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> Pääkirjoitus

Vau. Mikä pääkirjoitus. Monta kiitosta. Tosi lyhyt.
Kun ei ole tarjota mitään oikean pääkirjoituksen arvoista pohdintaa, turha tähän on
palstatilaa tuhlata. Tiivistettynä: Paras vuosi ikinä. Kiitoksia muulle hallitukselle,
Teksuutimien toimitukselle, muille OTYn toimijoille ja kaikille muille huipuille
tyypeille, joiden kanssa on ollut ilo tänä vuonna tehdä huikeita juttuja! Kaimalle
tsemppiä tiedotushommiin ens vuodelle! Hanskat tippui. Irti!
-Teemu, /dehilight tiedotus
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Teemu Leskinen
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Kyykkäyhteisössä tapahtuu
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> Puheenjohtajan palsta

Viimestä viedään.
Tänä vuonna oon yrittäny kirjoitella tälle palstalle vähän muutakin ku
tulevien ja menneiden tapahtumien selostamista, mikä on ollut aika
perinteinen näky eri kiltalehtien puhispalstoilla. Itselläkin viime
vuonna. Onnistuttua tuli ehkä puolittain. Kai sillä jo hyvän kolmosen
arvosanan sais, ku pari ajankohtaista aihetta on saanu käsiteltyä.
Nyt kuitenkin pätkä pj-palstan peruslinjaa.
Todella mahtava vuosi lopuillaan. Ehkä parhain. Mutta
kuitenkin. Haikeana ja helpottuneena kohti loppua. Koko syksy
on ollut vähän kuin aamu. Aamulla miettii, että jos jatkais
nukkumista vielä vähän. Syksyllä on miettinyt, että jos jatkais
hallitushommia vielä vähän. Mutta jossaki välissä on hyvä
lopettaa torkuttaminen, ku muuten jää monta asiaa tekemättä.
Vaikka hallitushommat on nukkumisen tavoin mukavaa puuhaa,
niin kyllä tähän pestiin on hyvä lopetella hallitustoimet (ainakin
isot ja aikaavievät sellaiset) ja ottaa aikaa taas harrastuksille,
opinnoille ja kavereille. Aikaa itselle.
V*ttu mitä tekstiä taas. Ei tää PJ-palstan kirjottelu oo yhtään mun
juttu, mutta onneksi viimeistä kertaa.
Minä juon nyt.
Juha
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Kyykkäyhteisössä tapahtuu
Toimittaja: Mira Huttunen

Pysyvän lumen laskeuduttua Ouluun alkavat kartut heilua ja kyykät lennellä ympäriinsä Oulun
yliopiston T2 oven edessä sijaitsevilla parkkipaikoilla ilta myöhällä – tai näin oli ainakin ennen.
Uskollisimmat kyykän harrastajat varmasti jo tietävät, että kyykän harrastajille on heidän riemukseen rakennettu uusi pelikenttä sijoillensa Humanistipään nurmikolle kirjasto Pegasoksen
taakse. Pelikentän laidalla kiiltelee myös uusi, uljaan sininen kyykkäkoppi. Näin innostuneille
kyykkääjille mahdollistetaan lajin harrastaminen ympärivuotisesti sekä vuorokautisesti. Uusi
pelikenttä antaa siis mahdollisuuden harrastaa kyykkää myös kesäisin. Mutta mikä on tarina
uuden pelikentän takana? Aiheesta meille kertoo Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseuran puheenjohtaja Anne Herranen.

Mistä idea uuden pelikentän rakentamiseen on saanut alkunsa?
Pelikentästä on puhuttu vuosien ajan,
mutta varsinainen tarve tuli, kun Norssin
hiekkakentät muutettiin tekonurmikentiksi kesällä 2012 ja kesäkyykälle ei ollut pelipaikkaa yliopiston läheisyydessä. OAMK
on tehnyt yliopiston kanssa tiivistä yhteistyötä asian tiimoilta ja yhteistyön tuloksena kenttäasia alkoi etenemään. Ensimmäiset suunnitelmat saatiin jo syksyllä 2012
mutta erilaisten selvitystöiden takia asia
venyi ja venyi. Todenteolla suunnitelmat
alkoivat etenemään kesällä 2013 ja rakentaminen alkoi syksyllä 2013.
Kuka on pelikentän suunnitelman ja
rakentamisen takana?
Kenttää suunniteltaessa OAMK esitti omia
ehdotuksiaan kentän toteutusta varten.
Varsinaisen suunnitelmat teki kuitenkin
arkkitehtitoimisto. Kentän rakentamisesta
päättivät yhdessä yliopisto sekä Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy. Rakentamassa
kenttää on ollut muutama eri urakoitsija.

