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Pääkirjoitus

Oikosulkuja

Edessäsi on vuoden ensimmäinen Oi-
kosulku, viimeinkin!
Vuoden ensimmäinen oikosulku on 
ehkä hieman kaunisteltuja; koko 
vuosi on ollut yhtä suurta oikosulkua.

Muutama esimerkki:
Espanjan luennolla työhaastatteluhar-
joituksessa kysymykseen ”oletko lu-
kenut espanjaa aikaisemmin”, yllätin 
kaikki ja vastasin: ”ei, en ole opiskellut 
espanjaa kuntosalilla 
(el gimnasio). Lukio on espanjaksi  
el bachillerato (eikä el gimnasio).
Etsin eräänä aamuna lompakkoani  
sydänkohtauksen rajoilla, löytyi  
jääkaapista, jugurtti ei.

Joo, voisihan noita huolimattomuu-
deksi ja ajattelemattomuudeksikin  
kutsua, mutta itse mieluummin  
hyödynnän termiä oikosulku. Oiko-
suluissa on meinaan sellainen hyvä  
piirre, että sillä pystyy selittämään  
melko usein kaikki ajatusten haihtu-
miset, tyhjät katseet ja epämääräisen 
änkytyksen. Ajattelisin, että oikosu-
lut ovat oikeastaan aika hyviä juttuja!  
Tiedättehän nämä meditaatioharjoi-
tukset, kun koitetaan kovasti olla ajat-
telematta yhtään mitään, jotta aivot 
saisivat välillä vähän levätä. Peruskou-
lun kuviksen maikka veti meille näitä 
harjoituksia ja eihän siitä mitään tullut, 
ajatus kulki kuin antilooppi eli todella 
vikkelään.

No kun teille jysähtää oikein mas-
siivinen oikosulku, sellainen, jossa  
aivojen aktiivisuustaso on nollas-
sa, ottakaa ilo irti! Joo myönne-
tään, että ne massiiviset oikosulut 
tulevat aina väärään kohtaan; juuri  
silloin, kun pitäisi olla fiksu ja filmaat-
tinen, tuleekin se olo, ettei tiedä missä 
on, mitä tekee ja onko edes olemassa.

Jälleen esimerkki:
Olin 17-vuotiaana pianokonsertissa 
pianistina sellistin ja viulistin kans-
sa. Tarkoitus oli soittaa Tšaikovskin 
pianotrio, kesto noin 10 minuuttia. 
Lopputulos: soitin kaksi tahtia, jää-
dyin, unohdin minkä instrumentin 
ääressä olin ja mitä sille pitäisi tehdä 
tällaisessa tilanteessa, istuin paikal-
lani 10 minuuttia tekemättä mitään.  
Analyysi: äärimmäisen traumaatti-
nen oikosulku, jonka toipuminen on  
edelleen kesken.

Tästä huolimatta, kannustan kaikkia 
ymmärtämään oikosulkujen päälle, 
ajattelemaan ne ikään kuin meditaatio-
harjoituksina, jolloin aivot voivat vähän 
rauhoittua. Ehkä koko oikosulkujen 
idea onkin se, että aivot ylikuumene-
vat ja sammuvat hetkeksi, kuin vanhat 
kunnon Nokiat, ja hetken päästä niitä 
voi taas hyödyntää entistä luovemmin. 
Oikosulut ovat aivojen laatuaikaa, sitä 
aikaa, kun niiden ei tarvitse tehdä ei 
niin yhtään mitään.
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Kun nyt kerran aiheeseen päästiin, niin 
mennään vielä vähän syvemmälle. 
Sanan oikosulku synonyymi on  
lyhytsulku, jännittävää! (MOT Kielitoi-
miston sanakirja.) Hieman pilkottaes-
sa voidaan ymmärtää että sana oiko 
viittaa verbeihin oikoa ja oikaista, joil-
la tarkoitetaan tietenkin jonkin asian  
suoristamista; esimerkiksi kotimatkal-
la oikaisemista. Sulku nyt tarkoittaa 
sulkua, esimerkiksi estettä. Eli oikosul-
ku on sulun, esteen ohi oikaisua. Miten 
tämä liittyy ”virtapiirin osien joutu-
miseen välittömään vastuksettomaan 
kosketukseen keskenään” (oikosulun 
määritelmä, MOT Kielitoimiston sana-
kirja), sitä täytyisi kysyä sähköteekka-
rilta.

Ja kysyinkin! Sain vastaukseksi että 
sähköpiiri täytyy ikään kuin sulkea,  
jotta se voisi taas toimia ja tällöin  
oikosulku viittaisi oikoreittiin, jota  
pitkin virta kulkee aiheuttaen samalla 
häiriötä. Erityisen jännittävää!

Vaikka tässäkin riittäisi jutun juonta 
vaikka kandiksi asti (varmaan löytyy 
luova tapa yhdistää kuluttajaekonomi-
aan? Pitänee kysyä Visalta), jatketaan 
seuraavaan:
Ruotsiksi oikosulku on kortslutning, 
joka muodostuu sanoista lyhyt ja lope-
tus. Loogista kyllä. Oikosulkuja ei aina 
osaa odottaa.
Espanjaksi oikosulun saaminen voi-
daan puolestaan sanoa näin: se me ha 
ido el santo al cielo eli jotakin pyhi-
mysten menemisestä taivaaseen. Miten 
tämä liittyy asioiden unohtamiseen, on 
suuri mysteeri.

Italiaksi oikosulku sanotaan vuoto 
di memoria, eli kutakuinkin muistin 
tyhjyys. Loogista. Italiaa puhuva ys-
täväni kertoi myös fraasin momento 
del coglione tarkoittavan samaa asiaa  
hieman vulgaarimmin.  En  avaa sitä tässä  
virallisessa julkaisussa enempää.
No perinteinen black out on kaikille 
tuttu, se kun päässä vaan pimenee.

