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Pääkirjoitus
Tervetuloa vuoden ensimmäisen Oiko-
sulun pariin! Pääkirjoittajanne on tänä 
vuonna pohdiskelevan otteen omaa-
va toisen vuoden kuluttajaekonomisti, 
terve vaan kaikille lukijoille. 

Kun tämä lehti ilmestyy, on työn juhlan, 
Vapun aika. Allekirjoittaneelle tulee va-
pusta mieleen lukuvuoden päätös, ja 
lukuvuoden päätöksestä tulee mieleen 
vapaus. Mutta mitä vapaus meille 
opiskelijoille oikeastaan tarkoittaa?

Yliopisto-opiskelu tuo mukanaan 
suuren määrän vapautta. Vapautta 
kurssivalintojen tekemisessä, oman 
etenemistahdin määräämisessä sekä 
esimerkiksi järjestötoimintaan osallis-
tumisen suhteen. Välillä vapaus saat-
taa ironisesti myös ahdistaa. Huolimat-
ta siitä, onko suuri vapaus kaikille yhtä 
hyvin sopivaa, on se jatkuvasti läsnä 
opinnoissa.

Vapaus tavallaan rauhoittaa. Jos juuri 
nyt ei jaksa käydä juuri ”sitä tylsää 
kurssia”, se on mahdollista käydä vai-
kka ”sitten syksyllä”. Ei siis tarvitse 
välttämättä pakottaa itseään tekemään 
töitä sellaisten asioiden parissa, jotka 
vaan eivät juuri nyt istu omiin motivaa-
tioihin. 

Kevät on jo pitkällä. Monet opiskelijat 
tietävät kevään olevan paitsi energiaa 
ja iloa, niin myös stressiä tuottavana 
aikana. Tässä vaiheessa kevättä pahin 
stressi varmasti on jo itse kullakin hel-
pottanut ja kuplajuomalasit kohoavat 
hyvässä seurassa vaikka sitten vap-
pupäivänä Ullanlinnanmäellä… 

Kippis! Kyllä kannatti taas jaksaa ja 
pitää päänsä pystyssä. Koettelemuk-
set unohtuvat ja hyvät asiat jäävät 
mieleen, näinhän se menee. 

Mutta voiko vapautta taiten käyttämällä 
päästä opiskelujen aiheuttamasta 
stressistä niskan päälle? Jos kerran 
kurssivalinnat voi tehdä melko va-
paasti, niin antaa se mahdollisuuden 
jo ennalta ehkäistä tulevaa kuormaa. 
Kurssitehtävillä ja opiskeluriennoilla on 
kuitenkin tapana viedä huomattavas-
ti enemmän aikaa kuin mitä sitä ehkä 
aluksi ajattelikaan. Opiskeluun liittyvä 
stressi tuntuu olevan sellaista, että 
asetetaan itselle tietty rima ja koitetaan 
sitten ylittää se rima omista voimavar-
oista välittämättä, usein vielä liian tiu-
kalla aikataululla. Stressiä aiheutuu 
etenkin siitä, kun kokee että omat vo-
imavarat eivät riitä riman ylittämiseen. 
Ottamalla hieman vähemmän kursseja 
ja keskittymällä paremmin niihin kurs-
seihin saa itselleen onnistumisia, jot-
ka puolestaan ruokkivat jaksamista 
ja ylläpitävät intoa opiskeltavaa alaa 
kohtaan, oli kyseessä sitten ravit-
semustiede taikka kuluttajaekonomia.

Vapautta voidaan myös laajentaa ylio-
piston ulkopuolelle. Sohvalla sosiaal-
isen median parissa tai TV:n edessä 
vietetyistä minuuteista kertyy tunteja, 
eikä kai siinä mitään jos näistä tun-
neista nauttii. Mutta kuka muu määrää 
seuraamaan tämänkaltaisia rutiiniku-
vioita kuin opiskelija itse? Rutiineja 
rikkomalla syntyy tietynlaista kaaos-
ta, ja tämä kaaos puolestaan saattaa 
hyvinkin vapauttaa aikaa niiden asioi-

den tekemiseen, jotka vievät opiske-
lijaa kohti kulloisiakin tavoitteitaan. 
Tavoitteet voivat olla totta kai paljon 
kaikkea muutakin kuin vain opiskeluun 
liittyviä. Milloin viimeksi haastoit itsesi 
tekemään jotain aivan uutta? 

Kevään vaihtuessa kesäksi tämä va-
paus saa aivan erilaiset mittasuhteet. 
Yksi fiilistelee vaivalla hankittuja ke-
sätöitä, osa ei vielä ole hommia löytänyt 
(mutta ”varmasti hankkii jotain”) ja osa 
aikoo tietoisesti pitää koko kesän va-
paata. Kolme toisistaan selkeästi poik-
keavaa tapaa viettää kesä, kolme eri 
vapauden tyyppiä. Viimeistään kesän 
kuluessa alkaa itse kukin saamaan 
perspektiiviä siihen, kuinka kovasti 
onkaan lukuvuoden aikana ahertanut. 
Aina sitä ei opiskelukiireissä tule miet-
tineeksi taikka arvostaneeksi. Tehtyä 

työtään kannattaa arvostaa, ja niin 
kannattaa myös vapaa-aikaa. 

