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Pääkirjoitus 
Johanna Yrjänäinen

Johan se riensi, syksy nimittäin. Samoin riensivät 
ne esitelmät, puheet ja kirjatentit, niin nopeasti että 
anglis meja, latinismeja ja tärkeitä tutkijoita vuosilu-
kuineen putoili vauhdista yliopistojen käytäville. Siel-
lä ne nyt ovat, odottaen seuraavaa noukkijaa. Hohhoo, 
tammikuulle menee! Nyt anteeksi juon kaakaota.

Tässä vaiheessa minun on myönnettävä, että kun kir-
joitan tätä tekstiä, ovat nuo kaikki vielä edessä. Kirja-
tentit, puheet, latinismit, anglismit, 1978, 1987, 1543, 
750 eaa. Sosiolingvistiikan uranuurtajat, kommuni-
katiiviset implikatuurit, nganasanin kielioppi. On 26. 
lokakuuta, puissa on vielä muutamia oransseja lehtiä, 
ilmassa tuoksuu ehta syksy, tänään tuli Anna Abreun 
jakso Vain elämää:ssä ja pystyn vielä pyöräilemään.
 
Olen huomannut, että kommunikoimalla menneen ja 
tulevan itsensä kanssa oppii asioista yhtä sun toista. 
Esimerkiksi sen, että kaikki järjestyy. Kun lukee Ho-
meroksen kuusisataasivuista Iliasta etsien kuoleman-
kuvauksen retorisia keinoja,   
voi rupattelu tulevaisuuden 
minän kanssa olla paikallaan. Kun menneisyyden 
minä nostaa katseen kirjasta, pudistaa päätään ja 
sanoo “et voi olla tosissas”, tulevaisuuden sanka-
ri läimii selkään personal trainerin ottein. “Vielä yks 
laulu ja sitten voit katsoa telkkaria”. Vielä en tie-
dä, olenko se tyyppi joka ei lue kirjaa, vai se tyyp-
pi joka loistaa tentissä niin että legendaarinen eko-
mies tulee vaihtamaan tilalle energiansäästölampun.  
 
Eri oppisisältöjen hallinnan lisäksi tänä syksynä oman 
kortensa stressikekoon on kantanut huoli tulevaisuu-
desta.  Tämä on varmasti monelle humanistille tuttu 
kaveri — Huoli, joka  istuu viereen kotisohvalla tai 
Alakuppilassa ja kyselee: Saanko töitä? Jos saan, mikä 
taho minut työllistää? Tulenko pitämään työstäni? Suo-
raan tämän ahdistuskierteen sydämeen iski itkettävän 
osuva ote eräästä tenttikirjastani.

”Osalla adverbeistä on vaillinaista sijataivutustakin 
(humalassa, humalasta, humalaan) tai omia kongruoi-
via määritteitä (päästä hyviin naimisiin).” (Genreana-
lyysi, s. 386)

En suostu uskomaan, että nämä esimerkit valittiin sat-
tumalta.

Kova känni tai rahakas avioliitto ei kuitenkaan vält-
tämättä ole humanistin ainoa toivo päästä eteenpäin! 
Nyt saa tuulettaa. Ainakin työllistymiskysymykseen 
tässä numerossa nimittäin annetaan muutamia vas-
tauksia: mukana on juttu Kopulan työelämäpäivistä, 
jossa ihka oikeat suomen kielestä valmistuneet ker-
toivat ammatistaan. Kertomukset urapoluista ja kan-
nustavat vinkit tarjoavat paljon kaivattua konkretiaa 
muuten sumuiseen työelämäkäsitykseen.  

Myös muilla tavoilla lehtemme vastaa tulevaisuu-
den kysymysmerkkeihin: kansien välistä löytyy alaa 
vaihtaneen kirjoitus ja opettajaopiskelijan haastat-
telu. Mukana on myös vuoden hittituote: stressipeli-
lauta, joka selättää ahdistuksen ja päästää mielenkin 
joululomalle.

Tiedänkö itse, miksi haluan isona? Juu en. Juuri tä-
män vuoksi tulevaisuuden minä on kätevä kaveri: 
hän päättää puolestani. Tavalla tai toisella hän on 
myös minua viisaampi. Oikeastaan on väärin puhua 
hänestä, sillä tulevaisuuden miniä on useampiakin. 
On se, joka tsemppaa tenttiin, se joka on löytänyt 
haaveammattinsa, se joka on löytänyt kenties toisen 
haaveammatinsa ja sitten on se joka hengaa ryppyi-
senä Bahamasaarilla ja toivottavasti tietää tehneen-
sä itsensä onnelliseksi. Millaisia tulevaisuudenminiä 
itselläsi on? Mitä voisit tehdä, jotta pääsisit siihen ti-
lanteeseen? Näitä kysymyksiä kannattaa pyöritellä, 
jos kriisi iskee.

Tällä hetkellä tuohon kaukaisimpaan tulevai-
suudenminään, eli rannalla tyytyväisenä ma-
kaavaan mummoon, on monta polkua. On ni-
mittäin aika monta tapaa tulla onnelliseksi. Jos 
tiedät muutaman niistä tavoista tai olet jo suuntau-
tumassa jollekin polulle, on suuri työ jo takanasi.  
 
Ennen kuin sisäinen Kaarnamuorini alkaa puhua 
puiden hengistä ja maailmansielusta, toivotan kai-
kille kopulalaisille rauhallista joulua ja vähintäänkin 
riemukasta uuttavuotta! Ja mikäli uusivuotesi on as-
tetta riemukkaampi, muista ajatella tulevaisuuden-
minää ja varata lääkekaappiin paketti Buranaa.
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Puheenjohtajalta
     Mariella Tolkki

