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●   Jyväskylässä asuu tällä het-
kellä yli 20 000 korkeakoulu-
opiskelijaa, mikä tekee paik-
kakunnasta todellisen opiske-
lijakaupungin. Runsas opis-
kelijamäärä näkyy katukuvas-
sa, mutta vielä selkeämmin 
yöelämässä.

Opiskelijat muodostavat 
merkittävän asiakasryhmän 
monille Jyväskylän ravinto-
loille. Opiskelijabileitä järjes-
tetään aktiivisesti, ja korkea-
kouluväki onkin edustettuna 
yöelämässä pitkin viikkoa.

– Opiskelijat ovat meil-
lä erittäin tärkeässä roolissa 
joka ilta. Opiskelijabileet 
järjestetään viikolla, ja niis-
sä on opiskelijoiden itsensä 
suunnittelemaa tai ravintolan 
kanssa yhteistyössä kehitettyä 
ohjelmaa. Viikonloppuisin 
meillä käy opiskelijoiden li-
säksi paljon työelämässä ole-
vaa porukkaa, kertoo Night 
Jyväskylän ravintolapäällikkö 
Laura Änkilä. 

Ravintola Shakerin ravin-
tolapäällikkö Joonas Pikka-
rainen sanoo, että etenkin 
talvisin opiskelijat muodos-
tavat myös heillä suuren osan 
asiakaskunnasta.

– Joka päivä tapaa uusia 
uteliaita kasvoja yöelämässä, 
Pikkarainen tiivistää.

Samoilla linjoilla on myös 
Lounge Club Kharman ra-
vintolapäällikkö Antti Ruot-
salainen.

– Kharmassa järjestetään 
opiskelijabileitä joka viikko. 
Ikärajoistamme ja ravinto-
lamme tyylistä johtuen opis-

kelijat ovat hyvin tärkeä osa 
asiakaskuntaamme kaikkina 
iltoina, Ruotsalainen ker-
too.

Koska opiskelijat ovat 
suuri asiakasryhmä, ravin-
tolat pitävät myös huolen 
heidän huomioinnistaan. 
Yhteistyösopimuksia solmi-
taan ainejärjestöjen kanssa, 
ja opiskelijoiden toiveita 
kuunnellaan. Opiskelijoita 
halutaan asiakkaaksi myös 
varsinaisten opiskelijabilei-
den ulkopuolella.

– Pystymme tarjoamaan 
opiskelijoille käyttöön lan-
gattoman nettiyhteyden, 
lautapelejä, Playstation 3:n 
ja Xboxin. Lisäksi opiskelijat 
otetaan huomioon hinnoit-
telussa, Shakerin Pikkarai-
nen kuvailee.

– Yritämme jatkuvasti 
keksiä uusia tapoja ottaa 
opiskelijat huomioon. Tar-
joamme etuja  esimerkiksi 
sisäänpääsymaksuissa niiden 
opiskelijajärjestöjen jäsenil-
le, joiden kanssa teemme 

opiskelijan opas

yhteistyötä. Pyrimme aina 
ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon kaikki toi-
veet, joita esitetään esimer-
kiksi ohjelman ja esiintyjien 
suhteen opiskelijoiden tahol-
ta, Kharman Ruotsalainen 
kertoo.

– Me myymme esimerkik-
si kanta-asiakaskorttiamme 
opiskelijoille edullisemmin. 
Kortilla opiskelijat saavat 
juomatarjouksia, sekä hal-
vemmat pääsyliput tai ilmai-
sen sisäänpääsyn, riippuen 

illasta, Änkilä kertoo.
Änkilän mukaan yhteistyö-

kuviot opiskelijoiden kanssa 
ovat tällä hetkellä hyvällä 
mallilla, ja niitä kehitetään 
jatkuvasti.

– Teemme parhaillaan 
työtä sen eteen, että pakkaa 
saataisiin sekaisin, ja yliopis-
toväki ja ammattikorkeakou-
lulaiset juhlisivat yhdessä. 
Hyvä esimerkki tästä oli vii-
me viikolla, kun meillä oli-
vat juhlimassa yhdessä sekä 
yliopiston että ammattikor-

keakoulun vaihto-oppilaat. 
Jatkoa tällaiselle toiminnalle 
ja ristiinmarkkinoinnille on 
jo siis suunnitteilla, Änkilä 
pohtii.

Kharmassa opiskelijat juh-
livat Ruotsalaisen mukaan 
kaikki yhdessä oppilaitok-
sesta riippumatta. Shakerin 
Pikkarainen puolestaan ker-
too, että heillä yliopistoväki 
ja ammattikorkeakoululaiset 
juhlivat tapahtumasta riippu-
en joko yhdessä tai erikseen, 
mutta viimeistään jossain vai-
heessa iltaa ryhmät yleensä 
sekoittuvat. Viikonloppuisin 
Shakerissa bailaavat sekaisin 
eri koulujen ja alojen opis-
kelijat.

Vuoden suurin opiskeli-
jatapahtuma on Kauppaka-
dun appro, jolloin yli 4000 
opiskelijaa suuntaa keskustan 
baareihin. Legendaariseksi 
muodostuneen tapahtuman 
osallistujamäärät ovat kasva-
neet vuosi vuodelta.

Opiskelijabileet poikkea-
vat kaikkinensa ravintoloiden 
normaali-illoista.

– Opiskelijabileissä on 
usein kilpailuja, tai esimer-
kiksi tanssiesityksiä. Eri-
tyispiirteeksi voidaan laskea 
myös se, että opiskelijabileissä 
monilla on asuna opiskelija-
haalarit. Usein opiskelijoiden 
järjestämissä bileissä on myös 
joku teema, jonka mukaan 
tapahtumaan voi pukeutua, 
Kharman Ruotsalainen ku-
vailee.

MINNA KERÄNEN

Opiskelijat juhlivat pitkin viikkoa

Jo pelkästään korkeakouluopiskelijoita Jyväskylässä on yli 20 000, joten juhliakin riittää.