OAMKin puheenjohtaja Anne Herrasen tyylinäyte
tämän vuoden WCOKista. Kuva: Tommi Yliniemi

Mitä hienouksia uudelta pelikentältä
löytyy?
Kentän pinta on kivituhkaa ja keväällä pinta tullaan vielä viimeistelemään kesäkäyttöä varten.
Uudelle kentälle mahtuu vierekkäin kaksi kyykkäkenttää. Kentän laidalta löytyy uusi kyykkäkoppi,
jossa on selvästi enemmän säilytystilaa kuin vanhassa. Uuteen kyykkäkoppiin rakennetaan käytännölliset hyllyt ja kyykkäkoppi sähköistetään.
Sähköistys sisältyy urakkaan. Kyykkäkentälle
tulee valaistus tämän talven aikana. Vasta valaistuksen valmistuttua kyykkäkopin sähköt kytketään ja kenttä on täydessä käytössä. Kyykkäkenttä
on reunustettu maavalleilla, joita voidaan hyödyntää myös katsomona.
Onko pelikentällä vielä virallista nimeä?
Pelikentällä ei ole virallista nimeä. Kenttä on yliopiston omistuksessa, joten seura ei voi määrittää
sille ”virallista” nimeä. Ajan kuluessa kentälle varmasti vakiintuu jokin tietty kutsumanimi.
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Kyykkä pähkinänkuoressa
Mitä kyykkä on ja kuinka sitä pelataan?
Kyykkä on vuosisatoja vanha karjalainen ulkona pelattava peli. Kyykässä pyritään kyykkämailoja heittämällä poistamaan kyykät pelineliöstä mahdollisimman vähin heitoin. Eniten
tai vähemmillä heitoilla kyykkiä pelineliöstä
poistanut on voittaja. Kyykkää voi pelata henkilökohtaisena pelinä, paripelinä tai nelihenkisenä joukkuepelinä.
Kuinka kyykkäämään pääsee mukaan?
Kyykkäämään pääsee mukaan liittymällä Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseuran
(tuttavallisemmin OAMK) jäseneksi. Seuran
jäseneksi voi liittyä täyttämällä nettisivuilta
löytyvän jäsenhakemuksen ja toimittamalla
sen yliopistolla olevaan OAMKin postilokeroon. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Oulun yliopiston opiskelijat, sieltä
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Joukkuepelissä vastustajan pelineliöön
asetaan 20 kahden kyykän tornia.
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Kyykkäsanastoa
Akka = kahden pisteen arvoinen kyykkä
neliössä tai neliön eturajalla
Pappi = yhden pisteen arvoinen kyykkä
neliön sivu- tai takarajalla
valmistuneet ja siellä työskentelevät henkilöt.
Seura järjestää säännöllisesti sunnuntaikyykkää lumitilanteen salliessa. Sunnuntaikyykkä
järjestetään kauden alettua joka sunnuntai klo
14 alkaen. Tällöin uusi kyykkäkenttä on varattu sunnuntaikyykkääjille ja paikalla on seuran
toimijoita opastamassa lajin pariin.
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura
järjestää myös erilaisia mittelöitä kyykän pelaajille pitkin talvea: Oulun Kyykkäliiga ja Liigacup, Parikyykkäliiga, Fuksikyykkä ja World
Cup of Kyykkä (WCOK) Lisäksi OAMK järjestää
Oulusta matkan Tampereelle Akateemisen
kyykän MM-kisoihin.
Lisätietoja kyykästä ja seuran toiminnasta löytyy osoitteesta www.oamk.oulu.fi. Liittymällä OAMKin jäseneksi saat myös sähköpostilla
tietoa seuran järjestämistä tapahtumista!
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Kona = kyykkärivi eturajalla
Hauki = puhdas hutilyönti, missä maila ei osu
yhteenkään kyykkään. Virallisissa säännöissä hutilyönniksi katsotaan heitto, mikä ei vie
yhtäkään kyykkää ulos pelineliöstä. Heitto voi
kuitenkin siirrellä kyykkiä neliön sisällä.
Torni = konaan asetettu kyykkäpari, missä
kaksi kyykkää asetetaan päällekkäin. Torneja
pyritään poistamaan neliöstä kertaheitolla ilman, että neliöön leviäisi akkoja. Tällöin puhutaan yleensä konaheitosta ja torniheitosta.

