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OLIN JOENSUUSSA kolme viikkoa, ennen kuin lähdin 
käymään Helsingissä. Lähtö tuntui ERITTÄIN vaikeal-
ta. Toisaalta heti junan saapuessa Helsingin Rauta-
tieasemalle huokaisin syvään ja ajattelin mielessä-
ni: ”Tää on mun kotikaupunki, josta en haluu lähtee 
pois”. 

USKON, ETTÄ sopeutuminen on sana kuvaamaan 
käyttäytymistäni. Kun hyväksyy paikat sellaisena 
kuin ne ovat, on sopeutuminen helppoa. Sopeutues-
sa esimerkiksi johonkin kaupunkiin on sinne jää-
minen koko loppuelämäksi helppoa. On kuitenkin 
muistettava lähtemisen hyvät puolet. Vaikka lähtö 
tuntuisi aluksi vaikealta, poikii se usein hyviä ko-
kemuksia, joita ei voisi kokea muualla. Tämän takia 
päätin hakea vaihtoon toiselle puolelle maapalloa. 
Hain vaihtoon Aasiaan, jotta opin lisää aasialaisesta 
kulttuurista ja koen jotain aivan erilaista kun mitä 
Suomessa kokisin. Odotan vaihtoa innolla, vaikka 
minua jännittääkin aivan tajuttomasti!!!

TOIVOTTAVASTI TEKIN olette sopeutunut Joensuuhun, 
mutta muistatte myös välillä lähteä tutkimaan maa-
ilmaa ja kaikkea, mitä sillä on tarjottavana.

Nora Kettunen

Päätoimittaja

Tässä lehdessä:

Cause leavin’ is the hardest 
thing to do

Sisällys Päätoimittaja

22 MIKÄ KÄÄRMEENKANTAJA???

14 MITEN PÄÄSTÄ ULKOMAILLE KESÄTÖIHIN?

OLEN PITKÄÄN miettinyt ratkaisua erääseen minua 
askarruttaneeseen kysymykseen. Miksi lähtemi-

nen tuntuu aina vaikealta? Kesän jälkeen lähtö Joen-
suuhun tuntui kauhistuttavalta. Olin niin mukautu-
nut Helsinkiin, kesätöihin ja äidin luona asumiseen, 
etten olisi halunnut enää tulla takaisin opiskelemaan.

 

TOISAALTA HETI kun tulin takaisin Joensuuhun olo-
ni oli erittäin kotoisa. Rakastan Joensuuta ja tämän 
kaupungin rentoa tunnelmaa. Kaikki kaverit, yliopis-
to ja keskusta ovat kulman takana. On parasta kävel-
lä tohveleissa yläkertaan asuvalle parhaalle kaverille 
yökylään. Vaikka Joensuussa on paljon kouluhom-
mia, elämä tuntuu silti helpolta.



HULINAA! MAAGINEN 55 OPINTOPISTETTÄ
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SYKSY ALKAA olla jo pidemmällä ja myös ko-
poilu jatkuu. Uusille mäyrille suuret onnittelut 

pääsykoeponnisteluista, sillä tämän vuoden koe vai-
kutti haastavammalta pisterajojen perusteella viime 
vuoteen verrattuna. Tästä eteenpäin opiskelu jatkuu 
toivottavasti rennommin kuin pääsykokeisiin lukies-
sa.

EDELLISESSÄ OSARISSA mainitsemani opetuspalkin-
tokilpailu meni osaltamme hyvin. Loppukesästä sel-
visi, että Joensuun kauppatieteiden apulaisprofessori 
Anu Puusa sai Ekonomien opetuspalkinnon opetuk-
sen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhdistämis-
estä. Olen todella iloinen siitä, että ehdotuksemme 
menestyi ja Joensuun kauppatieteet saa tunnustusta 
sekä opetuksen kehittämistä pidetään esillä.

“KANNUSTAN KAIKKIA 
OPISKELEMAAN TAVOITTEELLI-

  SESTI, HAALARIBILEITÄ UNOHTAMAT-
TA ;) “

ELOKUUN LAITOSKOKOUKSESSA teemana oli hyvä opet-
tajuus, jota henkilökunta pohti workshopissa. Tämän 
workshopin tulokset toivottavasti näkyvät myös 
opetuksessa tulevana vuonna. Osa lukijoista onkin 
saattanut huomata, että osassa kursseja on käytössä 
enemmän aktivoivia menetelmiä ja erilaisia tehtäviä. 
Nämä liittyvät laajempaan tavoitteeseen opetuksen 
kehittämisestä.

SAMAISESSA LAITOSKOKOUKSESSA aiheeksi nousi myös 
vähintään 55 opintopisteen suorittaminen vuodes-
sa. Tämän “maagisen” luvun taustalla on se, että 
opiskelemalla vähintään 55 opintopistettä vuodessa 
valmistuu aikataulussa. Toinen merkittävä tekijä on 
yliopiston rahoitus, josta 10% tulee 55 opintopistettä 
opiskelleista opiskelijoista. Edellä mainittujen takia 
opinnoilla on merkitystä. Siispä kannustan kaikkia 
opiskelemaan tavoitteellisesti, haalaribileitä unohta-
matta ;) 

TOIVO ISORANTA

KESÄ MENI OHI aikamoisella hujauksella ja sehän pas-
saa. Taas kerran on mukavaa palata opiskelutouhu-
jen ja –kaverien luokse tänne Joensuuhun. Itselle 
kaupungista on ainakin kuluneen kolmen vuoden 
aikana tullut erittäin kotoisa ja mukavaa tekemistä 
piisaa enemmän kuin tarpeeksi. 

KAUNIIT KESÄMUISTOT karisteltiin viimeistään aina 
vauhdikkaiden mäyräviikkojen aikana. Tänä vuonna 
Optimi sai taas kerran huikean vuosikurssin muistut-
tamaan vanhempia jyriä, mitä on olla vielä elossa. 
Toivottavasti kaikki Optimin fuksit, jotka nykyään 
Mäyrinä tunnetaan, jaksavat pitää hyvää fiilistä pääl-
lä myös jatkossa! 

LOKAKUUN PUOLIVÄLISSÄ starttaa haku ensi vuoden 
hallitukseen. Toivottavasti mahdollisimman moni 
innostuu hakemaan tänäkin vuonna mukaan Op-
timin toimintaan. Ainejärjestötoiminta on hieno ti-
laisuus oppia vastuullisten hommien kautta tärkeitä 
työelämätaitoja, verkostoitua ja saada uusia koke-
muksia opiskelijaelämästä. Ennen kaikkea touhu on 
helkkarin hauskaa! 

SYKSYN HALLITUSHAKU on vastaavanlainen kuin viime 
vuonna. Kun haku käynnistyy lokakuun puolen välin 

jälkeen, kannattaa jokaisen innokkaan hakijan lait-
taa hakemus tulille mahdollisimman nopeasti. Saa-
puneet hakemukset julkaistaan Optimin nettisivuilla 
saapumisjärjestyksessä. Pestejä tulee näillä näkymin 
yksi lisää ensi vuodelle. Haluaisin vielä painottaa, 
että jokaisen optimilaisen on mahdollista hakea mu-
kaan hallitustoimintaan jo ensimmäisenäkin opiske-
luvuotena. Vaikka tie ei aluksi veisikään hallitus-
touhuun, ei siitä kannata lannistua, vaan toimintaan 
on mahdollista osallistua esimerkiksi tiimitoiminnan 
kautta.

