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PUHEENJOHTAJALTA
MAIJU MANNINEN

HELMI RIIHONEN

Y liopistoelämä tuntuu välillä aivan merimatkalta. Kul-
jemme jokainen omissa paateissamme mahdollisuuk-
sien merellä, jolla riittää luotoja, saaria ja merireittejä 

tutkittaviksi silmänkantamattomiin.
 Itse olen ajelehtinut yliopistolla nyt kaksi vuotta, 

joista melkein yhtä pitkän ajan olen ollut mukana ainejär-
jestön tyrskyissä. Ainejärjestöön ajauduin hieman hetken 
mielijohteesta, mutta toiminta on ollut varsinainen sukellus 
pinnan alle. Sihteerin roolissa ja kokouksiin osallistuen pää-
sin nopeasti mukaan siihen, mitä yliopistossa tapahtuu varsi-
naisen luento-opetuksen lisäksi. Aloin käsittää, mitä kaikkea 
ainejärjestö tekee, mikä on Osma, millaisia koulutuspoliitti-
sia virtauksia vallalla on sekä miten Tamy näkyy ja vaikut-
taa. Ennen kaikkea opin tuntemaan paljon uusia ihmisiä ja 
pääsin osaksi omanlaistaan yhteisöä.

 Muut ihmiset auttavatkin matkantekoa huomat-
tavasti. Luennoille on mukavampi mennä, jos mukana 
on kavereita, ja vaikkei olisikaan, voivat vieraatkin kasvot 
muuttua tutummaksi kurssien edetessä. Muiden mukana 
oman veneen suunta voi myös kääntyä kohti mielenkiin-
toisia yllätyksiä, joihin yksin ei olisi tullut päädyttyä. Näin 
kävi minullekin, sillä vaikka ilman muuta olin jatkamassa 
ainejärjestötoiminnassa, en arvannut, että kokousten muis-
tiinkirjoittaminen vaihtuisi niiden vetämiseksi. Puheenjoh-
tajuus on ollut kiintoisa ja mielekäs haaste. Aivan kuin mah-
dollisuuksien meri olisi laajentunut lisää, kun on alkanut 

oivaltaa periaatteessa minkä tahansa tempauksen suunnit-
telun olevan mahdollista. Onneksi hallituskavereiden kanssa 
epävarmojakin ideoita voi peilailla yhdessä, ja jalostuvien 
ajatusten käytäntöönpanemiseen saa tukea.

 Tukea tarvitaankin, sillä kenenkään meri ei aina 
ole tyven. Matka sujuu välillä hitaammin, kun ei tiedä, mitä 
kohti kokkansa kääntäisi, tai myrskytuuli nostaa aallot vas-
ten veneen keulaa. Aina eivät opinnot edisty, pää leikkaa tai 
projekti etene toivotulla tavalla, ja saattaa jopa tuntua, että 
oma alus uppoaa tai itse päätyy yli laidan meren syvyyk-
siin. Pohjalla käyminenkään ei ole vaarallista, kunhan happi 
ei lopu. Jos näin uhkaa käydä, opintokoordinaattorilta ja 
-psykologilta sekä opiskelijaterveydenhuollosta saa välineitä 
matkan jatkamiseen.

 Jokaisen reitti on eri näköinen, eikä sen suinkaan 
tarvitse olla suora. Mahtavaa on, jos ennen valmistumisen 
satamaa ehtii ottaa mahdollisimman paljon irti – kokeilla 
kiehtovia kursseja ja aine- ja harrasteyhdistysten toimintaa, 
osallistua tempauksiin ja tapahtumiin, levätä välillä lem-
peissä merituulissa ja oppia kosolti uutta – ja yliopistovuo-
sista muodostuu omanlainen ja itseä palveleva kokonaisuus.

Myötätuulia matkantekoon!

Maiju

PÄÄKIRJOITUS
A forismit ja muut elämänviisaudet rakastavat alkuja; jokainen 

päivä on uusi alku ja niin edelleen. Alkujen lisäksi elämään kuu-
luvat kuitenkin oleellisesti myös loput.

Siinä missä alku tuntuu olevan täynnä mahdollisuuksia, toivoa 
ja energiaa, loppu tuntuu sanana paljon raskaammalta, pahaenteisem-
mältä ja uhkaavammalta. Usein se yhdistyy mielessä elämän ikäviin 
kokemuksiin, kuten parisuhteen päättymiseen, työpaikan menettä-
miseen tai kuolemaan. Alkuihin liittyvä ajattelu korostaa valinnanva-
pautta, oman suunnan etsimistä ja lukemattomien mahdollisuuksien 
merta; loppu puolestaan on jotakin liian pysyvää, liian suurta ja hallit-
sematonta. Toisaalta loppu voi välillä olla myös myönteinen asia.

Omaan kevääseeni on kuulunut paljon sekä myönteisiä että 
kielteisiä loppuja. Myönteisiä ovat olleet esimerkiksi kuukausitolkulla 
työn alla olleen portfolion palauttaminen, muutaman raivostuttavan 
kurssin päättyminen sekä vain naisen ja miehen välisen avioliiton aika-
kauden loppuminen. Kielteisiä ovat olleet esimerkiksi japanin opinto-
jen päättyminen, pitkäaikaisen ystävyyden hiipuminen sekä rakkaan 
vanhan lemmikkikoiran kuolema. Olen saanut sekä iloita että murehtia 
loppuja, kohottaa maljaa ja kirota kohtaloa.

Sitten on niitä loppuja, jotka ovat samalla huojentavia että 
vähän surullisia. Opiskelijoille tällainen kokemus on luultavasti valmis-
tuminen: monen vuoden urakka on vihdoin saatu valmiiksi, ja opin-
topisteiden ja graduahdistuksen painolastin saa hyvillä mielin ravistaa 
harteiltaan kuplivaa kohotellen. Samalla on kuitenkin luovuttava jo 
kotoisaksi käyneestä opiskelijastatuksesta, astuttava työelämän pyörtei-
siin, vaihdettava haalarit siistiin jakkupukuun ja myös nähtävä, kuinka 
opiskelijakaverit kaikkoavat eri puolille maata töiden perässä.

Minulle tämä pääkirjoitus on myös eräänlainen katkeransu-
loinen loppu, sillä se on viimeinen Suomi-ilmiön pääkirjoitus, jonka 
kirjoitan. Ensi syksynä päätoimittajan saappaisiin astahtaa joku muu, 
kun lähden itse etsimään uusia tuulahduksia Itä-Aasian suunnalta. 
Olen ollut osa Suomi- ilmiön kirjoittajatiimiä fuksisyksystäni lähtien, ja 
näihin vuosiin on mahtunut niin iloa ja oivalluksia kuin turhautumista 
ja väsymystäkin. Suomi-ilmiö on antanut minulle paljon, mutta on se 
paljon myös vaatinutkin. Yhdestäkään hetkestä en silti luopuisi.

Loput ovat pelottavia ja uhkaavia, mutta usein ne ovat myös 
tarpeellisia. Ilman loppuja kaikki jatkuisi ikuisesti samaa uraa, eikä 
mikään koskaan muuttuisi; kun jokin asia loppuu, se synnyttää tilaa 
jonkin uuden alulle. Olkoon siis tämäkin loppu mahdollisuus uuteen 
alkuun.

Lopullisin terveisin

Helmi
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FENNISTIN TAVOITE: 
KOTIKANSAINVÄLISTYMINEN

TEKSTI: LINDA KARVONEN 

V iime syksynä toimin Kopulan 
kv-tuutorina ensimmäistä kertaa. 
Kopulalle tuli syksyn alussa enem-

män vaihto-opiskelijoita kuin normaa-
listi, joten tuutoreista oli pulaa.  Olin 
miettinyt tuutorointia jo jonkin aikaa, 
ja nyt päätin ryhtyä tuumasta toimeen. 
Sain kuulla jonkin verran muiden 
tuutoreiden kokemuksia ennen tuuto-
riksi ilmoittautumista, mikä helpotti 
päätöksentekoa. Keväällä järjestettiin 
kv-tuutoreiden koulutus, johon osal-
listui opiskelijoita kaikista tutkinto-oh-
jelmista. Koulutus valmisti kv-tuutorin 
tehtäviin hyvin. 

Olen aina tuntenut oloni kotoi-
saksi kansainvälisessä ilmapiirissä. Itse 
asiassa koko ajatus suomen kielen 
opiskelusta yliopistotasolla lähti siitä, 
että olin lukion jälkeen koulunkäynti-
avustajana maahanmuuttajien perus-
opetukseen valmistavassa ryhmässä. 
Suomen kielen salojen selvittäminen 
ulkomaalaisille antoi uudenlaista näkö-
kulmaa omaan äidinkieleen. En kui-
tenkaan kokenut olevani selittämisessä 
kovin hyvä, ja päätinkin oppia ymmär-
tämään suomen kieltä paremmin.

