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Puheenjohtajan
tervehdys
Sini Kaartinen, Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Syksy on usein uuden aikaa. Tänä syksynä se on tuonut 
monelle mukanaan poikkeuksellisen uusia tuulia: uu-
det opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa Taideyliopis-
tossa, osa opiskelijoista pääsee ensimmäistä kertaa 1,5 
vuoteen luennoille kampuksille ja osa aloittaa syksyn 

vaihto-opinnoissa ulkomailla. Näyttää myös siltä, että saamme 
vihdoin kokea fyysistä ja näkyvää yhteisöllisyyttä, jota ylioppilas-
kuntakin pystyy parhaimmillaan tarjoamaan.

Vaikka edelleen eletään epävarmuuden keskellä, uskallamme 
vihdoin suunnitella tapahtumia syksylle, ja tällä kertaa uskom-
me, että pystymme myös suunnitelmat toteuttamaan. Pääsimme 
muutama viikko sitten jo nauttimaan yhdessäolosta, kun Kolmen 
akatemian suunnistus toi opiskelijoita yhteen tutustumaan toi-
siinsa Taideyliopiston sekä ylioppilaskunnan tiloihin yli akate-
miarajojen.

Loppuvuodeksi on vielä suunnitteilla TaiYo:n synttäribileet, 
teemaviikko kestävyyden ja ympäristöön liittyvien teemojen ym-
pärillä sekä glögikiertue. Myös TaiYo:n toimisto ja Vapaan tai-
teen tila ovat auki.

Syksyn aikana tullaan käymään myös edustajistovaalit ja va-
litaan hallitus luotsaamaan ensi vuoden toimintaa. Opiskelija-
edustajia nimetään yliopiston eri työryhmiin lähes viikoittain, 
ja ylioppilaskunnan jakamat apurahatkin ovat tulleet jaettaviksi 
juuri tällä viikolla.

Seuraathan TaiYo:n nettisivuja www.taiyo.fi, sähköpostitse 
saapuvaa viikkotiedotetta sekä someja @taiyoartsu, jotta pysyt 
ajantasalla syksyn tapahtumista!

Nautinnollista uuden aikaa toivottaen,
Sini Kaartinen

HAE HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJAKSI JA RIKASTU!
Avoimet paikat
 • Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi, 3 opiskelijajäsentä 
 • Kuvataidekoulutuksen kansallisen visiotyön ohjausryhmä 
 • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, kaksi varajäsentä 
 • Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto, yksi tohtoriopiskelijajäsen ja kaksi varajäsentä (tohtoriopiskelijoita) 
 • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, kaksi varajäsentä
 • SVEN-ryhmä 

Lue TaiYo:n viikkotiedotetta, jossa ilmoitetaan myös opiskelijaedustajistopaikoista! 
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Sanotaan, että maailmassa pysyvää on ainoastaan muu-
tos. Viime aikoina tämän on voinut kokea koko yhteis-
kunnan tasolla sangen perustavanlaatuisesti, kun keik-
koja, esityksiä, näyttelyitä ja muita kulttuuritapahtumia 
on milloin rajoitettu enemmän ja milloin vähemmän. 

Mutta ei mennä siihen nyt, kun jokainen on varmasti saanut ai-
heesta enemmän kuin kyllikseen.

Mennään sen sijaan muutokseen omassa lähiympäristössäm-
me, kolmen akatemian Taideyliopistossa. Täälläkin puhuttavat 
ajankohtaiset muutokset tai sellaiset asiat, joihin muutosta ni-
menomaan toivottaisiin. Uusi Mylly on auennut Sörnäisiin, ja 
uudella rakennuksella on myös lastentauteja – kuten se, että en-
nen omissa tiloissaan tauoilla hengailleet opiskelijat on sullottu 
nyt yhteen pieneen yläkerran kaikukammioon eikä kukaan oike-
astaan tiedä, kenen vastuulla tilan ylläpito on. Töölön päädyssä 
on kohistu Pepin ja Tuudon tilavarauspalvelujen kaatumisesta, 
kun opiskelijamassat ryntäävät varaamaan luokkia klo 8.00 jok-
seenkin joka aamu.

Yhteiskunnallisellakin tasolla muutosta tehdään ja vaaditaan. 
Taideyliopistokin on mukana #OlenAntirasisti-kampanjassa in-
fonäytöillä pyörivän vararehtorin sitaatin voimin; toivon mukaan 
muitakin konkreettisia askelia antirasistisessa työssä otetaan 
mieluummin enemmin kuin myöhemmin. Yliopiston ympäristö-
työ ja aihetta käsittelevä strategiahanke etenevät ekokahvikutsu-
jen muodossa. Oman alamme epävarmaa tulevaisuutta yritetään 
saada jaloilleen ministerin avajaispuheessaan mainitseman tai-
dealan jälleenrakennushankkeen avulla.

Yksi henkilökohtaisia lempiajatuksiani on ”muutos ei tapah-
du, vaan se tehdään” (tosin en edes osaa sanoa, kuka viisas joskus 
näin on alun perin lausunut). Opiskelijat ovat kautta aikain olleet 
muutoksen eturintamaa, barrikadeille tärkeiden asioiden puoles-
ta nousevaa kansakunnan tulevaa keihäänkärkeä. Näin soisin 
olevan ja monilta osin onkin myös omassa yliopistossamme, jossa 
opiskelijat haastavat yliopistoa ajankohtaisista aiheista ja perään-
kuuluttavat muutosta. Tai ehkä joskus sitäkin, että muutosta ei 
tapahdu; kukin tyylillään eikä itseisarvoinen edistys edistyksen 
vuoksi ole suotavaa.

Joskus muutos tuntuu täällä erityisen hitaalta, kun taidea-
lojen vanhat patriarkaaliset rakenteet tai muut haitalliset toi-
mintatavat ovat juurtuneet syvälle perinteisiin ja nostavat sieltä 
päätään nykypäivän yliopisto-opetukseenkin. Pari vuotta sitten 
livetapahtumien ollessa vielä täysin kyseenalaistamaton asia 
osallistuin oman ainejärjestöni, musiikkikasvattajien Maine ry:n 
vuosijuhliin. Vuosijuhlapuheen pitäneen eläköityneen lehtorin 
lausahdus on jäänyt mieleeni sangen pysyvästi ja lukeutuu sekin 
lempisitaattieni joukkoon: ”jos teistä tuntuu, että te opiskelette 
museossa, se on valitettavasti totta”. On tosin Taideyliopiston 
tunnustukseksi todettava, että paljon hyvää tehdään jo ja että jo-
kainen museaalinen jäänne ei todellakaan ole yliopiston itsensä 
vika. Ja erityisesti on lisättävä, että ylioppilaskunnan ja yliopiston 
keskusteluyhteydet ovat erinomaiset ja että opiskelijoita halutaan 
hyvin usein kuulla ja kuunnella liittyen erilaisiin kehitystarpei-
siin tai -hankkeisiin.