SYKSY ALKAA olla melko pitkällä ja ulkoharrastuk-
set voi vaihtaa lukuhommiin. Vaikka päivät lyhen-
evät on niitä piristämässä Optimin syksyn tulevat 
tapahtumat, joista otetaan nostoina SYYSKOKKARIT 
ja Optimin oma seminaari SUSIRAJA FORUM. Foru-
min pääpuhujaksi saatiin tänä vuonna mahtava 
Ville Tolvanen. Maailman merkittävin talousjulkaisu 
Forbes rankkasi 50 some-näkyvyydeltään vaikutus-
valtaista markkinointijohtajaa maailmassa ja kaveri 
sijoittui nöyrästi listan sijalle 3. Hienoa, että tämän 
tason veijarit löytävät myös tänne susirajalle. ;) 

Petteri Sutinen
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta Kopon palsta

SYKSYN AIKATAULU:

  18.10. YRITYSVIERAILU BROMAN GROUPILLE
  28.10. SUSIRAJA FORUM   12.-17.10. EXCU   
  28.10. SYYSCOCKTAILIT     11.11. NESU-SITSIT
  29.10 ALUMNIPÄIVÄ    11.11. POIKKITIETEELLISET HAALARIBILEET  

Vpj, kopo ja sopo.

“JOKAISEN OPTIMILAISEN ON MAH-
DOLLISTA HAKEA MUKAAN 

HALLITUSTOIMINTAAN JO ENSIM-
MÄISENÄKIN OPISKELUVUOTENA.”



VUOROVAIKUTUSTA JA VERKOTTUMISTA
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”Karjalainen kauppamies on tehty osaamisen lisäksi 
sujuvasta vuorovaikutuksesta ja tunnelmaa kev-
entävästä höpötyksestä.” 

NÄIN TOTESI yritysjohtaja paikallisessa lehdessämme, 
Karjalaisessa 25.9.2016. Alueemme energistä yritysil-
mapiiriä kuvaa se, että pienellä talousalueella asuvat 
ja toimivat mm. Suomen kovin autokauppias (Laak-
koset), Tokmannin synnyttäjä (Kyösti Kakkonen), 
Broman Groupin dynastia, Abloy Oy, John Deere, Ar-
cusys, Schauman Wood, Stora Enso Enocell Oy, sekä 
Kesko kauppaketjun terävintä yrityskärkeä urheilu- 
sekä vähittäiskaupan alalta. Paikallinen PKO on puo-
lestaan Suomen S-ryhmän parhaimmistoa.

VUOROVAIKUTUS JA VERKOTTUMINEN alueemme yri-
tyksiin on tavoitteena kauppatieteiden koulutuk-
sessa. Opetuksen ja tutkimuksen sekä elinkeinoelä-
män yhteys kauppatieteen koulutuksessamme on 
huomattu valtakunnallisesti. Apulaisprofessori Anu 
Puusalle on myönnetty Suomen Ekonomien vuoden 
2016 opetuspalkinto. 

MENTOROINTI ON yksi tapa luoda yhteyksiä yrityk-
siin. Mentoroinnista hyötyy sekä mentori että aktori. 
Yritysjohtajat toteavat usein että, yrityksen ylivoi-
maisesti suurin riski on epäonnistunut rekrytointi. 
Mentoroinnissa opiskelijat ja yritykset kohtaavat toi-
sensa jo opiskeluvaiheessa.  

ALOITAMME LOKAKUUSSA mentorointiryhmän Jo-
ensuussa. Suomen Ekonomit kouluttaa mentorei-
ta ja aktoreita Optimin Yritysmessujen yhteydessä 
28.10.2016 omassa tilaisuudessa ennen SyysCoctai-
leja. Mentorointiin toivotaan erityisesti maisterivai-
heen opiskelijoilta runsasta osanottoa – olethan huo-
mannut hakuilmoituksen.

HILJAISUUS, KAUNIS PIELINEN sekä puhdas luonto 
runsaine antimineen on tulevaisuudessa globaalisti 
vahva matkailuvaltti, joka luo uutta yrittäjyyttä. Itä-
Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella alkaa 
syksyllä 2017 uusi kansainvälinen matkailumarkki-
noinnin ja johtamisen englanninkielinen maisterioh-
jelma. Siihen houkutellaan kansainvälisiä opiskelijoi-
ta Euroopasta ja erityisesti Aasiasta.Yritystoimintaa 
ja kansainvälistymistä edistetään kauppatieteissä 
hankkeiden kautta. Professori Tommi Laukkasen tut-
kimusryhmä on saanut kolmivuotisen rahoituksen 
big datan liiketoimintamahdollisuuksien tutkimiseen. 

BIG DATA – BIG BUSINESS -HANKKEEN tavoitteena on 
auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään uutta in-
novatiivista liiketoimintaa ja menestymään etenkin 
vientimarkkinoilla big dataa hyödyntäen. Näin yrityk-
set tunnistavat paremmin uudet big dataan pohjau-
tuvat liiketoimintamahdollisuudet kehitettäessä ja 
laajennettaessa palveluita globaaleille markkinoille. 
Jos kiinnostuit aihepiiristä ja erityisesti markkinoin-
nista, niin otathan yhteyttä Tommiin.

Uutta energiaa syksyyn toivottaen,

Sari-Johanna Karhapää

Amanuenssi

”Vuorovaikutuksessa luomme yhdessä opiskeluyhteisömme 
ilmapiiriä empaattisuudella, positiivisella otteella ja avoi-

muudella – energia tarttuu.”

Hellurei Optimi!

Kuopion kesä on päättynyt ja syksy lähtenyt rytinällä käyntiin! Fuksiviikot oli ja meni ja huikeeta oli. Fuk-
siviikko piti muun muuassa sisällään tutustumisillan, jossa fuksit pääsivät tutustumaan toisiinsa sekä 

vanhempiin preemiolaisiin, fuksiexcun Olvin tehtaalle Iisalmeen sekä upeat noin 120 sitsaajan fuksisitsit. 
Myös Kuopion haalaribileet olivat tuttuun tapaan menestys ja tällä kertaa artistinaesiintyjänä oli EVELIINA. 

PREEMIO OLI myös mukana ensimmäistä kertaa järjestetyssä Studentrunissa, ja Kuopiossa startanneita osal-
listujia sää onneksi suosi ja porukka sai juosta viiden kilometrin pituisen matkan auringon paisteessa. 
Syyskuun lopulla Preemio järkkäsi toistamiseen opiskelijahintaisen Greencard-kurssin, joka suoritettiin Tari-
nagolfissa ja tällä kertaa 15 opiskelijaa nappasikin itselleen Greencardin huokeaan hintaan. Perinteiset kasta-
jaisetkin vietettiin syyskuun lopulla, joissa fuksit vannoivat Preemion valan ja heidät kastettiin Preemio-
laisiksi.

Olemme onneksi ehtineet tehdä muutakin kuin vain bilettää ja hillua golfkentällä, esimerkiksi pankkialasta 
kiinnostuneet preemiolaiset kävivät Nordeassa yritysvierailulla. Lisäksi Preemion toimisto on muuttanut väli-
aikaistiloista uuteen toimitilaan Canthia-rakennuksen 1. kerrokseen. Kaikki optimilaiset ovat tervetulleita 
uuteen toimistoomme kahville milloin vain. 

Hyvää syksyä Joensuu!

Max von Hellens

Puheenjohtaja 

Preemio ry

KUULUMISIA KUOPIOSTA

Amanuenssilla on asiaaPreemion palsta



VAIN PARAS ON KYLLIN HYVÄÄ 
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“Kyllin pesti on ollut yksinker-
taisesti paras työ, mitä 

minulla on koskaan ollut. “

Kyllin hyvää

MOI PÖPPÄNÄT!

HUH MIKÄ IHANA kesä on takana ja mikä ihana talvi on 
edessä. Rakastan syksyä, sillä jokainen syksy tuntuu 
uudelta alulta. Toisaalta syksy antaa myös mahdolli-
suuden rauhoittua, juoda kämppiksen kanssa teetä 
ja tehdä ristikoita viltin alla. Itselläni on tänä syksynä 
vuorossa pro gradu – tutkimuksen kirjoittaminen. On 
myös kunnia saada tänä syksynä jatkaa työtäni Suo-
men Ekonomeilla Optimin kylteriyhdyshenkilönä. On 
ilo olla osana vaikuttamassa omaan vahvaan etu- ja 
palvelujärjestöömme, joka huolehtii meidän tarpeis-
tamme sekä opiskeluaikana että työelämässä.