Kiitos Kopula <3

Syksyn 2013 ehdottomia helmiä ovat olleet 
jälleen eloon herätetyt Työelämäpäivät, lop-
puvuoden ilottelut pikkujouluineen ja tätä 
kirjoittaessani vielä tulevaisuudessa häämöt-
tävine sitseineen (olen satasella vakuuttunut 
siitä, että niistä tulee eeppiset, teekkareita hei), 
sekä henkilökohtainen lempparini: Kopulan 
jäsenkysely! Kyselyn vastaukset antavat hy-
vän pohjan, josta ensi vuoden työtä on mainio 
lähteä suunnittelemaan. Sekä Työelämäpäivät 
että jäsenkysely aiotaan tästä lähin pitää joka-
vuotisena traditiona. Lisäksi itse haaveilen 
uudesta perinteestä, nimittäin jonkinlaisesta 
säännöllisestä Avaudutaan opinnoistamme 
-illasta. Kokoonnuimme nimittäin tänään Do-
mus-klubille pitämään valinnaisten opintojen 
iltaa, ja fuksien puutteesta johtuen päädyimme 
juttelemaan keskenämme opinnoistamme. 
Kuinka kivaa! Superinspiroivaa! Peräänkuulu-
tan siis edelleen erilaisia tapoja avoimemman 
keskustelukulttuurin saavuttamiseksi. Askel 
kerrallaan (:

Yksi hiano askel tuli bongattua viime viikolla 
tutkinto-ohjelmamme itsearviointikokouk-
sessa opiskelijajäsenenä istuessani. Sain nimit-
täin ilokseni kuulla, että oppiaineemme hen-
kilökunta on aidon kiinnostunut parantamaan 
keskusteluyhteyttä opiskelijoiden suhteen. 
Loppuvuoden ja alkukevään tavoitteena onkin 
löytää yhteinen sävel siinä, minkälaisissa 
merkeissä voisimme kohtalaisen vapaamuo-
toisesti, säännöllisesti tavata. 

Molemminpuolinen vuorovaikutus opiskeli-
joiden ja henkilökunnan jäsenten välillä pal-
velee molempia, ja sen eteen sietääkin tehdä 
vähän töitä. Tuleva hallitus ottaa mielellään ide-
oita vastaan!

Tällä kertaa tälle palstalle kirjoittaminen tun-
tuukin aika haikealta, sillä tämä toinen vuoteni 
Kopulan puheenjohtajana jää samalla myös vii-
meiseksi. Kuluneet kaksi vuotta ovat opetta-
neet minulle vähintään yhtä paljon kuin opin-
toni yliopistossa, enkä voi muuta kuin suositella 
ainejärjestöaktiivin tointa aivan kaikille. Kiitos 
Kopula <3 Tämän jutun ilmestyessä syysko-
kous on jo pidetty ja vuoden 2014 vastaavat va-
littu. Itse uskallan sanoa jo näin tuota ko               kousta 
edeltävällä viikolla, että loistoporukka se on 
ensi vuonnakin hommissa, niin ihania ja in-
nostuneita ihmisiä kiinnostustaan hallituksessa 
jatkamiseen tai uutena aloittamiseen osoittanut. 
Kyllä meidän pääsykokeet vaan tuottaa mahta-
via fennistejä!
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Lumepallisupp – Lumipallokeitto 
teksti ja kuva: Hanna Hietikko

Innostuin VIROP1-kurssilla kokeilemaan reseptiä, josta oli tunnilla puhetta. Totesin eräästä 
blogista (http://salaisuuksiakeittiosta.blogspot.fi/2011/07/lumipallokeitto.html) löytämäni re-
septin helpoksi toteuttaa ja keiton varsin hyvänmakuiseksi. Lisäksi keiton ainekset eivät ole ko-
vin kalliita, joten tässäpä opiskelijabudjettiin sopiva eksoottinen herkku Lähi-Etelästä!

Resepti mukailtuna
  

yhdelle

2 dl maitoa
1 muna

½ dl sokeria 
vaniljasokeria 

0,5 tl maissitärkkelystä)

1.  Erottele munankeltuaiset ja valkuaiset. Vaahdota valkuaiset puolen sokerimäärän ja hyppy-
sellisen vaniljasokeria kanssa.
2. Laita maito kiehumaan. 
3. Ota ruokalusikallinen munavalkuaisvaahtoa ja laita se muutamaksi minuutiksi maitoon kie-
humaan. Kiinteämmäksi muuttumisen jälkeen nosta valkuaiset isolle lautaselle. Toista kunnes 
valkuaisvaahto on loppu.
4. Vaahdota keltuaiset jäljelle jääneen sokerin kanssa, voit halutessasi lisätä myös vaniljasokeria. 
Vatkaimia ei tarvitse pestä tässä välissä! Ja varo ettei maito kiehu yli sillä aikaa kun vatkaat kel-
tuaisia. 
5. Sekoita vaahdotetut keltuaiset varovasti maitoon.
6. Sekoita kunnes maitoseos on sakeampaa. Jos tuntuu, että maidosta jäi liian vetelä, sekoita tee-
lusikallinen maissitärkkelystä sekaan. 
7. Annostele maito-keltuaisseos kulhoihin ja nostele “lumipallot” eli valkuaiset päälle.

Head isu!
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Tasohyppelyä
 teksti: Elisa Uusirasi

Kaikesta kauneudestaan ja ihanuudestaan huo-
limatta kaikki eivät tahdo opiskella ikuisesti 
suomen kieltä. Joskus joku päättää heittää ISK:n 
kaivoon, viskata E.N. Setälän muotokuvan 
metsään (tai siis hellästi nostaa seinältä, kääriä 
kuplamuoviin ja viedä ullakolle odottamaan) ja 
vaihtaa koulua. Humanismi ei kuitenkaan mil-
loinkaan häviä sydämestä, ja sisäinen lingvisti 
hääräilee kielipoliisipikku-ukkona olkapäällä.

Omassa tapauksessani pohjimmainen syy yli-
opiston vaihtumiseen ammattikorkeakouluksi 
piili siinä, että en lopulta halunnutkaan opet-
tajaksi. Nyt tilanne tosin vaikuttaa jo paljon 
paremmalta viestinnän opintokokonaisuuden 
ilmestyttyä vihdoin opetusohjelmaan konk-
reettisena eikä ainoastaan mainospuheina. S2-
kokonaisuudessakin on menossa jo toinen vuosi 
putkeen, joten on lähes mahdollista puhua pe-
rinteestä.

