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Kevät!
Se on täällä taas, ja tuo mukanaan pitenevät
päivät, auringon lämmön, pölyävän katuhiekan,
hyttyset, ohjelmoinnin harjoitustyöt, opetusperiodin lähestyvän päätöksen… Ja vapun! Vappu,
tuo yliopistomaailman ja työläisten suurin juhla,
joka saa lähestulkoon jokaisen opiskelijan sukat
pyörimään jalassa, oli kyse sitten fuksista tai n:n
vuoden opiskelijasta.

Pääkirjoitus

Mutta kuten aiemmin jo viitattua, kevät tuo mukanaan myös melkoisen loppukirin opiskeluissa: kurssit lähestyvät loppuaan, joka tarkoittaa
tenttejä ja harjoitustöiden näyttöjä. Monelta on
varmasti mennyt useampi aurinkoinen päivä ohi
koodatessa sisällä, ja päässyt nauttimaan auringosta lähinnä ärsyttävänä heijastuksena näytössä. Mutta onneksi se alkaa olla ohi, juuri sopivasti
parhaiden ulkoilusäiden koittaessa. Pääsiäisloma
toi mukanaan mukavan tauon opetuksesta, ja
jätti monelle mukavasti aikaa käydä kotikunnilla
tervehtimässä perhettä ja tuttujaan. Tai armollisesti lisää tehokasta peliaikaa demojen ja töiden
valmisteluun, molemmat tarinat pitävät kuulemma paikkaansa.
Vappu tuo mukanaan loistavan hetken päästä
ulkoiluttamaan haalareita tapahtumissa, ja verkostoitumaan (pahoittelut tästä v-sanan käytöstä) opiskelijatovereiden kanssa, kevätauringonan
hellivässä otteessa. Mutta pidetään kumminkin
myös opiskelut vielä mielessä, hoidetaan viimeiset puserrukset ja tentit alta pois kunnialla, ja sitten koittaakin joku ihan toinen juttu.
Niin mikä? No kesä tietenkin! Hetki jolloin porukka pääsee katoamaan kotikonnuilleen, kesätöihin tai yliopiston kesäkursseille, ja Jyväskylä
hiljenee. Pidetään kumminkin yhteyttä toisiimme,
nähdään toivottavasti kesätapahtumassa, jotta
syksyllä on taas kiva nähdä toisemme luennolloilla ja tapahtumissa.
Mutta eipä sen enempää, luovutan nyt puheenvuoron puheenjohtajalle, ja toivon kaikille Ilmatieteen laitoksen hyvillä toiveilla ja lupauksilla luvattua kevättä!

Päätoimittaja
Jyrki Kokkola
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Puheenjohta jan
terveiset

Se tulee niin kuin kuiskaus, joka sähkönä värähtää jäsenestä jäseneen.
Se on kohta niin kuin huikaisevan
kirkas sävel, joka polttavana riemuna imeytyy vereen. Sydämen ovelle
tullessaan se kumahtaa kuin portinkolkutin. Kynnyksen yli se astuu kaikuvin askelin.
Näin Uuno Kailas kuvaili onnea suunnilleen sata vuotta sitten, mutta
mielestäni tämä kuvaus sopii myös
kevääseen vallan mainiosti. Taas
yksi lähes loppumattoman pitkältä
tuntunut talvi on takana päin ja on
aika suunnata katseet kohti tulevaa.
Osalle se tarkoittaa kesätöitä, osalle lisää opiskelua ja osalle se saattaa
tarkoittaa erittäin ansaittua kesälomaa. Mitä ikinä päädytkään tekemään, niin neuvoni sinulle on, että
ota aurinkoisista kesäpäivistä kaikki
ilo irti ja muista ottaa välillä aikaa itsellesi ja rentoutumiselle.
Kevääseen on mahtunut jos jonkinmoista vilskettä ja vilinää. On ollut
sitsejä, excursiota, reissua mm-kyykkään sekä perinteisiä sopo-sumppeja ja kopo-kaljoja. Iso kiitos kaikille
Linkin tapahtumiin osallistuneille, ne
ovat olleet erittäin virkistävää (vaikkakin paikka paikoin raskasta) vastapainoa tiukalle opiskelulle. On ollut
ilo nähdä, kuinka hyvin uudet fuksit
ovat heittäytyneet mukaan tapahtumiin ja Linkin toimintaan, osa jopa
jaostoon tai hallitukseen asti.