Minulle tuli kaksi tuutoroitavaa 
opiskelijaa; toinen tuli Virosta ja toinen 
Romaniasta. Olin heihin yhteydessä 
etukäteen sähköpostitse, ja löysimme-
kin jo yhteisiä kiinnostuksenkohteita. 

Yllätyin, kuinka molemmat opiskelijat 
kirjoittivat jo todella hyvää suomea. 
Toinen heistä oli vanhempi opiske-
lija, ja hän ilmoitti keskustelevansa 
sujuvammin suomeksi kuin englan-
niksi. Heidät tavatessani pystyimmekin 
keskustelemaan suurimmaksi osaksi 
ainoastaan suomeksi. Tukikielenä 
ongelmatilanteissa käytimme toisen 
opiskelijan kanssa englantia. Molem-
mat olivat kuitenkin hyvin motivoi-
tuneita oppimaan suomea enemmän 
ja halusivat minun käyttävän suomea 
niin paljon kuin mahdollista.

Elokuun alku on kv-tuutorei-
den kiireisintä aikaa. Tärkeintä on 
ohjata vaihto-opiskelija omalle asun-
nolleen ja auttaa käytännön asioissa. 
Alku ei lähtenyt hyvin käyntiin, emme 
nimittäin aluksi millään löytäneet viro-
laisen opiskelijani asunnolle myöhään 
illalla, vaikka olin aiemmin käynyt 
talon pihassa tarkistamassa reitin. Vih-
doin oikean asunnon löydettyämme 
jouduin jättämään tuutoroitavani 
huoneistoon, jossa ei ollut lamppuja 
– huoneistossa oli pilkkopimeää – tai 
vuodevaatteita. Tästä kaikesta onneksi 
selvittiin huumorilla, ja kehotin opis-
kelijaa suuntaamaan heti seuraavana 
päivänä läheiseen kauppaan ostoksille. 
Pienistä ongelmista huolimatta opiske-
lija kiitti saamastaan avusta hymyssä 

suin, ja toivotimme toisillemme hyvää 
yötä.

Ensimmäisellä viikolla 
kävimme vaihtareiden kanssa rekiste-
röitymässä maistraatissa, hoitamassa 
raha-asioita pankissa sekä hakemassa 
bussikortit TKL:n toimistolta. Vaih-
to-opiskelijalle ensimmäinen viikko 
saattaa tuntua raskaalta, mutta uskon, 
että kaikki on helpompaa paikallisen 
tuutorin kanssa, joka tuntee kulttuu-
rin ja käytännöt. Päivän lopuksi sitä 
yleensä tuntee tehneensä jotain hyö-
dyllistä ja merkityksellistä. 

Omien tuutoroitavieni kautta 
tutustuin myös muihin vaihto-opiske-
lijoihin. Kävimme yhdessä kahvilla, 
ja sain kutsun lounaalle kiinalaisten 
luokse syömään. Järjestin itse vaih-
to-opiskelijoiden saunaillan, johon osa 
vaihtareista kutsui ystäviään. Kopula 
järjesti pari kertaa etkot kansainvälisiin 
bileisiin lähtijöille. Tutustuin parem-
min myös muihin tuutoreihin. Koke-
neemmilta tuutoreilta sai aina kysyä 
vapaasti, jos jokin asia askarrutti. 

Mielestäni suomen kielen opis-
kelijoilla on paljon annettavaa muualta 
tuleville opiskelijoille. Suomen kielestä 
kiinnostuneet vaihto-opiskelijat tarvit-
sevat paikallisia juttukavereita, jotta 
kielitaito kehittyisi. Osaamme myös 
ehkä vastata suomen kieltä koskeviin 

kysymyksiin hiukan muita paremmin. 
Kv-tuutorointi on hyödyllinen koke-
mus opettajaksi aikoville tai muuten 
vain kotikansainvälistymisestä kiinnos-
tuneille. Kv-tuutoroinnista saa kaksi 
opintopistettä, ja sen voi liittää osaksi 
opintojen kansainvälistymiskokonai-
suutta. Itse opin jonkin verran enem-
män ryhmänjohtamisesta ja ryhmädy-
namiikasta. Uskon, että kansainvälinen 
kokemus näyttää hyvältä myös CV:ssä. 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden 
tarttuvasta innostuksesta voi löytää 
energiaa myös omiin opintoihin, jos 
motivaatio on hukassa. 
Haluankin rohkaista 
kaikkia vähänkin kan-
sainvälisyydestä kiin-
nostuneita fennistejä 
astumaan mukavuus-
alueen ulkopuolelle 
osallistumalla kv-tuuto-
rointiin tai muuhun yli-
opistossamme tarjolla 
olevaan toimintaan, 
jossa on mahdol-
lisuus tavata 
kansainvälisiä 
opiskeli-
joita. ×

Tavalliseen tuutorointiin tutustuu luultavasti jokainen kopulalainen, 

mutta kv-tuutorointi saattaa jäädä monelle vieraaksi ja kaukaiseksi 

asiaksi. Mistä kv-tuutoroinnissa oikein on kyse, mitä siinä tehdään ja 

mitä siitä saa irti?
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TUOREITA JA TULEVIA 
SUOMEN KIELEN OPINNÄYTTEITÄ

TEKSTI: VEERA LOUHIVUORI

KANDIT
JOANNA JOKELA (SYKSY 2016):

Se ärrä on tosi sympaattinen - suomen kielen opiskelijoiden 
metakieli

IDA RIIKONEN (KEVÄT 2017):

Henkilöhahmon rakentuminen Tiina Lymin näytelmässä 
Susi sisällä

SARIANNA RÄTTÄRI (SYKSY 2016):

Sukunimien suomennokset teoksessa Harry Potter ja 
kuoleman varjelukset

SOFIA SILLANPÄÄ (SYKSY 2016):

Seitsemisen kansallispuiston vesistöjen ja kosteikkojen 
viralliset nimet

 

JENNI TAKALA (SYKSY 2016): 
Menetän uskoni ihmiskuntaan jos tämä meno jatkuu - 

Harvinaisten luontoaiheisten etunimien herättämät mielikuvat

GRADUT
MERI LINDEMAN (KEVÄT 2017):

Homoässä, hintonaatio ja heiluvat kädet - kansanlingvistisiä 
käsityksiä suomenkielisten homomiesten puheesta

JOONAS VAKKILAINEN (KEVÄT 2017):

Suomen typologinen rytmityyppi. Puheenkierrätystutkimus 
suomessa

RIIKKA VÄLIMAA (SYKSY 2016):

Argumentointi ja argumentointivirheet verkkokeskusteluissa

sivuaine- 

opinnot

keskustelu 

fonetiikan leh-

torin kanssa
kavereilta ja 

perheeltä

omat huomiot ja kiin-

nostus 

tutkimuksen alaan

aikaisempaa aihetta varten luettu tutkimus-

kirjallisuusIN
SP

IRA
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EN
 VA

LIT
SE

MI
SE

EN

PARAS PAIKKA 
KIRJOITTAA 

OPINNÄYTETTÄ ON

STRESSITASO OPINNÄYTETTÄ 
KIRJOITTAESSA

oman kodin keittiön 

pöydän vieressä äitin sohva
keittiön pöydän 

ääressä kera 

kahvikupin
lukusali tai 

kirjasto

kotona

25 %

25 %

37,5 %

12,5 %

Oman tutkimuksen tekeminen on mahtavaa! Nautin 

tästä.

Kyllä tästä vielä 

selvitään! Hyvin 

menee.

Tästä ei kyllä selvitä. 

Epätoivo iskee.

Toisinaan en tiedä, mitä 

oikeastaan olen tekemässä.

T amperelainen Mikko Heikkilä valmistui Tampereen yli-
opistosta vuonna 2009 ja on toiminut yliopistossamme 
tuntiopettajana vuodesta 2010. Hän on monelle suo-

men kielen opiskelijalle tuttu äänne- ja muoto-opin, kielen 
kehityksen, ja suomen kielen ja sen tutkimuksen historian 
kursseilta. Huikeaa etenemistä uralla edelsi luonnollisestikin 
tehokas opiskelu. 

- Valmistuin lukiosta vuonna 2003 ja menin heti 
opiskelemaan pohjoismaisia kieliä Tampereen yliopistoon. 
Pääsin sisään oikeastaan lukematta pääsykoekirjaa. Yliopis-
tossa opiskelin historiaa ja valtio-oppia ja sivuaineena eng-
lantilaista filologiaa, suomen kieltä ja yleistä kielitiedettä. 
Suoritin myös aineenopettajan pedagogiset opinnot, Heik-
kilä kertoo. 

