
OSAVUOSIKATSAUS
OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 15.VSK. NRO 4 LOKAKUU 2016 | Q4



 Karhapää

Vakiot:

3 PÄÄKIRJOITUS 

4PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

5 KOPON PALSTA

6 PREEMION PALSTA

7 KYLLIN HYVÄÄ

13 FAKTAA BY JUPE

16 VAIHTOKOKEMUKSIA

21 UEF-LOOKS

24 OPTIMI CRIBS

26KUIN KAKSI MARJAA
OIKAISUT

27 KVARTAALIN KASVOT 

9 SEX AND THE JOENSUU

10 SUSIRAJA FOORUM

14 JOULULOMAKOHDEVINKIT OPTIMILAISILLE

18 SUO, KUOKKA(NEN) JA JUSSI (VENÄLÄINEN)

22 NOSTALGIANURKKA

Toimitus
Päätoimittaja Nora Kettunen
osavuosikatsaus@optimiry.fi

Toimittajat
Laura Ahola/ Iina Ahokas/ Max von Hellens/ Toivo Isoranta/ Urho 
Junnien/ Jukka-Pekka Musikka/ Maiju Parmio/ Petteri Sutinen/ Suvi 

Väärämäki

Oikolukija:
Petteri Sutinen

Kannen kuva:
Risto Takala

Julkaisija: Optimi ry
Paino: Grano Oy, Joensuu

Painos 100 kpl

Copyright 2016
© Optimi ry

Osavuosikatsaus on
 Itä-Suomen yliopiston
 Joensuun kampuksen 

kauppatieteiden opiskelijain ainejärjestö 
Optimi ry:n neljännesvuosijulkaisu.

Tässä lehdessä:

HAIKEIN TERVEISIN
Sisällys Päätoimittaja

18 SUO - TUO MYSTINEN PAIKKA

NIIN VAAN on taas kulunut yksi vuosi. Tuntuu siltä, 
että mitä vanhemmaksi kasvaa, sitä nopeammin 

aika kuluu. Tuntuu kuin syksy olisi kestänyt silmän-
räpäyksen verran. Syksyyn on mahtunut uskomat-
toman hauskoja tapahtumia ja kokemuksia. Vuoden 
loppuminen tarkoittaa itselleni monesta asiasta luo-
pumista; päätoimittajan pestistä, kyllin työstä ja Jo-
ensuusta pois muuttamista.

VUOSI PÄÄTOIMITTAJANA on ollut erittäin palkitseva. 
Ihanat tiimiläiseni Laura, Jupe, Maiju, Hare, Veera ja 
Suvi ovat auttaneet minua lehden toimittamisessa. 
Vuoteen on mahtunut tiimiyökyliä, kahvitteluja Care-
lialla, pizzailtoja ja ennen kaikkea päivittäistä Whats
App –keskustelua. Kaikki ovat tukeneet toisiaan kai-
kissa eri elämäntilanteissa ja olen kiitollinen koko 
tiimilleni. Kiitos lehtitiimi <3 !

NYT MINUN on aika jatkaa matkaani. Opiskeluajat 
Joensuussa alkavat olla takanapäin. Viiteen ja puo-
leen vuoteen on mahtunut niin paljon kaikkea, ett-
en pysty edes kirjoittamaan niistä itkemättä. Oloni 
on haikea, mutta tyytyväinen. Seuraava seikkailuni 
alkaa helmikuussa, kun lähden Etelä-Koreaan vaih-
toon. Vaihdosta tulee varmasti uskomaton kokemus, 
mutta mikään ei kuitenkaan vedä vertoja Joje-ajoille. 
Nauttikaa te kaikki ketkä vielä olette täällä hetkistän-
ne Joensuussa.

Nora Kettunen

Päätoimittaja

9 VOIKO WIFI-REITITIN AIHEUTTAA 
SEKSITAUTEJA?



ELÄKEPÄIVÄT SIINTÄÄ EDESSÄ UUSI KOPO JA HUOLEHTIVA ELLI
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VIIMEISTÄ VIEDÄÄN allekirjoittaneen kopo-pestissä, 
mutta paljon on silti ehtinyt syksyn ja alkaneen 

talven mittaan tapahtua. Ensi vuoden kopoilusta vas-
taa Eerik Lavaste. Hän on särmä kaveri, joka takuulla 
taitaa kopoilun. Paljon muutakin on ehtinyt tapahtua 
ja ensi vuoden kopoilun suuntaviivat ovat selvillä.

Hiljattain yhdessä Isyy:n kopo- ja sopojaoston kans-
sa kävimme tapaamassa Joensuun Ellin henkilökun-
taa. Tapaamisessa kävimme läpi asioita, joita optimi-
laiset olivat Facebookin kommentteihin kirjoittaneet. 
Muistio löytyy samaisesta ketjusta ja suosittelen sen 
lukemaan. Päällimmäisenä tapaamisesta jäi vaikutel-
ma, että Ellillä välitetään asiakkaistaan.

“Päällimmäisenä tapaa-
misesta jäi vaikutel-

ma, että Ellillä välitetään        
asiakkaistaan.”

MUITA KOPO-SEKTORIA työllistäneitä asioita ovat ol-
leet kursseihin ja niiden yhdistämisiin liittyvät sei-
kat. Näitä on syksyn mittaan selvitelty ja olen tavan-
nut laitoksen henkilökuntaa niihin liittyen. Kaikkiaan 
on hyvä, että jäsenistön suunnasta tulee viestiä, sillä 
se tuo kopoiluun lisää vaikuttavuutta. Jäsenkyselyyn 
vastaaminen on suljettu ja kiitokset kaikille vastan-
neille. Tulokset käydään läpi ja niistä on ensi vuoden 
kopolle ja hallitukselle apua. 

TULEVANA VUONNA ei opintojaksoihin ole tulossa suu-
ria muutoksia. Sen sijaan akkreditointiprosessin val-
mistelu alkaa ja se tulee kestämään useita vuosia ja 
samalla vaikuttamaan opintojaksoihin. Akkreditointi 
on siis se sana, joka tulevien kopojen on syytä pai-
naa mieleen. Kuitenkin uutena juttuna vuoden vaih-
teessa alkaa Tourism marketing and management 
-maisteriohjelma Joensuun kampuksella. Suosittelen 
siihen tutustumista sillä se saattaisi sopia monelle 
palvelujohtamisen teema-alueen opiskelijalle.

NYT ON ehkä hyvä hetki fiilistellä vähän. Neljännen 
opiskeluvuoden syksy alkaa lähestyä päätöstään 

ja itseni on aika vaihtaa palettia. Koko opiskeluajan 
olen jotenkin ollut mukanahienon ainejärjestöm-
mehommissa. Fuksivuonna väännettiin tiimeissä, 
seuraavana syksynä tuli tutor-kuviot ja myöhemmin 
samana syksynä päädyinlaittamaan Optimin vuoden 
2015tilit solmuun. Koska en ollut taloushommankaan-
jälkeen vielä tarpeeksi latauksen tarpeessa, päädyin 
usean tutun kannustamana hakemaan puheenjohta-
jaksi vuodelle 2016. Kiitos kaikille tuolloin tsempan-
neille, sillä voin yhtään liiottelematta sanoa päätök-
sen olleen yksi elämäni parhaista. 

Mitä jäi käteen? 

