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Hanna

Viimeinen haaste 
joka valvotti: 

Netflixin 
Stranger Things :D

Kerro jostain 
itsellesi 

asettamasta 
haasteesta.

Osallistuin viime 
vuonna tammi-

kuun vegaanihaas-
teeseen siten, että 
yhden kuukauden 
ajan söin pelkkää 
vegaaniruokaa. 

Juustoa oli ikävä, 
mutta haasteen 

päättyessä tuli on-
nistumisen fiilis :)

Minkä 
haasteen olet 

ylittänyt?

Viimeisimpänä 
ehkä, että lähdin 

lenkille, 
vaikkei yhtään 

huvittanut.
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Yhteistyössä Oikoksen kanssa:
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Teksti ja kuvat:
Meri Mathlin



Pääkirjoitus
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Eräs oma haasteeni
viime kesältä.

Kiirettä ja stressiä. Miksi 
tuntuu, että meidän opiske-
lijoiden arki on niistä tehty? 
Hirveästi kaikkia koulujuttuja. 
Kun yhden asian saa tehtyä, 
niin toinen on jo myöhässä 
deadlinesta. Liian haastavaa. 
Vai onko?
   Oikosulun järjestämässä 
e-lomakekyselyssä 94 % osal-
listuneista oikoslaisista kertoi 
pitävänsä haasteista. Jännää.
   Sen täytyy olla juuri onnistu-
misen tunne, mikä saa janoa-
maan haasteita. Oli haaste 
sitten palautettu essee, esitelmä 
tai vaikka tehtävän suorittami-
nen ainejärjestössä, jälkeen-
päin on hyvä olo. Kukaan ei 
pakota meitä tekemään mitään 
tai ottamaan haasteita tai yli-
päätään vaikka opiskelemaan. 
Silti moni haluaa kokeilla 
selviääkö.
      Ihan jokaisella meistä on 
ongelmia ja haasteita. Ero 
onkin ehkä siinä, miten niihin 
suhtautuu. Toinen uhkaa 
musertua täysin, mutta toinen 
näkee haasteen tavoitteena, 
jonka voi saavuttaa tai ongel-
mana, josta voi selvitä. Tekisi 
mieli sanoa, että jokainen luo 
itse haasteensa, vaikka eihän 
se ihan niin ole, sillä kaikkiin 
asioihin ei voi itse vaikuttaa.
    Oletko ikinä miettinyt, 
kuinka helppoa olisikaan, jos 

palaisit nyt takaisin vaikka 
lukioon? Luultavasti parin 
vuoden kuluttua mietit, kuin-
ka helppoa olisikaan, jos pa-
laisit pari vuotta taaksepäin. 
Opiskelussa meiltä vaaditaan 
koko ajan hieman enemmän. 
Ehkä sen takia, että tottuisim-
me kestämään painetta ja että 
ylipäätään oppisimme uutta. 
Eihän uutta voi oppia, jos 
uusi asia ei ole aluksi haas-
teellinen. 
   Entä, jos opiskelussa ei olisi 
mitään vaikeaa? Periodista 
toiseen pelkkiä vitosia joka 
kurssista ilman lukemista. 
Kyllä viimeistään maisteri-
vaiheessa voisi tulla tylsää. 
Pian ehkä ottaisit vähän lisää 
kursseja ja vähän vaikeampia 
kursseja, että olisi edes jotain 
haastetta. 
   Käsissäsi on vuoden 2016 
viimeinen Oikosulku, joka 
sisältää kasan haasteita: 
työllistyminen opiskelu-
jen jälkeen, asiantuntijana 
oleminen, vaihtoon lähtemi-
nen, uniongelmia, stressiä ja 
huolia. Sivuilta löytyy mielen-
kiintoisia juttuja, vinkkejä ja 
ehkä vertaistukeakin: meidän 
oikoslaisten ajatuksia sekä 
kommentteja asiantuntijoilta. 

   Jos siis loppuvuoden kou-
lutöiden määrä alkaa tuntua 
loputtomalta, niin ei stressiä. 
Ainakaan ei pääse tylsisty-
mään, kun haastetta riittää.. 
hehe

   Päätoimittaja ja toimitus-
kunta kiittävät, kuittaavat ja 
toivottavat hauskaa joulua! :)

Henriikka Jussila
Oikosulun päätoimittaja 2016

Aina ei ole helppoa - onneksi

Teksti ja kuvat: Henriikka Jussila



Kerron teille nyt viime vuo-
den syksystä, joka oli tähänas-
tisen elämäni haastavin. Mitä 
siis tapahtui?
Syksy alkoi sillä, että neljä per-
heenjäsentäni tarvitsi sairaala-
hoitoa erinäisistä syistä. Eräs 
läheiseni sairastui kliiniseen 
masennukseen ja joutui sul-
jetulle osastolle. Näin läheltä, 
miten sairaus lamaannutti 
hänet toimintakyvyttömäksi.
   Aloin olla yhä ahdistuneem-
pi. Parikymppisenä paniikki-
kohtaukset olivat melko yleisiä
vieraita, mutta nyt ahdistus 
alkoi olla halvaannuttavaa. 
Sohvalta nouseminen saattoi 
tuntien ajan olla mahdotonta, 
sillä jalat eivät vain kantaneet. 
Myös todellisuudentajuni 
järkkyi, luulin esimerkiksi, 
että ystäväni yrittivät sulkea 
minut porukan ulkopuolelle. 
Ja vastareaktiona sulkeuduin 
itse. Kaikilta. Pahinta oli, ettei 
valoa tunnelin päässä näkynyt, 
vaikka tiesin sen siellä olevan. 
Enkä halunnut mitään muuta, 
kuin tuntea oloni taas normaa-
liksi.
   Lopulta se kuitenkin helpotti 
joulukuun aikoihin. Puristava 
tunne katosi rinnasta ja ikään
kuin kävelin ulos sumusta. 
En ajatellut asiaa silloin sen 
enempää, ajattelin vain, että 
olipas siinä pitkä ja paha ahdis-
tusjakso.
   Kesäkuussa selasin Face-
bookia ja silmiini osui jonkun 