Toivon, että sinulla, hyvä lukija, on omia ajatuksia siitä, mitä 
rakenteita täällä tulisi räjäyttää eli mitä muuttaa tai mihin ei 
todellakaan pitäisi koskea. Ne voivat liittyä mihin tahansa tai-
de-, opiskelu- tai yliopistoliitännäiseen teemaan ravintoloiden 
ruokalistoista ja tilavarausjärjestelmistä ylioppilaskunnan 
tapahtumatarjontaan, yliopiston opetussuunnitelmiin tai taiteili-
jan toimeentuloon asti. Kaikenlaisille ajatuksille ja näkemyksille 
on nimittäin juuri nyt erityisen paljon kysyntää, sillä marraskuun 
alussa käydään ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Edustajisto 
päättää ja linjaa ylioppilaskunnan tärkeimmistä asioista ja esi-
merkiksi siitä, millaista muutosta yliopistolla tai yhteiskunnassa 
erityisesti tulevina vuosina tavoitellaan. Lämpimästi kannustan 
siis harkitsemaan ehdolle asettumista ja vähintään äänestämään 
marraskuun alussa (ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisesti!) 
– tarkemmin aiheeseen mennään tämän lehden myöhemmillä 
sivuilla ja osoitteessa taiyo.fi/vaalit.

Nyt ja erityisesti kohta on siis mitä erinomaisin hetki vai-
kuttaa omaan yhteisöösi. Äänestämällä edustajistovaaleissa, an-
tamalla palautetta, kertomalla minkä pitäisi muuttua tai vaikka 
osoittamalla mieltään Eduskuntatalon edustalla sopivana ajan-
kohtana sopivan aiheen puolesta. Ylioppilaskuntasi on mielel-
lään mukana tekemässä muutosta!

Mitä muuttaisit?
Lauri Grünthal TaiYon pääsihteeri

LIITY OMAAN AINEJÄRJESTÖÖSI JA
TUTUSTU JAOSTON TOIMINTAAN!
SibA-jaosto, puheenjohtaja Aurora Visa, 
aurora.visa@uniarts.fi
TeaK-jaosto, puheenjohtaja Mikael Karkkonen, 
mikael.karkkonen@uniarts.fi
KuvA-jaosto, puheenjohtaja Xenia Østergård Ramm, 
xenia.ramm@uniarts.fi

SibA:n ainejärjestöt
Kamus, kansanmusiikin aineryhmä
Kimu ry, kirkkomusiikin aineryhmä, Helsingin yksikkö
Kukko ry, laulumusiikin aineryhmä
Maine ry, musiikkikasvatuksen aineryhmä
Sakko ry, kirkkomusiikin aineryhmä, Kuopion yksikkö
Sima ry, taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä
Unisono ry, klassisen musiikin instrumenttien aineryhmät

Muut Taideyliopiston ainejärjestöt
VÄSy, valo- ja äänisuunnittelun opiskelijat

PÄÄKIR
JOITUS
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Uudet
On syksy, uuden lukuvuoden alku ja se tarkoittaa tietenkin uusia 
opiskelijoita!  Taideyliopistossa aloitti tänä syksynä n. 320 uutta 
opiskelijaa. Uusi opiskelija! Tervetuloa, mahtavaa että olet täällä. 
Ja kaikki opiskelijat, mahtavaa että ootte edelleen täällä!

Tuutorit
Tänäkin syksynä noin 50 tuutoria on ollut vastaanottamassa uu-
sia opiskelijoita, tutustuttamassa heitä niin toisiinsa kuin yliopis-
toyhteisöömme. Tuutorit ovatkin huikean tärkeässä roolissa siinä 
että uudet opiskelijat pääsevät Taideyliopisto-taipaleensa alkuun 
ja sisään yhteisöön.

Tapahtumat
Syyskuun puolivälissä päästiin vihdoin järjestämään livetapahtu-
ma 1,5 vuoden tauon jälkeen. Kolmen Akatemian Suunnistuk-
sessa ryhmät kiersivät Töölön ja Sörnäisten kampusten rasteja. 
Menikö suunnistus ohi? Ei hätää! Syksylle on suunnitteilla mui-
takin tapahtumia – seuraa TaiYon viikkokirjettä ja @taiyoartsu 
Instagramissa ja Facebookissa, niin tieto löytää perille!

Yhteisötuki
Etäily ja etäisyydet ovat olleet haastavia yhteisölle, ja haluamme-
kin ylioppilaskuntana tukea yhteisöä nyt, kun on taas mahdollis-
ta kohdata. Syksyn aikana tullaan jakamaan yhteisötukea opis-
kelijoiden yhteisöllisiin kohtaamisiin, seuraa TaiYo:n tiedotusta 
niin kuulet tarkempaa tietoa!

TaiYo goes Mylly
Tiesitkö, että ylioppilaskunnan eli TaiYo:n toimisto on nykyään 
tiistaisin kello 12–14 Myllyn vitoskerroksen opiskelijoiden käy-
tössä olevassa tilassa, kattoterassin vieressä? Tervetuloa siis tiis-
taisin sinne esimerkiksi hakemaan tarra opiskelijakorttiin, kysy-
mään jos jokin askarruttaa tai muuten vaan moikkaamaan!

Yhteisöä yhdessä
Muista, että myös juuri sinä vaikutat osaltasi siihen, mitä ja mil-
lainen tämä yhteisö on. Yhteisö on kaikki ihmiset siinä ja juuri se 
mitä yhteisön jäsenet siitä tekevät. Yhteisömme on moninainen 
ja ainutlaatuinen, kannattaa rohkeasti kokeilla ja tutkailla, mitä 
kaikkea se tarjoaakaan. Viikkotiedotteeseen on tulossa mahdol-
lisuus myös ilmottaa kaikille avoimista tapahtumista, esityksistä, 
näyttelyistä, konserteista ja muista. Tästä lisää tietoa pian!

’’iscing elit. Donec vitae nisl 
ut ante dignissim dapibus. 
Asuanibh metus, tempor 

pretium aliquam et, vehicula 
sit amet felis. ’’

Yhteisökuulumiset
Uusi normaali on täällä, liveily mahdollistuu, mitä yhteisössä tapahtuu?

FOKUS- 
sali

14.9.2021–3.4.2022

EINO  
RUUTSALO
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Mielipidekirjoitus
Marikki Aho, opiskelija

Ravikilpailuissa on yksinkertaiset säännöt. Puomiau-
ton huristaessa tiehensä ratsut ampaisevat hurjaan 
kiitoon ja muutaman kierroksen jälkeen nopein 
hevonen, joka ylittää maaliviivan voittaa. Mikäli 
voittaja ei ole varma tai tilanne näyttää tasapeliltä, 

kilpailun valvojat/tuomaristo varmistavat asian maalikameran 
ottamista kuvista. Voittaja kruunataan hurraavan raviyleisön 
edessä ja valtakunnassa on kaikki ainakin suhteellisen hyvin. 

