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Karoliina Pärnänen, 1. vsk
Olen: supermursu.
Opiskelen: juhlimiskulttuurin alkeita.
Paheksun: tribaalitatuointeja.
Suosittelen: syömistä ennen KY-Skin infoiltaa.
Tähän numeroon: piirsin paljon juttuja, mm.  
kyltereiden stereotyyppejä (s. 13–19).

Pilvi Paakkarinen, 2. vsk
Olen: salainen Twilight-fani.
Opiskelen: markkinointia. Juuri nyt kursseja on 
paljon, joten koulun ulkopuolella on lähinnä aikaa 
unenlahjojen parantamiseen.
Paheksun: roskaamista ja kadulle sylkemistä.
Suosittelen: Unisportia ja juuri uudestaan alkaneita 
TV-sarjoja, kuten Gossip Girliä, How I Met Your 
Motheria ja Big Bang Theorya.
Tähän numeroon: kirjoitin punaisten housujen val-
lankumouksesta ja kyselin hassuja Raflassa.

Kiitokset myös näistä: Liisa Itkonen, avustajapalavereissa mukana härväävät, silliksen jälkeinen painodedis, Don’t Stop 

Believing -biisi, tsto ja muut tsemppikerholaiset.
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Tavoitteista

Ajankohtaisuuksia.

PINNALLA

Muutama vuosi sitten Tukholman 
kadut värjäytyivät kaksilahkeisista 
pöksyistä punaisiksi. Nyt trendi 
on rantautunut myös Helsinkiin. 
Tänä syksynä jokainen on voinut 
bongata punaisia housuja niin 
miehillä kuin naisilla. Väriin ovat 
kiintyneet kaikki hipstereistä glam-
rokkareihin, Aallon harjalla olevaa 
urbaanikansaa unohtamatta. 

Kylteri nappasi kauppiksen 
käytävällä lahkeesta toisen vuoden 

mIstä NäItä PuNAIsIA housujA oIkeIN tuLee?

markkinoinnin opiskelijaa Kenny 
Ronkaista (ei kuvassa). Miksi käy-
tät punaisia housuja, Kenny?

– Rakastan punaista väriä. 
Minulla on housujen lisäksi myös 
punaisia paitoja, kenkiä ja vöitä.

Vaikka moni pukeekin punahou-
sunsa purjehduskenkien seuraksi, 
emme malta olla epäilemättä, 
ettäkö näin moni seurassamme olisi 
seilannut Atlantin yli. Kylterikansan 
tiedossa on nimittäin varmasti eti-

ketti, joka sallii punaisten housu-
jen käytön vain päiväntasaajan yli 
purjehtineille. 

Voi tietenkin olla, että KY-Sail 
on ruvennut pidentämään jokavuo-
tisia matkojaan ja tieto on ohittanut 
toimituksen. Joka tapauksessa on 
mukavaa nähdä näin monen  
piristävän sateisia syyspäiviä  
kirkuvan punaisilla housuillaan.

Kuva  I   Sofia Wilkman
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Miksi opiskelen yliopistossa? Onko 
akateemisella tutkinnollani arvoa 
sinänsä, vai onko se vain väline 
saavuttaa jotakin?

Taannoin KY:llä järjestetyssä 
alumnitapaamisessa keskustelu 
harhautui rekrytointeihin. Työnan-
tajille lyhenne KTM on usein vain 
peruste karsia hakijajoukko mukiin-
menevän kokoiseksi. Hakijoiden 
karsintaboogie pelkän opiskelupai-
kan perusteella kertoo paljon siitä, 
minkä takia kauppikseen hakeutuu 
vuosittain ihmisiä, jotka haluavat 
vain paperit taskuun ja ulos.

Kenties juuri meidän korkea-
koulussamme on kaiken kaikkiaan 
keskimääräistä enemmän ihmi-
siä, joille tiedolla on ainoastaan 
välinearvoa. Ehkä kuulun itsekin 
siihen kategoriaan, vaikka sivistystä 
arvostankin.

Siinä on kuitenkin huikea ero, 
ajatellaanko välinearvoa olevan 
tiedolla vai tutkinnolla.

Tutkinnon saa kasaan suoritta-

malla. Kolmeasataa opintopistettä 
puskiessa jo tilastollinen todennä-
köisyys varmistaa sen, että väkisin-
kin jotain jää mieleen ja paikka ison 
korporaation pyramidista lohkeaa. 
Koneisto kouluttaa sinut tehtävääsi, 
ja saat käyntikorttiisi hienon dalla-
sinkielisen tittelin.

Jos metsästää elämässään tietoa, 
intellektuelli uteliaisuus korreloi 
usein myös koulumenestyksen 
kanssa. Tavoite ei siis välttämättä 
ole ristiriidassa tutkinnon kop-
paamisen kanssa.  On vain monta 
muutakin keinoa ammentaa oppia 
ympäröivästä maailmasta. Keskiar-
von maksimointi suhteessa opinto-
tehokkuuteen lienee näistä kaikkein 
sokein.

Esimerkki koulun käytävältä. 
Onko järkevämpää valita helppo 
kielen kurssi, josta saa varmasti 
arvosanan 4, vai vaikea kielen 
kurssi, josta saa arvosanan 2, mutta 
oppii huomattavasti enemmän? 

Joku sanoisi, että järjestelmä 

määrittelee, kumpi on fiksumpaa. 
Oli niin tai näin, valinta kertoo 
paljon sinun arvoistasi ja tavoitteis-
tasi. Mieti, mitä itse aiot arvostaa 
kun valitset alaisiasi – järjestelmä 
olemme me.

Jos kehittyminen itsessään kiin-
nostaa, mieti, miten voisit tukea 
koulussa oppimaasi. Ennen vuoden-
vaihdetta monenlaiseen opiske-
lijapumppuun haetaan tekijöitä. 
Oletko yksi heistä?

Hiljattain joukko opiskelijoita 
otti ja perusti väittelykerhon. 
Jokainen päättäköön itse, kumpi on 
kehittävämpää toimintaa: retori-
nen akrobatia vai vailla palautetta 
ja huomiota jäävän reaktiopaperin 
nakuttelu. 

Aina ei palautetta saa. Siksi itse-
kin hiljan mietin, miksi olen tällä 
toisella tiellä.

Lauri Heiliö
KY ry:n hallituksen
puheenjohtaja

Teksti  I   Pilvi Paakkarinen   Kuva  I   A. Kuronen
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– Vuodesta 2005 olemme olleet 
Bolognan järjestelmässä, jossa ensin 
suoritetaan kanditutkinto. Olenkin 
kehottanut kaikkia tekemään kan-
dinsa valmiiksi, sen jälkeen pääsee 
maisteriopintoihin. On mahdo-
tonta tarjota laadukasta, interaktii-
vista opetusta kaikille niille kaikille 
sadoille opiskelijoille, jotka maiste-
rikursseille haluaisivat.

Onko opettajia ohjeistettu tänä 
syksynä tiukentamaan sisäänpääsyä?

– Tämä on laatukysymys, johon 
on alettu kiinnittää enemmän huo-
miota. Etenkin syventävät opinnot 
ovat paisuneet liian isoiksi. Opet-
tajia ei ole erityisesti ohjeistettu. 
Tässä voi olla myös laitoskohtaisia 
eroja. Etenkin rahoituksen, las-
kentatoimen ja IB:n kursseilla tilaa 
on vähän. Syventävien opintojen 
kursseilla ei pitäisi olla kandiopiske-
lijoita lainkaan.

Teksti  I   A. Kuronen
Kuva   I   Harri Liimatainen

Kauppiksen käytäviä jo pidempään 
kuluttaneet opiskelijat ovat kokeneet 
tänä syksynä ikävän yllätyksen. 
Mikäli virallisia kandipapereita ei ole 
takataskussa, pääsy joillekin mais-
terikursseille on evätty. Sisäänpääsy 
on kielletty paperittomilta tiettävästi 
ainakin International Business -kurs-
seilla. N:nnän vuosikurssin opiske-
lijat ovat olleet näreissään, koska 
ovien sulkeminen saattaa viivästyttää 
opintojen etenemistä entisestään.

– Ymmärrän että meitä halutaan 
kannustaa valmistumaan ensin 
kandeiksi, mutta olisiko sääntöjen 
tiukentumisesta mahdollista edes 
tiedottaa? Me haluttaisiin kuitenkin 
valmistua, eikä vain istua toimet-
tomina. Nyt mulla on vaan 9 op 
tässä periodissa, kertoo turhautunut 
opiskelija Kylterille.

 Miksi opiskelijat eivät saa suo-
rittaa kursseja haluamassaan järjes-
tyksessä, opintotoimiston päällikkö 
Margareta Soismaa?

Lusmut vIttuuN kAuPPIksestA?

Aalto-netti on alhaalla, koneet 
eivät käynnisty, luentoslidet jäävät 
bittiavaruuteen.

IT-palvelut on kenties kauppis-
laisten suosituin parjauksen aihe. 
Viime kevään Kehitä!–päivien 
palautteen perusteella KY tiukkasi 
Aallon IT-johdolta, miten ongel-
mista päästäisiin eteenpäin. Asiak-
kuuspäällikkö Ani-Jatta Immonen 
vastaa:

– Uusimme laitteistoja jatku-
vasti. Esimerkiksi kesän aikana 
päärakennuksesta uusittiin lukuisia 
tietokoneita ja monien luokkien 
videotykit.