Vaikka yliopisto ja amk kuinka olisivat paperilla 
samantasoisia oppilaitoksia, valtaisa oli se kuilu, 
jonka ylitse kaltaiseni, yliopiston akateemisessa 
loisteessa henkistyneen ihmisen täytyi loikata. 
Riipivin järkytys tähän mennessä aiheutui, kun 
tunnilla annettiin tehtäväksi kirjoittaa lyhyt es-
see tulevaisuuden toiveammatista ja sinne pää-
semisestä. Sisällöltäänhän aine saattoi olla mil-
laista tarpeetonta jytyä hyvänsä, ja oletettavasti 
kirjoitelmat sellaisia olivatkin. Ei tehtävässä siis 
sinänsä mitään ongelmaa, sydämeni jäätyi vas-
ta siinä vaiheessa, kun ohjeistuksessa neuvotti-
in, ettei ”näitä lueta sitten minkään punakynän 
kanssa tuolla, että kielioppivirheistä ei tarvi sen 
enempiä huolehtia.”

Voitte kuvitella sitä tunnetta, kun sielu repeytyy 
tuskasta kiljuen ruumiista, joutuu Riku Ranta-
lan MadCook-keittiön tehosekoittimeen istu-
koiden, Nestlén äidinmaidonkorvikejauheen ja 
kananugettien kanssa. Ja sitä hampaidenkirs-
kuttelua, kun lopulta voima-smoothieta maista-
tetaan kauppatieteilijällä, 

joka toteaa sen olevan ”vähän katkeraa, mutta 
ei silleen kauheesti maistu miltään niiku blen-
datulta elämänkatsomukselta, ja jos sä kaadat 
tähän puoli litraa tiivistettyä liberalismia ja 
kokoomusnuoriesanssia, niin toi humanisti-
nen jälkimaku niiku peittyy tosi hyvin.” Mutta 
maksoin potut pottuina ja käytin aineessani 
useita lauseenvastikkeita. The revenge is mine, 
muahahaa!

Ei ole täällä myöskään loputtomia käytäviä, 
joita pitkin pääsee kävelemään rakennuksen 
päästä päähän samalla kun yrittää löytää tar-
vitsemansa huoneen ja ymmärtää numeroin-
nin logiikkaa, jota ei oikeastaan ole paitsi se, 
että numerot suurenevat hyppäyksittäin tiet-
tyyn suuntaan mennessä, mutta jos kääntyykin 
yhtäkkiä toiseen suuntaan, koko järjestelmäl-
lisyys hajoaa kuten myös pää. Nykyään kuljen 
vain kuoppaisilla hiekkakäytävillä, jotka kaik-
ki on rakennettu ortodoksisesti pohjois-etelä- 
tai itä-länsisuuntaisiksi, vaikka lyhin tie mel-
keinpä kaikkialle kulkisi kaakosta luoteeseen.

Vaikka harhailenkin vielä jonkinlaisessa yli-
opiston ja ammattikorkeakoulun välisessä su-
mussa, kokonaisolotila on silti kaikesta edellä 
kirjoitetusta huolimatta ihan jees. Totuuden 
nimissä on toki myönnettävä, että Tampere 
ja etenkin yliopiston ravintolat ovat useasti 
aatoksissain. Toisaalta tiedän senkin, että jos 
en olisi päättänyt hakea viime lukuvuonna 
muualle, haikailisin edelleen Tampereella 
nykyisen opiskelupaikkani perään ja yrittäi-
sin jostain löytää rohkeutta irtautua tutusta ja 
turvallisesta. Joten toivottavasti tämä kannat-
taa ja saan täältä itselleni ammatin. Siihen kai 
ammattikorkeakoulukin tähtää.

“Humanismi ei milloinkaan 
häviä sydämestä”
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Jyvät ja akanat 
 

hämmentäviä sanomalehtiotsikoita 
 

- Hanna Hietikko

“Pirunpesästä puu-
hataan turistiloukkoa 
Jalasjärvellä.” 
Pohjalainen pe 24.1.97

“Kuolleet nuoret seuruste-livat keskenään.” Aamulehti 24.1.11

“Evankelista kaatui kesken lenkin”Aamulehti 19.7.11

“Mies katosi vuosia sit-
ten - epäilty vangittiin 
nyt”
Ilkka su 27.3.11

“Paljon näyttäviä 
seinäkelloja 
- 30 %”
rtv:n mainos Il-
kassa 23.6.11

“Loppukesällä lentelevät 

täplätupsukkaat talvehti-

vat munana.” 

Aamulehti ma 28.2.11
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Kopulan työelämäpäivät  1.11.2013

Kopula järjesti 1. marraskuuta työelämäpäivän, jossa kolme Tampereen yliopistosta valmis-
tunutta suomen kielen opiskelijaa kertoi nykyisestä ammatistaan. Tapahtuman tarkoituksena 
oli nostaa esille muitakin suuntautumisvaihtoehtoja kuin tutkija ja opettaja. 
Työelämäpäivillä oli kolme puhujaa: kustannustoimittaja Eira Tuomikoski, tiedottaja Maria 
Parkkonen ja viestintäassistentti Anna Lantee. Puhujat antoivat monipuolisen kuvan tule-
vaisuuden mahdollisuuksista. 

Kustannustoimittajana Sanoma Pro:lla

Ensimmäinen puhuja oli Eira Tuomikoski, joka on opiskellut 
pääaineenaan suomen kieltä ja sivuaineina kirjallisuutta, viroa 
ja historiaa. Opettajaksi valmistuttuaan hän pääsi töihin Hel-
sinkiin Suomen suurimmalle oppikirjakustantajalle, Sanoma 
Pro:lle. Kyseisessä työssä Tuomikoski on ollut nyt viisi vuotta.
 
Kustannustoimittaja on kustantajan edustaja kirjaprosessissa. 
Kustannustoimittajan rooli vaihtelee kustannettavan kirjallisu-
uden lajin mukaan: kaunokirjakustantaja työskentelee kaksin 
kirjailijan kanssa ja oppikirjakustantaja puolestaan tiimissä tai 
työryhmässä. 

Oppikirjan kustannusprosessi alkaa työryhmän kokoamisella, 
minkä jälkeen alkaa varsinainen käsikirjoitustyö. Kustannustoi-
mittaja osallistuu kokouksiin ja tekstin muokkaamiseen, jossa 
hänellä on kaikista suurin rooli. Hän on myös linkki kustan-
tajan ja kirjaan tulevan materiaalin, kuten kuvituksen, välillä.