Tutkijan ura lähti nopeasti käyntiin ja väitöskirja val-
mistui vuonna 2014. Kiinnostus akateemiseen uraan alkoi 
jo varhain, ja Heikkilä kertoo miettineensä jo lapsena tie-
demiehen tai opettajan ammattia. Tällä hetkellä on vaikea 
sanoa, kiinnostaako tutkimus vai opetus enemmän. 

- Opetus ja tutkimus tukevat ja täydentävät toisiaan. 
Parasta tutkimustyössä on ratkaisun keksiminen asiaan, jota 
on pohtinut kauan ja opetuksessa parasta on, kun opiskeli-
jat oppivat sen, mitä on tarkoitus. Hyvä kurssipalaute antaa 
myös onnistumisen tunteita. 

Mikko Heikkilän tekemä tutkimus käsittelee pit-
kälti historiallista kielitiedettä. Intohimo historialliseen kie-
litieteeseen on herännyt metodologian ja kielen piirteiden 
ymmärtämisen kautta. Kiinnostavimmiksi tutkimusaiheiksi 
Heikkilä nimeää väitöskirjatyönsä sekä piispa Henrikin 
arvoituksen. Hänen uusin ilmestynyt tutkimuksensa Kuka 
oli herra Heinäricki? (2016) käsittelee piispa Henrikin iden-
titeettiä. 

- Piispa Henrikin tutkiminen lähti käyntiin väitöskir-
jatyön sivujuonteesta, kun tutkin sanan "Satakunta" etymo-
logiaa, Heikkilä kertoo. 

Uransa kohokohdaksi Heikkilä pienen pohdin-
nan jälkeen nimeää tohtorin tutkintotodistuksen saamisen. 

Tohtorin 
paperit tulivat 
käteen alle 30-vuo-
tiaana, mikä on mel-
koinen saavutus. 
Myös ensimmäinen 
päivä opettamassa on 
ollut merkittävä kokemus Heikkisen 
elämässä. Tulevaisuudessa Mikko Heikkilä 
haluaa jatkaa tutkimus- ja opetustyötä. 

- Vakituista työsuhdetta toivon tule-
vaisuudeltani. Akateeminen ura voi toisinaan 
ilman sitä olla hyvin epävarmaa. 

Sata vuotta täyttävän Suomen juhlavuonna Heikkilä 
tahtoo huomauttaa, ettei suomalaisilla ole päteviä syitä kan-
salliseen alemmuudentuntoon – eikä myöskään ylemmyy-
dentuntoon. 

- Suomi maana ja kielenä ei ole tilastollisesti tarkas-
teltuna erityisen pieni. Maana Suomi on pinta-alaltaan kes-
kimääräistä valtiota suurempi. Myös asukasluvultaan Suomi 
on keskikokoinen maapallon maista. Ja suomen kieli, se on 
maailman suurimpien kielten 10 %:n joukossa. 

Täten tarkasteltuna on siis turha väittää, että Suomi 
tai suomi olisi jotenkin pieni. Siis jos koolla on jollekulle tar-
kastelijalle väliä. ×

ESITTELYSSÄ
MIKKO HEIKKILÄ
TEKSTI: HANNA HIETIKKO
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JENNA-TÄDIN
ONNETTOMAT ETYMOLOGIAT

TEKSTI: JENNA KALLIO

ALUMNI
Monikkomuoto latinan kielen sanasta alumnus ’lusmuilija’. 
Ajan kuluessa merkitys on siirtynyt töitä välttelevästä opis-
kelijasta entiseen opiskelijaan. Jotain kehitystä vuosisatojen 
varrella on kuitenkin tapahtunut, sillä jos lusmuopiskelija on 
saanut opintonsa vihdoin päätökseen, se ei voi olla pelkäs-
tään huono asia.

AMANUENSSI
Pohjautuu muinaiskreikan sanaan nuenssi ’uudistus’. 
ama-etuliite on myöskin jo vanhaa perua, ja sen sisaruse-
tuliite on ana (mm. lekseemissä anakonda ’pitkä käärme’). 
Kyse on siis polaarisen ominaisuusparin pitkä–lyhyt ilmai-
sevista sanoista.  Sanassa amanuenssi on siis tämä lyhyttä 
tarkoittava etuliite. Sanalla tarkoitetaankin kaikkia lyhyt-
näköisiä uudistuksia ja muutoksia, joten ensi kerralla kun 
kuulet puhuttavan esimerkiksi koulutusleikkauksista, voit 
kauluksiasi kohentaen todeta niiden olevan varsinaisia ama-
nuensseja!

AUSKULTOINTI
’Sydämen käynnistäminen sähkön avulla’. Muinaisruot-
sin verbistä auskultera ’yskiä niin että henki lähtee’. Sähkö 
aiheuttaa potilaan kehossa yskänomaisen refleksin, joka 
auttaa sydämen jälleenkäynnistämisessä. Auskultointi on 
yleensä tarpeen perjantaiaamuina, erityisesti Autekin kil-
tahuoneella vietetyn viihdeillan jälkeen. Tämän vuoksi 

jokaisessa TOAS-opiskelijatalon eteisaulassa on yksi auskul-
taatiosetti ja sen käyttöön perehdytetty sairaanhoitaja.

DEKAANI
Alumni-tyypin sana, monikkomuoto sanasta dekanus – dek 
anus ’persdekki’. Muinaisessa latinassa dekki liittyi, kuten 
nykyäänkin, vahvasti rullalautailuun: persdekki on täten 
eräänlainen istuen ajettava rullalauta. Tältä ajalta ovat myös 
peräisin lekseemit dekoltee, dekkari ja dekonstruktio, joissa kai-
kissa voidaan tavata tämä rullalauta-aines dek-. anus-aines 
lienee myöhäsyntyisempi, ja sen epäillään lainautuneen lati-
nan kieleen berbereiden myötä. Nykyisessä yliopistokielessä 
dekaani tarkoittanee henkilöä, joka pääasiassa työhuonees-
saan istuen rullailee pyörillä liikkuvalla työtuolillaan ja tekee 
päätöksiä soljuvan sulavasti. Tässä huomaamme siis tapah-
tuneen jonkin asteisen merkityksen muutoksen rullalaudasta 
pyörillä liikkuvaan tuoliin.

DOSENTTI
Perinteisissä etymologioissa selitetty yhdistelmänä sanoista 
dos ja sentus ’kaksi senttiä’. Käytetty arkisena mittayksikkönä 
myös esikristillisen ajan fennoskandiassa, johon se oli levin-
nyt latinankielisten perunainviljelijöiden mukana. Ikurilais-
muusikko Pate Mustajärvi on tehnyt omavaltaisia lisäyksiä 
tunnettuun sanaan kappaleessaan Dos diezos sentos – Kaks-
kytä centtiä.

Nykyajan etymologit ovat aiheellisesti 

peräänkuuluttaneet keskiajan musiikin vaikutusta dosent-
ti-sanaan. Professori Laina Sananen väittää solmisaatio-
tavujen (do, re, mi, fa, so, la, ti) vaikuttaneen moneen tuon 
ajan sanaan muutenkin, joten dosentti-sanalla lienee hänen 
mukaansa saman kaltainen historia. Sananen mainitsee 
esimerkkeinä sanat resipentti ’presidentti’, fasetti, militantti, 
tomaatti ja bataatti. Tämän teorian mukaan dosentti olisi siis 
kirjaimellisesti do-sentti ’tietyltä sävelkorkeudelta lausuttu 
pienehkö mittayksikkö’.

Yliopistomaailmaan sanalla on kytköksiä lähinnä 
kansantarujen kautta. Wanhan Kalevalan mukaan Turun 
Akatemian ensimmäinen dosentti oli hyvin lyhyt mieshen-
kilö: joidenkin on kuultu sanoneen ”melko lailla kaks’ on 
senttiä hällä pituus, tokko juur’ enempi”. Hänen myötään 
sana yleistyi tarkoittamaan kaikkia dosentteina toimivia 
henkilöitä.

HOPS
Huonon Opiskelijan PänttäysSessio. Alkaa yleensä jo aivan 
toisen kurssin luennolla, jolloin opiskelija pyrkii luke-
maan tekstianalyysin tunnilla annettua novellia samaan 
aikaan kun pitäisi keskittyä miettimään, onko Uolevi lau-
seen subjekti vai objekti. Sekava lopputulos näkyy yleensä 
novellin pohjalta tehdyssä loppuesseessä, jossa Keijo ja 
Uolevi elävät postmodernissa konvehtimaailmassa.