Muita
talven
opiskelijoille

ulkoilma-aktiviteetteja

Jos kyykkääminen ei tämän jutun jälkeen
silti tunnu omalta talvilajilta, on Teekkareilla
mahdollisuus harrastaa myös muita ulkoilmaaktiviteetteja kuten:
•
Avantouintia Tuirassa (Tuiran uimaranta)
•
Laskettelua
Ruskotunturilla
(avataan
joulukuussa) www.ruskotunturi.fi
•
Teekkareiden lenkki joka maanantai - lähtö
Teekkaritalolta klo 18.30
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> TYKin suusta

Oulu teki sen taas! Nimittäin oli aktiivisin paikkakunta TEKin halloped-haussa. Jutun kirjoittamishetkellä valinnat olivat vielä salaisia, joten en niitä tässä rupea erittelemään. Onnittelen valittuja jo etukäteen!
TEK haluaa levittää äärimmäisen tärkeää työmarkkinatietoutta opiskelijoiden keskuudessa,
mutta myös tukea teekkarikulttuuria. Haluankin TEKin puolesta kiittää Teekkareita, kiltoja
ja OTYä antoisasta yhteistyöstä vuonna 2013 ja tiivistää sen alla olevaan kuvaan.
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Mitä meistä tulee?
Onko nykytaloustilanteessa elämää vielä valmistumisen jälkeen? Lehdistö meille huutaa ilmiselvästä ympärillämme vellovasta taantumasta, hallitus keksii
koko ajan uusia keinoja säästää ja Oulukin ilmoitti juuri aloittavansa koko henkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut.
Luemme koko ajan uutisista uusista konkursseista, YT-neuvotteluista, irtisanomisista ja pätkätöistä. Kaikille ei varmasti ole enää oman alan töitä. Ja mitkä kullekin ovat niitä oman alan töitä?
Tilanne ei kuitenkaan varmasti ole näin paha. Kaikilla meillä on unelmamme,
ajatuksemme tulevasta ammatista ja töistä, mutta joskus sitä ajautuu jonnekin
aivan muualle.
Toimittajat: Outi Toivonen, Jussi Pulkkinen

Mari-Leena Talvitie

Ympäristötekniikan DI - tulevaisuuden rakentaja
Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Mari-Leena Talvitien
(os. Kairivaara) on ehtivä nainen. Mari-Leena
opiskeli teollisuuden
prosessi- ja ympäristötekniikkaa, ympäristöalan kokonaisuuden
hallintaa mm. päästöjä
ja niiden ehkäisemistä, laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Opiskelujen
alkuvuosina hän haaveili ympäristöalan yrityksestä ja yrittäjyydestä, johon vaikutti se, että
hän oli kasvanut ”yrittäjäperheen kaaoksen
keskellä”.

töissä. Lähes ”puolet iästään” hän on toiminut
puoluepolitiikassa ja valtuustoissa vastuunkantajana.
Opiskeluaikana kolme rakkainta järjestöä on
ollut hänelle YMP, EPO ja OYY. Mari-Leena
on toiminut Ympin rahastonhoitajana 2001
ja puheenjohtajana 2002, OYY:n hallituksen
jäsenenä 2003 ja loppuvuoden hallituksen puheenjohtajana sekä herättänyt henkiin EPO:a
puheenjohtaja 2006 ja rahastonhoitajan aikaisemmin. Rahastonhoitajana Mari-Leena on
ollut ideoimassa varainkeruuta: Ympille Akateemiset alkajaiset ja ValeWapun ja EPO:lle
Wappuhäijyilyt.

