilla laskettava määrä kokoaikaisia sarjakuvantekijöitä: ne, joiden strippejä on melkein jokaisessa
suomalaisessa jääkaapin ovessa. En usko, että tarinani ja
niiden hahmot saavuttavat aivan vastaavaa kulttimainetta, vaikka suosio ja myynti moninkertaistuisi nykyisestä.”
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romaanikirjallisuudessa. Vuonna 2010 neljätoista kahdes-
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Armaani
vaatteet

B oy s w i l l b e g i r l s a n d g i r l s w i l l b e b oy s

Pyysimme
aaltolaisia
pariskuntia
hyppäämään
toistensa kuteisiin.

Kaisa, arkkitehtuuri & Jukka, arkkitehtuuri
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Tiina, puunjalostustekniikka & Janne, johtaminen

28
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Pauliina, graafinen suunnittelu & Niklas, graafinen suunnittelu
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Bisneshenkinen pilkkihaalari

Kuvattavat vastasivat kysymyksiimme

Miten kuvalisit t y yliäsi?
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Kaisa: Hyppään helposti
mekkoon tai valtavaan paitaan. Vaatteet eivät saa olla
hidaste, vaikka kiva, selkeä
ulkonäkö onkin tärkeää. Huivit ovat huippuja.
Jukka: Pukeudun rennosti
ja yksinkertaisesti. Vaatteiden pitää tuntua mukavalta
päällä.

Tiina: Yksinkertainen, tumma ja asiallinen. Pidän toimistopukeutumisesta, mutta
toisaalta kotona pukeudun
usein esimerkiksi vaaleanpunaiseen.
Janne: Olen pukeutujana kameleontti. Voin laittaa päälleni mitä vain pilkkihaalarista pikkutakkiin.

Pauliina: Oon aika laiska, joten tykkään pukeutua mahdollisimman mukavasti väljiin ja vähän liian isoihin
vaatteisiin.
Niklas: En monena aamuna
jaksaisi pukeutua ollenkaan,
mutta koska on pakko, olen
koonnut kasan vaateita, joita voi pukea päälleen sattumanvaraisesti.

Mitä mieltä olette toistenne ty yleistä?
K: Jannen Huppareissa ja Niken Airmaxeissa vilkkuu yläasteaikainen hiphopfiilistely.

T: Janne pukeutuu bisneshenkisesti, mutta välillä yllättää erikoisilla valinnoillaan.

J: Kaisa on vikkelä jaloistaan,
joten sillä on monesti joustavat vaatteet. Kaisan pukeutuminen on hyväntuulista.

J: Tiina pukeutuu kouluun ja
töihin hyvin asiallisesti. Kotona mennään mukavuuden
ehdoilla.

P: Niklas näyttää aina tosi
kunnolliselta.
N: Pauliina näyttää aina tosi
sekavalta. Se ei kuitenkaan
useimmiten johdu vaatteista.

Miltä tuntui olla toisen vaatteissa?
K: Jukan vaatteet eivät istuneet mistään. Puettuani
ne ylleni mulle tuli lepponen
olo.

T: Oudolta ja miehekkäältä,
mutta yllättävän mukavalta.
Kengät olivat pahimmat
ylisuuren kokonsa puolesta.

P: Niklaksen paita haisi vähän... miehelle, muuten ok.
Jos olisin maajussitar, pukeutuisin noin.

J: Kengät eivät mahtuneet
jalkaan ja legginsit tuntuivat pinkeiltä. Paitakin näytti
suuremmalta Kaisan päällä.
Kaisa pitää vyötä ihan ihmeellisen korkealla.

J: Epämukavalta ja vaivautuneelta. Vaatteet ovat osa
identiteettiä.

N: Odotan innolla sitä hetkeä, jolloin itseään kunnioittava mies voi näyttää näin
paljon säärtä julkisella paikalla.
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M i k s i R i k u m u r j o t t a a?

B r ä n d i
n i melt ä

Vassinen
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Mainosmies Riku Vassinen ei pelkää
imbesillin leimaa. Mutta ei malta olla
googlaamatta itseään aina silloin
tällöin.
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M i k ä i h m e e n v i r t u a a l i p i p p e l i?

verkkokirjoittaja kiteyttää asian

tomuuden kanssa mitään ongelmia. Toisaalta

osuvasti: “Hän on ymmärtänyt digiajan perus-

ketään ei kiinnosta tyyppi, joka puhuu vain it-

piirteen; ole(t) brändi. Hän on digiajan Jari

sestään.”

anony ymi

Tervo, jolla on kiinnostava virtuaalipippeli.”

Puhuessaan Vassinen tarkkailee koko ajan

Toinen kommentoija tiivistää asian vieläkin

reaktioitani. Blondit hiukset ovat huolettomas-

herkullisemmin: "Jätkällä on leuka kuin Rid-

ti pystyssä, ranteessa killuu bling-kello, pääl-

gellä ja tukka kuin Ridgen veljellä, se kirjoittaa

lä raidallinen villapaita. Harkitun lungia, sopii

arvostettuun julkaisuun arvostettuja blogikir-

imagoon.

joituksia, kirjoittaa kirjoja ja vielä imettää digiään niin miehille kuin naisille."

29-vuotias mainosmies ja kirjailija Riku
Vassinen on luonut itsestään muutamassa

Virtuaalipippelin kasvattaminen on näinä

vuodessa jokseenkin katu-uskottavan hen-

aikoina helppoa. Sen kun uhoaa nimimerkin

kilöbrändin. Vuonna 2007 kauppiksesta val-

suojista kaiken maailman puuha- ja homma-

mistunutta Vassista tituleerataan Suomen

foorumeilla. Riku Vassinen on valinnut foo-

johtavaksi sosiaalisen median asiantuntijak-

rumikseen Suomen markkinointialan, ja hy-

si. Markkinointistrategin päivätyönsä lisäksi

pännyt sotaan oma nimi ja naama edellä.

Vassinen on ehtinyt julkaista jo kaksi kirjaa

“Maailmassa ei voi olla taskulämmin ja

– digimarkkinointia käsittelevän Digitaali-

miellyttää kaikkia. Jos haluaa olla jollakin ta-

sen jalanjäljen yhdessä Antti Isokankaan

valla kiinnostava, pitää ottaa tietoinen riski

kanssa sekä syksyllä ilmestyneen Moccalatte-

siitä, että suututtaa jengiä”, Vassinen sanoo.

hipsterin.

Ja hän elää niin kuin saarnaa. On kiinnostava, ja ärsyttää jengiä.

Edellistä kirjaansa Vassinen mainosti YouTubessa omatekoisella räppivideolla. ”Riku
tulee sunkin toimiston arkkuu kiinni naulaa-

neukkarin lasiseinien toisel-

maan”, hän räyhää videolla vasaraa heiluttaen.

la puolella on lähes harras tunnelma. AD:t ja

Bisneskirjan mainosvideota on katsottu 32 500

copywriterit nakuttavat avarassa konttorissa

kertaa.

mainostoimiston

töitä, indiepopit pauhaavat kuulokkeissa.
Lasikopissa melkein kaikuu, kun Vassinen

Uusi kirja perustuu Vassisen pitkäaikaiseen sivutyöhön ja hänen rooliinsa mainos-

puhuu. Hän on kovaääninen mies. ”Tykkään

alan

puhua itsestäni. Mulla ei ole yleensä vaatimat-

jana. Vassinen on kirjoittanut neljä vuotta
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piikittelevänä

besserwisserbloggaa-

N y t R i k u j o hy m y i l e e

Markkinointi&Mainonta-lehdelle blogia, jos-

kut häpeävät olla mainostoimistossa töissä.

sa hän lataa täyslaidallisia niin persuille, suo-

Itse en yhtään häpeile. Mielestäni teen todel-

malaiselle IT-keskijohdolle, mainosalan kolle-

la tärkeää työtä. Mainostoimiston tehtävä on

goille kuin ex-kotikaupungilleen Hyvinkäälle.

löytää brändin sielu ja myydä sitä. Autamme

Hän on saanut blogistaan lähinnä hyvää pa-

yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa,

lautetta, mutta myös pari tappouhkausta. Vas-

luomaan uusia työpaikkoja.”

sisen kynä on ajankohtainen ja provosoiva.

