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PUHEENJOHTAJALTA
Satu Saari

Tervehdys kaikille!

Viime aikoina olen puhunut useammankin 
opiskelukaverini kanssa työllistymisestä ja erityisesti 

niistä kuuluisista oman alan töistä. Epätoivoisimpina 
hetkinä tuntuu siltä, että työpaikat täytetään suhteiden 
avulla ja olisi jo lukiossa pitänyt tietää, mihin talous 
kehittyy ja mitä kannattaisi alkaa opiskella, jos mielii 
muuallekin kuin kaupan kassalle. Eihän se kuitenkaan ihan 
niin taida mennä. Opintorekisteriote ja teoriaosaaminen 
ovat toinen puoli työllistymisestä, toinen puoli on kiinni 
persoonasta ja siitä, mitä muuta on elämässään tehnyt. 
 Itse välttelin ainejärjestövastaavuuksia melko 
lailla viimeiseen asti koko kandivaiheen ajan. Sitten 
pidin välivuoden, vaihdoin kaupunkia ja yliopistoa 
ja eipä aikaakaan, kun minut oli pyydetty Kopulan 
tapahtumavastaavaksi. Siis minut, joka olin asunut 
Tampereella neljä kuukautta ja ainejärjestötaustaa oli 
takana tasan nolla kuukautta ja nolla viikkoa. Toki olin 
avustanut vuosijuhlatiimiä ja pyörinyt aktiivisesti mukana 
tapahtumissa, mutta vastuun ottamisesta hallitustasolla 
olin luistanut. Mistä ihmeestä pääteltiin, että olisin sopiva 
tapahtumavastaavaksi saati lopulta puheenjohtajaksi?
 Sittemmin tajusin, että kaipa se johtui 
asenteenmuutoksesta. Aloittaessani kotikaupunkini 
yliopistossa vuonna 2010 olin ujohko 19-vuotias, joka 
toivoi saavansa kavereita samalla tavalla kuin niitä aina oli 
tullut: jotenkin vaan, ajan kanssa ja kuin itsestään. Tänne 
muuttaessani olin täyttänyt 23, asunut välillä ulkomailla 
ja ollut siivoustöissä. Tampereelta tunsin ennestään 
muutamia lukioaikaisia ystäviä, mutta päätin tutustua 
muihin aktiivisesti ja avoimin mielin.
 Esittäydyin, juttelin, kysyin lounaalle ja 
kahville. Kävin tapahtumissa, päiväkahveilla ja Atalpan 
ryhmäliikuntatunneilla. Tungin itseäni porukoihin, jotka 
olivat muodostuneet omalla painollaan vuosien mittaan, 
samoin kuin omatkin kaveriporukkani aiemmin. Noihin 
piireihin ”tunkeutuminen” vaati paljon rohkeutta ja 
hienotunteisuutta sopivassa suhteessa.
 Jännittihän se vähän, mutta tein sen silti. 
Introverttipuoleni saa kyllä tahtonsa läpi ihan tarpeeksi 
usein, nyt piti patistaa ekstroverttipuoli töihin. Siinä 
vaiheessa kun tajusin, ettei tapahtumavastaavuus ollut 
todellakaan mikään pelottava vastuu, minut pyydettiin 
jo puheenjohtajaksi. Pyysin saada miettiä päivän tai pari, 
mutta päätin jo samana iltana. Mitäpä siinä häviäisin? 
Enkä hävinnytkään, kuten on käynyt ilmi.
 Luulen, että työpaikkoja saadaan samalla tavalla. 
Tutustutaan, luodaan kontakteja, pidetään yhteyttä ja 

ollaan hyviä tyyppejä. Kaiken lisäksi kopulalaiset ovat 
hyvin todennäköisesti kollegoita vielä kymmenienkin 
vuosien päästä, joko samoilla työpaikoilla tai vastaavissa 
tehtävissä muissa kaupungeissa. 
 Eikä verkostoa kannata luoda pelkästään 
opportunistisesti urapolku mielessä siintäen, vaan ihan jo 
sen takia, että se on meidän kaikkien etu. Hyville tyypeille 
on aina kysyntää, ei pelkästään avoimiin työpaikkoihin 
vaan myös lounasseuraksi, illanistujaisten vieraaksi ja 
lenkkikaveriksi. Opiskeluaikakin on paljon mukavampaa, 
kun tuntee kuuluvansa osaksi porukkaa. Vaikka tuntuisi 
aluksi, että tunkeutuu vieraiden seuraan eikä uskalla edes 
moikata tutunnäköistä naamaa kampuksella, turha on 
pelätä. Se toinen miettii todennäköisesti samoja juttuja. 

Pelotonta vuodenvaihdetta toivottaen,

 Satu

Seison pylvään päässä suunnilleen kymmenen metrin korkeudessa. Alhaalla opiskelijatovereitteni katseet ovat 
nauliintuneet ylös, ja he tuijottavat minua epäröivästi. Suljen silmäni ja teen päätöksen. Hyppään. Kun jalkani 

irtoavat pylväästä, ehdin nanosekunnin ajan hätääntyä: ”Mitä jos turvaköydet pettävät?” Pelkoni osoittautuu kuitenkin 
turhaksi, köydet toimivat erinomaisesti. Laskeutuessani pehmeästi takalistolleni muut taputtavat vieressä. Poskeni 
punoittavat, hymy karehtii huulilla ja mieleeni tulvahtaa voittajafiilis. Päässäni pyörii vain yksi ajatus: ”Onneksi lähdin 
mukaan!” 

Opiskeluvuosien aikana opitaan ja koetaan monenlaista. 
Opiskelijaelämä on puurtamisen lisäksi yhteisöllisyyttä, uusien 
asioiden kokeilua ja itsensä etsimistä – sekä tietenkin tasapainottelua 
tämän kaiken välillä. Opiskelijaelämän monimuotoisuus, niin 
huvi kuin arkikin, toimivat tämän Suomi-ilmiön yhdistävänä 
teemana. Vierailemme mm. fuksiaisissa ja pikkujouluissa, 
pohdimme erikoistumista työharjoittelun ja S2-illan merkeissä, 
ammennamme helpotusta opinnäytetuskaan ideointipelilaudasta 
ja piipahdamme graduntekijän päivässä.

Osallistuttuani Kopulan järjestämään kiipeilypäivään huomasin, 
että ainejärjestön kautta voi päästä kokemaan uutta sekä ylittämään 
itsensä – ja ehkä jopa löytää kipinän uuden harrastuksen pariin. 
Tosin seuraavan kerran, kun kapuan seinää pitkin, en erehdy 
väheksymään lajin liikunnallisuutta! 

Ainejärjestömme kautta olen myös aikoinaan tutustunut Suomi-
ilmiöön ja päässyt osaksi mahtavaa, kannustavaa ja lämminhenkistä 
porukkaa! Suomi-ilmiön myötä olen kehittynyt kirjoittajana, 
saanut tilaa luovuudelle ja itseni toteuttamiselle sekä päässyt 
kokeilemaan siipiäni päätoimittajana. Oikeastaan Suomi-ilmiö on 
ollut merkittävä ja kiinteä osa elämääni jo miltei kolme vuotta! 
Päätoimittajan tehtävästä joudun luopumaan tämän numeron 
myötä (#koska gradu), mutta Ilmiötä en malta jättää taakseni!

Käsivarret (edelleen) maitohapoilla,

         Kuva: Maiju Torkkeli
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Kirjoita tekstiin 
puuttuvat kohdat 
tarvittaessa ohjeen 
avulla aloittaen 
annetulla kirjaimella. 
Täytä kohtaan…

A) substantiivi monikon 
partitiivissa, 

B) substantiivi yksikön inessiivissä, 

C) substantiivi yksikön 
partitiivissa, 

D) substantiivi (tv-sarja) yksikön 
partitiivissa, 

E) ison kahvin hinta Linnassa 
(numero loppuheitollinen),
 
F) substantiivi yksikön 
akkusatiivissa, 

G) substantiivi (yhdyssana) yksikön 
genetiivissä, 

H) adjektiivi yksikön 
nominatiivissa, 

I) substantiivi monikon 
komparatiivin partitiivissa, 

J) substantiivi yksikön adessiivissa, 

K) verbi aktiivin indikatiivin 
yksikön kolmannessa persoonassa, 

L) substantiivi yksikön 
nominatiivissa, 

M) adjektiivi yksikön genetiivissä, 

N) partikkeli + partikkeli,

O) verbi aktiivin indikatiivin 
yksikön ensimmäisessä infinitiivissä, 

P) adjektiivi yksikön partitiivissa, 

Kaverin gradu valmistui. Pinni B:n pihalla loittonevaa 
selkää säesti raikuva nauru, jonka seasta erotit himmeänä  

”A _ _ _ _ _!” Yhtä varmasti kuin tiedät että B _ _ _ _ _ _ _ _ _ on 
C-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, tiedät että sinulla on vielä pitkä matka siihen nauruun. 
Heräät. Aloitat aamun kahvilla ja hedelmillä. Avaat Netflixin. Vain yksi jakso 
D _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _.
 