kaverin jakama juttu aiheesta 
highfunctioning depression. 
Jutun luettuani aloin etsiä lisää 
tietoa epätyypillisestä masen-
nuksesta. Ja osuin jättipottiin. 
Löysin tuttuja oireita kuten 
ulkopuolisuuden tunne, kasva-
nut ruokahalu, ahdistus,
raskauden tunne jaloissa ja ky-
vyttömyys tuntea iloa asioista, 
joista sitä yleensä tuntee. Ja että 
tämän kaiken ohella pystyy 
kuitenkin toimimaan lähes 
normaalisti, kuten hoitamaan 
kouluun liittyvät asiat. Ylitseni 
vyöryi valtava helpotus. Sillä 
oli nimi! En ollutkaan kuvitel-
lut huonoa oloa, en ollut
heikko tai muuten huono. Olin 
ollut masentunut. Mutta koska 
en ollut klassisesti toiminta-
kyvytön, en tajunnut sitä itse. 
Eikä varmaan kukaan muu-
kaan.
   Myönnän, etten pystynyt kir-
joittamaan tätä itkemättä. Nyt 
kuitenkin hymyilen. Minä
selvisin. Mielenterveyson-
gelmat ja avun pyytäminen 
ovat yhteiskunnassamme 
valitettavasti edelleen tabuja. 
Kukapa sitä ”hullu” haluaisi 
olla. Kesäkuun valaistumiseni 
jälkeen olen yrittänyt puhua 
aiheesta mahdollisimman 
avoimesti. Toivoisin, että jos 
joku lähelläni kärsii hiljaa, 
hän kuulisi ja uskaltaisi pyytää 

apua. Tai ymmärtäisi, missä 
omassa pahassa olossa on kyse. 
Sen takia nytkin kirjoitin tästä. 
Ihmiset, huolehtikaa ystävis-
tänne. Kysykää rohkeasti, jos 
olette huolissanne, että onko 
kaikki hyvin. Ja uskaltakaa itse 
hakea ja pyytää apua. Se ei ole 
häpeä, se on rohkeutta.

Pinja Kajavuori
Oikoksen puheenjohtaja 2016

Puheenjohtajan palsta
Tabu, jolle löytyy apu
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H A A S T E
O T E T T U

V A S T A A N.

A S I A N T U N T I J U U S.

” Tärkeää on muistaa, että ensimmäisen 
varsinaisen työpaikan kanssa ei kannata 
liikaa nirsoilla, työllistyminen on aina 

hyvä asia vastavalmistuneelle.” 
- Fogelholm

”Eikä kannata lannistua, 
jos ei ihan heti tärppää.” 

- Heinonen
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Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm ja 
kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen 

vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin
työllistymisestä opiskelujen jälkeen.

Millaiset työllisyysnä-
kymät ravitsemustieteestä 
valmistuneilla on juuri nyt? 
Entä lähitulevaisuudessa?
 
Fogelholm: 
Näkymät ovat varmasti sa-
manlaiset kuin aikaisemmin, 
tarve osaamisellemme ei ole 
kadonnut mihinkään. Ravit-
semustieteen asiantuntijan 
mahdollisuudet työllistyä ovat 
tietenkin sitä paremmat, mitä 
aktiivisempi itse on etsimään

elinkustannusten vuoksi.
Lisäksi kuluttajaekonomian 
opintoihin kuuluu työharjoit-
telu sekä kandidaatintutkintoa 
että maisterintutkintoa suori-
tettaessa. Työssäkäynti ei ole 
pelkästään huono asia. Työ-
elämän valmiudet karttuvat. 
Vaarana voi tosin olla opin-
tojen viivästyminen. Toivon 
työllisyysnäkymien pysyvän 
lähitulevaisuudessa hyvinä 
ainakin, mikäli Suomen talou-
dellinen tilanne paranee.

uusia mahdollisuuksia ja 
mitä paremmat verkostot on 
jo opiskeluaikoina pystynyt 
luomaan.

Heinonen: 
Käsittääkseni monet valmistu-
vat opiskelijamme ovat jo jos-
sain työpaikassa, kun saavat 
maisterintutkinnon valmiiksi.
Taloudellisista syistä monet 
opiskelijat käyvät töissä opin-
tojen ohella osittain pääkau-
punkiseudun kalliiden 

T Y Ö.

Toteutus: Henriikka Jussila

T U L E V A I S U U S.

V E R K O S T O I T U M I N E N.

A S I A N T U N T I J U U S.
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Miten saan 
haluamani työpaikan?
 