Saattoi käydä niin, että mopo karkasi 
käsistä tätä kirjoittaessa. Ikään kuin 
käänteinen oikosulku siis.

Hyviä lukuhetkiä ja erinomaista  
vappua kaikille! (välttäkää vappuna 
muita oikosulkuja, mitä tässä mainit-
sin).

Oikosulkujen puolestapuhuja,

Ainomari
Päätoimittaja

2



Puheenjohtajan
palsta

Miksi ei?

Tätä juttua kirjoittaessani istun junas-
sa välillä Helsinki-Kolari matkalla koh-
ti Levitunturia. Vielä viikko sitten en 
tiennyt koko reissusta mitään, mutta 
kun työkaverini ehdotti, että hyppäi-
sin pääsiäisenä junaan ja hurauttaisin 
Leville kuokkimaan heidän mökkiinsä, 
ensimmäinen ajatukseni oli ”Miksi ei”. 
Luvassa on varmasti hieno reissu. Mi-
täpä tuosta, etten tunne porukasta ke-
tään muita kuin työkaverini tai että en 
oikeastaan edes tiedä missä päin tuntu-
ria majoitukseni sijaitsee. Makuupussi 
ja lauta kainaloon ja menoksi.

Moni hieno asia elämässäni viimeisen 
vuoden aikana on tapahtunut noudat-
tamalla jo lähes mantrakseni muuttu-
nutta Miksi ei? -lausahdusta.
Oikeastaan myös lopullinen päätökse-
ni pyrkiä Oikoksen puheenjohtajaksi 
ratkesi saman mantran avulla. Harvoin 
olen koskaan katunut niitä asioita, joi-
hin olen sen pienen kutkuttavan tun-
teen pohjalta lähtenyt.
Jos en olisi lähtenyt, olisin varmasti 
harmitellut jälkeenpäin.

Sisälläni asuu kyllä myös hieman kont-
rollifriikki ja pikkutarkka suorittaja. 
Opintojeni alussa keräsin opintopistei-
tä minkä kerkesin. Halusin valmistua 
nopeasti ja hyvin arvosanoin. Johon-
kin minulla taisi olla kiire. Mutta min-
ne? Sitä en enää muista.

Vuosi sitten elämä antoi ämpärillisen 
sitruunoita ja hetken niitä imeskeltyä-
ni naama irvessä päätin höllätä ja hi-
dastaa tahtia. Lähdin mukaan moniin 
juttuihin, joista olisin aiemmin kiiree-
seen vedoten kieltäytynyt. Päätin itsek-
käästi tehdä hetken vain niitä juttuja 
joista tulee hyvä fiilis.
Tämän kaiken seurauksena oma kan-
diurakkani venähti puolentoistavuo-
den mittaiseksi. Mutta haittaako tuo 
nyt oikeasti? Ei minua ainakaan. Kou-
lutuspoliittisten päättäjien painajainen 
täältä iloisena vain heiluttelee ja naut-
tii opiskelijaelämästä ja hyvästä fiilik-
sestä. Kyllä niitä noppia ropisee vielä-
kin ihan hyvään tahtiin ja tavoiteajassa 
ollaan, mutta turha pingottaminen on 
saanut jäädä.

“Harvoin olen koskaan katu-
nut niitä asioita, joihin olen 
sen pienen kutkuttavan tun-
teen pohjalta lähtenyt”

Hyvä fiilis voi syntyä monista asioista. 
Toinen löytää hyvän fiiliksen opinnois-
saan menestymisestä, valmistumises-
ta, työelämään siirtymisestä.
Toinen nauttii enemmän opintojen ja 
työn ulkopuolisesta elämästä, harras-
tuksista, milloin mistäkin. Hyvän fii-
liksen voi saada heittäytymällä hetken 
vietäväksi tai silloin, kun pitkään hio-
tut suunnitelmat toteutuvat. 
Hyvä fiilis voi yksinkertaisimmillaan 
syntyä siitä, että jää aamulla sänkyyn 
makaamaan, vaikka ”pitäisi” nousta.
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Elämässä pitää ja on pakko tehdä asioi-
ta. Sitä on turha kieltää. Kannustaisin 
kuitenkin kaikkia vetämään hetken 
henkeä ja miettimään, mitä tässä elä-
mässä on ihan oikeasti pakko tehdä ja 
mitkä asiat voisi ehkä heivata sinne ”pi-
täisi”-osastolle. ”Pitäisi”-osastolle kuu-
luvat asiat ovat niitä, joiden tekemättä 
jättämisestä tulee yllättävän vapautu-
nut olo. Ainakin itselläni. Heittäytymäl-
lä ja nauttimalla ennalta-arvaamatto-
mista jutuista, niistä hyväfiilis-jutuista, 
on myös helpompi tarttua kiinni niihin 
asioihin, jotka on aivan pakko tehdä.

Sain lopulta tänä keväänä kandini val-
miiksi, puheenjohtajuudestani ja ehkä 
hieman liian lukuisista opiskelijabileis-
tä huolimatta. Osasin jopa nauttia työn 
kirjoittamisesta ja viilaamisesta. Jos 
olisin puurtanut homman väkisin val-
miiksi vuotta takaperin, olisin monia 
hienoja kokemuksia köyhempi. En olisi 
tutustunut niihin huikeisiin tyyppeihin, 
jotka olen vuoden mittaisen matka-
ni varrella tavannut, en varmastikaan 
kantaisi vuoden oikku 2014 -titteliä, 
enkä mitä todennäköisimmin olisi edes 
harkinnut pyrkiväni Oikoksen puheen-
johtajaksi. Me kaikki valmistumme 
kyllä. Älä huoli. Viisi vuotta on pitkä 
aika matkata kohti jotakin päämäärää. 
Omasta mielestäni se matka kannattaa 
mieluummin tehdä hyvällä fiiliksellä ja 
ehkä yhdellä tai kahdella lisävuodella 
höystettynä, kuin hampaat irvessä, sit-
ruunoita imeskellen. 
Ellei nyt sitten ihan oikeasti ole kiire 
jonnekin.