Toinen jakso alkaa automaattisesti yhdeksän sekunnin päästä. Pitäisi nousta tuolista. 
Kuusi sekuntia, viisi sekuntia. Neljä, kolme, kak-…
 

Nouset tuolista ja estät seuraavan jakson alkamisen. Saat takauman lapsuuteen, jossa 
äitisi sai otteestaan livenneen lasimaljakon kiinni ennen sen osumista lattiaan. 

Lähdet yliopistolle ja pyydät Linnassa myyjältä ison kahvin.  
E _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ”, myyjä sanoo. ”Näin muuten pihallani 
F _ _ _ _ _ _ _.” Jäät ihmettelemään, miksi myyjä kertoi sinulle havainnostaan: 
aivan kuin hän olisi vain halunnut keksiä puhuttavaa jostakin F-kirjaimella alkavasta 
sanasta. Kahvin kera suuntaat Linnan työtiloihin sukeltamaan 
G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ihmeelliseen maailmaan.
Syntagma. 
Paradigma. 
Tilannekonteksti. 
Kulttuurikonteksti.

Kas: viesti ystävältä. Se on lyhyt, siihen vastaa nopeasti. ”H _ _ _ _ takki. Varmasti 
on tarpeeksi lämmin. Anna mennä, se maksaa itsensä takaisin! Ai mitä syön tänään? 
Odotas, googletan yhden reseptin. Pitäisikö muuten nyt hoitaa ne leffaliput alta 
pois? Ja mites se ensi viikonloppu? Jos teen vaikka Doodlen? Siinä ei mene kuin 
hetki. En taida nyt tuota videota avata, kun olen kirjastossa. Ai tosi söpö? Jääkarhun 
poikasia? Jäämäyrän? Mikä edes on jäämäyrä? Laita linkki. Ei, en minä mitään 
I _ _ _ _ _ _ _ _  tässä tee. Ehdin tehdä gradua sitten J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.”
 

Ja huomenna. Huomenna on siunattu, upea ulottuvuus, jossa kaikki on 
mahdollista. Siellä keijut lentelevät, ruoho kimaltaa ja kauniisti patinoituneen juna-
asemarakennuksen Huomenna-kyltissä on tuoreita kukkia. Ne eivät ole tuoreita siksi, 
että ne vaihdetaan joka päivä, vaan siksi että Huomisessa ei K _ _ _ _ _ mikään. Se 
on harha, joskin lohduttava sellainen, se on ulottuvuus, jossa on kasoittain hienoja 
ideoita, siivouspäiviä ja erityisesti gradukirjallisuutta.
 

Palaat kirjan pariin. Kas, L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  saa pian uuden teoksen 
lisää! Se on M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kaunista. Lukeminen jatkuu. Löydät 
tutkimukseesi hyvän lähteen. Tarkistat teoksen tiedot TamCatista ja huomaat 
sen olevan lainassa seuraavat kolme viikkoa. Löytyisikö verkkolähteenä?  
N _   _ _. 
 

Pysähdyt paikoillesi. Tuulet Gradu-tundralla alkavat puhaltaa kovempaa. Äkkiä 
sinulla on kylmä. Syy tähän voi tosin O _ _ _ myös se, että Linnassa on aivan sairaan 
kylmä. Et tiedä, mitä tehdä asian eteen. Ainakaan 
P_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  huokailuasi ei rekisteröidä 
palautejärjestelmään. Avaat gradutiedoston ja alat muutella englannista suomeen 
sanasta sanaan käännettyjä lauseita. Löydät kääntämättömän termin ja etsit Googlesta 
suomennoksia. Hakusana ”acoustic image suomeksi” ohjaa sinut Thomannin sivuille. 
Oih, kaunis flyygeli!   

PÄIVÄ GRADUN PARISSA
Johanna Yrjänäinen

SUOMEN KIELI SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN
Maiju Torkkeli

Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijat ovat päätyneet kielen pariin mitä erilaisimmista syistä, mutta 
kaikilla lienee yksi yhteinen näkemys: suomen kieli on tärkeä, sillä on sekä menneisyys että tulevaisuus.

”Suomen kieli on minulle ikkuna ja talo. Minä asun tässä kielessä. Se on minun ihoni.”

Tämän Pentti Saarikosken sitaatin muistan lukioajoiltani, 13 vuoden takaa. Silloin päätin lähteä opiskelemaan suomen 
kieltä: jotta osaisin yhden kielen täydellisesti. Ja miten siinä sitten kävi?

Näin kuvaa eräs suomen kielen opiskelija fennististä alkutaivaltaan. Suomen kielen täydellinen taito on tietysti 
kunnianhimoinen tavoite, mutta sen toteutumisesta ei ole takeita.

Mitä täydellinen suomi edes on? Siitä on varmasti yhtä monta mielipidettä kuin on kielen käyttäjääkin. Monet 
yhdistävät täydellisyyden virheettömään ja yleiskieliseen asiatekstiin. Kun keskustelu siirtyy puhekieleen, samat kriteerit 
eivät enää pädekään. Kenenkään puhekieli ei ole päivästä toiseen lauserakenteiltaan tai sanastoltaan täydellistä, sillä 
epätäydellisyydet kuuluvat puhuttuun kieleen.

Muodit muut kun unhoon vaipuu, suomi – vankka vuori tai puu. Hiiteen muiden kielten kaipuu: kyllä puhe Pohjan 
taipuu!

Kielessä, kuten muodissa, on ilmiöitä. Mediassa ja sosiaalisessa mediassa luodaan jatkuvasti uutta, ja suomen kieli 
on altis myös muista kielistä tuleville lainasanoille. Osa uudissanoista on päiväperhoja, vain hetken kielessä viihtyviä 
sanoja, mutta osa uusista sanoista on jo niin vakiintunut kieleen, ettei niitä enää uusiksi sanoiksi tunnistakaan.
Kielen muoti-ilmiöt näkyvät erityisesti puhutussa kielessä, johon ilmaantuu monenlaisia lentäviä lausahduksia. 
Suurin osa niistä on englanniksi, ja pitkään onkin pohdittu, onko englanti uhka vai mahdollisuus suomen kielelle. En 
sanoisi, että se on ainakaan uhka. Enemmänkin muilla kielillä maalataan kaikenvärisillä maaleilla jännittäviä kuvioita 
kankaalle, jonka nimi on suomen kieli.

En väitä, että taitaisin suomea täydellisesti. Kieli pakenee aina viimeistä merkitystään, se on aina hieman ”ohi”. Kieli 
on työkalu, mutta haluan ajatella sitä siveltimenä, en aurana.

Se, etteivät suomen äidinkieliset puhujatkaan osaa kieltä täydellisesti saattaa olla lohduttava ajatus niille, jotka 
opiskelevat suomea ja tuskailevat sen vaikeuden kanssa. Maahanmuuttajat ja muut suomea toisena kielenä opiskelevat 
tuovat suomen kieleen ihan omanlaisensa säväyksen. He ovat ehkä nykyisiä tai vähintäänkin tulevaisuuden suomalaisia, 
joiden mahdollinen jälkikasvu saa syntyä ja kasvaa Suomessa. On rikkaus, että tällainen arkipäiväinen kulttuurien 
kohtaaminen on Suomessa mahdollista. 

Kun suomen kieli on hallussa, sen avulla voi edetä vaikka mihin. Siitä on syytä olla kiitollinen, olipa sitten suomalainen 
tai ulkomaalainen ja asuipa missä tahansa.

Suomen kieli elää ja muuttuu, mutta se on elinvoimainen työskentely- ja koulutuskieli. Suomen kieli säilyy mukana 
matkoilla ja hyvä, että pysyy. Ajatuksen tiivistää hyvin erään suomen kielen opiskelijan kirjoittaman runon viimeinen 
säe:

Vaikka oisit jossain tuolla,
ei saa mieles, kieles kuolla.