VERKOSTOT. Se että osoittaa omalla tekemisellään 
omaa kiinnostuneisuuttaan ympäröiviä ihmisiä 
kohtaan, ei voi olla kovin huono asia tulevaisu-
udessa. Tämä on kuultu monesta suusta.Optimissa 
toimiminen on antanut ainutkertaisen mahdollisu-
uden tutustua ihmisiin yhteisten projektien kaut-
ta. On mielestäni hölmöä väittää, että esimerkiksi 
täällä meillä Joensuussa olisi jotenkin huonommat 
mahdollisuudet pärjätä työelämän puolella verrat-
tuna vaikkapa Helsingissä opintojaan suorittavaan 
kylteriin. Henkilösuhteiden luominen ei ole sidottu 
olinpaikkaan, vaan se riippuu täysin omasta asen-
teesta ja siitä, miten maailman suostuu ottamaan 
vastaan. Työelämä niin työnteon, kuin työnhaun 
puolesta toimivat alallamme aina ihmisten kautta ja 
on vain kylmä fakta, että näin homma tulee men-
emään myös jatkossa. En todellakaan tarkoita nyt 
sitä, että juuri ainejärjestötoiminta on avain onneen, 
vaan omaa aktiivisuuttaan ja osaamistaan voi tuoda 
esille olemalla missä tahansa toiminnassa mukana 
harrastusten tai muiden aktiviteettien kautta.

Puheenjohtajan palsta Kopon palsta

Lopuksi, kaikkea hyvää Osarin lukijoille ja tsemppiä 
ensi vuoden kopolle Erik Lavasteelle!

TOIVO ISORANTA

Vpj, kopo ja sopo.

KOKEMUS. Optimin toiminnassa on ainutkertainen 
mahdollisuus oppia taitoja, joita ei luennolta mu-
kaansa saa. Tiimityöskentely, tapahtumien organi-
sointi, talouden suunnittelu, viestintä, yhteistyöso-
pimusten neuvottelu, kokoustaidot ja monet muut 
käytännön tasolla toteutetut jutut antavat loistavan 
pohjan työelämään. Kaiken lisäksi toiminta voi olla 
vieläpä hauskaa ja toimii hyvänä vastapainona opis-
kelulle.  Kun asioita tehdään käytännössä, on niis-
tä saatava palaute myös todellista ja siitä saatava 
oppikorvaamatonta. Ainejärjestötoiminta tarjoaa ra-
jattomasti mahdollisuuksia harjoitella. Myös välillä 
todella haastavat tilanteet, joihin törmää ihmisten ja 
asioiden kanssa, kasvattavat ja antavat valmiuksia 
selvitä työelämän pyörityksessä. 

KUTEN ALUSSA SANOIN, nyt todellakin on aika väistyä 
Optimin toiminnasta sivummalle. Jatkosta en olisi 
huolissaan, sillä ensi vuodelle Optimin hallituksessa 
jatkaa Maran johdolla älyttömän hieno porukka. Pi-
täkäähän moti korkealla ja ottakaa kaikki hyöty irti! 
Tiimihaut käynnistyvät vuoden vaihteessa ja kannus-
tan kaikkia hakemaan mukaan touhuun, se palkit-
see! 

Itselleni seuraava steppi löytyy Kiinan 
Shanghaista,Fudanin Yliopistosta, jonne suuntaan 
vaihtoon helmikuun loppupuolella. Valmistuminen ja 
työntekokin alkaisi pikkuhiljaa kiinnostaa. 

HALUAISIN AIDOSTI JA NÖYRÄNÄ kiittää kaikkia tei-
tä touhussa mukana olleita huipputyyppejä, joiden 
kanssa olen saanut ystävystyä näiden vuosien aika-
na. Olette mahtavia! 

Mukavaa loppuvaa ja onnellista alkavaa vuotta kai-
kille! 

PG out 
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Hejssan Optimi!
Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten vuosi 2016 on sujunut. Olemme ainejärjestönä ottaneet taas muuta-
mia askeleita eteenpäin. Tämän vuoden hallitus tekee kaikkensa saadakseen ensi vuoden hallituksen pereh-
dytettyä niin että he voivat jatkaa tasan siitä mihin me jäimme. Haluan myöskin, että ensi vuoden hallitus 
syventää yhteistyötä Optimin kanssa, olemmehan kuitenkin lähestulkoon ainejärjestöveljiä. 

Täällä Kuopiossa syksy on kulunut harmillisenkin nopeasti. Onneksi se johtunee siitä, että tekemistä on riit-
tänyt. Lokakuun puolessa välissä järjestimme Syysexcun, jossa tutustuttiin Helsingin Pörssiin sekä konsult-
tifirma CGI:hin. Samainen reissu jatkui Tallinnan risteilyn merkeissä, ja excu oli kokonaisuudessaan loistava!
Preemio edusti ainejärjestöään ISYY:n järjestämillä Järjestöpäivillä sekä tutustutti lukiolaisia yliopistomaail-
maan Abipäivän aikana. Sijoitusklubimme on myöskin syksyllä ollut mukavan aktiivinen tapahtumien järjes-
tämisessä ja muun muassa keskusteli ajankohtaisista talousaiheista ulkoilun ja makkaran paiston lomassa 
Neulamäen Vuorilammella.

  ”Haluan myöskin, että ensi vuoden hallitus 
  syventää yhteistyötä Optimin kanssa, 
  olemmehan kuitenkin lähestulkoon 
  ainejärjestöveljiä. ”
Preemiolle valittiin ensi vuoden hallitus syyskokouksessa ja uuteen hallitukseen ei voi olla kuin tyytyväi-
nen. He ovat todella hyvällä motivaatiolla ja ahkeruudella ottaneet hommista jo nyt koppia! Tässä vaiheessa 
vuotta alkaa meikäläisen hommat olemaan taputeltu Osavuosikatsausten osalta ja haluan kiittää Optimiakin 
vuodesta ja toivottaa oikein maukasta opiskelijaelämää Optimilaisille.

Preemion PJ 2016 kiittää ja kuittaa! 

Max von Hellens

Puheenjohtaja 

Preemio ry

KUULUMISIA KUOPIOSTA

Kyllin HyvääPreemion palsta

VINKIT KESÄTYÖNHAKUUN
TOISEKSI, OLKAA NÄKYVILLÄ. Sosiaalinen media ja eri-
laiset CV-pankit ovat erittäin tärkeitä työnhaussa. Mo-
net yritykset jättävät avoimet työpaikkailmoitukset 
tekemättä ja palkkaavat rekrytointifirman etsimään 
heille ryhmän potentiaalisia työntekijöitä, jotka sitten 
kutsutaan haastatteluun. Rekrytointifirmat käyttävät 
hauissaan paljon esimerkiksi LinkedIniä ja netissä 
olevia CV-pankkeja, joiden avulla he löytävät sopivat 
henkilöt yritysten toiveiden mukaan. Älkää siis unoh-
tako näitä kanavia perinteisten avoimien hakujen li-
säksi. Piilotyöpaikkoja on olemassa enemmän kuin 
arvaattekaan!

PITÄKÄÄ NÄMÄ vinkit mielessä, niin unelmien kesä-
duuni on taas varmasti hiukan lähempänä toteutu-
mista. Mutta älkää masentuko, vaikkei oman alan 
töitä heti löytyisikään. Itse löysin vasta saatuani 
KTK:n paperit oman alan kesätöitä. Olen kuitenkin 
erittäin tyytyväinen, että minulla on kokemusta eri-
laisista toimialoista. Ja loppujen lopuksi kannattaa 
aina muistaa, että tulemme tekemään niitä oman 
alan töitä luultavasti monta kymmentä vuotta tule-
vaisuudessa. Vaihtelu virkistää aina!

