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Työmaainsinöörinä  
Raide-Jokerilla
”Aloitin vuonna 2018 työnjohdon harjoittelijana. Ennen Raide-Jokeria ehdin 
työskennellä Riihimäen ratapihalla, Kemijärvellä päällysrakenneurakassa 
ja Pännäisten kolmioraideurakassa. NRC:llä pääsee tekemään monenlaisia 
hommia.

Työtehtäviini kuuluu mm. työnaikaisten liikennejärjestelyiden toimivuuden 
takaaminen, lupa-asioiden hoitaminen, ympäristöasioiden käsittely sekä 
turvallisuusvastaavana toimiminen. Tekemällä oppii mielestäni parhaiten.”

Teemu Mikkola, työmaainsinööri

Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon uusi, moderni pikaraitiolinja. Muita projekteja ja  
työmahdollisuuksia meillä on ympäri Suomen. Rakennus- ja sähköalan opiskelijoille  
tarjoamme kesätöitä sekä opinnäytetyöpaikkoja.

NRC Group – Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan urakoitsija. Katso uramahdollisuudet nrcgroup.fi
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Taas mennään!

PJ:n Soundtrack: AC/DC - For Those About to Rock (We Salute You)

Vuosi on polkaistu vauhdilla käyntiin. Prosen hommat jäivät V2-ovelle, kun toimi-
piste siirtyi katakombeista Teekkaritalolle OTY:n pestin myötä. Pientä jännitystä 
on ilmassa niin tulevan vuoden kuin lumentulon odottelun suhteen. Wapun tulo on 
ainakin varmempi kuin Suomen talven saapuminen.

Jännitystä tulevalle vuodelle luo PJ-nakin lisäksi tietenkin se, että yhdistys täyttää 60 
vuotta. Juhlavuotta on tieten ikävä viettää yksinään, joten toivon näkeväni teitä jäseniä 
mahdollisimman runsaslukuisena tapahtumissa. Kaikenlaista on tulossa juhlavuoden 
kunniaksi, kuten Teekkariperinneviikko.

Kaiken jännittämisen ohella onneksi jaksaa olla innostunut tulevasta. Tiedän, että tähän 
vuoteen tulee itse kullekin mahtumaan ikimuistoisia hetkiä, joita voi sitten kiikkustuolis-
sa muistella ja samalla katsella kellastunutta Lakkia hyllyllä. Jotta näitä muistoja saatai-
siin, niin tehdään näistä juhlat!

Marso

Puheenjohtajan palstaPääkirjoitus

Kuva: Marco Quiroz, Vilho Tikkanen

Hoplaa! 

Jatketaanpas sitten näiden palstojen kirjoittelua tässä lehdessä. Pari aikaisempaa vuotta 
olen siis kirjoitellut pääkirjoitusta ja PJ-palstaa Ympäristörakentajakillan Nakertajaan. 
Toivotaan että välivuosi tiedotusvastaavan hommista ei ole liiaksi ruostuttanut taitto- ja 
moderointitaitojani.

Teksun luonteesta tulevana vuonna en vielä tässä vaiheesa osaa ihmeempiä luvata, muu-
ta kuin, että tässä omalla sivullani tulen suosittelemaan kunkin kauden lempicocktailiani. 
Muiden juttujen luonne syntyykin pitkälti muun toimituksen toimesta. Pyrin ohjaamaan 
sen toimintaa kohti monipuolista sisältöä. Joten eiköhän tänäkin vuonna näille sivuille 
saada sekä asiaa että hassuttelua.

Kauden drinkki:

Canecutter

2cl tummaa rommia
2cl kahvilikööriä
kokista

Kaada rommi ja likööri  jäillä 
täytettyyn highball -lasiin.
Täytä kolalla. Sekoita.

Ajankohta: alltime

Vinkki: kokeile myös suosik-
ki maustettua rommiasi ja
Coca-Colan Signature mixe-
reitä

Marco Quiroz
Puheenjohtaja
OTY
puheenjohtaja@oty.fi

Kuva: Anna-Kaisa Isolahti

Hyviä viimeisiä kyykkäkelejä toivoen,
Vilho ”T8mu” Tikkanen

Vilho Tikkanen
    T8mu
Tiedotusvastaava
OTY
tiedotusvastaava@oty.fi
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Olisiko teillä hetki aikaa puhua edarista?
Ei? No jos vähän kuitenkin.... 