Juuso Koistinen
Puheenjohtaja, Linkki Jyväskylä ry
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Linkki jatkaa edelleen kasvamistaan
ja niin myös Linkin toiminnan mahdollistava aktiiviporukka. Tällä hetkellä meitä on jo yli 25 henkilöä mukana erilaisissa rooleissa toimimassa
vapaaehtoisesti
yhteisen
hyvän
eteen. On ollut ilo työskennellä teidän kaikkien kanssa ja kiitän suuresti
siitä työpanoksesta minkä olette Linkille antaneet. Aina kuitenkin mahtuu
mukaan, jos vain kiinnostusta löytyy.
Kaikki hulluimmatkin ideat otetaan
avosylin vastaan ja niitä voidaan lähteä yhdessä miettimään eteenpäin.
Nyt on aika lyödä kevät pakettiin,
toipua hetki vapusta ja keräillä voimia tulevaa syksyä varten. Onnittelut
vielä kaikille tutoreiksi valituille, teette tärkeää työtä, josta saa varmasti
ikimuistoisia muistoja ja elämänmittaisia ystävyyksiä matkaan. Toivottavasti mahdollisimman moni löytää
tiensä myös kesämiittiin, joka järjestetään näillä näkymin kesä-heinäkuun vaihteessa! Nukutaan ja mennään eteenpäin, joukkueena.

aan
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vän
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Lintuu
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ähin.

tiin,
voielut
eetasti
mitvottää
jesnäen-

Puistokaljaspotting
Teksti ja kuvat: Jyrki Kokkola

Choose life. Choose Yliopisto.
Choose tietotekniikka. Choose
ainejärjöstötoiminta. Choose kevät.
Choose Puistokalja.
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Maaliskuun loppu, Kortepohja.
On perjantain puolipäivä, ja toimittaja on matkalla Rentukkaan. Heti kun hän astuu DDR:n
viileästä varjosta, hän yllättyy: aurinko paistaa, ja lämpötila lähenee jo neljäätoista astetta. Tämähän tuntuu… Keväältä? Voi jukupätkä.
Jo puolivälissä matkaa tuota opiskelijaravintoloiden aatelista, alkaa auringon paiste ja
lämmin tuuli fotosynteesin tavoin vaikuttaa
hänen ajatuksenjuoksuunsa. Pienen pohdinnan jälkeen, alkaa hän tuntea tuttua tarvetta:
nyt on pakko tehdä syvää tutkimusta. Aihe:
Nyt kun ei enää tarvitse maksaa baareissa
ylihintaista olutta, tai istua ahtaissa opiskelijakämpissä, mistä löytyvät Jyväskylän otollisimmat ottopaikat puistokaljalle?
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Rentukassa suoritetun ruokatankkauksen jälkeen,
alkaa kiireinen etsintä: näin vakavaan tutkimukseen
tarvitaan lisää tutkijoita, jotta tulokset eivät pääse
vääristymään. Tehokkaan Slackin ja WhatsAppin
spammaamisen jälkeen löytyy tarvittava määrä apututkijoita. Tutkimushenkilökunta muodostuu nyt henkilöistä Tutkija J0 (allekirjoittanut), Tutkija R, Tutkija
E ja Tutkija J1. Pikaisen neuvottelun jälkeen, sovitaan
etenemisjärjestys ja aloitus paikaksi valittiin…

1. HARJU
Tämä Jyväskylän toiseksi korkein maamerkki
tunnetaan myös Vappumekkana, sillä vapun
aikaan täältä voi spotata jos jonkinlaista haalarikansaa. Tutkija J0 ulkopaikkakuntalaisena
töhönä päättää kävellä harjun portaat suoraan huipulle asti, ja katuu päätöstä jo noin
puolivälissä. Maisemallista, mutta aika tuskaista reppu täynnä bulkkikaljaa. Pian perässä
saapuu Tutkija R, joka fiksumpana on tajunnut
tulla paikalle harjua viistosti nousevaa soratietä. Pian Tutkija E soittaa, ja ilmoittaa että
olemme idiootteja, ei kukaan paikallinen siellä
huipulla juo. Noh, aina oppii uutta.
Siirryimme sitten alaspäin juomaan testioluet,
ja kasasimme tuomion:

