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Mitä menestys oikein on? Jokaisella on oma käsityksensä menestyksestä.
Sananmukaisesti se tarkoittaa tavoitteidensa saavuttamista onnistuneesti. Vaikka
tavoitteet eivät olisikaan samoja, muiden menestystä alkaa nopeasti vertailla omiin
saavutuksiin. Menestynyt henkilö ajatellaan usein etenkin taloudellisesti
menestyneenä. Voiko menestys olla myös sitä, että tekee mitä rakastaa, tuloista
huolimatta? Pitäisikö menestyäkseen saavuttaa kaikki tavoittelemansa vai riittääkö,
että menestyy yksittäisessä elämän osaalueessa? Ehkä riittää, että on itse tyytyväinen
saavutuksiinsa.

Jos ei ole halua menestyä, voi olla vaikeaa motivoida itseään tekemään ahkerasti töitä
tavoitteidensa eteen. Unelmiensa eteen kannattaa tehdä töitä ja olla pitkäjänteinen.
Ilman sitä unelmat ja menestys harvoin ovat saavutettavissa. Elämä on kuitenkin
paljon muutakin kuin työtä. Menestyjiä tarvitaan monella saralla ja kaikki on
arvokasta. Menestyksestään saa ja pitää olla ylpeä.

Tästä numerosta voit lukea (s.10), millaisissa asioissa oikoslaiset ovat menestyneet ja
millaisia ominaisuuksia heidän mielestään menestykseen tarvitaan. Myös Fazer
Amican vetäjänä työskennellyt Teija Andersen kertoo urastaan sekä vastaa
kysymyksiin menestyksestä (s. 12). Voit myös lukea, miten menestyä vaihdossa tai
miten valmistaa menestyjän täytettyjä paprikoita.

Menestyksekästä kevättä,
päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Oikoksen perinteiset laskiaispullatalkoot
järjestettiin tänä vuonna 21.22.2. Taikina
valmistettiin ja pullat pyöriteltiin
maanantaina, ja paistettiin sekä täytettiin
aikaisin tiistaiaamuna. Pullien raaka
aineet saatiin edellisvuosien tapaan
avuliailta sponsoreilta, joina tänä vuonna
toimivat Arla, Myllärin, Leipurin ja Dr.
Oetker. Stressiltä ei tänäkään vuonna
vältytty, ja esimerkiksi leipomiskeittiön
varaus aiheutti tapahtumavastaaville
ylimääräisiä sydämentykytyksiä.

Kaikki sujui lopulta kuitenkin hyvin
reippaiden talkoolaisten ansiosta.
Herkullisia pullia myytiin kahdessa eri
myyntipisteessä kampuksella ja ne
maistuivat niin henkilökunnalle kuin
opiskelijoillekin, itse leipojia unohtamatta.
Muutama innokas oikoslainen lähti myös
Kaivarin laskiaisriehaan, jotta pullat eivät
jäisi ainoastaan viikkiläisten nautittaviksi.
Mantelimassalla täytetyt pullat yllättivät
suosiollaan, mutta hillotäytteiset pullat
vetivät kuitenkin jälleen pidemmän
korren. Kaiken kaikkiaan talkoot
onnistuivat taas kerran hyvin.

LLAASSKKIIAAIISSPPUULLLLAATTAALLKKOOOOTT
Teksti: Roosa Joutsi ja Jenna Rahkola, Kuva: Janina Ingves
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Puheenjohtajan
palsta
Teksti ja kuva: Tuulia Pietilä

Menestys, tavoite joka yhä useammalla
meistä on. Suorituskeskeisessä
yhteiskunnassa menestyksen tavoittelu on
kuin itsestäänselvyys. Lapsena ja nuorena
tulisi menestyä joko koulussa tai
harrastuksissa, aikuisena työelämässä.
Henkilöt, jotka tähtäävät menestykseen ja
pääsevät sinne, ovat monien ihailunkohde.
Mutta mitä menestyksen saavuttaminen
vaatii? Kovaa työtä? Uhrautumista? Tuuria?
Onko menestyminen vain meistä
itsestämme kiinni? Yliopistolla monen
meistä tavoite on menestyä opinnoissa ja
myöhemmin uralla. Luennoilla luennoitsijat
kertovat vihjeitä menestykseen: ”Opiskele
ja verkostoidu!”. Tämä luo paineita. Mistä
tietää opiskelevansa ainetta, jolla menestys
saavutetaan, tai tutustuvansa juuri niihin
oikeisiin tyyppeihin? Entä jos ei halua
ravata joka bileissä verkostoitumassa, onko
toivo menestyksestä silloin menetetty? Ei
ole olemassa vain yhtä ainoaa tietä
menestykseen.