Fogelholm: 
Olemassa itse aktiivinen, ke-
räämällä työkokemusta myös 
vähemmän haluttavista pai-
koista ja luomalla tätä kautta 
myös verkostoa. Tärkeää on 
muistaa, että ensimmäisen 
varsinaisen työpaikan kanssa 
ei kannata liikaa nirsoilla, työl-
listyminen on aina hyvä asia 
vastavalmistuneelle. Joskus 
käy niin, että aluksi vähem-
män kiinnostavalta tuntunut 
työpaikka viekin mennessä ja 
uravalinta onkin aivan eri-
lainen kuin mitä aluksi itse 
oli ajatellut. Elämä – myös 
työelämä – on kuitenkin myös 
sattumapeliä ja siksi sille pitää 
antaa mahdollisuus.

Heinonen: 
Hyvän ja tavoiteltavan työ-
paikan voi saada suorittamalla 
opintonsa kunnolla loppuun 
ja hankkimalla hyvät työelä-
mävalmiudet sekä kielitaitoa. 
Verkostoituminen jo opiske-
luaikana on hyvä idea. Mo-
nesti opiskelukaverit ja tutut 
saattavat olla arvokkaita myös 
työelämässä. Heiltä voi saada 
vinkkejä ja tukea. Eikä kan-
nata lannistua, jos ei ihan heti 
tärppää.

Millainen on 
asiantunteva asiantuntija?
 
Fogelholm:  
Hyvä asiantuntija luottaa 
itseensä ja omaan tietoonsa, 
mutta hän myös tietää omat 
rajansa. Asiantuntija ei arvaa, 
tai jos hän sen tekee, hän ker-
too selvästi miksi hän arvaa 
ja mihin (”älykäs”) arvaus 
perustuu. 

Heinonen:  
Kuluttajaekonomia pääainee-
naan valmistuvat opiskelijat 
suorittavat yleistutkinnon, 
joka ei suoraan johda mihin-
kään ammattiin. Olen kuiten-
kin havainnut, että kulutuk-
seen liittyvien kysymysten 
tuntemus ja taloustieteellinen 
tutkinto ovat hyviä valtteja 
työelämässä. Asiantunteva 
asiantuntija tuntee mielestäni 
oman alansa melko syväl-
lisesti. Hän hallitsee alansa 
kysymyksenasetteluja, teo-
reettisia näkökulmia sekä on 
perillä myös metodologisista 
kysymyksistä. Yliopistosta 
valmistuvalta maisterilta 
edellytetään myös yleistietoja 
ja -sivistystä, kielitaitoa sekä 
vuorovaikutustaitoja.

Millaisen työntekijän 
työnantajat haluavat?

Fogelholm: 
Aktiivisen, oma aloitteisen, 
itseensä luottavan, kokeneem-
pia kuuntelevan, muita arvos-
tavan, työstään innostuneen. 

Heinonen: 
Uskoakseni kaikki työnanta-
jat arvostavat asiantuntevaa, 
ahkeraa, aloitteellista, luotetta-
vaa ja sitoutunutta työntekijää. 
Sosiaaliset ja vuorovaiku-
tustaidot ovat myös tärkeitä 
nykyään, kun lähes kaikissa 
töissä tulee kyetä tekemään 
yhteistyötä muiden ihmisten 
kanssa. Reilut, ystävälliset 
ja huumorintajuiset ihmiset 
voivat levittää myönteisyyttä 
ympäristöönsä työpaikalla 
kuten muutenkin elämässä. Ei 
pidä myöskään unohtaa hy-
vien käytöstapojen merkitystä. 
Nykyään kuulee ja näkee 
valitettavan usein suoranaista 
sivistymättömyyttä. Ainakin 
yliopistotutkinnon suorit-
taneilta ihmisiltä odotetaan 
sivistystä.

”Elämä – myös työelämä – on kuitenkin 
myös sattumapeliä ja siksi sille pitää antaa 
mahdollisuus.” - Fogelholm

”Hyvän ja tavoiteltavan työpaikan voi saada 
suorittamalla opintonsa kunnolla loppuun ja 
hankkimalla hyvät työelämävalmiudet sekä 

kielitaitoa.” - Heinonen
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Millainen verkostoitumi-
nen opiskeluaikana auttaa 
opiskelujen päätyttyä?
 
Fogelholm: 
Kannattaa olla erilaisissa 
asioissa mukana, ainejärjes-
tössä, opiskelijaedustajana 
erilaisissa muissa työryh-
missä, hakeutua työpaikkoihin 
jne. Yksinkertainen vastaus 
kysymykseen on ”laaja” – on 
vaikea tietää etukäteen, mitkä 
kontaktit ovat niitä ratkaise-
via.  

Heinonen: 
Mahdollisimman moni-
puolinen verkostoituminen 
opiskeluaikana on viisasta. 
Saman alan opiskelijat ovat 
todennäköisiä työtovereita 
tulevaisuudessa. Ainejärjestöt, 
osakunnat ja  ylioppilaskunta 
tarjoavat hyviä mahdolli-
suuksia tutustua paitsi oman 
alan niin myös muiden alojen 
ihmisiin jo opiskeluaikana. 
Opiskeluaikaiset ystävyys-
suhteet voivat olla elinikäinen 
voimavara.

Yliopistolla olemme tot-
tuneet siihen, että professo-
reilta, lehtoreilta ja opiske-
lijoilta voi kysellä neuvoja. 
Miten työelämässä saa apua 
ongelmatilanteissa?
 