Mari-Leenalla on elämässään neljä isoa unelmaa: Valmistua (DI:ksi), olla äiti, toimia ympäristöministerinä ja yrittäjyys. Puolet on toteutunut, puolet vielä toteuttamatta.
Opiskelujen aikana Mari-Leena teki kesätyöt,
harjoittelut ja diplomityön Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaalle. Jo opiskeluaikana, vuodet
2004 ja 2005, hän teki puolipäiväisesti kansanedustajan avustajan töitä. Luottamustoimia
Mari-Leenalla on ollut ”aina”. Hän on myös
ollut lähes koko ikänsä erilaisessa järjestötoiminnassa mukana, partiossa ja urheilujärjesHaakon

Aker

Arcticissa

◄

Kruununprinssi
22.10.13

9

Opiskeluiden loppuvuosina Mari-Leena ehti
siirtyä vielä enemmän kunnallispolitiikkaan,
hän on ollut Oulun kaupunginvaltuustossa
vuodesta 2005 lähtien. Hän on toiminut kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajana
2009-2010 ja 2011-2012 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajana.
Mari-Leena teki valinnan työstään valmistumisen jälkeen, noin kolme vuotta sitten, esikoisen Moonan ollessa pieni. Jotta hän pystyisi
yhdistämään tasapainoisesti ja samanaikaisesti perheen ja työn, päätti hän yhdistää vain
kahta näistä kolmesta: perhe, politiikka ja ympäristöalan työt. Nyt on siis yhdistetty perhe ja
politiikka, myöhemmin on ympäristöalan ja
yrittäjyyden vuoro.
Mari-Leena on tällä hetkellä perhevapaalla
oululaisen yrittäjätaustaisen kansanedustajan Esko Kurvisen (kok) avustajan tehtävistä.
Samalla hän toimii Kokoomuksen puoluevaltuuston 1. varapuheenjohtajana ja Oulun
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, jotka
ovat luottamustoimia. Valtuuston puheenjohtajuuteen menee noin kolme päivää, maanantai sekä pari päivää tai iltaa, viikosta.
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Samanlaista viikkoa ei ole, ajallisesti eikä aiheiltaan. Lokakuussa Mari-Leena sai olla
kertomassa kruununprinssi Haakonille Oulu-Tromssa yhteistyöstä sekä osallistua Norja–yhteistyöhön liittyvälle Tasavallan presidentin illalliselle. Toisina päivinä hän toimii
”nuijan varressa” palaverista toiseen ja toisina
päivinä hän on leikkipuistoilemassa lastensa
kanssa. Kaikki nämä ovat yhtä merkittäviä töitä ja työpäiviä hänelle.
Opiskeluista on ollut Mari-Leenalle paljon hyötyä. Kokonaisuuden hahmottaminen, kyky ottaa asioista selvää, mutta myös kyseenalaistaa
on hänen mielestään täyttä hyötymistä opiskeluista. Ympäristö-, laatu- ja yhteiskuntavastuihin liittyvät asiat ovat nousseet viimeisen
kymmenen vuoden aikana myös politiikan
keskiöön. Harvalla päättäjällä tai vaikuttajalla
on niistä ”alan tietoa”, joten Mari-Leena kokee
opinnoistaan olleen erittäin paljon hyötyä.
Paljon hyötyä on myös esimerkiksi ihmissuhdetaidoista, joita on kertynyt opiskeluaikojen
järjestötoiminnasta. Nyttemmin hän on pystynyt hiihtämään ladun auki monelle nuorelle ja uudelle tekijälle, lisää näitä tarinoita voi
Mari-Leenalta kuulla joskus kiltahuoneella tai
vuosijuhlissa…