Aikanaan kun opiskelut loppuvat ja 
tulee tilaisuus siirtyä tekemään töitä 
päätoimisesti, tämä opiskeluun liit-
tyvä vapaus on varmasti yksi niistä 
asioista joita jää kaipaamaan. Nauti-
taan siis nyt näistä yhteisistä vuosista 
todennäköisen pienituloisina, mutta 
yhtä suurella todennäköisyydellä on-
nellisina opiskelijoina. Otetaan vapaus 
haltuun ja käytetään sitä kukin omal-
la, itselle sopivalla tavalla ja pidetään 
hauskaa ilman tiukkaa suorittamisen ja 
stressin kierrettä!

(Kohtuullisen) vapauden puolesta,  
 

Timo Huomo 
Päätoimittaja
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Puheenjohtajan palsta

Tämä keväinen vuodatus olisi ollut 
mukava aloittaa kuvailemalla kuinka 
kukat kukkivat, linnut laulavat ja au-
rinko paistaa. Lyhyen pohdinnan jäl-
keen päätin luopua ajatuksesta, sillä 
kukat lauloivat, linnut paistoivat ja au-
rinko kukki jo helmikuussa.

Alkoipa tämä kevät käytännössä  viik-
ko sitten tai tammikuussa, kalenterissa 
kevät alkaa saapumaan nyt. Tämän 
huomaa monesta asiasta. Yhtäältä 
työmarkkinoilta satelee sähköpostiin 
personoituja uutisia, jotka kaikki me-
nevät kutakuinkin kaavalla “valitetta-
vasti valintamme ei kohdistunut si-
uun”, toisaalta taas kurssien loppu 
ryhmätöineen alkaa häämöttää ja 
käytävällä vastaantuleva professori 
pysähtyy kyselemään ajatuksia oppi-
aineen kevättapaamisen ajankohdas-
ta. Talvi on mennyt todella nopeasti 
ja viimeisen kolmen kuukauden aika-
na on ehditty sitsaamaan, leipomaan 
pullia ja bondaamaan savolaisten 
ravitsemustieteilijöiden kanssa. Vauh-
ti on ollut kova, mutta meno ei aivan 
vielä näyttäisi olevan hidastumassa 
tälläkään rintamalla.

Opettajien intoilusta huolimatta kevään 
suurin urakka ja vaikein työ johtuu 
aivan muusta kuin kursseista. Helsin-
ginkadun appro ja vappu lähestyvät 
ja haalareihin pitäisi vaihteeksi saa-
da merkit kiinni. Toissasyksynä käytin 
kokonaisen illan äheltäessäni erilaisia 
tunnuksia kiinni univormuuni ja loppu-
tuloksena oli yksi pinssi, kaksi merkkiä 
ja vahingossa kiinni ommeltu tasku. 
Ensimmäisen kerran tämän jälkeen 

haalareita pitäessäni niistä irtosi yksi 
pinssi ja puolitoista merkkiä. Optimist-
ina voin tietysti todeta, että se kiinni 
ommeltu tasku aukesi myös!

Näistä elämää suuremmista ongelmis-
ta huolimatta odotan innolla tulevaa. 
Erityisen ylpeä olen siitä, että Oikok-
sen “iskuryhmä” onnistui kuin onnis-
tuikin saamaan kasan lippuja Hesarin 
approon tarjoten näin ainejärjestöläisille 
mahdollisuuden edetä tutkinnoissaan 
tässä akateemistakin akateemisem-
massa oppimisympäristössä. Vappu-
na puolestaan on erityisen juhlavaa 
vuotuisen perinteen mukaisesti ruuva-
ta päähänsä ylioppilaslakki ennen ek-
symistä valkolakkiseen väkijoukkoon. 
Aiemmat kokemukseni vapun viettoon 
opiskelijana rajoittuivat ystävieni ja 
minun järjestämään piknikiin pietari-
laisen asuntolan olohuoneessa, joten 
Helsingin joukkoliikehdintä oli aiemmin 
tuntematon kokemus.  Suurta mielen-
kiintoakaan en ollut tätä tapahtumaa 
kohtaan aiemmin tuntenut, mutta 
viime vuonna päätin uusien opiskelu-
piirien rohkaisemana tunkea mukaan. 
Oikoslaisten joukossa raahauduin jopa 
Kaivariin etsimään järjestön telttaa 
seuraavana päivänä. Onneksi raahau-
duin, sillä tämä kaksipäiväinen seka-
sotku mielenkiintoisine ja hauskoine 
muistoineen on epäilemättä ainoa laat-
uaan opiskeluhistoriassani. 

Oletpa siis opiskelijariennoissa koke-
nut konkari tai ensimmäistä vuotta 
mukana, suosittelen ehdottomasti 
nappaamaan valkolakin kouraan ja 
pitämään siitä tiukasti kiinni! 

Kesä on pian täällä, mutta ennen sitä 
riittää vielä paljon koettavaa!

Iloisia kevätpäiviä toivotellen,

Jani Varpa
Puheenjohtaja
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Tämän vuoden Viikki GP:n (s. 18) Oikosrastilla joukkueet muodostivat still-kuvia 
Putouksesta tuttuun tyyliin. Oikeassa reunassa Oikoslaiset Jani, Mari ja Hanna.