HOPS jatkuu lounastauolla Minervassa, jol-
loin opiskelijan tarkoituksena on keskustella ryhmätyön 
aiheesta kahden opiskelutoverin kanssa, mutta jutustelu 
pyöriikin menneiden ja tulevien sitsien miettimisessä. Lou-
nastauko venyy niin, että ryhmä päättääkin siirtää ryhmä-
työn mietinnän ensi viikkoon. Tämän jälkeen opiskelija 
aikoo suunnata Päätalon mikroluokkaan tekemään litteraat-
tia ja sen pohjalta pienoistutkielmaa. Matkallaan Miner-
vasta määränpäähän opiskelija törmää kahteen vanhaan 
lukiotuttavaansa, yhteen Aamulehden ständihenkilöön ja 
yhteen innokasta vaalityötä tekevään vasemmistoehdokkaa-
seen, jotka vievät yhteensä kolme varttia tärkeästä työajasta. 

Tässä vaiheessa opiskelijalla alkaa olla taas jo nälkä, eikä 
hän viitsi mennä näppäimistön ylle murustelemaan Alakup-
pilasta ostamaansa leipää.

Kun opiskelija on murkinoinut, hän luovii tiensä 
vapaalle tietokoneelle. Ensin hänellä kuluu tunnin verran 
kaiken ajankohtaisen, kuten uutisten, sähköpostin ja somen, 
selailuun, ja tämän jälkeen aika on kypsä ottaa kuulok-
keet esille ja alkaa litteroida. Kellon lyödessä viisi opiske-
lija yleensä tyytyy työhönsä, jota on tehty korkeintaan yksi 
kolmasosa alun perin suunnitellusta. Hän päättää ottaa 
rennosti, koska on ansainnut tauon opiskeluun. Hän sulkee 
Päätalon oven perässään (yritettyään ensin avata sen sarana-
puolelta) ja hymyilee tyytyväisenä: tulipa taas HOPSattua! ×

Saat hyväksymiskirjeen yliopistosta. Ensimmäisenä sinut kohtaavat aktuaarinkanslia, kampuskierros 

ja akateeminen vartti. Pyörällä päästäsi hoiput dekaanien ja dosenttien pakeilta HOPS-ohjaajasi luo, 

mutta auskultointisi ei vain ota tuulta alleen. Viimeistään palautettuasi pro gradu -tutkielman huo-

maat kysyväsi: ”Mitä ihmettä tämä kaikki tarkoittaa?” Nyt sinun ei tarvitse enää olla epätietoinen, 

sillä Suomi-ilmiö on tehnyt raskaan pohjatyön selvittääkseen näiden vaikeiden sanojen alkuperän. 

Nämä luettuasi voit kulkea ylpeänä pitkin uraputkea (kerrankin miettimättä, mitä maailma sinussa 

menettäisi jos putki romahtaisi ja putoaisit alas). Olkaa hyvät!

MERKITYS OIKEASTI JA LYHYESTI:

ALUMNI: Oppilaitoksen kasvatti; sieltä valmistunut 

henkilö.

AMANUENSSI: ”Akateeminen sekatyömies”; 

tiedekunnan työntekijä, jonka tehtäviin kuuluu 

esimerkiksi opintoneuvonta.

AUSKULTOINTI: Pedagogisiin opintoihin sisältyvä 

ohjattu harjoittelujakso.

DEKAANI: Yliopiston tiedekunnan johtaja. 

Esimerkiksi COMS-tiedekunnan dekaani on Päivi 

Pahta.

DOSENTTI: Erikseen haettava arvonimi. Voidaan 

myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot 

omalta alaltaan, laajahko tieteellinen tuotanto sekä 

hyvä opetustaito.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

LUE LISÄÄ:

Tampereen yliopiston opiskelun sanakirja 

www12.uta.fi/opiskelu/sanasto.phtml
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SATA VUOTTA 
SUOMALAISTA KAPITALISMIA

TEKSTI: HELMI RIIHONEN

S uomen valtion satavuotisessa taipaleessa on juhlimisen aihetta. Tämän ovat huomanneet myös mai-
nostajat, jotka ovat ujuttaneet Suomi 100 -teeman niin jauhelihapaketteihin, vessapaperiin, veik-
kausarpoihin kuin italialaisiin koruihinkin. Kun saa hörppäillä Suomi 100 -viiniä ihanista Suomi 

100 -laseista, leikata imupinnan Suomi 100 -kukkiin sinivalkoisilla Suomi 100 -saksilla, ripustaa sei-
nälle käsintehdyn Suomi 100 -taulun sveitsiläistä Suomi 100 -linkkuveistä hyödyntäen ja lopuksi vielä 
pyyhkäistä isänmaalliset kyyneleensä Suomi 100 -nenäliinaan, kotimaanrakkauden palo sydämessä 
on taattu. Suomi-ilmiö kokosi parhaat shop-
pailuvinkit talvisodan henkeä ja suomalaista 
sisuaan etsiville fennisteille. ×
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ainakaan tule ostettua sikaa säkissä, kun tutustuu toiseen 
perin pohjin ennen saman katon alle muuttamista! 

 Tässä vuosien varrella humanistin ja teekkarin suu-
rimmaksi eroavaisuudeksi on muodostunut järjellä ja tun-
teella ajattelu. Tavallisissa arkipäivän tilanteissa ero näkyy 
siten, että tunteellisena humanistina mietin miltä muista 
tuntuu ja toimin sen mukaan, kun taas teekkaripuoliskoni 
pyrkii tekemään asiat mahdollisimman nopeasti ja tehok-
kaasti. Erilaiset ajattelutapamme tuntuvat kuitenkin täyden-
tävän toisiaan, kun yhteisissä kompromisseissa tulee huomi-
oitua sekä käytännöllisyys että inhimillisyys. 

MAIJU  TATU
Ensitapaamisemme Tatun kanssa oli Tampereen rauta-
tieaseman edustalla, jossa olin vastassa Hämeenkadun 
Approon saapuvaa kaveria. Ensin törmäsin kuitenkin sat-
tumalta toiseen kaveriini Santtuun, jonka mukana oli joku 
pienikokoinen, partasuinen, söpö tyyppi hieman likaiset 
mintunvihreät haalarit täynnä merkkejä. Ensitapaamisesta 
muistan nuo haalarit ja sen, että tyyppi kertoi olevansa 
superfuksi. Elettiin vuotta 2013 eli toinen vuoteni yliopis-
tossa oli juuri alkanut, enkä edes tiennyt, mikä superfuksi on.

 En kehdannut kysyä.
 Myöhemmin sekin selvisi, samoin aika moni muu 

teekkarikulttuuriin liittyvä tärkeä asia. Ensitapaamisemme 
jälkeen oli melkein vuosi hiljaiseloa ja törmäsimme vain 
satunnaisesti jossain, kunnes juhannuksena 2014 Tatu alkoi 
yhtäkkiä viestitellä. Sovimme treffit eräälle kesäiselle sun-
nuntaille Passioniin. Sen jälkeen kaikki vain eteni huiman 
nopeasti, ja puolisen vuotta myöhemmin muutimme tava-
ramme saman katon alle.

 Meillä lienee aika tyypillinen opiskelijapariskun-
nan suhde, jota rytmittävät opiskelut ja erilaiset opiskelija-
riennot. Teekkarien kollektiivinen opiskelu työskentelyta-
pana vaati ainakin alussa sopeutumista: lähestulkoon kaikki 
harkkatyöt, tehtävät ja tenttiin lukemiset tehdään kimpassa 
– ja tietysti koululla, jossa rakennustekniikkaa opiskelevalla 
Tatulla saattaa vierähtää hyvinkin koko päivä. Juttelemme 
silti lähes koko ajan, ja WhatsAppiin saattaakin päivän 

aikana ilmestyä useitakin selfieitä, joissa epätoivoinen teek-
kari tuskailee fysiikan töiden tai muiden ikuisuusprojektien 
kanssa.

 Kun kampuksen ovet avautuvat opiskelijakortilla, 
ei oikeastaan ole ajankohtaa jolloin koululle ei voisi mennä. 
Luentojen jälkeen koululle voi jäädä aloittelemaan, sitsaa-
maan, kiltahuoneelle jatkoille ja miksei vaikka nukkumaan-
kin. Yliopisto-opiskelijalle tämä olisi mahdotonta, mutta 
onneksi oman teekkarin vanavedessä humanistikin pääsee 
pujahtamaan tutkimusretkelle TTY:n saloihin.  

 Teekkarikulttuurissa on paljon sellaista, jota minun 
humanistina on vaikeaa ymmärtää, kuten halu kastautua 
Tammerkosken jääkylmään veteen vappupäivänä tai vimma 
riisua itsensä alasti aina tilaisuuden tullen. Sitten on paljon 
myös sellaista, jota humanistina kadehdin: päällimmäisenä 
on kampuksella vallitseva yhteisöllisyyden tunne, joka syntyy 
opiskelijoiden tiiviistä yhteistyöstä ja yhteishengestä.