SYKSY ALKOI VAUHDIKKAASTI mäyräviikoilla. Oli upeaa 
tavata uudet mäyrät ja tutustua teihin. Uudet mäyrät 
ovat idoleitani; kaikki ovat täynnä intoa, hyvää fiilistä 
ja rohkeutta kokea kaikkea uutta. Tuutorit ja uusien 
mäyrien antaumus saivat vanhemmatkin opiskelijat 
innostumaan ja lähtemään täysillä mukaan eri tapah-
tumiin. Oma suosikkitapahtumani oli legendaarinen 
mäyrämökki, jossa pääsimme nauttimaan grillimak-
karasta ja saunan lämmöstä.

TÄMÄ ALKANUT SYKSY on ollut itselleni aivan erityi-
nen myös siksi, että tiedän tämän olevan viimeinen 
opiskelusyksyni. Menneet opiskelijavuodet ovat tar-
jonneet minulle niin paljon kaikkea hyvää, etten edes 
tiedä mistä aloittaa. Oloni on haikea, mutta toisaalta 
tunnen olevani valmis uusiin haasteisiin. Opiskelun 
päättyminen tarkoittaa myös kylli-työni loppumista. 

KYLLIN PESTI ON ollut yksinkertaisesti paras työ, mitä 
minulla on koskaan ollut. Kahden ja puolen vuoden 
aikana olen päässyt mukaan järjestämään isoja ta-
pahtumia, saanut uskomattomia tilaisuuksia tutus-
tua uusiin ihmisiin ja ennen kaikkea vaikuttamaan 
teidän, optimilaisten edunvalvontaan. Kylli-haku au-
keaa pian, joten pitäkää silmät ja korvat auki! Mikäli 
pesti kiinnostaa sinua, ota rohkeasti minuun yhteyttä 
niin kerron kyllin työstä tarkemmin. 

NAUTTIKAA SYKSYSTÄ ja toisistanne. Viettäkää aikaa 
juuri niiden ihmisten kanssa, keistä välitätte ja teh-
kää niitä asioita, joista nautitte. 

<3: KYLLINNE 
NORA
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TEKSTI: JUKKA-PEKKA MUSIKKA
KUVAT: NORA KETTUNEN & KRISTA KURVINEN

KOMMENTIT OPTIMIN OMALTA BILEÖTÖKÄLTÄ LARI AITAMURROLTA.

Mäyräviikot

ENSIMMÄINEN VIIKKO

MÄYRÄVIIKOT käynnistyivät tänä vuonna Keskiviik-
kona 31.8 ensimmäisellä tapaamisella. Tapaami-

sen tarkoituksena oli hieman tutustua muihin uusiin 
kanssaopiskelijoihin ennen kuin koulu virallisesti 
alkoi seuraavana päivänä. Tapaaminen oli Joensuun 
Luterilaisen kirkon takana olevassa puistossa, jossa 
oli yhteisiä tutustumisleikkejä. Paikalle oli saapunut 
noin puolet uusista mäyristä. Tästä alkoi uusien mäy-
rien matka kohti Optimilaisuutta!

TORSTAINA 1.9 uudet mäyrät aloittivat oman kaup-
patieteellisen yliopistouransa, kun opinnot vi-

rallisesti lähtivät käyntiin. Päivän ohjelmaan kuului 
tutustumista ja avajaispuheita, mutta päivän huipen-
nus oli kuitenkin illalla kun Optimilaiset kokoontuivat 
yhdessä legendaariseen MÄYRÄ-ILTAAN, jossa uudet 
opiskelijat tutustuivat aluksi  toisiinsa ja myöhem-
min illalla paikalle saapuivat myös vanhempien vuo-
sikurssien opiskelijoita. Tämän jälkeen mäyrät ja van-
hemmat opiskelijat lähtivät yhdessä ottamaan selvää 
mitä uutta Viihdemaailma Ilonalla on tarjota tälle lu-
kuvuodelle!

PERJANTAIN 2.9 tarkoituksena oli järjestää yhteinen 
piknik-tyyppinen ajanviettoilta, mutta kuten niin 

monesti aikaisemminkin sää petti Optimilaiset täysin 
ja piknik oli siirrettävä sisätiloihin. Tapahtuma meni 
leppoisesti kun uudet mäyrät jatkoivat toisiinsa tu-
tustumista.

Viikonlopuksi mäyrät päästettiin keräämään virtaa 
tulevaa viikkoa varten, sillä kyseisellä viikolla tapah-
tumaa riitti! 

TOINEN VIIKKO

MAANANTAINA 5.9 mäyrät pääsivät tutustumaan 
Optimin hallitukseen ja sen toimintaan tarkem-

min Optimi-illassa tiedepuistolla. Tarjolla oli myös 
pientä purtavaa kera vaalean ja tumman viinin. Tar-
jolla oli myös mahdollisuus saunoa ja huhujen mu-
kaan osa mäyristä saikin ensikosketuksen optimilai-
siin “lempeisiin” löylyihin.
 

KESKIVIIKKONA 7.9 tarjolla oli kaupunkisuunnis-
tusta. Kaupunkisuunnistus on poikkitieteellinen 

tapahtuma, jossa pääasiassa fuksit yhdessä tuto-
rin kanssa kiertävät Joensuun keskustassa etsien ja 
suorittaen urbaaniin ympäristöön sijoitettuja rasteja. 
Myös tällä kertaa kuten niin monesti aikaisemminkin 
sade pääsi yllättämään suunnistajat heti suunnistuk-
sen alkumetreillä. Iltaa kohden tosin sää muuttui lä-
hes yhtä kauniiksi kuin se kuuluisa tuleva morsian.
 

9.9 PERJANTAINA oli vuorossa fuksiviikkojen yksi 
ehdottomista kohokohdista, kun mäyrät kera tu-

torien ja hallituksen suuntasivat mäyrämökille Rau-
tavaaran metsäkartanolle. Tällä mökkireissulla ei 
tapahtumaa puuttunut! Ensin fuksit laitettiin mm. 
speed dating hengessä tutustumaan toisiinsa. Tämän 
jälkeen oli vuorossa hyvin ravinteikas päivällinen, 
jonka avulla mäyrät pystyivät lähtemään kohti mökin 
varsinaista koitosta, rastirataa. Rastiradalla mäyrien 
tehtävänä oli suorittaa mitä mainioimpia työelämään 
valmistavia rastitehtäviä. Suorituksien jälkeen tuto-
rit ja hallitus arvioivat mäyrien suoritukset käyttäen 
apunaan ISO 9126 Quality Modelia, jonka ansiosta 
mäyräryhmien suoritukset pystyttiin pisteyttämään 
hyvinkin objektiivisesti, eikä esim. lahjomisella pys-
tynyt vaikuttamaan omaan menestymiseen. 

Rastiradan jälkeen vuorossa oli yhteistä makkarang-
rillausta ja saunomista. Huhujen mukaan löylyt äityi-
vät loppuillasta niin hurjaksi, että niissä olisi muuan 
KEKKONENKIN selvittänyt noottikriisin jos toisenkin, 
mutta kuten sanottu nämä ovat vielä toistaiseksi hu-
hupuheita. Seuraavan kerran reportterin muisti pala-
si yöpalalle, jossa tarjolla oli hyvinkin klassinen nak-
kimuki, jotta nälkäiset mäyrät pärjäävät aamupalaan 
asti. Yöpalan jälkeen alkoivat ns. bileet, jolloin uudet 
ja vanhat Optimilaiset pääsivät tanssahtelemaan uu-
demman ja myös hieman vanhemman musiikin tah-
dissa. Jossain vaiheessa kuitenkin laadukaskin kynt-
tilä sammuu ja näin kävi myös likipitäen jokaiselle 
Optimilaiselle mäyrämökillä. Aamulla fuksi- ja liikun-
tavastaava MARTIN OROLA avustajineen oli loihtinut 
erittäin maittavan aamupalan, jonka turvin oli mäy-
rien hyvä pakata tavarat ja suunnata takaisin kohti 
Joensuuta!