+
+ Kauniit maisemat
+ Legendaarinen sijainti
+ Ulkopaikkakuntalainenkin löytää paikalle,
vaikka meneekin ehkä väärään lokaatioon

+/- Vappuna tupasen täynnä haalarikansaa
- Ei mitään järkevää paikkaa käydä vessassa
- Läheisyydessä on ala-aste, joka voi aiheuttaa kiusaantuneisuutta
- Harjulla liikkuvat urheilijat aiheuttavat vakavia
pohdintoja omista elämäntavoista
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+
2. LOUNAISPUISTO
Mukavan lyhyen kävelymatkan (jonka aikana
hengitimme tarpeeksi katupölyä hammaskiillevaurion aiheuttamiseksi) jälkeen siirryimme
usein vähemmälle huomiolle jäävään Lounaispuistoon, Yliopiston pääkirjastoa vastapäätä.
Mukavan pohjoismaalaiseen ja toisen henkilökohtaista tilaa kunnioittavaan tapaan jokainen
tutkijoista asettui omalle puistonpenkilleen,
ja pian kuultiin taas keväisten muuttolintujen
lauluista kauneinta: tölkkien aukinapsahtelua.
Erään tutkijan repusta kaivetaan JBL:n bluetooth kaiutin, ja pian korvia hivelee mitä kaunein räkäsuomipunk. Tää on helvetin ihan jees.
Löimme fyysisesti etäiset ja ei-ehkä-ihan-niinfiksut päämme yhteen, ja annoimme tuomion:

+
+ Hyvin suosittu sijainti
+ Tänne jos ei löydä, kannattaa ilmoittautua suunnistuskurssille
+ Vain lyhyen matkan päässä keskustan anniskeluravintoloista ja kaupoista
+/- Kesäisin paikalla SAATTAA olla julkisia vessoja.
Tutkijatiimimme ei saavuttanut aiheessa konsensusta.

- Hyvin suosittu sijainti
- Kovalla metelillä aiheutat varmasti pahennusta
ympäristössä
- Kaikenkarvaista väkeä, tutkijatiimiltäkin tultiin pummimaan juomista. Kyllä, maaliskuussa.
- Nimensä mukaan puistossa on kirkko, jossa järjestetään uskonnollisia tapahtumia, joiden häiritseminen
ei ole millään tapaa siististi cool, sanoi se naapurin
extrakulmikas 14v militantti ateisti mitä tahansa.
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+ Suhteellisen lähellä Agoraa, ja todellä
lähellä Seminaarinmäkeä
+ Grilli 21:stä voi käydä ostamassa ruokaa
pahimpaan nälkäänsä
+ Hyvät vessayhteydet: Seminaarinmäki on
lähellä, ja Sohwi vielä lähempänä
+ Hieman rauhallisempi, mutta silti verrattain
suosittu sijainti
+ Kesäteatterin lavalle pääsee säätä karkuun

- Kesäteatterilla juominen on hieman kyseenalaista
- Paikalla järjestetään suhteellisen usein tapahtumia
- Yliopiston läheisyys saattaa ahdistaa vapaa-aikana

3. KIRKKOPUISTO
Tunnetaan myös termeillä ”puisto”, ”se mesta
missä aloteltiin”, ”teinihelvetti” ja monia muita. Tämä paikka on jaksanut viihdyttää keskeisen ja kätevän sijaintinsa vuoksi opiskelijoita jo vuosikausia, ja on ansainnut tietynlaisen
vakioaseman puistokaljaspottina. Täällä voit
istua mukavasti kuusten varjossa, nauttia/vältellä todella laajan (ikävästi usein alaikäisenI
ihmiskirjon seuraa, ja toivottavasti käyttäytyä edes sen verran kunnioittavasti että pilaa
jonkun häitä, jos oikea päivä sattuu. Vappuna
tupasen täynnä opiskelijoita, erityisesti kun
Minna Canthin patsas saa oman lakkinsa. Kyseiseen lakkiin liittyy myös Linkin osalta omat
perinteensä!
Näitä pohtiessa, asetuimme Minna Canthin
tuomitsevan katseen alle, ja pohdimme plussat ja miinukset tälle Jyväskylän vihreälle helmelle:

4. FORUM

+
+ Miesten vessa ilmainen

Tämän kesää haikalevan etapin jälkeen, ohjasimme henkisen tandemimme kohti seuraavaa kohdetta. Mutta aluksi, varikkopysähdys
Forumissa. Pikavisiitti vessoihin ja kauppaan,
Tutkija E jäi vahtimaan muun ryhmän omaisuutta.
Mutta tämä rakas sokkelokeskuksemme ansaitsee kyllä ihan oman arvosanansa, siellä
kohdattujen vaikeuksien takia, eli:

- Jostain käsittämättömästä syystä
naisten ei. Herran vuonna 2019, mitä
helvettiä.
- K-Kaupassa olut ylihinnoiteltua, jollei
halua nauttia nestemäistä alumiinia, aka.
Pirkan sinikylkeä.

Tutkija J0 on juuri poistunut kaupasta, kun Tutkija
J1 kävelee vastaan, ja ilmoittaa poistuvansa vahvuudesta. Syy: kämppis on jäänyt ullakolle jumiin
tai jotain sinne päin. Noh, sellaista on opiskelijaelämä. Muu ryhmä päättää silti jatka tutkimusta,
vakavan tieteen ja tutkivan journalismin nimissä.
Pian kumminkin iskee toinen ongelma: pelkkä nestemäinen dieetti ei tunnetusti ole kovin kannattavaa, ja tutkijaryhmällä alkaa olla nälkä. Ratkaisu:
pizza. Mistä? Rodin pizzeria. Tutkija J0 vakuttaa,
että on ostanut muistaakseen sieltä joskus rullakebabin, joka oli ”ihan jees”.
Pizza on pian noudettu, ja Tutkijat R & E haluavat poseerata laatikon kanssa. Pitäen laatikkoa
90 astetta väärässä kulmassa. Sisällä on pizza,
jossa juusto on vielä sulaa. Voitte varmaan arvata seuraukset. Noh, rapatessa roiskuu ja tutkiessa
töhöillään, ja pian olemme…
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5. LUTAKON SATAMA
Tämä on todellinen puistokaljakonnosaarin
valinta. Vähän hyödynnetty, mutta monella
tapaa sitäkin viehättävämpi paikka. Avaamme
pizzalaatikon, ihailemme sille käynyttä vahinkoa, ja spottaamme puistokaljan lisäksi koiria
omistajineen. Mukavan piktoreskiä. Pienen
picnic-hetkemme ja pohdiskelun päätteeksi,
saa sijainti seuraavan arvion:

Pohdinnan jälkeen, kierrämme spirituaalisen
junamme kohti viimeistä kohdetta, joka
sekin löytyy Lutakosta…

6. TELETAPPIMAA (nimestään huolimatta ihan oikea paikka)
Viimeiseksi etapiksemme valitsimme teletappimaan. Kyllä, tämä on ihan oikea paikka. Se
on vain ansainnut lempinimensä (jonkun mielestä) esteettistä keinotekoisista kummuistaan, ja keskellä kohoavasta taideteoksesta.
Keinotekoisesta luonteestaan, paikka osaa
olla hyvinkin viihtyisä, ja onkin ollut monesti
käytössä Linkin tapahtumissa, joten sillä on
sellainenkin yhteys rakkaaseen ainejärjestöömme. Yllätykseksemme, seuraan liittyy yllätystutkija (kutsutaan vaikka nimellä J2), joka
oli matkalla Agoralta kotiinsa. Iloisten tervehdysten, viimeisten juomien ja nopeiden slaavikyykkyjen jälkeen, on aika antaa viimeinen
tuomio:

+
+ Todella kivat maisemat, Agorakin näkyy!
+ Läheinen sijainti Agoran ja keskustan välillä
+ Kauppa kirjaimellisesti selän takana
+ Kuten myös Lutakon tanssisali
+ Satamalaivat vessoineen ja baareineen
+ Kuokkalan asukkaat osaavat arvostaa, että
tarvitsee ylittää vain yksi silta sijaintiin siirtyessä.