KIITOS KAIKILLE rakkaille optimilaisille kuluneista kah-
desta ja puolesta vuodesta, jolloin olen saanut olla 
kyllinänne. Optimin kyllinä oleminen on ollut erittäin 
suuri kunnia. Vuoden alusta kyllinä jatkaa Urho Jun-
ninen. Onnea vielä Urholle uudesta pestistä!

Viimeisen kerran ja sydän täynnä rakkautta,

Kyllinne Nörre

JOULUKUUN ALKAESSA opiskelijan ajatukset siirtyvät 
edessä siintävään, kuukauden mittaiseen joululo-
maan, jouluun, joulualennusmyynteihin ja tietenkin 
uuteen vuoteen. En haluaisi olla se tyyppi, joka drop-
paa ihanan lomailevan kylterin tunnelman, mutta. 
Ensimmäiset oman alan kesätyöpaikat viedään näillä 
hetkillä. Osa kesätyöpaikoista on jo täytetty syksyn 
aikana ja kesätyönhaun aika alkaa olla kuumimmil-
laan.

KUN ALOITAT kesätyöhaun aikaisin, sinulla on parem-
mat mahdollisuudet päästä oman alan töihin. Hyvällä 
kesätyötaustalla pystyt luomaan osaamispohjan ja 
vahvistamaan kilpailukykyäsi työmarkkinoille si-
irtymistä ajatellen. Kuten kaikki tietää, on täysin eri 
asia perustella osaamistaan kurssinumeroilla kuin 
aiemmalla työkokemuksella. Suomen Ekonomit tar-
joaakin apua ja neuvoja työnhakuun.

HYVÄ CV ja haastattelutaidot ovat tärkeitä työnhaussa 
ja niihin saat varmasti apua Suomen Ekonominen 
uravalmentajilta. Näiden lisäksi sinun on kuitenkin 
oltava itse aktiivinen ja näkyvillä. Uravalmentajamme 
Arja Parpalan mukaan Suorahaku- ja rekrytointikon-
sultit kertovat, että jo 80 – 85 prosenttia työpaikoista 
on piilossa. Vain alle 20 prosenttia tulee koskaan 
julkisesti haettavaksi. Parpala antoi muutaman vinkin 
työnhakuun. Ensinnäkin, ottakaa rohkeasti yhteyttä. 
Vaikka kiinnostava yritys ei julkisesti etsisikään työn-
tekijöitä, ei se tarkoita, etteivät he olisi kiinnostuneita 
saamaan riveihinsä motivoitunutta uutta osaajaa.  He 
eivät kuitenkaan tiedä taidoistasi ja kiinnostukses-
tasi ilman, että kerrot heille siitä. Fiksu sähköposti 
CV:n kera voi hyvinkin johtaa haastatteluun. Jos näin 
ei käy, tarpeen tullessa he ainakin muistavat sinun 
olleen aktiivinen ja kiinnostunut.
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Kuinka reagoida, kun deittikumppanisi lähettää vas-
taavan MEEMIN?

Laitoin miespuoliselle, mahdolliselle fuckbuddylle 
seksikuvia ja pyysin häntä luokseni. Oli PITSIBODYÄ 
JA PALJASTA IHOA, mutta mies ei silti rientänyt juos-
ten asuntooni. Syynä oli se, ettei hän tiennyt missä 
tilanteessa mennään ja mitä mahdollinen seksi tar-
koittaa. Missä vaiheessa seksistä tuli näin vaikeaa, 
miksei voida vaan panna?

Kuka jätkä peruu treffit SATEEN takia??? Ja vielä kaks 
kertaa XD

Jos sul on muija kenen kaa oot hengaillu koko illan 
ja se on täydellinen. Ja sit tietenkin se vanha ihastus 
kenestä et oo ikinä päässy yli tulee sanoo et haluu 
sun kaa jtn. KUN SUL ON YKS, SUL ON KAKS...

Jos mies sanoo että pääkallo räjähtää LOKKIEN KIR-
KUNAN takia. Miten ne aivot voi räjähtää? Eli lokit 
on aina läsnä? Mitä sit ku esimerkiks lapsi joskus 
huutaa? 

sex 
and the

Joensuu

Mitä pitäisi ajatella, kun deittikumppanisi ajattelee, 
että WIFI-REITITTIMESTÄ on mahdollista saada suku-
puolitaudin omaisia oireita?

Onko deittikumppanin ok kysellä VIKOJAAN pakki-
en jälkeen? Ja sen jälkeen kehua PETITAITOJAAN että 
minkä pakkien antaja menettikään..?? 

Onko syytä huolestua treffikumppanin KASVOMUIS-
TISTA, kun ensin vietetään treffeillä kolme tuntia kah-
vikuppien ääressä naamatusten, mutta sen jälkeen 
tunnistaminen koulun käytävillä muuttuu mahdotto-
maksi?

Voiko deittikumppania epäillä mahdolliseksi GOLD 
DIGGERIKSI oman potentiaalisen lottovoiton johdos-
ta?

Missä on ne just FRIENDS WITHOUT BENEFITS -tyyppi-
set miehet? T. Huolestunut_95

Deittailusanastoa: 

AHISTAA =ei kiinnosta tarpeeksi 
EN TIEDÄ HALUANKO ENÄÄ NÄHDÄ = en halua enää 
nähdä
EN HALUA ENÄÄ NÄHDÄ = pliis älä enää

Miten toimia, kun 27-vuotias treffikumppani asuu 
edelleen VANHEMPIEN KOTONA?

Miksi muijat antaa ymmärtää mutteivat ymmärrä 
antaa? Menin jatkoille luullen SAAVANI, mutta ajau-
duin katsomaan sarjaa. #pettynyt

Mitenkä YHTEISTYÖSOPIMUKSET toimivat naisten 
kanssa? Laitetaanko mustaa valkoisella vai riittääkö 
suullinen sopimus?

Q4 2016 11
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TEKSTI: URHO JUNNINEN
KUVAT: ANNA LEHTINEN

KOMMENTIT OPTIMIN OMALTA BILEÖTÖKÄLTÄ LARI AITAMURROLTA.

Susiraja Foorum

Susiraja Foorum
JO AIKAISIN keväällä 2016 yrityssuhdetiimin katseet 
alkoivat suuntautua kohti tulevaa syksyä ja yritys-
messuja. Yritysmessut olivat kokeneet lähivuosina 
brändi-inflaatiota ja yrityssuhdetiimin tehtävänä oli 
keksiä, miten tapahtumasta tehtäisiin Great again! 

TAPAHTUMAN KEHITTÄMISTÄ alettiin pohtimaan uu-
den nimibrändäyksen kautta. Kovan brainstormingin 
jälkeen tiimi pääsi yhteisymmärrykseen uudesta ni-
mestä ja tapahtuma päätettiin nimetä Susiraja Fooru-
miksi. Susiraja Foorumi-nimeen päädyttiin, koska ta-
pahtumaa haluttiin yksilöidä muista yritysmessuista 
jonka lisäksi paikallisuutta haluttiin tuoda ilmi.

SEURAAVANA VAIHEENA tapahtuman luonnissa oli 
teemaan sopivien puhujien löytäminen. Halusimme 
löytää erilaisia puhujia kertomaan sosiaalisen medi-
an hyödyntämisestä erilaisissa käyttötarkoituksissa. 
Jopa 130 tuntisten työviikkojen (per henkilö) jälkeen 
löysimme vihdoin kolme täydellistä puhujaa tee-
maamme liittyen.