Kilpailuissa, joissa etsitään parasta laulajaa, instrumentalistia, 
säveltäjää jne. on myös yksinkertaiset säännöt. Jokainen taitei-
lija tulee vuorollaan mitä arvovaltaisimman tuomariston eteen, 
esittää oman suorituksensa ja jää sen jälkeen odottamaan tuo-
miota jännityksen vallassa. Voittajaksi selviää se kilpailija, joka 
musikaalisuudellaan ja virtuositeetillaan on onnistunut eniten 
koskettamaan tuomariston ajan ja vaivan virtyttämiä sydämiä. 
Jostain syystä palkintosijoista jää kuitenkin epäselvyyksiä, vaikka 
asiantunteva tuomaristomme on punninnut päätöstään objektii-
visesti ja puolueettomasti. Päällisin puolin näyttää, että voittaja 
kruunataan hurraavan kilpailuyleisön edessä, mutta valtakun-
nassa alkaa kuhina ja spekulointi, joka rauhoittuu vasta, kun jäät 
ovat muutaman kerran lähteneet Aurajoesta. 

Kysymys kuuluu: mistä tämä spekulointi saa alkunsa? Yrite-
tään lähestyä dilemmaa raviurheilun kautta.

Ajatellaan skenaario, jossa tuomariston jäsenet kuuluttavat 
voittajan etukäteen kaljakuppiloissa ja kabineteissa ennen var-
sinaista kisapäivää.

Tai toinen skenaario, jossa ravuri ylittää maaliviivan ensim-
mäisenä, mutta tuomaristo julistaa voittajaksi toiseksi tulleen sen 
takia, että tämä hevonen oli uljaampi ilmestys. 

Tai kolmas skenaario, jossa tuomariston jäsen järjestää viik-
koa ennen kuninkuusraveja osalle ravureista harjoitusleirin, jolla 
kiritetään omat hevoset maaliin.

Tai neljäs skenaario, jossa tuomariston jäsen diskaa kilpaili-
jatallin hevosia laukan takia samalla ummistaen silmänsä oman 
tallinsa hevosille. 

Tai viides skenaario, jossa tuomariston jäsen ei tiedä tuon 
taivaallista raviurheilusta, saati edes sitä onko hevonen lintu vai 
kala. 

Onneksi raviurheilussa palkintosijoista ei jää yleensä epä-
selvyyksiä eikä hevosen ulkonäöllä ole merkitystä kilpailun 
lopputuloksen kannalta. Onnekasta on myös se, että musiikki-
maailman piiri pieni pyörii ja kalakavereita autetaan. Kilpailuis-
sa tuomaristot ovat kiistatta oikeassa, eikä niiden legitimiteettiä 
tule meidän tavallisten turpeenpuskijoiden kyseenalaistaman. 
Mutta todetaan vielä Béla Bártokin sanoin: “Kilpailut ovat he-
vosille, ei taiteilijoille”, tai sanotaanko, kilpailut voivat olla taitei-
lijoille, kunhan tuomaristossa ei istu hevosia.

Hevoset kilpailevat

OSALLISTU LEHDEN TOIMITUKSEEN!
Jos kirjoittaminen tai toimittaminen kiinnostaa, ota yhteyttä toimitukseen:

johannes.pessi@uniarts.fi
viivi.tigerstedt@uniarts.fi
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Taidealan 
yrittäjyys
Taidealan yrittäjän Jyrki Anttilan haastattelu
Viivi TIgerstedt ja Johannes Pessi

Tällä kertaa tutkivat journalistimme Tigerstedt ja 
Pessi pureutuivat taidealan yrittäjyyden saloihin. 
Onko yrittäjyys tosiaan kuningaslaji? Onko asi-
akas aina oikeassa? Tuleeko raha aina rahan luo? 
Etsiessämme vastauksia näihin kysymyksiin kul-

jimme läpi tuulen ja myrskyn, ja polkumme vei yrittäjä-ooppera-
laulaja Jyrki Anttilan pakeille. 

Jyrki Anttila on Oulusta lähtöisin oleva tenori, joka opis-
keli Sibelius-Akatemian oopperastudiossa vuosina 1995-1998. 
Anttila on tehnyt monipuolisen uran tähtitenorina niin Suomen 
Kansallisoopperassa kuin ympäri maailmaa. Ennen opintojaan 
Sibelius-Akatemiassa Anttila valmistui luokanopettajaksi, mutta 
musiikki kulki kokoajan mukana ja kipinä yrittäjyyteen syntyi 
jo nuorella iällä. 18-vuotiaana hän aloitti tuottamaan konsert-
teja, jotka laajenivat pienistä kamarimusiikkikokoonpanoista 
operetteihin, ja vuonna 2022 Anttilan yritys OperArt tuottaa 
isoimman produktionsa koskaan; Uljas Pulkkiksen Panu Rajalan 
librettoon säveltämän Raattentie-oopperan. 

OperArt on Anttilan vuonna 2005 perustama konsertti- ja 
ohjelmatoimisto, joka tuottaa operetti- ja konserttiproduktioita 
ympäri Suomen. OperArtin produktioissa ja konserteissa esiin-
tyy taiteilijoita Suomen eturivin artisteista nuoriin lupauksiin. 

Anttila kertoo yrittämisen ja laulamisen yhdistämisen olevan 
paikoin haastavaa, mutta tuottaminen ja omat konsertit tukevat 
toisiaan. “Askartelua riittää”, toteaa Anttila ja jatkaa: “Näyttämö-
tuotannot ovat oma lajini; erityisesti operetit ovat haastavia tuo-
tantoja, mutta kuitenkin voimaannuttavaa ja hauskaa tekemistä”. 
Viime vuosina OperArt on siirtynyt tuottamaan myös vakavam-
pia aiheita käsitteleviä teoksia, kuten esimerkiksi Ilkka Kuusis-
ton Panu Rajalan librettoon säveltämä Taipaleenjoki -ooppera, 
joka sai ensi-iltansa heinäkuussa 2021. 

“Klassinen musiikki tarvitsee yrittäjiä. Meidän alalla pitää 
tehdä huomattavasti enemmän töitä kuin kevyen musiikin puo-
lella; kevyt musiikki on esillä kokoajan mediassa, ja minua har-
mittaa taide- ja musiikkikasvatuksen suppeus”. Anttila toteaa ja 
lisää, että toivoisi kouluissa kevyen musiikin sijaan soitettavan ja 
laulettavan enemmän klassista. “Lapsena ammenetaan musiikki-

maku tulevaisuutta varten, ja työ pitäisikin tehdä ruohonjuuri-
tasolla: päiväkodeissa ja peruskouluissa. Näin saadaan kuulijoita 
tulevaisuudessakin.”

Kysyttäessä siitä, mitä vinkkejä hän antaisi nuorille yrittäjille 
tai yrittäjyydestä kiinnostuneille, Anttila vastaa: “Lähde pienistä 
produktioista liikkeelle ja opettele markkinoimaan. Diivakult-
tuurista on päästävä, ja roolista poistutaan, kun laskeudutaan 
lavalta. Yrittäjä tarttuu lavasteeseen ja kantaa sen autoon.” Hän 
jatkaa: “Lakkaa olemasta prinssi tai prinsessa ja työnnä kätesi 
mutaan.”