Mainosalan ihmisenä Vassista syytetään

”Jos joku pitää mua kirjoitusteni perusteel-

usein myös paskantärkeästä jauhannasta

la toukkana tai imbesillinä, se on riski, jonka

vailla aitoa sisältöä. Onneksi brändi nimeltä

voin hyvin ottaa”, Vassinen sanoo.

Vassinen on tehnyt huutelunsa tueksi muuta-

Ja jotkuthan todella pitävät häntä imbesillinä. Muun muassa tällaisen arvion Vassisen

kin kiinnostavaa. Palataan siis vassismin alkulähteille.

kirjoitukset ovat kirvoittaneet: "oman työhuoneen egoboostissa syntynyttä näennäisjourna-

“hy vink ä älle on helppo tulla!”, hehkuttaa

lismia, jota kuka tahansa näsäviisas ja Ima-

Hyvinkään ysäritunnelmiin jämähtänyt net-

gensa lukenut kevään ylioppilas-besserwisser

tisivu. Kaupungissa on kasvanut Riku Vassi-

kykenisi nakuttelemaan."

sen lisäksi muitakin rääväsuita. Esimerkiksi
Raptori-yhtye.

maanantai-ilta Vassinen avaa uuden A4-

Pari vuotta sitten kaupunki järjesti netis-

kokoisen doc-tiedoston, jossa on fontti Times

sä avoimen ideakilpailun uuden ostoskeskuk-

New Roman ja kirjasinkoko 12. Edessä lepää

sen nimestä. Vaikka nimiehdotus Raptori sai

kelmeäntyhjä paperi. Joka kerta Vassinen käy

ylivoimaisen äänimäärän, kaupunki kieltäy-

läpi epätoivoisesti eri ajatusketjuja – mihin

tyi nimeämästä kauppakeskusta yhtyeen mu-

markkinointi tai maailma on menossa, mitä

kaan. Shoppailuparatiisin nimeksi tuli Willa.

jok a

“Se oli oikeusmurha. Kun osallistetaan ih-

mentteja teksti tulee herättämään. “Nyt kolum-

misiä, pitää olla valmiita siihen, että tulokset

neja löytyy varastosta jo piirun verran vaille

eivät miellytä”, Vassinen toteaa.

parisataa.”
Neljän vuoden bloggaus on kasvattanut
Vassisen mainetta.

“Hyvinkäähän ei ole oikein mitään. Se on
paikka, jota ei voi oikein edes vihata.”
Lapsena Vassinen tehtaili mainoksia kou-

Teksteissään hän suhtautuu tekemisiinsä

lun diskoihin, katsoi telkkarista Hyvät, pa-

itseironisesti. Läpänheiton ja kärjekkyyden

hat ja rumat -sarjaa ja pelasi korista. Vassi-

alla on kuitenkin aitoa ammattiylpeyttä. “Jot-

nen harrasti myös ilmaisutaitoa ja onnistui
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ihmiset mistäkin ajattelevat ja millaisia kom-
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Onpas lennokas tukka ja upeat lasit

"Päädyin
tutkimaan
sisäisen
markkinoinnin
työkalujen
hyödyntämistä
CRMjärjestelmän
käyttöönotossa.
Se oli virhe."
36

Ke l l o o n 15. 2 1

sulautumaan joukkoon sanavalmiina, koulussa hyvin pärjäävänä hopparina. “Olin vähän sellainen jack of all trades, master of
none.”
Perhe Vassisen postiluukusta kolahtelivat 1990-luvulla niin Markkinointi&Mainonta
kuin Talouselämä. Kansikuvapoikina komeili
silloisen mainosskenen tähtiä Ami Hasanista
Jari Sarasvuohon.
90-luvun Suomessa elettiin mainonnan kulta-aikaa. Esimerkiksi Keijun TV-mainospätkässä nainen siveli iholleen margariinia mahtuakseen leninkiin, Valion piimätyttö tahtoi
miehen riskin rinnalleen, ja kaikkialla huudeltiin Jahvat tulloo.
Vassinen innostui markkinoinnista. Tie vei
kauppakorkeakouluun. “Viimeinen niitti oli
City-lehden artikkeli siitä, että kauppiksessa
opiskelevat stadin komeimmat kundit ja kauneimmat mimmit.”
Kauppisaikoinaan Vassinen oli aktiivinen
Kulttuurijaostossa, Kylteri-lehdessä, markkinoinnin ainejärjestössä ja speksissä. Iltaisin

nnal
ee
ti a

ks

kaa aiheesta enää graduun. Päädyin tutki-

Te

otossa. Se oli virhe. Olisi vaan pitänyt tehdä
gradu siitä, mikä oikeasti kiinnostaa.”
penkiltä Vassinen päätyi melkein suo-

raan pienen mainostoimiston toimitusjohtajaksi. Melkoinen urahyppäys: opiskelijasta
toimariksi.
Vassisen työllistyminen toimitusjohtajaksi
pikavauhtia kävi näin: ”Mokan Roope pirautti
ja kysyi, voisinko tulla jollakin tavalla kehittämään Holy Mountainin toimintoja. Olin aina
haaveillut mainostoimistossa työskentelystä, joten päätös oli helppo. Oikeastaan ekasta työpaikastani lähtien urakehitys on tapahtunut tällä tavalla – joku on aina soittanut ja
pyytänyt johonkin. Kaikkiin tarjouksiin en ole
tarttunut.”
Vaikka Holy Mountain oli vain pieni punavuorelaistoimisto, se nopeasti tunnetuksi nokkelista sissimarkkinoinnin tempauksistaan.
Kun Yle toi Nenäpäivän Suomeen, Vassinen
kävi kollegoidensa kanssa keskellä yötä nenittämässä kaikki Helsingin ja Tampereen
ihmispatsaat. Kun Playstation 3 tuli markkinoille, mainostoimisto järjesti lanseerauksen
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inen

hyödyntämistä CRM-järjestelmän käyttöön-

ka

maan sisäisen markkinoinnin työkalujen

koulun

k uronen
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Markkinoinnin kandinsa hän teki hiphopkulttuurista. ”En kehdannut kuitenkaan jat-

a

at m a i j a a
s
uv

beilla levyjä.

n

ti

hän veti valmennuskursseja, öisin soitti klu-

Vo i v o i , M y S p a c e - p a r k a

"Vuoden päästä huomasin
katsovani käyriä
vakavana ja kelaavani,
että joko lähden itse tai
saan fudut."

yhteydessäison aarteenetsinnän, jonka vihjeet
A i n o N o 7 / 2 0 11

oli piilotettu IRC-Galleriaan, Flickriin ja You-

Hän hamstraa LP-levyjä ja lukee paljon.
”Facebookissa ihmiset haluavat näyttää

Tubeen. Kampanja tavoitti noin 30 000 silmä-

muiden silmissä aina vähän paremmilta. On

paria.

spämmääjiä, joille kaikki on aina tosi ihanaa,
lähti

taas skumpalle, heillä on maailman upein puo-

myyntipalaveriin MySpacen edustajien kans-

liso. Tai arjen koomikoita, jotka koettavat tun-

sa. Palaverin tarkoituksena oli myydä toimis-

kea kaikkialle sutkautuksia. Ja sitten on niitä,

ton palveluja globaalille jätille. Tapaaminen

jotka postaavat HeiaHeiaansa jatkuvalla syö-

päättyi niin, että Vassinen tehtiin ensimmäi-

töllä jotain lumitöitä. Mutta paskat lumityöt

nen MySpace-Suomen maajohtaja. Hän oli sil-

mitään urheilua on.”