Seuraava työvaihe on taitto, jossa kirja saa ulkoasunsa. Tähän 
voi Tuomikosken mukaan mennä jopa vuosi, sillä versioita 
hiotaan monta kertaa. Viimeiseksi on vuorossa markkinointi, 
johon kustannustoimittajan ei ole pakko osallistua. Tuomikos-
ki tosin mainitsee, että markkinointi on hyvä tilaisuus saada 
kirjasta tärkeää palautetta suoraan opettajilta. 

Mitä kustannustoimittajalta sitten vaaditaan? 
Koska työtä tehdään tiimeissä, ovat Tuomikosken mukaan 
yhteistyötaidot erityisen tärkeitä. Vaatimuslistalle nousevat 
myös kielen osaaminen ja tekstin ymmärtäminen, ja tietotekni-
set taidot korostuvat kaiken aikaa. Kustannustoimittajan on 
lisäksi osattava organisoida ja aikatauluttaa tekemisiään, koska 
projekteja on yleensä monta limittäin. Oppikirjakustantajalta 
vaaditaan useimmiten opettajan pätevyys, ja työkokemus sa-
malta alalta on suuri etu. Korkeakoulututkinto on ammattiin 
välttämätön. 

On maantieteellinen tosiasia, että lähes kaikki kustantamot si-
jaitsevat Helsingissä, joten kustannusalalle haikailevan fennis-
tin on oltava valmis muuttamaan pääkaupunkiin.

Työn hyviksi puoliksi Tuomikoski nostaa muun muassa mie-
lenkiintoiset projektit, hyvän työyhteisön ja joustavat työajat. 

Plussaa on myös mahdollisuus kehittyä jatkuvasti ja oppia uusia 
asioita. 

Huonojakin puolia alalla on, esimerkiksi sitovat projektit sekä 
viikonloppu- ja iltatyöt. Palkkaa ja isolle konsernille työsken-
telyä Tuomikoski pitää kaksiteräisenä miekkana: palkka riittää, 
mutta voisi olla työmäärään nähden suurempi. Iso konserni 
puolestaan mahdollistaa työnvaihdot talon sisällä, mutta esi-
merkiksi palkan neuvottelu suuremmaksi ei onnistu, sillä yritys 
maksaa samaa standardipalkkaa kaikille kustannustoimittajille. 
 
Tiedottajana kunnalla

Seuraavana toimenkuvastaan kertoi Maria Parkkonen, joka on 
opiskellut pääaineenaan suomen kieltä ja erikoistunut kielenhuol-
toon. Sivuaineina hänellä oli kieliteknologiaa, fonetiikkaa ja vi-
roa sekä lisäksi vähän puheoppia ja tiedotusoppia. 

Parkkonen suunnitteli alun perin uraa kielenhuoltajana, mutta 
päätyikin mol.fi:n kautta työskentelemään JIK KY:lle – eli Jalasjär-
ven, Ilmajoen ja Kurikan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. 
JIK huolehtii perusterveydenhuollon palveluista, ikääntyvien 
hoidosta ja asumisesta sekä ympäristöterveydenhuol losta ja 
Kurikan sosiaalitoimesta. 

Parkkosen työnkuva JIK:illä on hyvin laaja: hän tekee muun 
muassa mediatiedotteita, henkilöstölehteä ja lehti-ilmoituksia. 
Lisäksi hän huolehtii julkisista verkkosivuista, intranetistä ja 
päivittäjärenkaan koordinoinnista. Parkkosella on myös hal-
linnollisia valmistelutöitä, joihin kuuluu johtoryhmän sihteerinä 
toimiminen, viestinnän hankintojen tarjouspyyntöjen valmiste-
lu ja viranhaltijapäätösten luonnostelu. Projektiluontoisina töinä 
hän tekee myös verkkosivujen uudistuksia ja esitteitä. Lisäksi 
hänen vastuulleen kuuluu kokousten ja tilaisuuksien järjestä-
min    en ja tilastografiikka. 

Kunnan tiedottajalta vaadittaviin ominaisuuksiin kuuluu pääl-
limmäisenä monipuolinen kirjoitustaito ja kyky vaihtaa nopeasti 
tyylistä toiseen. Koska erilaisia tehtäviä on paljon, on tiedotta-
jan osattava priorisoida ja siedettävä painetta. On myös osattava 
mennä oman erityisosaamisalueen ulkopuolelle ja oltava itse-
varma. Erityisiä koulutusvaatimuksia ei ole, mutta Parkkonen 
mainitsee, että hyötyä olisi ollut kenties tiedotusopista, hallin-
totieteestä ja kunnallispolitiikasta sekä graafisesta suunnittelusta.

teksti: Helmi Riihonen ja Johanna Yrjänäinen
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Viestintäassistenttina Suomen Yrittäjät ry:llä

Viimeisenä urapolustaan kertoi Anna Lantee, joka opiskeli 
pääaineenaan suomen kieltä, pitkänä sivuaineenaan infor-
maatiotutkimusta ja lyhyinä sivuaineina muun muassa yleistä 
kielitiedettä ja fonetiikkaa. Lisäksi hän on tehnyt kielikonsult-
tiopinnot ja viestinnän perusopinnot. Lantee teki jo opiske-
luaikanaan paljon kielenhuoltotöitä ja eteni valmistuttuaan 
kahden viikon työsuhteesta lopulta vakituiseksi työntekijäksi 
Suomen Yrittäjille. 

Lanteen työnkuvaan kuuluu esimerkiksi tekstien kielenhuol-
toa ja toimitustyötä sekä sosiaalisen median kuten Facebookin 
ja Twitterin päivittämistä. Lantee myös toimittaa Yrittäjä-
info-tiedotuslehteä, joka esittelee muun muassa selkokielisiä 
versioita lainsäädännöstä. Lisäksi Lanteen vastuulla on niin-
sanottuja teknohumanistisia töitä, kuten uutiskirjeitä, verk-
kosivujen ylläpitoa ja käyttäjätukea. 

Koska Lanteen toimenkuva on tekninen, työssä vaaditaan 
tietojärjestelmien nopeaa oppimista. Hyödyksi on myös 
kokemus taitto-ohjelmista ja verkkojulkaisemisesta - lisäksi 
liike toimintaosaaminen on plussaa. Lantee suosittelee opis-
kelemaan tiedotusoppia ja kielenhuoltoa, vaikka jälkimmäi-
nen ei aina välttämättä kuulu viestintäassistentin työnkuvaan.  
Myös järjestötoiminnasta saaduista kokemuksista on ollut 
paljon hyötyä edunvalvontajärjestössä työskennellessä.