PÄIVÄN RENNOMMASTA osuudesta vastasi Blokess-ryh-
män jäsen MATTI ROTH, joka kertoi tarinan siitä miten 
kaikki alkoi ja miten instagram videoilla tehdään ra-
haa. Markkinoinnillisen näkökulman päivään toi Ilo-
saarirockin vastaava tuottaja PETRI VARIS, joka kertoi 
käytännön esimerkein, miten Suomen yksi vanhim-
mista festareista on siirtynyt nykyaikaan ja käyttää 
sosiaalista mediaa hyödykseen. Näiden kahden hui-
kean puhujan lisäksi halusimme tuoda tapahtuman 
teemaan liittyen ison nimen puhumaan henkilöbrän-
däyksestä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä 
työmarkkinoilla. Valitsimme tehtävään Suomen oman 
digitalistin, Forbesin top50 markkinointijohtajien si-
jalle kolme valitun VILLE TOLVASEN.

SUSIRAJA FOORUM järjestetiin perjantaina 28.10 Jo-
ensuun kampuksella Carelia-rakennuksessa. Päivä 
toteutui kaikkien suunnitelmien mukaan ja tapahtu-
massa oli hyvä meininki läpi päivän. Kolmen edellä 
mainitun puhujan lisäksi tapahtumassa oli mukana 
13 yhteistyökumppania, 8 yrityksen ständiä ja noin 
200 opiskelijaa luomassa tapahtumapäivästä onnis-
tuneen. Iso kiitos kaikille mukana olleille opiskelijoil-
le ja yrityksille, tervetuloa ensi vuonna uudestaan!

Hyvää joulua ja tulevaa vuotta,

URHO JUNNINEN
Yrityssuhdevastaava

SEURAAVANA OSANA spektaakkelin luomisessa oli 
teeman päättäminen. Yritysmessut ovat perinteisesti 
nostaneet esille jonkin ajankohtaisen teeman. Mikä 
olisi vuonna 2016 ajankohtaista? Kokoonnuimme tii-
min kanssa ravintola Auraan juomaan kahvia ja poh-
timaan syvällisiä ideoita. Tulisiko teeman käsitellä 
Exiä rannalla tv-formaattia, KiKy-sopimusta, uutta 
IFRS kirjapitostandardia vai jotain muuta? 

Hetken pohdinnan jälkeen totesimme, että kaik-
ki ovat nykyään koko ajan nenä kiinni kännykässä. 
Valaistuneena päädyimme ratkaisuun, että ainakin 
sosiaalinen media olisi varmasti ajankohtainen ja 
mielenkiintoinen aihe. Rajasimme vielä aihetta niin, 
ettei tapahtuma olisi pelkästään snapchatin filtterien 
käyttökoulutusta ja päädyimme teemaan Sosiaalisen 
median käyttö markkinoinnissa ja työnhaussa.

vs

Ps: Lupaus tulevalta yri-
tyssuhdevastaavalta JES-
SELTÄ: vuonna 2017 lu-
vassa entistä isompi ja 
hurjempi spektaakkeli ;)
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TEKSTI: JUKKA-PEKKA MUSIKKA
KYLTERIN JOULULAHJALISTA 

JOULU ON taas saapumassa kovaa vauhtia ovelle ja 
niinpä onkin hyvä aika hieman tarkastella tämän 

vuoden kuumimpia kyltereiden joululahjatoiveita. 
Tänä vuonna kylterin toivepaketissa ei ole kovaa eikä 
pehmeää, sillä tämän vuoden parhaat joululahjatoi-
veet ovat tietysti osakkeita.

Tämän joulun halutuimpiin arvo-osakkeisiin Helsin-
gin pörssissä kuuluvat Huhtamäki, Kone, Konecranes, 
Nokian Renkaat, Nordea, Orion, Sampo ja Wärtsilä.

Jupen Pakina

KASVUSIJOITTAJALLE PUOLESTAAN Helsingin pörssistä 
tarjolla olisi tällä hetkellä terveyspalveluja tuottava 
Pihlajalinna. Pihlajalinna on siksi hyvä yhtiö, että 
se toimii kasvavalla alalla ja etenkin Pihlajalinna on 
pystynyt kasvamaan voimakkaasti, eikä näköpiirissä 
ole suuria uhkia toimialalle. Suomessa kasvumahdol-
lisuuksia voi lisätä entisestään käynnissä oleva yksi-
tyistämisvimma, jonka vaikutus voi olla merkittävä 
suomen terveyspalvelualalla.

LISÄKSI MIKÄLI luottaa Venäjän markkinan mahdol-
lisuuksiin, on YIT erittäin hyvä vaihtoehto myöskin 
joulupukin konttiin. Rakennusalalla on meneillään pi-
enimuotoinen buumi ja YIT on pystynyt parantamaan 
liiketoimintaansa myöskin vaikealla Venäjän markki-
nallaviime aikoina. YIT on myöskin varmasti hyötyjien 
joukossa, mikäli maailmanpoliittiset jännitteet alka-
vat purkautua. 

 Kyseiset osakkeet ovat hyviä sijoituskohteita koska:

1. Yhtiöt ovat riittävän suuria ja niillä on kykyä tehdä tulosta suhdanteista riippumatta
2. Yhtiöillä on korkea pääomantuotto% ja suhteellisen vähäinen velkataakka
3. Yhtiöiden johto on pätevä ja se ajattelee myös omistajan etua
4. Yhtiöillä on myös selkeä liiketoimintamalli ja yhtiöiden arvostustaso on kohtuullinen

MIKÄLI JOULULAHJAKSI ostaa yhden kutakin tässä ar-
tikkelissa mainittua osaketta, tulee joulupaketin hin-
naksi 20.11.2016 hinnoilla yhteensä 279,25 euroa, 
joka onkin melko huokea hinta joululahjasta. Jos oma 
joululahjabudjetti on kuitenkin hieman pienempi, voi 
joukosta karsia muutaman osakkeen ja muovata lah-
japaketista omalle budjetille sopivan.
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PARHAAT JOULULOMAKOHDEVINKIT OP-
TIMILAISILLE

Joululomavinkit

NYT KUN yliopisto-opiskelijoille tuttu pitkä joululoma lähestyy, on aika virittäytyä lomatunnelmaan ja alkaa 
pohdiskella, mihin sitä joululomalla matkustaisi. Tässä muutama vinkki matkakohteista lähellä ja kau-

kana.

TEKSTI:  SUVI VÄÄRÄMÄKI
KUVAT:  NORA KETTUNEN, HENRI VEIJALAINEN, ROSA PULKKINEN, MARKUS REKOLA, RONI NISKANEN

BANGKOK

Mikäli reissukuume on kova, Suomen talvi kylläs-
tyttää ja on mahdollisuus hieman pidempään reis-
suun, löytyy Aasiasta takuulla lämpöä ja lomafiilis-
tä. Lentoja löytyy kohtuu hinnoin, varsinkin, jos on 
mahdollista tehdä välilasku tai pari. BANGKOKISSA 
on mahdollista nauttia miljoonakaupungin hulinasta 
ja elää edullisesti. Hurjapäille sopii liikkumistavaksi 
perinteinen tuk-tuk, jonka kyydissä aistii miljoona-
kaupungin vilskeen aidoimmillaan.Ruokatarjonta on 
monipuolista sirkoista perinteiseen pad thaihin, joka 
saa kokeneemmankin thairuokailijan makuhermot 
kutkuttamaan. Bangkokista on myös helppo jatkaa 
matkaa rauhallisempiin rantaparatiisikohteisiin esi-
merkiksi bussilla tai lentäen. 