Mari
Puheenjohtaja 2015
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KuluttajaeKonomi KesKon K-trainee- ohjelmassa

haastattelussa mmm maija uotila

Teksti: Timo Huomo, Kuva: Maija Uotila

KUVA TÄHÄN!!

Tapasin viime vuoden kesäkuussa 
kuluttajaekonomiasta valmistu-

neen Maija Uotilan, 26, kanssa Viikin 
Kaskessa ja istuimme alas keskustele-
maan asioista, joita nykyisin K-trainee- 
ohjelmassa työskentelevän vastaval-
mistuneen opiskelijan arkeen kuuluu. 
Uotila aloitti trainee-ohjelmassa heti 
valmistumisensa jälkeen kesäkuussa 
2014. 
Millaista reittiä tie traineeksi aukeni?
Taikka miksi trainee-ohjelmaan kuuluu 
istumista jakeluauton kyydissä saati 
sitten työvuoro varastolla? 
Entä mitä asioita Uotila mahtaa kaiva-
ta taakse jääneestä opiskeluelämästä ja 
rakkaasta Viikistä?

JATKUU MYÖS TÄSSÄ!

Opinnot ja tie K-traineeksi

Opintojen aikana hän teki kuluttajae-
konomian pääaineopintojen ohella si-
vuaineen markkinoinnista sekä sen li-
säksi yksittäisiä elintarvike-ekonomian 
kursseja. Opiskeluaikaan mahtui myös 
vaihtovuosi Kööpenhaminassa. Oikok-
sen hallitustoiminnassa Uotila ehti olla 
mukana, hoitaen yritysvastaavan teh-
täviä. Agronomiliiton opiskelijavalio-
kunnasta löytyi mielenkiintoinen pesti 
muutamaksi vuodeksi. Saman liiton 
mentor-ohjelmalle hän antaa erityis-
kiitosta ja suosittelee sitä ehdottomasti 
muillekin: ”Se oli kyllä tosi hyvä. Siinä 
näki jo mitä se mentorointi pitää sisäl-
lään ja vähän voi funtsia sitä, mitä itse
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haluaisi tehdä tai mitä ei ainakaan ha-
lua (naurua).”
Opiskelujen aikana Uotilalle alkoikin 
muodostua selkeä kuva tulevaisuu-
destaan: päivittäistavarakauppa olisi 
hänelle se ykkösjuttu ja suurimman 
mielenkiinnon kohde. Selkeä kiinnos-
tuksen kohde auttoikin suuresti gradun 
teossa, jonka aiheeksi valikoitui kulut-
tajien hintamielikuvat eri päivittäista-
varaketjuista.

Pääsy mukaan K-trainee-ohjelmaan ei 
ole millään tavalla mitattuna aivan hel-
poimmasta päästä. 
”Se oli viisiportainen se haku, aluks 
piti tehdä videoita kotona ja vastata 
kysymyksiin. Ja normaalit haastattelut 
myös. Sit oli erilaisia haastattelukier-
roksia: ryhmähaastattelua, yksilöhaas-
tattelua, tehtiin tehtäviä paikan päällä, 
tehtiin kotona ja netin kautta. Lopuksi 
oli sitten ihan soveltuvuusarvio”.
Kysymykseeni, keitä vastaan haussa 
kilpailtiin, Uotila vastaa nopeasti kans-
sahakijoiden olleen suurimmaksi osak-
si ekonomeja. Vuodesta 2007 asti käy-
tössä olleeseen K-trainee- ohjelmaan 
otetaan Uotilan mukaan kahden vuo-
den välein noin kymmenen henkilöä. 
Valitut työskentelevät K-ketjun sisällä 
eri trainee-ohjelmissa, kuten ruoka-, 
rauta- tai autokaupan ohjelmissa. Uo-
tila on mukana kotimaan ruokapuolen 
ohjelmassa, johon otettiin hänen lisäk-
seen viime vuonna yksi toinen henkilö.

Monipuolista kokemusta ja 
oppia päivittäistavarakaupan 
arjesta

Utelen ehkä hieman kliseisestikin, pys-
tyykö hän kuvailemaan tavallista työ-
päiväänsä. Sen verran tiedän, että

haastatteluun hän saapui suoraan hie-
man pitkäksi venyneestä palaverista 
Keskon keskusvarastolta Hakkilasta.
”Just puhuttiin tossa mun ruokapuolen 
traineekollegan kanssa että tyypillistä 
työpäivää ei oikein ole. 80 prosenttia 
koko ajasta ollaan kaupassa, ihan siellä 
kaupan arjessa. Ja sitten meillä on ko-
tikaupat. 
Oon Citymarket-ketjun harjoittelija 
niin Citymarket Itäkeskus on mun ko-
tikauppa, et siellä mä oon suurimman 
osan ajasta. ”

”Ollaan oltu jakeluauton kyy-
dissä, pakastevarastossa ja nyt 
kierretään markkinoitia ja 
ostoa”