-

- Ikävä kyllä se on Kuokkalan silta.
- Tuulinen
- Hieman julkinen ja avoin paikka

+
+ Hieman poikkeava, mutta viihtyisä paikka
+ Rauhallisen sijaintinsa vuoksi soveltuu loistavasti eri tapahtumien järjestelyyn
+ Kumpujen muoto luo oikein mukavia istuma- ja
loikoilupaikkoja
+ Hyvin harvoin läpeensä täynnä väkeä

-

- Ei vessamahdollisuutta
- Hieman tuulinen
- Verrattain syrjässä
- Ensikertalaisen voi olla vaikea löytää, ja uskoa
että tämän niminen paikka on edes olemassa.

Tämän loppupäätöksen
jälkeen, tutkijaryhmä nyökkää
ja toteaa tutkimuksen
onnistuneen, ja jokainen
ottaa maallisen bussinsa
kohti kotiaan, pitäen visusti
mielessä tutkimusaikan
kertyneen datan, ja
vannoo hyödyntää tätä
kanssaopiskelijoidensa
hyödyksi.
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Choose puistokalja!

1

looppi parku
linkki porssi
trioli

vappuradion aamut
Jyvaspeksi Live
maailman paskin asmr
aikuisten juttuja
progekannit
no reason radio

Ja paljon muuta!

24.4

1.5.2019

soita studioon: 046 555 0322

101,9 MHz + www.vappuradiojkl.net
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mitä
missä
miksi

vappu?

Teksti: Emilia Varonen, Kuvat: Otto Jahnukainen

Mistä tunnistaa vapun? Iloisista ilmeistä, ylioppilaslakkien merestä, munkin ja tippaleipien rasvan kärystä vai
sopivasti käyneestä simasta? Aikalailla kaikista noista
koostuu nykyaikainen suomalainen vappu. Mutta miten
vapusta muodostui sellainen kuin se on nykyään vai onko
vapun vietto aina ollut samanlaista?
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set varmistivat karjaonnea juoksemalla lehmänkellot kaulassaan eli kellottelemalla. Rannikkoseudulla karjan turvallisuutta pyrittiin turvaamaan
helavalkeilla eli juhlatulilla. Tulen äärellä pidettiin
hauskaa, juotiin olutta ja simaa sekä tanssittiin.
Pahojen voimien häätämiseksi ja hyvien voimien
kutsumiseksi soitettiin kelloja ja toitotettiin torvia. Savu ja metelöinti suojelivat karjaa pedoilta.
Maatalouden
merkkipäivästä
nykyisenlaista vappua enemmän muistuttavaksi vappu alkoi muotoutua 1800-luvulla, kun Ruotsin vappuperinteet alkoivat rantautua Suomeen.
Tuolloin vapun kohokohtana olivat kesäravintoloiden ovien avautuminen ja yläluokkaisemmilla kevään ensimmäiset ulkoilmakonsertit.

Miksi simaa, tippaleipää ja
munkkeja?
Vapun perinteisten herkkujen liittoutumisen syy
on niiden historian saatossa jäänyt hieman epäselväksi. Tämä kolmen hyvän kombo on kuitenkin
tiettävästi pitänyt yhtä jo 1800-luvun loppupuolelta saakka. Suurimmaksi mysteeriksi näistä kaikista
on jäänyt munkki, sillä toisin kuin simasta ja tippaleivästä munkeista tiedetään ainoastaan se, että
ne olivat jo keskiajalla suosittu juhlaleivonnainen.