TALLINNA 

Tämä klassikkokohde toimii loistavasti joululomalla-
kin. Ihanat kylpylät ja MONIPUOLINEN RAVINTOLATAR-
JONTA mahdollistavat mukavan päivän tai parin irtio-
ton arjesta. Myös jouluostosten tekeminen onnistuu 
loistavasti ”Etelä-Helsingin” puolella. Kaikki optimi-
laiset tietävät myös, että kevät tulee tapahtumien 
osalta olemaan erittäin vilkasta aikaa, joten myös 
tätä silmällä pitäen voi Tallinna osoittautua loistavak-
si kohteeksi ;)! 

KOLI

Joensuusta KOLILLE on mahdollista tehdä päiväreissu, 
jos käytettävissä oleva aika kiireisellä optimilaisella 
on rajallinen. Kolin luminen paratiisi tarjoaa epäi-
lemättä roppakaupalla talvifiilistä. Vaarojen laelta 
avautuvat jylhät maisemat tarjoavat loistavan paikan 
reippailulle ja pakollisen Koli-selfien otolle. Kolilta 
löytyy myös kehutut Ukko-Kolin rinteet laskettelusta 
innostuneille. Lisäksi tarjolla on monenlaista muuta 
aktiviteettia, kuten husky-safareita, moottorikelkkai-
lua, luolaseikkailuita ja talvikalastusta. Lemmenkipe-
ät voivat ottaa huoneen hotellista.

Markus Rekolan Tallinnan reissu 01/2014.

PRAHA

Mikäli mieli tekee lähteä ulkomaille viettämään esi-
merkiksi pidennetty viikonloppu, on PRAHA loistava 
valinta. Lentoja ja majoituksia saa huokeaan hintaan 
ja tekemistä riittää. Hintataso kaupungissa on myös 
miellyttävän alhainen. Makoisa kolmostuoppikin ir-
toaa puolellatoista eurolla. Prahan vanhankaupungin 
aukiolla järjestettävät joulumarkkinat saavat joulu-
mielen huippuunsa. Myös monet muut Itä-Euroopan 
kaupungit tarjoavat loistavia mahdollisuuksia joulu-
loman viettoon.

Ihana Snaiju nauttimassa Kolin luonnosta ja rauhal-
lisuudesta 10/2016.

YLLÄ: Optimilaiset Iina Ahokas ja Juho Riikonen Pra-
han exculla 11/2015.
ALLA: Optimin oma ötökkä selvittelee olojaan Prahan 
kattojen yllä 11/2015.

Superkaunis tuleva päätoimjittaja 
Rosa Pulkkinen Thaimaassa Punai-
sen Ristin käärmefarmilla 01/2015.
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TEKSTI JA KUVAT: LAURA HARTIKKA

Vaihtokokemuksia

Annyeong!

Vietän vaihtovuottani Soulissa, 
Etelä-Koreassa, Sungkyunkwan yli-
opistossa. Ensimmäinen puolisko 
alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppua, 
mutta onnekseni voin sanoa että 
kevät Soulissa on vielä edessä. 

Yliopistoalueeni sijaitsee Hyeh-
wassa, joka on mukava alue kes-
kustan tuntumassa. Hyehwasta 
on tullut meille vaihtareille kuin 
oma pieni kylä, jossa jokaisella 
on omat suosikkiravintolat ja lem-
pikahvilat. Yksi varmasti kaikille 
vaihtareille yhteinen lounaspaikka 
on kuitenkin Kimbap Heaven, joka 
tarjoaa vuorokauden ympäri kore-
alasta ruokaa alle viidellä eurolla. 

Ulkona syöminen Koreassa on niin 
edullista, että en ole vielä kertaa-
kaan tehnyt itse ruokaa. Korealai-
nen ruoka on riisi- ja nuudelipai-
notteista ja yleensä todella tulista. 
Oma suosikkiruokani on bibim-
bap, joka on riisiä, jonka päällä on 
sieniä, salaattia ja muita kasviksia 
sekä paistettu munakas. Myös 
korean barbeque on hyvä vaih-
toehto, jonka valitsemme tavalli-
sesti silloin kun olemme menossa 
isommalla porukalla ulos. Korean 
BBQ on lihaa, tavallisesti possua, 
joka paistetaan ritilällä ja syödään 
lisukkeiden kuten salaatinlehtien 
ja tofun kera. 

Lehtitiimi maailmalla

Vaihtokokemuksia

¡Holachicos!

Tiedätte varmaankin sen tilan-
teen, kun lauma espanjalaisia 
vaihto-opiskelijoita istuu Careli-
alla samaan ruokapöytään. Suo-
malaiseen korvaan keskustelu 
kuulostaa varsin yliampuvalta 
äänenvoimakkuuden sekä nope-
an puhetyylin vuoksi. Voitte siis 
kuvitella arkeni täällä; elämää ja 
ääntä riittää niin kadulla kuin yli-
opistollakin. 

Monelle Bilbao on tuntematon 
paikka, mutta muutamat saattavat 
tietää sen Guggenheim -museosta 
tai vuoden 2014 koripallon maail-
manmestaruuskisoista. Baskimaa 
on Pohjois-Espanjan itsehallinto-
alue ja Bilbao on sen suurin kau-
punki. Baskit ovat oman kielen ja 
kulttuurin omaava kansa, ja ka-
dulla kuuleekin sekä espanjaa että 
todella kummallista baskinkieltä. 

Bilbao on mielestäni todella kau-
nis kaupunki. Katukuvassa sekoit-
tuvat nykytaide sekä vanhat, ar-
vokkaat rakennuksen. On ihanaa

TEKSTI JA KUVAT: VEERA MUSTONEN

Vaihtareita meidän kampuksella 
on yhteensä noin 200, yli 20 eri 
maasta. Eli tämä syksy on ollut 
mahtava kokemus tutustua ih-
misiin eripuolelta maailmaa. Eni-
ten kampuksella on ranskalaisia, 
saksalaisia ja hollantilaisia, mutta 
myös suomalaisia on yllättävän 
paljon – noin 10 opiskelijaa. 

Asun opiskelija-asuntolassa, jossa 
jaan huoneeni suomalaisen tytön 
kanssa. Asuntolassa meillä on yksi 
yhteinen keittiö, NOIN 50 TYTÖLLE. 
Joskus, varsinkin aamupalan ai-
kaan ennen aamuluentoa, keitti-
össä saattaa siis olla aika tungos-
ta. 

”Hyehwasta on tul-
lut meille vaihtareil-
le kuin oma pieni 
kylä.”

Ennen vaihtoon lähtöä monet ker-
toivat, että korealaiset ovat kovia 
opiskelemaan ja sen olen saa-
nut huomata täällä opiskellessa-
ni. Yliopiston lukusalit ovat auki 
vuorokauden ympäri ja varsinkin 
koeviikkojen aikana opiskelijat lu-
kevat yötä päivää. 

Opiskelu on erilaista kuin mihin 
olen tottunut: arvosana muodos-
tuu tenttiarvosan lisäksi esitelmis-
tä, palautettavista tehtävistä ja 
tuntiaktiivisuudesta. Korealaiset 
ovat kovia myös kilpailemaan nu-
meroistaan ja muun muassa myös 
esitelmät ovat yksi tapa kilpailla 
arvosanoista. 

Minulle tuli yllätyksenä se kuinka 
paljon luontoa Soulissa on kaik-
kialla. Ja kuinka paljon miljoona 
kaupungistakin löytyy alueita kai-
ken hulinan vastapainoksi, joissa 
saa lenkkeillä rauhassa luonnossa. 