Aalto panostaa paljon IT-kehi-
tykseen, mutta isotkaan muu-
tokset eivät välttämättä näy heti 
opiskelijoille.

– Siirtyminen vanhoista järjes-
telmistä yhteiseen Aalto-aikaan on 
ollut valtava projekti. Työ jatkuu 
yhä, Immonen selventää.

Tässä kuitenkin hyviä uutisia 

kaikki mulle heti -henkisille: AYY-
palvelupisteen viereen tulee lähiai-
koina printterit, joilla voi tulostaa 
myös omalta läppäriltä. Pääraken-
nuksen C-siiven 3. kerrokseen on 
tilattu kymmenen uutta konetta.

Immonen kertoo myös, että 
lähitulevaisuudessa omalta läppä-
riltään saa helpommin yhteyden 
verkkolevyihin ja printtereihin koko 
Aalto-yliopistossa. 

Jokapäiväiset ongelmat eivät 
kuitenkaan korjaudu itsestään. IT:n 
terveiset kuuluvatkin: ota puhelin 
kouraan tai heitä mailia osoittee-
seen servicedesk@aalto.fi. Yksi 
ilmoitus voi säästää sata muuta 
samalta ongelmalta.

Teksti  I   Tapio Melgin   Kuva  I   A. Kuronen

hyvä It-tukI...

Yliopistojen yhteinen liikuntapal-
veluiden tuottaja Unisport saapui 
kampukselle syyskuun alussa. 
Unisport kattaa sekä Aallon että 
Helsingin yliopiston liikuntapalve-
lut ja -tilat.

Kauppiksen vanhat liikunta-
vuorot poistuivat uudistuksen 
myötä käytöstä. Kaikesta toimin-
nasta tuli maksullista. Punttisalin 
ovet eivät enää siis aukene pelkän 
kulkukortin voimalla. 

Jos liikuntapalveluiden käyttö 
kiinnostaa jatkossa, joutuu maksa-
maan jäsenmaksun. Vuoden kausi-
kortti maksaa 89 euroa ja esimer-
kiksi kuukauden kortti 25 euroa. 
Tämän jälkeen kuntosalit, ryhmä-
liikunta sekä yleiset palloiluvuorot 
ovat käytettävissä muun muassa 
Töölön, keskustan, Meilahden ja 
Kumpulan kampuksilla. 

Kauppiksen legendaarisen kom-
pakti punttis menee muutoksen 
myötä remonttiin.

– Koko sali remontoidaan, 
mutta aikataulu on vielä auki, ker-
too kauppiksen liikuntapäällikkö 
Martti Kyykoski.

Salien saatavuus ja hinnat 
muuttuvat omien palloiluvuorojen 
käyttäjille. Ohjattujen liikuntatun-
tien kasvun johdosta yksityisten 
vuorojen saatavuus vähenee. Har-
rastejengien aikaisempi 40 euron 
lukukausimaksu vaihtuu ajan-
kohdasta riippuen 12–16 euron 
tuntiveloitukseen.

 
Teksti  I   Jan Hellman   Kuva  I   KY:n arkisto
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Päivä KY-rahojen kirstunvartija 
Emma Böösin kanssa

19:00 Työpäivä päättyy

– Naputtelen muistion palaverista, 
kun se on vielä tuoreessa muistissa. 
Lähdettyäni toimistolta suuntaan 
kaverini luokse Alppilaan hake-
maan muuttolaatikoita. Yritän vält-
tää viime hetken muuttopaniikkia 
valmistautumalla ajoissa.

21:00 Kotona

– Saavun laatikoineni kotiin. Lop-
puilta kuluukin sohvalla iltapalaa 
syöden. Maanantain piristykseksi 
katson vielä ennen nukkumaanme-
noa Sinkkuelämää. Poikaystävä on 
reissussa, joten saan kerrankin kat-
soa rauhassa tyttöohjelmia. Yritän 
päästä ihmisten aikoihin nukku-
maan, sillä tämänpäiväinen palaveri 
siirtyi huomisaamulle.

Fiilis päivästä on positiivinen, 
sillä moni asia meni tänään eteen-
päin. Hitaasti mutta varmasti.

laamisesta: jokapäiväisen hallinnon 
pyörittämisestä, toiminnan koordi-
noinnista ja juoksevista asioista.

Loppuaamupäivä menee start-
taillessa viikkoa ja pohtiessa ensi 
vuoden budjetointia. 

12:00 Lounas

– Käyn huikkaamassa toimiston 
toisessa siivessä, lähtisikö kukaan 
lounaalle. Päädyn KY:n varapu-
heenjohtaja Sauli Böhmin kanssa 
Nollaan, joka onkin vakkaripaik-
kamme. Tänään tarjolla on chorizo-
pastaa. On näppärää, kun voi lou-
naalla hoitaa asioita epävirallisesti 
ja samalla vaihtaa kuulumisia.

7:00  Herätys 

– Revin itseni sängystä ylös 
vielä toistaiseksi Eerikinkadulla. 
Ostimme juuri puolisoni kanssa 
ensimmäisen asuntomme, ja 
muutto siintää lähitulevaisuudessa.

9:00 Toimistolle 

– Aamuni alkaa Pohjoisella Rau-
tatiekadulla KY:n toimistopala-
verilla, jonne kokoontuvat kaikki 
talon työntekijät. Joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina toimis-
topalaverissa tarjotaan aamupalaa. 
Tänään on minun vuoroni huoleh-
tia perinteestä, joten käyn ennen 
palaveria tiedottaja Tiina Vesan 
kanssa Kampin K-Marketissa. Pala-
verin jälkeen kirjoitan sähköposteja 
liittyen säätiön toiminta-avustus-
hakuun. Haku on avoinna kaikille 
Aallon kauppatieteilijöiden toimi-
joille ja heidän projekteilleen.

Säätiön ainoana virallisena työn-
tekijänä vastaan säätiön arjen rul-

”Maanantain 
piristykseksi katson vielä 

Sinkkuelämää.”

kukA? 
Työ: KY-säätiön asiamies
Ikä: 24
Koulutus: KTK, toivottavasti joskus KTM 
Harrastukset: Ratsastus, purjehdus, liikunta
Miten vältän syysmasennuksen: – Paljon kavereita, 
D-vitamiinia ja kaiken maailman vitamiiniporeasioita.

14:30 Palaveriputki 
– Iltapäivällä piti olla kolme palave-
ria. Ensimmäinen eli viikkopalaveri 
KY-säätiön hallituksen puheen-
johtajan Janne Peljon kanssa 
peruuntuu. Neljältä tapaan osa-
kunta Teknologföreningenin (Täffä) 
edustajia. Aallon kanditutkintojen 
siirtyessä Otaniemen kampukselle 
olemme tavanneet paljon Otanie-
messä toimivia tahoja. Tänäänkin 
keskustelemme näkemyksistämme 
Aallon opiskelijayhteisön rakenta-
misesta Otaniemeen.
 

17:00 Hallitusvalintakokous

– Seuraavaa tapaamista pukkaa. 
Kokoustan KY-säätiön hallitusvalin-
nasta. Kyltereiden säätiön hallitus 
vaihtuu vuodenvaihteessa, ja val-
misteluja on tehtävä.

mIkä ky-säätIÖ?
Mitä: Kylteritoiminnan mahdollistaja
Missä: Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 3. krs
Milloin: Perustettu 2008
Miten: Tukimuotoja mm. stipendit, kv-apurahat ja 
toiminta-avustukset
Paljonko: Vuosittain jaetaan avustuksia ja tukia  
n. 800 000 €
Lisää tätä: www.ky-saatio.fi

Teksti  I   Essi Ruuskanen  Kuvat  I   Annaleena Kuronen
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Ne stereotyypit Kyltereihin liitetään paljon ennakko-
luuloja. Varsinkin kauppiksen ulko-
puoliset tuntuvat usein tietävän Etu- 
Töölössä opiskelevista enemmän kuin 
me itse. Tapaa kylterit, jotka sinäkin 
tunnet.

Teksti  I   Tiina-Mari Haka & Beata Harju  
Kuvat  I   Karoliina Pärnänen & Sanna Kauhanen© 2011 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member fi rm of the KPMG network of 

independent member fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered 
trademarks or trademarks of KPMG International. 

Liekeissä?
Tarjolla huipputraineepaikkoja 

Audit, Tax ja Advisory -palvelualueillamme.
Haku käynnissä nyt!

Katso lisätiedot ja tarkemmat 
ohjeet kpmg.fi  tai 

facebook.com/KPMGFinland
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Niin sanottu markkinointiblondi, jonka takia moni 
teekkari hankki ennen vanhaan kaksoistutkinnon ja 
loput kiittävät kampusratkaisua. 
Mistä tunnistaa: Koodivärit ovat pinkki, beige ja 
kulta, sekä sesongin mukaan vaihtuva tehosteväri. 
Kevätturkissa vivahteita reippaasta seilorimuodista. 
Hymyilee jatkuvasti. Jos ei hymyile, kyseessä on 
johtamisen opiskelija. Länsimaisen kauneusihan-
teen mukainen, voisi olla suoraan Cosmon kannesta. 
Lukee muuten myös Cosmoa, tiedostavampien julkai-
sujen kuten Trendin ja Olivian ohella. 
Mistä voi bongata: Kuntiksen naistenvessa, Arka-
dian ja Raflan pöydät. Helppo havaita, koska liikkuu 
laumoissa, puhuu paljon ja kimaltelee. 
Suhtautuminen opintoihin: Rakastaa markkinoin-
tia, koska se on niin aitoa. Brändit on tärkeitä. Tuli 
kauppikseen, koska se avaa niin monia ovia.
Vapaa-aika: Shoppailee, käy jumpassa, viettää aikaa 
muiden ihanien tyttöjen kanssa ja käy Kappelissa 
tai Kaivolla. Välillä myös väsyttää, ja silloin on 
ihanaa vaan löhöillä ja viettää DVD-maratoneja 
tyttöporukalla.
Unelma-ammatti: Joku johtaja jossain firmassa 
esimerkiksi jollain toimialalla.
Lempi-TV-sarja: Täykkärit, Gossip Girl.