KOLMAS & NELJÄS VIIKKO

SEURAAVA VIIKKO käynnistyi Optimin olympialaisil-
la, jossa mäyrät ottivat toisistaan mittaa eri kilpa-

lajeissa. Ohjelmassa oli lennokinheittämistä ja mm. 
viestijuoksua kurkku jalkojen välissä. Tällä kertaa sää 
ei kuitenkaan pettänyt Optimia, vaan olympialaiset 
saatiin vietyä läpi erittäin mukavassa puolipilvisessä 
kelissä.

MÄYRÄVIIKKOJEN HUIPENNUS koettiin 28.9, jolloin 
vuorossa oli Optimin mäyräjäiset. Mäyräjäis-

ten pukuteemana oli klassiseen tyyliin vanhan lii-
ton sportti. Mäyrien tehtävänä oli suorittaa erilaisia 
joukkuetehtäviä Joensuun jäähallin edessä olevalla 
aukiolla. Tehtävänä oli mm. ohjata sokeaa ja juos-
ta viestijuoksua. Mäyräjäiset säästyivät tällä kertaa 
vesi- tai räntäsateelta, mutta äärettömän ankara vii-
ma teki rastien suorittamisesta mäyrille normaalia 
haastavampaa. Mäyräjäisten jälkeen oli aika siir tyä 
kiertämään Joensuun keskustan kapakoita, joissa oli 
myöskin järjestetty erilaisia tehtävärasteja. Tehtävä-
rastien jälkeen illan kruunasi mäyrien ensimmäiset 
Joensuun Haalaribileet Viihdemaailma Ilonassa. 
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TEKSTI: JUKKA-PEKKA MUSIKKA
KUVAT: KRISTA KURVINEN 

     MÄYRÄGALLUP 

PÄÄTIMME OTTAA selvää mäyriltä, mikä on heidän mielestään ollut tämän syksyn paras tapahtuma. Muu-
tama äänestäjä äänesti useampaa vaihtoehtoa, joten ilmeisesti ilmassa on ollut myös valinnanvaikeutta. 

Alla oleva taulukko kuvastaa kuinka äänet ovat jakautuneet.

Mäyrägallup

Mäyrien mielestä syksyn paras tapahtuma oli MÄYRÄJÄISET+HAALARIBILEET. Mäyräjäiset ovat perinteisesti 
olleet fuksiviikkojen huipentuma, joten voittaja ei sinällään ole yllätys. Näin Mäyräjäiset itse kommentoi voit-
toaan: ”Voitto oli odotettu, saatiin tapahtumaan hyvä pöhinä päälle jo viikkoja ennen varsinaista h-hetkeä, 
joten kun vihdoin mäyräjäispäivä koitti, oli melko helppo työ hoitaa homma kotiin.”

Hieman yllättäen hopeaa nappasi MARKKINOINNIN LUENNOT. Ilmeisesti uudet mäyrät ovat innostuneet myös 
itse opetuksesta ja tämä kunniamaininta osoittaakin, että myös uudet mäyrät arvostavat yliopistomme ope-
tuksen tason korkealle. 

Lopuista sijoituksista oli tiukkaa kamppailua, mutta pronssille ylti niukasti MÄYRÄMÖKKI, tuo tapahtuma jossa 
viimeistään mäyräporukka löylytetään miedoilla löylyillä yhtenäiseksi porukaksi.

Mäyräjäiset pärjäsivät parhaiten Aurora-rakennus, jossa pidetään      Mitä tapahtuikaan Mäyrä-
gallupissa.    usein markkinoinnin luennot.      mökillä?
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ERILAISET KESÄTYÖT
Kesätyö

Syksyn saapuessa on hyvä muistella mennyttä intiaanikesää 2016, ja tutustua opiskelukollegoiden kesä-
töihin. Kuten on jo aikaisemmin todettu, kylteristä on moneksi, ja erilaisia kesätyömahdollisuuksia on 

loputtomiin. Kesätöiden saamiseen vaikuttavat opintojen lisäksi aikaisempi työkokemus, mutta luotujen ver-
kostojen ja suhteiden tärkeyttä ei voida unohtaa. Palstalla tutustumme kolmen Optimilaisen kesätyötarinoi-
hin. Milloin kesätyönhaku kannattaa aloittaa ja miten unelmatyön voi saada? Millaisia työtehtäviä kyltereiden 
on mahdollista tehdä opiskeluaikana? Miten päästä ulkomaille kesätöihin? Muun muassa näihin kysymyksiin 
vastaavat Jaakko, Venla ja Hannes.

TEKSTI: LAURA AHOLA
KUVAT: VENLA KETTUNEN, HANNES KUPARINEN &   
         JAAKKO PELKONEN

Jaakko Pelkonen, 23 v

Jaakon kesä 2016 kului Glaned Group Oy:ssä Helsin-
gissä. Claned on muutaman vuoden vanha startup-
yritys, joka kehittää digitaalista oppimisympäristöä. 

Kolmannen vuoden opiskelijan Jaakon pääaineena 
on laskentatoimi ja verotus, ja hän pääsi tänä ke-
sänä pitkän työnhakuprosessin jälkeen unelmatyö-
hönsä. Jaakko aloitti työnhaun heti tammikuussa 
2016, mutta vielä vapun jälkeenkin kesän työtilanne 
näytti huonolta. Lopulta Jaakko pääsi mukaan Claned 
Group Oy:n sisällöntuottoprojektiin, josta hänellä oli 
aikaisempaa työkokemusta. Sisällöntuottoprojektiin 
osallistumisen johdosta Jaakko sai kokoaikaisen ke-
sätyön yrityksestä.  

Hannes Kuparinen, 21 v

Hannes työskenteli kesän Kuopiossa Canelco Capi-
tal –nimisessä yrityksessä. Canelco on kotimainen 
pääomasijoitusyhtiö, joka toimii ammattisijoittajien 
varainhoitajana ja yritysten strategisena kehittäjä-
kumppanina. 

Hannes on toisen vuoden opiskelija, hänellä on pää-
aineenaan palvelujohtaminen ja sivuaineena lasken-
tatoimi. Hannes pääsi keskustelemaan Canelcolle 
kesätöistä sekä opintojen etenemisestä yritykseen 
olevien suhteiden kautta ja päätti kysyä sieltä ke-
sätöitä. Keskustelujen jälkeen Hannes kävi vielä työ-
haastattelussa lähiesimiehensä kanssa ja sai yrityk-
sestä kesätyöpaikan. Hanneksen mukaan kesätyön 
saamisessa auttoi suhteiden lisäksi aktiivinen yhte-
ydenpito yritykseen ja hyvin edenneet opinnot. Han-
neksen monipuolisiin työtehtäviin kuuluivat kesän 
aikana sijoitustoiminnan, taloushallinnon ja markki-
noinnin ja asiakaspalvelun tehtävät. Hannes muun 
muassa avusti sijoituspäätösten valmistelussa, kir-
janpidossa ja tilinpäätöksessä, sekä päivitti ja ylläpiti 
markkinointimateriaaleja ja www-sivuja. Kesän aika-
na vastuut lisääntyivät, mutta samalla vapautuksia 
sai ajan myötä. Hannes piti työyhteisöä todella mu-
kavana ja rentona. Hän menisi yritykseen mieluusti 
töihin uudelleen. 

Venla Kettunen, 20 v

Venla vietti kesänsä työskennellen kahvilaravintolas-
sa Länsi-Ruotsissa pienellä saarella nimeltä Gullhol-
men. 

Toisen vuoden Optimilainen Venla päätti joulukuussa 
2015, että hän haluaa lähteä seuraavana kesänä ul-
komaille töihin parantamaan kielitaitoa. Venla päätyi 
hakemaan kesätöitä Ruotsista, jotta kielitaito paran-
tuisi ja hän pääsisi virkamiesruotsin seuraavana lu-
kuvuonna läpi. Venlalla oli Ruotsissa kontakti, joka 
antoi hänelle muutamia vinkkejä paikoista joista voi-
si saada mahdollisesti kesätöitä. 