Ohjelmaan kuuluu olennaisena osa-
na tehtäväkierto sekä ”kauppavaihto”, 
kierto eri myymälöiden välillä. Uotila 
kertoo työskennelleensä Itiksen Ci-
tymarketin lisäksi K-marketissa sekä 
Arabian K-supermarketissa. Ketjun 
erikokoiset kaupat sekä kaupan arki 
ovat ehtineet tulla tutuksi, ja edessä 
on myös tutustumisvierailu Pietarin 
K-ruokakauppoihin, joita Uotila kertoo 
olevan kaikkiaan kuusi.
Toisena ajankohtaisena asiana hän ker-
too ketjuharjoittelusta, jossa on juuri 
aloittanut: ”Siinä kierretään käytän-
nössä Ruokakeskon kaikki toiminnot, 
se on sellainen konttoriharjoittelu. Tosi 
siisti homma, että näkee niin monipuo-
lisesti asioita. Ollaan oltujakeluauton 
kyydissä, pakastevarastossa ja nyt sit-
ten kierretään markkinointia ja ostoa.” 
Enpä tullut ajatelleeksi tähän haastat-
teluun kysymyksiä miettiessäni, että 
traineena pääsisi myös hyppäämään 
jakeluauton kyytiin. Pakkohan tästä tai 
muista mieleenpainuvista
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kokemuksesta on kysyä lisää.
”Vuoro oli yöaikaan ja kesti 12 tuntia. 
Ajettiin Forssaan, mä ja kuski, ja tie-
tysti eri varastoilla ja kaupoilla käytiin 
kun vietiin tavaraa. Loppukruunaus 
oli vielä kun pakastevarastolle mentiin 
purkamaan. Idea tässä ohjelmassa on 
se että itse tehdään, missä sitten olti-
inkin, kaupassa tai varastolla. 
Se on ihan sellaista kädet savessa- 
meininkiä.”
Esimerkiksi yhtenä mielenkiintoisena 
kokemuksena hän kertoo päässeensä 
toimimaan kaupan juustomestarina, 
jolloin pääsi myös itse suunnittelemaan 
ja rakentamaan juustotiskin. Myös es-
illepanojen ja kampanjoiden suunnit-
telusta on kertynyt kokemusta. Näitä 
kaupassa suoritettavia toimenpiteitä 
tehdään Uotilan mukaan usein case-te-
htävinä, joita sitten arvioidaan yhdessä 
esimiehen kanssa, myyntilukuja apuna 
käyttäen.

“Käytännönläheinen 
työkokemus on oikeasti 
arvokasta työkokemusta”

Ohjelmassa edetään tavalla, jota Uotila 
hauskasti vertaa armeijaan. Alun pe-
ruskauden eli kauppoihin tutustumisen 
ja kauppavaihdon jälkeenoli vuorossa 
esimiestason eli osastopäällikön te-
htävät kaupassa. 
Esimieskauden jälkeen vuorossa 
oli konttoriharjoittelujakso. Trai- 
nee-ohjelman kruununa on kauppiaan 
tuuraaminen: ”Kesällä meen takaisin 
mun kotikauppaan Itäkeskukseen, se 
on Suomen suurimpia Cittareita. 
Tosi paljon oon kyllä kauppiaan kanssa 
päässyt nytkin tekemään töitä”. 
Uotila on tosiaankin tyytyväinen sii-
hen,miten trainee-ohjelma on raken-

nettu: perusteista lähdetään liikkeelle 
ja siirtymä kohti suurempia ja vaati-
vampia kokonaisuuksia etenee loogis-
esti vaiheittain.

Tukea työhön mentoroinnista 
sekä traineekollegoilta

Hän kertoo tekevänsä ruokakaupassa 
paljon yhteistyötä kauppiaan kanssa.
Kauppiaan lisäksi osaamista tukee 
myös mentorointiohjelma: 
”Meillä on K-ketjussa omat mentorit. 
Esimerkiksi Pirkan Brand Manager on 
mulla mentorina”.

”Yksi iso motivaatiotekijä tässä (ohjel-
massa) oli, että 80 prosenttia ajasta 
tosiaan ollaan kaupassa. En ollut aikai-
semmin työskennellyt kaupassa.Kun 
olin ollut kesätöissä toimiston puolella, 
niin ajattelin että olisi kiva, jos ei tart-
tisi kuvitella, miten ne asiat siellä kau-
passa oikeasti ovat.”

Uotila näkeekin, että kokemus vaik-
kapa kesätöiden muodossa tuotannon, 
varastoinnin tai kaupan tehtävistä 
on hyvin tärkeää ja arvokasta päivit-
täistavarakaupan alalla.
”Moni stressaa, että vitsi kun mulla ei 
ole mitään hienoja kesätöitä, mutta se 
(käytännönläheinen työkokemus) on 
oikeasti arvokasta kokemusta. Esime-
rkiksi monet monet mun traineekolle-
gat on ollut ihan kaupassa töissä”.

Keskustelu kääntyykin näihin kollegoi-
hin. Uotila kertoo, että trainee-porukka 
on todella tiivis, ja he näkevät yhdessä 
usein. WhatsApp on ahkerassa käytössä 
porukan kesken, ja ”omatoimisestikin 
ollaan järkätty kaikenlaista yhdessä,
ne on enemmän kavereita kuin kollee-
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goita.” 
Juhlimaankin on päässyt, esimerkik-
si Keskon talvi- ja kesäpäivillä, mikä 
on osaltaan pehmentänyt siirtymistä 
työarjen pariin. Jaetut kiinnostuksen 
kohteet sekä suurin piirtein samanlain-
en elämäntilanne ovat auttaneet poru-
kan hitsautumisessa yhteen. Kun töissä 
omien ideoiden hyvyys mietityttää, voi 
näiltä kollegoilta helposti kysyä, miltä 
omat ajatukset heidän mielestään vai-
kuttavat ja siten oppia toisilta.

Opiskelun tuomien taitojen rooli

Uotila on työssään huomannut, että 
ihan peruskursseillakin opitut asiat 
ovat olleet hyvä pohja, jolle rakentaa 
osaamistaan: ”Mun näkemys on se että 
ne perustaidot pitää olla. Peruskurssit 
on hitsin hyödyllisiä, kun putkahtelee 
töissä asioita esiin esimerkiks logis-
tiikasta tai johdon laskentatoimesta, 
että ne asiat ei tule sitten ensimmäistä 
kertaa”. 
Oma kiinnostus elintarvikealaa kohtaan 
heijastui myös kurssivalintoihin:”Pitää 
myöntää, että loppuvaiheessa aloin 
aika hyvin suuntaamaan opintoja, että 
okei, haluan kaupan alalle töihin elin-
tarvikesektorille, niin rupesin sillä 
silmällä käymään kursseja.”