Puolet vuodesta duunii ja kouluu, puolet 
puuterii Verbierissä. Minkit ja soup du jour 
kuuluu toimenkuvaan ympäri vuoden. 
Mistä tunnistaa: Värikkäät lautailu- ja 
surffihenkiset vaatteet joiden yhteisenä 
tekijänä yleensä huppari. Vaalea liehuletti tai 
wet-look jossa joko sopiva määrä geeliä tai 
viikon pipon alla hautunutta luonnonkiiltoa. 
Kaamosta uhmaavaa ikirusketus. 
Mistä voi bongata: Kouluun eksyessä min-
kinsaalistaja lämmittää harvemmin luentosa-
lien takaseinää, vaan löytyy useimmiten KY-
Skin ständeiltä aiheuttamasta nokkakolareita 
valkaistulla hymyllään.
Vapaa-aika: Lumilla ja laineilla.
Unelma-ammatti: Hiihtopummi deluxe.
Powersong: Benny Benassin tai David Guet-
tan kauden renkutus.

Lauri 
Grande-lungi

Bella 
Brandtrend
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Yli-ihminen. Asuu Chydeniassa ja Tieto-salissa. 
Nukkuu miinusmerkkisiä yöunia ja powenapeja 
kerran pari viikossa. Kävi uusimassa derin tentin, 
koska sai siitä nelosen. 
Mistä tunnistaa: Kantaa aina koko irtainta 
omaisuuttaan eli salikassia, läppäriä ja protsku-
juomaa mukanaan. Opintolainat on sijoitettu. 
Silmät kiiluu ja hakee alfaparittelukumppania, 
jonka kanssa suhteen rakentamiselle ei kuiten-
kaan ole aikaa. Haisee tauriinille ja Bossille, 
pukeutuu pieniruutuisiin kauluspaitoihin. 
Mistä voi bongata: Koululta. Top 3 -ympäristöt: 
1. Tieto-sali, 2. Punttis, 3. Rafla. Kesäisin rapor-
toi härkäpäiviensä pituudesta Facebookissa. 
Suhtautuminen opintoihin: 
Tuloshakuinen. Onko intohimo liian 
inhimillistä? 
Vapaa-aika: Salilla rakentamassa täydellistä 
menestyjän kehoa menestyjän sielun temppeliksi.  
Orastavia Rahishärkiä voi mursuvuonna nähdä 
myös kuntiksissa ja kesän keskiviikkobileissä 
tiirailemassa markkinointitsirbuloita.
Unelma-ammatti: BCG-konsulttiuden kautta 
ylimpään johtoon.
Powersong: Eye of the Tiger.

Non-profit-yrityksen keulahahmo joka vastustaa 
Raflan epäeettisiä mainontamenetelmiä ja jättää 
kuntikset väliin diskriminoivan musiikin takia. 
Mistä tunnistaa: Harkitun kauhtunut neule. Kevyt-
hipsterin erottaa standardihipistä pillifarkkujen alta 
pilkottavien laadukkaiden nahkakenkien kärjistä. 
Harrastaa myös hartaita vintagelaukkuhankintoja ja 
hapanta olemusta.  
Mistä voi bongata: Ei mistään, koska on vaihdossa 
Berliinissä. Free moverina, tietty. Kun aina välillä käy 
koululla, välttelee katse- ja muita kontakteja.
Suhtautuminen opintoihin: Postmoderni. Valittaa 
yleensä kurssien sisällöstä, koska eihän kauppis taida 
olla ihan se oma juttu.
Vapaa-aika: Jotain, mitä sinä et tee. Vielä.
Unelma-ammatti: Freelancer eli friikku. 
Lempi-TV-sarja: Mad Men ja kaikki ironiset 
90-luvun sarjat.

Heikki 
Hipsterberg

Rainer 
Rahishärkä
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Pelottavan säntillinen ja huoliteltu kaikessa mitä 
tekee. Ei ymmärrä sarkasmia. Hyvä työntekijä, jos-
kaan ei persoonana karismaattisuuden riemuvoitto.
Mistä tunnistaa: Asu, jota voi kuvailla ajattomaksi 
– samaa twinset-hame-yhdistelmää voisi käyttää 
hänen äitinsäkin. Puhuu hitaasti ja harkiten, innos-
tuessaankaan ei kiihdy. Jos menettää malttinsa, 
saattaa lausua hiljaa “voihan hitto”. Monesti hius-
panta päässä ja rippiristi tai helmet kaulassa.
Mistä voi bongata: Laskiksen luennolta ja lukusa-
lista. Jos ei ole koulussa, on töissä.
Suhtautuminen opintoihin: Neuroottinen. Itkee 
välillä. Hämmästyttää sisukkuudellaan.
Vapaa-aika: Käy tallilla ja jumpissa sekä soittaa 
huilua. Rentoutuakseen saattaa järjestellä esimer-
kiksi veitsilaatikkonsa terävyysjärjestykseen.
Unelma-ammatti: KHT-tilintarkastaja.
Powersong: Mozartin klarinettikonsertto, A-duuri 

Tuulikki
Täsmä

Muista myös 
nämä…

Cheng Nguyen, 
aasialainen tutkinto-opiske-
lija. Hiipivä työmyyrä, 
piilotettu idalainen.
Fernando Rodriguez, 
Erasmus-vaihtari Etelä-
Euroopasta. Party? Yes?
Paula Puumala, 
täydennysopiskelija, luentojen 
virallinen “näin yritysmaail-
maa tuntevana ja työelämässä 
olleena…” –kommentaattori.
Junnu Männäri, 
tuleva kansanedustaja, 
järjestöjyrä jo nyt. 
Pekka Päsmäri, 
kaksoistutkintoa tekevä 
oikkari. Pilkunrakastelija.
Oili Omistautuja, 
KY-aktiivi, joka on teh-
nyt kaiken, tuntee kaikki 
ja liikuttuu laulaessaan 
Ylioppilaskunta-aikoja.

... Ja sitten ihan tosissaan 

Kauppislaisiin liitetyt stereotypiat ovat hauska vitsi ja ehty-
mätön itseironian lähde. Kylterin identiteettiä ja stereotypi-
oiden vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin voi kuitenkin 
miettiä vakavissaankin – eikä vähiten näinä aallokkoisina 
monialayliopistoaikoina. 

Mari Simola (KTM) tutki v. 2005 valmistuneessa gradus-
saan kylteri-identiteettiä ja -stereotypioita. Simolan kes-
keisimpiä löydöksiä oli, että koulutuskäytäntöjä enemmän 
opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttivat oman yhteisön sisällä 
vallitsevat ihanteet. Ammatillinen menestyminen koettiin 
kylteri- ja ekonomiyhteisöön hyväksytyksi tulemisen edelly-
tyksenä. Kun tämä yhdistettiin kilpailuhenkiseen opiskelukult-
tuuriin, syntyi asetelma, jonka osa opiskelijoista koki hyvin 
ahdistavaksi. 

Kauppisalumni Simola kertoo, että omakohtaisuus oli osa 
tutkimuksen tekemistä, mikä teki siitä myös haastavaa.

– Graduaihe pakotti pohtimaan omaa suhtautumistani kyl-
tereihin pohjamutia myöten. Gradun tekeminen auttoi myös 
”päästämään irti” kyseenalaisesta kylteri-ideaalista.

Simolan gradu luettavissa Heleconissa.

Kuka heistä olet? 
Tee testi: 
facebook.com/kylteri
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Teksti   I    Heikki Karhu   Kuvat   I    Liisa Itkonen

Nousevaa aurinkoa 
etsimässä

KY Economicsin  
matkalla laulettiin 
karaokea ja hikoiltiin 
pikkutakeissa.

Näkymä tornitalosta tyrmää. 
Kun katsoo ulos ikkunasta, näkee 
loputtoman valomeren. Alhaalla lau-
moittain ihmisiä ylittää katuja ristiin 
rastiin.  Kukaan ei törmäile, vaikka 
ihmisiä on arki-iltana liikkeellä 
moninkertaisesti enemmän kuin 
Helsingin keskustassa vappuna. 

”Kanpai!”, pian kajahtaa. 
Umeshusta eli luumuviinistä täyt-
tyneet lasit kilisevät. Viidentoista 
tatamilla istuvan kauppislaisen sil-
mät hehkuvat innostuksesta, vaikka 
takana on raskas lentomatka. Toki-
oon ei ole tultu nukkumaan.