Juu pitäisi varmaan esittäytyä hieman yleisemmin näin pestin alkuun. 

Kuka/Ketä?

Uusi tupsuvastaavanne Timo Veijola

Kolmannen vuoden KONEtekniikan opiskelija, toiminut aiemmin KONEen sihteerinä, 
koulutuspoliittisena vastaavana ja tärkeimpänä kaikesta prujuvastaavana. Nykyisiä nak-
keja tai ”hyviä hommia”: Edarissa TeTa:n ryhmänjohtaja, Oulun yliopiston hallituksen 
jäsen, FSO:n ympäristövastaava ja tietenkin OTY:n tupsuvastaava. 

Kertauksena edari, eli edustajisto, on hieman kuin pienoiseduskunta, jossa opiskelijat 
päättävät heitä koskevista asioista, kuten lukukausimaksuista. Edarissa on erilaisia vaa-
liliittoja ja -renkaita joista TeTa, Tekniikka ja Talous, muodostaa isoimman ryhmän 14 
paikallaan edarin 37:stä. Vaalit pidettiin syksyllä ja saimme yhden paikan lisää edelli-
seen kauteen verrattuna. Nimensä mukaisesti ryhmä koostu tekniikan ja kauppatieteiden 
opiskelijoista. Lähes kaikki TeTan varsinaiset edustajiston jäsenet vaihtuivat ja heidät 
kaikki löytää OYY:n nettisivuilta, tai TeTan sosiaalisesta mediasta.

Lisäksi teekkareista edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Janne Kilponen ja ylioppilas-
kunnan hallitukseen Santeri Siira.

Mitä tällä suuren ryhmän hirmuvallalla sitten on saatu aikaan? 

Lukukausimaksu päätettiin pitää samana kuin edellisenä vuonna, mutta aivan kumilei-
masin ei se edarikaan ole. Kaikki varmaan muistavat suurta keskustelua herättäneen 
järjestöavustusleikkauksen, jota lääketieteen edustajat esittivät, ja joka pienin muutoksin 
hyväksyttiinkin. Järjestöavusta haluttiin leikata, koska se koettiin tulonsiirtona opiskeli-
joilta toisille, sillä kaikki ainejärjestöt eivät sitä voineet saada. Vähennetty 9000, (yh-
deksäntuhatta), (IX) euroa on vain muutama prosentti OYY:n vuosibudjetista, ja OYY 
tarjoaakin jäsenilleen lukukausimaksua vastaan lukuisia muita palveluita, kuten tukea 
opintoja koskevissa asioissa. Kokouksessa täytettiin myös ylioppilaskunnan lakisääteisiä 
tehtäviä, eli nimettiin opiskelijaedustajia yliopiston hallintoelimiin.

Lakiin ja yliopiston johtosääntöön on kirjattu, että yliopiston päättävissä elimissä tullee 
olla opiskelijaedustajia. Heidät tunnetaan myös hallopedeinä. (HALLinnon OPiskeli-
jaEDustaja) Edustajistovaalien aikaan käynnissä oli myös hallopedhaku, jossa pyrittiin 
täyttämään noin 170 avointa paikkaa eri päätöksenteon tasoille. Hallopedeilla, pestin 
mukaan, voi olla huomattavaakin valtaa vaikuttaa asioihin. Esimerkiksi yliopiston 
hallituksessa tulen ottamaan osaa yliopiston kampusstrategiaa koskeviin päätöksiin.  
No siirretäänkö yliopisto keskustaan? Ehkä, kyseessä ei ole vuokrien kilpailutus mitä 
usein kuulen, mutta on silläkin osuutta asiaan. Perimmäinen tarve muodostuu yliopiston 

remontointitarpeesta, opetus- ja kulttuuriministeriön tutkintotavoitteiden määrästä ja 
väestörakenteen muutoksista. Kysykää itseltänne ”Opiskelisinko mieluummin keskus-
tassa kuin linnanmaalla?”