Anttila painottaa verkostoitumisen tärkeyttä: “Verkostoitu-
malla tavoitat asiakkaat parhaiten. Yleisöyhteistyö ei tarvitse tur-
haa byrokratiaa, kun voit itse kontaktoida ja tavata kohdeyleisöä.”

Taide- ja kulttuuriala Suomessa jää helposti huomioitta jul-
kisessa keskustelussa ja valtamediassa, kuten pandemia-aikana 
on huomattu. “Yhdessä onnistumme, hiljaisten mielenosoitusten 
aika on ohi”, Anttila sanoo ja summaa: “Kulttuuriväki on usein 
hissukkaporukkaa, joka menee piiloon, ettei kukaan vaan suut-
tuisi. Taiteet ja kulttuuri ei ole kuoleva ala, ja mitä enemmän 
teemme töitä ympäri Suomen, sen tunnetummaksi ala tulee, ja 
ihmiset lähtevät mukaan.”

Jyrki Anttilasta paistaa halu neuvoa ja auttaa tulevaisuuden 
taidealan yrittäjiä. Hänenkaltaisensa suunnannäyttäjät luovat 
toiminnallaan mahdollisuuksia ja näkyvyyttä taiteilijoille ja koko 
taidekentälle. 
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SUURTEN SÄVELTEN SYKSY

TUTUSTU OHJELMISTOON JA OSTA LIPUT: WWW.TAMPEREFILHARMONIA.FI

Edustajiston vaalit
TaiYo:n edustajistovaalit – mistä on kyse?

Suomessa jokainen yliopisto-opiskelija kuuluu ylioppi-
laskuntaan, joten myös sinä – jos siis olet Taideyliopis-
ton perustutkinto-opiskelija – maksat vuosittain yliop-
pilaskunnalle 62 euroa vuodessa. Siitä, mihin sinunkin 
jäsenmaksurahasi käytetään tai kuinka paljon niitä 

ylipäänsä kerätään, päätetään ylioppilaskunnan edustajistossa. Ja 
siitä, keitä edustajistossa seuraavan kahden vuoden ajan on näistä 
asioista päättämässä, päätetään tänä syksynä.

Mikä on edustajisto?
Ylioppilaskunta on yliopistosta itsenäinen toimija, jonka tehtävä-
nä on pitää opiskelijoiden ääntä esillä yliopiston päätöksenteossa, 
rakentaa yhteisöllisyyttä yli akatemiarajojen ja puhua taideopiske-
lijoiden ja taiteen puolesta yhteiskunnassa laajemminkin. Toimin-
ta rahoitetaan jäsenmaksuilla (mainittu 62 euroa vuodessa).

Edustajisto on opiskelijoista koostuva ryhmä, joka käyttää 
ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa. Edustajiston 15 jäsen-
tä valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, ja se kokoontuu 4–6 
kertaa vuodessa päättämään ylioppilaskunnan keskeisimmistä 
asioista.

Vaalit?
Vaaleissa saavat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskun-
nan jäsenet eli kaikki Taideyliopiston opiskelijat. Seuraavat edus-
tajistovaalit käydään 2.–3.11.2021, tänä syksynä ensimmäistä 
kertaa kokonaan sähköisenä äänestyksenä. Vaaleissa on käytössä 
suhteellinen vaalitapa eli samanlainen listavaali kuin esimerkiksi 
eduskuntavaaleissa.

Ehdokkaaksi asetutaan täyttämällä sähköinen ehdokasil-

moituslomake, joka löytyy osoitteesta taiyo.fi/ehdolle. Ehdo-
kasasettelu päättyy 7.10. klo 12. Koska edustajistovaali 
on suhteellinen vaali, saavat ehdokkaat perustaa 
myös vaaliliittoja. Liittoon kuuluminen ei 
ole pakollista, mutta käytännössä se pa-
rantaa huomattavasti mahdollisuuksia 
tulla valituksi. Vaaliliittojen tarkoitus on 
yhdistää samankaltaisia arvoja edustavia 
ja tavoitteita ajavia henkilöitä, ja aiemmis-
sa vaaleissa on ollut esimerkiksi akatemia- 
kohtaisia vaalilittoja. Vaaliliittojen perusta-
minen lähtee ehdokkaista itsestään; sellaisen 
perustamiseksi tulee täyttää sähköinen vaaliliit-
tosopimus samaan päivämäärään 7.10. mennessä. 
Sopimus löytyy osoitteesta taiyo.fi/vaaliliitot.

Edustajistossa toimimiseen ei ole sen kummempia 
vaatimuksia aiemmasta kokemuksesta tai pohjatiedoista – ei siis 
haittaa, vaikka et olisi aiemmin ollut mukana toiminnassa millään 
tavoin. Kiinnostus opiskelijoiden yhteisten asioiden hoitamista 
kohtaan riittää, minkä lisäksi edustajiston jäsenten toivotaan luon-
nollisesti sitoutuvan luottamustoimen hoitamiseen käyttämällä 
hieman aikaa edustajistotoimintaan eli osallistumaan kokouksiin.

Mihin edustajistossa voi vaikuttaa?
Edustajisto päättää ylioppilaskunnan asioista ja vaikuttaa yli-
opiston sekä yhteiskunnan asioihin. Käytännössä edustajisto 
päättää esimerkiksi
 • jäsenmaksun suuruudesta. Jokainen opiskelija maksaa vuosit-
tain ylioppilaskunnalle jäsenmaksua, joilla rahoitetaan ylioppi-
laskunnan toiminta. Edustajisto päättää, kuinka suuri jäsenmak-
su on – tällä hetkellä 62 euroa vuodessa.

SUURTEN SÄVELTEN SYKSY

TUTUSTU OHJELMISTOON JA OSTA LIPUT: WWW.TAMPEREFILHARMONIA.FI
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 • rahankäytöstä. Edustajisto päättää, mihin jäsenmaksurahat 
käytetään: tulisiko toimintaa leikata esimerkiksi vähentämällä 
henkilöstöä vai tulisiko ylioppilaskuntaan palkata uusi taidepo-
liittinen asiantuntija? Käytännössä edustajisto hyväksyy vuosit-
tain ylioppilaskunnan budjetin, vahvistaa tilinpäätöksen ja päät-
tää vastuunvapauden myöntämisestä.
 • toiminnan tavoitteista ja painopisteistä. Tulisiko ylioppilas-
kunnan keskittyä akatemiarajat ylittävien, yhteisten tapahtu-
mien järjestämiseen, taidepoliittiseen edunvalvontaan, epäkoh-
tien korjaamiseen yliopiston opetuksessa vai johonkin aivan 
muuhun? Edustajisto päättää vuosittain ylioppilaskunnan toi-
mintasuunnitelmasta ja ohjaa näin hallituksen toimintaa.
 • hallituksen valinnasta. Ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa 
pyörittää hallitus, jonka valitsee edustajisto vuodeksi kerrallaan.
 • keskeisimpien opiskelijaedustajien valinnasta. Edustajisto va-
litsee opiskelijaedustajat yliopistokollegioon ja yliopiston halli-
tukseen ajamaan opiskelijoiden asiaa yliopiston hallinnon ylim-
millä tasoilla.
 • ylioppilaskunnan kannoista ja linjauksista. Edustajisto päättää, 
mitä mieltä ylioppilaskunta virallisesti on jostain asiasta, oli se 
sitten yliopiston kielipolitiikka tai TaiYo:n näkemys taiteilijoi-
den toimeentulon järjestämiseen.