Järjestötyön hyviin puoliin kuuluu Lanteen mukaan ensin-
näkin se, että toimenkuva vastaa koulutusta ja kokemusta. 
Lantee myös nauttii työn tuomasta asiantuntijaroolista ja pitää 
työtä monipuolisena. Työyhteisökin on mieluinen. Lisäksi ai-
tona humanistina hän pitää siitä, että järjestön päämääränä ei 
ole tehdä taloudellista voittoa vaan tuottaa hyviä jäsenpalve-
luja.

Humanististako yrittäjä?

Tilaisuuden lopuksi Anne Lantee esitteli vielä yrittäjyyden 
mahdollisuutta. Suomen kielen opiskelija voisi esimerkiksi 
perustaa toiminimen tai yrityksen, joka tekee kielenhuoltoa 
tai järjestää alan koulutusta. 

Keskivertohumanisti harvoin ajattelee yrittäjyyttä mahdol-
lisena  uravaihtoehtona: yllätyksenä saattaa siis tulla se, että 
lingvistit ovat perustaneet melko suuriakin yrityksiä, joista 
yksi on käännöspalveluja tarjoava Translatum. Yrittäjäksi ryh          -
tyminen olisi fennistille myös verraten halpaa: koska tekstin-
huoltotehtäviin ei tarvita kuin nettiyhteys ja työtä voi tehdä 
kotoa käsin, ei alkupääomaa tarvita niin paljon.

Yrittäjyys vaatii ammattitaitoa, halua itsenäiseen työsken-
telyyn ja tietenkin hyvän yritysidean. Yrittäjän on tärkeää 
ymmärtää riskit ja osata kantaa vastuuta sekä verkostoitua. 
Lisäksi Lanteen mukaan yrittäjäksi kannattaa lähteä vasta, 
kun työelämästä on edes jonkin verran kokemuksia. Oma-
aloitteiselle, ahkeralle, joustavalle ja tavoitteelliselle humanis-
tille yrittäjyys voi olla hyvä tulevaisuuden vaihtoehto.

Lantee huomautti, että yrittäjyysmahdollisuuden sivuut-
taminen johtuu pitkälti siihen liittyvien riskien määrästä. Sii-
hen liittyen hän heitti ilmoille ajatuksia herättävän kysymyk-
sen: mitä tekisit, jos tietäisit että se onnistuisi? Riskien pelon 
vuoksi ei kannata luopua urahaaveista.

Kannustusta humanisteille!*       Älä stressaa sivuaineista! Koskaan ei ole 

liian myöhäistä.*       Järjestötoiminta näyttää hyvältä CV:ssä ja 

sen kautta saa arvokkaita kokemuksia.

*       Valmistu! Puolipäivätyö ja venyvä gradu 

on huono ratkaisu, varsinkin jos työ ei liity 

opiskelualaasi.*       Kaikesta työkokemuksesta on iloa ja hyö-

tyä. Puhelinmyynnistä ja kalatiskityöstä voi 

oppia yllättäviä asioita.*       Työharjoittelun kautta voi päästä 

työsuhteeseen ja lyhytkin sopimus voi poikia 

jotain vakituista. Älä karta mitään oman alan 

työkokemusta.*       Ole aktiivinen työnhakija.
*       Älä pelkää tietotekniikkaa! Sen oppii tyh-

minkin humanisti.

Viesti ry

Työelämäpäivillä esiteltiin myös viestinnän asiantunti-
joiden ammattijärjestö Viesti ry. Se on yksi Akavan Eri-
tyisalojen suurimmista jäsenjärjestöistä ja alansa ainoa 
edunvalvontaa ajava ammattijärjestö. Viestiin kuuluu 
noin 1400 jäsentä, joista 10 prosenttia on opiskelijoita. 
Ammattijärjestöön kuulumisesta on iloa työnhaussa ja 
jäsenyyteen kuuluu monia etuja.

“Mitä tekisit, 
jos tietäisit 
että se on-
nistuisi?”
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Rankka tie kutsumusammattiin

teksti ja kuvat: Maiju Torkkeli

22-vuotiaasta Meri Lindemanista tulee isona äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Harjoitteluvaiheessa se 
tarkoittaa että koko ajan on kiire, eteen tulee yllättäviä tilanteita ja päivät ovat pitkiä.

Varoitus äidinkielen opettajaksi aikoville: 
seuraava juttu sisältää juonipaljastuksia ja saat-
taa järkyttää herkimpiä opiskelijoita.

No, järkyttää on ehkä turhan voimakas il-
maisu.

Tampereen yliopistossa neljättä vuotta suomea 
opiskeleva 22-vuotias Meri Lindeman ei ai-
nakaan halua järkyttää ketään vaan antaa rea-
listisen kuvan siitä, mitä äidinkielen ja kirjal-
lisuuden opettajan opintoihin kuuluu.

– Tuntuuhan se hullulta raataa pitkiä päiviä, 
Lindeman huokaa.

Ei mennä kuitenkaan vielä asioiden edelle, 
vaan aloitetaan alusta – Lindemanin opiskelu-
jen alusta, siis.

Yliopisto-opinnot hän aloitti aikoinaan Jy-
väskylässä, jossa hän viihtyi vuoden verran.
Tampereen yliopisto oli kuitenkin aina kum-
mitellut Kangasalta kotoisin olevan Lindema-
nin mielessä. Sinne hän hakikin menestyksek-
käästi.

– Jyväskylässä tuli koti-ikävä, kun koti, perhe 
ja ystävät jäivät Pirkanmaalle. 
– Lisäksi kopulalaiset tekivät minuun vaiku-
tuksen yliopiston avoimien ovien päivänä. 
Heillä oli hauskoja haalarimerkkejä ja yhdys-
sanaläppää, Lindeman muistelee hymyssä 
suin.

Suomen kieli valikoitui opiskeltavaksi aineeksi, 
koska siihen Lindeman vain syttyi.

Opettajan opinnot taas eivät olleet itsestään-
selvyys.