No jos on näin “hyviä hommia” tarjolla niin miten niihin voi osallistua? 
Loistava kysymys, edarivaalit oli ja meni, mutta hallopedien täydennyshaku on käyn-
nissä tälläkin (kirjoitus)hetkellä! Hae, niin voit päästä vaikuttamaan ja mukaan TeKoLu-
piin. Kaikki hallopedpestit ja haut löytyvät osoitteesta halloped.fi. Taitaa niistä hommista 
saada kokouspalkkioitakin... Vaikuttaa voit myös tuomalla huolesi ja miettesi hallopedi-
en, edaattorien, kiltojen kopjen, OYY:n asiantuntijoiden tai muiden vaikuttajien tietoon. 

Tupsuvastaavan palsta
Kirjoittanut: Timo Veijola

Kesätyöhakumme on käynnissä 28.2.2020 asti.
Lue lisää ja lähetä hakemuksesi täällä:

www.vahanen.com/kesätyö
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Yhdeksän Teekkaria on saapunut OTYssin päivystykseen se-
kavien vaivojensa kera. Tiskihenkilö kuulustelee, mikä on 
vikana ja mitä asialle voitaisiin tehdä.

Puheenjohtaja - Marco Quiroz

Esittele itsesi lyhyesti; nimi & solmujen lukumäärä, tie-
dossa olevat nakit, mille killalle lähetetään lasku?
Mikä on hätänä, miksi olet joutunut tulemaan päivystyk-
seen?
Miten vaiva syntyi, onko se itseaiheutettua, kaverin yl-
lytyksen seurausta vai spontaania?
Onko vaivasi kertaluontoinen vai toistuvaa/jatkuvaa?
Käytkö usein OTYssin päivystyksessä / koska viimeksi kä-
vit täällä?
Minkälaista hoitoa toivotte saavanne? 
Minkälaisen hoitajan toivotte / Onko teillä lempihoitajaa 
täällä?
Bonuskysymys: osallistutko OTY60 -vujuille 10.10.2020?

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

OTYS
Akuuttipäivystys

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Marco Quiroz, kaksi (2) solmua. PJ-nakki napsahti. Las-
kut laitetaan Proselle.

Kättä jomottaa kunnolla.

En tiedä, siksi tulin täältä OTYssistä hakemaan apua. 
Epäilen, että rasitusvamma nuijan paukuttamisesta tai 
raskaiden maljojen nostamisesta.

Toistuvaa, pätkivää kipua. Anestesia olisi kiva.

Kyllä täällä sen verran on jouduttu käymään että alkaa 
hoitajat olemaan tuttuja.

OTYssille tuttua laatua! Hyvä fiilis ja lämmin olo hoidon 
jälkeen.

Lempihoitaja taitaa olla ”Jal-
lu”. Tunnistaa siitä että hän 
on brunette ja kun silmiin kat-
soo niin on kuin katsoisi täh-
teä. Hieno tapaus, tulee lämmin 
olo hänen hoivaamisensa jäl-
keen.

Kuullut että olisi osallistumi-
sen arvoinen, joten ehdottomas-
ti. Toivottavasti en ole sil-
loin päivystyksessä.

POTILAS #1:

Laatinut, koonnut ja haastatellut:
Ville Mukka

Kuva: Marco Quiroz
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Jassu ”Jasmin” Rojola kahdella solmulla. Aitonakki sih-
teeri ja prinssinakki leipuri, laskun voipi laittaa suo-
raan OTYlle.

Kymmensormijärjestelmä jäi päälle enkä saa sormien täri-
nää loppumaan. :(

Kaveri yllytti spontaanisti mutta itseaiheutettuahan tämä 
on.

Nyt ainakin jatkuvaa, miten tämä loppuu?

Yleensä maanantaisin klo 11-14.

Pikaista

Yksi Derek Shepherd, kiitos.