Venla rupesi lähettämään hakemuksia tammi-hel-
mikuussa, ja saikin tutun antamien vinkkien ja täy-
delliseksi hiotun CV:n avulla kuuden viikon pestin 
kahvilaravintolasta. Venlan työtehtäviin kuului kesän 
aikana muun muassa kahvilan avaaminen ja sulkemi-
nen, kassatyöskentely ja ruoka-annosten tekeminen. 
Työtehtävät olivat hyvin erilaisia päivistä riippuen, 
ja kiireisinä päivinä ei ehtinyt kertaakaan istumaan. 
Venla palveli asiakkaita kahvilassa ruotsiksi, ja hä-
nen kielitaitonsa parani kesän aikana huomattavas-
ti. Työn ulkopuolella hän käytti paljon englantia, jota 
kaikki ymmärsivät ja puhuivat, ja jolla oli helpompi 
kommunikoida. Venla suosittelee kaikkia lähtemään 
ulkomaille töihin, ja reissusta selvinneenä Venla tote-
aa kokemuksen olleen kesän huippukohtia.  

Kesän aikana työtehtävät vaihtelivat asiakkaalle tuo-
tetuista digimateriaaleista yrityksen liiketoimintaan 
liittyvien veroselvitysten toteuttamiseen. Työskente-
ly startup- yrityksessä poikkeaa siitä, mitä Jaakko on 
tehnyt aikaisemmissa työtehtävissään. 

Työskentely startup-yrityksessä on erittäin itsenäistä 
ja työtahti on ripeä. Vaikka työpäivät olivat välillä 
pitkiä, Jaakkoa auttoi jaksamaan mukavat työkaverit 
ja hyvä yhteishenki. Ahkerana kylterinä Jaakko jatkaa 
työskentelyä Clanedilla osa-aikaisesti opintojen ohel-
la vielä syksylläkin. 
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TEKSTI: NORA KETTUNEN
KUVAT: OLLI HONKANEN & PETRI MAKKONEN

Mentorointi-ohjelma

Tänä syksynä Joensuussa strattaa tänä syksynä jälleen mentorointi-ohjelma. SUOMEN EKONOMIEN ja ITÄ-
SUOMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISEN LAITOKSEN järjestämässä mentoroinnissa tuodaan yhteen MENTORI 
(valmistunut ekonomi) ja AKTORI (opiskelija), jotka valitsevat yhdessä molempia yhdistävän teeman, jonka 
ympärille yhteydenpito keskittyy. Kaikille yhteisiä tapaamisia on kolme, joten aikataulut ovat pitkälti mento-
rin ja aktorin itsensä sovittavissa. Osarin toimitus kysyi viime vuoden mentorointi-ohjelmaan osallistuneilta           
               OLLI HONKASELTA (mentori) ja PETRI MAKKOSELTA (aktori) projektista jääneitä fiiliksiä. 

Lehtitiimin muutoksen tuulet...

Lehtitiimi 2016 on kokenut suuria ja dramaattisia muutoksia. Toimittajamme Laura Hartikka ja Veera Mus-
tonen karkasivat ulkomaille vaihtoon, jonka vuoksi lehtitiimi haki uusia jäseniä. Saimme porukkaan kaksi 

lisävahvistusta, Maiju Parmion ja Suvi Väärämäen. Odotamme innolla tulevaa syksyä ja tiimin yhteisiä yökyliä!  

Uudet tiimiläiset 

PETRI MAKKONEN, aktori

Sain tiedon mentorointiprojektin käynnistämisestä Jo-
ensuussa sähköpostin välityksellä ja kiinnostuin välittö-
mästi. Olin tuolloin tekemässä pro gradu -tutkielmaani ja 
tulevaisuuden kuviot olivat vielä täysin auki. Olin kuullut 
mentoroinnista pelkästään positii-vista ja päätin lähteä 
ennakkoluulottomasti mukaan. 

Mentorointi antoi minulle aivan valtavasti eväitä tulevaa 
työuraa ajatellen. Sain mentoriksi nuoren ja samanhen-
kisen ihmisen, jonka kanssa oli helppo jutella. Mentorini 
kanssa pystyin jakamaan vaivattomasti seikat, jotka ovat 
esillä kun siirrytään opiskelijasta työelämään, sillä hän 
oli kokenut täysin samat asiat vain muutamia vuosia mi-
nua aikaisemmin. Sainkin tuoretta informaatiota, näke-
mystä ja kokemusta siitä, mitkä sudenkuopat kannattaa 
välttää ja mihin tilaisuuksiin kannattaa tarttua. Koin, että 
pystyin myös toimimaan mentorini kanssa vuorovaikut-
teisesti ja antamaan myös omakohtaista näkemystä hän-
tä pohdituttaneisiin kysymyksiin. Meille syntyikin välitön 
ja rento suhde, jota oli helppo ylläpitää. Tapaamme men-
torini kanssa edelleen, mikä on aivan loistava juttu.

Suosittelen mentorointia erityisesti opiskelijoille, jotka 
ovat siirtymässä opiskeluelämästä työelämään. Men-
torointi antaa tuossa vaiheessa tukea ja turvaa elämän 
suurille valinnoille niin työ- kuin siviilielämän suhteen. 
Mentorille on helppoa kertoa asiat suoraan ja luottamuk-
sellisesti. Kannattaa lähteä ennakkoluulottomasti projek-
tiin mukaan ja antaa mentoroinnin viedä mukanaan. Lu-
paan, ettet tule katumaan!

            OLLI HONKANEN, Mentori

Mentorointiprojektiin lähdin mukaan saamaan uutta 
oppia, jakamaan omia kokemuksia työelämästä tu-
leville kauppatieteiden maistereille sekä tapaamaan 
uusia ihmisiä.

Opin, että kannattaa tarttua hetkeen. Ei kannata 
jäädä miettimään, uskaltaako tehdä suuria muutok-
sia omalla työuralla. Opin myös, että menestymistä 
voi olla monenlaista. Jokainen määrittää itse, mikä 
on sopiva mittari menestykselle työuralla.

Suosittelen projektia aktoreille, jotka ovat lähellä 
valmistumista. Projektista saa erinomaisia valmiuk-
sia esimerkiksi työhakemusten tekemiseen, yrityk-
sen perustamiseen ja uramahdollisuuksien suunnit-
teluun. Mentoriksi suosittelen hakemaan, jos oma 
motivaatio on riittävä ja aikaa on riittävästä arjen 
keskellä.

TEKSTI: LEHTITIIMI
KUVAT: MAIJU PARMIO & SUVI VÄÄRÄMÄKI 

MAIJU PARMIO, 21 vuotta

MAIJU on ehkä kaunein optimilainen koskaan. Tämä 
vaaleaverikkö opiskelee Optimissa kolmatta vuot-
taan. Maijun iloinen ja rento luonne sopii lehtitiimiin 
täydellisesti. Maiju (tai Snaiju) on kirjoittanut tähän 
lehteen Optimi’s Cribs -palstan, Cocktail-kutsujen 
historiasta ja ottanut kuvat UEF looksiin. 

“Toimittaja on aina ollut yksi salaisista haa-
veammateistani, mutta tästä huolimatta suu-
rin syy lehtitiimiin hakemiseen oli päästä 
osaksi luovaa, yökyläilevää ja ihanaa tiimiä”

SUVI VÄÄRÄMÄKI, 22 vuotta

SUVI-kaunotar opiskelee neljättä vuottaan Optimissa. 
Myös Suvi (tai Sui) sopii luonteeltaan täydellisesti 
lehtitiimiin. Suita ei ole koskaan nähty stressaamas-
ta mistään ja näillä kauniilla kasvoilla kareilee aina 
hymy. Tähän Osariin Sui kirjoitti jutun vaihtokoke-
muksistaan Pietarissa.

“Hain lehtitiimiin, sillä kirjoittaminen on aina 
ollut mielipuuhaani ja lisäksi lehtitiimin lois-
tava yhteishenki rohkaisi lähtemään mukaan 
tiimiin!”

Kuvassa lehtitiimin jäsenet Maiju, Suvi, Mato ja Tipi ensimmäisessä tiimiyö-
kylässä. Meinasimme polttaa koko Pihlajakadun, koska poltimme popparit 
mikrossa... 