Maisemaravintolan tarjoilijat 
kantavat pöytään yllätysruokia. Seu-
ranamme oleva tokiolainen englan-
ninopiskelija on saanut yksinoike-
uden suunnitella illallisen sisällön. 
Emäntä tuntee ylpeyttä, sillä maan 
ruokakulttuuri on epäilemättä maa-
ilman huippua. Melkein kaikissa 
ruuissa on mereneläviä joko tuo-
reina, kuivatettuina tai vähintään-

kin mausteena. Ei voi kuin sääliä 
niitä suomalaisia, joiden tietoisuus 
japanilaisesta ruuasta rajoittuu 
Stockmann Delin jääkaappisushiin.

Aamulla rivi bisnespukuisia suo-
malaisia odottelee mattimyöhäisiä 
majatalon edessä. Moni pyyhkii 
hikikarpaloita otsalta, sillä Tokiossa 
loppukesän lämpölukemat alkavat 
kolmosella. Ei ihme, että Japanissa 
on kehitelty ilmastoituja vaatteita.

Majatalon kissat pälyilevät ovelta. 
Samassa talossa asuva emäntä taitaa 
vielä nukkua, sillä nuoret suomalai-
set ovat keskivertoa iltavirkumpaa 
asiakaskuntaa. Hänen bisnekselleen 
vierailumme on kuitenkin jättipotti. 
Kevään maanjäristyksen jälkeen 
turistit ovat vältelleet Japania. 
Tämän viikon ajan majatalo on täy-
dempi kuin koskaan.

Lähdemme seikkailemaan 
Tokion metroon. Ison ryhmän 
kanssa kulkeminen ei ole aina 
helppoa, kun asemalla yhdelle tulee 
jano ja toiselle pissahätä. Ruuhka-
junaankin pitäisi mahtua sisään.

Kolmen vartin ja monen vaih-
don jälkeen löydämme itsemme 
kaupungin diplomaattialueelta. 

Suomen suurlähetystön jykevien 
porttien takana on kodikasta, 
suomalaista laatikkoarkkitehtuu-
ria. Edustustossa kuulemme, että 
Suomea myydään japanilaisille 
Pisa-tuloksilla ja muumi-imagolla. 
Parasta maabrändityötä.

Tokion pörssissä ryhmäämme 
odottaa kolkko aula. Osakemark-
kinoilta ei ole kuulunut hyviä 
uutisia viime aikoina. Tuntuu kuin 
tulisimme aavetaloon, kuumaan 
sellaiseen. Maanjäristyksen jälkeen 
Japanissa on aloitettu ankara ener-
giansäästökampanja, ja pörssissäkin 
on suljettu käytävien valot ja ilmas-
toinnit kesäksi. 

Salamavalot alkavat valaista 
pimeää pörssisalin näköalatasan-
teella. Nikkei-indeksin tuoreet 
punaiset lukemat välähtävät ruu-
dulle. Täällä jos missä tosikylterin 
sydämen pitäisi värähtää. 

Kun pörssin opetusfilmi käyn-
nistyy, meille kerrataan kaikki se, 
mikä rahoituksen perusteissa meni 
ohi. Anime-tyyliin piirretty Amor 
nuolineen opettaa, että pörssissä 
myydään osakkeita ja että sijoitta-
malla voi rikastua.
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jAPANIIN jA tAkAIsIN

Mikä? Ainejärjestö KY Economicsin opintomatka
Milloin? Puolitoista viikkoa elo-syyskuun vaihteessa
Keitä? 15 kylteriä eri koulutusohjelmista
Mitä ohjelmaa? Tokiossa vierailut Suomen suurlähetystöön ja  
vientikeskukseen, YK-yliopistoon, Aasian kehityspankin instituuttiin, 
Tokion pörssiin, Japanin parlamenttiin sekä Panasonic Centeriin, 
Kiotossa tutustumista nähtävyyksiin

 

Marraskuussa järjestetään sekä KY:n 
että AYY:n edustajistovaalit.  
Useimmat kauppisopiskelijat ovat 
täysin pihalla molemmista. Kokouk-
sissahan käy vain sämpylänsyöjiä ja 
tulevia lassemännistöjä. Edustajistot 
kuitenkin linjaavat, mihin kaikkien 
yhteisiä rahoja käytetään. Keitä siellä 
oikein istuu, ja mitä he haluavat 
saavuttaa?

Kylterikansan 
edustajat
Teksti  I   Nelli Huikari,  Annaleena Kuronen ja Julius Hurri  

Kuvitus  I   Sauli Böhm   I   Valokuva  I   E-P Mattila

Kattojen ja katujen ylitse kiitävä 
monorail vie ryhmän ultramo-
dernille tekosaarelle, jossa odot-
taa teknologiajätti Panasonicin 
esittelykeskus. Lähes virheettömästi 
vuorosanansa englanniksi opetel-
leet oppaat esittelevät yhtiönsä 
teknologisia ponnistuksia parem-
man maapallon puolesta: sähkö-
autoja, omavaraisia omakotitaloja, 
energiapihejä 3D-televisioita... 
Kauppislaisia hymyilyttää, kun Pana-
sonicin univormuihin pukeutuneet 
japanittaret muistavat kumarrella 
vähintään minuutin välein.

Vaikka korulauseet eivät aina 
uppoa suomalaisiin, yhden asian 
huomaamme: japanilaiset osaavat 
esitellä bisnestä viimeisen päälle 
tyylikkäästi. Ja heillä on teknologiaa, 
jolla kelpaa ylpeillä. Ehkä meillä  
aaltolaisillakin olisi jotain opittavaa.

Puolivälissä matkaa koittaa 
monen mielestä reissun koho-
kohta. Hikeä jo kerryttäneet 
puvut niskassa seisomme Japanin 
parlamenttirakennuksen edessä. 
Kokoushuoneesessa meitä odottaa 
kimonopukuinen, mursuviiksinen 
herrasmies. ”Hyvää päivää!”, hän 
kajauttaa selvällä suomella. 

Isäntämme Marutei Tsurunen, 
entinen lähetystyöntekijä Martti 
Turunen, on Japanin parlamentin 

ylähuoneen ensimmäinen länsi-
maalaissyntyinen jäsen. Japanilais-
tumisestaan huolimatta hän pitää 
edelleen yllä yhteyksiä Suomeen ja 
ottaa vastaan kaukaisia vieraita. 

Kokeneena poliitikkona Tsuru-
nen hallitsee isännöinnin moitteet-
tomasti. Opimme parlamentaarikon 
omasta historiasta ja poliittisesta 
heräämisestä, tsunamin jälkihoi-
dosta sekä luomuviljelyn edistä-
misestä, joka on hänen poliittinen 
ydinalueensa. Maassa on kuulemma 
edellispäivänä vaihtunut pääminis-
teri. Tsurusen tarina vie mukanaan. 
Kuin olisi Dalai Laman kanssa 
ollut samassa huoneessa, eräskin 
toteaa vierailun jälkeen. 

You are the dancing queen… 
Kilpalaulanta tokiolaisen karaoke-
tornin 7. kerroksessa yltyy. Olemme 
yhdessä kymmenistä karaoke-
kopeista. Kopperossa on ahdasta, 
sillä paikalla on 15 suomalaisen 
lisäksi tokiolaisen yliopiston Poh-
joismaiden ystävät -kerhon jäseniä.

Japanilaisopiskelijat ovat innok-
kaita treenaamaan kielitaitoaan 
ja kyselemään vieraidensa elä-
mästä. Ainakaan pienen otoksen 
perusteella arki-illan bileet ei ole 
japanilaisille opiskelijoille mikään 
tavallinen asia. Elämä on rauhal-
lisempaa ja opiskelukeskeisempää 

kuin Suomessa. Kun japanilaiset 
lähtevät kotia kohti puolen yön 
aikaan, suomalaiset lauluvat pikku-
tunneille asti.

Siinä missä Tokio sykkii ja säkenöi, 
Kioto on herttaisen rauhallinen. 
Tänään sade kuitenkin piiskaa kat-
toja. Taifuuni lähestyy – sen tuntee 
jo iholla. Urheat kylterit uhmaa-
vat säätä ja lähtevät kiertämään 
nähtävyyksiä. Kun toiselle puolelle 
maailmaa on tultu, ei maailman-
perintökohteita jätetä väliin. Kul-
tainen temppeli hehkuu sateenkin 
keskellä.

Tauko teeseremoniahuoneessa 
lämmittää. Tatamin päällä on muka-
vaa istua ja siemailla vihreää teetä. 
Samalla kimonoasuinen teemestari 
keittää lisää tarjoiltavaa samaan 
tapaan kuin satoja vuosia on tehty.  

Pian pääsemme paikallis-
ten opiskelijoiden opastamana 
kaupungin yliopistokampukselle. 
Yliopisto on maan parhaimmis-
toa ja tunnelma on akateeminen. 
Paikallisen Unicafen aulasta löytyy 
vaatekauppa. Siellä myydään tasan 
yhdenlaisia jakkuja ja miesten 
pukuja. Kuulemma työhaastatte-
luun ei ole menemistä, jos ei ole 
standardin mukainen asuste päällä.  

Nousevan auringon maa ei  
lakkaa yllättämästä.

Katso kuvat ja 
bloggaukset matkalta: 
kyeconomics.kyweb.fi
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Force Majeuren juuret löytyvät Mikke-
lin BScBA-yksiköstä. Ehdokkaat haluavat 
ajaa kansainvälisesti orientoituneiden 
kyltereiden asiaa.