 Meidän humanisti <3 teekkari -suhteemme toimii 
siksi, että ymmärrämme toisiamme ja niitä asioita, jotka toi-
selle ovat tärkeitä. Tatu on ollut alusta asti tiiviisti mukana 
teekkariyhteisössä, ja siitä on tullut varsin luontevasti osa 
suhdettamme. Humanistinen kosketus tuo kuitenkin elä-
mään aina hieman lisää maustetta, ja niinpä tämäkin teek-
kari on tullut siihen tulokseen, että fennistin kanssa elämi-
nen ei ole ollenkaan hassumpaa.

JUU  JUU
Meillä ei ole juuri mitään yhteistä. Minä rakastan kirjoja, 
tuo toinen pelaa tietokonepelejä. Sen perhe on reissannut 
ympäri Eurooppaa, minä olin käynyt vain Ruotsinlaivalla 
ennen kuin lähdin vaihtoon. Minä allekirjoitan Green-
peacen vetoomuksia arktista öljynporausta vastaan ja alan 
pelätä maailmanloppua, jos luen liikaa uutisia. Tuo toinen 
haaveilee rikastumisesta eikä usko edes ydinsodan voivan 
tuhota koko ihmiskuntaa. 

 Olimme rinnakkaisluokilla pikkukaupungin yläas-
teella. Minä inhosin sitä, kun tuo toinen oli äänekäs ja kyseli 
kaikkea opettajilta. Pikkuhiljaa aloin kuitenkin sietää tuota 
toista, ja meistä tuli vahingossa kavereita. Melkein yhtä  

KOPULA RAKASTAA
VILMA HÄKKINEN

K un 18-vuotiaana aloitin yliopiston, 

teknillisen korkeakoulun käyneet van-

hempani vitsailivat siitä, kuinka olisin 

luultavasti jo jouluun mennessä löytänyt 

itselleni teekkarin. Tuolloin en ollut ihan 

varma, mikä teekkari on, mutta opiskelun 

alettua tupsulakit tulivat tutuiksi nopeasti. 

 Ensimmäiset sitsit pidettiin marras-

kuussa Hervannassa. Ensimmäistä kertaa 

Nisti ja nööri -sitsilaulua päästiin lallattele-

maan maaliskuussa niin ikään Hervannassa. 

Humanistien ja teekkareiden välille syntyvät 

rakkaustarinat ovat jostain syystä saavut-

taneet lähes kulttimaineen Tampereella ja 

muualla Suomessa. Vastakohdat viehättä-

vät, sanoivat vanhempani. Loogisuutta ja 

järkeä arvostava teekkari pitää haaveilevan 

humanistin jalat maassa.  

 Kopulalaiset ovat saaneet mais-

taa teekkarikulttuuria ystäväkilta Autekin 

kanssa rymytessään. Hervantaan ja hervan-

talaisiin on voinut tutustua myös erinäisissä 

opiskelijariennoissa ja etenkin vappuna. 

Osa kopulalaisista on löytänyt teekkariksi 

päätyneen kullannuppunsa jo ennen yli-

opistoon tuloa. 

 Tämä juttu jatkaa Kopula rakas-

taa -juttusarjaa, joka alkoi Suomi-ilmiön 

numerossa 1/2016. Seuraavat rakkaustari-

nat on saatu kolmelta kopulalaiselta, jotka 

seurustelevat teekkarin kanssa. He kertovat, 

kuinka suhde on saanut alkunsa ja miten 

opiskelualojen väliset erot näkyvät arjessa. 

HUMANISTI JA TEEKKARI 
NE YHTEEN SOPII

OLGA   TONY
Lukiossa abivuoden syksyn englanninkurssilla eturivissä 
istui pitkä poika, jonka pää oli aina taulun edessä. Myö-
hemmin syksyllä sama poika ilmestyi äidinkielen kurssille ja 
aina tiellä oleva takaraivo vaihtuikin söpöiksi kasvoiksi. Se 
olikin sitten menoa: ajatukset alkoivat harhailla, eikä opiske-
luun keskittymisestä tullut oikein mitään, kun ne söpöt kas-
vot pomppasivat jatkuvasti esiin mielen perukoilta. Vähän 
ajan kuluttua ”se söpö poika” muuttui Tonyksi, ja puheli-
men muistiin tallentui yksi puhelinnumero lisää. Abivuo-
den loppu sujuikin ujon tapailun merkeissä muun muassa 
hömppäelokuville hihitellen, kotikaupungin katuja kävellen 
ja pyöräillen kaatosateessa uimareissuille mökille. Lakkiais-
ten aikaan kuitenkin päätimme, että nyt saa kainot kiertelyt 
riittää ja ollaan oikeasti yhdessä. Yksi elämän parhaista pää-
töksistä, kuulemma myös Tonyn mielestä.

 Lukion jälkeen tiet veivät eri kaupunkeihin, kun 
opiskelut veivät minut Tampereelle ja toinen puolisko jäi 
kotikonnuille Hämeenlinnaan armeijan vihreisiin. Tony 
seurasi kuitenkin Tampereelle parin vuoden päästä, kun 
TTY:n ovet aukesivat. Tähän liittyy hauska sattumus: kun 
pikkuisina lukiolaisina täyttelimme hakupapereita yliopis-
toon, kumpikaan ei tiennyt ykköshakukohteidemme ainejär-
jestöjen olevan hyviä kavereita. Olikin hauska fuksivuonna 
huomata, että oma rakas Kopula ja Tonyn tuleva kilta Autek 
tekevät siinä määrin yhteistyötä, että sini- ja keltahaalaristen 
välille on syttynyt monia muitakin romansseja.

 Verkkaisuus selvästikin leimaa koko suhdettamme, 
sillä asumme yhä edelleen eri osoitteissa, kumpikin oman 
opinahjonsa liepeillä. Onneksi TKL kuitenkin kulkee sutja-
kasti Kalevasta Hervantaan! Hitaina hämäläisinä emme ole 
vain vielä saaneet aikaiseksi etsiä yhteistä kotikoloa, mutta 
sen aika varmasti tulee piakkoin. Uskon kuitenkin tässä 
asiassa vanhaan sananlaskuun: hiljaa hyvä tulee. Eipähän 
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vahingossa aloimme seurustella, eikä kukaan kavereista 
aluksi uskonut, kun kerroimme olevamme pari. 

 Kun muut uskoivat meidän olevan tosis-
samme, meistä tuli yksi osanen: ”se vihreetukkanen 

ja se ärsyttävä kyselijä”. Ruotsin opettaja sotki 
nimemme, vaikka istuimme eripuolilla luok-

kaa (ja myös opettaessaan valinnaista sak-
saa, vaikka minä olin silloin teknisten käsi-
töiden tunnilla). 

 Yläasteen jälkeen tuo toinen 
lähti opiskelemaan matematiikkaa sisä-
oppilaitoslukioon. Näimme pari kertaa 

kuussa. Minä lähdin lukion toiseksi vuo-
deksi vaihtoon maapallon toiselle puolelle. 

Kirjoitin kirjeitä, enkä kuullut tuon toisen 
ääntä kymmeneen kuukauteen. Kun tulin takaisin, 

tuntui kuitenkin hyvältä ajatukselta muuttaa yhteen. 
 Nyt tuo toinen ähisee automaatioteknii-

kan kandinsa kanssa. Minä kuppasin 

lukiossa puolet kauemmin ja olen vasta ensimmäistä vuotta 
yliopistolla lukemassa suomea. Hassusti se meni näin päin: 
minä kuitenkin mietin tosissani ympäristöinsinööriksi opis-
kelemista, että saisin pelastettua tämän planeetan, ja tuota 
toista kiinnosti tekniikan lisäksi historia. 

 Alussa kauan sitten minulla oli tapana kysellä, joko 
tuo toinen aikoo jättää minut. Jossakin vaiheessa se jäi, ja 
nyt on tullut kuljettua yhdessä yli kuusi vuotta. Ei elämä ole 
täydellistä, mutta se on hyvää. Yhdessä olemme lähempänä 
tasapainoa. Hippi avartaa tosikon maailmankuvaa, ja rea-
listi kiskoo ailahtelijan maanpinnalle sekä epätoivosta että 
idealistisista kuvitelmista. 