Kerran

toimitusjohtaja-Vassinen

loin 26-vuotias.
“Kun aloitin pestissä, olimme maailman
suurin sosiaalinen verkosto. Sitten Facebook

HeiaHeia on Facebookissa oleva palvelu,
jolla voi kertoa kaikille kavereilleen, mitä liikuntaa on harrastanut.

ajoi yhtäkkiä ohi. Vuoden päästä huomasin

Facebookissa Vassinen kuvaa olevansa itse

katsovani käyriä vakavana ja kelaavani, että

ehkä se neljäs Newsfeed-tukkija – tyyppi, joka

joko lähden itse tai saan fudut.”

mainostaa vain omia duunijuttujaan. ”Kyllä

Vassinen otti hatkat ja kurvasi Suomen

varmaan suostuisin jonkun Anna-lehdenkin

isoimpiin mainostoimistoihin. Hänestä tuli

haastatteluun, jos se myisi kirjojani”, hän nau-

ensin digimarkkinoinnin konseptisuunnitteli-

reskelee.

ja, sitten strategi.

Paljon provosoivia tokaisuja, vielä enem-

Ja kannattikin ottaa hatkat: MySpacen

män läppää, koko ajan tarkka katse. Keskuste-

koko pohjoismainen organisaatio ajettiin alas

lussakin Vassinen pistää itsensä häpeilemättä

vähän myöhemmin.

likoon, mutta seuraa koko ajan tarkasti, miten vastapuoli häneen suhtautuu. Vaikka pu-

r avintol a

Nolla on perjantaina alkuillasta

täynnä hälinää. Indiepop soi täälläkin. Vassinen näyttää tuntevan puolet paikan asiakkaista. Facebookissa hänellä on 1276 kaveria.

huu koko ajan siitä, että ei saa pelätä ärsyttää
ihmisiä.
”Totta kai välitän siitä, mitä muut ajattelevat. En valehtele ettenkö googlaisi välillä it-

Hän roikkuu nykyään töissä niin paljon

seäni. Pitäisi olla aikamoinen sosiopaatti, ettei

verkossa, että haluaa omistaa vapaa-aikansa

välittäisi. Hyväksynnän hakeminen on ihmi-

ei-virtuaalisille asioille. Vassinen harrastaa

sessä sisäänrakennettua.”

vinyasa-joogaa, korista ja maraton-juoksua.

Vassinen pitää kuitenkin haukkuja osana
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Turn ar ound bright eyes

työtään. Moccalattehipsteri-kirjassa hän on
onnistunut kääntämään arvostelut päälaelleen: kolumnien väleissä esitellään negatiivisia kommentteja, joita tekstit tai Vassinen
henkilönä ovat kirvoittaneet. Nimimerkki Sananvapaus tarttuu ulkonäköön: "Noi rillit ei
tee susta yhtään uskottavampaa tai fiksumpaa. Sori. Ne on so last seasonit että." Nimimerkki Yrittäisit edes sivaltaa ammatillista osaamista. "Tämän plokkaajan plokit ovat
kyllä ihan tyhjää täynnä olevaa jonninjoutavaa
sontaa. Jos ei konsepti disainerilta irtoa sen
creatiivisempaa kuin populistista hömppää,
aika hassu tilanne."
Henkilökohtaista ja loukkaavaa. Vassinen
ei kuitenkaan ole luovuttanut. Kirjassa haukut päätyvät ovelasti hyötykäyttöön, omaan
pussiin – kiinteäksi palaseksi rakentamaan
brändiä nimeltä Riku Vassinen.
”Mä en miellä itseäni brändiksi kuin työasioissa. Jos pitäisi arvostella omaa brändiäni,
sanoisin että se on ehkä ihan ok, joku 7 ½ tai
8-. Vielä voisi parantaa.”
Kun Vassinen puhuu päivätyöstään, hän on
skarpeimmillaan ja intohimoisimmillaan. ”En
A i n o N o 7 / 2 0 11

miellä itseäni digiguruksi. Sosiaalinen media
vaikuttaa meidän alaan valtavasti, mutta se on
vain välivaihe. Loppujen lopuksi mainonnan
pitää rakentua pysyvien asioiden ympärille: ihmismielen ja käyttäytymisen ymmärrykselle.”
Vassisen mukaan parhaiden mainosten
taustalla on aina simppeli oivallus ihmisistä.
Axe ei myy deodorantteja, koska miehet haluavat haista hyvältä, vaan koska he haluavat
tehdä vaikutuksen naisiin.
Brändi nimeltä Riku Vassinen on puolestaan ehkä oivaltanut, että ihmiset eivät halua
lukea netistä markkinointialan puisevaa jargonia, vaan kuulla hyviä tarinoita. Granlundin
ilmaveivistä, Angry Birdsista, valelääkäreistä. Vassinen kirjoittaa aiheista, joihin kuka
tahansa voi samaistua.
Ja tietysti hyvien brändien pitää myös herättää tunteita. Tarpeeksi kovaäänisesti ja
kärjekkäästi, jotta erottuu massasta. Kuten
Vassinen tekee blogissaan joka tiistai.
Jos haukut kirvelevät, ei hätää. Ainahan voi
olla itseironinen ja heittää vaikka läppää.
”Olen kuitenkin vain yksityishenkilö Riku
Vassinen, varhaiskeski-ikäinen mainonnan
suunnittelija Hyvinkäältä.” √
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Myrsk y olutlasissa

Katsokaa
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meitä!

Heillä on vip-passeja, luovia ideoita
ja ainoastaan hyvännäköisiä
kavereita. Heillä on ylevä ajatus
tehdä kotikaupungistaan parempi
paikka asua. He ovat bloggareita,
jotka ovat luoneet Moskovaan uuden
kaupunkikulttuurin.
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Mekin halutaan tonne töihin

juna-asemalla on tungosta, vaikka

Atmatovin ja yhdessä maailman suurimmis-

on torstai ja kello lähes puolenyön. Olga Po-

ta mainostoimistokonserneista työskennel-

lishuk on vähän kännissä. Hän ahtautuu alas

leen Katya Bazilevskayan mukaan kehittä-

valtavan pitkiä rullaportaita, kohti metroa.

mään portaalia. Atmatov on nykyään firman

Olisi hitto vähän kiire. Ilmainen baaritarjoilu

toimitusjohtaja ja Bazilevskaya markkinoin-

loppuu puoli yhdeltä.

tijohtaja.

moskovan

Ei hän välttämättä tarvitsisi enempää juo-

Look at Mestä tuli nettilehden ja yhteisö-

tavaa. Edellisissäkin juhlissa oli ilmaiset vii-

palvelun yhdistelmä, jossa käsitellään kaikkia

nat. Ne olivat jonkun taidenäyttelyn avajaiset,

parikymppisiä kiinnostavia aihepiirejä vaat-

ei hän vieläkään ole ihan varma, kenen. Nimi

teista musiikkiin ja klubeista hifi-laitteisiin.

oli vain laitettu listaan.

Sitä käyttää kuukasittain 1,6 miljoonaa ihmis-

Polishuk jää metrosta ja kävelee vanhalle
talolle, jonka edessä on jono. Missään ei lue

tä ja sitä pidetään yhtenä Venäjän vaikutusvaltaisimpana nuorisomediana.

paikan nimeä, mutta piha on suljettu festariaidoin ja portilla seisoo massiivinen järjestys-

mik ä

Look at Me:ssä oikein kiinnosti niin pal-

mies. Polishuk kurvaa jonon ohi suoraan na-

jon, että sivulle alkoi tulvia kävijöitä. Olivat-

rikkaan. Yleensä Solyanka Clubille on lähes

han nämä facebookit ja pillifarkkujaan esitte-

mahdotonta päästä sisään edes kiltisti odot-

levät kaupunkilaiset olemassa jo viisi vuotta

tamalla ja törkeästi lahjomalla.

sitten.
Vaan kun eivät olleet Venäjällä. Faceboo-

Polishuk onkin töissä The Village -ni-

kista on itänaapurissa tullut suosittu vasta

misessä blogissa. Se avaa kaupungin ovia. Ja

pari vuotta sitten. Look at Me:n kohdeyleisöl-

Polishuk kävelee niistä mielellään sisään.

le ollut mitään muutakaan kunnollista fooru-

mut ta

mia. Kun muut näkivät kuvia alkuperäisten
käyttäjien juhlista, hekin halusivat osallis-

asta tuli niin suosittu. Kaikki alkoi viisi vuot-

tua.
Riippumattomuutensa säilyttämiseksi Look

ta sitten.
Tuolloin 23-vuotias teleoperaattorityönte-

at Me:lla ei ole koskaan ollut yhtään ulkopuo-

kijä oli sen verran paljon töissä, että silloiselle

lista rahoittajaa. Mistä ihmeestä alle 25-vuo-

tyttöystävälle piti keksiä jokin harrastus. Tyt-

tiaat yrittäjät repivät rahansa? Kuten suoma-

tö ryhtyi valokuvaamaan tyylikkäitä ihmisiä

laisissakin mediataloissa hyvin tiedetään,

kadulla. Esmanov, joka hallitsi nettihommat,

ilmaisilla nettisivuilla on lähes mahdotonta

innostui kuvaamaan itsekin ja latasi otokset

tienata yhtään mitään.

nettisivulle. Syntyi katumuotiblogi, jonka nimeksi annettiin Look at Me.