Entä jos?
Edustajistolla on käytännössä valta päättää siitä, mihin ylioppi-
laskunta toiminnassaan keskittyy. Toivottavasti olet yliopiston 
tiloissa törmännyt erilaisiin mustiin lappuihin tai julisteisiin 
eli väittämiin tai kysymyksiin, joissa on esimerkkejä siitä, mistä 

edustajisto voi päättää tai olla jotain mieltä. Entä jos ylioppi-
laskunnan jäsenmaksu olisi korkeampi, jotta ylioppilaskun-

nalla olisi enemmän resursseja tehdä taidepolitiikkaa? Pi-
täisikö ylioppilaskunnan järjestää enemmän tapahtumia 

ja puhua vähemmän? Tulisiko ylioppilaskunnan ottaa 
vielä voimakkaammin kantaa taide- ja kulttuurialan 

epäkohtien korjaamiseksi?
Jos sinulla on mielipide johonkin edellä 

mainittuun asiaan tai muuhun ylioppi-
laskuntaan, yliopistoon tai yhteiskuntaan 

liittyvään kysymykseen, lähde muutta-
maan asiaa TaiYo:n edustajistoon ja asetu 

ehdolle edustajistovaaleissa 7.10. mennessä 
osoitteessa taiyo.fi/vaalit. Tai vähintään: käytä 

äänioikeuttasi ja äänestä edustajistovaaleissa marraskuun alussa.

Representation Council elections briefly 
in English
The University of the Arts Student Union (ArtSU) is an 
own organization and all degree students are its members. 
The purpose of ArtSU is to keep the voice of students at the 
university decision-making, to build the community beyond 
the academy boundaries and to speak for art students and 
art in society.
 • Every student has to pay a membership fee for the stu-
dent union and these are used to finance the activities of 
ArtSU. How much is the membership fee (currently 62 € 
per year) and how the funds are used, is decided by the rep-
resentative council.
 • The council has 15 members and it meets 4–6 times a 
year to decide on the most important issues of the Student 
Union, such as the amount of the membership fee, the use 
of funds, the objectives of operations and the election of the 
Student Union Board. Officially the council uses the highest 
decision-making power in ArtSU.
 • Every member of the Student Union (every degree 
student registered as present or absent) can become a 
candidate in the Representative Council elections. Beco-
me a candidate by filling an electronic form at latest on 
7 October on website taiyo.fi/en/ehdolle.
 • more information on the elections: visit our website 
taiyo.fi/en/vaalit or ask the Secretary General Lauri 
Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. 0407104296)
 • Remember to at least vote in the elections in the 
beginning of November.

SUURTEN SÄVELTEN SYKSY

TUTUSTU OHJELMISTOON JA OSTA LIPUT: WWW.TAMPEREFILHARMONIA.FI
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First stop, 
Helsinki
An international students life 
at Taideyliopisto
Luke T.W. Scott • www.baritonelukescott.com 

Helsinki, for the past two years through the gloo-
my winters to the radiant summers, you have 
been home. Ever-welcoming and challenging, 
you have given unto me a truly unforgettable 
experience and one, that I will cherish. Expe-

riences like these are not always the norm but as an international 
student studying here at the Taideyliopisto-University of Arts 
Helsinki, such has mine been. 

My name is Luke Scott and I am currently in the final year of 
my Master of Music in Opera studies at the Sibelius-Akatemia 
(Sibelius Academy), which is one of the three branches of Tai-
deyliopisto-University of Arts Helsinki. Hailing from Scotland, 
my musical journey has taken me around the British Isles and 
now, Finland. Now, you may be thinking to yourself… 

“That Scottish boy must have been in for a 
culture shock when he got to Finland?!” 

And indeed I was, but not for the reasons you may think. 
I was amazed by the Finnish people’s embracing of culture, of 
the arts, nature and how they related to them. There is a special 
connection here in Finland to its culture and what that repre-
sents and my exposure to that began with the Sibelius Academy. 
Spread over three buildings, the Sibelius Academy sits within 
the centre of Finnish artistic endeavours, surrounded by the 
Eduskuntatalo (The Parliament House), Suomen Kansallismu-
seo (The National Museum of Finland), Suomen Kansallisoop-
pera ja baletti (Finnish National Opera & Ballet) and finally, it 
finds a home adjoined to Musiikkitalo (The Music House), whe-
re you can hear the delights of the Radio Symphony Orchestra 
and Helsinki Philharmonic Orchestra. I have only named but a 
few of the artistic institutions that are nearby. You can start to 
understand how I was amazed now, right? 

From left to right, I was being exposed to a Finnish love for 
the arts and all because I had the privilege of studying at Sibelius 
Academy. As I said before, I study a Master of Music in Opera 
and therefore, I am a rather busy lad. The course is very intensive 
and requires true dedication from its students but you are rewar-
ded with the same dedication from the staff. In Finland, I have a 
sense of the former passes on to the new, the old masters want to 
give back that which was given unto them. Therefore, the musical 
education is steeped in a history full of knowledge, traditions 

and innovations. I have sensed that history whilst I have been 
studying here and I am privileged to be apart of its lineage. 

“Amazing but everyone only speaks Finnish 
over there right?!” 

Ahh..the wonderful conundrum that is the Finnish language, 
intimidating at first but a fun puzzle to piece together. I unders-
tand your concern but Uniarts Helsinki is an international ins-
titution and people come from all over the world to study here. 
Therefore, there is no language barrier to be concerned about, 
only one to embrace. You will often find yourself strolling the 
corridors or perhaps sitting inside the Sibelius Academy music 
library (one of the best ones I’ve been to may I add) and through 
the hushed muffled whispers, you can hear a kaleidoscope of ac-
cents and languages from Spanish to Japanese. Or perhaps you 
will hear a Scottish person who does not realise shouting isn’t 
talking, if you do then tell me to be quiet! 

Yes, language is not something to be concerned about as al-
most all members of Staff can either understand or speak mul-
tiple languages. Furthermore, certain courses’ working language 
may be English, such as my own in the Opera school. We use 
English as our universal language but along the way with the 
help of the Finnish language lessons I have received from the Si-
belius Academy. I have been able to joke around with my fellow 
Finnish students and my Finnish teachers in Finnish! And I’ll 
tell you, Finns love when an international student can tell a joke 
in Finnish, there is always a gleam of wonder and excitement. 
This excitement is one of the things I have treasured whilst I 
have been here, discovering and partaking in new experiences 
with people from around the world. 