Olenkin siis kaiken muun tekemi-
sen lisäksi käynyt paljon vaelta-
massa ja lenkkeillyt aina kun olen 
ehtinyt tai jaksanut. Jos pitäisi va-
lita kolmea asiaa, jotka ovat pa-
rasta Soulissa, olisivat ne avuliaat 
korealaiset, kaunis ja aina uusia 
puolia näyttävä kaupunki, josta 
löytyy modernin osan lisäksi pal-
jon historiaa sekä luonto ja eri-
tyisesti vuoret, jotka ympäröivät 
kaupunkia.

Ihanaa joulun odotusta kaikille 
optimilaisille ja nähdään syksyllä!

<3: Hare

elää keskellä erilaista kulttuuria, 
ja kulttuurieroissa riittää edelleen-
kin ihmettelemistä joka päivä. 

Yliopisto-opiskelu täällä on ollut 
kuin paluu peruskouluun: minulla 
on joka viikko sama lukujärjestys, 
arvosanoihin vaikuttaa tuntiaktii-
visuus ja puhelimet ovat kielletty-
jä oppituntien aikana. Opetuksen 
laatu on kuitenkin yllättänyt mi-
nut positiivisesti.
 

”Elämää ja ääntä riit-
tää niin kadulla kuin 
yliopistollakin.”

Asun kahden hollantilaisen tytön 
kanssa ja meistä on tullut todel-
la hyviä ystäviä, mutta totuttelen 
edelleen kulttuurieroihin. Meistä 
Erasmus-opiskelijoista on muo-
dostunut lyhyessä ajassa yksi 
suuri perhe, jossa sattuu ja tapah-
tuu koko ajan. 

Melkein kaikki vaihtarit ovat joko 
Italiasta tai Saksasta, ja me muut 
edustamme täällä vähemmistöä. 
Olenkin miettinyt monta kertaa, 
että täällä olisi huomattavasti 
hyödyllisempää osata espanjan si-
jasta hollantia, italiaa tai saksaa.

En ole katunut hetkeäkään päätös-
täni lähteä vaihtoon – päinvastoin! 
Kuulostaa kliseiseltä, mutta tämä 
on erittäin opettavainen kokemus. 
Sen lisäksi, että olen oppinut kok-
kaamaan hollantilaisia ruokia ja 
pärjäämään jokapäiväisissä tilan-
teissa espanjankielellä, olen oppi-
nut myös paljon itsestäni. Aika on 
kulunut aivan liian nopeasti; ko-
tiinpaluu lähestyy jo kovaa vauh-
tia. 

Tällä hetkellä kotini on kuitenkin 
Bilbaossa, ja tulen varmasti tule-
vaisuudessa kaipaamaan tätä kau-
punkia ja ”Bilbaon perhettäni”. 

Törmäillään taas tammikuussa! 

¡Agur! ¡Hastaluego!

<3: Velmu
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Suo

TEKSTI MAIJU PARMIO 

MYÖS SOIDEN historiallinen merkitys suomalaisille on 
suuri, niin sen vapaa-ajan ja taloudellisen hyödyn-
tämisen kuin tarinoihin ja taruihin liittyvien merki-
tyksienkin kautta. Suomalaisessa sielunmaisemassa 
soilla onkin aivan oma paikkansa, ja jo Kalevalan ta-
ruista saakka Suomen soille on kirjoitettu monen kul-
kijan tarina. Myös Väinö Linnan trilogian Täällä Poh-
jantähden alla aloittava lause ”ALUSSA OLIVAT SUO, 
KUOKKA JA JUSSI”, on pohjolan kansaa kuvaava tari-
nan aloitus siitä karusta alkupisteestä, josta sisukas 
suomalainen rakentaa tulevaisuuttaanvain kuokka 
työkalunaan.

YLIOPISTOSSA JOKAINEN on omanlaisen suonsa äärellä 
ja alussa olo voi olla kuin Jussilla loputtomalta tun-
tuvan työmäärän edessä. Opiskeluissa edetessä kui-
tenkin oppii nopeasti kuinka tästä suosta selvitään 
ja lopulta jatketaan eteenpäin entistä rikkaampana. 
Suolla liikkuessa askel ja kulkutyyli on sovitettava 
jalan alla olevaan maastoon, mikä pätee myös opis-
keluun. Upottavissa kohdissa paikalleen jääminen ei 
auta, vaan vie ainoastaan entistä syvemmälle. Suolla 
onkin hyvä kulkea kaverin kanssa, joka tarvittaessa 
auttaa ja kannustaa eteenpäin.

PITKOSPUUT KANNATTELEVAT suolla kulkijaa sen vai-
keimmissa kohdissa ja tarjoavat polun jota pitkin 
selviytyä, kunnes suon pinta on jälleen sen verran 
tukevaa, että se kestää kulkijan. Pettävimmissä koh-
dissa onkin tärkeää tukeutua tähän tieverkkoon, jon-
ka avulla selvitään taas kuivemmille maille. Monelle 
se on opinnoissa opettajat, kanssaopiskelijat, ystävät 
ja perhe. Lopulta opiskeluista selvittyä jokainen voi 
katsoa ylpeänä taakseen tehtyä työtä ja todeta yli-
opiston olevan ajoittain karu, useimmiten kaunis ja 
lopulta palkitseva – aivan kuten suo.

SUO, KUOKKA(NEN) JA JUSSI (VENÄLÄINEN)

LÄNSIMAISESSA HISTORIASSA ensimmäinen yliopiston 
katsotaan olleen Platonin Akatemia, joka perustettiin 
385 eaa. Nykyisenlainen yliopistolaitos syntyi Euroop-
paan 1100-luvulla, ja pitkään yliopistoissa opiskel-
tiinkin vain neljässä eri tiedekunnassa: filosofisessa, 
lääketieteellisessä, lakitieteellisessä ja teologisessa. 
Näistä lähtökohdista ylipoistojärjestelmä lähti laa-
jenemaan niin maantieteellisesti kuin opiskeltavien 
alojensa puolesta. Suomessa ensimmäinen yliopisto 
aloitti toimintansa vuonna 1640, ja tänä päivän yli-
opistoja on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon 
alla 14 kappaletta. Yliopisto-opiskelun historia on siis 
pitkä ja vaiheikas, ja tänä päivänä tuntemamme kou-
lutusjärjestelmä pitkän kehityksen tulosta.

SUOMI ON tunnetusti maailman huippuja koulu-
tustasossaan, ja suomalaisina meillä on etuoi-
keus ilmaiseen opiskeluun jopa yliopistotasol-

le asti. Toinen asia joita meillä Suomessa on muita 
maita enemmän, ovat suot. Kyllä, suot. Toki Suomi 
on tunnettu tuhansista järvistäänkin, mutta ne ei-
vät ole saavuttaneet aivan samaa mystistä ja sym-
bolista merkitystä kuin suomme. Yliopisto-opiskelua 
voidaankin verrata koulutusjärjestelmämme suoksi, 
jossa mekin tällä hetkellä etuoikeutettuna tarvomme.