“Juhlimaankin on päässyt”

Pitkään kestävässä trainee-ohjelmassa 
kestävyys punnitaan: 
”Loppujen lopuksi, tämäkin ohjel-
ma on 15 kuukautta niin se oma kiin-
nostus ratkaisee ja se mitataan siinä. 
Päivittäistavarakauppa on käytännön-
läheistä, ja siinä se arjen tuntemus ko-
rostuu.” Tätä tuntemusta suuressa ket-
jussa ymmärrettävästi löytyy. 

Uotila kertookin, että joskus tulee koto-
na pohdittua millä tavoin joku asia 
pitäisi esimerkiksi kaupassa tehdä ja 
seuraavana päivänä töissä asian esitet-
tyään saa kuulla, että ”juu, kokeiltu on”. 
Trainee-ohjelma opettaa nöyryyttä, ja 
kannustaa miettimään asioita monelta 
kantilta, esimerkiksi kaupan, ketjun ja 
kuljetuksen näkökulmista.

Olen vielä opiskelija. 
Mitä taitoja kannattaisi jo opiskeluai-
kana harjoitella töitä varten?

Yliopisto-opiskelut kestävät monta 
vuotta, ja niiden aikana ehtii nähdä, 
kuulla ja oppia varmasti ihan tarpeeksi 
asioita, sekä tavata uusia, hienoja ih-
misiä. Opiskelujen jälkeinen työelämä 
palkitsee, mutta myös vaatimustaso on 
korkeampi. 
Miten vielä opiskelevan kannattaisi 
tulevaisuuteensa valmistautua, ”brace 
yourself” –tyyliin?
”Jossain vaiheessa kannattaa uhrata 
aikaa sille, että miettii oikeasti mikä 
kiinnostaa. Siitä on gradussa hyötyä, 
ja viimeistään sitten työhaastattelussa. 
Että mikä ala, ja minkälaiset tehtävät 
kiinnostavat”. Uotila painottaa tässä 
avointa mieltä ja avarakatseisuutta, 
eikä tulevaisuudestaan liikaakaan kan-
nata stressaantua. Myöskään ei ole 
tarpeen tehdä oman pääaineensa pe-
rusteella liian tiukkaa rajausta alalle 
tai tehtäville, joissa olisi mahdollista 
työskennellä. 
Omien kiinnostuksen kohteiden 
pohtimisen lisäksi Uotila mainitsee 
ajankäytön harjoittelun olevan erit-
täin tärkeää, johtuen juuri tiukoista 
aikamääreistä, joita omalle työlle jou-
tuu asettamaan: ”Se, että saat hommia 
valmiiks, ja aikataulussa pysyminen,
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se on tärkeää työelämässä, varsinkin 
tämmöisessä isossa ketjussa.”
Oikosulun tekemissä työelämä-haas-
tatteluissa ajankäyttö on tullut niin 
useasti esille, että tämä on jo vähitel-
len otettava faktana. Ajankäytön suun-
nittelulla on Uotilan mukaan myös se 
tärkeä puoli, että sen avulla hommat 
saa tehtyä niin, että aikaa jää kavereid-
en näkemiselle. Vastavalmistuneilla on 
tunnetusti riskinä loppuun palaminen 
työuran alkuvaiheissa.
Mikä avuksi? ”Kaikkea ei yhdellä ker-
taa pysty tekemään. Ihan täydellisiä 
suorituksia ei tarvitse tehdä, eikä kan-
nata olla liian perfektionisti. Kalenteri-
in on tehtävä itse tilaa, jolloin ei tee 
töitä. Omista kavereista ja harrastuk-
sista on tärkeää pitää kiinni.”

Opiskelijaelämän lämpimiä muis-
toja ja Viikki-fiilistä

Kun opiskelujen päättymisestä on ku-
lunut vajaa vuosi, ja olemme toden-
neet traineen arjen olevan lähes tois-
esta ääripäästä kuin opiskelijan,on 
varmasti oltava jotain, mitä Uotila kai-
paa opiskeluajoiltaan? 

”Kyllähän se kaikki huolettomuus ja 
vapaus mitä oli. Jos sä haluut mennä 
vaikka kaverin kanssa kahville kesken 
päivää, niin sä voit mennä. Ja pitkät 
lounaat.”
Aikatauluista kiinni pitäminen sekä 
asioiden tekeminen lyhyellä aikajän-
teellä korostuu työelämässä, ja muiden 
työn etenemisen riippuminen omas-
ta työstä on isolle ketjulle tyypillistä. 
Opiskelukaverit sekä heidän kanssa 
käydyt keskustelut sekä Viikin opiske-
lijayhteisö kaiken kaikkiaan ovat myös 
”kaipuu-listalla”.
Entä mitkä ovat hänelle olleet niitä 
mieleenpainuvimpia kokemuksia?
”PM-kisat on pakko nostaa. Kerran itse 
kävin, ja kerran olin Köpiksessä vaih-
dossa, kun muut tuli sinne. 
Onhan ne sellaisia uniikkihommia. Se 
yhteisöllisyys ja kansainvälisyys mikä 
siellä on, ei sitä vaan pysty kuvailemaan.

Suurkiitos Maijalle haastatteluun 
tulemisesta, ja onnea mukaan traineeo-
hjelman pyörteisiin!