Look at Me myi ensin tietysti uniikin yleisönsä, eli suoran kontaktin tyylikkääseen ja

2000-luvun puolivälissä oli vielä harvinais-

ostovoimaiseen luovaan luokkaan. Sitten se

ta, että joku venäläinen pukeutui Esmanovin

myi mainostoimistopalveluita: tekijät suun-

mielestä hyvin. Moskovasta ei saanut ruotsa-

nittelivat suuren osa myydyistä mainoksista

laisia trendimerkkejä eikä edes brittiläinen

itse. Eivätkä ne olleet epileptisesti välkkyviä

Topshop ollut rantautunut kaupunkiin. Ja jos

bannereita, vaan printtimainosten kaltaisia

jollain sattui olemaan niiden vaatteita päällä,

kuvapohjaisia ilmoituksia, joita käytettiin ne-

se kertoi jostain. Yleensä siitä, että ihminen

tissä vähän.

työskenteli luovalla alalla. Ja siitä, että Esmanov halusi tutustua häneen.

Nykyään Look at Me:lla on parinkymmenen hengen mainososasto, jossa kehitellään

Esmanov oli varma, että nämä ihmiset

jatkuvasti uudenlaisia kampanjamalleja. Yri-

halusivat tutustua myös toisiinsa. Siksi hän

tykset voivat esimerkiksi sponsoroida tiettyjä

päätti rakentaa tyyliniekoille sosiaalisen ver-

juttutyyppejä, joihin ne haluavat assosioitua.

koston. Hän lisäsi Look at Me:n sivuille käyt-

Volkswagen sponsoroi paikallisten kirjoitta-

täjäprofiilit, mahdollisuuden ilmoittaa tapah-

mia kaupunkijuttuja Euroopasta, Pantene yl-

tumista ja seurata muiden kalentereita. Hän

läpitää juttusarjaa ekodesignista.

kävi kuvaamassa kekkereissä ja julkaisi kuvat

Esikoisblogin menestys on mahdollistanut

Look at Me:ssä. Sivun käyttäjämäärät lähtivät

sen, että toimintaa on laajennettu nettiradi-

huimaan nousuun.

oon, netti-tv:seen, nettikauppaan ja kahteen

Niin huimaan, että Esmanov jätti päivätyönsä ja värväsi toimittajakaverinsa Alexey
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muuhun nettilehteen.
Toinen lehdistä on The Village, pari-kolmi-
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On vaikeaa käsittää, miten Vasya Esmanovin tavalliselta vaikuttavasta nettisivuide-

A i n o N o 7 / 2 0 11

Olga Polishuk toivot taa ter vetulleeksi Mockbaan

"Graafikkoja tai jotain fucking
food-designereitä."
kymppisille tarkoitettu kaupunkiuutisblogi, jossa kerro-

tajat arvostivat yrittelijäisyyttä ja Polishuk sai töitä. Aika

taan, mikä Moskovassa on milloinkin siistiä.

nopeasti hänet pyydettiin pääkaupungin toimitukseen.
”Pietarissa kysytään kuka olet, mutta Moskovassa kysy-

Olga Polishuk on sen toimituspäällikkö.

tään, missä olet töissä. Joskus vitsailemme, että tässä kauClub on sitä. Se on kruto, siisti venäjäksi. Siitä

pungissa on oikeastaan vain parisataa asukasta. Kaikki sa-

on tullut sellainen The Villagen hypetyksen ansiosta. Klu-

mat ihmiset pyörivät samoissa paikoissa”, Polishuk sanoo.

solyank a

billa on sisällä kolme huoneellista maalaamattomia tiiliseiniä, kuluneita mutta siistejä nahkasohvia ja puolet Esmano-

toimituspä ällikkö

vin blogilehtien toimituksesta.

keen. Hän on pukeutunut tavalliseen college-paitaan ja fark-

”Tuo tyttö tuolla on kävelevä Pitchfork. Ja tuo on valo-

ei ole ehtinyt käydä kotona töiden jäl-

kuihin. Meikkiä ei ole. Silti ulkomuoto näyttää harkitulta.

kuvaaja. Tai no kaikkihan nämä ovat. Joko valokuvaajia,

Se saattaa johtua kontekstista. Juhlaväki Solyanka Clu-

copywritereitä, graafikkoja tai jotain fucking food-desig-

billa näyttää samalta kuin Polishukin jutut kuulostavat:

nereitä”, Polishuk sanoo osoitellen ympärilleen kaksi il-

editoimattomalta versiolta Youtuben Being a Dickhead’s

maista drinkkiä käsissään.

cool -videosta. Klippi parodioi itseään tärkeinä pitäviä tren-

Pitchfork on arvostettu indie-musiikkiblogi, joka arvos-

dipellejä, jotka kasvattavat viiksiä ja käyttävät hankalia sa-

telee kaikki levyt ensimmäisenä ja useiden musadiggarei-

noja kuuntelemastaan helposta musiikista. Solyankakin on

den mielestä oikein.

täynnä ylös asti napitettuja kauluspaitoja, veistoksellisia

Polishuk on ollut Moskovassa vasta puoli vuotta. Valmis-

pussimekkoja ja alleviivattua erikoislaatuisuutta.

tuttuaan toimittajaksi pietarilaisesta yliopistosta hän meni

Se on tietysti tarkoituskin. Blogien toimittamisen on ol-

valtakunnalliselle tv-kanavalle tekemään dokumentteja,

tava samaa kuin niiden sisällön: elämäntyyliä. Luodaan

mutta hakeutui The Villageen heti, kun se avasi sivutoimi-

oman piirin kaupunkikulttuuria, eletään sitä ja kirjoitetaan

tuksen Pietariin. Hän oli tehnyt pikkutarkan suunnitelman

siitä, jotta muutkin tietäisivät, miten sitä eletään.

kotikaupunkinsa portaalin sisällöstä ja esitellyt sen perus-

Tekijät eivät ole enää ketä tahansa kaupunkilaisia, vaan

tajille heti kuultuaan lehden laajennussunnitelmista. Perus-

itse ylläpitämänsä skenen etuoikeutettuja tähtiä.
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tattelussa käynyt professori oli kommentoinut, että toimis-

Siitä huolimatta 23-vuotias toimituspäällikkö ei ole ol-

to on kuin 12-vuotiaiden johtama suuryritys.

lenkaan kusipää. Hän on aidosti innoissaan omista jutuistaan. Kuin jonkin aloittelevan bändin jäsen, joka on ensim-

Mutta johtajat eivät ole enää ihan lapsia. He ovat kasvaneet yhtä nopeasti kuin sivustonsa. Esmanoville on selvää,

mäistä kertaa backstagella.

ettei voi jäädä paikoilleen, on uusiuduttava jatkuvasti.

Korokkella livebändi soittaa teknoa kitaralla ja rummuil-

Hän puhuu paljon luonnollisuudesta. Ehkä siksi, että se

la. Polishuk sytyttää tupakan.

on vallitseva trendi (Venäjällä luomufiilistelijöitä kutsutaan

”Jengi varmaan miettii, että koska se biisi alkaa. Mutta

farmstereiksi), ehkä siksi, että ikää on tullut lisää. Esikois-

tämä jumputus on se biisi! Mennään tanssimaan!”

blogiinsa hän suhtautuu kriittisesti.
seur a avana

aamuna blogin perustaja ja luova johtaja Vasya

”Look at Me on liian sliipattu. Pitäisi olla enemmän tun-

Esmanov on lähes ainoa ihminen yrityksensä toimistolla.

netta ja aitoutta, ei mitään kiillotettua pintaa.”
Siksi uusin lehtiprojekti, nuorille miehille suunnattu

”Ei kukaan tule tänne ennen yhtätoista”, nykyinen taiteelli-

Furfur, nojaa enemmän tavallisuuteen kuin cooliuteen.

nen johtaja sanoo ja kaataa kahvia.