Jos tämä tärinä saahaan siihen mennessä loppumaan. (No 
tottakai osallistun :) )

Marjut Hautamäki, neljä solmua, Taloudenhoitaja, Kone-
killalle

Keräsin taas liian monta nakkia tälle vuodelle killasta 
ja OTY:stä vaikka piti valmistua. Nyt tarvin apua opin-
tojeni etenemiseen.

Yllytyksestä spontaanisti itseaiheutettua

Koko opintojen ajan n. kerran vuodessa havahdun tähän 
tilanteeseen.

En ole ennen käynyt. Enköhän mää pärjää.

Dippapaikka syksylle

Onko sillä jotain väliä? Kaikki hoitajat on kivoja

Bonus: Tottakai

Sihteeri - Jasmin Rojola
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Taloudenhoitaja - Marjut Hautamäki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

POTILAS #3:POTILAS #2:

Kuva:
Jasmin Rojola

Kuva:
Marjut Hautamäki
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VPJ, lisäksi muutama muu hallitusnakki muissa järjes-
töissä. Ympäristötekniikkaa opiskelen, laskun voi lait-
taa SIKille.

Kone kaatui, maksa kavitoi ja kaapista loppui lonkero.

No miten ne vauvat yleensä syntyy, jos ei käytä kortsua 
on turha oottaa taulutelkkaria.

Kausiluontoinen, aina kun kärpät voittaa niin lompakko 
häviää

Harvemmin, mutta vakioaika löytyy. Viimeksi kävin täällä 
HV-mökkireissun yhteydessä.

Enkelihoitoa, sähköshokkeja ja Jeessusta

Tasa-arvon ja puolueettomuuden nimissä siirryn seuraa-
vaan kysymykseen.

Nimenä toimii Riina Annunen, solmuja on 2 kipalet-
ta, nakkina olis tää OTY:n fuksiohjaaja ja OTiTille saa 
laittaa laskun :)

En ole ihan varma mitä tapahtui, mutta tämä tapahtumien 
ketju sai alkunsa vaalikokouksessa.

Vaiva on suurimmaksi osaksi spontaanin itseaiheutettua. 
Ehkä myös hieman yllytystä oli mukana.

Vaivani ovat ehkä liiankin toistuvia ja itseääntoista-
via. Viime vuonna oli sama vaiva, mutta kävin silloin 
eri päivystyksessä.

Pakko myöntää, että tämä on ensimmäinen kertani OTYssin 
päivystyksessä, mutta muista päivystyksistä on kokemus-
ta.

Isäntä - Riikka Haataja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fuksiohjaaja - Riina Annunen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jos en ole silloin OTYS-
sin päivystyksessä, kyllä. 
Toivoisin myöskin, että 
juhlat eivät johda OTYSsin 
päivystykseen.

Toiveena olisi niin hyvä 
hoito, että kaikki sujuisi 
ilman suurempia komplikaa-
tioita ja jälkihoitoja.

Toivoisin sellaisen mukavan 
hoitajan, joka yrittää par-
haansa.

Tottakai sitä osallistu-
taan!!! Ainakin, jos ei 
olla päivystyksessä...

POTILAS #5:POTILAS #4:

Kuva: Riikka Haataja

Kuva: Riina Annunen
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Meea Tikkanen, solmuja kolme, julkisessa tiedossa olevat 
nakit on kulttuurisika ja laskun voi laittaa Oulun Ark-
kitehtikillalle.

Olen jo pidemmän aikaa kokenut olevani sika.

Haastava selittää. Väittisin että kaikkea edellämaini-
tuista? Toisaalta kaverit yllyttivät olemaan rohkeasti 
sitä mitä on kun aikaisemmin epäröin. Nyt on sitten al-
kanut tuntumaan, että ehkä minä kuitenkin olen enemmän 
sika. 

Vaiva on jatkuva, mutta toivon löytäväni ratkaisun vuo-
den loppuun mennessä.

Tämä on ensimmäinen kertani, mutta toivoisin viikottai-
sia käyntejä keskustellakseni siitä kuka minä olen. Olen 
alkanut harkitsemaan myös nenäleikkausta tunteakseni 
oloni oikeaksi. 