Jaakko Tähtinen

Mitä meistä tulee? <

- Koneinsinööri automatisoituu
Jaakko Tähtinen haki opiskelemaan Oulun yliopistoon konetekniikan koulutusohjelmaan,
koska hakiessaan koki sisäänpääsyn olevan
helpointa konepuolelle. Tuolloin näin olikin,
johtuen IT-alan räjähtäneestä suosiosta. Sähkötekniikan vuosittainen sisäänotto oli tuolloin
parisen sataa opiskelijaa, ja tietotekniikankin
opiskelun aloitti joka vuosi yli sata uutta opiskelijaa. Konetekniikka oli tuolloin pienemmällä huomiolla, joten sisäänpääsy oli suhteessa
helpompaa. Alkuperäinen suunnitelma oli
vaihtaa opinnot myöhemmin tietotekniikan
puolelle, kunhan taloon on ensiksi päästy sisään, mutta opintojen edetessä konetekniikan
opintojen käytännönläheisyys sai Jaakon jatkamaan konetekniikan puolella.
Pääaineeksi Tähtinen valitsi tuotantotalouden
ja hänelle kertyi kesätyökokemusta tuotantopuolen tehtävissä Outokummulla ja olipa hän
yhden kesän töissä Ruotsissakin Fortumin vesivoimalan modernisointiprojektissa.
Ahkeran opiskelun lisäksi myös opiskelijaelämä kiinnosti Jaakkoa. Olipa opiskelijaelämä
välillä jopa sen verran määräävässä roolissa,
ettei noppia juuri tullut. Vuonna 2006 Jaakko
toimi OTYn kulttuurisikana, jonka jälkeen hän
päätti, että opiskelijastatus saa jäädä taakse.
Jaakko valmistui joulukuussa 2007 ja pääsi
muutama viikko sen jälkeen töihin Blastman
Roboticsille käyttöönottoinsinööriksi. Työnkuva sisälsi kaiken mahdollisen asennusvalvonnan ja koulutuksen välillä. Suurimman osan
ajasta hän oli ainoa suomalainen työmaalla.
Tässä jos missä oli opiskelijajärjestöissä opittu
sosiaalisuus avuksi.

Noin 3,5 vuotta ja arviolta noin 750 ulkomaan matkapäivää myöhemmin hänelle tuli
mahdollisuus ostaa sähkö- ja automaatiourakointiyritys itselleen, ja hän päätti tarttua
tilaisuuteen. Vaikka hyppäys konetekniikan
automaatiotekniikan työelämään olikin alan
puolesta suuri, sanoo Tähtinen opinnoista
kuitenkin olleen hyötyä myöhemminkin.
Suuntautumisvaihtoehtona tuotantotalous ei
niinkään keskity syvällisesti konetekniikkaan,
vaan valmistelee yleisesti DI:nä teknikan alalla työskentelyyn.
”Konetekniikka on koulutusalana tarpeeksi
yleissivistävä, että on siitä apua ollut. Ja eihän
mihinkään työhön valmistu suoraan koulun
penkiltä” hän toteaa. Monet kursseilla käsitellyistä asioista ovat kuitenkin tulleet myös
työelämässä vastaan. Jopa lujuusoppia hän
muistaa tarvinneensa jossain vaiheessa vielä
tenttien läpäisyn jälkeenkin. Järjestötehtävistään Tähtinen sanoo hyötyneensä paljonkin,
juurikin sen runsaasti mainostetun verkostoitumisen muodossa: ”Sitä huomaa että ovia
avautuu työelämässä eri tavalla, kun on kattava tuttavaverkosto opiskeluajoilta”.
Nyt työskenneltyään jo hyvän tovin alan
parissa, Tähtinen opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa automaatiotekniikan koulutusohjelmassa. Hän haki opiskelemaan
automaatiotekniikkaa hankkiakseen paitsi syvempää osaamista, myös virallisen tutkinnon
yrityksensä toimialalta. Vaikkakin opiskelun ja
täysipäiväisen työelämän yhdistäminen tarjoaakin omat haasteensa.