Yksi näkee suunnatonta vaivaa ja paiskii
hommia monta vuotta, kunnes menestyy,
samalla kun toinen tapaa eräänä
viinanhuuruisena iltana bileissä tyypin,
jonka kanssa tulevaisuudessa perustaa
menestyvän yrityksen. Loppupeleissä siihen
millainen tästä omasta polusta tulee, ei
täysin voi vaikuttaa. Tietenkin oma panos ja
työmäärä ovat tärkeitä, mutta monesti avain
on olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Fuksivuoteni alussa, en ikimaailmassa olisi
uskonut löytäväni itseäni tästä pestistä.
Halusin lähteä mukaan
ainejärjestötoimintaan, mutta pj:n pestin
koin kuuluvan juurikin sellaisille
kunnianhimoisille, tulevaisuuden
menestyjille, jollaiseksi en itsenäni nähnyt.
En uskonut voivani menestyä tässä
tehtävässä, varsinkaan opintouudistusten
jyllätessä yliopistolla. Viime keväänä
vitsillä jo puhuimme hakemisesta pj:ksi,
tällöin kuitenkin nauroin koko jutulle.
Vappuna juteltuani vuoden 2015 pj:n Marin
kanssa, heräsi ensimmäistä kertaa
takaraivossa pieni mielenkiinto. Mitä jos?
Syksyn aikana vitsi pj:ksi hakemisesta
muuttui pikkuhiljaa varteenotettavaksi
mahdollisuudeksi. Kun vaalikokous koitti,
ei nimeäni vieläkään löytynyt hakijalistasta.
Hirveän tsemppauksen myötä, tässä sitä
ollaan. Pelko ja epävarmuus omasta
osaamisesta on monesti menestyksen tiellä.
Hyppy tuntemattomaan ja oman
mukavuusalueen ulkopuolelle voi olla se
avain. Siksi haluan kannustaa teitä rakkaat
oikoslaiset kokeilemaan rajojanne ja
tarvittaessa ylittämään ne. Uskaltakaa
menestyä!

Keväisin terkuin Tuulia, Puheenjohtaja
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Teksti ja kuvat: Meri Mathlin
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Haastattelussa
Teija Andersen

Eri yhtiöiden hallitusjäsenenä
sekä hallituksen
puheenjohtajana toimiva Teija
Andersen kertoo omista
kokemuksistaan matkalla
menestykseen.

1. Kuka olet ja mikä on
ammattinimikkeesi?

Olen Teija Andersen ja teen työtä nykyisin eri
yhtiöissä hallitusjäsenenä sekä hallituksen
puheenjohtajana.

2.Mikä on koulutuksesi?

Olen koulutukseltani MMM (pääaine
elintarvikeekonomia) sekä eMBA.

3. Mainitse jokin asia, jossa olet
menestynyt?

Omasta mielestäni olen hyvä varsinkin
ihmisten johtajana yritystoiminnassa  johdan
keskeltä eli olen itse aktiivisesti mukana
tekemisessä. Uskon oman esimerkin voimaan,
oikeudenmukaisuuteen sekä erilaisten
ihmisten synergiaan yhteistyössä, kunhan vain
tavoite on yhteinen ja suunta selkeä.

4.Mikä auttoi sinua sen saavuttamisessa?

Erilaiset kokemukset työelämässä ovat
auttaneet kehittymään, ihmisten johtamista
oppii kovin vähän muuten kuin käytännön
kautta. Olen oppinut hyviltä sekä ei niin
kovin hyviltä esimiehiltä, omien
onnistumistensekä varsinkin
epäonnistumisten kautta sekä myös
valmennusten ja koulutusten avulla. Uskon
tunneälyyn ja siihen, että
johtamisosaaminen tekee eron hyvän ja
keskiverron yrityksen välille.