Malla Laiti, kaksi solmua. Tiedän olevani TST:n tiede-
kuntahallituksessa opiskelijaedustajana, OTYlla suhde-
vastaavana ja TISuVaKon vetäjänä. Laittakaa lasku SIK:l-
le.
 
Pää ei enää pysy kainalossa. Taisin tippua hevosen se-
lästä kesken moottorikelkkasafarin. 

Spontaanisti itseaiheutettua.

Toistuvasti kertaluontoista. 

Aina sitä lupaa itselle, että ei ikinä enää, mutta taas 
mennään. 

Hyvää ja hellää, lämmintä ja antoisaa. 

Kulttuurisika - Meea Tikkanen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Suhdevastaava - Malla Laiti
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rentoja hoitoja, ei tämä 
niin vakavaa ole. Ja jos 
ruokaa saisi, nälkä on kova 
niin tähteetkin käy.

Lempihoitajaa ei vielä ole, 
mutta toivoisin vegaania 
hoitajaa, sillä sekasyöjät 
aiheuttavat välillä selittä-
mättömiä pelkotiloja.

Jos karsinapaikkoja vain 
riittää niin ehdottomasti!

POTILAS #6: POTILAS #7:

Todellakin on! Lempihoi-
tajani muistaa ulkoa lää-
keaineallergiani sekä sen, 
ettei mulle voi tarjota 
banaania välipalaksi. 

Sen näkee sitten, saako 
koiravapaan. 

Kuva:  Meea Tikkanen

Kuva: Ella Pitkäkoski
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Teemu Turpeinen, 2 solmua. Nakkeja tälle vuodelle: OTYn 
koulutuspoliittinen vastaava, sekä YMPillä raksamestari. 
Laskut ynnä muut saatavat saa postittaa YMPille, Samia 
ilahduttamaan :---).

Liian pitkä noppaputki päällä, joten pakko päästä katkol-
le (kuulemmaa).

Vaikka moni sanoisi, että vaiva on itse aiheutettu, niin 
päätän kumminkin sysätä syyn valtion harjoittaman, ajal-
laan valmistumista painostavan, koulutuspolitiikan nis-
koille. Kavereiden painostuksesta täällä olen. Kuulemman 
ei tämmöinen repiminen ole enää tervettä, varsinkaan kun 
vappuunkin on jo reilusti alle sata päivää jäljellä.

Valitettavan toistuvaa. Kierteen saa onneksi kummin-
kin yleensä kesän ajaksi katkaistua, jotta rahat riittä-
vät taas täysipäiväiseen noppien kiskomiseen muun vuoden 
ajaksi.

Jos nyt en aivan väärin muista, nopanhuuruisen muistini 
läpi, niin tarkalleen ottaen noin vuosi takaperin.

Jos edelliskertoihin on luottaminen, niin luvassa on jäl-
leen intensiivivieroitusta, jossa minulle näytetään ku-
via väärin täytetyistä hopseista, ohinukutuista tenteis-
tä, Weboodin hylätyistä kurssimerkinnöistä ja sitä kautta 
saamatta jääneistä nopista. Hoitoa yleensä tehostetaan 

Tiedotusvastaava - Vilho Tikkanen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tee- eikun Vilho Tikkanen, kahd- eikun kaksi solmua. 
Nakkeja on tiedossa tiedotuksesta jarruiluun ja johonkin 
lehteenkin pitäisi kirjoittaa. Laskun voi suunnata Ympä-
ristörakentajakillalle

Uskon, tai ainakin luulen, että kärsin jostain identi-
teettikriisistä. Välistä kuvittelen olevani Vilpo Kah-
deksan vaikka oikeasti nimeni on aina ollut Teightmu 
Tikkanen. Vai oliko se toisin päin?

Yhtenä aamuna heräsin ja tunsin kuinka jokin toinen per-
soona sisälläni yrittää ottaa vallan. Itseaiheutettua 
tämä varmaankin on, mutta syyttäisin mielelläni muita.

Jatkuvaa, joskin oireiden vakavuus vaihtelee. Toisinaan 
olen täysin varma siitä kuka en ole, mutta toisinaan 
olen täysin varma siitä että ehkäpä saattaisinkin mah-
dollisesti olla joku muu.