Mitä meistä kustakin tulee, selviää varmasti kaikille lopulta. On hyvä huomata,
että opintomme antavat meille yleissivistystä ja valmiutta vaikka mihin. Se että
saatammekin ajautua johonkin muuhun ammattiin, kuin alun perin opiskelujemme alussa ajattelimme, ei ole katastrofi. Mari-Leena ja Jaakko ovat hyviä esimerkkejä siitä, että itseänsä voi kehittää ja kouluttaa jatkossakin ja unelmia saa
olla, jotta joskus ajaudumme sinne meille oikealle alalle.
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Vallan seitsenjako
Vuosien 1982 - 2014 hallituksia ja toimihenkilöitä tutkimalla voidaan johtaa
mielenkiintoisia tilastoja. Lähde: oty.fi

33

*

Toimijoiden lukumäärä
80-luvun alkupuoliskolla OTYn hallituksessa toimi 11 henkilöä; puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, isäntä, emäntä/ulkoasianhoitaja
ja fuksiohjaaja sekä arkkitehti-, kone-, prosessi-, rakentaja- ja sähkökiltojen edustajat.
Vaikka hallituspaikkojen määrä on ollut vuosituhannen taitteesta
laskeva, toimijoiden kokonaismäärä on noussut jyrkästi toimihenkilöpaikkojen määrän kasvaessa
Hallituspaikka
Toimihenkilöpaikka
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* Jo valittujen ylempien toimihenkilöiden lisäksi vuodelle 2014 valitaan olettavasti noin 10
toimihenkilöä, mm. toimittajia ja hovikuvaajia.

Puheenjohtajien sukupuoli
OTYn puheenjohtajiksi valittujen sukupuolijakauma noudattaa melko tarkasti sama suhdelukua kuin tämän syksyn fuksien sukupuolijakauma (kts. edellinen numero).
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Infograafi <
Hallitusten kiltajakaumat 2008-2013
Viimeisen kuuden vuoden aikana OTYn hallituksissa on ollut vahva sinivalkoinen
Prose-SIK-edustus. Kesken vuoden vaihtuneet toimijat on huomioitu puolikkaalla
suoritusmerkinnällä.
Yksittäisten hallituspaikkojen kiltaedustusta
seitsemän vuoden ajalta tarkastellessa ei
ole havaittavissa kovin selkeitä trendejä pl.
proselaisten mieltymys suhdevastaavan
toimeen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hallitus 2014
Puheenjohtaja: Milja Tuomivaara
Sihteeri: Kimmo Piekkari
Taloudenhoitaja: Pekka Nyrönen
Fuksiohjaaja: Antti Piippo
Isäntä: Niko Tervo
Kulttuurisika: Sauli Viinamäki
Suhdevastaava: Kati Vares
Tiedotusvastaava: Teemu Partanen

*

Koulutuspoliittinen vastaava: Henri Lahtinen
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* 2011 ja aiemmin: Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
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> Teekkarielämää kuvana

Fuksit lähentyvät tanssin parissa
Maanantai-iltanakin talo voi olla tehokkaassa käytössä. Viitisenkymmentä fuksia
ja prota täytti tanssisaliksi muutetun Talon, kun tanssinopettajat Noora ja Ville
opastivat foksin ja buggin saloihin. Tanssikurssin jälkeen bilebändi Funktio debytoi
teemaan sopivalla musiikillaan.
Kuva: Teemu Partanen

> Tasa-arvovaltuutettu vastaa

Tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä tulleisiin
tiedusteluihin. Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi sähköpostin
välityksellä (tasa-arvovaltuutettu@oty.fi).
Tasa-arvovaltuutettu pitää myös hyvin säännöllisesti päivystystä
kohteessa Kirkkokatu 10 sunnuntai-iltaisin klo 22:00-02:00.
Ilmoitathan esittämäsi kysymyksen yhteydessä, mikäli siihen voi
vastata tällä palstalla ja millä nimimerkillä toivoisit esiintyväsi.