Tervetuloa lehtitiimiin Snaiju ja Sui! 
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TEKSTI & KUVAT: SUVI VÄÄRÄMÄKI

Vaihtokokemuksia

Vaihto Venäjällä –uhka vai
mahdollisuus?

Syyscocktailit

TEKSTI MAIJU PARMIO 
KUVA  J-M HAVERINEN

SUOMALAISEEN KULTTUURIIN cocktail-tilaisuus on 
asettunut sen alkuperämaata Yhdysvaltoja hei-
kommin. Näen tässä kuitenkin opiskelijayhtei-

sön mahdollisuuden osoittaa, että small-talk ja seu-
rustelu paremmat päällä ei tuota meille hankaluuksia 
– tarjoilujen sivistynyttä nauttimista luonnollisesti 
unohtamatta. Optimin perinteisten syyscocktailien 
lähestyessä tahdonkin jakaa muutaman ajatukseni 
cocktail-tilaisuuksiin liittyen. 

SANONTA “puku miehen tekee”, kertoo sen, mitä 
naisetkin kokevat pukeutuessaan ja laittautuessaan 
hieman arvokkaampaa tilaisuutta varten. Cocktail-
kutsujen etiketti pukeutumissääntöineen nostaa ti-
laisuuden arvokkuutta juuri sopivan verran, jotta 
tämä arvokkuus voidaan vapaalla seurustelulla ja 
tarjoiluista nauttimalla kuitenkin laskea turhan pönö-
tyksen tai jäykkyyden alapuolelle. 

COCKTAIL-KUTSUT LUOVATKIN oivallisen tilaisuuden 
seurusteluun ja uusien tuttavuuksien tekemiseen.   
”Cocktailit” voidaan määritellä seisomatilaisuudeksi, 
jossa tarjolla sekä alkoholijuomia että pieniä, tilai-
suuden luonne huomioon ottaen helposti syötäviä 
cocktail-paloja. Seisomatilaisuutena cocktail-tilaisuu-
dessa onkin helppoa ja luonnollista vaihtaa illan ai-
kana seuruetta useampaankin otteeseen, ja näin ol-
len mahdollisuus uusiin ihmisiin tutustumiseen on 
suurempi, kuin esimerkiksi illallisjuhlissa tai kahvi-
kutsuilla.

Kauppatieteilijöistä moni lähtee vaihto-opiskelemaan, ovathan kansainvälisyys, kielitaito ja muiden kult-
tuureiden tuntemus alallamme valttikortteja. Yliopistoja, jotka vaihto-opiskelijoita vastaanottavat, on pilvin 
pimein ympäri maailmaa. Toiset lähtevät kauas, toiselle puolelle maapalloa, toiset taas lähemmäs. Itse lähdin 
Pietariin, johon on matkaa kotikaupungistani Helsingistä alle 400km, vähemmän siis kuin Joensuuhun. 

”Miksi Pietariin tai ylipäätään Venäjälle?” 

TÄHÄN kysymykseen olen vastannut lukuisia kertoja. 
Venäjän kieli on kaupallisella alalla suuri etu ja kie-
litaitoa pystyy vaihto-opiskelun aikana kehittämään 
paljonkin, mikäli itse haluaa. Venäläiset eivät juuri-
kaan puhu englantia, valtaosa väestöstä ei ole mis-
sään elämänsä vaiheessa opiskellut kyseistä kieltä, 
ja tämä motivoi opettelemaan kieltä vähintäänkin 
perusteiden verran. 

OLI MYÖS hienoa päästä elämään keskellä vierasta 
kulttuuria, se opettaa paljon, eniten omasta itses-
tään. Myös venäläisestä bisneskulttuurista pääsi op-
pimaan paljon. Venäläiset professorit kertoivat meille 
vaihto-opiskelijoille luennoilla paljon siitä, millaista 
liike-elämä Venäjällä on. Lisäksi moni vaihto-opiskeli-
ja suoritti vaihdon yhteydessä työharjoittelun. Tämän 
tyyppistä osaamista taatusti arvostetaan tulevissa 
työpaikoissa, mikäli yrityksellä on minkäänlaista kos-
ketusta idänkauppaan. Monet suomalaiset yritykset 
toimivat Venäjän markkinoilla, ja monet haluaisivat, 
mutta kielitaitoa tai tietoa venäläisestä kulttuurista ei 
valitettavasti ole tarpeeksi.  

OLI HIENOA huomata, kuinka itärajan takana, aivan 
meidän lähellä, on aivan erilainen maailma. Pietaria 
voidaan Venäjän mittakaavassa pitää hyvinkin län-
simaalaisena kaupunkina, silti elämä Pietarissa oli 
hyvin erilaista kuin Suomessa. Pietari on maailman 
pohjoisin miljoonakaupunki, ja asukkaita siellä on 
saman verran kuin koko Suomessa yhteensä. Tehtä-
vää ja nähtävää siis riitti aamusta iltaan. 

Vaihto-opiskelijayhteisössä eläminen oli mahtavaa, 
sain uusia tuttavuuksia ympäri maailmaa ja me kaik-
ki asuimme saman katon alla asuntolassa, aivan 
Pietarin keskustassa. Asuntolassa asuminen kustan-
si silloisella ruplan kurssilla alle 100 euroa kuukau-
dessa ja kyseisestä sijainnista tämän summan mak-
soi mielellään. Hintataso on muutenkin kohdillaan, 
kaikki tuntui todella edulliselta. Venäläiseen tapaan 
asuntolassa ei kommelluksilta vältytty, esi-merkiksi 
lämmin vesi katkaistiin kahdeksi viikoksi kokonaan. 
Kaikessa koomisuudessaan tällaiset kommellukset 
vain lähinnä naurattivat ja niihin oli parasta suhtau-
tua venäläisen ajattelumallin mukaisesti: ”mikään ei 
toimi, mutta kaikki järjestyy”. 

Vaihtoon lähdetään osaltaan siksi, että halutaan 
päästä elämään itselle tuntemattomassa paikassa ja 
kokemaan jotakin erilaista, tämän odotuksen Venä-
jällä vietetty puolivuotinen totta tosiaan mahdollisti 
ja hetkeäkään en ole valintaani katunut, päinvastoin. 
 

Cocktail-kutsuista

COCKTAIL-KUTSUJEN LUONNE voi vaihdella baarien 
happy-hour tyyppisestä tilaisuudesta niin sanottui-
hin mixereihin, jossa tarkoituksena on luoda sosiaali-
sia- tai bisneskontakteja. Myös cocktail-kutsujen ajan
kohta vaihtelee isomman juhlallisuuden avaavasta 
tai lopettavasta tilaisuudesta itsenäiseen muutaman 
tunnin mittaiseen iltatilaisuuteen. Cocktaileilla tar-
joiltavat ruoat ovat aina suupalan kokoisia, joten ruo-
katarjoilun kohtalaisen niukkuuden vuoksi tilaisuus 
ei ole yleensä kestoltaan edellä mainittua muutamaa 
tuntia pidempi. 

YLEISIMMISSÄ OPISKELIJATAPAHTUMISSA osallistujat 
ovat plaseerattuna ennalta määrätyille paikoilleen, 
suorittavat tiukan valvonnan alla annettuja tehtäviä 
tai viihtyvät anniskelu- ja tanssiravintoloiden tar-
joamista palveluoista nauttien. Cocktailien tapainen 
tilaisuus antaakin tervetullutta vaihtelua näihin ta-
pahtumiin asteen tyylikkäämpänä ja asiallisempana 
tapahtumana. Optimin syyscocktailit 28.10. ovat erin-
omainen tilaisuus päästä keskustelemaan alumnien, 
Optimin yhteistyökumppaneiden, kauppatieteiden 
laitoksen edustajien ja muiden optimilaisten kanssa 
eri vuosikursseilta. Arjen aherruksen tai tavanomai-
sen illanvieton lomassa pieni juhlallisuus ilman sen 
vakavampaa syytä on jo ajatuksena ainakin allekir-
joittanutta miellyttävä. 
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TEKSTI: JUPE MUSIKKA

Faktaa by Jupe

TEKSTI: NORA KETTUNEN
KUVA:  MAIJU PARMIO

ILOPILLERIN KUVAJAINEN

Q3 2016

VIIME VUOSIEN AIKANA Suomen työllisyystilantees-
ta on käyty enemmän ja vähemmän keskustelua 
eri meedioissa. Lähes kaikki osapuolet ovat samaa 
mieltä siitä, että tilanne ei ole kestävä ja Suomen 
työllisyystilanne olisi saatava paremmaksi. Tosin yh-
teisymmärrystä siitä, mitä työllisyystilanteen paran-
tamiseksi pitäisi tehdä, ei tunnu löytyvän. 