Julkaistu aiemmin Suomalaisen Klubin lehden numerossa 1/2015 
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TUTKIMUSAIHE TUTUKSI!
 Graduseminaarin parhaat vinkit tutkimusaiheen kehittelyyn 

Elisa Lampinen

Q) substantiivi yksikön illatiivissa, 

R) substantiivi yksikön 
nominatiivissa, 

S) substantiivi monikon 
partitiivissa, 

T) resiprookkiprono-mini yksikön 
genetiivissä, 

U) substantiivi yksikön inessiivissä, 

V) interjektio, 

W) substantiivi yksikön 
nominatiivissa, 

X) substantiivi yksikön partitiivissa, 

Y) adjektiivi monikon 
nominatiivissa, 

Z) substantiivi yksikön illatiivissa, 

Å) aktiivin indikatiivissa 
oleva verbi referatiivisen 
lauseenvastikkeen yksikön toisessa 
persoonassa, 

Ä) yksikön akkusatiivissa oleva 
substantiivi yksikön toisen 
persoonan possessiivisuffiksilla 

Ö) partikkeli.

Päätät pitää pienen tauon, ja katsot hetken pimenevää iltapäivää 
ikkunasta. Ankea maisema muistuttaa sinua pitkäaikaisesta 
haaveestasi matkustaa Australiaan, joten googletat lennot  
Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ja etsit siitä kuvia. Miten upea paikka, pohdit äänettömästi 
tutkimuskysymysten täyttämässä päässäsi. Tuolla kelpaisi tehdä graduakin, 
tiedehämmennyksetkin voisi uida meressä pois. ”Syksyllä tänne?” tiedustelet parhaalta 
ystävältäsi viestitse. Katsot lennot ja hotellin. Katsot hinnat. Suljet välilehden ja 
luovut tästä kauniista ja lohduttavasta ajatuksesta, koska R _ _ _.

Takaisin hommiin. Alat työstää toista teoria-aluetta, johon 
liittyvää kirjallisuutta on vierelläsi metrin pino. Pino näyttää 
oudolta suhteutettuna siihen, että gradussasi ei juurikaan ole  
S _ _ _ _ _. Kirjojen kasaantuminen on kuitenkin vääjäämätön ilmiö, sillä jostain 
syystä kaikki relevantein tieto on toistaiseksi löytynyt T _ _ _ _ _ käden lähteistä. 
Teoriakirjaa lukiessasi löydät taas uuden tällaisen ja alat etsiä kyseistä kirjaa Tamcatin 
sivuilta. Tunnet olevasi U _ _ _ _ _  – kirja on kuin onkin hyllyssä! 

Äkkiä sähköpostisi kilahtaa, ja päätät katsoa viestin kaiken varalta. Viesti ei koske 
sinua, mutta jäät silmäilemään muita sähköpostin viestin otsikoita läpi. Tiedotteiden, 
mainosten ja LinkedIn-kutsujen sopasta löydät avaamattoman viestin, joka on tullut 
viikko sitten. Sen otsikko on ”Lainasi erääntyvät pian”.
V _ _   _ _ _ _ _.

Käyt nöyränä maksamassa lainauskieltosi pois Linnan asiakaspalvelussa. Lainaat 
kirjan hyllystä ja alat sanasta sanaan kääntäen kirjoittaa sitä auki. Puhelimeen syttyy 
valo: on tullut viesti. 
Et lue sitä. Olet vahva. 

Ensimmäinen hankala termi tulee eteen. 
W_ _ .google.com. Etsit käännöksiä. Etsit vähän jotain muutakin: graduttaa.tumblr.
com kertoo syvimmät tuntosi paremmin kuin psykologi. Mutta viestiä et lue. Et lue. 
Et lue. 
Et. Lue.

Luet viestin. Siinä on linkki videoon, jossa koiranpentu soittaa 
X _ _ _ _ _ _ _ _. Katsoessasi innokasta, optimistista läähätystä ja vilpitöntä tekemisen 
iloa mietit, voisitko oppia koiranpennulta jotain. Sisuunnut. Mikset sinäkin voisi olla 
oman elämäsi muusikko? Graduhan on lopulta vain astetta vaikeampi soitin, tieteen 
perinneinstrumentti, jossa nyt vain sattuu olemaan kolmesataakaksikymmentä 
kieltä.

Alat kirjoittaa katsomatta kelloa. Tekstiä alkaa syntyä, ensin pakotetusti, mutta 
vauhtiin päästessäsi aina vain vaivattomammin. Virheitä et korjaile, 
Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ja puuttuvat pilkut ehtii korjata myöhemminkin. Vaivut 
tieteelliseen Z _ _ -_ _ _ _ _ _ , jossa innostut aiheestasi uudella tavalla. Kirjoitat 
teorian joukkoon tajunnanvirtana omia huomioitasi ja tunnet itsevarmuutta – 
itsekritiikille ei nyt anneta sijaa! 

Flow-tila päättyy. Nähdessäsi, miten villinä tekstissäsi kukkii 
substantiivitauti ja kongruenssi hyppii seinille kuin yrittäisi voittaa 
kieliopillisten käsitteiden parkourin MM-kilpailut, olet varma Å _ _ _ _ _ 
_  sittenkin ruotsalainen. Olet kuitenkin niin väsynyt, että päätät opetella  
Ä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ uudestaan huomenna. Katsot ulos. Siellä on jo pilkkopimeää 
ja tyhjää. Linnan työtilasta on kaikonnut ihmisiä yksi kerrallaan. On aika lähteä 
kotiin. Suljet läppärin ja haukottelet. Ö _, olihan huomenna jo perjantai? Katsot 
kalenteria ja vastaat omaan äänettömään kysymykseesi: ei, vaan keskiviikko.OIKEAT VASTAUKSET: AAMUJA, 

BANAANISSA, C-VITAMIINIA, 
DOWNTON ABBEYA, EURO 
VIISKYMMENTÄ, FASAANIN, 

GRADUKIRJALLISUUDEN, HIENO, 
IHMEEMPIÄ, JOULULOMALLA, 
KUIHDU, LÄHDELUETTELO, 

MIELETTÖMÄN, NO EI, OLLA, 
PASSIIVIS-AGGRESSIIVISTA, 

QUEENSLANDIIN, RAHA, SIVUJA, 
TOISEN, UNESSA, VOI V*TTU, WWW, 

XYLOFONIA, YLIMÄÄRÄISET, ZEN-
TILAAN, ÅLEVASI, ÄIDINKIELESI, ÖÖ.
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FUKSIAISET JA FUKSIGALLUP 24.9.2015                   
teksti: Maiju Torkkeli, kuvat: Johanna Yrjänäinen 

 1. Monettako vuotta opiskelet suomea? 
 2. Illan teemana oli junttius. Miten se näkyy asussasi? 
 3. Miltä tuntuu/tuntui olla fuksi? (Lisäksi tämän vuoden fukseilta kysyttiin, 
 miksi he päätyivät opiskelemaan juuri suomen kieltä.) 
 4. Mikä on suomen kielen turhin sana? 

 

JENNI RINTALA 

1. Viidettä. 
2. Minulla on t-paita jossa on Mannerheimin kuva, Suomi-leijonavyö ja crocsit. Vaatteet 
löytyivät poikaystävän kaapista. 
3. Pelottavalta, mutta kivalta. Omissa fuksiaisissani pukeuduin Helinä-keijuksi ja jatkoilla 
unohdin siipeni Ruman narikkaan. Se harmitti. 
4. Selfie, se ei ole suomea. Olen Pohjanmaalta ja minusta parempi sana olisi moontäs! 

SAANA TUOMELA 

1. Kolmatta. 
2. Olen sofistikoitunut juntti. Sellaisia ovat monet poliitikot, kuten Laura Huhtasaari. 
3. Uutta, erilaista, sitä odotti innolla, kun oli kavereilta kuullut tarinoita. Olin sellainen 
jokapaikanhöylä, mukana vähän kaikessa. Omissa fuksiaisissani saatoin nukahtaa Ruman 
vessaan 
4. Maahanmuuttokriittisyys. Se tarkoittaa yleensä jotain muuta kuin mitä sen kuuluisi. 