Maijan ja muiden K-traineeläisten kuulumisia 
pääset seuraamaan Keskon blogista:
http://www.kesko.fi/media/blogit/k-train-
ee/?y=2014
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Havaintoja yliopistolta ainomari heiKKilä

Jotenkin näkisin, että opiske-
lijoiden tilanne Ladonlukos-
sa on melko hyvä ainakin  
istumismukavuuden osalta.
(Eames DRS-tuoli 295€,
finnishdesignshop.fi)

Kuvat:
vas. Ainomari Heikkilä
oik. Pihkala-blogi 17.3.15
http://talopihkala.blogspot.fi/
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oiKosulun Kuva-arvoitus
Yhdistä kuva ja tapahtuma:
(suluissa kuvaaja)

1. Wiski Tahkolla (Marianna Salonen)
2. Ke-jaoston brunssi (Ainomari Heikkilä)
3. Tuore hallitus virkistyy (A.H)
4. Tuorehko hallitus virkistyy jälleen (A.H)
5. Tuorehko hallitus virkistyy taas (A.H)
6. Laskiaispullamyynti (instagram)
7. Laskiaispullatalkoot (instagram)
8. Sitsisafkan tekemistä (Hanna Laine)
10. Oikos risteilee (Hanna Saksa)
11. Viininmaistelu (Hilja Liukkonen)
12. Vaihtoinfo (Hanna Saksa)
13. Viikki GP (instagram)
14. Exculla Orkla Health Oy:llä (instagram)
15. Vitan ja VV:n bileissä (instagram)
16. Hesarin Appro (Ainomari Heikkilä)
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KulutustutKimusta ruotsalaisittain
Teksti ja kuvat: Jani Varpa

Hej alla!

Näillä innovatiivisilla sanoilla aloitin 
tammikuun puolivälissä esittäytymis-
puheeni göteborgilaisessa kokous-
huoneessa ruotsalaisten kulutustut-
kijoiden edessä. Joitakin kuukausia 
aiemmin oli varmistunut, että pääsisin 
CFK:hon (Centrum för konsumtions-
vetenskap) eli ruotsalaisten kulutus-
tutkimuskeskukseen suorittamaan mais-
teriharjoitteluani. Nyt edessäni istui jos  
jonkinlaista tutkijaa. Suurin osa oli  
etnografeja tai ekonomeja. Ruotsa-
laisten kulutustutkimuskeskushan on 
Göteborgin yliopiston kauppakorkea-
koulun osa ja markkinoinnin hieman 
ahdistavankin voimakkaan läsnäolon 
koin vahvasti paikan päällä - osittain 
varmasti sen takia, että ohjaajani oli 
markkinoinnin lehtori ja osallistuin 
markkinoinnin kurssille. Kuka tietää.

Asumista tutkija-asunnossa

Asunnon saaminen Göteborgista  
aiheutti hieman stressiä, koska vielä

marraskuun lopussa en tiennyt muuta 
kuin että minulle on varattu työhuone. 
No hyvä sekin jos asuntoa ei löytyisi. 
Lopulta asuminen ratkesi, kun pää-
sin yliopiston vieraileville tutkijoille  
varattuun asuntoon - 500 metrin  
päähän työpaikasta. Olin myös iloinen 
siitä, että pääsin soluasuntoon, koska 
näin voisin tutustua helpommin ihmi-
siin! Niinhän sitä helposti luulisi. 
Kullakin asukkaalla oli käytössään oma 
hyvänkokoinen sisustettu huone, kylp-
päri ja vaatehuone samalla kun keittiö 
ja olohuone olivat jaettuja. En kylläkään 
käsitä millä nämä kahdessa kerrokses-
sa asuneet tutkijat elivät, koska keitti-
össä ei lähes koskaan tavannut ketään, 
eikä pyykkitupaan ollut koskaan jonoa. 
Ehkä hyvä niin. Hämmentävintä kui-
tenkin on ruotsalaisten aikataulutus. 
Joku keksi järjestää palohälytysten tar-
kastuksen maanantai-aamuna kello 7 
lähtien. Vastaavasti ikkunoiden pesijät 
marssivat huoneistoihin aamulla kel-
lo 8. Asuntoni sijaitsi valtiotieteellisen 
tiedekunnan rakennuksessa ja jostakin 
syystä opiskelijabileet järjestetään
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aina torstaisin ja ne jatkuvat aamu-
kolmeen. Nokkelana ihmisenä keksin 
sitten itselleni torstai-illaksi tekemis-
tä, koska nukkuminen ei kuitenkaan 
onnistuisi. Nyt puolestaan opiskelijat 
ilman mielestäni järkevää syytä olivat 
siirtäneet juhlansa keskiviikolle.

Töitä, töitä, töitä

Toinen asia josta en oikeastaan tiennyt 
paljon mitään mennessäni oli työteh-
täväni, vaikka lähtökohtaisesti uskoin, 
että jotakin minun varmaan tulisi teh-
dä. Selkeää oli ainoastaan se, että ta-
valla tai toisella minun tulisi kerätä 
haastattelumateriaali graduani varten. 
Naiivisti ajattelin, että tämä on helmi-
kuun jälkeen tehty. Ei aivan. 
Haastateltavien löytäminen oli kaik-
kein nihkeintä puuhaa, minkä toki 
ymmärrän näin jälkikäteen. Mon-
tako kertaa kukaan meistä on rea-
goinut sähköpostiin tulleisiin tut-
kimuskutsuihin?! Haastattelut sain 
kuitenkin kasaan ja vieläpä yhden ”yli-
määräisen”- viimeisellä viikollani täällä.  
Ensimmäisten viikkojen aikana vai-
vuin todella petolliseen fiilikseen  
loputtomasta ajasta- en ollut löytänyt 
haastateltavia, enkä myöskään loppu-
työni aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, 
joten aikaa tuntui olevan vaikka kuinka.  
Lopulta kun haastatteluja alkoi kertyä-
useampi viikossa ja kirjastosta löytyi-

kin kokonainen hylly, joka oli omistet-
tu aiheelleni, (tai ehkä oikeammin sa-
nottuna löysin itse  kirjaston) katosivat 
kaikki pahimmat vapaa-ajan ongelmat.