Tunnetta hän haluaisi myös itse kaupunkiin. Hän halu-

Toimisto on levittäytynyt kahteen päällekkäiseen ker-

aisi enemmän – nettitermein – käyttäjien luomaa sisältöä.

rostaloasuntoon, joihin kaikki 93 työntekijää on sullottu.
Määrä on melkoinen, kun ajattelee, että esimerkiksi ai-

”Ajattele, että Venäjä on lähes kaksi kertaa isompi kuin

kakauslehden tekemisestä voi selvitä kolmen hengen voi-

Yhdysvallat, mutta meillä on vain kaksi isoa kaupunkia, Yh-

min. Täälläkään toimittajia ei ole enempää kuin viisitoista,

dysvalloissa kaksitoista. Meillä ei ole kansana mitään yh-

mutta sivustojen ylläpitoon tarvitaan mainosmyyjiä, pro-

teistä, jonka puolesta kaikki voisivat taistella.”

jektisuunnittelijoita, koodareita, valokuvaajia, kuvittajia,

Siksi edes kotikaupungin on oltava sen asukkaiden paik-

graafikoita, teknistä tukea... Ja taloudenhoitaja, joka tekee

ka. Yhteistä kulttuuria on luotava ihmisten, tapahtumien ja

koko toimistoväelle päivittäin aamupalaa ja päivällistä.

uusien ideoiden avulla. Netissä kaikki nämä voidaan yhdistää samaan paikkaan ja levittää kootusti eteenpäin.

Seinille on kiinnitetty printtejä camp-henkisistä viiksi-

Esmanov oli keskustelemassa aiheesta viime keväänä

miehistä, sohvan alta töröttää skeittilauta. Eräs radiohaas43
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Venäjällä luomufiilistelijöitä
kutsutaan farmstereiksi.

Medvedev jäi nuolemaan näppejään

"Mutta katsokaa
mua! Helvetti mitkä
silmäpussit. Ja tänään
on vasta perjantai.
Koko viikonloppu
vielä."

presidentti Dmitri Medvedevin kanssa, joka
halusi kuulla nuorisovaikuttajien mielipiteitä
kertonut Medvedeville yhtäkään.
”Se oli kaikin puolin kiusallinen kokous.
Valtionhallinto on liian valtava ja korruptoitunut uusien ideoiden toteuttamiseen. Niiden
on lähdettävä jostain muualta.”
Kuten häneltä itseltään, hänen työntekijöiltään ja heidän juttuaiheiltaan. Erityisesti
The Villagessa suositaan aloittelevia bändejä,
suunnittelijoita ja tapahtumia. Kaikkia, jotka
yrittävät jotain.
”Sitä paitsi, Look at Me on ihan typerä nimikin. Mitä me oikeasti yritämme sanoa, on
look around.”
olga

Polishuk pyyhkäisee toimiston keittiöön

kello kahdelta. Hän ei vaikuta ollenkaan krapulaiselta.
”Mutta katsokaa mua! Helvetti mitkä silmäpussit. Ja tänään on vasta perjantai. Koko viikonloppu vielä. Mutta nyt pitää tehdä töitä”,
Polishuk sanoo ja juo päivän neljännen kupin
teetä.
Hän menee pöytänsä ääreen unelmatyöhön, jossa kaupunki on erityi-

au r o r a r
ä

Te

tää keksiä, miten silmäpusseista voisi tehdä
Po

l ishuk

siistin jutun. √

u vat O
öK
lg

ympärilleen, vaan yrit-

i
st

m

jaksa ihan vielä katsella

k

sesti häntä varten. Hän ei

a

A i n o N o 7 / 2 0 11

Moskovan kulttuuripolitiikasta. Esmanov ei
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Tulevaisuudessa kaikki on paremmin!
ja oikeasti osaa, miten asennoituu ja
kuinka suhtautuu ihmisiin.
Harmi.
Jotta innostavin työpaikka ja paras työntekijä kohtaisivat, tarvitaan
lisätehoja: uusia foorumeita, rentoja tapaamisia,
ruohonjuuren
ääntä, kokeiluja, mentorointia – ja vahvaa
tahtoa onnistua.
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Eläkeläinen, joka
oli Helsingin Sanomien päätoimittaja
vuodesta 1991 vuoteen 2011.
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En kuulu niihin, joiden mielestä ennen kaikki oli paremmin. Siksi, ettei
ollut.
Yksi seikka kuitenkin oli paremmin. Kekkosen aikaan koulutetut saivat töitä. Hyvien suhdanteiden aikaan töitä riitti myös vähemmän
koulutetuille. Pelkkä ylioppilaslakki saattoi riittää todisteeksi fiksuudesta ja oppimiskyvystä. Eikä siinä
mitään, monet työthän opitaan vasta työpaikalla, mikä osaamisestaan
huolestuneille kerrottakoon.
Vielä vuosituhannen alussa puhuttiin paljon tulevasta työvoimapulasta suurten ikäluokkien poistuessa
eläkkeelle. Nyt ei puhuta, vaikka pulan pitäisi tuntua. Syy lienee se, että
työvoimapulaa ei ole tai se on väärässä paikassa.
Ensinnäkään suuret ikäluokat eivät siirry yhtenä joukkona eläkkeelle. Toisekseen julkisen sektorin
tuottavuusohjelmat ja yritysten kestolaihdutus takaavat sen, ettei työpaikkojen määrä ainakaan kasva.
Lähteneiden tilalle ei pestata ketään.
Kolmanneksi: uusia, sankasti työllistäviä innovaatioita ja yrityksiä
syntyy perin harvakseen.
Työpaikkoja kuitenkin on vielä ja
niihin haetaan joskus uusia työntekijöitä. Löytävätkö työ ja sen sopivin
tekijä toisensa, on toinen juttu.
Pahimmillaan rekrytointi-ilmoitus
on sarja bisneslatteuksia. Yhteys todellisuuteen on heiveröinen.
Työhakemuksissakin on luovuusvaraa. Kun rekrytoija lukee sadatta
kertaa hakijan olevan ”positiivinen,
sosiaalinen ja avoin” henkilö, hän alkaa ihan piruuttaan toivoa hakemusta introvertiltä, tympeältä ja epäluuloiselta tyypiltä. Ainakin hakija
erottuisi.
Rekrytointitilanteen viestintä on
turhan usein nollatiedon juhlaa. Hakija ei saa tietää, millainen työpaikka
oikeasti on. Mitä tavoitellaan, mihin
uskotaan ja millainen henki vallitsee.
Rekrytoija taas ei tiedä, mitä haki-

Koska aina ei mene putkeen.
Tapiolan UNDO-vakuutus korvaa lääkärikuluja,
rikkoutuneita tavaroita sun muita takaiskuja.
Kotona sekä reissussa.
Tilaa suoraan netistä alkaen 6 € / kk.

TapiolaUNDO.fi
Koska aina ei mene putkeen.
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Palveluntarjoaja:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
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Tee-se-itse koti
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Kun Ikea tympäisee ja
lompakonnyörejä kiristää, ota näistä
naisista mallia.

Tapetoi kirjansivuilla

Rakenna feikkikirjahylly

”Rahaa ei ollut, mutta jotain piti tehdä”, kertoo Hanna Eslon

Katri Oikarinen on aina ollut kiinnostunut silmänkään-

tapetointi-inspiraatiostaan. Hän muutti miehensä kanssa

tötempuista. Pienenä hän huijasi sisaruksiaan syöttämällä

kerrostaloon, jossa tapetit olivat nähneet parhaat päivänsä.

heille tekokakkuja.