Neljävuotiaan pikkusiskon opettaminen lukemaan 
ja muunlaiset opettamiskokemukset kielivät toista, 
ja Lindeman päättikin hakea opettajaopintoihin.
Hän sai opinto-oikeuden, kävi viime vuoden ai-
kana kasvatustieteiden perusopinnot ja aloitti tänä 
syksynä varsinaiset opettajan pedagogiset opinnot.
Niihin kuuluu harjoittelua sekä luento- ja semi-
naariopiskelua.

Siitä päästäänkin takaisin pitkiin päiviin, joita Lin-
demanin kalenterissa riittää.

– 35 opintopistettä tuntuu oikeasti 65 opintopis-
teen työltä. Vaikka ei tarvitsisikaan mennä jonain 
päivänä Norssille [Tampereen yliopiston normaal-
ikoulu, toim. huom.], niin työt tulevat uniinkin.

Tältä näyttää auskun eli opetusharjoittelijan viikko. 
- Olen organisointi-ihminen ja kalenterini on aina järjestyksessä. Silti se 
on täynnä, Meri Lindeman naurahtaa.”
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Tämänhetkisessä harjoittelussaan Lindeman 
työskentelee Norssin yhdeksäsluokkalaisten 
sekä lukion ykkösten ja kakkosten kanssa.

– Kaikissa on järjettömän isoja haasteita!
Luulisi, että yläkoululaisten kanssa on hanka-
lampaa kuin lukiolaisten, mutta Lindeman on 
eri mieltä.

– Yläkoululaisilla on energiaa ja he viittaavat. 
Lukiolaiset tulevat neljän tunnin yöunilla tun-
nille nukkumaan, hän toteaa.

Laajentavan harjoittelunsa Lindeman suorittaa 
seuraamalla tamperelaista S2-opettajaa.
Maahanmuuttajia opettaessa esiin nousee uusia 
haasteita: on ikä- ja varsinkin tasoeroja ryhmien 
sisällä.

– Toinen haluaa vain tulla viilaamaan muuten 
hyvää suomea, kun taas toinen ei osaa sanaakaan 
suomea eikä hänen kanssaan ole yhteistä kieltä. 
Ja nämä ovat samassa ryhmässä, Lindeman ker-
too.

Yllättävää oli myös se, miten vähän S2-opetus-
materiaalia on tehty.

– Kaikki on kivaa mutta myös vaikeaa, Linde-
man kiteyttää.

Haasteiksi Lindeman tiivistää oman mukavuus-
alueen ulkopuolelle menemisen ja haasteiden 
sekä omien huonojen puolten kohtaamisen.

Lisäksi kalenteri on täynnä muun muassa sen 
takia, että yhtä oppituntia tulee suunniteltua 
tunteja.

Jollain rahalla sitä täytyisi elääkin, joten myös 
Lindeman tekee keikkatyötä opintojen ohessa.

– Se ei aina ole ihan inhimillistä. Kannattaisi ot-
taa mieluummin lainaa, hän miettii.

Lindemanin rooli harjoituskoulu Norssissa on 
ristiriitainen.

Oppilaat tuntevat auskut eli opetusharjoittelijat 
ja he tietävät, että auskut ovat eräänlaisia väliin-
putoajia.

– He ajattelevat, että auskuja tulee ja menee 
eikä meihin luoteta niin helposti.
– Jotkut väheksyvät, mutta toiset auttavat. Jos 
tulee ongelmia vaikka Smartboardin kanssa, 
oppilaat saattavat neuvoa sen käytössä, Linde-
man selostaa.

Kaikista näistä haasteista huolimatta Meri Lin-
deman on tyytyväinen valitsemaansa polkuun.

– Olisi hienoa, jos saisi vihdoin oman alan töitä!

On ainakin kaksi syytä, joiden takia hän jaksaa 
harjoittelun tuomaa tiukkaa aikataulua.

– Tämä on kutsumusammatti. Sen takia jaksaa, 
se antaa motivaatiota.

– Toki välillä on pakko rentoutuakin. Silloin 
urheilen, luen, olen kotona – ja juhlin, Linde-
man nauraa.

“Harjoittelujaksonsa aloitettuaan Meri Lindeman on pää-
tynyt siihen lopputulokseen, että yläkoululaisista pelotel-
laan liikaa. - Heillä on vaan liikaa energiaa. Se pitää ka-
navoida oikeaan paikkaan, hän toteaa.”
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 JOULURUNO

Joulu saapuu, kuusi sisään kannetaan, 
tähtöset taivaalla loistavat, joulumieli, 
tunne herttainen valtaa sydämen.

Äänekkäät askeleet sisällä mellakoivat, äi-
din kiireet keittiöstä kuuluvat. 
Ihanat tuoksut hiljaa leijailevat, kynttilät 
ikkunasta välkkyvät. Tonttu ulkoa kurk-
kaa, joulu kohta on.

Pimeä hautausmaa kynttilöillä valaistuu. 
Kirkonkellot luokseen kutsuvat, enkelit 
taivaassa laulavat kiitosta: Jumalan Poika 
syntynyt on, juhlaan käymme riemuiten.

Lapsi seimessä nukkuu, äidin kasvot hy-
myssä katsovat Jumalan Poikaa. Kirkas 
tähti tietä valaisee, paimenet sinne joh-
dattaa, missä pienokainen vanhempineen 
hämärässä, kera tallin eläinten.

Joulu – olisitpa ainainen! Sinä toisit 
ikuisen rauhan ihmissydämiin!

- Jutta Selänpää
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kuva: Elisa Lampinen
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Kämmejä
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ja kukkasia
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KOPULAN PIKKUJOULUT 
21.11.2013

Kopulan pikkujouluissa Domus-klubilla koristeltiin kilpaa pipareita ja laitettiin kirjallisuusklassikot 
uuteen uskoon.

Saavun Domus-klubille tyylikkäästi myöhässä 
iltakahdeksan aikoihin. Jätän kengät eteisen 
kenkäröykkiöön ja suuntaan peremmälle. 
Teema “Tuikkikaa, oi joulun fennistit” näyt-
tää toteutuneen, ja Domus on täynnä säihky-
viä kopulalaisia.