ROOSA PELKONEN 

1. Ensimmäistä, olen fuksi. 
2. Olen perusjuntti. Opel-automerkin t-paidan sain tädiltäni, lätsän metsäinsinööriksi 
opiskelevalta avopuolisolta. 
3. Erittäin hyvältä, 5/5. Nyt on yksi tavoite vihdoin saavutettu! Suomen kieli on lähellä 
sydäntäni ja haaveilen toimittajan työstä. 
4. Niinku. 

LOTTA TURUNEN 

1. Ensimmäistä, olen fuksi. 
2. Minulla on sukat punteissa. Lisäksi kannan mukanani ruskeaa ämpäriä. [Toim. 
huom. Nerokas (vaikkakin juntti) keksintö, koska siinä voi kantaa viinakset illan ajan 
ja illan päätteeksi se toimii oksuämpärinä.] 
3. Hyvältä! Tuntuu, että on saavuttanut jotain. Tämä on eka opiskelupaikka jota hain. 
Tapahtumia riittää eikä ole tullut tylsää. Ihminen ilmaisee itseään äidinkielellään, siksi 
on mielestäni tärkeää osata sitä hyvin. 
4. Meitsie. Lainasanat ovat ihan okei, mutta tuollaiset väännökset ovat ärsyttäviä.
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KANNUSTAJA, KUUNTELIJA JA VARAÄITI 
– KOKEMUKSIA S2-OPETTAJUUDESTA

Teksti ja kuva: Elisa Lampinen

Suomi toisena kielenä -opettajat 
kokoontuivat Tampereen yliopistolle 

keskustelemaan opiskelijoiden kanssa 
S2-alasta. Illan aikana käsiteltiin niin 
työnkuvaa, opiskelijoita, graduvinkkejä kuin 
ajankohtaista pakolaisuuttakin. 
 

Tampereen yliopiston Kieli-, käännös- ja 
kirjallisuustieteiden yksikkö järjesti syyskuun 29. päivänä 
Tampereen seudun suomi toisena kielenä -opettajat ry:n 
kanssa keskusteluillan, joka oli avoin kaikille S2-alasta 
kiinnostuneille. Tapahtumassa S2-alan ammattilaiset 
kertoivat työstään ja vastasivat opiskelijoiden 
kysymyksiin. Yliopistolehtori ja suomi toisena kielenä 
-opettajan opintokokonaisuuden vastuuhenkilö Niina 
Liljan mukaan tapahtuman tavoitteena oli auttaa alalle 
pyrkiviä opiskelijoita löytämään olennaisia asioita sekä 
verkostoitumaan. 

Yhdistys kokoaa S2-opettajat

Tampereen suomi toisena kielenä -opettajat ry 
perustettiin vuonna 2012 Tampereen seudulla toimivien 
S2-alan ammattilaisten yhteiseksi toimintakanavaksi. 
Yhdistyksen verkkosivuilla kerrotaan, että toiminnan 
tavoitteena on verkostoitua, vaikuttaa, tiedottaa S2-
opetuksen järjestämisestä, jakaa kokemuksia sekä saada 
ja antaa vertaistukea. Vaikka yliopisto ja yhdistys tekivät 
keskusteluillan merkeissä yhteistyötä ensimmäistä kertaa, 
S2-opettajat kokoontuvat säännöllisesti. Ella Nietola, 
joka toimii Tampereen seudun suomi toisena kielenä 
-opettajat ry:n puheenjohtajana, kertoo yhdistyksen 
järjestävän vuotuisesti keskusteluiltoja eri teemoilla ja 
eri paikoissa. Esimerkiksi aiempina vuosina S2-opettajat 
ovat kokoontuneet kirjabloggauksen ja -vinkkauksen 
merkeissä ravintola Telakalla ja pääkirjasto Metsossa.

”Työ on kiitollista”

”S2-opettajan työ on ihanaa!” kaikki keskusteluiltaan 
saapuneet ammattilaiset ilmaisivat yksimielisesti. 
Opettaja-asiantuntijoiden mukaan S2-oppijat ovat 
motivoituneita ja antavat paljon positiivista palautetta. 
”S2-opet pysyvät usein alalla, koska työ on niin kiitollista”, 

kiteytti työväen opistossa ja kesäylipistossa työskennellyt 
Mervi Kastari. S2-opettajan työssä on myös omat 
haasteensa. Osa opettajista kuvaili työtä yksinäiseksi, sillä 
saman oppiaineen kollegoita ei omassa työpaikassa aina 
ole.

S2-opettaja omien oppimateriaaliensa 
seppänä

Suomi vieraana kielenä -opettajan työlle on ominaista 
erilaisten tehtävien ja muun aineiston kehittäminen. 
Oppikirjoja opettajat luonnehtivat kuiviksi ja 
värittömiksi, sillä S2-oppikirjoihin ei panosteta samassa 
määrin kuin muihin oppikirjoihin huonon myynnin 
vuoksi. ”Materiaaleja joutuu S2-alalla tuottamaan paljon 
itse”, eräs opettajista kertoi. 

Rohkaiseva tukija

S2-opiskelijoilla kielitaidon puutteet tuovat 
oppimiseen lisähaasteita. Kunnianhimoisilla nuorilla 
tavoitearvosanojen jääminen haaveeksi suurienkin 
ponnistelujen jälkeen voi tehdä hallaa nuoren 
itseluottamukselle.  Pelkkä arvosanojen tuijottaminen saa 
joskus nuoret leimaamaan itsensä typeriksi. Keskustelussa 
S2-opettajat korostivat, että arvioinnissa on kiinnitettävä 
huomiota mieluummin opiskelijoiden henkilökohtaiseen 
kehitykseen kuin numeroihin.
 S2-opettaja toimii oppilaiden kanssa tiiviissä 
yhteistyössä. Usein oppilaat pyytävät neuvoja myös 
arkisiin käytännön ongelmiin, joissa kielitaito hankaloittaa 
asioita. Keskusteluillan asiantuntijoiden kokemusten 
mukaan yhteys suomen kielen opettajaan voi muodostua 
oppilaille kiinteämmäksi kuin muiden opettajien kanssa 
ja nuoremmille S2-oppijoille opettaja voi olla myös 
”varaäiti”.

Yksilöt edelle kulttuurien kirjossa

S2-opettajan työssä kohdataan monia erilaisia 
kulttuureja ja opetusryhmät ovat heterogeenisia. 
”Saman opetusryhmän oppilaat saattavat edustaa jopa 
yli kymmentä eri kulttuuritaustaa ja äidinkieltä”, kertoi 
Tampereen seudun suomi toisena kielenä -opettajat ry:n 
sihteerinä toimiva Leena Mäyry-Ylinen. Kulttuuria tai 
uskontoa ei kuitenkaan kannata korostaa. ”Tärkeintä 

onkin muistaa, että oppilaat haluavat tulla kohdatuksi 
yksilöinä – eivät stereotypioina”, Mäyry-Ylinen tarkensi. 
Teini-ikä on haasteellista yhtä lailla maahanmuuttajille 
kuin muillekin nuorille. 
 Oman identiteetin etsimisessä kahden kulttuurin 
välillä voi kuitenkin olla omia haasteitaan. Esimerkkinä 
keskustelussa kerrottiin eräästä S2-opiskelijasta, jonka 
väsymys koulussa johtui siitä, että hän oli saanut isältään 
porttikiellon kotiin juotuaan siideriä eikä opiskelija ollut 
löytänyt kunnollista yösijaa vähään aikaan.

Pakolaisuus S2-opetuksessa

Keskusteluillassa puhe kääntyi pakolaisiin. Pakolaisten 
osuus vieraskielisestä väestöstä on ollut toistaiseksi 
pieni, mutta asia on muutostilassa. Pakolaisuus näkyy 
tulevaisuudessa enenevässä määrin S2-opettajan työssä. 
Osa pakolaisista on taustallaan hyvinkin rikkinäisiä, osa 
on todistanut raakuuksia ja nähnyt paljon kuolemaa jo 
varhaisella iällä. ”Hymyilevimpien pakolaislasten tarinat 
ovat usein kaikkein surullisimpia”, eräs opettajista kertoi.
 Suomen kielen opettaja ei kuitenkaan ole 
terapeutti, eikä hänen tarvitsekaan olla. Opettaja voi auttaa 
arjen sujuvoittamisessa, toimia kuuntelijana ja tuottaa 
turvallista arkea. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus 
käsitellä traumaattisia kokemuksiaan. 