“Right, that all sounds wonderful but how 
has it really been for you?” 

Honestly speaking, it has been very challenging especially 
considering that my studies began in Autumn 2019 and then, 
the global pandemic began. In the Opera school and elsewhere, 
we were faced with the challenges of the pandemic and how do 

TAIDE TEKEE 
TULEVAISUUDEN
Taide on osa hyvää elämää. Sen kautta rakennamme 
yhden vertaista ja kestävää maailmaa.

UNIARTS.FI
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we overcome them so that we continue to make the most of 
our education. There were tremendous obstacles standing before 
us but we the students, opera department and Uniarts Helsinki 
overall worked together and persevered through the pandemic to 
bring out the best of each other. It was an international meeting 
of the minds combined with the years of experience and kno-
wledge shared between us all, that found the ways through. The-
refore, in spite of the pandemic, I have performed in three operas 
and as a soloist for Sibelius Academy Symphony Orchestra in 
Musiikkitalo’s main concert hall and for Sinfonia Lahti in the 
Sibelius Talo. This is but only a fraction of what I have been able 
to be a part of, there is a list of masterclasses with internationally 
renowned musicians and more that I haven’t said here. 

“Ok, I believe you, Uniarts Helsinki sounds 
like a great place”

Finally, I wish to say this in all of the universities official lan-
guages: 

UniArts Helsinki is a home of inclusivity and it welcomes the 
full spectrum of people from all backgrounds. Whoever you are, 
from wherever you are, you are home at Uniarts Helsinki. 

UniArts Helsinki är ett hem för inklusion och välkomnar män-
niskor från alla bakgrunder. Vem du än är, varifrån du än kom-
mer - du är välkommen på Helsingfors Konstuniversitet. 

Uniarts Helsinki on koti inklusiivisudelle ja se toivottaa tervetul-
leeksi kaikenlaiset ihmiset. Kuka tahansa oletkin ja mistä ikinä 
tuletkaan, olet kotonasi Taideyliopistossa.

TAIDE TEKEE 
TULEVAISUUDEN
Taide on osa hyvää elämää. Sen kautta rakennamme 
yhden vertaista ja kestävää maailmaa.

UNIARTS.FI

OSTAMAINOSTILAA TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LEHDESTÄ!

MAINO
STAJ
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Nörtti vauhdissa
Jasper Koekoek

Maailmalla tilanne oli äitynyt pahaksi, eikä 
Suomessakaan enää säästytty rajoituksilta. 
Maaliskuun 16. päivälle oli tiedossa hallituk-
sen tiedotustilaisuus puoliltapäivin. Minulla 
oli A-liedtutkintoharjoitus sopraano Marian-

ne Montosen kanssa R-talon konserttisalissa, kun avasin tauolla 
Areenan ja saimme vahvistuksen huhuille ja lisäksi päivämäärän: 
Suomi sulkeutuu ylihuomenna.

Elettiin vuotta 2020. Opettaja, joka oli juuri saapunut kuun-
telemaan meitä, sai kuulla uutiset meiltä, ja hän vaikutti yhtä 
hämmentyneeltä kuin me. Pienen yhteisen mietintämyssyilyn 
jälkeen aloimme soittaa puheluita ja saimme tutkintoa aikais-
tettua vuorokaudella. Korona oli lakaissut lautakunnan jäsenten 
kalenterit tyhjiksi kuin lumiaura, joten se ei ollut kovin vaikeaa. 
Toinen minulle kuulunut A-tutkinto loikkasi yli puolen vuoden 
verran eteenpäin.

Päivät kuluivat apokalyptisissa tunnelmissa, mutta en jaksa-
nut masistella. Harjoittelu tapahtui jonkin aikaa kotona 80-lu-
vun Yamaha Clavinovallani kuulokkeet päässä, sille ei voinut mi-
tään. Olin kuitenkin valmistumaisillani eikä kursseja oikein ollut 
enää käytävänä, joten päivässä riitti yhtäkkiä aikaa muuhunkin. 
Keksin itselleni tekemistä. Lainkaan aavistamatta, kuinka iso ja 
monivaiheinen työ minua odottaisi, aloin syistä, joita en enää 
muista, soittamaan ja tutkimaan Aarre Merikannon yksinlauluja. 
Halusin tehdä niistä kokonaislevytyksen.

Tässä vaiheessa kehotan lukijaani, eli sinua, tutustumaan ly-
hyesti Kansallisbiografian artikkeliin Aarre Merikannosta, sinne 
pääsee Uniarts-tunnuksilla yliopiston kirjaston Tietokannat aak-
kosittain -listan kautta.

Minulla oli hirveästi kysymyksiä ilman vastausta: Paljonko 
niitä lauluja olisi? Merikannolle ei ole tehty mitään kunnollis-
ta teosluetteloa, joten mistä tiedän, mitä lauluja hän on säveltä-
nyt? Miksei kukaan ole luetteloinut näitä lauluja tyhjentävästi? 
Miksi tämän levykansilehdykän ja tuon teosluettelon ja tämän 
artikkelin ja tuon nuottikäsikirjoituksen tiedot eivät täsmää? 
Miksei juuri kukaan ole levyttänyt näitä lauluja, vaikka ne ovat 
hyvää musiikkia? Mistä saan nuotit? Mistä saan nuotit nyt, kun 
kaikki on kiinni? Millaisiin teksteihin tämä tyyppi on tykännyt 
kirjoittaa? Millaisia musiikinhistoriallisia päätelmiä voin tehdä 
säveltäjän tuotannon yhden osa-alueen kautta? Ja yhteiskunna-
lisia päätelmiä hänen kohtalostaan? Kenen kanssa soitan? Kuka 
laulaa? Montako laulajaa tarvitaan? Mitä fakkeja tarvitaan? Kuka 
äänittää, kuka tuottaa? Miten hanke rahoitetaan? Kiinnostaako 
ketään, kun tämä julkaistaan?

No siis hyvin pian huomasin, että säveltäjästä on liikkeellä 
ällistyttävän paljon väärää tietoa. Se oli ihan ihmeellistä: Mik-
si löysin asiavirheitä aivan tuhottomasti tämän tyypin lauluihin 
liittyvissä julkaisuissa? Mihin voin luottaa? Päätin kuitenkin olla 
keskittymättä asiavirheisiin, oli järkevämpää keskittyä faktoihin 
kuin fiktioihin. Päivittelin luetteloani tasaisen epäsäännöllisesti 
uuden tiedon löytyessä.

Mainitsen kuitenkin tässä kohtaa vain yhden, kaikkein mie-
lenkiintoisimman oikaisun erääseen opinnäytetyöhön: “Aarre 
Merikannon kirjoittamien yksinlaulujen määrä, yhteensä 37 
tunnettua teosta, on melko vähäinen verrattuna säveltäjän muu-

hun tuotantoon.” Tämä on mielenkiintoinen lausunto, sillä kir-
joittaessani tätä tunnen Merikannolta yhteensä 51 yksinlaulua 
poislukien orkesterilaulujen laulu-pianoversiot. Pikainen lasku-
toimitukseni sanoo, että siinä on 38 % enemmän.