Kauppiksen Porvarien taustavoimana 
on Kokoomuksen opiskelijaliiton jäsen-
yhdistys Kauppakorkeakoulun Porvarit ry. 
Ehdokkuus listalla ei velvoita mihinkään – 
ehdokkaina on aina ollut myös Kokoo-
mukseen kuulumattomia kyltereitä.

13 ehdokasta KYE-vaaleihin, 7 AYYE-
vaaleihin. Vaaliliiton asiamiehenä toimii 
Eero Nummela.

16 ehdokasta KYE-vaaleihin, 11 AYYE-
vaaleihin. Asiamiehenä toimii Antti 
Tervo, joka on myös taustalla olevan 
yhdistyksen pj.

Perustettu 2006 1975

vIIme kAudeLLA 3 paikkaa KYE:ssä, 4 AYYE:ssä. Kanna-
tettiin mm. KY:n myöntämiä vaihtoapu-
rahoja ja läheisempiä suhteita Mikkelin 
ja Helsingin yksiköiden välillä.

5 paikkaa KYE:ssä ja 2 AYYE:ssä. 
AYYE:ssa pyrkivät saamaan kyltereiden 
äänen kuuluviin yhdessä muiden Avain-
renkaan edustajien kanssa.

sLogAN ”Kansainvälisen kylterin asialla” ”Oikea vaikuttaja”

kANNAttAvAt Vaihto-opiskelua, KY:n järjestämää 
toimintaa ulkomaalaisille tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijoille sekä näiden ja 
suomalaisten opiskelijoiden suhteiden 
edistämistä. AYYE:ssä osana Avainren-
gasta KY:läisten yhteistyötä ja kaikkien 
kauppislaisten edunvalvontaa. 

Strategiauudistukseen osallistumista 
siten, että kylterikulttuurin vaaliminen, 
edunvalvonta ja yritysyhteistyö toteu-
tuvat jatkossakin. AYYE:ssä päätöksen-
tekomenettelyä, joka ottaa paremmin 
huomioon vähemmistöryhmien (kuten 
kyltereiden) kannat. 

vAstustAvAt Ei ole noussut erityisesti vastustettavia 
teemoja.

Ei vielä noussut vastustettavia teemoja. 

kANtA kAmPusPäätÖkseeN Ajavat BScBA-ohjelman säilyttämistä 
Mikkelissä. KY:n tulee edistää kylte-
reiden viihtymistä, menestymistä ja 
perinteiden jatkumista myös uudessa 
ympäristössä. 

Kampuspäätös on harmillinen etenkin 
kylteriyhteisön yhtenäisyyden kannalta. 
Länsimetron valmistuminen ja nykyajan 
nopeat tietoliikenneyhteydet aiheuttavat 
sen, että siirtämisen hyödyt ovat alem-
mat kuin sen kustannukset.

Aalto International Coalitionin tarkoi-
tuksena ajaa Aaltoa integroituneempaan 
ja kansainvälisempään suuntaan. 

Sinivihreät on puoluepoliittisesti sitou-
tumaton vaaliliitto, joka uskoo päätösten 
hyvään valmisteluun ja edustajistoryh-
män yhteistoimintaan.

iThink kuvailee itseään ajattelevan 
kauppatieteilijän vaaliliitoksi, joka on 
poliittisesti sitoutumaton. Jokaisella on 
omat mielipiteet, joita kunnioitetaan 
päätöksenteossa.

Noin 30 ehdokasta, jotka edustavat 
Aallossa montaa eri kansallisuutta. Asia-
miehenä toimii Marina Zubtsova.

30 ehdokasta KYE-vaaleihin ja 43 AYYE-
vaaleihin. Asiamies KYE-vaalien osalta 
Tuuli Karppinen, AYYE-vaalien osalta 
Kati Ovaska.

30 ehdokasta KYE-vaaleihin ja 43 AYYE-
vaaleihin. Vaaliliiton puheenjohtaja ja 
KYE-asiat: Tommi Ora, AYYE-asiat: 
Lasse Husgafvel.

2011 2007 2005

Eivät olleet vielä viime vaaleissa mukana. 9 paikkaa KYE:ssä ja 5 AYYE:ssä. Edaat-
torit ovat valmistelleet KY:n tulevaa stra-
tegiaa ja uusia kaikille kyltereille avoimia 
tiloja KY-taloon.

13 paikkaa KYE:ssä, 5 AYYE:ssä. Ajan-
kohtaista ollut mm. KY:n uusi strategia, 
KY-talon ja yrityssuhdetoiminnan kehit-
täminen, KV-apurahat, KY:n vuosibud-
jetti ja hallitusvalinnat, ylioppilaskunnan 
vuosibudjetti ja toimintasuunnitelma, 
asuntola-asiat ja uudisrakentaminen, 
AYY:n hallitusvalinta ja omaisuusasiat.

”Leading Aalto united!” ”Kylterin paremman arjen puolesta” ”Ajattelevan kauppatieteilijän valinta”

Aallon yhteisöön ja opetukseen liittyvät 
teemat: yhtenäisyys, kansainvälisyys  ja 
opetuksen laatu.

Opiskelijoiden parempaa arkea: tilaa 
opiskelijoille ja tukea opiskeluun, KY-
talon saamista kaikkien kyltereiden 
käyttöön, budjettikuria ja faktoihin 
perustuvaa päätöksentekoa, AYYE:ssä 
yhteistyötä aaltolaisten kanssa ja kylterei-
den äänen kuulumista

Ratkaisuja seur. kysymyksiin: Miten KY 
rantautuu Otaniemeen ja tavoittaa jat-
kossa kandiopiskelijat? Riittääkö vapaa-
ehtoistoiminnalle aikaa kilpailtaessa 
maisteriopintopaikoista? Tulisiko AYY:n 
tai KY:n rakentaa lisää opiskelija-asunto-
loita? Miten lisätä kyltereiden hyvin-
vointia muutosten keskellä? Äänestäjien 
kuuntelemista päätöksenteossa.

Yksikielistä Aaltoa. Korostavat 
kompromissihenkisyyttään.

Kuppikuntaisuutta ja ”koska näin on 
tehty ennenkin”-mentaliteettia.

Suhtautuvat kaikkeen tulevaan avoimin 
mielin. 

Töölö on ehdottomasti paras mah-
dollinen ympäristö kansainväliselle ja 
kukoistavalle Kauppakorkeakoululle. 
Jos ja kun kampus kuitenkin siirtyy, on 
tärkeää huolellinen toteutus ja ajankoh-
dan valinta.

Kampuspäätös on tehty, eikä siihen 
voi enää vaikuttaa. Nyt on keskityttävä 
luomaan Otaniemeen paras mahdollinen 
kampus tuleville kandiopiskelijoille. 

Ei virallista kantaa.

mIkä?

ketkä?

Perustettu

vIIme kAudeLLA

sLogAN

kANNAttAvAt

vAstustAvAt

kANtA
kAmPusPäätÖkseeN

5  I  2011Kylteri  I  SUURI VAALIVERTAILU



26 27

5  I  2011Kylteri  I  JAA MITÄ VÄLIÄ?

2726

Ja sun äänes?
Edarivaalien äänestysprosentti on ollut aiempina vuosina kol-
menkympin tuntumassa, esimerkiksi viime KYE-vaaleissa 38,9 %. 
Ensimmäisissä AYYE-vaaleissa vuonna 2010 saavutettiin ennätys: 
kauppislaisista uurnilla kävi 47,9 %, kun taas esimerkiksi teekka-
reista vain 31,5 % ja taikkilaisista 32 %. Tänä syksynä sähköisen 
äänestyksen odotetaan vaikuttavan äänestysaktiivisuuteen positiivi-
sesti, vaikka yli puolet kyltereistä viittaa todennäköisesti silti vaalei-
hin kintaalla. Miksi?

”Mitä väliä”

”Edarivaalit ovat kaverivaalit – samat vanhat aktiiviset kylterit vali-
taan joka kerta. Ulkopuolisilla on mitätön sauma päästä edariin. 
Mitä väliä on juuri minun äänelläni, kun ne samat tutut kasvot 
kuitenkin valitaan?

Edustajisto kokoontuu harvoin, eikä sen päätöksenteosta ja 
toiminnasta saa tarpeeksi tietoa. Kuka kyseenalaistaa edustajiston 
päätökset? Jos edaria vertaa eduskuntaan, jälkimmäisen toiminta on 
läpinäkyvämpää ja sitä on helpompi seurata.

KY:n edarivaaleissa on neljä puoluetta eli vaaliliittoa. Monet 
lähtevät mukaan listoille vain, koska lappuja tuputetaan heille 
käytävillä. Vaaliliitot eivät eroa toisistaan mitenkään, eikä niillä ole 
liittojen sisäisiä yhteisiä linjoja. Vaikka haluaisi äänestää yhtä tiettyä 
ehdokasta, äänestää samalla montaa muuta ehdokasta, joiden mieli-
piteet eroavat omista.”

Iiro Kormi, 3. vsk
 

”Todellakin äänestän”

”Vaalit on järkevin tapa järjestää edarin kaltaisen toimielimen 
valinta demokraattisesti.

Koen äänestämisen tärkeäksi, koska edarin tekemät päätökset 
tässä muutoksen vaiheessa ovat isoja. Siirto Otaniemeen ja sen 
myötä tulevat muutokset koskettavat meitä kaikkia. Äänestäminen 
on konkreettinen tapa päästä itse vaikuttamaan siihen, miltä kylte-
riyhteisö tulevaisuudessa näyttää ja mitä se tekee.