Minut ohjataan tarjoilujen ääreen. Fuksit ovat 
leiponeet kasvispiirakkaa, jonka kimppuun 
hyökkään oitis. Lisäksi tarjolla on kutsuva 
keko joulutorttuja ja pipareita. Nesteytyksestä 
on myös huolehdittu: tarjolla on sekä glögiä 
että boolia. 

Ennen tuloani fuksit ovat järjestäneet tieto-
kilpailun jouluisista aiheista. Tietokilpailusta 
en tiedä muuta kuin sen, että omat ystäväni 
eivät sijoittuneet. Meneillään on myös pi-
parinkoristelukilpailu. Itse äänestän piparia, 
jossa lukee kahdella rivillä lyhyesti ja ytimek-
käästi PIPA RI. Voiton vie lopulta ensimmäis-
en vuoden opiskelija Satu Rinteen Pacman-
öllimölli -pipari. 

Toisen vuoden opiskelija Camilla Jääske-
läinen tunnustautuu joulun vihaajaksi, eikä 
pidä ystävänsä Sanna-Kaisa Korppilan soi-
vasta kravatista. Kummallista, kraka on hom-
mattu Jyskistä ja melodiat korviahiveleviä.

Fuksit palkitsevat parhaan pukeutujan. Leh-
distön suosikkitytöksi kruunataan toka-
vuotinen Maiju Torkkeli, jolla on yllään paljet-
timekko. Pääpalkinnon, ison suklaapukin, vie 
kuitenkin neljännen vuoden opiskelija Olli 
Kuparinen jouluisella hattuviritelmällään.

Kuva 1: Fuksit Minna Aalto ja Patrik Kivinen ohjeistavat 
kirjallisuusnäytelmän joukkueita. Minna tosin keskittyy 
poseeraamaan valokuvaajalle.

Kuva 2: Ensimmäisen vuoden opiskelijat järjestivät perin-
teen mukaan Kopulan pikkujoulut.
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Halukkaat ovat saaneet tuoda paikalle pienen lahjan. Joulupukki on niin kiireinen, että hän on lähettänyt 
paikalle Petteri-poron jakamaan lahjat. Petteri on kiukkuinen ja jakaa lahjat turhia lässyttämättä.

Ensimmäisen vuoden opiskelija Minna Aalto on ollut mukana järjestämässä pikkujouluja.
”Olen iloinen runsaasta osallistujamäärästä. Näyttäisi siltä, että kaikki viihtyvät. Boolia ja glögiä on juotu 
runsaasti. Kaikki järjestäjät ovat olleet innolla mukana, eikä juhlista ole koitunut stressiä”. Vaasasta Tam-
pereelle muuttanut Minna on viihtynyt Tampereella hyvin, mutta yksi asia vaivaa: ”Ikävä omaa Otsoa.”

Kopulan puheenjohtaja Mariella Tolkki myhäilee nurkassa tyytyväisenä. Perinteisesti Kopulan pikku-
jouluissa on kähmitty seuraavan vuoden hallitus, ja Mariella seuraa tilannetta. ”Kähmintä on vahvasti 
meneillään. Odotan, että ihmiset ovat tarpeeksi humalassa ja suostuvat... tai siis ymmärtävät elämän 
kauneuden ja haluavat hallitukseen.” Myöhemmin illalla käy ilmi, että kähminnässä on onnistuttu odo-
tusten mukaan, ja Kopula on pikkuhiljaa taas uusien, innokkaiden opiskelijoiden käsissä. 

Myöhemmin, kun joululauluja on jammailtu tarpeeksi, kopulalaiset suuntaavat glittereineen keskustaan 
aiheuttamaan hämmennystä.

Kuva 3: Johanna Yrjänäinen (vas.), Tanja Viskari ja parhaimman asun palkin-
non voittanut Olli Kuparinen ovat pikkujoulutunnelmissa.

Lisää kilpailuhenkeä saadaan, kun esi -
tämme joukkueittain suomalaisia kir-
jallisuusklassikoita. Jujuna on, että 
näytelmässä täytyy käyttää annettuja 
esineitä. Itse olen ryhmässä, joka saa 
esitettäväksi Tuntemattoman sotilaan. 
Kohtaus on yllättävän uskottava kuvaus 
sodasta, vaikka itse sanonkin. Voiton 
kuitenkin vie kolmosvuotisten versio 
Kalevalasta. Kilpailu ratkaistaan huu-
toäänestyksellä, ja Kalevala-joukkue 
on kovaäänisin itselleenhuutaja. To i-
saalta Matti Virtanen uhrautui seppänä 
riisumaan paitansa, joten voitto suota-
koon heille. 

teksti ja kuva 1: Riikka Kämppi
kuvat 2 ja 3: Maiju Torkkeli
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Paskapuhetta vai painavaa paatosta?
- vessakirjoitusten helmiä -

Huippuhelppo ohje:
* 1 puhdas tölkki, purnukka tai muu 
astia, joka on läpinäkyvä ja tiivis
* kuumaliimaa
* vedenkestävä koriste-esine, esim. 
vanhat muoviset pikkulelut 
* koristehilettä
* vettä 

Liimaa koriste-esine astiasi pohjaan 
tai korkkiin, lisää hileet ja täytä astia 
vedellä. 
Sulje korkki ja paketoi.

Helppo ohje: 
* 1 puhdas tölkki jne..
* 1/10 koko nestemäärästä glyserolia 
(saa apteekista) 
* tippa astianpesuainetta
* kuumaliimaa
* vedenkestävä koristesine
* koristehilettä
* vettä
* Astian koristeluun esimerkiksi:
silkkinauhaa tai lahjanarua
pieni pitsiliina, kankaanpala tai kakku-
paperi

Mittaa aluksi, paljonko nestettä as-
tiaasi mahtuu, jotta voit laskea glyse-
rolin määrän. Glyserolia tulee nesteen 
kokonaismassaan 1/10. Esimerkiksi 5 
dl purkkiin tulisi täten 0,5 dl glyserolia. 
Älä vielä lisää liuosta astiaasi. 
Liimaa koristeet astiaasi ja anna kuivua.
Lisää astiaan vesi, glyseroli, astian-
pesuaine ja hileet.
Sulje korkki tiiviisti. 
Koristele ja paketoi.