Terve, tasa-arvovaltuutettu.
Minua ahdistaa se kuinka kaikki yhteiskunnassamme on suunniteltu oikeakätisille.
Monien esineiden kahvat ja jopa länsimainen tervehtimiskulttuuri kättelyn muodossa
ohjaa oikean käden käyttämiseen monissa arkipäiväisissä tilanteissa. Onko asialle
mitään tehtävissä?
- Neiti Kätevä
Hei, Neiti Kätevä. Huolesi saa minulta ymmärrystä. Itsekin oikeakätisenä olen asiaa miettinyt jonkin verran. Oikea- tai kaksikätisiä maailmassa on n. 90% ihmisistä loppujen ollessa
vasenkätisiä. Oikean käden käytön suosiminen ihmisten välisessä kanssakäymisissä ja esineiden käytössä altistaa oikeakätiset suuremmalle määrälle taudinaiheuttajia verrattuna vasenkätisiin. Vasenkätiset vaistomaisesti käyttävät vasenta kättään enemmän ruoan käsittelyssä ja
nenän tai jonkin muun ruumiinaukon raaputtamisessa, mutta ovat tekemisissä ympäristönsä
kanssa usein oikealla kädellä mainitsemistasi syistä. Oikeakätisten surkea osa on se, että kaikki
tämä tapahtuu oikealla kädellä ja todennäköisyys, että oikeakätisen interaktion myötä leviäviä taudinaiheuttajia päätyy limakalvoille on tästä syystä suurempi kuin vasenkätisillä.
Lupaan tutkia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntamme tasavertaisempaan käsien suosimiseen, mutta kulturaalinen muutos tämän suhteen saattaa tapahtua itsestäänkin oikeakätisten sukupuuton myötä. Sitä tosin saatamme joutua odottamaan vielä jonkin aikaa,
vasenkätisten selkeästä terveydellisestä edusta huolimatta, sillä vasenkätisyys periytyy hyvin
heikosti. Vasenkätisiltä vanhemmiltakaan ainoastaan neljäsosa lapsista on vasenkätisiä.
Uutta maailmanjärjestystä odotellessa, mikäli sinulla on lainkaan mysofobiaksikin parjattua tervettä itsesuojeluvaistoa, suosittelen kantamaan mukanasi käsidesiä, jota voit käyttää
tarpeen mukaan esimerkiksi välittömästi kättelyn jälkeen. Sillä tuskin on vaikutusta siihen
kuinka miellyttävänä ihmisenä sinut nähdään.
Parhain terveisin,
Tapani Himanka, Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu
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> B-pisteen kaarelta lauottuna
Kirjoittaja on opintojensa loppuvaiheessa ja täyttä
vauhtia työelämässä. Onnekseen kirjoittaja otti ilon irti
opiskelijaelämästä, jolloin kaipuuta vanhaan ei ole, vaan hän
voi valmistautua elämään valmistumisen jälkeen.