Viikkiläistä digimarkkinoinnin asiantuntijuutta 
-haastattelussa yhteisöpäällikkö Pekka Rantamoijanen

Pekka Rantamoijanen on tämän 
vuoden alkupuolella pääaineestaan
elintarvike-ekonomiasta valmistunut 
tuore ETM. Gradunsa hän teki vuoden 
2011 aikana Valiolle, ja sitä kautta irtosi 
myös työpaikka yrityksessä. Oikosulku 
keskusteli Rantamoijasen kanssa kah-
vikupin äärellä maaliskuisessa Hel-
singissä, tavoitteena selvittää millaista 
reittiä ja minkälaisten kokemusten kaut-
ta hän on edennyt Viikkiläisestä opiske-
lijasta Viikkiläiseksi Valiolla ja sitä, 
minkälaisten työtehtävien parissa aika 
nykyisin kuluu. Reilun puolen tunnin 
juttuhetkeen mahtui myös monia hyviä 
vinkkejä opintojaan vielä suorittaville. 

 

Monipuoliset opinnot toivat laajaa 
näkemystä alasta

Ennen viikkiläistymistään mies oli 
ehtinyt suorittaa tradenomin tutkin-
non ja työskenteli rahoituksen paris-
sa. Hän ei kuitenkaan kokenut, että 
tämä tutkinto yksin tulisi riittämään 
tulevaisuudessa, ja päätti jatkaa opin-
tojaan Viikissä taloustieteen laitoksel-
la. Pääaineensa elintarvike-ekono-
mian ohella Rantamoijanen kertoo 
opiskelleensa markkinointia, laatu-
johtamista ja neuvontaoppia (nykyi-
nen yhteisöviestintä, toim. huom.). Hän 
on myös laajentanut näkökulmaansa 
opiskeltavasta alasta hyödyntämällä
joustavaa opinto-oikeutta: “Mä otin 
JOO- opintoina TKK:lta kursseja, ja se

Sanat: Timo Huomo I Kuva: Olli Junes

oli mun mielestä mieltäavartavaa. Näki 
esimerkiksi että miten siellä insinöörit 
ajattelee. Mä otin sieltä laatujohtamis-
en kurssin, ja sitä voi soveltaa olit sit-
ten missä tahansa. Toisaalta kauppik-
sella otin muun muassa markkinoinnin 
kursseja. Siellä tehtiin yksi sellainen 
case liittyen asiakassuhdemarkkinointi-
in, ja sen casen itse asiassa esittelin 
kun olin Valiolla graduhaastattelussa. 
Uskon että sillä oli osaltaan merkitystä”. 
Näkemystä ja uusia kokemuksia hän 
on hankkinut myös ulkomailta. Hänellä 
vaihto-opiskeluaika ajoittui maisterivai-
heeseen, kohteena Kööpenhaminan 
yliopiston elintarviketieteen laitos.

Opiskeluajasta Viikissä

Viikin tiivis opiskelijayhteisö on asia, 
jonka Rantamoijanen muistaa nopeas-
ti kysyttäessä hänen muistikuvistaan 
siitä, millaista oli olla opiskelija juuri 
tällä kampuksella. ”Minulle Viikistä tuli 
tosi hyviä ystävyyssuhteita. Sitä sa-
notaan että Viikkiläiset pitävät paljon 
yhtä opintojen jälkeen ja kyllä mä olen 
sen huomannut että näin on. Mun mie-
lestä Viikissä oli mukava yhteishenki 
joka oli ehdottomasti yksi plussa”. Mies 
oli mukana aktiivisesti myös ainejär-
jestötoiminnassa. Hänen ajatuksistaan 
siihen liittyen valotetaan tämän haas-
tattelun loppupuolella. 

“Sanotaan että Viikkiläiset 
pitävät paljon yhtä opintojen 
jälkeen ja kyllä mä olen sen 
huomannut.”

Moni opiskelija saattaa pitää kursseilla 
silloin tällöin vastaan tulevia ryhmätöitä 
pakkopullana, mutta Rantamoija-

nen muistuttaa ryhmätyön hyödyistä: 
”Tuollaisissa erilaisissa ryhmätöissä 
mun mielestä oppii hyvin asioiden 
koordinointi- sekä vuorovaikutustaito-
ja, jotka ovat erittäin tärkeitä, olit sitten 
missä tahansa duunissa. Joku saattaa 
jossain vaiheessa antaa pienemmän 
panoksen kuin muut niin sun pitää sit-
ten sumplia sitä juttua eteenpäin. Ni-
inhän se voi olla töissäkin”. Viikissä 
oli ja on edelleen helppo päästä kes-
kustelemaan asioista niitä opettavien 
henkilöiden kanssa: ”Ja sitten toisaalta 
Viikissä oli mukavaa matala hierarkia 
opettajien ja opiskelijoiden välillä. Se 
kynnys mennä tapaamaan opettajia 
oli tosi matala, jota mä pidän erittäin 
hyvänä. Hyvin vapaasti pystyi mennä 
joko käymään tai ottamaan sähköpos-
titse yhteyttä ja asiat hoituivat”.