Fogelholm: 
Hyvässä työpaikassa on orga-
nisoiduttu niin, että kysymys-
ten kohteita riittää. Lähimmät 
(hieman kokeneemmat) 
työkollegat ja lähiesimies ovat 
varmasti ensisijaiset. Isommat 
pomot joskus, luottamushen-
kilöt ja työterveyshenkilöstö 
ovat käytettävissä silloin, kun 
on ongelmia, eikä lähiesimies 
enää riitä.  

Heinonen: 
Hyviltä työtovereilta voi 
saada apua. Reilut ja hyvät 
esimiehet voivat myös olla 
auttavaisia. Työelämä on 
kuitenkin nykyään sangen 
kiireistä. Siitä huolimatta 
apua kannattaa pyytää, kun 
sitä tarvitsee. Vastaavasti reilu 
ihminen auttaa kollegaansa 
vastoinkäymisissä.

Millaisia haasteita itse 
kohtasit valmistumisesi 
jälkeen työelämässä? 
Miten selvisit niistä?
 
Fogelholm: 
Sain ensimmäisen työpaikan 
Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Elintarviketutki-
musprojektista. Se oli pieni 
projekti, joka sijaitsi Viikissä. 
Jouduin tai pääsin kahden 
toimistosihteerin esimieheksi 
ja olihan se haastava tilanne 
nuorelle maisterille. Minulla 
oli projektin aikana yhden 
alaisen pitkäaikainen sairas-
tuminen ja sen käsittelyssä 
tarvitsin vahvasti työterveys-
yksikön apua. 

Heinonen: 
Tutkimus- ja opetustyössä 
kohtaa jatkuvasti melko 
suuria haasteita. Mones-
ti ensimmäisen työpaikan 
saanti on erityisen haasta-
vaa. Aloitin jatko-opintoni 
apurahan turvin. Tein myös 
erilaisia keikkatöitä. Onneksi 
pääsin muutaman vuoden 
keikkatyövaiheen jälkeen 
tutkimuslaitokseen töihin. 
Siellä työskentelinkin monta 
vuotta. Ensimmäisen vaki-
tuisen työpaikan sain vasta 
tultuani nimitetyksi Helsingin 
yliopistoon professoriksi. Vä-
lillä haasteet ovat tuntuneet 
kovilta. Tavallisesti niistä 
kuitenkin selviää, kun yrittää 
parhaansa eikä anna periksi.

”Sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot ovat myös 
tärkeitä nykyään, kun lähes kaikissa töissä 
tulee kyetä tekemään yhteistyötä muiden 

ihmisten kanssa.” - Heinonen

”Asiantuntija ei arvaa, tai jos hän sen tekee, 
hän kertoo selvästi miksi hän arvaa ja mihin 
(”älykäs”) arvaus perustuu.” - Fogelholm
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Mikä hätänä?
Oikoksen jäsenille toteutettiin lokakuussa 2016 anonyymi kysely
arkielämän haasteista ja huolenaiheista. 
Lähes puolet Oikoksen jäsenistä osallistui kyselyyn: 
vastauksia saatiin huimat 50 kappaletta.

oikoslaisista 
pitää haasteista

94 % 

Tekstit ja toteutus: Meri Mathlin

Miten hyvin koet tulojesi riittävän

elintasosi ylläpitoon?

25%
on ollut hetki, 

jolloin 
rahat 

ovat olleet 
täysin 

lopussaKohtalaisesti

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Ei tarpeeksi 
hyvin

Heikosti
Jopa yli puolet 
vastanneista 
ilmoitti tulojen 
riittävän vain 
kohtalaisesti. 
Noin viidennes 
ilmoitti joko 
”ei tarpeek-
si hyvin” tai 
”heikosti”. Noin 
kolmannes 
ilmoitti ”melko 
hyvin” tai 
”erinomaisesti”.
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Mikä stressaa?
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Tässä pylväsdiagrammissa 
on esitelty oikoslaisten 
huolenaiheita. 

Kyselyssä sai valita 
useamman vaihtoehdon.

Suurimmiksi huolenaiheik-
si, joista yli 70 % oli huo-
lestunut, nousivat opiskelu 
ja ajankäyttö. Taloudelli-
nen tilanne huoletti vähän 
yli puolta oikoslaisista. 
Muita huolenaiheita olivat 
terveys, parisuhde tai jokin 
muu.



on on tapahtunut ihmissuhteissa 
jotain sellaista, mikä on vaikuttanut 
muuhun elämään merkittävästi

25%
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Oletko edistynyt opiskeluissasi

haluamallasi tavalla?

Kyllä

En

Millaisia haasteita olet ottanut?

Opiskelun 
ja työn 

yhdistämien

Uusi
harrastus

Lemmikki Vastuutoimi
esim.

osakunnan tai
ainejärjestön
hallituksessa

Jokin muu

Tässä ristiintaulukossa on vertailtu sitä, miten huolissaan opiskelijat ovat ”haasteista pitämisen” 
-luokissa. Kuten aiemmin kävi ilmi, vain kolme opiskelijaa ilmoitti, ettei pidä haasteista, ja nämä 
kaikki ilmoittavat myös olevansa huolissaan jostain tällä hetkellä. Niistä vastaajista, jotka ilmoit-
tivat pitävänsä 
haasteista (n=47) 
noin neljännes 
ei ilmoita ole-
vansa huolissaan 
mistään ja ¾ on. 
Yhteensä kaikista 
vastaajista 76 % 
ilmoittaa olevan-
sa tällä hetkellä 
huolissaan jostain 
ja 24 % ei ole.