KYE-vaaleissa ehdokkaiden ja äänestäjien suhde on sopiva. 
Listoilla on tarpeeksi valinnanvaraa, jotta löytää itselleen sopivan 
ehdokkaan – valtakunnallisissa vaaleissa omaan profiiliin sopivia 
ehdokkaita on huomattavasti vähemmän. Toisaalta yksittäinen 
ääni merkitsee KYE-vaaleissa huomattavan paljon. Sisäänpääsyyn 
vaaditaan vain joitakin kymmeniä ääniä, kun taas valtakunnallisissa 
vaaleissa puhutaan tuhansista.”

Alexander Pihlainen, 2. vsk

KY:n ja AYY:n 
edustajistovaalien
äänestyspäivät: 
1.–2.11.2011
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Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi – 
tänä päivänä suomalainen koulutus, 
PISA ja Aalto.

Suomessa on arvostettu maiste-
rismiehiä 1800-luvulta asti. Ylempi 
korkeakoulututkinto on edelleen 
jonkinasteisen menestyksen merkki. 
Koska maistereita on kuitenkin 
nykyään melkein joka lähtöön, on 
toisesta tutkinnosta tai opiskelupai-
kasta tullut tapa erottua kiristyvillä 
työmarkkinoilla. Tuplatutkinto 
takataskussaan esimerkkiä näyttävät 
liike-elämän menestyjät Jorma 
Ollilasta alkaen.  

Ilmainen koulutus on ollut 
ilmaisen kouluruuan ohella Suo-
messa pitkään pyhä asia. Mak-
suttomuuteen puuttuminen on 
verrattavissa lähes isänmaalliseen 
loukkaukseen. Suomessa tarjo-
taankin poikkeuksellisen hyvät 
taloudelliset houkuttimet opiskella. 
Tiesitkö, että jopa naapurimme 
Ruotsin hemmotellut pellavapäät 
maksavat valtiolle opintotuestaan 
takaisin jokaisen äyrin?

 Tänä vuonna opintojen mak-
sullisuudesta on virinnyt laajasti 
keskustelua ensimmäisen tai vähin-

täänkin toisen tutkinnon kohdalla.
Polemiikki johtunee nyky-yhteis-

kunnan rakenteellisesta muutok-
sesta ja taloudellisesti epävarmoista 
ajoista. Esimerkiksi ylempi kaup-
patieteellinen korkeakoulututkinto 
maksaa jo itsessään yhteiskunnalle 
noin 20 000–60 000 euroa, riip-
puen toki oppilaitoksesta. (Opetus-
ministeriö, Ylen tutkimus 2009)

Useamman tutkinnon suoritta-
misen hinta yhteiskunnalle saadaan 
teoriassa kertaamalla summa 
tutkintojen määrällä. Suomen 
jäykkä yliopistomalli ei nimittäin 
suosi opintojen hyväksilukua juuri 
lainkaan.

Laskun jälkeen yhteiskunta 
odottaa saavansa riemusta pomppi-
via veronmaksajia suoraan työelä-
mään. Opiskelijoilla on kuitenkin 
usein hieman erilainen näkemys 
tulevaisuudestaan – hankitaan 
toinen tutkinto tai lähdetään rep-
pumatkalle Aasiaan.

Takataskussa neljä 
opiskelupaikkaa

Kauppiksen opiskelija Tapio (nimi 

muutettu) on päättänyt ottaa 
kaiken irti yhteiskunnan tuomista 
etuuksista. Hän opiskelee tällä het-
kellä aktiivisesti neljää eri yliopis-
totutkintoa. Tuoreimman opiske-
lupaikkansa Helsingin yliopistossa 
hän lunasti tänä syksynä.

Tapio uskoo hyötyvänsä jokai-
sesta opiskelupaikasta, vaikka hän 
ei kaikista opinahjoista papereita 
lunastaisikaan. Hän ei ole haalinut 
itselleen opiskelupaikkoja suora-
naisesti työelämää ajatellen, mutta 
toivoo, että tutkinnot avaavat mah-
dollisimman erilaisia ovia ja mah-
dollisuuksia vaativampiin tehtäviin.

 Kukaan tuskin päättää ryhtyä 
tekemään neljää tutkintoa vain 
huvikseen. Täyspäiväisen opiskelun 
kääntöpuolena on luonnollisesti se, 
että esimerkiksi aikaa ansiotöille 
jää vähemmän. Kela tulee kuiten-
kin monialaopiskelijoita vastaan: 
opintotukikuukausien määrä on 
nostettu seitsemäänkymmeneen. 
Tämäkään ei neljään tutkintoon 
riitä, joten jäljelle jäävä opiskeluaika 
Tapion on pärjättävä työttömyystu-
ella tai osa-aikaduunilla.

 Tapio myöntää, ettei opiske-

KAUPPAT. YO, TEKN. 
YO, FIL. YO, OIK. YO, 
VALT. YO, LÄÄK. YO?

Teksti  I   Aino Greis  Kuvat  I   Esa-Pekka Mattila

Kerää koko sarja.
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lupaikkojen haaliminen edistä 
millään lailla Matti Vanhasen 
aikanaan lanseeraamaa projek-
tia saada opiskelijat nopeammin 
työelämään. Useamman tutkin-
non kustannukset eivät myöskään 
suhteudu varsinaisiin tuloksiin 
eli veronmaksajien nousevaan 
maksukykyyn. Opintojen maksul-
lisuudesta kiistelevät jakautuvatkin 
usein kahteen ääripäähän: kumpi 
on tärkeämpää, yksilönvapaus vai 
hyöty yhteiskunnalle? 

Rajanveto yhteiskunnan varojen 
tuhlailun ja valinnanvapauden 
välille on vaikeaa. Vielä vaikeampaa 
on kuitenkin yrittää säätää lakiin 
virallisia ohjeita tutkintojen määrän 
suhteen – tai siitä, miten jokaisen 
tulisi niitä hyödyntää. Opiskelu-
paikkoja kun vaihdetaan ja otetaan 
vastaan aina yksilöllisin perustein. 
Jokaisella tulisi varmasti olla vähin-
täänkin oikeus muuttaa mieltään. 

Tuplamaisterit tunkevat 
Kauppakorkeakouluun

Kauppakorkeakoulu on varsin-
kin kakkostutkinnon suorittajien 
keskuudessa halutuimpia kohteita. 
Monet etsivät käytännön opastusta 
työelämään tai enemmän konkretiaa 
opintoihinsa. Taitoluistelija Kiira 
Korpi kertoi aikanaan abivuonnaan, 
että hän haki kauppikseen koska 
”haluaa työskennellä yrityksessä”. 
Kauppiksesta haetaan siis erityisesti 
uskottavuutta työmarkkinoille.

 Kiiran ja monien muiden tavoin 
myös Kylterin haastattelema Ilkka 
tähtää bisnesmaailmaan. Siksi hän 
tuli kauppikseen oikeustieteiden 
opiskelun lisäksi. Kahden tutkin-
non suorittaminen on kuitenkin 
osoittautunut hankalaksi: kurssien 
hyväksiluku on lähes mahdotonta. 
Ilkan ongelma kärjistyi oikiksessa 

suoritettuun viiden opintopisteen 
viestinnän kurssiin, jota kauppik-
sella ei suostuttu hyväksilukemaan 
edes kolmen nopan kurssiksi. Asia 
on käynyt jopa hallinto-oikeudessa 
asti, mutta tilanteeseen ei ole saatu 
muutosta.

Ilkka kertoo, että vuosikausien 
oikisopintojen jälkeen edes yritys-
juridiikan peruskurssin hyväksiluku 
ei ole opintotoimiston mielestä 
perusteltua. Sama koskee esimer-
kiksi virkamiesruotsia. 

– Opintotoimistossa tuntuu ole-
van vallalla ajattelu, että on väärin, 
jos opintoja saa luettua hyväksi ja 
sitä kautta tutkintonsa kasaan pik-
kuisen helpommalla. Kyllä siinä 500 
opintopisteen suorittamisessa kui-
tenkin puuhaa riittää, Ilkka toteaa.

Kauppistutkinto tulisi suorittaa 
putkessa, ilman mutkia tai risteyk-
siä. Poikkitieteellisyyden johto-
tähdeksi on luotu JOO-opinnot, 
minkä tulisi varmistaa akateeminen 
liikkuvuus. Joustavan opinto-oikeu-
den saaminen itsessään on kuiten-
kin pieni byrokraattinen haaste, 
samoin kuin opintojen yhdistämi-
nen omaan tutkintoon. 

Neljää tutkintoa suorittava Tapio 
ei ole hakenut JOO-oikeuksia:

– Yksi opiskelupaikka valmistaa 
aina vain yhteen tutkintoon, ja sitä 
kautta myös määrittelee ihmistä. 
En ole kokenut pelkkää 24-30 
opintopisteen sivuainetta riittävänä 
meriittinä, hän toteaa.

Ilkka puolestaan kertoo, ettei 
oikeustieteellisessä ole edes realistista 
mahdollisuutta sivuaineen tekoon.