Vapun historiaa ja uskomuksia
Vapun juuret piilevät kaukana menneisyydessä,
sillä vappua on vietetty jo keskiajalla 700-luvulla Saksassa eläneen pyhimys Valburgin muistopäivänä. Vappu on Keski-Euroopan maissa
ollut vanha kevään alun juhla ja germaanisissa maissa kesän alun päivä. Vappuyönä ajateltiin kevään ja hyvän voimien voittavan talven
ja pahan voimat. Tätä juhlittiin kokkoja polttamalla, sillä sen uskottiin parantavan karjan
hedelmällisyyttä. Vappuun liitettiin myös paljon muita uskomuksia, taikuuksia ja jopa noitia.
Suomessa vappu -jonka nimi oli ennen muotoa
valpuri- kuului alunperin vanhoihin maatalouden
merkkipäiviin. Valpurina oli tavallista laittaa karja
ensi kertaa keväällä laitumille ja Pohjanmaalla lap-

Simasta tiedetään enemmän. Noin 1300-luvulla hunajainen ja väkevä alkoholipitoinen sima
oli yleinen juoma ympäri vuoden. Tämä sima ei
vastannut nykyistä vappusimaa, vaan se oli viinin vahvuista hunajasimaa, jonka annettiin käydä jopa vuoden verran. Perinne siman nauttimisesta vappuna sai alkunsa pappiloista, joissa
sitä nautittiin juhlajuomana, kun vapun aikaan
juhlittiin uusien pappien virkaan astumista. Tällaisen siman yleistyminen vappujuomaksi liittyi
1800-1900 luvun taitteessa vallinneeseen raittiusaatteeseen. Sima sopi hyvin yleiseksi vappujuomaksi, sillä se oli tässä vaiheessa muunneltu jo
alkoholittomaksi. Koko kansan vapun juhlinnassa sima vakiinnutti paikkansa 1900-luvun aikana.
Samoin kuin munkki myös tippaleipä kuului
keskiaikaiseen juhlakattaukseen. 1700-luvulla sitä tarjottiin erityisesti hautajaisissa ja herrasväen piknikeillä. Sima ja tippaleipä löysivät toisensa ennen munkin mukaan liittymistä
1800-luvulla kun niitä tarjoiltiin yhdessä porvarikodeissa. Munkki kuitenkin pääsi mukaan
1800-luvun loppupuolella, mistä lähtien nämä
kolme ovat olleet erottamaton osa vapun viettoa.
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Vappu: työläisten vaikko opiskelijoiden
juhla?
Se, että vappua vietetään 1. päivä toukokuuta ei
ole sattumaa. Päivän takana on työsopimusten
uusimisen ja työpaikkojen vaihtamisen päivä, moving day, joka vakiintui 1800-luvulla Yhdysvalloissa
työväenliikkeen juhlaksi ja mielenosoituspäiväksi.
Suomessa työläisten vappumarsseilla on myös
pitkä perinne. Tavallisesti marssien iskulauseissa
on vaadittu työläisten olojen parantamista ja esimerkiksi vaatiessaan kahdeksan tunnin työpäiviä
marssijat käyttivät iskulausetta: “kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia virkistystä, kahdeksan
tuntia lepoa!” Jyväskylässäkin pääsee vappuna
seuraamaan perinteistä Työläisten vappumarssia. Vapun merkityksen kehittyessä siitä tuli lakisääteinen vapaapäivä 1944 ja liputuspäivä 1978.
Mutta jos vappu on alkujaan myös työväen juhla,
niin miten opiskelijat sitten ottivat sen haltuunsa?
Tiedetään, että ylioppilaat olivat jo 1800-luvulla innokkaimpia kevään tulon juhlijoita. Alunperin
kevään juhliminen ei ylioppilailla sijoittunut vapun aikaan vaan kevättä juhlittiin 13. toukokuuta
Flooran päivänä. Ylioppilaat löivät vapunviettoon
oman leimansa yhdistämällä alkoholin nauttimisen
vappuun yhdessä markkinaperinteiden kanssa.

”Jyväskylässäkin pääsee vappuna

seuraamaan perinteistä Työläisten
vappumarssia.