Elämää valmistumisen jälkeen
Joillekkin onnellisille tieteenharjoittajille käy
sellainen onneton sattumus, että valmistuminen keskeyttää erinomaisesti alkaneet opinnot ennen aikojaan. Juuri kun olet saanut 270
opintopistettä kurssisuorituksia ja lopputyön
valmiiksi, pitäisi muka aikuistua, kasvaa isoksi ja valmistua. Kaikenlaista. Muista kuitenkin opiskelijaelämää viettäessäsi varmistua
siitä, että valmistumisen jälkeen ei enää yksinkertaisesti jaksa, eikä edes tee mieli riehua
samalla tavalla kuin aktiivisimpina opiskeluvuosina. Toisin sanoen, jos olet yhä opiskelija
ja epäröit, että onkohan tullut juhlittua tarpeeksi, niin käy vielä ainakin yhdet bileet, jotta varmistut asiasta. Kun työelämä koittaa, ei
juhlimiselle jää aikaa, jolloin railakkaan opiskelijaelämän perään haikailu on merkki kaipuusta nuoruusvuosiin, joista ei sittenkään
tullut otettua riittävän paljon iloa irti.
Moni ajattelee että valmistumisen jälkeen pitäisi olla automaattisesti töissä. Valitettavasti
ainakaan tällaisena talouden murroksen aikana tällainen automaatio ei ole itsestäänselvyys. Mietitäänpä muutama vaihtoehto.
1. Valmistumisen jälkeen työskentelet työpaikassa, jossa olet työskennellyt jo opintojesi loppuaikana. Arki on ”sitä samaa viikosta
toiseen” – 40 tuntia viikossa töitä, viikonloput
vapaalla. Työpäivän jälkeen pyhität ajan yhdelle harrastukselle, tai sitten vain rötväät.
Viikonloppu menee rennosti siten, että saat
ajatukset pois töistä. Ehkä yhdet pubissa kaupungin hulinoissa tai sitten molemmat päivät
harrastusten parissa tiiviisti. Tätä samaa viikosta toiseen, lomien huipentaessa vuoden...
seuraavat noin 40 vuotta.
2. Olet juuri valmistunut, mutta et ole vielä
töissä etkä ole saanut työpaikkaa. Vapaa-aikaa
riittää ja työnhaku on käynnissä kuumeisesti.
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Nyt jos koskaan voi punnita tarkkaan, mitä
haluaa, missä haluaa ja miten haluaa! Haluatko välittömästi töihin, vai käytätkö säästöt
parin kuukauden ulkomaanmatkaan ja nautit elämästä? Oletko valmis lähtemään pois tutusta kaupungista töihin muualle Suomeen
tai jopa ulkomaille? Jos intoa riitää ja elämäntilanne sen sallii, niin siinä voi olla elämäsi
mahdollisuus. Vai teetkö ensin muita hommia – ei oman alan – etsien samalla koulutusta vastaavaa työtä. Vai päätätkö laajentaa
koulutustasi opiskelemalla vielä hieman lisää. Myös se voi avata uusia mahdollisuuksia
tulevaisuuden työllistymiselle.
3. Passivoidut täysin. Etsit vähän aikaa töitä,
mutta jos niitä ei heti löydy, heität pyyhkeen
kehään ja luovutat. Et jaksa käydä ulkona,
pääsääntöinen ajanvietteesi on internet. Vuorokausirytmi on täysin sekaisin. Jokainen päivä on täysin samanlainen. Huomaat vierestä,
kuinka opiskeluaikaiset kaverit pikku hiljaa
tekevät ratkaisuja, ottavat jonkun suunnan
elämälleen. Mutta sinä et tee mitään.
Ensimmäinen vaihtoehto on erinomainen
siinä tapauksessa jos haluat taloudellista turvaa, haluat tulla ammattilaiseksi síinä mitä
teet ja haluat edetä urallasi. Huono vaihtoehto jos tienaaminen ja uran luominen tapahtuu siten, että huomaat pian olevasi väsynyt
suureen työkuormaan tai työhön joka ei kuitenkaan ole niin mielenkiintoista kuin etukäteen kuvittelit. Muista, että hyvän palkan
lisäksi työn tulee olla mielekästä oman henkisen hyvinvoinnin takia. Vaihtoehto numero
kaksi avaa monta ovea. Vaikka hetkellinen
työttömyys saattaa harmittaa, se kuitenkin
pakottaa hakemaan töitä myös muualta, tai
kouluttautumaan lisää. Uusi kaupunki tai lisäopiskelu avartaa ajatteluasi ja huomaat että

maailma on täynnä mahdollisuuksia. Kolmas
vaihtoehto on kaikkein ei-toivottavin mahdollinen. Ei tätä vaihtoehtoa, jos saan pyytää.
Mutta, onko sitä elämää valmistumisen jälkeen? Riippuu tietysti henkilöstä. Unelmatilanteessa aika käytetään tehokkaasti hyödyksi, jolloin työelämän lisäksi aikaa riittää myös
omille mieltymyksille. Muista, että maailma

on täynnä mahdollisuuksia. Ja jos olet opiskelija, etkä vielä henkisesti valmis oravanpyörään, niin käy vaikka vaihto-opiskelemassa ja
mieti sen jälkeen uudelleen. Tai mene spontaanisti opiskelijabileisiin vielä kerran, jotta
voit todeta alkaako riittää vai ei.
-Bruntsi