 Kesällä meillä on häät. Minä inhoan isoja juhlia, 
mutta kun tuo toinen tykkää saada lahjoja ja leipoa, annoin 

periksi. (Tosin sukkanauhoihin tai korkoken-
kiin en suostu!) Ei minua haittaa, vaikka 
me kulkisimme kuolemaan saakka 
yhdessä. ×

NAMEDROPPAILUA
Ah, kuulen Kielikellojen kilinän
Haistan Emil Nestor Setälän
Hän mulle kuiskaa suviyössä
”Näe Heikki Paunonen slangityössä”
Vie näkyni minut etelään
Kettusen karttoja etsimään
Mutta kuinka Turkuun päädyinkään?
Häkkisen Kaisalle räppäämään
Virittäjän ohjeilla mopoautoni viritän
Auli Hakulisen neuvoilla itseni ylitän
Kaihda en enää tieteenkään keinoja
Kun hyllystä löytyy niin monia Leinoja
Enkä tiedä kuka on Pamela Tola
Kun mielessäin on vain Agricola.
nimim. Pilkunpussaaja 

HUONOJA RUNOJA

MINIMIPARIT
Makeaa sakkaa

Sakeaa kakkaa

Takkaan
Nakkaan
Aina kun pakkaan

Ja halkoja hakkaan

Laitan hintaa vakkaan

Ja ennen kuin pintaa lakkaan

Kosken rintaan akkaa.

nimin. Nipslip69

HERKÄT OSAT MINUSSA
Istun luonnossa
Luonnollisessa olotilassa
Uljasta maisemaa hehkuttaen
Sielustain vuodatan huokauksen
Tuuli paitulini lävitse tuivertaa
 
On niin tukalaa
Kun on monta kipeää pukamaa.
nimim. Jonne Kilohailio

Olet kevät: sulan.Rakastan sua, Mulan.nimim. Johannes Rakastaja

Rahat ja henki.
Sielu ja ruumis. 
Sydän ja pää. 

Mä otan kaiken. 
Oon ahne nainen.
nimim. Yohanna Love

Soita mun rumpuja 
tahdon pakastella nisuja
Oo se kun oot 
oon sun vahingossa
Vasta 2080-luvulla alan miettii
että mitähän vittua.
nimim. Hanni

Tanssin sun kaa aamuun astiSoitan sulle kitaraaLeivon sulle kakunIhan mitä vaanOon jo sun
nimim. ReHanna
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MITÄ VESSASSA 
TAPAHTUU?

TEKSTI JA KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

Päätalon naistenvessassa voi koh-
data keskusteluja, kysymyksiä, 
kannustuksia sekä filosofisia poh-

dintoja. Vessojen kiiltävät kaakeliseinät 
eivät ehkä kannusta kommunikaation, 
mutta pytyllä istuva opiskelija kyllä 
keinot löytää! Kynä suhisee vaikka 
pitkin ovenkarmeja, kun on pakko 
jakaa ajatuksia muiden asialla olevien 
kanssa. Aiheita löytyy monelta elämän 
osa-alueelta, ja niin huolet kuin roh-
kaisutkin ovat löytäneet tiensä vessoi-
himme. Kirjoittelua voitaneen verrata 

esimerkiksi internetin keskustelupals-
toihin. Muutama tärkeä seikka tosin 
erottaa vessakirjoitukset keskustelu-
palstojen rikkaista ja ällistyttävistäkin 
teksteistä: Päätalon vessassa ei olla 
ilkeitä (ainakaan tyypillisesti) ja oven-
karmeja pitkin kiipeilevistä teksteistä 
huokuu läsnäolo ja inhimillisyys. 

”VESSAKIRJOITUKSET. JOTTA SINUNKIN 
OLISI HELPOMPI VÄÄNTÄÄ PASKAA 
KESKEN KOULUPÄIVÄN”
Moni vessasta löytyvä teksti käsittelee 
sitä, mitä vessaan on tultu tekemään. 
Muiden pöntölle istahtavien kanssa 
halutaan jakaa esimerkiksi tietoa tuo-
toksen haisevuudesta tai siitä, että 
kirjoittamisen aikana on saatu jotain 
muutakin aikaan: Kirjoitin tän samalla, 
kun kakkasin! Eräässä tekstissä kom-
mentoidaan vessakirjoituksia asiointia 
helpottavana tekijänä. Aivan wc-tilo-
jen perällä olevassa kopissa lukee tun-
nustus, että kyseisessä vessassa tulee 
kakattua aina. Tämä saattaa johtua 
vessan optimaalisesta sijainnista, sillä 
perällä sijaitsevissa vessoissa on hyvät 
mahdollisuudet toimia rauhassa ja 
huomaamattomasti.

Myös mielipiteet parhaasta 
huumeesta ovat puhuttaneet eräässä 
vessakopissa. Ehdotuksia on ilmestynyt 
hurjia määriä. Varsinaisia huumaus-
aineita on ehdoteltu jonkin verran, 
mutta onneksi opiskelijat löytävät iloa 

myös muiden keinojen kuin perinteis-
ten päihteiden avulla: parhaaksi huu-
meeksi on ehdotettu esimerkiksi gra-
dua, elämää ja kissanminttua.

Seinillä käydään myös vaka-
via keskusteluja. Eräässä kopissa esi-
merkiksi pohditaan, minne kuoleman 
jälkeen päädytään. Vaihtoehtoja on 
löytynyt useita, kuten Seppälä, Val-
halla, kylmiö ja latinan tunti. Hyvällä 
karmalla arvellaan olevan vaikutusta 
siihen, mihin lopulta päätyy. Tarjolla 
on myös hyödyllisiä neuvoja elämän 
varrelle: Never argue with stupid people, 
because they’ll drag you down to their 
level and beat you with experience! 

VESSASTA VOI LÖYTÄÄ MYÖS LOHTUA JA 
KAUNIITA SANOJA
Motivaatiovessa on toinen wc-koppi 
oikealla naistenvessassa. Ovenkarmi 
on täynnä kannustavia kirjoituksia ja 
lohdun sanoja: Usko itseesi!, Löydät 
kyllä tarkoituksesi, Ole armollinen itseäsi 
kohtaan, Olet maailmalle tärkeä ja rakas, 
Maailmassa on paikka sinulle.  Viestit 
ovat ilmestyneet vähitellen ja ne lie-
nevät useiden eri kirjoittajien tuotok-
sia. Palautettakin löytyy kiitos-viestien 
muodossa.

Rakkauden ja hyväksynnän 
sanoma on ulottunut myös motivaatio-
vessan ulkopuolelle. Motivointia löytyy 
nyt myös toisesta Päätalon naisten-
vessan kopista, josta löytää vastauksia 

siellä esitettyyn kysymykseen: Mikä on 
paras elämänohjeesi? Vastaukset ovat 
toisinaan kuin terapeuttisesta itsehoi-
to-oppaasta, mistä kehotukset armolli-
suuteen itseä kohtaan ja itsensä rakas-
tamiseen ovat hyviä esimerkkejä. 

Vessojen rakkauden ja armol-
lisuuden sanoma lohduttaa vähin-
täänkin siksi, että niin moni on hyvää 
mieltä halunnut vessaan levittää. Pön-
tölle istahtava kohtaa wc-kopissa mui-
den ihmisten välittämisen. Jos täytyy 
mennä vessaan itkemään, kannattaa 
suunnata Päätalolle.

VUOROVAIKUTUSTA
Voi tuntua lohdulliselta huomata, 
että joku muukin on ollut hukassa tai 
kakalla. Vuorovaikutuksen mahdolli-
suus vessassa tarjoaa turvallisen tilan 
kommunikoida vertaisten kanssa ja 
tuoda esiin omia näkemyksiä elämästä. 
Päätalon naistenvessa todella on esi-
merkillinen ympäristö anonyymiin 
kommunikaatioon, sillä vihan asemesta 
tarjolla on empatiaa ja 
huumoria. Alatyylisyys 
on melko vähissä eikä 
perinteisiä kikkelipiirus-
tuksia tai kuukautisker-
tomuksia vielä ainakaan 
ole löydettävissä. Aika 
kuitenkin näyttää, mihin 
suuntaan vessakirjoituk-
set menevät. Rajoituk-
sena on ovien tumma 
väri ja edelläkin mainitut 
kaakeliseinät. Vuoro-
vaikutukseen voitaisiin 
kannustaa esimerkiksi 
asettamalla kirjoitusta 
varten olevia papereita 
oviin, jotta opiskelijat 
pääsisivät purkamaan 
tunteitaan ja kannus-
tamaan toisiaan ilman 
esteitä. ×
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KAHMALOLLINEN KIELITIEDETTÄ

T ässä kolumnissa tarjoan vastauk-
sia ajankohtaisiin kielitieteelli-
siin pulmiin, joita ihmiset ovat 

kohdanneet. Pyrin vastaamaan mah-
dollisimman napakasti, sillä en usko 
jaarittelun auttavan ketään! Trolleihin 
olen pureutunut hiukan laajemmin, 
sillä olen kerännyt niistä laajan koke-
muksen yhdessä kollegani Viola Kutun 
kanssa.