Olen aiemmin pari satunnaista kertaa käyttänyt OTYssin 
palveluita.

Psykiatrista hoitoa varmaankin. Haluaisin selkyyttä sii-
hen miksi välistä kuvittelen olevani Vilho. Eikun siis 
Teemu. Eikun siis... niin.

KoPo-vastaava - Teemu Turpeinen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

POTILAS #8: POTILAS #9:

juottamalla olutta suoraan nenä-
mahaletkulla, esinauhoitettujen 
teekkarilaulujen soidessa.

Ikiteekkari olisi tieysti se pa-
ras, mutta kuka tahansa n:nnen 
vuoden opiskelijakin kelpaa.

Osana pitkäntähtäimen hoitosuun-
nitelmaa on osallistua mahdolli-
simman useaan, maanista noppien-
keruuta ehkäisevään tapahtumaan, 
joten kyllä varmaankin sitten 
aion.

Olisiko teillä muita Teemu-
ja hoitajina täälllä? Ehkä 
joku heistä osaisi avata 
kokemuksiani.

Kyllä! Yhtä varmasti kuin 
olen Teemu!

Kuva: Hannele Taskinen Kuva: Teemu Turpeinen



18 Teksuutimet 1/20 19Teksuutimet 1/20

Kun jarrut katosivat
Miettiessäni ensimmäiselle palstalleni soveltuvaa aihetta mietin, mikähän olisi mahdol-
lisimman merkittävä muutos oululaisessa opiskelijakulttuurissa verrattuna oman opis-
kelutaipaleeni alkuvaiheisiin? Päädyin ilmiöön, johon tuntuu nivoutuvan varsin monta 
kulttuuriin ja työmaailmaan vaikuttavaa asiaa. Puhun tietenkin opintoihin käytetyn vuo-
simäärän dramaattisesta laskusta. Tämä epäilemättä Kelan punoma juoni lyhentää niin 
järjestömuistia kuin aktiivien keskimääräistä kokemustasoakin. Toki tämä myös tarkoit-
taa, että ihmiset pääsevät nopeammin työn syrjään kiinni, joten ilmiö ei ole toki sinällään 
täysin negatiivinen. Aihe on kuitenkin mielestäni kiehtova, sillä toisaalta kokemattomuus 
johtaa helposti virhearviointeihin mutta mahdollistaa uusien ratkaisumallien syntymisen 
tuttuihin haasteisiin.

Aloittaessani opintoni kirkasotsaisena fuksina syksyllä 2013 tyypillinen vanhempi tie-
teenharjoittaja oli vähintään viidennen vuosikurssin edustaja, nestoriosaston yltäessä 
jopa kymmeneen vuoteen. Tällöin kiireen tuntua ei pahemmin ollut, sillä vielä suhteelli-
sen vasta DI:n opinnot oli aikataulutettu suoritettavaksi noin 6-7 vuodessa. Tällä aikatau-
lulla opintoihin ehti paneutua rauhassa ja aikaa jäi myös verkostoitumiseen sekä aktiivi-
tehtävissä toimimiseen. Ainakin vielä itse opiskellessani tämä aikataulun tiukentuminen 
5,5 vuoteen näkyi asioiden kiireellisempänä läpikäyntinä, sillä opiskeltavan asian määrää 
ei oltu samassa suhteessa vähennetty. Asian laita tuskin on muuttunut tähän päivään 
mennessä mihinkään, sillä uutta huomioitavaa tulee jatkuvasti lisää maailman moderni-
soituessa kiihtyvällä vauhdilla.