Viikissä useat luennot on pystytty 
pitämään osallistujamäärältään sopiv-
an kokoisina, mikä Rantamoijasen mu-
kaan puolestaan mahdollistaa asioita, 
jotka jäävät usein massaluennoilla 
sivuosiin: ”Pienillä luennoilla keskuste-
lu nostaa päätään, ja se puolestaan voi 
merkittävästi rikastaa sitä oppimista. 
Jos luennolla on tosi paljon jengiä, sä 
et niin helposti nosta siellä omia näke-
myksiä esiin”. Hän koki, että yrityksistä 
vierailevien luennoitsijoiden pitämät lu-
ennot olivat hänelle ehkä antoisimpia - 
niiden avulla opittavia asioita konkreti-
soitiin ja nähtiin miten opiskeltava asia 
liittyy käytännön toimintaan.

Opiskeluaikana Rantamoijanen  työs-
kenteli elintarvikealalla, tosin hieman 
erilaisten asioiden parissa kuin nyky-
isin: ”Mä olin elintarvikebisnekses-
sä, alkoholimaahantuojalla itse asias-
sa. Se oli vähän se toinen näkökulma 
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ja silloin mä itse asiassa ajattelinkin 
että se on se mun ala.” Idea mah-
dollisuudesta työllistää itsensä mei-
jeriteollisuuden parissa syntyi vasta 
myöhemmin: ”Ollessani vaihdossa 
siellä Köpiksessä huomasin että Valio 
hakee graduntekijää ja sitä kautta kiin-
nostuin yrityksestä ja päädyin lopulta 
tekemään gradua sinne”. Jo opiskelu-
aikana työtä hakiessaan hän panosti 
viimeisteltyihin ja loppuun asti mietit-
tyihin työhakemuksiin. Hän kertoo 
käyttäneensä näiden lisäksi paljon ai-
kaa ansioluettelonsa hiomisen parissa: 
”Lähdetään jostain CV:n viilaamisesta. 
Sitä tuli tehtyä aika paljon. Mietin kun 
lähetin hakemuksia, että mitä tietoa 
omaan, millä erotun kaikista muista. 
Opiskeluvaiheessa se on erittäin haas-
tavaa, kun työkokemusta ei vielä ole. 
Kannattaa tehdä itselleen kirkkaaksi, 
mitkä ovat niitä omia vahvuuksia, ja 
minkä avulla tavallaan myyt itsesi töi-
hin”.

“Mietin kun lähetin hakemuksia, 
että millä erotun kaikista muista. 
Opiskeluvaiheessa se on erittäin 
haastavaa.”

Rantamoijasen mukaan Valion 
käytävillä saattaa hyvinkin törmätä 
Viikistä valmistuneisiin ja jopa kurssika-
vereihin. Toisaalta hän muistuttaa er-
ityisesti osaamisen tärkeydestä, oli 
opiskelukampus mikä tahansa. ”Kyllä 
siellä on joitakin, jotka on ollut samoilla 
kursseilla tai samaan aikaan opiskel-
lut Viikissä. Mutta se ei välttämättä 
työelämässä tule mieleen että hei, tuon 
kanssa mä olen ollut samaan aikaan 
tuolla koulussa. Viikistä tulee tosi hyviä 
valmistuneita työelämään, muttei sitä 

kannata kuitenkaan pitää itseisarvona. 
Työnhaussa ei riitä, että tulee Viikistä, 
vaan sulla pitää olla sen lisäksi kovaa 
tietotaitoa. Viikki antaa tosi hyvät mah-
dollisuudet esimerkiksi siinä, että miten 
voi soveltaa vaikka elintarviketieteitä 
käytäntöön ja esimerkiksi miten kulut-
tajaymmärrystä voi soveltaa elintar-
vikesektorilla.”

Gradun kautta kiinni työtehtäviin

Rantamoijanen teki gradunsa Valion 
kuluttajatutkimusyksikköön. ”Tulin Va-
liolle tekemään gradua siitä kuinka ku-
luttajia osallistetaan tuotekehityksessä 
virtuaalisesti. Se oli mulle yllätys kuinka 
iso kuluttajatutkimusyksikkö Valiolla on 
ja kuinka kerättyä tutkimustietoa hyö-
dynnetään tuotekehityksen eri vaiheis-
sa. Tätä kautta aukesi tie digitaalisen 
markkinoinnin tiimiin ja siellä olen ollut 
gradunteon jälkeen. Itse gradupesti 
kesti puoli vuotta”.  Hän kertoo pääs-
seensä Valiolla työskentelemään laa-
ja-alaisesti digitaalisen markkinoinnin 
aihepiirin parissa.

Median muutos, esimerkiksi sosi-
aalisen median kasvu, näkyy hänenkin 
työkentällään: ”Jo siinä ajassa minkä 
mä olen ollut täällä markkinoinnin 
puolella hommissa, median murros on 
ollut aika iso. Esimerkiksi se, miten ih-
miset käyttävät verkkoa ja sähköisiä 
päätelaitteita. Sosiaalisen median 
myötä kuluttajat voivat olla suorassa 
yhteydessä yritysten edustajiin, ja tois-
aalta yritykset voivat käydä dialogia ku-
luttajien kanssa”. Mahdollisuuksia en-
tistä parempaan asiakkaiden toiveisiin 
vastaamiseen on siten olemassa. 
Konkreettisena esimerkkinä voidaan 
vaikkapa tarjota kuluttajille viikoittaisia

ruokareseptejä eri medioiden välityk-
sellä.