TROLLIT 
Olen huolestunut, kun internetin kes-
kustelupalstoilla  on trolleja. Toivon, 
että kielitieteilijät tutkisivat trolleja 
enemmän. Minua harmittaa, koska 
moni vauva.fi-keskustelu, jolle olen 
nauranut, onkin trollailua. Mistä trol-
lin voi tunnistaa?
VEIKKOPEIKKO

Trolli, tuo internetin häirikkö ja val-
heiden levittäjä, on monelle tuttu eri-
laisilta keskustelupalstoilta. Trolleja on 
joka lähtöön, mutta parhaimmillaan 
trollailu ei ole pahantahtoista, vaan 
pyrkii vain herättelemään ärsytystä 
ja huvitusta ja hiukan provosoimaan. 
Toisinaan trolli synnyttää ketjun trol-
lailua. 

Häiriköivät kommentit saatta-
vat antaa merkkejä trolliudesta esimer-
kiksi siten, että yleistieto maailmasta 
antaa ymmärtää kommenttien olevan 
täysin järjettömiä. Trolli paljastaakin 
itsensä usein esittämällä kysymyksiä 
tai väitteitä, jotka ovat sopimatto-
mia tai ristiriidassa yleisenä pidetyn 

tiedon kanssa.  Mikäli kysyjät haluavat 
päästä paremmin trollailusta perille, 
olisi syytä tarkistaa mahdolliset taus-
tatiedot ja lähteet. Kriittisyys on hieno 
juttu. Keskustelupalstoilla usein terve 
järki ohjaa, mutta suosittelen lämpi-
mästi myös hyväntahtoisen trollailun 
omakohtaista testaamista esimerkiksi 
suomi24- tai vauva.fi-palstalla. 

VAIHDANKO?
Olen nuori ja salskea kielitieteen opis-
kelija. Mietin, että vaihtaisinko tyy-
liäni. Käytän aina kauluspaitoja, mutta 
ehkä collegehupparit sopisivat minulle 
paremmin ja täydentäisivät humanis-
tista olemustani. Kannattaako vaihtaa? 
JæNNæK4KK495

Vaikka joo.

KANNATTAISIKO
Pitäisiköhän minun kirjoittaa alun 
perin yhteen alunperin? Tiedän, että se 
on väärin, mutta kun kaikki muutkin…
ARTTUWISKARI4EVER

- EI!

ONKO DIFTONGITAUTI YLEISTÄ?
Minulla on todella paha diftongitauti. 
Aina uot ja out ja yöt ja öyt menevät 
sekaisin ja minulle nauretaan. Kerran 
kirjotin kuolu ja poulukka ja yökkä-
röidä erääseen arvostettuun kielitie-
teelliseen julkaisuun ja minut leimat-
tiin diftongisokeaksi kieliteiteilijäksi. 
Nyt minua askarruttaa, onko tämä 
normaalia?
JOUPUTTELIJAUOLUSTA

Olet täysin normaali tuon asian suh-
teen ainakin. Jouputtelu ja Uolulai-
suus sen sijaan ovat huolestuttavia 
ilmiöitä.

AHDISTAA
Minua ahdistaa moni asia, mutta 
eniten ahdistaa kuitenkin se, että kol-
legani on Turusta ja puhuu turkulai-
seen tapaan kamalaa murretta. Olen 
itse Tampereelta ja siksi tappelemme 
usein melko rajustikin. Kaiken lisäksi 
tämä kollega on kirjallisuustieteilijä ja 
minä olen kielitieteilijä, mikä aiheuttaa 
hirveitä riitoja välillämme. Näemme 
usein ja minua ahdistaa, sillä milloin 
tahansa voi syttyä tappelu.
MISTÄ_SAA_PAMEJA!

Suosittelen henkilön välttelyä. Oli-
siko uusi työpaikka mahdollinen? 
Kaikkia konflikteja nimittäin ei voi 
ratkaista muulla kuin paikalta pois-
tumisella.

SAAKO AUTTAA
Olen suomen kielen opiskelija ja 
minun lähipiirissäni on paljon ihmisiä, 
joilla on yhdyssanaongelmia, rektio-
häiriötä, pilkkusokeutta ja muutenkin 
todella heikkoa kielellistä ilmaisuvoi-
maa. Onko ok, jos korjailen heidän 
virheitään?
PALLIT_ON_KASSEJA

Ei kannata ikinä, elleivät he pyydä 
apua tai laadi tärkeää asiakirjaa huo-
nolla suomen kielellä. Kokeile siinäkin 
tapauksessa salaa. Moni hyvä ystävyys 
on mennyt yhdyssanavirheiden kom-
mentoimisesta pilalle. ×

MUL AN KALKKUNEN 
VASTAA LUKIJOIDEN 
HUOLIIN

RAKKAUDESTA UUTISJOURNALISMIIN  
HENKILÖHAASTATTELUSSA ILTA-SANOMIEN UUTISTOIMITTAJA NIKO RANTA
TEKSTI JA KUVA: MONA MÄKELÄ

” M inusta ei alun perin pitänyt tulla toimittajaa, 
enkä pitänyt itseäni mitenkään maailman lah-
jakkaimpana kirjoittajana, mutta uteliaisuus, 

tiedonjano ja innostus toimittajan työtä kohtaan veivät 
mennessään.” Näin kertaa uransa alkua Ilta-Sanomien toi-
mittaja Niko Ranta, 29, joka on työskennellyt toimittajana 
vuodesta 2004 lähtien.

Rannan innostus media-alaan lähti alun perin 
videokuvaamisesta. Hän pääsi yläasteella TET-harjoitte-
luun vaasalaiseen Siltaloppi Productions -mediataloon, joka 
on keskittynyt tv-kuvausten ja -mainosten tekoon. Hommat 
sujuivat niin hyvin, että Ranta teki Siltalopille harjoittelun 
jälkeen satunnaisia tv-töitä, mikä puolestaan innosti hänet 
hakemaan silloisen Vaasan ammattiopiston media-assistent-
tilinjalle.

Opintoihin kuului harjoittelu, ja Rannan oli määrä 
mennä kuvankäsittelijäksi paikallislehti Pohjalaiseen. ”Jos-
tain käsittämättömästä syystä ehdotin juttuaihetta ensim-
mäisenä tai toisena harjoittelupäivänäni. Minua kehotettiin 
tekemään juttu itse, mistä olin hyvin yllättynyt. Ensimmäi-
nen juttu kelpasi, ja jatkoin aiheiden ehdottelua sekä uutisten 
kirjoittamista. Siitä se toimittajan urani sitten lähti. Kuvan-
käsittelijän tehtäviä en tehnyt sitten oikeastaan lainkaan”, 
Ranta naurahtaa. Hän nautti myös siitä, että sai valokuvata 
omat uutisjuttunsa. ”Valokuvaus on ollut aina yksi suurim-
mista intohimoista journalismin teossa”, hän kertoo. 

Vuodet maakuntalehti Pohjalaisessa ja Ilkassa poiki-
vat paikan puolustusvoimien Ruotuväki-uutislehdessä, jossa 
Ranta suoritti asevelvollisuutensa toimittajana ja toimituk-
sen esimiehenä. ”Vuosi 2007 oli yksi elämäni parhaimmista. 
Opin toimittajan työstä älyttömän paljon uutta”, Ranta ker-
too. 

Perusteellisen kosketuksen verkkojournalismiin 
Ranta sai, kun hän oli töissä Yle-uutisissa, jonka jälkeen hän 
siirtyi Kauppalehteen talousuutisoinnin pariin. Ilta-Sano-
miin hän siirtyi silloiselta MTV3-kanavalta, jossa hän tuotti 
uutissisältöä niin televisioon, radioon kuin verkkoonkin. 