Vinkkejä tulevaisuuden S2-toivoille

Vinkkeinä tuleville S2-opettajille alalla pidempään 
toimineet painottivat opetussuunnitelman noudattamista 
ja verkostoitumista. Lukiossa S2-opettajana toimiva 
Tuija Leppäharju totesi, ettei opetuksessa kannata 

mennä OPS:n edelle. Leppäharju kehotti myös olemaan 
armollinen itselleen uran alussa, sillä työhön tottuminen 
vie aikansa. Verkostoituminen nousi keskustelussa 
yhdeksi yleiseksi huomioksi. Opettajat vinkkasivat, että 
kannattaa olla yhteydessä muihin samaa työtä tekeviin ja 
vaihtaa ajatuksia opetuksesta. 
  S2-opettajan työssä keskeisten opetusmateriaalien 
kehittämisessä ammattilaiset kehottivat olemaan luovia. 
Kannattaa kokeilla erilaisia opetusmuotoja, kuten 
draamaa ja nukketeatteria, ja kerätä talteen kiinnostavia 
tekstejä mediasta ja kirjallisuudesta – kekseliäisyys on 
plussaa!

Aihetta opinnäytteeseen?

 S2-tutkimus on vielä melko marginaalinen ja tuore ala, 
joka tarvitsee lisää tekijöitä. Yhdeksi tutkimusideaksi 
S2-illassa nimettiin objekti. Opettajien kokemusten 
mukaan objektin kanssa tehdään paljon virheitä ja väärät 
ilmaisut särähtävät helposti suomenkielisten korvissa. 
S2-opettajien kokemusten mukaan erityistä tarvetta olisi 
myös kirjallisuustieteen ja kasvatustieteen tutkimukselle, 
sillä S2-aiheita on tähän mennessä kartoitettu lähinnä 
suomen kielen näkökulmasta.



14 15

Miksi? 

Korkeakouluharjoittelun on tarkoitus olla opiskelijan 
ensikosketus oman alansa työelämään. Työharjoittelu 
antaa mahdollisuuden kokeilla oman alan töitä, 
kartuttaa osaamistaan, luoda kontakteja työelämään 
ja saada ansioluetteloon katetta, ja napsahtaapahan 
siitä harjoittelun pituudesta riippuen opintopisteitäkin 
tilille. Ulkomailla suoritetussa työharjoittelussa 
voi lisäksi kartuttaa kielitaitoa ja kansainvälistä 
osaamista sekä tutustua toisen maan työkulttuuriin.  

Miten? 

Työharjoittelun voi sisällyttää suomi vieraana 
kielenä- tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi 
-erikoistumiskokonaisuuteen, ja myös opettajaopintojen 
ja erikoistumiskokonaisuuksien ulkopuolella on 
mahdollista sisällyttää työharjoittelu tutkintoon. 
Vaihtovuosi ulkomailla ei ole este ulkomaan harjoitteluun, 
mutta pääsääntöisesti näitä kahta ei voi suorittaa 
samanaikaisesti. 

Milloin? 

Työharjoittelu on tarkoitettu loppuvaiheen opiskelijalle, 
mutta tämä on toki liukuva käsite – joillekin se tarkoittaa 
kandidaatin- ja maisterintutkinnon rajapintaa, joillekin 
vihoviimeisiä opintokuukausia. Työharjoittelun 
ajoittamista kannattaa miettiä oman tilanteensa mukaan. 
Useita opiskelijoita huolettaa, että harjoittelu pidentää 
opintoja, mutta sen voi myös ajoittaa kesälle tai joissain 
tapauksessa tehdä osaaikaisena opiskelun ohessa. 
Työharjoittelupaikkoja on monenlaisia ja tarjolla ympäri 
vuoden, joten kannattaa pitää silmät auki. Spontaanikin 
lähtö voi osoittautua hyväksi ratkaisuksi. 

Minne? 

Työharjoittelupaikoista ilmoitetaan muun muassa 
workit.net-nettipalvelussa sekä ainejärjestöjen 
sähköpostilistoilla, ja myös erilaisten harjoitteluohjelmien 
kautta voi päästä ulkomaan harjoitteluun. 
Harjoitteluohjelmia tarjoavat esimerkiksi CIMO, 
Nordjobb sekä opiskelijajärjestö AIESEC. Tämän  
lisäksi lisävinkkejä voi saada yksikön kvyhdyshenkilöltä, 
Mira Pihlströmiltä, ja työharjoittelupaikkoja voi myös 

tiedustella itseä kiinnostavista paikoista. Suomen kielen 
opiskelijat suuntaavat ulkomaan harjoitteluun usein 
esimerkiksi yliopistoihin, toimituksiin, suurlähetystöihin 
ja edustajistoihin. 

Mistä rahoitus? 

Useimmat ulkomailla työharjoittelunsa tekevät hakevat 
Erasmus-harjoitteluapurahaa, johon hakukierros on kaksi 
kertaa vuodessa. Rahoitusta voi myös saada esimerkiksi 
CIMO:lta. Myös Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteiden 
yksikön harjoittelutukea on mahdollista saada ulkomailla 
tapahtuvaan harjoitteluun, kunhan työnantaja 
on suomalainen. Esimerkiksi ulkomailla toimivat 
suomalaiset yritykset sekä Suomen suurlähetystöt muissa 
maissa lasketaan suomalaiseksi työnantajaksi. Erasmus-
apuraha sekä yksikön harjoittelutuki eivät sulje toisiaan 
pois, joten aiemmin myönnetty toinen tuki ei vaikuta. 
Myös opintotukea voi nostaa työharjoittelun aikana, 
mutta koska työharjoittelupalkka tai apuraha lasketaan 
vuosituloihin, opintotuen kanssa kannattaa olla tarkkana. 
Palkatonta työharjoittelua yksikkömme ei pääsääntöisesti 
suosittele, joten apurahojen tarkoitus on lähinnä tukea 
toimeentuloa. 

Entä asuminen? 

Toisinaan harjoitteluohjelman tarjoava organisaatio 
tai työnantaja voi avustaa asuntojärjestelyissä, mutta 
useissa tapauksissa opiskelija on itse vastuussa asumisensa 
järjestämisestä. Tässä kohtaa neuvoja on hyvä kysyä neuvoa 
vaikkapa yksikön kvyhdyshenkilöltä. Oma Tampereen 
asunto on mahdollista vuokrata eteenpäin esimerkiksi 
Opiskelijan Tampereen avustuksella, ja ohjeita asunnon 
alivuokraamiseen kannattaa katsoa TOAS:in sivustolta. 

Mitä tässä vielä odotellaan? 

Ei mitään, joten ei kun työharjoittelupaikkaa etsimään ja 
hakemuksia rustailemaan!

ULKOMAAN HARJOITTELUN ISOT KYSYMYKSET

Onko suomen kielen 
työharjoittelu ulkomailla 

vain urbaanilegendaa, vaiko 
todellinen mahdollisuus?  
Suomi-ilmiö on 
koonnut opiskelijoiden 
omia kokemuksia sekä 
täsmävinkkejä ulkomaan 
työharjoitteluun liittyen 
epätietoisen fennistin tueksi. 

Toimittajana Virossa

Paula Laine suoritti työharjoittelunsa 
Inkeri-lehden toimituksessa Virossa. 
Lehti keskittyy inkerinsuomalaiseen 
kulttuuriin, ihmisiin ja tapahtumiin, 
ja Paulan tehtäviin kuului 
haastatteluita sekä tapahtumia, joiden 
pohjalta hän kirjoitti lehtijuttuja. 
Jutut kirjoitettiin suomeksi, mutta 
työkielinä tarvittiin myös viroa ja 
venäjää. 
 Idean työharjoitteluun 
Paula sai Kopulan listalle tulleesta 
ilmoituksesta. Vaikka epäilyksiä oman 
kielitaidon riittävyydestä olikin, 
Paula kuitenkin valittiin tehtävään. 
Koska koko ajatus työharjoittelusta 
Virossa tuli melko yllättäen, Erasmus-
harjoitteluapurahan hakuun jäi vain 
vähän aikaa. Monen mutkan kautta 
apuraha kuitenkin myönnettiin, 
ja harjoittelu pääsi alkamaan. 
Jos harjoittelu ulkomailla yhtään 
kiinnostaa, Paulan mukaan apurahaa 
kannattaa hakea heti alkuun, sillä 
tukea on mahdollista myöntää jo 
ennen kuin harjoittelupaikka on 
tiedossa. 
 Työskentely Inkeri-lehdessä 
oli hyvin itsenäistä, ja usein erityisesti 
haastattelutilanteissa viron ja venäjän 
taito tuli tarpeeseen, sillä moni 
haastateltava ei osannut tai halunnut 
puhua suomea. Toisaalta Paula 
pitää itsenäisyyttä hyvänä asiana, 

toisaalta kuitenkin välillä tuntui, 
ettei tukea ja opastusta saanut aina 
niin paljon kuin olisi tarvinnut. 
Myös Paulan kielitaidolta tunnuttiin 
odottavan hiukan liikaa, vaikka 
hän olikin kertonut viron kielen 
vähäisistä opinnoista rehellisesti 
työhakemuksessa. 
 Paulan mukaan harjoittelu 
Inkeri-lehdessä oli tehokas sukellus 
inkeriläiseen kulttuuriin. Toisaalta 
Paula kuitenkin toteaa harjoittelun 
näyttäneen, ettei hänestä olisi 
toimittajaksi, eikä hän työelämässä 
haluaisi jatkaa harjoittelua vastaavissa 
tehtävissä. Kaiken kaikkiaan 
harjoittelu oli kuitenkin mukavaa 
aikaa. 