Valmista järkevää teosluetteloa ei ollut. Aloin luetteloimaan 
lauluja itse pikku hiljaa, sivutoiminen musikologinen tutkimus 
kun eteni varsin hitaasti vaikkakin varmasti. Aloitin Merikan-
non elämäkerran (Heikinheimo, 1985) säädyllisestä vaikkakin 
vaillinnaisesta teosluettelosta. Täydensin luetteloa esimerkiksi 
Finnan ja Kansalliskirjaston aineistoluettelon avulla. Mutta mis-
tä saisin kaiken nuottimateriaalin, jos vain puolet on julkaistu? 
Lähes kaikki käsikirjoitukset osoittautuivat löytyvän Kansallis-
kirjastosta, mutta kyseinen kirjasto on ääääärimmäisen tarkka 
koronan suhteen. Piti siis odottaa.

Aloitin muista paikoista. Turun Sibelius-museosta löytyi yksi kä-
sikirjoitus, Music Finlandilta muutamia. Koronan suvantovaiheessa 
pääsin käymään Helsingin kaupunginarkistossa ja viimein myös Kan-
salliskirjastossa. Valokuvien ottaminen nuottien opettelemiseksi vaati 
vähän byrokraattisia toimenpiteitä, ja tuntui, ettei sitä katsottu hirveän 
hyvällä. 50-luvulla kuolleen Merikannon tekijänoikeudet raukeavat 
7 vuoden, 3 kuukauden ja muutaman päivän kuluttua.

Sain mukaan hyviä laulutaiteilijoita, ja kaikki olivat todella 
kiinnostuneita. Mariannen kanssa olimme tehneet pitkään töitä, 
joten hän onneksi suostui mukaan loistavan soittimensa kans-
sa. Lopulta meitä oli viisi: sopraanot Marianne Montonen ja 
Elisaveta Rimkevitch, tenori Aarne Mansikka, baritoni Henri 
Tikkanen ja minä. Olin kysynyt mukaan myös mezzosopraano 
Irina Nuutista, mutta hän ei lopulta päässyt.

Myös äänitystiimi luotiin koronan suvantovaiheessa. Muis-
tan, kun istuimme äänisuunnittelija Julius Johanssonin kanssa 
N-talon ruokalassa, esitin hänelle tyhmiä kysymyksiä yrittäes-
säni ymmärtää pintapuolen musiikkiteknologian maailmasta. 
Meni joitakin kuukausia ja sitten löysimme myös loistavan teki-
jän tekniseksi tuottajaksi, Juliuksen kollegan Joel Wardin.

Tammikuussa 2021 sitten koitti ensimmäinen äänityspäivä. 
Äänityspäivät oli sovittu noin kuukauden välein tammi-touko-
kuulle varapäivineen. Muutaman sairastapauksen takia menim-
me toukokuun varapäivälle, jolloin myös oioimme (onpa hieno 
sana) virheitä, joita oli huolellisesta tutkimisesta huolimatta 
löytynyt vasta jälkeenpäin nuottilaitoksista. Kun päätimme vii-
meisen nauhoituspäivän, hallituksen tiedotustilaisuudesta oli 
kulunut 14 kuukautta. Muistan vielä, kun Marianne lauloi meille 
viimeisen laulun viimeisen säkeen: “I hans armar en gång under 
vingen av natten tills natt blir dag” (B. Bergman: Flickan under 
nymånen). Eikun anteeksi, tuohan on väärin, nuotissa selvästi lu-
kee “Hans i armar en gång”. Tosi juttu.

On valtavasti hiljaista tietoa, jota ei voi tietää kokeilematta, 
vaikka olisi missä koulutusohjelmassa. Paitsi että kasvoin taitei-
lijana, sain työskennellä loistavien laulutaiteilijoiden ja muiden 
tekijöiden kanssa. Sain toimia eräällä tavalla vähän tutkijana ja 
vähän taiteellisena tuottajana, vaikka en olisikaan varmaan pää-
toimisena tekijänä hyvä kummassakaan. Kunhan litteä metalli-
donitsi tulee ulos ja sen vastine soi väestön taskujukebokseissa, 
toivon, että herätämme edes jossakussa ajatuksia suomalaisen 
taidemusiikin historiakerronnan kanonistisesta narratiivista.
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Mukavinta
ja helpointa

asumista
opiskeluajan

Arabianranta, Kumpula, Kalasatama, 
Hermanni, Pasila, Merihaka ja 37 muuta
huippualuetta opiskeluajan asumiseen.

Tutustu asuntoihin ja alueisiin: hoas.fi

Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm) • lktliput@lahti.fi • www.lippu.fi / Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
Ryhmämyynti (03) 752 6000 / lktryhmat@lahti.fi • www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Leo Tolstoi – Pasi Lampela
SOTA JA RAUHA  Ystävyys. Rakkaus. Elämä. Kuolema.
ohjaus Pasi Lampela
LIPUT peruslippu 34 € / eläkeläiset 32 € / opiskelija 21 € / opiskelijaryhmät (väh.15 hlöä) 15 € /lippu

Katso kalenteri ja teatterin koko ohjelmisto www.lahdenkaupunginteatteri.fi  
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Treffiopas
TaiYolaisille
Tässä artikkelissa jaetaan vinkkejä, jotka kirjoittaja 

itse olisi mielellään kuullut jo hyvissä ajoin.
Miten saada kontakti söpöön tyyppiin? 

Ensimmäinen askel on… OTTAA ensimmäinen 
askel! Mitä menettäisit lähestyessäsi kuumottavan 

siistiä tyyppiä? No et mitään! Tee lähestyminen mahdollisim-
man selvin päin (1-4 annosta on max.).

Vinkki: Taideyliopiston kulttuurissa jo pelkkä katsekontaktin 
ottaminen ja hymyily on tyrmäävä ele. Jos uskaltaa vielä tervehtiä, 
voi olla varma, että jää ikuisiksi ajoiksi vastaanottajan mieleen.

Mene juttelemaan, vaikka se tuntuisi kauhealta. Aloita kes-
kustelu helposta, mutta molempia kiinnostavasta aiheesta, kuten 
vaikkapa pasuunan suukappaleista, hartsista tai maalaussivelti-
mistä. Tai päivittele Haapaniemenkadun ikuisuuksia jatkunutta 
rakennustyömaata. Muutamia erikoistapauksia Sibelius-Akate-
mian käytäviltä:

Musiikkikasvatuksen aineryhmässä ollaan kiinnostuneita 
lähes kaikesta maan ja taivaan välillä. Aloita keskustelu kerto-
malla kiva kesämuisto ja lempiharrastuksesi! Vältä puhumasta 
liian paljon treenipaineista ja harjoittelumääristä.