Sivuaineiden vertailtavuus on 
myös ongelmallista. Kun jo pelkät 
bilehöyryissäkin vietetyt vaihto-
opinnot voi lukea vaikkapa ”kan-
sainväliseksi kokonaisuudeksi”, 
on vaikeaa erottua todellisella 
osaamisella. Tapio muistuttaa myös 
opiskeluelämän sosiaalisen puolen 
tärkeydestä:

 – Eri yliopistojen ainejärjes-
töissä ja opiskelijaelämässä toimi-
minen on ollu paitsi hauskaa, myös 
hyödyllistä. Ihmisiin tutustuu eri 
tavalla kun opiskelee tutkintoa, eikä 
pelkkää sivuainetta.

Vaikka tämänhetken linjauk-
sen mukaan sivuaineen suoritta-
minen nähdään tehokkaimmaksi 
tavaksi taata poikkitieteellisyys, ei 
se monelle tunnu riittävän. Tulisiko 
yhteiskunnan siis mahdollistaa 
muunlaisia tutkintojen yhdistelmiä?

Kustannusten kannalta olisi 
tietysti järkevintä, että systee-
miä kehitettäisiin joustavampaan 
suuntaan. Poikkitieteellisyyttä ja 
moniosaamista voitaisiin edistää 
rahanmenoa lisäämättä tai ainakin 
sitä tuplaamatta, jos kahden 300 
opintopisteen tutkinnon sijaan voisi 
suorittaa jotain siltä väliltä. Ilkan 
tarinan perusteella tällaiselle mit-
tatilaukselle olisi käyttöä. Tällöin 
ohitettaisiin myös riitely toisen 
tutkinnon maksullisuudesta.

Aalto-yliopistolla lienee tässä 
suhtessa loistavat edellytykset 
parantaa opiskelijan oikeuksia ja 
mahdollisuuksia opintojen jous-
tavuuden takaamiseksi teknisillä, 
taiteellisilla ja kaupallisilla aloilla. 
Vielä ei ole selvinnyt, torppaako 
byrokraattinen esterata tämänkin 
suunnitelman.

rittaa 

Ilkan opintojen 
hyväksiluku on käynyt 

hallinto-oikeudessa asti.

5  I  2011

Kyllä valinnanvapaudelle

”Kun vanhempamme olivat nuoria, opiskelun 
päämääränä oli saada pohjakoulutus, jonka turvin 
asemoiduttiin työelämään. Työelämä oli virastojen ja 
yksityisten suuryritysten päälle rakentunut käsite, joka 
huokui varmuutta. Yrittäjyyttä katsottiin kieroon, eikä 
kenelläkään ollut halua, uskallusta tai mahdollisuutta 
ajatella tämän laatikon ulkopuolelle.

Nykyään yksilön on pakko ajatella omilla aivoil-
laan. Systeemistä ja päättäjistä ei ole enää siihen yhä 
turbulentimmassa maailmassa. Yksilöiltä vaaditaan 
ratkaisuja, jotka rikkovat olemassa olevia rajoja. Yksi 
näistä on koulutus, joka on ollut valtion de facto 
-monopoli kultaiselta 70-luvulta lähtien. Tälläkin 
hetkellä joku virkamies tai muu professori päät-
tää, millaisella paketilla menet työelämään. Kuten 
jokainen kansantaloustieteen peruskurssit käynyt 
kuitenkin ymmärtää, yksilö itse tietää, mikä hänelle 
on parasta. Jotta voi luoda itselleen kilpailuetua, 
täytyy rakentaa oma koulutuspalettinsa. Suomessa 
tämä onnistuu käytännössä vain hakemalla useampia 
opiskelupaikkoja.

Alenevan rajahyödyn oletus ei päde tutkinto-
jen kohdalla. Kun yhteisvaikutus on suurempi kuin 
osiensa summa, on perusteltua suorittaa useampia 
tutkintoja. Kansan sivistys ja toisaalta innovatiiviset 
yksilöt tuovat vastinetta verorahojen menetykselle.

Tällä hetkellä valtiovalta pyrkii lyhytnäköisesti leik-
kaamaan yksilöiltä vapauksia näennäisen työllistymi-
sen ja muka sitä seuraavan tehokkuuden perusteella. 
En voi kuin ihmetellä nykyistä kehitystä.”

Aku-Ville Lehtimäki
KTM, tilastotieteen valt. yo.

Ei verorahojen tuhlaukselle

”Kaksoistutkinnon suorittaminen yliopistotasolla 
veronmaksajien piikkiin on väärin. Tuplatutkinnosta 
on harvoin hyötyä työelämässä. Uskon, että suurempi 
absoluuttinen hyöty yhteiskunnalle saavutetaan, jos 
saadaan kaksi eri ihmistä opiskelemaan. 

Ylimääräinen opiskelupaikka on suoraan pois toiselta 
ihmiseltä. Työurat lyhenevät, jotkut päätyvät loputto-
maan pääsykoekierteeseen ja maamme ei saa kaikkea 
irti nuorista, joilla olisi halu opiskella. Katsokaa vaikka 
kavereitanne, jotka ovat vuosia lukion jälkeen yhä pääsy-
koerumbassa – niitä kavereita on kaikilla, liiankin paljon. 
Kaksoistutkinnon suorittajat ovat toki vain marginaali-
nen syntipukki, mutta marginaalitkin on syytä siivota.

Kansantaloudelliset vaikutukset on erillinen kes-
kustelu, mutta moraalisesti kahden opiskelupaikan 
vieminen veronmaksajan piikkiin on väärin. Samoin 
on opiskelupaikan vastaanottaminen mutta sen hyö-
dyntämättä jättäminen. 

Poliitikot saisivat tehdä välittömästi kaksi mer-
kittävää muutosta opintopolitiikkaamme. Ensim-
mäisenä on maksullisuuden asettaminen toiselle ja 
mahdollisesti seuraaville opiskelupaikoille. Toisena on 
koko opintotukijärjestelmän päälaelleen kääntämi-
nen – tuen tulisi palkita onnistumisesta eikä rangaista 
epäonnistumisesta. Näin katoaisivat esimerkiksi 
läpällä vastaanotetut opiskelupaikat ja valmistumisen 
vitkuttelu opiskelijaetuuksiin vedoten.

 Opiskelu on kaikkea muuta kuin oikeus. Se on 
investointi omaan tulevaisuuteesi. Jos et ole sen  
tähden valmis ottamaan pientä valtion tukemaa  
riskiä, velvollisuutesi on kysyä itseltäsi, ansaitseeko 
joku muu opiskelupaikkasi sinua enemmän.”

Jens Sørensen
KTK
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Asiantuntijaksi parhaassa seurassa!

Kisälli

Vuoden 2012 haku on 
käynnissä 22.9.–14.11.2011.  

Lisätietoja Kisälli-ohjelmasta, entisten kisällien koke-
muksia sekä hakulomakkeen löydät osoitteesta 

www.pwc.com/fi/kisalli

Oletko kiinnostunut asiantuntijan urasta? Haluaisitko kokeilla 
esim. tilintarkastajan tai liikkeenjohdon konsultin työtä käytän-
nössä? Tarjoamme siihen mahdollisuuden Kisälli-ohjelmamme 
kautta!

Kisällipaikkoja löytyy niin liikkeenjohdon konsultoinnin, yri-
tysjärjestelyjen, tilintarkastuksen, veropalveluiden kuin yritysoi-
keudenkin parista.

www.facebook.com/pwcsuomifb

Kylteri_10_2011_PwC.indd   1 23.9.2011   16:34:11
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ysärIsuosIkIt NoW: reduX

Ponit ovat palanneet 

televisioon Friendship 

is Magic -lisänimellä.

*** . Cutie markit ja 

kirkkaat värit ovat 

tallella, mutta ponit 

ja sarjan tyyli ovat 

muuttuneet.

my L IttLe PoNIes (tv-sarja)    m Ikä         retroArvo           reAALIArvo              erItyIstä

duke Nukem Forever (videopel i ) 

90-luvulla tehtiin muutakin kuin mureaa mursunlihaa. Arvostelussa parhaat comebackit.

****. Cartoon Net-

workin tuotannon 

myötä sarja on 

villimpi, humoristi-

sempi ja kiinnostaa 

aikuisiakin.

Yllättäen moni poi-

kakin on innostunut 

ponisarjasta. Alakult-

tuurille on annettu 

nimikin: Bronies. 

16 vuotta kehityk-

sessä ollut ammun-

tapeli julkaistiin 

vihdoin kesäkuussa.

****. Peli näyttää 

siltä, että se olisi 

voitu julkaista 16 

vuotta sitten. 

**. Peli näyttää siltä, 

että se olisi voitu 

julkaista 16 vuotta 

sitten. 

Pelissä voi poimia 

pytystä kakkaa 

nakattavaksi, ja myö-

hemmin on mahdol-

lista nähdä tissit. 

WINNIPeg jets (urhei luseura)  

A IkAkoNe (bändi)       

Teemu Selänteen 

ensimmäinen änäri-

seura tekee paluun 

Atlanta Thrashersin 

entisen organisaation 

pohjalta.

*. Jetsiä eivät ole 

kaivanneet muut kuin 

paikalliset fanit. 

**. Joukkueen materi-

aali on heikkoa. Ehkä 

ensi vuonna he varaa-

vat uuden Finnish 

Flashin?

Jets joutuu pelaamaan 

2011-2012 kauden  

NHL:n kaakkoisdivisioo-

nassa. Tämä tarkoittaa yli 

2000 km paikallispeli-

matkoja Floridaan.