Suomen kielen opettajana 
Saksassa 

Meri Lindemanin ajatus 
lähteä ulkomaille syntyi yhtä 
spontaanisti kuin Paulankin. Kun 
Erasmusapurahojen täydennyshausta 
yllättäen liikeni tukea, Meri 
alkoi etsiä sopivaa paikkaa suomi 
vieraana kielenä -kokonaisuuden 
työharjoittelun suorittamiseen. 
Useammastakin kiinnostavasta 
paikasta tuli myönteisiä vastauksia, 
mutta lopulta Meri päätyi 
Humboldt-yliopiston Pohjois-
Eurooppainstituuttiin. Humboldt-
yliopistossa harjoittelun sai sovitettua 
mukavasti kesäaikaan, ja paikka oli 
Merille ennestään tuttu. 
 Harjoittelussa Merin 
työtehtäviin kuului suomen kielen 
tuntien pitämistä, apuopettajana 
toimimista, suunnittelu- ja 
opetusmateriaalitehtäviä sekä 
sekalaisia lehtorin virkaan liittyviä 
töitä. Käytännössä kaikki työtehtävät 
tuntuivat mieluisilta, mutta 
toisaalta vapautta ja vastuuta oli 
paljon vähemmän kuin oikeissa 

opettajan töissä. Meri kuitenkin 
pitää harjoittelua hyödyllisenä ja 
pehmeänä laskuna suomen kielen 
opettamisen tehtäviin, ja ulkomailla 
työskentely kartutti kielitaitoa sekä 
tutustutti niin uusiin ihmisiin kuin 
toiseen maahankin. 
 Tulevaisuudessa Meri aikoo 
jatkaa työskentelyä opetusalalla, ja 
myös ulkomailla työskentelyä hän 
pitää mahdollisena vaihtoehtona. 
Merin mukaan jokaisen suomen 
kielen opiskelijan kannattaisi 
käyttää työharjoittelumahdollisuus 
hyväkseen, sillä monia alan töitä 
oppii parhaiten vain niitä tekemällä. 
Teoreettisen opiskelun rinnalle on 
hyvä ottaa myös jotakin konkreettista 
ammattitaitoa kartuttamaan. Kaiken 
kaikkiaan harjoittelu oli Merille 
myönteinen kokemus, ja kesäkin 
oli Saksassa lämpimämpi kuin koti-
Suomessa.

Kuva: Meri Saksassa.

LENTÄVÄ LÄHTÖ TYÖELÄMÄÄN
TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA

Teksti: Helmi Riikonen, Kuvat: Meri Lindeman
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HARJOITTELUSSA TAMPEREEN  
YLIOPISTON KIRJASTOLLA

Anni Malinen 

”Mikäs susta niinkun tulee isona?” 
on kysymys, johon olen saanut 

vastata monta kertaa opintojeni 
aikana. Suomen kieli opiskelualana 
saattaa tuoda maallikon mieleen kaksi 
perinteistä ammattivaihtoehtoa: 
äidinkielenopettajuuden tai tutkijan 
uran. Pakko myöntää, että itsekin olin 
hieman hukassa huomatessani, että 
opettajan hommat eivät tuntuneet 
lainkaan itselleni sopivilta, vaikka 
fuksivuoden villeissä kuvitelmissani 
näin itseni nuorena ja innokkaana 
äidinkielen- ja ilmaisutaidon 
opettajana. Mutta ei 
se mitään, sillä maa-
ilma on avoin ja 
vaihtoehtoja on: 
suomen kielen opis- 
kelija voi erikoistua 
pedagogisten opin-
tojen lisäksi esimerkik-
si tiedottamiseen, 
viestintään tai kielenhuoltoon 
(unohtamatta tietenkään sitä 
tutkijuutta). Omaa erikoisosaamista 
voi myös täydentää muiden 
tieteenalojen opinnoilla: erilaisista 
aineyhdistelmistä on usein hyötyä. 
 Oma ”erikoistumiseni” 
sai inspiraationsa opiskeluaikojeni 
työpaikasta, josta moni muu 
opiskelija lähti suuntaamaan 
kirjastoalalle. Tästä innostuneena 
aloin suorittaa informaatiotutkimuk-
sen perusopintoja syksyllä 2013. 
Kiinnostuin oppiaineesta niin paljon, 
että päätin saman tien suorittaa myös 
aineopinnot ja niihin kuuluvan 
työharjoittelun, joka on valinnaisina 
opintoina informaatiotutkimusta 
opiskeleville vapaaehtoinen. Ajattelin 
harjoittelusta olevan hyötyä työelämän 
kannalta, joten ilmoittauduin mukaan 

talven 2015 harjoitteluryhmään ja 
aloin saman tien etsiä 
har joi t te lupaikkaa, 
jonka toivoin löytyvän 
jostain kirjastosta. 
Har jo i t te lupa ikan 
löytämisessä ei varsi-
naisesti ollut ongelmia, 
sillä olin hyvissä ajoin 
liikkeellä, mutta lopulta 
päädyin monen mutkan 
kautta Tampereen yliopiston 
kirjastoon. 
 Aloitin harjoittelupaikan haun 

jo tammikuussa. Lähetin 
 useita hakemuksia ja 
kävin näyttämässä  
naamaani henkilö-
kohtaisestikin, sillä ha-
lusin varmistaa paikan 
saannin. Ajattelin 

harjoittelupaikkojen 
olevan kiven alla ja 

vaikeasti saatavissa. Minulle näytettiin 
vihreää valoa Ylöjärven kirjastolla, 
joten siihen arvelin hakujeni 
päättyneen. Olin tyytyväinen, kunnes 
sainkin haastattelukutsun Tampereen 
kaupunginkirjastolta, jonne olin myös 
hakenut. Päätin olla vielä solmimatta 
harjoittelusopimusta Ylöjärven kanssa; 
ajattelin, että tokihan olisi kiva päästä 
jonnekin lähemmäs harjoitteluun. 
Haastattelupäivä kaupunginkirjas-
tolla koitti. Unohdin jännityksissäni 
painaa bussin nappia 
p y s ä h t y m i s e n 
merkiksi ja olin jää-
dä hätäisesti ulos 
kompuroidessani 
bussin ovien 
väliin. Luulin 
mokailleeni sille 
päivälle jo tarpeeksi, 

ja haastattelun menevän kaikkien 
taiteen sääntöjen 

mukaan, mutta 
y l l ä t y k s e k s e n i 
huomasin paidas-
sani olevan las-
kiaispul latahran 
juuri kätellessäni 
h a a s t a t t e l i j a a . 