Kaikkea muuta

Guest service näki kuitenkin vaivaa 
vierailevien otusten kotiuttamis-
en eteen järjestäen kuukausit-
tain kissanristiäisiä. Helmikuussa 
kävin ulkomaalaisille suunnatussa  
semla-illassa kuulemassa oikoslaiselle 
erityisen eksoottisesta herkusta-  
laskiaispullasta. Sama taho tarjosi  
kaikille myös vuosikortit kaupungin 
museoihin. Lopulta ehdin tutustua 
myös joihinkin ruotsalaisiin sekä kau-
punkiin, enkä yhtään epäile, etteikö 
tämä olisi varsin mainio kaupunki 
vaihtoa suunnittelevalle! Ihmiset ovat 
todella avoimia ja helposti lähestyttäviä 
ja tarjontaa tuntuu olevan kaikenlais-
ille ihmisille. 
Tips: Jos satut Göteborgiin sellai-
seen aikaan ettet jostakin syystä pääse  
vuosittaiselle Thaimaan-matkalle,  
suosittelen lämpimästi raflaa nimeltä 
Moon Thai Kitchen. Harmaalta talvi-
selta kadulta sisään astuminen oli vars-
in pysäyttävä kokemus - samoin illan 
päätteeksi astuminen ulos. Fiilis ja 
sisustus ovat todella pitkälle vietyjä ja 
meno kaikin puolin mahtavaa!
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Takareidet aivan jumissa, selkäkin 
vähän kipeä ja jotenkin suht vetämä-
tön fiilis. Ei kyllä jaksa millään lähteä  
salille tai hiihtämään. Näistä lähtö-
kohdista sain kimmokkeen kokeilla  
Kumpulan Unisportilla Hathajoogaa, 
joka kuuleman mukaan olisi suhteelli-
sen rauhallista, lähes venyttelynomais-
ta joogailua. Myönnetään, ihan  
täysin omin avuin en olisi joogatunnille  
välttämättä eksynyt. Varsin luotet-
tavan tahon antamien suositusten  
perusteella uskaltauduin kuitenkin 
hathajoogaa kokeilemaan.

”Ylöspäin katsova koira, 
alaspäin katsova koira, jo-
tain siltä väliltä”

Tunti alkoi tarvittavien välineiden ke-
räämisellä, joita tässä tapauksessa 
oli kolme: jumppamatto, eräänlainen 
kangasremmi sekä kaksi tiiliskiven  
muotoista ja kokoista ”korkkitiiltä”. 
Näistä välineistä kahden viimeisen  
käyttötarkoitus hieman askarrutti, mut-
ta selkeni itselleni tunnin puolenvälin 
tienoilla. Niillä olisi näet tarkoitus auttaa 
liikkeiden suorittamista oikeaoppisesti 
silloin kun oma liikkuvuus tai venymi-
nen väistämättömästi kohtaa rajansa.  
Näin välineurheiluun tottuneen  
liikkujan näkökulmasta kangasremmi 
ja erityisesti korkkitiilet antoivat va-
kuuttavan laatuvaikutelman ja lisäsivät  
itseluottamustani. Eiköhän tästä 
60-minuuttisesta selvittäisi.

Hathajoogatunteja on luonnollises-
ti erityyppisiä, ja tällä kertaa kes-
kityttiin erityisesti jalkojen sekä 
alaselän alueelle. Ohjaaja aloittaa suh-
teellisen rauhallisesti, ja liikkeitä on  
melko helppo suorittaa itsekin so-
pivan tahdin löydyttyä. Vielä pitäisi 
muistaa hengittää luontevasti liikkeitä 
tehdessään. Se meinaa ihan oikeasti 
unohtua. Liikkeitä ja liikekombinaa-
tioita alkaa tulla kiihtyvällä tahdilla:  
ylöspäin katsova koira, alaspäin  
katsova koira, jotain siitä väliltä mitä 
en enää muista... Niin joo ja sitten  
vielä kobra. Eli kuin ylöspäin katsova 
koira mutta pienempi osa ylävartalosta 
nousee ilmaan. Kun oikein kuvittelee, 
pääsee mielessään Kaukoidän maiden 
tunnelmaan ja voi vaikka leikitellä  
tekevänsä liikkeitä luostarin lattialla. 
Salin hiljainen ja keskittynyt tunnelma 
luo tähän fiilistelyyn hyvät puitteet!

Kun tunnista oli kulunut noin 15 mi-
nuuttia, katselin ensimmäistä kertaa 
ovelle siinä mielessä että tuota kautta 
pääsisin pois tästä takareisien huonon 
venyvyyden aiheuttamasta turhautu-
misesta. Ajatus pyöri mielessä hetken, 
mutta meni ohi oikeastaan itsestään. 
Alkoi tulla hyvä ja rento fiilis, ja pys-
tyin nauttimaan siitä mitä tällä uudella  
kokemuksella oli minulle tarjota. Lo-
put 45 minuuttia tunnista menivätkin  
sitten oikeastaan hyvin iloisten tuntei-
den siivittämänä. Katselin ympärille-
ni ja totesin tunnille tiensä löytäneen 
myös muutaman muun

OikOsulku urheilee    TeksTi ja uhrauTuminen:

HatHajooga      TimO huOmO 
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miespuolisen henkilön. Nämä olivat 
ehkä kuusissakymmenissä, ja teki-
vät liikkeitä hyvinkin puhtaan oloi-
sesti. Siistiä. Saattaisin itsekin hyötyä  
paremmasta kehonhallinnasta ja  
venyvyydestä.