5. Mikä on ollut haastavin työtehtäväsi ja
miksi?

Haastavin oli varmaankin silloisen Fazer
Amican vetäjäksi ryhtyminen, pari vuotta
johdin sekä koko toimialaa että Suomen
liiketoimintaa, kokonaisuutta 6 vuotta.
Liiketoimintaa oli 7 maassa ja työntekijöitä
yli 7000, liikevaihtoa noin 550 milj. euroa.
Skaalaa oli siis joka suuntaan ja haasteita
myös. Kuitenkin lopulta todella hienoa ja
palkitsevaa aikaa, vaikka oma aika olikin
kortilla.

6. Millaisista kokemuksista voisi olla
hyötyä opiskelijalle työelämässä
menestymiseksi opiskelujen jälkeen?

”Kannustan aina
nuoria ihmisiä
hankkiutumaan
aktiivisesti uusiin
haasteisiin, myös
oman mukavuusalueen
ja ydinosaamisen
ulkopuolelle.”
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Kannustan aina nuoria ihmisiä hankkiutumaan
aktiivisesti uusiin haasteisiin, myös oman
mukavuusalueen ja ydinosaamisen
ulkopuolelle. Tutkinnon suorittaminen on vasta
ikään kuin ajokortti, ajamaan pitää opetella eri
ajopeleillä sekä eri sääoloissa. Kannattaa
hankkia kokemusta myös horisontaalisesti, ei
vain pyrkiä koko ajan ylöspäin. Esimerkiksi
markkinoinnista välillä vaihto
tuotekehitykseen tai myyntitehtäviin.

7. Millaisten vinkkien avulla menestyisi
parhaiten työssään tai etenisi urallaan?

Äskeisen lisäksi kannattaa tietenkin pitää yllä
ammattitaitoaan ja päivittää sitä koko ajan
tarpeen mukaan. Nykyään kehitys on kovin
nopeaa ja uutta osaamista tarvitaan jatkuvasti
alalla kuin alalla. Verkostoituminen on myös
tärkeää, on hyvä tuntea ihmisiä oman yrityksen
ja alan ulkopuolelta. Omasta jaksamisesta
kannattaa pitää huolta alusta alkaen, elämässä
pitää olla muutakin kuin työtä. Työssäkin
jaksaa paremmin, kun oman elämän muut asiat
ovat kunnossa.

8. Miten motivoida itsensä työskentelemään
esimerkiksi kesätöissä, jotka eivät liity
omaan alaan eivätkä tunnu siten niin
mielenkiintoisilta?

Mikään työ ei ole turhaa, aina oppii jotain  jos
ei muuta, niin sen, että motivaatio kasvaa
saada niitä parempia oman alan hommia.
Rekrytoijan silmissä on hyvä asia, että
asennetta tehdä työtä kuin työtä löytyy. Kaikki
tietävät, miten tiukassa kesätyöpaikatkin ovat
viime vuosina olleet, oman alan töitä ei vain
riitä kaikille halukkaille.

9. Unelmia tavoiteltaessa tule välillä
vastoinkäymisiä ja takapakkia, miten selvitä
niistä?

Elämä on loppujen lopuksi yhtä arpapeliä 
joskus on parempi, joskus sitten taas huonompi
tuuri. Paljon voi menestyksen ja uran eteen
tehdä itse, mutta aina lopulta tarvitaan myös
hiukan tuuria  oikea aika ja paikka, oikea
ihminen. Olen oppinut urani aikana sen, että
myös pettymykset kasvattavat ja opettavat  ne
ovat välttämättömiä omalle kehitykselle. Vaikka
epäonnistuminen todella riipii, koskaan ei tiedä,
mitä odottaa nurkan takana. Yleensä se on jotain
parempaa.

10. Millaisia uhrauksia sinun on täytynyt
tehdä tavoitteidesi saavuttamisen eteen?

Luulen, että jos en olisi ollut niin työkeskeinen,
minulla voisi olla nyt suurempi perhe (nyt vain
yksi poika). Ilman muuta työhön panostaminen
on vaikuttanut muuhunkin elämääni, mutta en
koe varsinaisesti joutuneeni uhraamaan
mitään.Ystävät ovat pysyneet ja koen
muutenkin eläneeni antoisaa ja täyttä elämää,
jossa työllä ja uralla on ollut oma merkittävä
osansa.