H a a s t a t t e l u 
meni muuten ihan 

mukavasti, mutta jäin 
varasijalle. Syytän laskiaispullaa. 
Olin kuitenkin tyytyväinen, että tuli 
käytyä kokeilemassa, ja jäin jälleen 
odottamaan kevättä ja Ylöjärven 
harjoittelua. Kunnes sain jälleen 
haastattelukutsun. 
 Tällä kertaa minua lähestyi 
Tampereen yliopisto, jonka 
kirjaston palveluosasto halusi minut 
haastatteluun. Ajattelin, etten enää 
jaksaisi ravata haastatteluissa, sillä yksi 
varma paikkahan minulla jo oli. Päätin 
kuitenkin mennä paikalle, vaikka 
olin kuvitellut itseni harjoittelemassa 
ja työskentelemässä yleisessä 
kirjastossa. Haastattelun jälkeen sain 
yliopistoltakin myöntävän vastauksen. 
Jouduin valitsemaan kahden hyvän 
harjoittelupaikan väliltä ja tein jopa 
listan molempien hyvistä ja huonoista 
puolista. Punnitsin kaikkia mahdollisia 
vaihtoehtoja ja skenaarioita, otin 
yhteyttä kirjastossa työskentelevään 

kaveriini ja kysyin hänen 
kokemuksistaan, pyörittelin 

ja pähkäilin. Lopulta 
päädyin valitsemaan 
yliopiston kirjaston. 
Luulen, että halusin 
alitajuisesti haastaa itseni: 
pidin aluksi yliopistoa 

jossain määrin pelottavana 

työympäristönä, enkä vähiten sen 
takia, että harjoitteluun kuuluisi – 
ironista kyllä – myös tiedonhaun 
opetustehtäviä. Toki se tosiasia hieman 
kirveli, että yliopiston kirjaston 
harjoitteluohjelmaan ei sisältynyt 
päivää kirjastoauton kyydissä, 
jolla olisin Ylöjärven harjoittelussa 
päässyt huristelemaan. Opettaminen 
ei ole vahvinta osaamisaluettani, 
mutta päätin suhtautua 
kaikenlaisiin tehtäviin 
ajatellen jokaisen 
uuden kokemuksen 
opettavan minulle 
jotakin. Tämähän koko 
työharjoittelun idea 
taitaa ollakin. 
 Kieli-, käännös- ja 
kirjallisuustieteiden yksikön harjoittelu 
kestää yleensä kahdesta kolmeen 
kuukautta. Harjoittelua varten on 
mahdollista hakea harjoittelutukea, 
jonka yliopisto maksaa työnantajalle. 
Oma harjoitteluni kesti kolme 
kuukautta, elokuusta marraskuuhun. 
Ennen harjoittelun alkua tuli 
työpaikan ja yksikön välille 
sopia harjoittelusopimus, joka 
omalta osaltani ei ollutkaan aivan 
yksinkertaista. Olin nimittäin saanut 
harjoittelutuen omalta yksiköltäni, 
LTL:ltä, mutta itse harjoittelun suoritin 
informaatiotieteiden yksikölle. Omaan 
harjoittelujakson suoritukseeni 
kuului siten harjoitteluraportin 
lisäksi osallistuminen SIS:n vaatimiin 
tehtäviin kuten marraskuussa 
järjestettyyn harjoitteluseminaariin ja 
vierailu jonkun toisen harjoittelijan 
työpaikalla. Lisäksi kirjoitin 
harjoittelublogia Moodleen. Olisin 
päässyt helpommalla, jos olisin 
anonut harjoittelutukea suoraan 
informaatiotieteiden yksikön kautta, 
mutta ajattelin, että tukea voisi saada 
vain oman yksikön kautta. Lisäksi 
informaatiotieteiden harjoittelutuet 
tulivat haettaviksi vasta pari kuukautta 
myöhemmin kuin oman yksikköni, 
joten hain tukea tuli hännän alla 
luullen, että seuraava mahdollisuus 
olisi vasta kuukausien päästä. 
Tulipahan taas todistettua, että omaan 

mutuiluun ei kannata luottaa, vaan 
asioista kannattaa ottaa selvää! 
 Onneksi suoritusjärjestelyni 
ei kuitenkaan tuottanut liikaa 
ylimääräistä tehtävää, ja itse 
asiassa kannatan kovasti SIS:n 
harjoitteluseminaarikäytäntöä. Oli 
mukavaa kuulla muiden lähiaikoina 
harjoittelun suorittaneiden 
kokemuksista ja lueskella heidän 

blogejaan reaaliaikaisesti. 
Jos Kieli-, käännös- ja 
kirjallisuustieteiden 
yksikölläkin olisi 
v a s t a a v a n l a i n e n 
harjoittelukäytäntö, 
harjoittelijat saisivat 

toisiltaan enemmän 
vertaistukea, eikä 

harjoitteluraportin kirjoittaminen 
luultavasti jäisi yhtä helposti 
roikkumaan, kun kokemuksistaan 
voisi kirjoitella vaikkapa Moodleen 
säännöllisesti viikoittain. 
Harjoittelun alku koitti elokuun 
puolessa välissä. Ensimmäiset viikot 
sisälsivät paljon perehdytyksiä 
esimerkiksi organisaatioon, hankinta-, 
julkaisu-, lainaus- ja kaukopalveluihin 
sekä kirjastossa toimiviin työryhmiin 
eli ”tiimeihin”. Itse kuuluin noin 
kahdenkymmenen hengen 
suuruiseen opetus- 
ja tietopalvelujen 
tiimiin. Suuri 
osa tämän tiimin 
t y ö n t e k i j ö i s t ä 
antaa ryhmä- ja 
yksilöopetusta aina 
t i e d o n h a n k i n n a n 
perusteista oman tutkimuksen 
tiedonhaun työstämiseen. 
 Oma tehtäväni tiimissä 
oli pitää uusille opiskelijoille 
Tiedonhankinnan perusteet 
-kurssi, joka koostui kolmesta 
harjoituskerrasta. Ryhmässäni oli 
22 yhteiskuntatieteiden opiskelijaa 
esimerkiksi psykologian, sosiaalityön 
ja historian oppiaineista. Sain ennen 
jokaista harjoituskertaa käydä 
katsomassa, kuinka kokeneempi 
työntekijä veti samaa kurssia omalle 
ryhmälleen. Lisäksi minulla oli valmiit 

materiaalit jokaiselle kerralle, joten 
en joutunut valmistelemaan tehtäviä 
itse. Harjoituksissa tutustuttiin muun 
muassa opiskelijoille tärkeimpiin 
kotimaisiin ja kansainvälisiin 
tietokantoihin, erilaisiin haku-
tapoihin ja tehokkaaseen haku-
sanojen käyttöön. Läsnäolon lisäksi 
suoritukseen kuuluivat kotitehtävät ja 
kurssipalautteen antaminen. Tarkistin 
ja korjasin opiskelijoiden tehtävät 
ja annoin niistä lyhyen palautteen 
jokaisen harjoituskerran alussa. 
Vaikka olin hieman jopa pelännyt 
opettamista ja epäillyt omia taitojani, 
opetus sujui kuitenkin ihan hyvin 
ilman suurempia kommelluksia ja 
innostuin opettamisesta niin, että 
tarjouduin myöhemmin pitämään 
kaksi sijaistustuntia. 
 Opetustehtävistä selvittyäni 
sain tehtäväkseni koota kaikkien 
ensimmäisessä periodissa opetettujen 
Tiedonhankinnan perusteet -ryhmien 
kurssipalautteista yhteenvedon. 
Palautelomakkeessa kysyttiin 
mm. opiskelijoiden mielipidettä 
työskentelytavoista ja omista 
tiedonhankintataidoista ennen ja 
jälkeen kurssin sekä mahdollisia 
kehittämisehdotuksia. Koostin 

palautteet taulukko- ja 
tekstimuotoon ja 

vertasin niitä samalla 
v i i m e v u o t i s i i n 
palautteisiin. Palaute 
oli enimmäkseen 
positiivista ja 

opiskelijat kokivat 
kurssin hyödylliseksi 

heti opintojen alussa. Muita pieniä 
harjoittelun aikana tekemiäni 
”projekteja” olivat esimerkiksi 
kirjastokierroksen pitäminen avoi-
men yliopiston opiskelijoille ja 
englanninkielisten kirjastonkäytön 
oppaiden laatiminen kirjaston 
verkkosivuille. Kyseessä on monessa 
kirjastossa käytössä oleva Libguides-
sivualusta, jota on helppo muokata 
tekstin ja kuvien avulla. Näitä 
Libguides-oppaita tein useita 
harjoitteluni aikana. Suosittelenkin 
kaikkia käyttämään kirjaston sivuilta 

“Jouduin  
valitsemaan 

kahden hyvän 
 harjoittelupaikan  

väliltä”

“Oma 
‘erikoistumiseni’ 

sai inspiraationsa 
opiskeluaikojeni  

työpaikasta”

“Harjoittelu- 
sopimus  

ei ollutkaan  
yksinkertaista”