- Elisa Lampinen

Lumisadetölkki
 
 
Unohditko joululahjat? Ei hätää, sillä vielä on aikaa askarrella helppo ja 
persoo nallinen yllätys ystävälle! Lue tästä ohjeet lumisadetölkkiin!
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kuva: Meri Lindeman

Korppi 
- Meri Lindeman, 2010

Suuri musta korppi ilmestyi jostakin näkökentän lai
dalle, näytti hetken tekevän reiän taivaan siniseen, siinä 
raskaina roikkuviin pilviin.
Ei satanut.
Ei tuullut.
Lätäköt eivät ottaneet kuivuakseen kosteutta tirisevässä 
ilmassa, mutta hän ei välittänyt, kiersi vain lammikot kev
ein harha-askelin, kömpelösti ja silti juuri niin kuin pitikin.

Tennareiden pohjat olivat niin ohuet, että askelten täräh
dykset tuntuivat luussa asti, kun hän käveli puiston as
faltoidulla polulla. Juuri niin lujaa, että se tuntui hieman 
epämukavalta, jalan osuminen yllätti joka kerta aikaisuu-
dellaan.

Tytöllä oli aina ollut kullanvärinen solki hiuksissaan, vähän 
korvan yläpuolella. Soljessa oli lintuja, terävänokkaisia 
kiiluvasilmäisiä, mutta tyttö oli jotakin muuta, utuinen ja 
herkkä. Ajatuksissaan tyttö oli usein sormeillut solkeaan, 
ja hän oli katsonut, ja tyttö oli mennyt hämilleen hänen 
katseensa huomattuaan.
Hämillään, poissaolevina, hiljaa.
Niin he yleensä olivat. Olleet. Liian etäisiä? Liian läsnä?

Korppien rääkymiseen oli hyvä takertua, ajatukset oli 
helppo katkaista niiden teräviin, surullisiin kulmiin. Hän 
kiihdytti askeliaan vielä aavistuksen, tiesi näyttävän
sä typerältä holtittomasti heiluvine käsineen ja päällä 
huonosti repsottavine vaatteineen. Muut puistossa joko 
hölkkäsivät reippaasti tai kävelivät rauhassa, sopivin il
mein, sopivin vaattein. Hän ei ollut sopiva. Hän ei sopi
nut. Tytöllekään?

Huokaisu karkasi hänestä liian lujaa, turhautuneesti. Hän 
halusi ajatella jotakin muuta.

Pois keinotekoisesta luonnosta, takaisin rehelliselle be
tonikentälle. Ylikulkusilta oli joskus ollut kirkkaansininen, 
mutta enää se ei hukkunut taivaan sekaan, sillä ruoste 
merkitsi sen ääriviivat keltaisenruskeana ja julmana. Hän 
kiipesi portaan kerrallaan tietämättä, minne oli menossa 
– menikö minnekään. Jalat olivat arat ja voimattomat, 
käsiä pisteli puutumus, mutta mielessään hän kipusi aina 
portaan verran ylemmäs, kohti valoa, kohti ympyrää li
itäviä korppeja. Se tuntui hyvältä.

Tytöllä oli (ollut) kummallinen taipumus jäädä niihin pai
kkoihin, joiden ohi ja läpi muut kävelivät vilkaise-

mattakaan ympärilleen. Tyttö seisoi (oli seissyt) usein ja 
Tyttö seisoi (oli seissyt) usein ja kauan, liikahtamatta silloil
la, käytävien kaarteissa ja junien laitureilla. Hän oli kysynyt 
tytöltä, mitä tyttö näki paikoissa, ja tyttö oli sanonut, ettei 
katsonut paikkoja, vaan ohittamista. Hymyillen tyttö oli ker
tonut tekevänsä listaa paikoista, joissa hän hiljalleen lakkasi 
olemasta; paikoista, joissa kukaan ei vastannut hänen kat
seeseensa.

Yksikin sellainen paikka olisi voinut tehdä hänelle ihmeitä, 
mutta kuten niin monet muutkin, hän ohitti. Aina. Ei ehkä 
kaik kea, mutta paljon, liikaa. Tyttöä hän ei kuitenkaan ko
skaan ollut lakannut näkemästä. Oliko se ratkaiseva virhe
liike? Olisiko tyttö halunnut hänestä yhden turvapaikan lisää?

Silta tuli loppuunsa, ja portaat alkoivat taas, tällä kertaa 
laske vina. Hän pakeni taivaasta alas, korpeista alas, ja keveys 
pakeni raskaan tieltä.
Hän oli ollut siinä raskaassa tummassa vedessä jo monta 
päivää; se tuntui ikuisuudelta. Hän oli pudonnut neljä päivää 
aiemmin heti herättyään. Siinä aamussa ei ollut ollut mitään 
erityistä, mutta hän vain tiesi.

Hän vain... tiesi. Yhä, maailma ei ollut heilahtanut, tyttö ei 
ollut jättänyt hyvästejä, mutta hän tiesi. Tytön kultakellonau
rua ei enää kuulunut korvissa, hän vain tiesi, hiussolki ei enää 
välähdellyt hänen mielessään.

Kaukana vuorilla, metsän siimeksessä, solki oli peittynyt mul
taan ja juurenpaloihin, jotka kietoutuivat tytön pitkiin paksui
hin suoriin mustiin hiuksiin. Multaa oli kynsien alla, multaa 
oli tytön suussa, ja tytön tyhjistä silmistä heijastui sama kirk
kaansininen taivas, jota hän katseli – ja hän tiesi.

Korppi laskeutui tytön kädelle, ja tyttö meni korppiin, ja korp
pi lensi kauas kaupunkiin kiertääkseen ympyrää ruostuneen 
taivaansinisen sillan yläpuolella.

Hän tiesi, eikä tiennyt kuitenkaan.

Hän käveli koko pitkän matkan kotiin mieli turtana, täynnä 
pelkkää suurta sinistä ja tummaa raskasta. Hän istui pöydän 
ääreen, pureskeli kynänsä lyijynmakuista päätä ja yritti sanoa 
jotakin hiljaisena odottavalle ruutupaperilleen.

Korppi lensi ikkunalaudalle, terävänokkainen kiiluvasilmäi-
nen, mutta (tyttö) oli jotakin muuta, utuinen ja herkkä.

Hämillään, poissaolevina, hiljaa.
Niin he olivat yhä.
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Mitä humanisti sanoi kun kaatui 
portaissa? 

- Auts.
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