Etenkin työhuoneen päätyseinä kaipasi piristystä.

Kun Oikarisen kodin ovi kaipasi kunnostusta, hänen si-

Koska hänen miehensä opiskeli musiikkialaa, Eslon

säinen silmänkääntötemppuilijansa heräsi jälleen: päässä

päätti tapetoida miehen työhuoneen vanhoilla nuottisivuil-

kypsyi ajatus ovesta, joka näyttäisi oikealta kirjahyllyltä.

la. Hänen harmikseen sellaisten metsästäminen osoittau-

Oikarinen raahasi kotiinsa muovisäkeittäin ilmaiskirjoja

tui vaikeaksi. Nainen ei kuitenkaan luopunut tee-se-itse-

divarista. Sitten hän poisti ovesta vanhan maalin kuumail-

tapetin ideasta.

mapuhaltimella. Sen jälkeen ovi maalattiin ja siihen nau-

Lopulta sopiva materiaali löytyi omasta kirjahyllystä:

lattiin lattialistoista ”kirjahyllyn” runko. Rungon sisälle lii-

1950-luvun tietosanakirjan opit päätyivät seinälle liisteröi-

mattiin kuumaliimapyssyllä kirjojen selkämyksiä.

täviksi. Eslon oli varsin tyytyväinen puoli-ilmaiseen loppu-

Lopputuloksena oli ovi, jonka kuudella ”hyllyllä” komeili
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25 ”kirjaa” riveissä ja pinoissa.
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tulokseen.
”Rahaa säästyi, mutta aikaa tape-

Kun ovi oli valmis, Oikarinen ei kuitenkaan päässyt

tointiin pitää varata enemmän,

hengähtämään: häntä kolkutti huono omatunto ylijäänees-

koska jokainen sivu on liisteröi-

tä kirjamateriaalista. Sivuista syntyi pian lampunvarjostin

tävä erikseen.”

sekä joulukoristeita. ”Parhaimmat sisustusideat syntyvät
luovasta hulluudesta ja rahapulasta”, Oikarinen sanoo.

m
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Diskokeittiö
Kun Paula Soini muutti kahden kaverinsa kanssa soluasuntoon, kolmikko ei tyytynyt ankeaan asuntolatyyliin.
Keittiöstä tehtiin disko hankkimalla sinne ruokapöydän sijaan diskopallo, stereot ja tanssilattia. Olohuone pyhitettiin
lattiatyynyillä loikoilulle, lautapelaamiselle ja vhs-piirrettyjen katselulle.
Soini näkee potentiaalia muille kelpaamattomissa tavaroissa. Koulun varastossa lojunut sininen pyöräteline sai
hänen kotonaan uuden käyttötarkoituksen: se on palvellut
hyllynä vinyylilevyille ja kirjoille nyt kymmenen vuotta.

Onko sinulla ongelma, johon kaipaat neuvoja? Tällä palstalla autamme sinua. Kerro huolesi, ainolehti@ayy.fi.

Voi ei, Taikin joulumyyjäiset menivät jo. Etkö
ehtinytkään sinne ostamaan design-asioita?
Ei hätää, Ainon ohjeilla loihdit arjen designiä
ja ruokaa rakkaudella. Samalla kasvat
ihmisenä.
Luomulähivesi

Uusiokorvakorut
1. Kaiva roskiksesta kaksi käytettyä nenäliinaa.

1. Ota tyhjä vesipullo. Irrota etiketti pullosta.

2. Kiinnitä nenäliinapapereihin korvakorukoukut, joita saa

2. Matkusta Vantaanjoen rantaan. Täytä pullo joen vedellä.

askartelukaupoista. Voilà! Ekohenkeä huokuvat korvikset

3. Suunnittele luonnollisuutta henkivä kaunis etiketti, print-

ovat valmiit.

taa se ja liimaa se pulloon. Anna lahjaksi tai nauti itse. Ei

3. Heitä korvikset takaisin roskikseen.

lainkaan lisäaineita tai natriumglutamaattia!

Kasva ihmisenä: Kaikesta roskasta ei voi tehdä korviksia.

Kasva ihmisenä: Myös luonnolliset tuotteet, joissa on vihreä etiketti eikä yhtään e-koodia, voivat saada vatsan sekaisin.

Tuunatut patalaput

Jouluinen seitankinkku

1. Kaiva keittiöstä patalappu, joka kaipaa uutta ilmettä.
2. Leikkaa patalapun ripustuslenkki irti. Ompele patalapul-

1. Osta luomugluteiinijauhoa. Sekoita jauho jalluun ja glö-

le mieleisestäsi kankaasta uusi päällinen. Sujauta patalap-

giin kunnes siitä muodostuu kuminen klöntti.

pu päällisen sisään. Ompele kiinni.

2. Keitä klönttiä lihaliemessä noin tunti. Valele köntti sina-

3. Ompele kankaasta myös uusi ripustuslenkki ja ompele

pilla ja ripottele päälle korppujauhoja.

se kiinni patalapun kulmaan. Patalappu on valmis
Tek

3. Pane klöntti 126.5-asteiseen uuniin. Paista kunnes se on

käytettäväksi!

sti a
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Kasva ihmisenä: Siinä vaiheessa, kun

Kasva ihmisenä: Hyväksy tosiasiat: seitan on jauhoklönt-

sinulla on aikaa tuunata patalappuja,

ti, joka maistuu Nokian-saappalta. Heitä roskiin. Ota tak-

on aika hankkia elämä.

si alle, painu Hakaniemen halliin ja osta sieltä ihan oikea
joulukinkku.
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Do-it-yourself-pop-up-lähituunauslahjat

Study Buddy

Nelinkertainen vauhti

n
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Saimme työskentelyä varten lupalaput rehtori Yrjö Sotamaalta. Niissä luki, että nämä henkilöt saavat työskennellä milloin vain ja missä
vain Taikissa. Stefan on aina osannut järjestää
asiat, kuten myöhemminkin urallaan. Asuimme
kesän Kipsarissa, joka oli silloin suljettu kesäksi.
Nukuimme Kipsarin lattialla makuupusseissa ja
käytimme sen keittiötä. Kerran heräsimme taskulamppujen valokeilaan: vartijat yrittivät tulla
häätämään meitä susikoiran kanssa.
Työskennellessämme pajalla kuuntelimme
Puccinin Tosca-oopperaa, täysillä. Meillä oli hienoja inspiraation hetkiä, kaljan ja viinin voimalla.
Homma jatkui usein aamu viiteen. Monena yönä
muistan, ettei Stefan edes nukkunut. Tai jos nukkui, nukkuiko viittä tuntiakaan. Jo aamu seitsemältä hän lähti hakemaan polkupyörällä tuoretta kalaa lounasta varten Hakaniemen hallista.
Kun heräsin, Stefan oli jo hitsaamassa. Nuorella miehellä sitä energiaa on, mutta Stefanilla oli
motivaatiotakin. Kyllä se on taidolla, työllä ja ahkeruudella, se Stefanin maine hankittu.”
Pekka Harni
Valittu vuoden 2011 teolliseksi muotoilijaksi.
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"Opiskelin jo Taikissa, kun Stefan aloitti sisustusarkkitehtuurin puolella 1980-luvun alussa. Hänen
ennakkoluuloton ja persoonallinen olemuksensa kiinnitti heti huomiota. Hänellä oli nelinkertainen vauhti toisiin verrattuna. Kun Stefan oli
pajalla, ilma täyttyi savusta, kipinöistä, höyrystä tai melusta, tai kaikista näistä yhtäaikaisesti.
Ensimmäinen tuoli, jonka Stefan teki, oli XYtuoli. Taideteollinen korkeakoulu oli silloin Kuortaneenkadulla. Stefan halusi testata tuolinsa kestävyyttä. Hän heitti sen seitsemännen kerroksen
ikkunasta, vai oliko se koulun katolta, alas katuun. Hän katsoi toki ensin, ettei kukaan ole alla.
Muistaakseni tuoli kesti hyvin. Kilpailuun piti lähettää pelkät piirustukset, mutta Stefan lähetti
koko tuolin osina samassa piirustusrullassa.
Työskentelimme paljon jo opiskeluaikoina
yhdessä. Olimme molemmat mukana Metaxisnäyttelyssä vuonna 1987. Se oli ensimmäinen
nuorten muotoilijoiden näyttely Suomessa.
Sinne Stefan teki metallista ja bambusta valtaistuimia maailman silloisille hallitsijoille, Kiinan, USA:n ja Venäjän valtionpäämiehille.
Teimme näyttelyä koko sitä edeltävän kesän, yötä päivää hitsasimme metallitöitämme.
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Muotoilijat Stefan Lindfors ja Pekka
Harni tapasivat 1980-luvun Taikissa.
Ystävyys syveni Kipsarissa rehtori
Yrjö Sotamaan lupalapun turvin
vietettyinä öinä.