SUOMALAISEN TYÖN LIITON laskelmien mukaan suo-
meen syntyisi 1000 uutta työpaikkaa, mikäli jokainen 
suomalainen käyttäisi euron enemmän kuukaudessa 
kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Täten ajatellen 
siis mikäli jokainen suomalainen lisäisi kotimaista 
kulutustaan 10 eurolla kuukaudessa, syntyisi Suo-
meen 10 000 uutta työpaikkaa. Lisätyöpaikat puoles-
taan toisivat valtiolle lisää kipeästi kaivattuja vero-
euroja ja puolestaan keventäisivät hieman julkisten 
menojen taakkaa.

KÄYTÄNNÖSSÄHÄN JOKAISEN SUOMALAISEN ei tarvitsi-
si lisätä kokonaiskulutustaan, vaan ohjata nykyistä 
kulutustaan enemmän kotimaiseen suuntaan. Suo-
malaisia vaihtoehtoja löytyy hyvinkin laajasti lähes 
jokaisesta tuoteryhmästä, kunhan hieman malttaa 
tutkia tuotteiden alkuperiä. Helpoin tapa löytää koti-
maisia tuotteita on etsiä tuotteita jossa on kotimai-
suudesta kertova avainlippu. Avainlippu on merkki 
Suomessa valmistettujen tuotteiden ja Suomessa 
tuotettujen palveluiden alkuperästä. Avainlipun saa-
dakseen kotimaisuusasteen on oltava yli 50 %. 

MONI VOI TIETYSTI miettiä, että lisäeurojen laittami-
nen kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin on lähinnä 
rahantuhlaamista, koska avoin ja kansainvälinen kil-
pailu huolehtii siitä, että vain vahvimmat pärjäävät 
markkinoilla, eikä ole mitään erikoista tarvetta tehdä 
kulutusvalintoja perustuen johonkin ideologiaan. 

TIETYSTI YMMÄRRÄN TÄMÄN ajattelutavan. Ei ole syy-
tä alkaa tuomitsemaan ketään kulutustottumiensa 
perusteella. Itse olen monesti ajatellut kotimaisten 
tuotteiden ja palveluiden kuluttamisen muodosta-
man kustannuslisän olevan lähinnä pienimuotoinen 
vero siitä, että Suomessa pysyisi, ja jatkossa tulisi 
jopa lisää, työpaikkoja. 

MIKÄLI KOTIMAINEN LIIKETOIMINTA supistuu, on val-
tion mietittävä uudestaan millä se voi rahoittaa 
toimintansa. Tällöin vaihtoehtona ovat hyvin usein 
veronkorotukset ja tukien leikkaukset, joten näen 
mielelläni kotimaisen kulutuksen lisäämisen hyvänä 
vaihtoehtona leikkauksille ja veronkorotuksille. Ko-
timaassa tuotetut tuotteet ovat lähtökohtaisesti hy-
vin usein lähempänä tuotettuja kuin ulkomaalaiset 
tuotteet, joten kotimaisten tuotteiden tukeminen on 
myös ympäristöteko.

LISÄTIETOA ASIASTA saa esimerkiksi suomalaisen työn 
liiton sinivalkoinenjalanjälki-kampanjan sivuilta (si-
nivalkoinenjalanjalki.fi). Sivuilla on myös melko kat-
tavasti esitelty eri käytännön esimerkkejä joilla voi 
jokapäiväisillä valinnoilla tukea suomalaista työtä.

SUOSI SUOMALAISTA -
SE ON HALVEMPAA KUIN LUULET

KUVASSA Larilla on päällään upea asukokonaisuus. 
Asun takki on ostettu JC:stä, kauluspaita Haloselta, 
housut Pull & Bearista ja kengät Dinskolta. 

LARIN lempivaatekauppa on JC ja lempivaate hänen 
Navy Blue -värinen pukunsa. Lari kertoo käyvänsä 
vaateostoksilla lempparikaupoissaan. Jos vastaan tu-
lee siistejä vaatteita, jotka ovat vielä alennuksessa, 
Lari ostaa ne. Lari kuvailee itseään jopa tarjoushau-
kaksi. 
 
TÄMÄ VEIJARI  pitää vaatteista, joilla pystyy erottautu-
maan ja jotka ovat hänestä hienoja. Larin tyylivinkki 
on to go with the flow. Kun hän valitsee aamuisin 
vaatteitaan, pukeutuu hän johonkin mitä kaapis-
ta löytyy. Tämän jälkeen tarkastetaan tilanne peilin 
avulla. Jos peilikuva näyttää ihmiseltä, tilanne on ok. 
Jos joku pistää peilikuvassa silmään, käy Lari vaih-
tamassa sen ennen lähtöä Loftilta maailmalle.

Syksyn UEF-looksiin valikoitui raikas kasvo Lari Aitamurto. Larin vauhdikas tyyli on ilostuttanut optimi-
laisten silmää jo kaksi ja puoli vuotta Auroran käytävillä. Seuraavassa saamme kuulla, mistä aineksista 

tämän ilopillerin tyylii koostuu.

LARI AITAMURTO, 22 V.

UEF-looks

Suomessa valmistetut tai suunnitellut tuotteet tunnistat kauppojen hyllyillä alla olevista merkeistä:

 AVAINLIPPU on Suomessa valmistettujen tuotteiden ja Suomessa tuotettujen palveluiden alkuperämerkki. 
Kotimaisuusasteen on oltava yli 50 %. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 
prosenttia. Avainlipun käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

 DESIGN FROM FINLAND- merkki voidaan myöntää yritykselle, jonka tuotteiden tai palveluiden arvosta val-
taosa syntyy suomalaisen muotoilun tuloksena. Merkki viestii suomalaisen, ainutlaatuisen muotoilun alku-
perästä. Tuote voi olla valmistettu Suomessa tai ulkomailla. Merkin käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen 
Työn Liitto.

 HYVÄÄ SUOMESTA- merkki on suomalaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki. Merkkiä saa 
käyttää tuotteissa, jotka on valmistettu Suomessa ja joiden raaka-aineista vähintään 75 % on suomal-
aisia. Kaikki liha, kala, kananmuna ja maito ovat 100 % suomalaisia. Merkin käyttöoikeuden myöntää 
Ruokatieto Yhdistys ry.

Kuvattaessa Laria vastaan tuli ehkä koko Joensuun hellyyttävin koira 
Remu. Saimme luvan ottaa kuvan Remun kanssa, joka mätsää Larin 
tyyliin täydellisesti.

“Larin tyylivinkki 
on to go with the 

flow.”
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Kaikki meistä tietävät, mitä olemme horoskooppimerkiltämme. Joillekin tieto ei merkitse paljoa, mutta osa 
meistä jopa määrittelee itsensä horoskooppimerkkinsä kautta. Horoskoopit on kehitetty 3000 vuotta sitten 

Babyloniassa. Kolmessa tuhannessa vuodessa maapallon akseli on kuitenkin muuttunut rajusti. Horoskoop-
pikalenteria on jouduttu muokkaamaan hurjalla ja alkuun uskomattoman kuuloisella tavalla. Tähtikuvioiden 
asemat ovat muuttuneet niin paljon, että horoskooppikarttaan oli lisättävä uusi merkki: KÄÄRMEENKANTAJA.