ENNEN YLIOPISTOON pääsemistä yliopisto-opiskeluun 
liitti paljon odotuksia ja mielikuvia. Yliopistoon haki-
essa oli myös tutustunut monien eri koulutuslaitos-
ten sivuihin ja käynyt vierailemassa ja kuuntelemassa 
erilaisia yliopistojen tarjoamia esittelyjä. Näissä esit-
telyissä puheeksi nousi kaikki opiskelun ja opiske-
lijaelämän väliltä, ja muutamilla vierailuilla päästiin 
myös kampusalueelle asti tutustumaan yliopistojen 
tiloihin. Näinkin yksityiskohtaisesta tutustumisesta 
huolimatta paljon jäi arvailun ja mielikuvien varaan. 
Kaikesta informaatiosta, esittelyvideoista, esitteistä, 
keskusteluista ja ohjeistuksesta huolimatta tuntui, 
että yliopisto-opiskeluun liittyy jotain, joka täytyi ko-
kea itse.
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TEKSTI JA KUVA: MAIJU PARMIO

SALKKARI-JIRI

Q4 2016

UEF-looks

TINO ostaa vaatteensa netistä tai myymälöistä. Useim-
miten hän suosii Zaran, H&M:n ja Zalandon vaatteita. 
Tino shoppailee maksimissaan kerran parissa kuu-
kaudessa ja hän kertoo shoppailevansa Joensuussa 
hyvin harvoin. Hän pyrkii seuraamaan yleistä muotia 
ja tarkkailemaan, mikä näyttää milloinkin hyvältä. 
Tino kertoo seuraavansa muotia koulussa, somessa 
ja mainonnassa.

Tinon lempitalvivaateyhdistelmä on kuvassa näkyvät 
kengät ja takki. Hänen mukaansa kyseiset vaatekap-
paleet olivat harvinaisen onnistuneet ostokset. Ku-
vassa Tinolla on päällään Crockerin villakangastakki, 
joka on hänen lempivaatteensa, ja Nummelan metro-
polista ostetut ruskeat nahkabootsit. Kengät ja huivi 
ovat H&M:stä.

Tinon talvivinkki on pukeutua lämpimästi ja samaan 
aikaan tyylikkäästi. Tino käyttää itse lämpimiä vaat-
teita. Hänen mukaansa pitkiä kalsareita ei kuiten-
kaan saa käyttää, ellei lämpötila painu vähintäänkin 
kaksikymmentä astetta pakkaselle. Tämä perustuu 
empiiriseen tutkimukseen ja Optimin oman Salkkari-
Jirin omiin kokemuksiin. Kevät ja talvi ovat pukeutu-
misen suhteen Tinon lempivuodenajat. 

“Tino valitsee kellonsa vaatteiden 
mukaan ja kelloja löytyy neljä 

eri vaihtoehtoa, kuhunkin asukoko-
naisuuteen sopiva. “

TÄMAN OSARIN tyylitaituriksi valikoitui Optimin oma SALKKARI-JIRI ja toisen vuoden opiskelija Nummelasta, 
TINO VIRTANEN. Tyyliään Tino luonnehtii neutraaliksi ja samalla asialliseksi. Tino paljastaa, että ei ole kos-

kaan ollut esimerkiksi verkkareissa koulussa. Hän pyrkii siihen, että jaksaisi panostaa pukeutumiseensa. 
Tinon tyylistä löytyy hauska yksityiskohta: hän valitsee kellonsa vaatteiden mukaan ja kelloja löytyy neljä eri 
vaihtoehtoa, kuhunkin asukokonaisuuteen sopiva. 
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TORSTAINA 7.7.2011 sain soiton ystävältäni, matkalla Yyterin hiekoille kesälomalle, että tiedossa olisi paikka 
kauppatieteitä opiskelemassa Joensuussa. Tästä alkoi elämäni optimilaisena ja kylterinä. Koska on selväs-
tikin mahdotonta mahduttaa yksi kokonaiselta elämänsä tuntuvalta ajanjakso pariin sivuun, tuli aika miettiä, 
mitkä ovatkaan olleet ne kokokohdat opiskeluaikana. Päällimmäisenä tulivat mieleen hallituskaudet 2012 ja 
2013 Optimin hallituksessa, ne vähintään sadoilta tuntuvat tapahtumat joita järjestettiin ja joihin itse osal-
listuttiin Joensuussa, muualla Suomessa ja ulkomailla. Excuillekin selvisin yhdessä Optimilaisten kanssa 
neljänä vuotena. Taisipa mukana niin Pörssiä, Enklaavia kuin PorKyäkin eri vuosina.

EXCUILLAHAN EI TUNNETUSTI tullut tylsää. Milloin muulloinkaan tulisi mentyä Venäläisellä pimeällä taksilla 
yömäkkiin toteamaan ettei yhteistä kieltä ole, salakuljetettua viiden litran painava posliiniolutkannu Optimin 
toimistolle muistoksi Latvialaisesta illallisesta, tampattua kolme yötä putkeen aamukuuteen samassa Tsek-
kiläisessä yökerhossa tai harhailtua Budapestin katuja aamuseitsemään, syöden keksejä, nuollen perunaa ja 
unelmoiden koirapuiston ’yöulkoilijoista’.

TEKSTI JA KUVAT:  IINA AHOKAS

Nostalgianurkka

KIITOS 2011-2017

Opittua: McChicken on kansainväline, myös bussikuski todellakin lähtee mukaan mojitolle (Hojon Jussi my 
personal favourite!), Polarin aktiivisuustavoitteet on helppo täyttää ennen aamuviittä ja tosiaan, kyllä ne 
aamuseitsemän koiranulkoilijat taitaa kuulua sinne paremmin kuin ryhmä suomalaisia harhailemaan..

KIITOS 2011-2017 (eli ei, en valmistu tänä vuonna 
hehe). Vaikka Joensuu jääkin taakse niin vujuilla 
nähään!

Optimin oranssein sydämin, 

IINA A

VUJUVIIKKO ON oikeastaan yksi kevään kohokohdista. Tai oikeastaan lemppariviikonloppuja koko vuodessa 
ehdottomasti. Joskus sanoinkin, että vujut on parasta ja sillis timanttia siihen päälle. 

OPISKELUAIKANA EHTI muodostua jos monenlaisia ryhmäytymiä, josta varmasti jää ystäviä myös kylteriyden 
jälkeiseen elämään. Optimilaisuus tuskin kuitenkaan koskaan loppuu. Erityisesti muistoihin jää kultainen 
vuosikurssi 2011, MEGACHATiksikin kutsuttu porukka, Optimin hallitukset 2012 ja 2013 ja rakkaimmat Wis-
karin tyttöset.

JOSKUS ON TULLUT myös sitsattua, kaupunkisuunnistettua, omasta mielestämme voitettua AmazingRacet 
ja ihan oikeasti voitettua Optimin jo legendaksi siirtynyt Pyöräralli (!!). Voittajana on helppo hymyillä! Eikä 
näissä tapahtumissa oikeastaan ikinä olla kovin vakavina oltu… Tulihan tuota myös NESUiltua, käytyä KYPÄl-
lä, SEFE-päivillä, edustettu vuosijuhlilla ja lukuisissa muissa tapahtumissa.
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Tammikuussa jenkkeihin vaihtoon lähtevä kolmannen vuosikurssin opiskelija JANNE KAINULAINEN 
asuu Pohjoiskadulla sijaitsevassa uudehkossa yksiössä. Kämppä ehtii olla Jannen asuttama puo-

litoista vuotta, ennen kuin hän tammikuussa suuntaa vaihtoon jenkkeihin. Asunnon ominaisuuk-
sien ja sen hyvän sijainnin vuoksi Jannen käsissä tuntuukin olevan täydellinen opiskelijakämppä.