“Sosiaalisen median myötä 
kuluttajat voivat olla suorassa 
yhteydessä yritysten edustajiin, 
ja toisaalta yritykset voivat käydä 
dialogia kuluttajien kanssa.”

Valio on mukana Twitterissä sekä 
Facebookissa, ja yhteisöpäällikkönä 
Rantamoijanen vastaa yrityksen so-
siaalisen median kanavista. Onko 
työ vain sosiaalisen median kans-
sa puuhaamista? ”Hehhe, on siinä 
paljon muutakin. Työ on tosi paljon 
suunnittelemista ja sellaisia toimia, jot-
ka eivät välttämättä näy ulospäin. Voi-
daan selvitellä, suunnitella ja tuottaa 
asioita, ennen kuin ne näkyvät vielä 
minnekään. Kuluttajat saattavat nähdä 
vain sen, että me päivitetään säännöl-
lisesti meidän Facebook-sivua. Se on 
vain jäävuoren huippu. Tavallaan sä 
joudut suunnittelemaan, tuottamaan 
sekä seuraamaan sitä verkkokeskus-
telua”.

Vinkkejä opiskeleville Oikosulun luki-
joille

Rantamoijanen pitää hyvin tärkeänä 
asiana muuntatumiskykyisyyttä aiko-
jen muuttuessa sekä laajaa näkökul-
maa niin opiskelu-, työ-, kuin muu-
hunkin elämään. ”Koskaan ei voi oikein 
tietää mitä elämä tuo tullessaan. Tot-
ta kai sun pitää hankkia joltain tietyltä 
alalta syvää tietoa mutta toisaalta sun 
pitää olla valmis vähän mukautumaan 
sen tilanteen mukaan. Ei voida olettaa, 
että olisit koko urasi ajan jollain tietyllä 
alalla. Ehkä tärkeintä on hankkia syväl-

listä tietoa, mutta ajatella laveasti. Jos 
sä et ole tehnyt kuin jotain tiettyä asiaa 
niin siitä on hirveen vaikea hypätä toi-
saalle”.

Hän suosittelee opiskelijoita tutus-
tumaan ja osallistumaan ainejär-
jestötoimintaan ”ilman muuta” sekä 
avoimin mielin. Opiskeluaikana mies 
toimikin Lipidin tiedotusvastaavana:
”Mikä mulle oli tärkeää olivat ainejär-
jestöt. Sieltä tosiaan tuli todella hyviä 
kontakteja joihin mä edelleenkin pidän 
silloin tällöin yhteyttä. Kyllä siellä yli-
opistossa noin muutenkin tuli paljon 
kontakteja, mutta se vuorovaikutus 
syveni, kun oli esimerkiksi järjestön 
hallitustyössä toisten kanssa. Kyllä sen 
huomaa vieläkin että joihinkin on lä-
heisemmät suhteet kuin toisiin. En ole 
koskaan sanonut että verkostoitumi-
nen on mikään itseisarvo, mutta se on 
todella elämää rikastuttavaa että sitä 
kautta on syntynyt ystävyyksiä, jotka 
säilyvät edelleen.” Toimittajaa lämmit-
ti huomata, että haastateltava on itse 
asiassa ollut joitain vuosia takaperin 
haastattelijankin roolissa: ”Olin tuot-
tamassa tätä meidän ETYO-lehteä. 
Me tän aiemman päätoimittajan, Rei-
nikaisen Juuson kanssa käydään aina 
silloin tällöin muistelemassa vanhoja, 
mukava mies kanssa”. 

“En ole koskaan sanonut että 
verkostoituminen on mikään 
itseisarvo, mutta se on todella 
elämää rikastuttavaa.”

Työajan (yhtä lailla opiskeluajan) käyt-
tämisen suunnittelua Rantamoijanen 
arvostaa korkealle. Oppimiselle ja aja-
tusten kypsymiselle onkin hyvä antaa
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aikaa: ”Mun työssä, niin kuin muuten-
kin, on aika vaikeaa se rajan vetämi-
nen työn ja vapaa-ajan välille. Sitä var-
maan kannattaa alkaa jo koulussakin 
miettimään.” Toisena hyvin tärkeänä 
osaamisena hän mainitsee vuorovai-
kutustaidot. Toisten kanssa työsken-
telemään ja keskustelemaan oppii sitä 
tekemällä. Työtä harvoin tehdään yk-
sin, oli tehtävä mikä tahansa.