76%
on

huolissaan

jostakin

Tällä hetkellä



D
SSweet

Haasteena uniDreams

Nukuitko pommiin? Etkö saa unta? 
Nukkumiseen ja unirytmiin liittyvät haasteet ovat 
meille jokaiselle enemmän tai vähemmän tuttuja. 
Kysyimme THL:ssa toimivalta tutkimusprofessorilta 
Timo Partoselta muutamia uneen liittyviä 
kysymyksiä.

Tärkeää on nukkua itselleen riittävän pitkät 
yöunet. Samanikäisten aikuisten kesken on suurta 
vaihtelua sen suhteen, mikä on riittävän pitkä 
yöuni. Tämä tarkoittaa, että riittävän pitkä yöuni 
voi yhdelle olla 6 tuntia, toiselle taas 9 tuntia. 
On myös tätä lyhyempiunisia ja pitempiunisia 
ihmisiä, mutta heitä on hyvin vähän. Jotta tietäisi, 
mikä on itselle riittävästi, niin kannattaa tutkis-
tella esimerkiksi pitemmän loman aikana, kuinka 
pitkien yöunien jälkeen on tuntenut herätessä 
olonsa virkistyneeksi. Jos tällöin vielä jaksaa 
päivän virkeänä ilman, että on tarvetta nukkua 
päiväunia tai että torkahtelee, niin yöuni on ollut 
tarpeeksi pitkä ja hyvälaatuinen.

Yöuni on herkkä terveysmittari. Erilai-
set psyykkiset tai fyysiset syyt helposti 
heikentävät unen laatua, minkä takia yöuni 
ei tunnu virkistävältä. Liian lyhyt yöuni 
aiheuttaa univajeen ja johtaa univelkaan. 
Hyvin nukuttu uni auttaa muistiin paina-
mista. On hyvä muistaa, että opintome-
nestykseen vaikuttavat kuitenkin näitä 
seikkoja enemmän se, miten aktiivisesti 
osallistuu opetukseen, tekee harjoituksia ja 
valmistautuu tentteihin.

Timo Partonen opiskeli Helsingin yliopistossa 
lääketieteellisessä tiedekunnassa, valmistui 
lääkäriksi vuonna 1990 ja psykiatrian erikois-
lääkäriksi vuonna 1997. Hän alkoi opintojen aika-
na tutkimaan kaamosmasennusta ja väitteli aiheesta 
vuonna 1996. Hän aloitti työskentelyn erikoistutkijana Kansanterveyslai-
toksella vuonna 1998, välillä oli myös akatemiatutkijana. Nykyisin hän on 
Helsingin yliopiston psykiatrian dosentti ja töissä tutkimusprofessorina 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysosastolla.

Kuinka kauan opiskelijan 
kannattaisi nukkua yössä?

Millainen vaikutus unella ja 
unirytmillä on opiskeluun?

Toteutus: Kerttu Uusimäki
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On. Viikon kuluessa liian lyhyiksi jääneistä yöunista 
kertyy univelkaa. Välitön haitta univelasta on, että 
kyky keskittyä heikkenee, samoin tarkkaavuus hiipuu 
ja reaktiot hidastuvat, muistiin painaminen ja muistista 
haku vaikeutuvat, mieli muuttuu ärtyneemmäksi. Lisäk-
si univelka johtaa painon ja verenpaineen nousuun sekä 
häiritsee sokeriaineenvaihduntaa. Viikonlopun ylipitkät 
korvausunet tietenkin helpottavat, mutta ne eivät vält-
tämättä riitä kuittaamaan univelkaa kokonaan pois, jos 
unirytmi ei säännöllisty.

Kyllä, unen laatua voi parantaa a) välttämällä univel-
kaa, b) harrastamalla säännöllisesti kuntoliikuntaa 
loppuiltapäivästä tai alkuillasta, kun tarkoituksena 
on yöllä nukkua, ja c) ottamalla syksyllä ja talvel-
la säännöllisesti aamuisin silmien kautta tulevaa 
sarastusvaloa tai kirkasvaloa. Lisäksi unensa laatua 
voi parantaa opettelemalla aktiivisesti rentoutumaan 
illan aikana, oppimalla houkuttelemaan unta luokseen ja 
oivaltamalla, mikä parantaa ja mikä huonontaa unta.

Ihmisillä on luontaisesti eripituisia vuorokausirytmejä, 
mikä määrittää sitä, kuinka aamuvirkku tai iltavirkku 
ihminen on. Tähän ominaisuuteen vaikuttavat yhtä 
paljon sekä perimä että ympäristö, jossa elämme. Suurin 
osa ihmisistä on joustavasti välimaastossa. Siihen, miten 
aamuvirkku tai iltavirkku ihminen on, voi itse vaikuttaa, 
mutta ääripäästä toiseen vaihto ei onnistu. Ihminen voi 
tulla jonkin verran aamuvirkummaksi tai iltavirkum-
maksi kuin mitä luontaisesti on siten, että säännöllistää 
sosiaalisen lukujärjestyksensä ja unirytminsä noudatta-
maan haluttua aikataulua. Ihmisen ollessa velvoitteista 
vapaa hänen vuorokausirytminsä kuitenkin jälleen palaa 
luontaiseen pituuteensa ja unirytminsä sitä myötäilevään 
aikatauluun.