NELIÖITÄ ASUNNOSSA on vain 31, mutta avoin keit-
tiö ja iso parveke tuovat lisää tilaa. Tilaa on jopa 
niin paljon, että neliöihin on ollut mahdollista so-
vittaa sauna ilman, että asunto tuntuisi liian pie-
neltä. ”Kodista tekee kodin se, että kodin sisustus 
on asujan näköinen.” Janne onkin ollut tyytyväi-
nen asuntoonsa ja myös sijaintinsa puolesta kämp-
pä onkin opiskelijalle hyvällä paikalla. Ruutukaa-
van reunamilta on lyhyt matka paitsi yliopistolle ja 
keskustaan, myös Lidliin ja Prismaan. Vaikka myös 
McDonald’s on houkuttelevan lähellä kämppää, suo-
sii Janne koululla syömistä ja kotiruokaa. Jos kotona 
laittaa ruokaa, on sitä Jannen mielestä hyvä tehdä 
kerralla isompi annos. Yleisimmin hän pienen poh-
dinnan jälkeen sanookin tekevänsä kanawokkia.

Pohjoiskadun asunto vaihtuu Jannella kuitenkin jo tammikuussa jenkkiyliopiston asuntolaan, jossa perintei-
seen jo jenkkielokuvistakin tuttuun tapaan oma huone jaetaan toisen opiskelijan kanssa. Tämä ei kuitenkaan 
huoleta vaihtoaan jo innokkaana odottavaa optimilaista, vaan se otetaan vastaan osana vaihtokokemusta. 

Kevätlukukaudeksi Suomen Itäraja vaihtuu Jannella Pohjois-Amerikan itärannikolle Virginian osavaltion pääkau-
punkiin Richmondiin ja kotoisa Joensuun kampus Virginia Commonwealth Universityyn. Janne odottaa jo uuden 
yliopistonsa tarjoamia haasteita, mutta myös Spring Breakiä, eri osavaltioissa matkustelua ja Californiassa asuvan 
pikkuserkun näkemistä. Osavuosikatsauksen toimitus toivottaa Jannelle huikeaa kevätlukukautta jenkkeihin!

ENNEN YKSIÖÖN MUUTTOA Janne asui kämppäkaverin 
kanssa ja Pohjoiskadun asunto on Jannen ensimmäi-
nen koti, jossa hän asuu yksin. Kaverista on luon-
nollisesti hyötyä tsempparina, ja kimppakämpässä 
kaveri löytyy aina läheltä. Yksin asuessa saa Jannen 
mukaan kuitenkin enemmän omaa rauhaa ja tilaa. 
Lempipaikaksi kotonaan Janne mainitsee opiskeli-
jayksiöissä harvinaisen saunan. Entiselle uimarille 
saunominen on tullut vuosien varrella tutuksi ja Jan-
nen mukaan saunaa tuleekin lämmitettyä pari kertaa 
viikossa. Isompia ”bileitä” ei kämpässä ole järjestet-
ty, mutta hengailua, ruoanlaittoa ja saunomista sitä-
kin enemmän.

TEKSTI JA KUVAT  MAIJU PARMIO

TÄYDELLINEN OPISKELIJAKÄMPPÄ
Optimi’s Cribs

Suomalainen on onnellinen, kun asunnossa on oma 
sauna.

“ ”Kodista tekee kodin 
se, että kodin sisustus 

on asujan näköinen.”
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Q3 2016 s. 20. Keskustelua Suomen työttömyystilan-
teesta on käyty keskustelua eri medioissa, ei meedi-
oissa.

Enklaavin puheenjohtaja Tom Helenelund onkin nyky-
ään Eklaanvin uusi kylli.

Markus Rekola ja Teemu Rekola ovat kaksi eri henki-
löä. Eivät siis ole sama henkilö.

Merlin Young Hallman otti optimilaiset isännän elkein 
vastaan Preemio ry:n pikkujouluissa. Jesse tunsi vielä 
neljän päivän päästä lämpimän vastaanoton. Kiitos 
Merlin.

Kylliperehdytys perkelöityi Jallukolaan.

Haluaisin edelleen muistuttaa arvon jäseniä. JOKAI-
NEN MIETTII TARKKAAN MITÄ TÄÄLLÄ JULKAISEE, KOSKIEN 
MUITA KUIN ITSEÄÄN. Toki harkintaa saa käyttää myös 
mitä avautuu itsestään. Nim. Poliisi soitti tänä aamu-
na. -ÄITYLIT 29/11/2016

Tatu ei kuulu kirkkoon.

Folke West 

Kvartaalin kasvotKuin kaksi marjaa

Oikaisut

JANI-MATTI “JM” HAVERINEN
TEKSTI: MAIJU PARMIO KUVA: RISTO TAKALA

JODELsuu

Kauppislaiset on ylimielisiä kusipäitä

Yksi kaunis tyttö hymyili mulle Carelialla. Itse hy-
myilin, punastuin ja nolostuin. Yhdestä hymystä voi 
saada paljon lisää tylsään päivään kirjastolla.

Pyykkipäivää tullu venytettyä siihen malliin että 
huomenna yliopistolle varmaankin kommandona

Onko Optimi mielestänne pettämiseen taipuvin 
ainejärjestö? Olen laittanut merkille tässä parin vuo-
den aikana, että aika monella optimilaisella tuntuu 
parisuhteet kaatuvan.

Mulla ei oo yhtäkään hyvää kokemusta kauppiksis-
ta. Joka kerta ku oon sellasiin törmänny ni ne koko 
ajan muistuttaa siitä kuinka ne tekee rahaa enem-
män ku muut ja samalla on tosi pinnallisia. Eikä ne 
osaa käyttäytyä bileissä. #yleistys

Kaikki optimilaiset on ihanan sekasin!! Hyvällä 
tavalla!!

Sisäsiittosin ainejärjestö 

Siittäjät siittää

 ▲ Teemu Rekola, mäyrä
 ▲ Markus Rekola, neljännen vuosi- 

 kurssin optimilainen 

Esittelisitkö itsesi lyhyesti?

Moikka, olen JM, 22-vuotias opiskelija Kajaanista. Herkkä taistelija.

Oletko tullut suon kanssa tutuksi kotipaikallasi?

Olen koko pienen lapsuuteni rämpinyt Kainuun soissa hetkittäin syvemmällä ja hetkittäin kevyesti pin-

nalla. Kainuun soista olen oppinut elämänperuslähtökohdat taistelijaluonteen

Miten kuvailisit Suomen tämän hetken suomaastoa?

Suomi on kohtaamassa aivan uudentyyppisiä soita, joista ei ihan peruskuokalla selvitä

Kuinka syvällä suossa voit olla vielä kotonasi?

Tykkään lähestyä suonsilmäkettä, mutta sinne uppoaminen ei tietenkään ole mukavaa. Itseään on mie-

lestäni hyvä haastaa. 

Millaiseksi kuvailisit tämänhetkistä suomaastoa, jossa tarvot?

Maasto alkaa talvipakkasen tullessa koventua, ja maaperä olla vankka. Joululoman vietossa suot hetkek-

si jäävät taka-alalle ja pääsee hangessa tarpomaan. Kevään tullen kun suot sulavat, eiköhän sitä päästä 

polvia myöten suohon taas matkaa taivaltamaan. 

Mitä aiot tehdä joululomalla?

Joululomalla aion rauhoittua arjesta ja kuluttaa aikaa harrastusteni parissa.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Osavuosikatsauksen lukijoille?

Toivotan kaikille lämmintä joulunodotusta. Muistakaa joulusaunan vastoja tehdessänne, että lehtipuu 

on paras valinta. Kuusipuun oksista voi tulla ikävää jälkeä vihtoessa.
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