Palstalla muistellaan opiskelukavereita.
48

Gallup

Juho, laskentatoimi
Sanoisin että ehdottomasti.
Ainakin vielä, kun
pikkujoulukausi ei ole kunnolla
alkanut.

Markus, 1. vuoden kauppislainen
Runosuoneni on tukossa
enkä osaa muotoilla hauskaa
vastausta, mutta on, todella
kilttejä .

va t
Ku
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Marie-Elise, rahoitus
But of course!
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Onkos täällä kilttejä lapsia?

Maija, talouselämän viestintä
On! Paljon ihania, söpöjä,
kilttejä lapsia, jotka saavat
paljon, paljon lahjoja!

T i e s i t kö t ä m ä n?

Salaiset kansiot
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Kyltereiden ja taikkilaisten mukana arkistoon ei ole siirtynyt tavaraa, pelkkää paperia.
Yhdellä hyllyrivillä jököttävät surullisen kuuluisat KY:n salaiset arkistot.
Arkistonhoitaja Metso kertoo viimeisimmän
lahjoituksen arkistoon olleen opintokirja. Sen
on tuonut teekkari Iida Myllymäki. Kirja on ollut hänen mummunsa.
Kirjan sisäsivulla hymyilee nuori ylioppilas
ruusut kädessään. Kuvan vieressä on vuosiluku 1952. Mummussa on ollut jo häivähdys aaltolaista: opintokirjan mukaan hän opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa tekstiiliteollisuutta ja
opetti myöhemmin Taideteollisessa korkeakoulussa.
Arkiston esineistöstä koostetaan vaihtuvia
näyttelyitä Polyteekkarimuseoon. Onpa museo päässyt jopa YK:n kulttuuriperintöä vaalivan Unescon listalle.
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Ollaan Otaniemessä. Ensin ohitetaan Dipoli.
Kerrostalon pihalla lojuva Teekkareiden autokerhon rakentama liikuteltava sauna jää taakse. Saavutaan merenrantaan. Kävellään portaat
alas kalseaan kellariin. Yksi ovista aukeaa. Arkistonhoitaja Tiina Metso toivottaa tervetulleeksi
ylioppilaskunnan arkistoon.
Hyllyt pursuavat teekkarielämäntavan tuottamia tavaroita. Käsi hamuaa heti vanhoja vappulehti Äpyjä, mutta niitä tutkimaan ei ole ilman
tutkimuslupaa asiaa. Lehteä tekevän salaseuran
touhut pysyvät siis edelleen pimennossa. Arkistoja on kerrytetty niin kauan kuin on ollut ylioppilaskuntaelämää, joten säilöttynä on tavaroita
vuosisadan alkupuoleltakin. Moni perikunta on
lahjoittanut esimerkiksi ukin vanhan teekkarilakin arkistolle. Arkiston nurkassa on pelastettuna kampuksen soluasuntojen alkuperäisiä huonekaluja, muun muassa Tapiovaaraa.

t

r

m

Tek

va t v i k

o

d
l an strö

A i n o N o 7 / 2 0 11

Aallon opiskelijaelämä on säilöttynä
Otaniemessä. Arkistolle ovat päätyneet
muun muassa kyltereiden kiistellyt, salaiset
asiakirjat.

Tiedätkö jotain, mitä et usko muiden tietävän? Kerro siitä Ainolle, ainolehti@ayy.fi
50
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Olisinpa opiskellut pidempään
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Palstalla tarkastellaan opiskeluaikoja valmistuneen silmin.

Ku

Mikä on turhin kurssi, jonka kävit Taikissa?
Projektinhallintakurssilla hahmottelimme kurssikaverin kanssa kuvitteellisen taidenäyttelyn. Kuvitelmassa saimme sponsoritukena tarvikkeet ja
tilaisuus pidettiin baarissa ilmaiseksi. Työt meni-

Anna vinkki nykyisille opiskelijoille.
Kun Taikista on kerran lähtenyt pois, sinne tuskin tulee takaisin. Valmistuin tavoiteajassa viidessä vuodessa, ainoana vuosikurssiltani. Olisin
voinut hengata koulussa pidema r e n pä
päänkin. Ei kannata huolehsa
ä
ti
tia tavoiteajoista, vaan
opiskella niin kauan kuin
koulussa viihtyy.

k eli

Mihin työhön ajattelit päätyväsi, kun opiskelit?
Minulla ei ollut mitään yhtä tavoitetta. En tiennyt, minkälaista työtä vaikkapa tekstiilien sisäänostaja tekee. Olen kauan sitten päättänyt,
että jos kyllästyn tekstiilisuunnittelijan työhön,
perustan kukkakaupan.

Onko mikään työssäsi ikinä saanut sinut harkitsemaan alanvaihtoa?
Kandiopinnoissa turhautti, kun kaikilla kursseilla tehtiin vain tilkkuja. Tuotteistaminen jäi puolitiehen. Epäilin silloin, valmentaako koulutus
oikeaan työelämään, jos koskaan ei päästä tekemään konkreettista tuotetta. Se, että ollaan
suljetussa huoneessa irti muusta maailmasta
ja vain piirrellään, ei ole aina opiskelijalle hyvä.
Opinnoista on tullut tietysti visuaalinen osaaminen, mutta numeroiden pyörittely jäi vähemmälle. Sitä puolta Taikissa pitäisi kehittää.

o es

Kerro työhistoriastasi.
Opiskeluaikoina työskentelin pesulassa, hotellisiivojana, blokkarina ja baarimikkona. Valmistumisen jälkeen olin mattoja valmistavassa ja
jälleenmyyvässä yrityksessä.

vät kaikki kaupaksi ja kaikille jäi hyvä mieli. Ongelma on siinä, että kun samaa yrittäisi tosielämässä…

is

Kuka olet ja mitä teet?
Valmistuin
Taideteollisesta
korkeakoulusta tekstiilitaiteiden koulutusohjelmasta kaksi
vuotta sitten. Elokuusta lähtien olen työskennellyt Keskolla sisäänostajana. Vastaan siitä,
minkälaisia keittiötekstiilejä, kaihtimia ja verhotarvikkeita esimerkiksi Citymarketeista löytyy.
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Anna-Leena Raita, 26, on
tekstiilisuunnittelija, joka kehottaa
viis veisaamaan tavoiteajoista.

kukkaisteekkari!*
Täydennä puuttuvat matematiikan, fysiikan tai kemian lukio-opinnot Eiran aikuislukiossa!

Joustavia vaihtoehtoja Eirasta
•
•
•

Kursseja tarjolla tiheään.
Lähiopetusta aineopiskelijoille
klo 15.25–20.05.
Verkkokurssit ajasta ja paikasta
riippumatta!

Verkkokurssitarjonta jaksoittain
1

2

3

4

MAA5

MAA1

MAA2

MAA3

MAA4

MAA7

MAA8

MAA9

MAA10

MAA6
FY4

FY5

KE1

Ilmoittaudu!
Ilmoittaudu opiskelijaksi koulun toimistossa.
Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja viimeisin
koulutodistuksesi. Lukuvuosikohtainen aineopiskelumaksu on 80 euroa.