Kevät tuo mukanaan kesätyöhaun, 
joka monessa opiskelijassa jo sana-
na herättää monenlaisia tuntemuksia 
aina toiveikkuudesta turhautumiseen. 
Rantamoijanen kannustaa kuiten-
kin pitämään tsemppivaihteen päällä. 
Myöskään liian nirso ei työtehtävien 
suhteen kannata olla: ”Jos se paikka 
mitä ensimmäisenä haet kesätöihin ei 
natsaa, niin esimerkiksi Viikissä se on 
yleistä että voit tehdä vaikka (tuotanto)
linjalla töitä, elintarvikepuolella. Sitäkin 
arvostetaan meillä. Aika monista hom-
mista voi kuitenkin kääntää itselleen 
voimavaroja, kun haet seuraavan ker-
ran kertomalla että mitä opit kyseisestä 
duunista.” Puhumme myös siitä, kuinka 
tärkeää on osata konkreettisesti ker-
toa mitä jo osaa ja mistä työtehtävistä 
tämä osaaminen on kertynyt. Hän vi-
ittaa myös aikaisemmin mainittuun 
asiakasmarkkinoinnin case-tehtävään 
kauppakorkeakoululla: “Kannattaa 
miettiä jo siinä opiskeluvaiheessa, 
minkälaisia caseja kannattaisi hyödyn-
tää ja mistä voisi olla myöhemmin sit-
ten apua.” Nämä case-tehtävät voivat 
vaikka niitä antoisimpia ryhmätöitä tai 
omia projekteja millä tahansa kurssilla 
opintojen aikana.

“Kannattaa miettiä duunin kan-
nalta, että miten voin hyödyntää 
näitä oppimiani taitoja.”

”Loppujen lopuksi on kyse siitä, että 
olet kiinnostunut siitä alasta (mitä 
opiskelet). Jos joku ala oikein kiin-
nostaa, siitä ottaa selvää muutenkin 
kuin sen kurssin puitteissa. Esimerkik-
si tutustut aihepiiriin tai seuraat siitä 
käytävää uutisointia. Kun haet duunia 
mikä liittyy aihepiiriin ja sulla on vain 
sellainen koulusta hankittu tieto, niin 
se ei välttämättä riitä. Aina pitäisi osa-
ta soveltaa tietoa käytäntöön.” Tämä 
siis mitenkään väheksymättä yliopis-
ton tarjoaman vankan teoriapohjan 
tärkeyttä, minkä puolesta hän itsekin 
liputtaa. Vielä lopuksi hän pohdiskel-
ee kiteytetyn vinkin, mitä itse kukin voi 
omien opiskelujensa kannalta pohtia 
työelämää silmälläpitäen: ”Tavallaan 
kannattaa miettiä eteenpäin duunin 
kannalta, että miten voin hyödyntää 
näitä oppimiani taitoja. Pitämällä silmät 
auki pysyy hereillä omasta alastaan ja 
siitä, mitä maailmassa tapahtuu”. 

Löydät Pekka Rantamoijasen myös Twitteristä 
sekä LinkedIn:stä: 

Twitter: @rantamoijanen
LinkedIn: Pekka Rantamoijanen

Kaverusten vaihtoelämykset: 
Helmi Kärjä ja Lotta Kettunen

Suomen päässä kämppiksinäkin asuneet Oikoslaiset Helmi ja Lotta sattuvat 
olemaan samaan aikaan vaihdossa tänä vuonna. Oikosulku antoi neideille va-
paan sanan ja deadlinet, ja sai vaihtokaupassa kokemuksia tarinoiden ja kuvien 
muodossa. Eroaako Lotan elämä Norjan Åsissa Helmin kokemuksista Ruotsin 
Uppsalassa? Entä onkohan Uppsala niin “oikea” opiskelukaupunki kuin yleensä 
ajatellaan? Låta kvinnorna själv berätta.

Kuvat ja sanat: Helmi Kärjä, Lotta Kettunen

Helmi: Meanwhile in Uppsala

Jokunen viikko sitten olin hollantilaisen ystäväni luona syömässä ja tuli puhetta 
Helsingin opiskelijaelämästä. Paikalla oli toinenkin suomalainen tyttö, joka totesi, 
että eihän Helsinki mikään opiskelijakaupunki ole.  

Uppsala on varmasti yksi maailman parhaista kaupungeista olla opiskelija. Täällä 
on noin 200 000 asukasta, joista neljäsosa, siis noin 50 000, on opiskelijoita. Se 
on paljon ja se näkyy katukuvassa. Helsingissä opiskelijoita on suurin piirtein sa-
man verran, mutta asukkaisiin suhteutettuna määrä on vain 10 prosentin tienoilla.

Helsingissä opiskelijasektorilla on monta toimijaa: yliopiston kirjasto, HYY:n edun-
valvonta, ainejärjestöjen bileet, Unicafen ruoka, muutamia esimerkkejä mainitak-
seni. Uppsalan opiskelijaelämä on hyvin pitkälti osakuntien (nationer på svenska, 
en ole varma onko ”osakunta” paras mahdollinen käännös, koska ne eivät juuri 
ollenkaan muistuta suomalaisia osakuntia) varassa. Osakuntia on täällä 13 ja 
suurimmalla osalla niistä on omat pubit, klubit, ravintolat ja kirjastot. Toiminta on 
erittäin vakiintunutta ja pyörii lähestulkoon pelkästään vapaaehtoisten opiskeli-
joiden voimin (osakunnalla työskentelystä voi saada myös palkkaa, mutta jos
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tuntipalkka pyörii siinä 3 ja 5 euron välissä, uskaltaisin kutsua sitäkin vapaaehto-
istyöksi). 