Osari tutki, miten horoskoopin muuttuminen vaikuttaa optimilaisiin.

Uudet horoskooppimerkkien päivämäärät
ovat seuraavat:

20.1.-16.2.  Kauris
16.2.-11.3.  Vesimies
11.3.-18.4.  Kalat
18.4.-13.5. Oinas
13.5.-21.6.  Härkä
21.6.-20.7.  Kaksonen
20.7.-10.8.  Rapu
10.8.-16.9.  Leijona
16.9.-30.10.  Neitsyt
30.10.-23.11.  Vaaka
23.11.-29.11.  Skorpioni
29.11.-17.12  Käärmeenkantaja
17.12.-20.1.  Jousimies

TEKSTI NORA KETTUNEN

Horoskoopit

UUSI HOROSKOOPPIKALENTERI

Veijo, 25 vee. Syntymäaika 9.12.1990. Entinen jousimies, 
nykyinen käärmeenkantaja.

”Tuntuu siltä kuin identiteettini olisi hukassa. Uusi tieto miltei 
romutti maailmani. En tiedä miten suhtaudun Enkeliterapiaa-
lehden horoskooppiennustuksiin. Uskon, että tulen vieraile-
maan selvännäkijäni luona kysymässä apua. Jos olet hukassa, 
suosittelen tulemaan visiitille Jettiin. Pidän Jetissä hätäpala-
verin aiheesta.”

Lari, 22 vee. Syntymäaika 19.7.1994. Entinen rapu, nykyinen 
kaksonen.
 
”Olin ennen rapu ja se tuntui pahalta, koska olin niin lähellä 
leijonaa. Nykyään olen kaksonen, kuten kaksoisveljenikin. Kak-
sonen tapaan olen utelias ja älyllisesti toimelias. Mielestäni 
kaksosena oleminen on eri kivaa. :-) ”
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Kun  Jonne Heikkinen keväällä 2016 muutti Erik Lavasteen kaveriksi kenties kaupungin optimaa-
lisimmalle paikalle, VIIHDEMAAILMA  ILONAN  yläkertaan, olivat Erik ja Jonne jo ehtineet muo-

dostaa vahvan kaverisuhteen. Kimppakämppään muutettaessa ei siis tehty hyppyä tuntemat-
tomaan, mutta kuinka kämppiselämä on miehillä lähtenyt sujumaan?  Erik ja Jonne avasivat 
toimittajalle kotinsa ovet ja samalla raottivat ovea sille, millaista yhteisasuminen ”veljen” kanssa on ollut.

Erikille kyseinen asumisjärjestely on ensimmäi-
nen laatuaan, mutta Jonne kertoo vielä Pietar-

saaressa asuessaan jo asuneensa kimppakämpässä. 
Kämppiselämän pelisäännöt kirjoitetaan kuitenkin 
luonnollisesti tapauskohtaisesti ja pojat kertovat-
kin jo muodostaneensa heille parhaimmat toimin-
tatavat sopuisan elon takaamiseksi. Solidaarisuus 
ja pelisilmä ovat molempien puheissa esiin nou-
sevia avaintekijöitä asumismukavuuden takaami-
seksi: kotitöitä tehdään sen mukaan kumpi hoitaa 
mieluummin minkäkin asian ja molemmat tekevät 
itse itselleen mieluisampia ruokia. Saman vuosi-
kurssin kylterit kertovat hyötyvänsä yhteiselosta 
myös koulutöiden saralla, toisen tsempatessa toista.

Vapaa-ajallaan Erik ja Jonne ottavat mielellään yhteen 
turhista asioista huomauttelun sijaan pleikkaripelien 
muodossa. Haastattelun päätteeksi toimittajankin 
mielenkiinto siirtyi täysin pois jutun tekemisestä pie-
neen kisailuun, kun pojat mainitsivat silloin tällöin leik-
kivänsä imukuppiammuksia ampuvilla Nerf-aseillaan. 
Asunnon vakaakätisemmän ja tarkkasilmäisemmän 
asukkaan titteli päätettiinkin siltä istumalta selvittää 
tarkkuusammuntakisassa, jonka monien niukko-
jen ohilaukausten jälkeen korjasi taskuunsa Jonne.

Ilta- ja yöelämän kannalta asunnon sijainnista on 
myös ollut erityistä hyötyä ja esimerkiksi Ilonan jo-
non pituuden mittaaminen käy kätevästi ikkunasta 
vilkaisemalla. Epävirallisen etkopaikan tittelin saa-
neessa asunnossa onkin pidetty jo monet etkot sekä 
muutamat jatkotkin. Tupaantuliaisia ei kaverusten 
halukkuudesta huolimatta ole ehditty asunnossa 
viettämään, sillä ainejärjestön tapahtumatarjonta on 
alkusyksystä ollut monien juhlintatarpeet täyttävä. 

“ Epävirallisen etkopaikan 
tittelin saaneessa asun-

nossa onkin pidetty jo mo-
net etkot sekä muutamat 

jatkotkin.” 

TEKSTI JA KUVAT  MAIJU PARMIO

BROTHER FROM ANOTHER MOTHER
Optimi’s Cribs

Jonnen huone on samalla poikien olohuone. 
Torstaiaamuisin pienessä kohmelossa matka sän-
gyltä sohvalle on mukavan lyhyt. 

Erikin huoneesta on yhteys poikien keittiöön. Opti-
min oma Eric Clapton on soittanut kitaraa 1,5 vuotta.
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Lehtitiimin jäsen LAURA AHOLA on aloittanut kandinsa kirjoittamisen vasta syksyllä 2016 eikä keväällä 2016 
(toisin kuin Carelialla huhutaan).

Päätoimittaja NORA KETTUNEN kirjoittaa pro gradu –tutkimusta eikä kandidaatin tutkielmaa. 

NESU-vastaava LARI AITAMURTO on sittenkin fuckboy.

Fuksi TEEMU REKOLA on löytänyt sängyn itselleen.

Oikaisu edelliseen: fuksi on MÄYRÄ.

Keskiviikkona 5.10. oli URHO JUNNISEN ja ANTON RINTA-JOUPIN vuosipäivä, ei Rinta-Joupin syntymäpäivä.

OLUT ei tuhoakaan aivosoluja, vaan suojaa niitä. (Lähde: Viihdelehti Stara.)

Enklaavin puheenjohtaja TOMPPA on nähty juhlimassa villisti Oulun yössä. 

NESU-sitsien PIMPS AND HOES -TEEMA on aiheuttanut polemiikkia sosiaalisen median palvelussa Facebookissa. 

Kauppakadun S-MARKETISTA oli maanantaina 10.10.2016 loppunut uudistuneen makuinen Coca Cola Zero.

Maanantaina 10.10. oli JANI-MATTI-ALEKSI-HAVERISEN- nimipäivät.

Kvartaalin kasvotKuin kaksi marjaa

Oikaisut

 ▲ Venla Kettunen, optimin tuutori 2016  ▲  Sami Hedberg, stand up -koomikko   

MIRIAM PÖYSTI

“Olen 20-vuotias ja Tampereelta kotoisin. Alunperin 
olen syntynyt Moskovassa, jossa asuimme kolme 
vuotta ollessani lapsi. Minulla on Venäjän ja Suomen 
kansalaisuus, jonka lisäksi olen puoliksi Kazakstani-
lainen. 

Ennen Joensuuhun tuloa opiskelin Tampereella yli-
opistossa Venäjän kieltä ja kulttuuria. Joensuu oli 
minulle viimeinen oljenkorsi ja aluksi ajattelin, etten 
lähde tänne. Olisin halunnut opiskelemaan Tampe-
reelle, sillä poikaystäväni opiskelee siellä. 

Joensuu on kuitenkin ylittänyt täysin odotukseni. 
Täällä on ollut tosi kivaa, ihmiset ovat kivoja ja täällä 
on tosi rentoa. Koulu on myös ihan super! Parasta 
Joensuussa on ihmiset. Olen saanut lyhyessä ajassa 
paljon hyviä kavereita. 

TEKSTI: NORA KETTUNEN KUVA: RISTO TAKALA