Aikakoneen kolmas 

tuleminen poiki jopa 

uutta materiaalia 

sisältävän levyn.

****. Taattu aika-

matka vuoteen 1996. 

Huraa paksupohja-

kengät ja PVC-asut!

***. Täysi tanssilattia 

on ainoa menestyk-

sen mittari.

Aikakone sai Vappu-

bileiden pääesiinty-

jänä kunnian päättää 

KY100-juhlavuoden.

mArkkINoINNIN PIkAruokAA

Suomalaisten bisneskirjoittajien nuori grandelungi 
Riku Vassinen on niittänyt jo vuosia kyseenalaista 
mainetta Markkinointi&Mainonta -lehden  
bloggaajana. Ennen mömmöblogiuraansa hän 
mm. esiintyi kauppiksen silliksillä ja toimi My-
Spacen Suomen-maajohtajana. Intterwebissä  
keskijohdolle blogisisältöä viikottain tykittävä  
Vassinen nosti vastikään nimensä sosiaalisen 
median gurujen joukkoon teoksella Digitaalinen 
jalanjälki.

Nyt ilmestyneeseen kolumnikokoelmaan  
Moccalattehipsteri (Talentum 2011) on koottu  
Vassisen parhaita blogikolumneja – eli nokkelasti  
blogumneja. Kunhan pääsee yli blogumni- 
termistä, teos onnistuu tyydyttämään lukijaansa 
jollakin oudolla tavalla. Yli 400 sivun markkinointi-
viihdekimarassa on kärkästä särmää. Moccalat-
tehipsteri ei mahdu oikein mihinkään kehyksiin, 
mutta tekstit viihdyttävät ja paikoin myös yllät-
tävät etenkin työelämään liittyvillä sivalluksilla. 
Kirjan lukuisat stubbmaiset listat ovat huumorin 
kukkasia, joita Facebook-sukupolvikin jaksanee 
tankata.

Vaikka teoksesta ei ole ihan markkinoinnin  
kurssikirjaksi, Vassinen tavoittaa jotakin  
olennaista tästä ajasta. Ja juuri niin ihanan itse-
ironisesti, kuin asiaan kuuluu.

reIttAus Kylteri arvostelee elokuvia, kirjoja, kukkaruukkuja tai muita luovia tuotoksia.

Teksti    I    Aleksi Aalto   Kuvat    I    Esa-Pekka Mattila

vIIvAN ALLA

vAssIseN koNe, osA 2.0

Tähdet: ****
Kenelle: Niille joille Kotler yms. mustat laatikot ovat 
liian tujua tavaraa (ks. esim. s. 14). Tuhman charmin 
ystäville.
Tyylinäyte: ”Yllätys on paras tapa voittaa. Niin 
sodankäynnissä kuin markkinoinnissa. Kun ihmisiä 
on turrutettu tietyillä tavoilla tarpeeksi kauan, särö 
tavallisuudessa pomppaa esiin kuin kursorilla pei-
tetty sukuelin rekrymainoksessa.”

Teksti    I    A. Kuronen
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mIA L INdFors (3)
4. vuosikurssi, laskentatoimi
1. Jep.
2. Lääkiksessä. Opinnot eivät kiinnosta, mutta 
työ olisi mielenkiintoista.
3. Sinkkuelämää, koska se on niin aivot narik-
kaan -sarja.
4. 4-/5. Olisi muuten saanut hieman korke-
amman arvosanan, mutta tänään oli taas niin 
vaikeaa löytää vapaita paikkoja.
5. Paavo Väyrynen voittaisi itsevarmuudellaan!

1. Aiotko äänestää edarivaaleissa?
2. Jos et opiskelisi kauppiksessa, missä haluaisit opiskella?
3. Minkä TV-sarjan toisit takaisin jos voisit?
4. Arvosanasi Raflalle?
5. Kumpi voittaa kapakkatappelussa, Paavo Väyrynen vai Paavo Lipponen?

tommI  vALLAs (4)
2. vuosikurssi, laskentatoimi
1. Kyllä. Periaatteenani on äänestää.
2. Lukisin varmaan kieliä, ehkä saksaa.
3. Prätkähiiret, koska se oli aina pienenä kova 
juttu!
4. 3/5. Välillä on vähän toivomista ruoissa ja 
on ainainen ruuhka.
5. Paavo Lipponen. Fyysisesti kovemmassa 
kunnossa.

toN meLLer (2)
Mursu
1. En tiedä vielä. En ole kuullut aiheesta?
2. Oikiksessa, sillä sinne halusin alun perin.
3. Heroes. Sarja loppui tyhmästi kesken!
4. 2,5/5. Safka on hyvää, mutta paikka on ahdas.
5. Paavo Lipponen. Se on niin äijä.

sANNA sILveNNoINeN  (1)
5. vuosikurssi, viestintä
1. Kyllä. Haluan vaikuttaa kun on mahdollisuus.
2. Lukisin varmaan yliopistolla viestintää.
3. (Hyvin pitkä hiljaisuus.) EOS!
4. 3/5. Palvelee käyttötarkoitustaan, mutta sinne ei 
ikinä mahdu.
5. Lipponen, koska se on massiivisemman kokoinen.

1.                        2.                       3.                   4.

Teksti ja kuvat  I   Beata Harju ja Pilvi Paakkarinen

Kylterin tiedustelukoneisto ylläpitää yleistä järjestystä.rAFLAPoLIIsI

Sul Kagruup

”geNerALLy sPeAkINg, the best 
PeoPLe go INto jourNALIsm,  
the seCoNd best INto busINess,  
the rubbIsh INto PoLItICs 
ANd the shIts INto LAW.”
Tule tekemään Kylteri-lehteä. Seuraavat avustajapalaverit 1.11., 8.11., 15.11., 29.11.  
klo 18 KY:n saunalla.
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Vaikuta asioihisi 
– äänestä!
KY:n ja AYY:n edustajistovaalit 2011 
ovat täällä! Muista, että vain äänestä-
mällä voit vaikuttaa. Sähköinen äänestys 
on auki 31. lokakuuta asti. Varsinaisia 
äänestyspäiviä on kaksi, joista 1. marras-
kuuta on sähköinen äänestyspäivä ja 2. 
marraskuuta uurnavaalipäivä. Sähköinen 
äänestys tapahtuu osoitteessa https://
www.tietotoimisto.fi/ky/jasen/login.
asp. Tsekkaa myös kaikkien ehdokkaiden 
esittelyt vaalisivuilta: vaalit2011.kyweb.fi 
ja ayy.fi/vaalit.

Hyvinvointia 
pimeneviin päiviin
Hyvinvointiviikkoa vietetään 31.10.–
4.11. Luvassa on lajikokeiluja Helsingin 
eri liikuntakeskuksissa, Hyvinvointipäivä 
kauppiksella ja esimerkiksi superfoodei-
hin liittyviä luentoja. Omasta hyvin-
voinnista kannattaa pitää huolta etenkin 
syksyn ja pimeyden saapuessa, niin opin-
notkin sujuvat mukavammin.

Kulttuuria kaikille
Marraskuussa on tarjontaa hyvinvoinnin 
lisäksi myös kulttuurinnälkäisille. Pieta-
rin kultturimatkalla 10.–14.11. pääsee 
tutustumaan venäläiseen kulttuuriin, 
tsaarien palatseihin ja Pietarin yöelä-
mään. Korkeakulttuuriviikolla puolestaan 
ihaillaan ballerinoja, nautitaan konser-
teista ja illastetaan lauluillan merkeissä.

Tulevia tapahtumia

2.11. Actin syksyn urailta

9.11. Running Dinner

10.–14.11. Pietarin kulttuurimatka

10.11. Sampo Bank Nordic Case Competition

16.11. Korkeakulttuuria: Don Quijote -baletti

17.11. Korkeakulttuuria: Vanhojen lauluilta

17.11. KYL-kuntis, Virgin Oil

17.–21.11. Kaamos 2011

18.11. Korkeakulttuuria: Rahmaninov-gaalakonsertti

19.11. Korkeakulttuuria: Club act!one stand up

25.–28.11. KY-Kannus & KY-Culinary goes Stockholm

2.12. Actin pikkujoulut

Seuraa kywebin tapahtumakalenteria: 
tapahtumat.kyweb.fi

KY- 

LOOKS

Elina Lankinen, 4. vuosikurssi
”Tyylien ja materiaalien kontrastit 
viehättävät: nahka ja silkki, villa-
housut ja kauluspaita, verkkarit 
ja korkokengät. Käytän paljon 
värejä, enkä taida edes omistaa 
perusfarkkuja. Mummin ja äidin 
varastoista olen löytänyt erikoi-
sempia asusteita. Ylläni oleva 
paita on ostettu Amsterdamista, 
puolinahkahousut ovat Bruuns 
Bazaarin, kengät Ziosta ja takki 
Max&Co:sta. Kello on Issey Miy-
aken ja laukku Lumin. Turbaani 
on tehty itse Stockalta ostetusta 
mustasta silkkihuivista.”

Kylteri  I  WOW MIKÄ SPEKSIPOMMI PUNAKULMA

Teksti ja kuva  I    Essi Ruuskanen

Vuoden viimeinen  
Kylteri ilmestyy 7.12.!



Jäikö jotain 
hampaankoloon?
www.kylteri.fi   |   facebook.com/kylteri

”