11. Millaiset asiat palkitsevat sinua työssäsi
eniten?

Kyllä onnistuminen jossakin haasteellisessa
tehtävässä on palkitsevaa. Varsinkin, kun
mukana tekemässä on ollut koko organisaatio ja
matka maaliin on ollut kivinen. Esimiehenkin
kehut ovat tietenkin mukavia, mutta erityisen
palkitsevaa on ollut saada positiivista palautetta
johtamisesta omilta alaisilta. Nykyisessä
hallitusjäsenen roolissa palkitsee se, että voi
käyttää omaa pitkää kokemustaan uudella
tavalla yrityksen hyväksi  ja samalla oppii
itsekin vielä jotain uutta.

”Vaikka epäonnistuminen
todella riipii, koskaan ei tiedä,
mitä odottaa nurkan takana.
Yleensä se on jotain
parempaa.”



Kysymykset:

Henriikka Jussila
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Juttu: Ida Jouhki
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s.18 Juttu: Meri Mathlin
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Ensimmäinen Viikki-speksi
Speksi on interaktiivista opiskelijateatteria,
jossa yleisö voi vaikuttaa esitykseen
huutamalla ”omstart” ja juuri esitetty
tapahtuma esitetään uudelleen toisella
tavalla. Tänä keväänä järjestettiin koko Viikin
speksi ensimmäistä kertaa. Näytöksiä oli
kolmena päivänä 13.-15.4 ja näytöspaikkana
toimi kulttuuriareena Gloria.

Speksin harjoittelu alkoi
joulukuussa. Sitä ennen
vedettiin näyttelijöiden
kesken improharkkoja, joiden
perusteella ohjaaja Janne Illi
teki roolivalinnat.
Yhdentoista näyttelijän
lisäksi mukana olivat
tanssijat, bändi, puvustajat,
maskeeraajat, lavastajat,
graafikko, markkinointi sekä
tuottajat Iida Sääksberg, Ari
Kaukiainen ja Sebastian
Österman. Käsikirjoitustiimi,
johon kuuluivat Iida
Sääksberg, Veera Partanen ja
Ari Kaukiainen, kirjoitti
käsikirjoituksen. Kaikenlaista
osaamista tarvittiin ja speksi
saatiin kasaan yhteistyön
voimin!

Näytelmä ’Vauraat’ kertoi
Koillismaan uudesta ajasta,
jossa kolme mahtavaa
hallitsijaa pitivät yllä
järjestystä ruhtinaallisella
tyylillään. Suuren
Romahduksen jälkeinen
jälleenrakennus oli alkanut.
Hallitsijat kärsivät pahasta
resurssipulasta ja he yrittivät
keksiä ratkaisuja ongelmiin
kansan tyytymättömyyden
kasvaessa. Nuori ja rohkea
SpiruLiina ryhtyi mahtavien
hallitsijoiden vastarintaan
menetettyään äitinsä
resurssienhallintajoukoille.
SpiruLiinan matka ei ollut
helppo. Avuksi siihen liittyi
mukaan vanha ystävä Kyy sekä
valtiaiden luota karannut
Clausa, jonka tarkoitusperät
eivät olleet aluksi puhtaita.

Minä, Oikosulun
päätoimittaja, näyttelin
Magniinan roolia, yhtä
mahtavista hallitsijoista.
Minulla ei ollut
näyttelemisestä aiempaa
kokemusta, mutta se
haitannut, sillä harjoituksissa
ehti oppia paljon ja saada
itsevarmuutta esiintymiseen.
Produktiossa mukana
oleminen oli todella antoisaa.
Harjoitukset olivat hauskoja,
niissä tehtiin muutakin kuin
kohtauksia, kuten
improvisaatiota. Viimeiset
viikot ennen esitystä olivat
rankkoja, mutta paljon kehuja
kerännyt lopputulos oli
palkitseva. Jos innostuit
speksistä, kannattaa lähteä
ehdottomasti mukaan ensi
vuonna! Tekijöitä ja aitoja
tarvitaan monipuolisesti.

Teksti: Anna Kontula, Kuvat: Viikkispeksi