1. Rauhoita kiire jo ajoissa illan 
kuluessa. Rentoudu itsellesi so-
pivien iltarutiinien avulla. Mene 
vuoteeseen vain silloin, kun olet 
väsynyt tai unelias. Kirjoita mieltäsi 
askarruttavat asiat muistiin, tai pidä 
päiväkirjaa, ja sovi itsesi kanssa, 
että palaat huoliin vasta seuraavana 
päivänä nukuttuasi sitä ennen yön 
yli.

2. Jos tarkoituksenasi on mennä 
vuoteeseen nukkumaan, niin käytä 
vuodetta silloin vain nukkumiseen. 
Älä syö, katso televisiota tai vide-
oita, puhu puhelimessa, surffaile 
netissä tai työskentele tietokoneella, 
kun olet vuoteessa. Siivoa nämä 
laitteet tarvittaessa pois makuuhuo-
neesta.

3. Nouse pois vuoteesta ja mene 
toiseen huoneeseen, jos mahdol-
lista, aina silloin, kun et saa unta 
noin vartissa. Jos mahdollista, älä 
sytytä valoja, vaan ole tekemättä 
mitään mutta pidä silmät auki. Palaa 
vuoteeseen vasta, kun olet väsynyt 
tai unelias.

4. Nouse aamuisin aina samaan 
aikaan riippumatta siitä, kuinka 
pitkään olet yöllä nukkunut. Raivaa 
sosiaalinen lukujärjestyksesi siten, 
että siellä on tarpeeksi tilaa itsellesi 
riittävän pitkälle yöunelle.

5. Älä nuku päiväunia. Pidä itsesi 
vireänä päivisin. Venyttele ja liiku 
taukojen aikana, tai käväise ulkona, 
jos se on mahdollista. 

Onko haitallista nukkua viikolla liian 
vähän ja kompensoida lyhyitä unia 
viikonloppuna? 

Voiko unen laatua parantaa? Miten?

Miksi osa ihmisistä on aamuvirkkuja 
ja toiset iltavirkkuja? 
Voiko tätä muuttaa?

ei tule?Kun uni
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Vaihto Wageningenin yliopistossa
- ilot ja haasteet

Voisin kertoa teille hollantilaisten suorasukaisuudesta, pakkomielteestä pyöräilyyn ja veteen, 
oudosta kielestä, ylenpalttisesta kaljanjuonnista tai Wageningenista yliopistona. Halusin kuiten-
kin kaivaa hieman pintaa syvemmälle ja kertoa teille omista kokemuksistani ja haasteista täällä. 

Niin kuin ystäväni minulle täällä sanoi ”olet Erasmus-vaihtari, voit tehdä mitä vaan”. Mutta yllätys 
yllätys, vaihto ei aina ole pelkkää hauskanpitoa. Vaihdossa pääsee tutustumaan tunneskaalan 
molempiin ääripäihin. Olen kokenut niin mieletöntä riemua kuin myös käynyt niissä pohjamu-
dissa. Välillä kysyn itseltäni, mitä minä täällä teen? Ja sitten muistutan itseäni, että halusin ottaa 
askeleen oman mukavuusalueen ulkopuolelle – haastaa itseäni. 

Opinnot
Wageningen oli tänä vuonna maailman kärkipäässä maa- ja metsätieteellisten yliopistojen keski-
näisessä vertailussa. Resurssien määrän huomaa, opetus on tasokasta ja oppilaat kiinnostuneita 
sekä motivoituneita. Kivointa Wageningenissa on kuitenkin asenne. Kaikki täällä ovat jollain 
tavalla valveutuneita ympäristön ja maailman suhteen ja kaikki haluavat tehdä maapallostamme 
paremman paikan. Minua kiinnosti ravitsemustieteessä laajempi näkökulma maailman ruo-
kaongelmiin ja se olikin ensimmäinen syy, miksi kiinnostuin Wageningenin yliopistosta. Suori-

Teksti ja kuvat: Hanna Walsh

tan täällä sivuainetta nimeltään ”Freedom from Hunger” ja opinnot ovat 
liittyneet niin nälänhätään, ihmisten oikeuksiin kuin ruokaturvallisuuteen. 
Opinnot ovat poikenneet erittäin paljon ravitsemustieteen normaaleista 
fysiologian kiemuroista ja tutkimuksista. Opinnot ovat olleet varsin sosiaa-
li-filosofis-lakitiede painotteisia. 
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Ystävät
Wageningen on tarjonnut monta 
tapaa tutustua uusiin ihmisiin. 
Orientoivan viikon (AID week) 
aikana meidät jaettiin ryhmiin 
(AID group), jota ohjasi kaksi van-
hempaa opiskelijaa (AID mommy/
daddy). Ryhmässäni oli sekä hol-
lantilaisia, vaihto-opiskelijoita, että 
kansainvälisiä maisteriopiskelijoita. 
AID viikon aikana vietimme paljon 
aikaa yhdessä ja tutustuin ryhmän 

Matkustelu
Hollanti on sen verran pieni maa ja julkinen 
liikenne pelittää sen verran hyvin, että kan-
nattaa ottaa kaikki ilo irti matkustelumahdol-
lisuuksista. Hollannissa itsessään on paljon 
nähtävää kuten kaupungit (Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam), luonnonpuistot, rannat, 
tulppaanipuistot (tosin vasta keväällä) ja pal-
jon hienoja taidemuseoita. Viikonloppuna on 
kätevä hypätä yksin tai kaveriporukan kanssa 
junaan ja lähteä päiväksi tutkimaan jotain 
kaupunkia.