“Oli mukavaa  
kuulla muiden  

lähiaikoina harjoittelun  
suorittaneiden  
kokemuksista”

“Yllätyksekseni 
huomasin paidassani 
olevan laskiaispulla-

tahran juuri  
kätellessäni  

haastattelijaa”
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löytyviä oppaita, jos esimerkiksi 
jokin kirjaston käyttöön tai vaikkapa 
e-kirjoihin liittyvä asia askarruttaa! 
Sivuille on koottu tärkeää tietoa eri 
alojen opiskelijoille liittyen esimerkiksi 
opinnäytteisiin ja tietokantoihin. 
 Oppaiden lisäksi tein 
kirjaston tietokannan käyttöön 
opastavan videon ja erään hyllyluokan 
tiivistyksen. Näiden tehtävien lisäksi 
työskentelin tietenkin kirjaston 
asiakaspalvelussa, jossa oli mahdollista 
valita erilaisia vuoroja kahden tunnin 
pätkissä. Lainaus- ja palautusvuoron 
lisäksi valittavissa oli neuvontavuoro, 
jossa asiakkaat kysyivät esimerkiksi 
tietokantojen ja e-kirjojen käytöstä 
sekä materiaalin etsinnästä 
opinnäytetyötä varten. 
Ensin hieman arkai-
lin neuvontavuo-
roon menoa, mutta 
pian osoittautui, 
että neuvonnassa 
t i e d o n h a n k i n n a n 
perusteiden opet-
tamisesta oli todella apua: 
harjoituskerroilta mieleen 
jääneet asiat olivat usein juuri sellaisia, 
joista asiakkaatkin tarvitsivat tietoa. 

Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli 
opettavainen ja työ monipuolista. 
Tunsin oppivani paljon 
työelämästä: pyrin 
o s a l l i s t u m a a n 
erilaisiin kokouksiin 
ja koulutuksiin 
sekä olemaan pe-
rillä työpaikan ajan-
kohtaisista asioista. 
Harjoitteluni alku 
olikin melkoista hulinaa: 
syyskuussa toteutettiin kirjaston 
organisaatiomuutos ja samalla 
viimeisteltiin kieli- ja kasvatustieteiden 
osasto Humanikan aineiston (ja 
henkilökunnan) muuttoa Linna-

rakennukseen. Syksy oli siis 
kaikille työntekijöille 

muutosten aikaa. 
Tämä tuotti tietenkin 
kiirettä ja uusien 
asioiden opettelua 
muillekin kuin vain 
minulle. Toisinaan 
asiakaspalveluvuorossa 

se olinkin minä, jolta 
vanhemmat työntekijät 

kysyivät apua johonkin pulmaan 
eikä päinvastoin! Suhtauduin 

organisaatiomuutokseen tyynesti, 
sillä nykytyöelämä tuntuu olevan 

murroksen alla. Muutoksiin 
on varmasti totuttava, 

missä ikinä 
t u l e v a i s u u d e s s a 
työskentelenkään. 
On myös selvää, 
että työskentely 
k o r k e a k o u l u -

kirjastossa on melko 
erilaista verrattuna 

vaikkapa yleiseen kirjastoon, mihin 
haluaisinkin vielä tutustua. 
 Vaikka työ oli todella 
monipuolista ja kiinnostavaa, minulle 
jäi silti silloin tällöin luppoaikaa, ja 
olisin toivonut jopa enemmän omia 
projekteja tai muiden työkuormaan 
osallistumista. Kun ylimääräistä aikaa 
oli, pyrin yleensä olemaan aktiivinen 
joko kyselemällä, josko voisin tehdä 
jotain tai menemällä asiakaspalveluun 
lisävoimaksi. Pidän harjoittelua 
kuitenkin hyödyllisenä tulevan 
työelämän kannalta ja suosittelen 
harjoittelun suorittamista kaikille, 
jotka sitä pohtivat. Loppuun vielä iso 
kiitos Linnan henkilökunnalle!

“Toi-
sinaan asiakas-

palveluvuorossa  
se olinkin minä, jolta 

vanhemmat työn- 
tekijät kysyivät 

apua”

“Muutoksiin on 
varmasti totuttava, 

missä ikinä  
tulevaisuudessa  

työskentelenkään”

Kuva: Tanja Viskari
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Kiinnostaisiko Sinua tulla tekemään ainejärjestösi omaa lehteä? Moni Suomi-ilmiön 
toimittaja on valmistumassa maisteriksi keväällä 2016, joten lehden työryhmässä 
tarvitaan lisäkäsiä. 
 
Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Suomi-ilmiön työryhmässä ideoidaan lehteä 
yhteisvoimin ja kirjoitetaan juttuja rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä. 

Jostain on aloitettava
Fuksivuoteni keväällä osallistuin teekka-
reiden Herwood Survivor -kilpailuun. Tästä 
kokemuksesta kirjoitin Suomi-ilmiöön ei-niin-
kovin-vakavan jutun (1/2013). Toimittajan 
työ oli ollut haaveissani jo kauan, ja seuraa-
vana syksynä avautuikin hakuun toimitus-
harjoittelijan paikka ylioppilaslehti Aviisissa.

Muistan, kuinka haastattelijat totesivat: 
”Huono juttu tässä on se, että sulla ei ole 
kokemusta lehtityöstä.” Sanoin, että ei juuri 
olekaan, mutta kokemusta on hankala saa-
da, jos ei ikinä saa sitä ensimmäistäkään 
alan työpaikkaa. Pöydälle jätin Suomi-ilmiön, 
jossa oli juttu sekavasta retkestäni Hervan-
nassa. Ei ole mitään menetettävää, ja tämä 
on toistaiseksi ainoa juttunäytteeni, ajattelin. 
Muutaman päivän päästä sain soiton, ja työ-
paikka oli minun.

Tämän jälkeen omaa alaa liippaavia pestejä 
on löytynyt lisää: Aviisin oikolukija, freelan-
cer-toimittaja ja Teatterikesän tiedotus- ja 
markkinointiharjoittelija.

Tarinan opetus on, että unelmiaan on ta-
voiteltava, mutta ne eivät yleensä toteudu 
pelkästään toivomalla. Usein on tehtävä jo 
opiskeluaikana vapaaehtoisia hommia, jotta 
on todistusta omasta aktiivisuudesta. Oman 
alan palkkatöitä on vaikea saada pelkällä 
koulutodistuksella, sillä samanlainen löytyy 
monelta muultakin.

Jottei menisi liian vakavaksi, loppuun vitsi. 
Vaimo kysyi mieheltään, joka on tietotek-
niikan insinööri: ”Voisitko tuoda kaupasta 
maitopurkin? Ja jos kaupassa on munia, ota 
kuusi pakkausta.” Mies palasi kotiin kuusi 
maitopurkkia mukanaan.

Riikka Kämppi

TULE TEKIJÄKSI SUOMI-ILMIÖÖN!

Suomi-ilmiön toimittajana saat… 

•	 CV:hen työkokemusta ja näyttöä aktiivisuudesta,

•	 kokemusta järjestötoiminnasta,

•	 kokemusta järjestön ja yliopiston viestinnästä, mitä ar-
vostetaan viestinnän alan työ- ja harjoittelupaikoissa,

•	 olla luova ja tuottaa omien kiinnostusten ja kykyjen mu-
kaan monenlaista sisältöä (mm. kirjoittaminen, valokuva-
us, kuvitus),

•	 kirjoittamistasi teksteistä juttunäytteitä työ(harjoittelu)
paikkoihin,

•	 mahdollisuuden kehittyä kirjoittajana,

•	 tutustua kivoihin tyyppeihin.

Lisätietoja voit kysyä vuoden loppuun asti Suomi-ilmiön pää-
toimittaja Elisa Lampiselta laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
lampinen.elisa.m@student.uta.fi. Tammikuun alusta päätoi-
mittajana aloittaa Helmi Riihonen, jonka tavoittaa osoitteesta 
riihonen.m.helmi@student.uta.fi. 

Tiedustelu ei vielä sido mihinkään – voit vaikka tulla kevään 
lehtikokoukseen katselemaan ja miettimään, voisiko tämä olla 
sinun juttusi. Tarkoituksenamme on myös kevään kokouksen yh-
teydessä käydä uusien kiinnostuneiden kanssa läpi lehdentekoon 
liittyviä asioita, joten uudet toimittajat saavat hyvän perehdytyk-
sen.
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