Niin kuin suomessakin, osakuntiin liitytään yleensä koti- tai synnyinseudun mu-
kaan, mutta ilmeisesti käytäntö on höllääntynyt, eikä enää ole niin tarkkaa, liit-
tyykö ”omaan” vai kaverin osakuntaan. Kun on jäsenenä yhdessä, saa käydä kai-
kissa, mutta toki osakunnat tarjoavat omille jäsenilleen aina vähän edullisemmat 
hinnat tai muita etuja. Osakunnilla on myös hieman erilaiset imagot; siinä missä 
Norrlands on isoin ja suosituin, Värmlands tunnetaan myös nimellä Spermlands 
ja Stockholmin tunnuslause on ”Lite dyrare men lika bra”. Kenties voitte arvata, 
mihin liityin!

Iltamenojen lisäksi osakunnat tarjoilevat lounasta opiskelijoille vähän edullisem-
paan hintaan. Unicafen kanssa ei kilpailla, osakuntalounas maksaa yleensä noin 
4 euroa, mutta sen maksaa huomattavasti mieluummin kuin 8-9 euroa (!) kam-
puksella sijaitsevan ruokalan lounaasta. Suurin osa opiskelijoista tuo mukanaan 
omat eväät, jotka on mahdollista lämmittää käytävillä sijaitsevissa mikroissa. 
Opiskelua varten osakunnilta löytyy yliopiston valikoimaa täydentäviä kirjastoja ja 
viikonloppuisin voi käydä fikalla eli kahvitella tai nauttia vaikka brunssin.

Palatakseni alkuun, Uppsala on todellinen opiskelijakaupunki. Ehdottomasti. 
Sanakirjasta pitäisi löytyä Uppsalan kuva ”opiskelijakaupungin” kohdalta. Mutta 
en ole ihan valmis sanomaan, etteikö Helsinkikin olisi. Melko erilaiset, mutta olen 
viihtynyt erinomaisesti kummassakin. En tiedä, voiko Helsingin vappua päihittää, 
mutta Valborg on kuulemma maailman paras Uppsalassa. Tämä selvitetään.

Lotta: Elämää Åsissa

Olen aina tiennyt haluavani lähteä vaihtoon opiskelujeni aikana. Ainoa este vai-
htoon lähdölleni oli se, etten osannut päättää mihin lähtisin, vaihtoehtoja kun ri-
itti loputtomiin. Alusta asti ajattelin, että kun lähden vaihtoon, lähden jonnekin 
mahdollisimman kauas.  4-vuotisen PM-kisa urani aikana olen kuitenkin saanut-
tutustua muihin pohjoismaalaisiin ja todennut pohjoismaalaisten kemioiden to-
imivan hyvin yhteen. Kun palasin viime syksyn PM-kisoista, oli enää viikko ai-
kaa hakea täydennyshaussa vaihtoon kevääksi 2014. Lampsin heti seuraavana 
päivänä Harri Nybergin luokse ja sanoin että haluan lähteä Kööpenhaminaan vai-
htoon keväällä. Paikkoja Tanskaan ei enää ollut, joten laitoin hakemuksen Nor-
jaan.  Päätös oli pikainen ja ajattelin, että mietin sitten uudestaan jos tosiaan tu-
len hyväksytyksi. Kolmas päivä tammikuuta istuin lentokoneessa enkä vieläkään 
uskonut viettäväni seuraavat puoli vuotta Norjassa.

Ås on pieni idyllinen paikka, puolen tunnin junamatkan päässä Oslosta. Muistut-
taa peltoineen hyvin paljon Viikkiä, paitsi että kerrostalojen tilalla on puisia omak-
otitaloja. Rehellisesti sanottuna tämä olisi viimeinen paikka, jossa haluaisin asua. 
Niin, jos en siis olisi opiskelija. Aivan kuin Uppsalassa, myös Ås:in asukkaista n. 
neljäsosa on opiskelijoita. Ainoa ero on se, että täällä asukkaita on vain hieman 
alle 20 000. Uppsalassa osakunnat, täällä Samfunnet, jonka alaisuuteen kuuluu 
monenlaisia yhdistyksiä ja kerhoja. Läheskään kaikki eivät perustu siihen mitä 
porukka opiskelee vaan niihin voi liittyä kuka vaan, omien mielenkiinnon kohtei-
den mukaan. Useimpiin kerhoihin täytyy myös erikseen pyrkiä ja uudet jäsenet 
joutuvat tietysti häpäisemään itsensä ennen kuin tulevat hyväksytyiksi. Se, mihin 
kerhoon kuulut, määrittelee myös pitkälti opiskelijaimagoasi. Eri kerhoilla on omat 
asut, joilla näytetään muille mihin porukkaan kuulutaan.

Aivan kuten osakunnilla Uppsalassa, myös Samfunnetilla on oma baari, Ås:in ain-
oa sellainen. Se on täysin opiskelijoiden ylläpitämä. Jokaisen jäsenen täytyy siis 
suorittaa samfunnstjeneste 1-2 kertaa lukuvuodessa työskentelemällä baarissa. 
Viikoittain siellä järjestetään musiikkiesityksiä, näytelmiä ja leikkimielisiä kilpailuja 
eri kerhojen toimesta. Ja tietysti bileet joka keskiviikko ja perjantai.
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On Samfunnetilla vieraillut myös monia kuuluisia bändejä esiintymässä. Lounas 
Samfunnetilla maksaa n. 6 euroa, norjalaiseen tyyliin opiskelijat kuitenkin 
tekevät omat eväät (matpakke) ruokalassa syömisen sijaan.