KORKEAKOULUSTA OLI HYÖTYÄ
Ranta korostaa, että myös korkeakouluopinnoista on 
ollut runsaasti hyötyä hänen uransa kannalta. Tie 

journalistiopintoihin Haaga-Helian ammattikorkeakouluun 
oli alkuun yllättävän kivinen: Mittavasta alan työkokemuk-
sesta huolimatta kutsua pääsykokeisiin ei tullut ensi yrittä-
mällä.  ”Pääsykokeissa painotettiin lukion päättötodistuksen 
arvosanoja, jotka olisivat voineet olla kohdallani paremmat. 
Mielestäni pelkkiin arvosanoihin tuijottaminen on huono 
juttu”, Ranta harmittelee. Niinpä hän päätyi lukemaan 
vuodeksi tietojenkäsittelyä samaan oppilaitokseen, sai suori-
tettua kursseja hyvin arvosanoin ja haki lopulta sisäistä siir-
toa journalistiikan puolelle päästen vihdoin pääsykokeisiin. 
”Pääsykokeissa näytin, mitä osaan ja pääsin leikiten sisään”, 
Ranta sanoo.
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Journalistiikan opinnot olivat pitkälti talousjourna-
lismiin painottuneita, ja Rannan mielestä hyvin käytän-
nönläheisiä. Tutuiksi tulivat niin erilaiset toimittajan työssä 
tarvittavat tekstilajit, niiden rakenteet ja tyyli kuin suomen 
kieli- ja lauseoppikin. ”Suomen kielellä oli todella merkit-
tävä rooli opinnoissa. Kävimme läpi muun muassa kieli-
oppia, lauserakenteita, kielellisiä tehokeinoja ja miten eri-
laisilla sanoilla ja ilmaisuilla voidaan kikkailla teksteissä”, 
Ranta selvittää.

Rannan mielestä suomen kielen opinnoista on ollut 
myös valtava hyöty käytännön työn kannalta. ”Toisaalta 
voisi myös sanoa, että työ tekijäänsä opettaa. Se on mie-
lestäni hauskaa, kun tarkkasilmäisimmät lukijat huomaa-
vat tekstistä kielioppivirheet ja antavat niistä välittömästi 
palautetta. Otan tällaisen palautteen lämpimästi vastaan ja 
korjaan tekemäni virheet – ei siinä ole sen kummempaa”, 
Ranta toteaa. 

Hän myös korostaa, että moitteeton suomen kielen 
käyttö luo toimittajan edustamalle medialle ennen kaikkea 
luotettavuutta ja uskottavuutta. ”Monen toimittajan peri-
syntinä tuntuu olevan se, että kopioidaan suoraan, täysin 
kritiikittömästi jonkin merkittävän uutistilanteen tiedote, 
joka on tullut viranomaistaholta. Toimittaja voi siis kopioida 
hänelle tulleen tiedotteen sanasta sanaan ja julkaista sen. 
Juttuun voi tästä syystä jäädä paljon epäselvyyksiä ja kieliop-
pivirheitä, ja se näyttää tietysti pahalta. Nopeutta vaativissa 
verkkouutisissa on tästä syystä paljon kirjoitusvirheitä, ja ne 
ovat tosi sekavia”, Ranta sanoo.

TOIMITTAJAN TYÖNKUVA AIEMPAA MONIPUOLISEMPI
Ranta on erikoistunut työssään viimeisten viiden vuoden 
aikana rikos- ja oikeusjournalismiin. Nykyisessä työpaikas-
saan Ilta-Sanomissa Ranta kertoo tekevänsä uutisia sekä 
verkkoon että painettuun lehteen, mutta myös videouutisia. 
”Toimittajan työ on muuttunut entistä monipuolisemmaksi. 
Kirjoittamisen lisäksi pitää esiintyä myös kameran edessä. 
On aivan eri asia kirjoittaa kuin puhua selkeällä suomen 
kielellä.”

Erityisesti videouutisten teossa toimittajan on tärkeä 
osata ilmaista itseään selkeästi ja artikuloida huolellisesti. 
”Uutisen luonne määrittää sen, miten toimittaja asiansa 
esittää, mutta hyvä artikulaatio on tärkeä joka tilanteessa”, 
Ranta täsmentää.

Tyypillistä toimittajan työpäivää on Rannan mielestä 
vaikea määritellä. ”Ei sellaista oikeastaan edes ole, mutta 
usein työpäivät koostuvat erilaisten tiedotteiden seuraa-
misesta, oikeustuomioiden läpilukemisesta, vieraskielisten 

uutisten käännöstöistä ja viranomaistahoille soittelemi-
sesta.” Hän kertoo varsinaisten juttukeikkojen määrän 
vähentyneen entisestään, koska nykyään toimittajan pitää 
tehdä useita juttuja päivässä. ”Ei ole yksinkertaisesti aikaa 
lähteä talosta ulos”, Ranta harmittelee.

Hän lähtee juttukeikoille aina kun se on mahdol-
lista. ”Kun toimituksesta pääsee ulos, se piristää aina mieltä. 
Ja onhan se aivan eri asia olla toimittajana paikan päällä 
raportoimassa sykähdyttävästä asiasta kuin tehdä sama juttu 
pelkän puhelunsoiton perusteella. Jutuista tulee luonnolli-
sesti entistä eläväisempiä”, Ranta sanoo.

”TARKISTA, TARKISTA, TARKISTA”
Erityisesti nykypäivän sosiaalisen median maailma ja sen 
eri kanavat aiheuttavat Rannan mielestä toimittajalle suu-
ria haasteita verkkojournalismin kannalta. ”Haastavaa on 
selvittää, mitkä jutut esimerkiksi Facebookissa ovat totta ja 
mitkä eivät. Jokin tarina siellä voi näyttää päällisin puolin 
erittäin todenmukaiselta, jota se ei loppujen lopuksi välttä-
mättä olekaan.”

Haastavaksi hän kokee myös viranomaistekstit, 
joissa on käytetty kankeaa kapulakieltä. ”Joitain oikeuden 
tuomioita voi joutua lukemaan läpi monta kertaa, koska 
niissä käytetty kieli voi olla vaikeaselkoista ja lauserakenteet 
monimutkaisia. Joskus oikeuden kirjoittama teksti jättää tul-
kinnanvaraa, minkä takia tuomioista pitää soittaa siitä kir-
joittaneelle tuomarille. Minulla on periaate, ettei mitään voi 
kirjoittaa, jollei ole täysin varma asiasta. Tarkista, tarkista, 
tarkista. Se on hyvä muistaa”, Ranta alleviivaa.

Kun kyseessä on rikos- ja oikeusuutisointi, on eri-
tyisen tärkeää kirjoittaa mahdollisimman totuudenmukai-
sesti, kuitenkaan mässäilemättä tapauksiin liittyvillä ikävillä 
yksityiskohdilla.  ”Toimittajana täytyy muistaa, että on vää-
rin sekä rikoksen uhria että tekijää kohtaan, jos asioista ei 
puhuta niiden oikeilla nimillä. Esimerkiksi uhria kohtaan ei 
ole reilua, jos tapahtunutta rikosta ja sen yksityiskohtia silo-
tellaan liikaa”, Ranta huomauttaa.

Tyypillistä verkkojournalismin aikakaudelle on spe-
kulaatiot siitä, miksi erityisesti seksuaalirikoksen tekijän 
nimeä ei julkaista. Rannan mukaan tuomitun nimenjulkai-
sua pitää harkita aina tarkkaan ja journalistin ohjeita nou-
dattaen. Lähtökohtana on, ettei alle kahden vuoden tuomion 
saaneiden nimiä julkaista. Ranta korostaa, että verkon niin 
sanotut vihasivustot, jotka hyvin avoimesti levittävät julki-
sesti joidenkin rikokseen syyllistyneiden henkilöiden nimiä, 
eivät välttämättä tajua sitä, millaista hallaa he sillä tekevät 
rikoksen uhreille. ”Jos on olemassa pienikin riski, että tekijän 

nimen julkaiseminen voi paljastaa uhrin henkilöllisyyden, 
niin tuomitun nimeä ei voi julkaista, vaikka tuomio olisikin 
yli kaksi vuotta. Esimerkiksi lapsiin kohdistuvissa seksuaali-
rikoksissa tekijä on usein lapsen vanhempi, sukulainen tai 
muu läheinen. 

UUTISTEN METSÄSTÄMINEN INTOHIMONA
Toimittajan työssä Ranta pitää antoisimpana niin sanottu-
jen skuuppien kirjoittamista. Skuupilla tarkoitetaan jonkin 
tietyn tiedotusvälineen tekemää valtavirrasta poikkea-
vaa uutista, josta kukaan muu ei ole aiemmin uuti-
soinut. ”Skuuppien kaivaminen on intohimoni 
tässä työssä. Haluan uutisoida jostain sykäh-
dyttävästä asiasta ensimmäisenä. Myös 
kuvailevia tekstejä, kuten reportaaseja, 
on mielestäni mukava kirjoittaa. 
Tällaisissa teksteissä sanava-
linnoilla voi leikitellä yleensä 
vähän enemmän kuin jäykäh-
köissä uutisteksteissä”, Ranta 
toteaa. 

Tulevaisuuden suunni-
telmien suhteen Rannalla on 
mielessä yksi selvä visio. ”Olisi 
kiva perehtyä entistä enemmän 
tutkivaan journalismiin, kaivaa 
esiin yhteiskunnan epäkohtia 
ja paljastaa niitä. Olen 
uutistoimittaja hen-
keen ja vereen”, 
Ranta painot-
taa. ×
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