Koti-ikävä ja kulttuurishokki
Itselläni kulttuurishokki ja koti-ikävä iskivät ihan ensimmäisten päivien aikana. Juuri ennen vaih-
toonlähtöä minulla oli kämpän suhteen ongelmia ja lopulta minulle tarjottiin kallista huonetta 
14 hengen solusta. Enteilin pahinta ja tänne saavuttuani säikähdin keittiössä olevaa sotkua ja 
hämähäkin seittejä (hollantilaiset eivät tosiaan hukkaa kauheana aikaa siivoiluun). Aluksi oli tosi 
yksinäinen olo. Kaupoissa oli outoa ruokaa, ihmiset yrittivät puhua minulle hollanniksi (koska 
kuulemma näytän hollantilaiselta), en osannut käyttää kaasuhellaa, Visalla ei voinut maksaa 
missään ja niin edelleen... AID ryhmästä sai tukea ja huomasi, että muillakin oli ollut 
samanlaisia vastoinkäymisiä. Vähitellen 14 hengen solusta alkoi myös muodostua enemmän
koti. Oli oikeastaan kiva, että oli ihmisiä joiden kanssa jutella ja joilta kysyä apua kaiken 
suhteen. Keittiöstäkin tuli siistimpi, kun ihmiset palasivat kesälomiltaan. Nykyään yksi 
kämppiksistäni onkin yksi läheisin kaverini täällä ja olen kämppisteni kautta päässyt 
tutustumaan hollantilaiseen elämään ja kulttuuriin vielä paremmin (muun muassa 
käynyt jalkapallomatsissa, josta kuva yllä).

jäseniin ja hollantilaiseen kulttuuriin. Näistä ihmisistä muodustui ensimmäinen turvaverkosto. 
Erasmus-vaihtarit ilmoitetaan myös automaattisesti mukaan ESN (Erasmus Social Network) 
buddy-ohjelmaan, joka koostuu lähinnä vaihtariopiskelijoista. Luennoilla on ollut helppo tutus-
tua ihmisiin, sillä ihmiset ovat avoimia ja alkavat helposti juttelemaan ja ryhmätöitä on melkein-
pä joka kurssilla. Ihmiset ovat täällä erittäin alttiita auttamaan ja sosiaalisia ainakin suomalaisella 
mittakaavalla. Siispä rohkeasti pitää vaan mennä mukaan kaikkeen ja jutella tuntemattomille 
ihmisille ja pyytää ihmisiä lounaalle tai laittamaan illallista yhdessä. Joihinkin tapahtumiin olen 
mennyt yksin tai jonkun puolitutun kanssa ja ne illat ovatkin olleet hauskimpien joukossa.
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HAASTAVAT
ITSENSÄ

OIKOSLAISET

HARRASTUKSISSAAN

Kuvitus: Kerttu Uusimäki
Jutun toteutus: Henriikka Jussila

Kuusi opiskelijaa 
kuluttajaekonomialta 
ja ravitsemustieteeltä 

kertovat 
harrastuksistaan.

Hilla Uimonen
Ravitsemustiede 1. vuosi

”Aloitin tänä kesänä nollista täysin 
uuden lajin, motocrossin. Haasteena 
on lajin toinen nimi, olen törmäillyt 
puihin, kaatuillut, urpoillut, 
kironnut sitä kuka asensi niin monta 
kahvaa ja vipua mun Suzukiin sekä 
ihmetellyt kun kahdeksanvuotiaat 
ajaa ohi juuri kun luulin olevani tosi 
nopea. Seuraava haaste on hank-
kia lisää fyysistä voimaa jotta voin 
keskittyä ajotaidon ja nopeuden 
kehittämiseen ilman että voimat 
loppuu kesken treenin. Ihan hullujen 
hommaa, mutta palkintona onnistu-
misista on aivan kreisit endorfiinit!”

MOTOCROSS

MUODOSTELMALUISTELU

Kata Tötterman
Kuluttajaekonomia 2. vuosi

”Haastan itseäni joka päivä treeneissä 
pyrkimällä olemaan hieman parempi. 
Haasteita tulee lajissani eteen melko paljon, 
sillä kyseessä on joukkuelaji ja onnistumi-
nen vaati kaikilta hyvää suoritusta. Se vaatii 
myös suurta sitoutumista. Kaikki haasteet 
on kuitenkin ratkaistu aina onnistuneesti 
yhdessä joukkueen kanssa. :)”

Joukkue: Rockettes



FITNESS

BALETTI

TAIDO

TRIATHLON

Pirita Petäjä
Ravitsemustiede 1. vuosi

”Fitness lajeissa kilpaillessa saa itseään 
haastaa joka päivä. Jokaisessa treenissä pitäisi 
pystyä suorittamaan hieman paremmin 
kuin edellisessä, eikä vieressä ole ketään 
tsemppaamassa tai sanomassa mitä tehdä. 
Oma vastuu on suuri ja motivaation oltava 
kohdillaan, jotta työtä jaksaa painaa päivästä 
toiseen. Suurimmat haasteet lajissa tulevat 
vastaan kilpailukaudella, dieetin edetessä. 
Kilpailun ja muun elämän yhdistäminen voi 
olla haastavaa, kun treenimäärät ovat suuret 
ja toisaalta jaksaminen rajallista tiukalla ruo-
kavaliolla. Suunnitelmallisuudella ja omalla 
reippaalla suhtautumisella voi kuitenkin 
kilpailukaudellakin elää melko ”normaalia” 
elämää. On vain osattava suhtautua siihen, 
että on väliaikaisesti tehtävä jonkin verran 
uhrauksia sosiaalisen elämän suhteen ja 
priorisoitava menoja.”