Kolme kuukautta olen täällä nyt viettänyt, eikä pois lähtö houkuttele yhtään. Kai 
voisin sanoa viihtyväni täällä kuin kotonani. Aina ei tarvitse lähteä kauas kokeak-
seen jotain uutta ja jännittävää. Ås kaupunkina kalpenee selvästi Helsinkiin ja 
Uppsalaan verrattuna, mutta opiskelijaelämällään se antaa kovan vastuksen. Se, 
mikä tekee tästä paikasta kokemisen arvoisen, on opiskelijoiden tiivis yhteisöl-
lisyys. Pentagon (kylä, jossa suurin osa opiskelijoista asuu), on tästä hyvä es-
imerkki. Ovet ovat aina auki ja koska vaan kuka vaan saattaa tulla kylään. Josk-
us saatat löytää jatkot omasta kämpästäsi Samfunnet-illan jälkeen. Kitara soi ja 
yhteislaulut raikaa aamuun asti. En valita.
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Oikosulku kiittää kirjoittajia kokemustensa jakamisesta ja toivottaa kummallekin 
kirjoittajalle mahtavaa vaihtovuoden jatkoa!

Oikoksen kevät kuvina

Kuvat: Hanna Walsh, Marita Kettunen, Timo Huomo

Ystävänpäiväsitsit Voluntaksen kanssa

Perinteiset pullatalkoot: Pullat maistuivat vähintään tavalliseen tapaan, vaikka 
(luonnon-) lunta ei laskiaisena enää pääkaupungissa ollutkaan jäljellä.
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Joukkueita Oikoksen rastilla Viikki GP:n aikana

Oikosulku tutkii
Palstalla kirjoittaja tutkiskelee ajatuksia herättävää ilmiötä tutkivan journalismin 
ottein.

Sanat ja kuvat: Henri Saxén

Takakannen kuvat: Marita Kettunen, Hanna Walsh

Kosmetologilla
Maanantai 14.4.2014 

Tämä on 2010-luku, olen mies joka 
tykkää kokeilla kaikkea uutta, ja äitini 
ylipuhui lähtemään mukaansa, minulle 
tuntemattomasta syystä. Huomenna 
Lahdessa klo 9, lähtö Helsingistä klo 
7:30. Mitä siellä tehdään? Sattuuko 
se? Ja tämän jutun julkaisun jälkeen, 
voinko enää ryystää kahvini kertsillä 
rauhassa, ilman muiden läsnäolijoiden 
ilkkuvaa kikatusta? Vai selviänkö kunni-
alla kuin David Beckham, jota pidettiin 
alfa-uroksena senkin jälkeen, kun hän 
oli myöntänyt käyvänsä manikyyrissä 

ja käyttävänsä vaimonsa pikkuhousu-
ja? Ja pitikö minua alfa-uroksena alun 
perinkään kukaan muu kuin minä itse? 

Tiistai 15.4.2014 

Lempeät biitit soivat huoneessa, jossa 
viehättävä nuori naisopiskelija käärii 
puolitoista tuntia minut muumioineen 
peiton ympäriltäni Etelä-Suomen kos-
metologikoulussa, Lahden torin reu-
nalla. Lärviäni on juuri voideltu, hie-
rottu, höyrytetty, putsattu, puristel-
tu ja kuorittu. Samaan aikaan toinen 
nuori naisopiskelija puuhasi jalkojeni 
parissa. Kun tiedustelen että mitä ja-

loilleni tapahtui, saan vastauksek-
si että kovettumat on nyt poistettu ja 
kynnet viilattu. Kun tiedustelen käykö 
miespuolisia usein, saan vastauksek-
si että ”Joo, kyl nykyään”. En nähnyt 
yhtäkään. 

Viime sunnuntain hesarissa käsiteltiin 
nuorten miesten ulkonäköpaineita. Ju-
tussa kuntosalilta tavoitettu 19-vuotias 
härän alku Tuisku veisteli seuraavas-
ti: “Jos aiemmin suomalaisia poikia ja 
miehiä ei kiinnostanut oma ulkonäkö 
lainkaan, niin nyt se kuvio on kyllä 
kääntynyt ihan toisin päin. Minusta 
se on hyvä asia, että nuoret haluavat 
parantaa itseään. Siitähän tässä on 
kyse. Haluan olla paras mahdollinen 
versio itsestäni kaikilla elämänalueilla.” 

Illalla kävin vielä UniSportilla pump-
paamassa. Sen jälkeen kävin tyy-
tyväisenä nukkumaan, olinhan yhden 
tiistaipäivän aikana ”parantanut itseäni” 
useammalla elämänalueella.

Just joo.



Oikein nautinnollista edessä häämöttävää kesää kaikille lukijoille! Oiko-
sulku palaa kertsille ja Oikoksen nettisivuille syksyllä, fukseille suun-
natun numeron turvin. 