Tunnin jälkeen mielen täyttivät po-
sitiiviset fiilikset ja rento olo. Vähän 
kuin olisi käynyt hyvässä hieronnas-
sa, ja sen päälle juossut pienen lenkin.  
Ainakin itselleni tuli joogassa ihan  
lämmin, ja lihaksissakin tuntui jäl-
keenpäin. Kyllä tätä voisi tehdä jat-
kossa vaikkapa kerran viikossa.  
Tai kuukaudessa.

Yhteistyössä Oikoksen kanssa:
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Pohja

2 dl kädenlämmintä vettä
2 tl kuivahiivaa
n. 5dl tattarijauhoja
2 rkl öljyä
1 rkl psyliumia

Sekoita kuivahiiva kädenlämpöiseen vet-
een. Lisää jauhot hiljalleen, kunnes koos-
tumus on kiinteää. Lisää seuraavaksi öljy 
(voit käyttää esimerkiksi oliivi- tai rypsiöl-
jyä), ja tarkista, pitääkö jauhoja lisätä vielä 
enemmän. Halutessasi voit käyttää myös 
esimerkiksi maissa- tai kookosjauhoja 
tuomaan erilaista makua pohjaan. Lisää 
aivan viimeisenä psyllium, jottei taikina 
muutu kumimaiseksi. Taikinan voi jättää 
kohoamaan liinan alle vesihauteeseen noin 
puoleksi tunniksi.

Tomaattikastike

½ punasipuli
200g paseerattua tomaattia
100g pilkottua kesäkurpitsaa tai munakoi-
soa
1 ½ rkl tomaattipyreetä
2 rkl öljyä
valkosipulinkynsi puristettuna
yritit ja mausteet: basilikaa, oreganoa, 
persiljaa, mustapippuria ja ripaus suolaa
2 tl hunajaa
½ dl aurinkokuivattuja tomaatteja

Kuullota punasipuli kattilassa. Lisää jouk-
koon paseerattu tomaatti, pilkotut kes-
äkurpitsat tai munakoisot ja tomaattipy-
ree. Kiehauta kastike. Mausteita ja yrttejä 
voi lisätä reippaalla kädellä tai oman maun 
mukaan. Kastiketta voi pitää kiehumas-
sa hellalla 20-30 min. Vasta kun kastike 
on jäähtynyt lisää joukkoon hunaja ja au-
rinkokuivatut tomaatit.

ravilaisen keiTTiössä

Ravitsemussuositusten mukainen herkkupizza
TeksTi ja kuvaT: meri maThlin & eevaliina hanski

Tattaripizza on gluteeniton ja helposti muunneltavissa myös vegaanisek-
si jättämällä vain juustot pois. Kokkaus kannattaa tehdä fiilispohjalta, sillä mitat  
eivät ole täysin tarkkoja. Annoksesta tulee yksi pellillinen, mistä riittää noin  
neljälle henkilölle riippuen nälän tasosta. Pizzapohja on perinteisiin vehnäpohjiin  
verrattuna paljon maukkaampi ja täyteläisempi. Herkkupizzan salaisuus on 
 täyteläinen ja maukas tomaattikastike, joka on valmistettu tuoreista raaka-aineista.
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Täytteet

iso herkkusieni
1-2 dl kirsikkatomaatteja
paprikaa
mozzarellaa
rukolaa
parmesania

Pilko täytteet, lukuun ottamatta rucolaa 
ja parmesania, sopivan kokoisiksi paloik-
si ja levittele pizzan päälle. Täytteitä voi 
myös soveltaa omien makumieltymystensä 
mukaisesti mutta yllä lueteltu kombo on 
todistetusti erittäin herkullinen. Paista 
pizzaa uuninssa 220 asteessa noin 15 min-
uutin ajan, kunnes pohja on kypsää. Kun 
pizza tulee uunista, ripoittele päälle rucol-
aa ja raasta parmesania. Pizzaa voi tarjoilla 
esimerkiksi ranskankerman ja punaviinin 
kanssa.

Oikosulku tutkii    
Suuri (ja suuresti epäonnistunut) laskiaispullakysely

Pullia syötiin keskimäärin 2,09 henkilöä kohden. Porsaanreikähän tässä on se, 
että kyselyyn osallistui 11 ihmistä, koska nimeään paljastamaton “toimittaja” 
unohti jakaa kyselyään oikeastaan missään. No yritetään silti. 
Kekonomeille pulla maistui paremmin kuin raveille, eroa yli puoli pullaa. Ku-
ten kuvaajasta “syödyt pullat” voidaan nähdä, ei iällä ja pullien määrällä ole 
mitään yhteistä. Toisesta kuvaajasta voidaan, että leipominen edesauttoi pullien 
kulutusta. Mantelimassan käyttö oli sekalaista kyselyyn vastanneiden kesken 
ja maantieteellisesti Vantaalla ja Helsingissä sen käyttö oli hieman yleisempää 
kuin muualla, mutta tätä tuskin voidaan selittää yhtään millään.
Oikosulun toimitus ei vastaa mistään mitä tässä jutussa on sanottu.

Kun taikina on kohonnut, se painellaan ja taputellaan varovasti pellille. Taikinaa ei 
saa kaulita, jottei sen rakenne hajoa. Taikinan levityksessä kannattaa käyttää apuna 
jauhoja, jotta pohjan saa ohueksi. Tomaattikastike levitetään taikinan päälle tasaisesti, 
mieluiten reunoja myöten.

Ravitsemuksellinen näkökulma: 
Pizzassa on hyviä rasvoja ja muutenkin pizzaksi suhteellisen terveellinen.  
Pizzaa voi keventää jättämällä juustoja pois, mutta muuten siinä on reilusti kasviksia 
ja viljoja. Arvioimme pizzan terveelliseksi herkuksi.
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OikOsulku tOivOttaa kaikille lukijOilleen hyvää vappua!

Kuvat: 
oik.: Metro Finland 3.2.15 Nro. 20, 16. vuosikerta
vas. Ainomari Heikkilä