Sofie Schubert
Ravitsemustiede 1. vuosi

”Olen tanssinut balettia ihan pienestä asti, aloitin kun olin 5. Baletti on haastava laji, sinun täytyy 
olla sekä notkea että vahva. Raskaiden liikkeiden täytyy näyttää kevyiltä. Vaikeiden askelten täy-
tyy näyttää helpoilta. Mielestäni se on haastavinta. Olen selvinnyt harjoittelemalla ja positiivisen 
asenteen säilyttämällä. On tärkeää, että pidät siitä mitä teet. Minulle tanssiminen on ihana tauko 
arjessa missä saan keskittyä ainoastaan musiikkiin ja balettiliikkeisiin :)”

Kerttu Uusimäki
Ravitsemustiede 4. vuosi

”Taido on hyvin monipuolinen laji, joten fyysi-
sesti siinä haastaa itseään jatkuvasti. En ole pie-
nenä opetellut kärrynpyöriä tai käsilläseisontaa 
yms., joten erityisesti akrobaattisissa liikkeissä 
saan kyllä todella haastaa itseni.Ajankäyttö ja 
sairastelut ovat olleet suurimmat haasteet. Eri-
tyisesti maanantaitreenien aika (20:30-22:00) 
houkuttelee varsinkin pimeään vuodenaikaan 
jäämään kotisohvalle. Haastavaa on treeneihin 
lähtö, mutta koskaan en ole palannut kotiin 
toivoen etten olisi mennyt.”

Seura: Yliopiston taido

Meri Mathlin
Ravitsemustiede 3. vuosi

”Triathlon-kisa koostuu kolmesta urheilulajista: uinti, pyöräi-
ly ja juoksu. Tykkään lajista, koska se on kestävyyskunnolle 
todella haastava ja vaatii pitkäjänteistä harjoittelua mutta 
toisaalta myös asennoitumista pitkään suoritukseen. Haasta-
vaa lajissa on eri urheilumuotojen yhdistäminen, sillä kaikkia 
pitää treenata ja esimerkiksi uinnin jälkeen pyöräilemään 
lähteminen tuntuu aluksi todella raskaalta. Kannattaa kuiten-
kin ehdottomasti kokeilla, sillä lajin monipuolisuus tekee siitä 
mielestäni paljon kiinnostavamman kuin esimerkiksi mara-
tonjuoksu.”
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KROATIAAN

  ZAGREBIIN

Tämän vuoden ulkomanexcun kohde oli 
Kroatian pääkaupunki Zagreb. Teimme reissun 
yhdessä ihanien Lipiditoveriemme kanssa! 
Excu täyttyi nopeasti: 14 oikoslaista ja 16 lipi-
diä ilmoittautui mukaan. Vaikka Mian kanssa 
teimme kaikki järjestelyt, mukaan lähtevät 
saivat myös itse vaikuttaa siihen, minkälaista 
ohjelmaa reissulle tuli.

Yleisön pyynnöstä yritysexcukohteet seurasi-
vat tänä vuonna yhtenäistä teemaa: C2H5OH. 
Vierailimme olutpanimossa, missä saimme 
osallistua olutmaisteluun. Teema jatkui 

ohjatusti sunnuntaina, kun bussi vei meidän 
viinitilalle, pohjoisen kauniisiin kukkulamaise-
miin. Tilalla saimme nauttia maukkaan viiden 
ruokalajin lounaan viinien kera.

Pääsimme myös tutustumaan Zagrebin 
yliopistoon, joka on eräs Erasmus-vaihtokoh-
teista. Yliopiston opiskelijat vaikuttivat olevan 
ahkerasti mukana ainejärjestötoiminnassa, 
ja heidän esitystään oli inspiroiva kuunnel-
la. Olimme myös innokkaina tutustumassa 
yliopiston tutkimuslabroratorioihin :P

5.-10.10.2016

Teksti ja kuvat: Sophia Rehn

Ulkomaanexcu
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Matkamme sattui juuri Kroatian itsenäisyys-
päivän aikaan, joten itsenäisyyspäivä-lau-
antaina bussi vei meidät Etelään luonnon-
puistoon, Plitviceen, nauttimaan Kroatian 
luonnosta. Tämä olikin monille matkan 
kohokohta. Maisemat olivat uskomattoman 
kauniit.

Hostellimme sijaitsi hyvällä paikalla ydinkes-
kustassa, ja kaikkialle pystyi kävellä. Porukka 
ehti käydä katedraalissa, museossa…ja myös 
ostoskeskuksessa. Zagrebissa olisi riittänyt 

nähtävää, mutta viidessäkin päivässä ehti 
hyvin tutustua kaupunkiin. Aika väsyneinä, 
mutta tyytyväisinä, suuntasimme kotiin maa-
nantai-iltapäivällä.

Kiitos vielä kaikille mukana olleille mahtavasta 
matkasta! 

Lisää kuvia löytyy Instagramista #lipkoszag16

//Sophia
Oikoksen vpj ja matkaopas

” Maisemat olivat
uskomattoman

kauniit. ”
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Teksti ja kuvat: Kerttu Uusimäki

OIKEAT VASTAUKSET ILMESTYVÄT 

OIKOKSEN NETTISIVUILLE PIAN!