Miten tämä sitten vaikuttaa tavoitteessa, eli valmistumisen jälkeen? Kuten sanottua, asiaa 
pitää omaksua enemmän nopeammin, joten tietty rutiinin tuoma varmuus tekemiseen 
pitää kehittää vasta työelämän puolella. Mielestäni tämä on harmillista, sillä ainakin 
omalla kohdalla henkistä kypsymistä on tapahtunut aikamoisesti tuon 5,5 vuoden raja-
pyykin jälkeen. Mieluummin harrastan henkistä kasvamista siinä vaiheessa, kun päätök-
sistäni ei riipu muiden työpaikat ja työnantajan rahat. Toisaalta omalla kohdallani työko-
kemusta ehti kertymään opintojen ohessa yhteensä parin vuoden verran kesätöillä, mistä 
on ollut huomattavaa hyötyä myöhemmin uusien tuotantojärjestelmien omaksumisessa. 
Työelämän kannalta tilanne on siis kaksipiippuinen: järjestöhommissa saa isompia vas-
tuualueita nopeammin, jolloin oppii tehokkaasti virheiden kautta. Toisaalta asiaosaami-
nen kehittyy huomattavasti rivakammin töiden parissa.

Entäpä sitten se kulttuuripuoli? Olen tulkinnut tietyt viime vuosien haasteet uusien aktii-
vien värväämiseen seurauksena tiukentuneista aikatauluista opintojen suhteen. Teekka-
riuden toivot laitetaan hommiin yhä aiemmin, mikä ei voi olla näkymättä sekä koetussa 
stressissä ja kokemattomuudesta johtuvissa mokissa. Toisaalta näistä virheistä varoittami-
nen on ollut vaikeaa, sillä jostain syystä rakentavaakin palautetta on monesti vaikeaa saa-
da perille ilman vastaanottajan loukkaantumista. Olisikin hienoa saada tasainen edustus 

Kirjoittaja on vuoden 2017 Kulttuurisika, joka tuli toimineeksi laajalti järjestökentällä 
aina kilta- ja otyhommista edariin, Teekuun, radioon ja speksiin. Hyvin alkaneet opinnot 
päättyivät kesällä 2019 töiden ajaessa Etelä-Suomeen.

Wanhan Sian palsta
välillä aktiivihommiin, että kenenkään täytet-
täväksi ei tulisi liian isoja saappaita liian pian. 
Esimerkiksi fuksien asettaminen tiettyihin 
rooleihin on mielestäni sääli fuksin itsen-
sä kannalta, kun esimerkiksi ensimmäisen 
Wapun taianomaisuudesta ei pääse samalla 
tavalla nauttimaan järjestäjäpuolella.

Loppukaneettina suosittelisin nykyisiä opis-
kelijoita nauttimaan opinnoista haasteineen 
ja rientoineen, sillä jossain vaiheessa siitäkin 
touhusta tuppaa kasvamaan pois. Muistakaa 
myös, että vaikka valmistuisi kolmekymppi-
senä, niin töissä ehtii silti olemaan reilusti yli 
30 vuotta. Nyt on hyvä aika tutustua isoon 
joukkoon ihmisiä ja etsiä uusia mielenkiinnon 
kohteita, sillä kaikki kurssit ehtii kyllä suorit-
tamaan ennen valmistumista.

Kuva: Markus Honkanen

Kirjoittanut: Markus Honkanen

Tervetuloa  
osaavaan joukkoomme!
WSP on eri osaamisaloja yhdistelevä yhdyskuntarakentami-
sen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan 
uutta ja korjaamaan vanhaa. Suunnittelemme, tutkimme, 
konsultoimme ja muotoilemme rakennettua ympäristöä 
viihtyisäksi niin, että se kestää ja luo kilpailukykyä. Ydinosaa-
misalueitamme ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennesuun-
nittelu, korjausrakentaminen ja rakennuttamispalvelut. 

Meillä työskentelee yli 650 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. 
Suomen WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa työskentelee 
49 000 asiantuntijaa 550 toimistossa ympäri maailmaa. 

Uskomme WSP:llä, että työ sujuu, kun on hyvä fiilis ja ym-
pärillä tiimi, johon voi luottaa. Monialaiset, eri alojen huip-
puosaamista vaativat projektit edellyttävät onnistuakseen 
avointa ja osallistavaa työilmapiiriä. Pidämme hyvää koulu-
tusta tärkeänä, mutta työntohinassa hankitaan kuitenkin se 
ammattitaito, jolla projektejamme toteutetaan. 

Opiskele siis monipuolisesti ja ole aina valmis  
oppimaan lisää – niin mekin olemme!

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: 
rekry.wsp.com
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