Klassisen musiikin piireissä kannattaa toimia juuri päinvas-
toin, sillä upeiden klasareiden ankaraa elämää sävyttää jatkuva 
itsensä ylittäminen hyvin spesifissä aihealueessa. Manailkaa yh-
dessä Peppiä, kuumotelkaa ohjelmistotenttejä ja fiilistelkää lem-
pisäveltäjänne musiikkia!

Jazzarit suhtautuvat intohimoisesti bebopin perintöön ja et-
sivät sitkeästi omaa ilmaisuaan musiikissa ja muutenkin elämäs-
sä. Lue Wikipediasta artikkeli Miles Davisista ja Ella Fitzgeral-
dista ja sulatat perehtyneisyydelläsi jazzarin sydämen.

Kirkkomuusikoita ja kansanmuusikoita näkee harvoin hei-
dän tyypillisten elinalueidensa ulkopuolella. Käsittele heitä hel-
lävaroen, ja ehkä Väinämöisen kannel tai Holvikirkon urut soivat 
kohta juuri sinulle!

Miten homma toimii TeaKilla ja Kuvalla? Entä mainitsematta 
jääneillä SibAn osastoilla? Kerro vinkkisi toimitukselle.

Jää on rikottu, hienosti tehty! Olet varmasti onnistunut. Mi-
käli oma fiilis olisi jotain ihan muuta, niin tässä rohkaisu: meil-
le pohjoisen asukeille on vaikeaa osoittaa myönteisiä tunteita ja 
kiinnostusta. Hävettää liikaa, helpompi olla jurona, olla ”cool”. 
Toinen osapuoli on kuitenkin ilahtunut huomiosta, vaikka näyt-
täisikin siltä, että Tuudo olisi juuri kaatunut aamulla luokkaa va-
raillessa.

Mitäs treffeillä? Hyviä vaihtoehtoja on paljon. Kävelyretki 
Lammassaareen, jazzklubille ja drinkille, leffaan, Töölönlahden 
ympäri... Kannattaa ehdottaa sellaista minkä tekemisestä tulisi 
joka tapauksessa hyvä fiilis. HUOM! Treenikoppi ei ole vaih-
toehto.

Mitä päätättekään tehdä, siitä tulee varmasti ihanaa ja jännit-
tävää. Olet valinnut kivat vaatteet, pärjäät toisen seurassa mai-
niosti ja aika kuluu kuin siivillä… kunnes alkaa reflektio. Onko 
ollut kivaa, onko toisellakin ollut, seuraavaksi kotiin vai vielä 
jatkamaan, onko kipinää, päätyyn asti vai iisisti? On todella ok 
ottaa itselleen aikaa ja toivotella hyvät yöt niin että jaksaa nousta 
aamulla tekemään taidetta. Kunnioita toista, hänen toiveitaan ja 
omaa tilaa. Ja ehkä käsillä onkin teidän iso yö.

Avoimuus ja rehellisyys bängää erityisesti treffien jälkeen. 
Ghostaaminen on sitä, kun jättää deittailun jälkeen toisen oman 
onnensa nojaan eikä pidä mitään yhteyttä. Siitä koituu todel-
la paljon harmia toiselle osapuolelle. Ghostaamisen sijaan pidä 
yhteyttä, laita viesti. ”Moi, miten menee, kiitti viimekertaisesta! 
Toivottavasti sulla on kiva syksy edessä <3 ” Kömpelöä ehkä? Pie-
nikin ele on huikeaa verrattuna piinalliseen hiljaisuuteen, jonka 
vallitessa ghostattu punoo syysiltoina synkkiä teorioita ihmisten 
pahuudesta ja omasta huonoudestaan. Ole avoin! Ole rehellinen! 
Uskalla olla herkkä oma itsesi.

Upeaa syksyä toivotellen, teidän,

Ikiaikainen opiskelija

EDUSTAJISTOVAALIT LÄHESTYY, 
OLETKO VALMIS?
Asetu ehdolle 7.10. mennessä ja pääset vaikut-
tamaan!
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How to date
a finnish person?
A non-Finnish student may find it confusing when 

trying to get a grip of the dating culture in our 
university. In the article written in Finnish I’m gi-
ving tips and hints based on my own experiences. 
Shortly: don’t be afraid of making the first move! 

Smiling and making eye-contact is a mighty tool in Finnish cul-
ture in general. Only a few have the courage to do so. Then, just 
go and talk! Consider Finnish people as some kind of herd of 
timid animals. They are interested in you, but they do need their 
time and space. Don’t fall into despair if the person doesn’t an-
swer you as you had expected, they’re just doing their best. What 

Finnish people lose in small talk and energetic presence they win 
in listening and trustworthiness. And after all, these all are just 
stereotypies (which, nevertheless, sometimes hold true).

Let’s all hope that after the stupid pandemic nonsense and 
isolation true togetherness and interaction will take place once 
again!

With love, 

Your Ancient-and-Still-Present Student, That Has Seen It All 

Kukko ry on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 
laulumusiikin osaston ainejärjestö. Yhdistyksemme 
tarkoituksena on ajaa laulumusiikin opiskelijoiden 
etuja ja valvoa, että äänemme tulee kuulluksi meitä 
koskevassa päätöksenteossa. Järjestämme jäsenil-

lemme monenlaista virkistystoimintaa, kuten esimerkiksi juhlia, 
konsertteja ja retkiä. Pyrimme tekemään yhteistyötä eri musiik-
kialan toimijoiden kanssa auttaaksemme jäseniämme verkostoi-

tumaan ja tutustumaan ammattilaisten työskentelyyn. Yhdistyk-
semme vuosikokous järjestetään syksyisin, tavallisesti lokakuun 
aikana. Hallitus valitaan vuosittain vuosikokouksessa. Laulun 
aineryhmän opiskelijoiden lisäksi yhdistykseemme ovat tervetul-
leita kaikki laulumusiikista ja ainejärjestömme toiminnastamme 
kiinnostuneet Taideyliopiston opiskelijat. Löydät meidät insta-
gramista @kukko_ry -nimimerkillä!

Ainejärjestöjen
kuulumisia
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TEETKÖ
MUSIIKKIA?
H A E  S U O M E N  M U S I I K I N T E K I JÖ I D E N

JÄS E N E K S I !

Meiltä saat neuvoa mm. sopimuksiin ja
tekijänoikeuksiin l i ittyen.  Tarjoamme
jäsenil lemme myös runsaasti  eri laisia
mahdollisuuksia ammatil l iseen
kehittymiseen ja verkostoitumiseen alalla.  

Hae heti  musiikintekijat.fi
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ostinato [-a ‘-](it., = itsepäinen,
taipumaton, jukuripäinen, sitkeä,
peräänantamaton), mus. yhä uusiintuva
saman sävelaiheen kertaaminen,
säestävien äänien vaihtelevasti liikkuessa.

OSTINATO NUOTTIKAUPPA 
Musiikkitalo
Mannerheimintie 13a B
00100 HELSINKI
puh. 020 7070 443
ostinato@ostinato.fi

ostinato.fi
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