FY1

FY1

FY1

FY6

FY2

FY3

FY7

FY8

KE1

KE4

KE2

KE3

5

KE1
KE5

* Kukkaisteekkari tarkoittaa lyhyen matematiikan, fysiikan ja/tai kemian lukenutta opiskelijaa, joka saanut opiskelupaikan erikoiskiintiössä. Hänen on suoritettava puuttuvat
lukio-opinnot vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta varmistaakseen opiskelupaikkansa.

www.eiraedu.com
Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki

Hyvää Joulua God Jul SeaSon’S GreetinGS
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen
Tack för gott samarbete
Thank you for your fruitful cooperation

Kuva: Ilkka Törmä

Ilmoitus

ILMOITUS

Voyantic Oy sai siivet

Keksinnöstä tuotteeksi
Voyantic Oy keksi, kehitti, tuotteisti ja lanseerasi mittalaite- ja ohjelmistoratkaisun,
jolla analysoidaan nopeasti ja luotettavasti
RFID-tunnisteiden suorituskykyä. Patentoitua Tagformance-keksintöä voidaan hyödyntää mm. tunnisteiden suunnittelussa,
laadunvarmennuksessa sekä RFID-sovelluskehityksessä.
TUKEA JA OSAAMISTA

Keksinnön syntyhistoria juontaa 2000-luvun
alkuun Teknillisen korkeakoulun sovelletun
elektroniikan laboratorioon, jossa Partanen
ja Jukka Voutilainen tekivät tutkijoina mm.
älypakkausprojekteja sekä korkean taajuusalueen RFID-projekteja. Hankkeen eteenpäin
viemiseksi nuoret miehet löysivät oikeat rahoituslähteet.
Keksintösäätiön taloudellinen tuki oli
Partasen mukaan Voyanticille korvaamattoman arvokasta niin patentoinnin, prototyypin

ja demopakkausten tekemisessä kuin kehittämistyössä. ”Keksintösäätiön joustavuus
osoittautui todella merkittäväksi avuksi.
Saimme tehtyä tuotteen, joka vastasi asiakkaiden tarpeisiin ja kävi heti kaupaksi.”
Partanen korostaa, ettei ulkopuolista rahoitusta pidä pelätä. ”Vaikka rahoituksen järjestäminen voi viedä aikaa ja osa yrityksen
omistuksesta siirtyy muualle, ilman sitä yrityksen siivet eivät välttämättä kanna globaaleille markkinoille.”
Keksijä itse ei välttämättä myöskään
ole pätevin henkilö kaupallistamaan keksintöään. ”Pitää löytää henkilöitä, jotka saavat
asioita tapahtumaan. Tässä timanttiset kumppanit ja kanssayrittäjät ovat tarpeen”, Partanen sanoo.
LUPAAVAT NÄKYMÄT

Voyantic Oy on tehnyt mittaamisesta kannattavaa liiketoimintaa. ”Kaikki on mahdollista,
kun ei välitä epäilijöistä, mutta ottaa nöyrästi
hyvät neuvot vastaan”, Partanen tiivistää.
Yritys lähti alusta asti kansainvälisille
markkinoille. Asiakkaita ovat RFID-tunnisteiden suunnittelijat ja valmistajat sekä järjestelmätoimittajat. ”Meillä on asiakkaita jo
18 maassa. Viennin osuus liikevaihdostamme
Ilmoitus

”Ilman ulkopuolista rahoitusta yrityksestä ei tule kansainvälistä menestystarinaa”,
yrittäjä ja toimitusjohtaja Juho Partanen
tietää. Keksintösäätiöltä saadun sparrauksen ja tuen avulla Voyantic Oy pääsi tukevalle kasvu-uralle.

on 95 prosenttia. Erityisesti Aasia vetää hyvin, mutta myös Latinalainen Amerikka on
nousemassa maailman RFID-kartalle.”
Vuonna 2010 yrityksen liikevaihto kasvoi yli sata prosenttia. Kasvunäkymät ovat
kunnianhimoiset, sillä vaatimattomuus ei
pue kasvuyrittäjää. ”Olemme ainoa globaali RFID-mittausratkaisutoimittaja. Laajennamme tuoteportfoliotamme edelleen uusiin
asiakassegmentteihin. Markkinoiden jatkuva
kasvu tukee yrityksemme kasvutarinaa.”
Keksintösäätiö etsii ja arvioi uusia
keksintöjä ja innovatiivisia ideoita.
Tuoteväylä-palvelumme auttaa
yksityishenkilöitä ja alkavia yrityksiä
kehittämään lupaavista keksinnöistään liiketoimintaa. Keksijän
tietä helpottavat rahoituksen ohella
neuvontapalvelut ja laaja osaajien
verkosto.
Lue lisää: www.keksintosaatio.fi

Teksti: Sari Okko, kuva: Mikko Käkelä

Voyantic Oy kehittää ja toimittaa
mittausratkaisuja
RFID-tunnistesuunnittelijoille
sekä -valmistajille
maailmanlaajuisesti.

Hae opiskelijajäseneksi Ainon
tai Aatteen toimitusneuvostoon

Viikko- ja yhdistystiedote
joululomailevat

Haluatko päästä vaikuttamaan siihen, miltä
AYY:n ylioppilasmedia näyttää tulevaisuudessa?
Haku Ainon ja Aatteen toimitusneuvostoihin on
auki nyt! Opiskelijajäsenen tärkeä tehtävä on
tarkastella opiskelijan näkökulmasta medioiden
toimintaa ja kertoa, miten Aate ja Aino voisivat
paremmin palvella tärkeintä kohderyhmäänsä,
opiskelijoita. Aikaisempaa kokemusta toimitusneuvostotyöstä tai alan koulutusta ei tarvita.

Vuoden 2011 viimeinen viikkotiedote ilmestyy
viikolla 50, maanantaina 12.12.2011.

Ainon toimitusneuvostoon kuuluu kaksi opiskelijajäsentä. Toimitusneuvosto kokoontuu kaksivuotiskaudellaan 1-2 kertaa lukukaudessa.
Aatteen toimitusneuvostoon valitaan kaksi opiskelijajäsentä. Aatteen toimitusneuvosto nimitetään vuosittain ja se kokoontuu muutaman
kerran lukukaudessa.

Viikkotiedote palaa joulutauolta viikolla 3, eli
maanantaina 16.1.2012. Materiaali vuoden ensimmäiseen tiedotteeseen tulee toimittaa perjantaihin 13.1.2012 klo 10.00 mennessä osoitteeseen tiedottaja@ayy.fi
Vuoden 2011 viimeinen yhdistystiedote on ilmestynyt viikolla 49. Myös yhdistystiedote palaa
joulutauolta viikolla 3, ja ensimmäinen tiedote
ilmestyy perjantaina 20.1.2012. Materiaali ensimmäiseen yhdistystiedotteeseen tulee toimittaa
keskiviikkoon 18.1.2012 klo 10.00 mennessä
osoitteeseen jarjestoasiat@ayy.fi.
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Katso lisää pesteistä ja lähetä hakemuksesi
osoitteessa ayy.fi/stop > muut elimet > viestintä

AYY:n Palvelupisteiden
jouluaukioloajat
Töölö
Ma 19.12. 2011 – Pe 16.1.2012
SULJETTU
Ma 19.1.2012 alkaen avoinna
jälleen normaalisti.

Otaniemi
Ke 21.12. klo 9-11
To 22.12. – Ma 26.12. SULJETTU
Ti 27.12. alkaen avoinna jälleen
normaalisti.
Pe 6.1.2012 LOPPIAINEN, SULJETTU

Arabia
Pe 23.12 – Ti 27.12. SULJETTU
Ke 28.12. alkaen avoinna jälleen
normaalisti
Pe 6.1.2012 LOPPIAINEN,
SULJETTU
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Tee jonkun päivästä ikimuistoinen.
Tectorissa on paljon Applen tuotteita ja lisävarusteita,
joiden joukosta löydät juuri oikean lahjan.

Kysy meiltä opiskelijaeduista Applen tapaan!

Tector.
Sinun Apple-kauppiaasi.
Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki (09) 3508 1730 │ Kauppakeskus Kluuvi, Aleksanterinkatu 9, 00100 Helsinki, (09) 3508 1770
Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 3-9, 02600 Espoo, (09) 3508 1760 │ Yritysratkaisut, (09) 3508 1710 │ www.tector.fi
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