Vapun vietto alkoi muutenkin korvata entisiä
markkinahuveja 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
Tällöin vapunviettoon astuivat mukaan myös ensimmäiset ilmapallot, jotka tuotiin Helsinkiin Saksasta keväällä 1903. Samoihin aikoihin 1900-luvun
alkupuolella Helsingissä lakitettiin ensimmäisen
kerran Havis Amandan patsas. Patsaan lakituksesta muodostunut perinne on levinnyt ympäri Suomen, mutta se miten patsas päätettiin alunperin
lakittaa ja miten tapa jäi elämään on jäänyt hieman epäselväksi. Joka tapauksessa vapun juhlinta siirtyi vähitellen 1. päivään toukokuuta ja siitä
vielä kauemmas tilanteeseen, jossa opiskelijavappu on nykyisin -tilanteeseen jossa wabu ei lobu .
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Opiskelijoiden vappuperinteet ympäri
Suomen ja Jyväskylässä
Varmaankin tunnetuin opiskelijoiden vappuperinteistä on patsaiden lakitus. Kuten jo edellisessä
kappaleessa mainittiin, perinne sai alkunsa Helsingistä Havis Amandan ntlakituksesta. Havis Amandan eli tuttavallisemmin Mantan lakitus on suosittu
tapahtuma, jota seuraamassa on vappuaattona
ollut perinteisesti yli 40 000 ihmistä. Lakituksen
perinteisiin kuuluu Mantan pesu ennen lakitusta
ja nykyisin lakitus tapahtuu vuorovuosittain pääkaupunkiseudun eri ylioppilaskuntien välillä.
Mantan lakituksesta tilanne on edennyt siihen,
että patsaiden lakitus on nykyisin yleistä useissa
suomalaisissa kauupungeissa. Tavat (ja tietysti myös patsaat) lakituksessa vaihtelevat hieman
paikkakunnittain. Tampereella teekkarit lakittavat vappuyönä Hämeensillalla olevan Suomen

neito -patsaan. Rovaniemellä taas lakin saa Kemijoen rannalla sijaitseva tukkijätkää esittävä
Jätkänpatsas, jonka lakittavat ylioppilaat. Oulun
yliopiston humanistiopiskelijoiden Humanistinen
kilta ry kokoontuu perinteisesti vappuaattona
puolelta päivin Franzénin puistoon lakittamaan
Franzénin patsaan. Jyväskylässä Kirkkopuistossa
sijaitseva Minna Canthin patsas on saanut vappuna lakkinsa vuodesta 1989 alkaen. Lakitus on
Jyväskylässä ylioppilaskunnan ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan yhteinen perinne, joka
täyttää vuosittain Kirkkopuiston iloisilla juhlijoilla.
Lakituksen lisäksi yliopistokaupungeissa on useita muitakin vappuperinteitä. Perinteitä on oikeastaan niin monia, että kaikkia niitä olisi täysin
mahdotonta lähteä tähän luettelemaan. Tunnetuimpia ovat ehkä teekkarien fuksikasteet ja vappulehdet, erilaiset vappupiknikit, joita järjestetään ympäri maata sekä vesibussit. Jyväskylässä

vapun perinteisiin voidaan mielestäni laskea ainakin Harjun vappupiknik vappupäivänä, vappuappro sekä Linkkareiden ikioma Jyväsmetro.
Vapun tapahtumien parasta antia on kuitenkin
se, että tapahtumien määrä on valtava ja tapahtumien joukosta löytyy varmasti jokaiselle jotakin.

Miksi viettää vappua?
Vapun historia on monimuotoinen ja epäselvä,
mikä tekee siitä mielestäni erityisen juhlan. Vappuperinteet ovat nuoria ja antavat jokaiselle tilaa
viettää vappua juuri haluamallaan tavalla. Vappu ei
ole liian vakava vaan vapun patsaiden lakituksissakin kuultava Gaudeamus Igitur on oikeasti alunperin iloinen opiskelijoiden juomalaulu, joka on vain
taitavasti naamioitunut kuulostamaan viralliselta
vähemmän tunnetun kielensä taakse. Suomeksi
Gaudeamus Igitur kääntyy riemuitkaamme ja se on
mielestäni juuri se, mitä vappuna on hyvä tehdä.
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VABU EI LOBU – EIKÄ
MUUTEN VÄLTTÄMÄTTÄ
YKSINÄISYYSKÄÄN
Teksti ja grafiikka: Emma Nevala

Ilmassa tuoksuu kevätsateen kastelema märkä nurmi. Linnunlaulua
siivittää opiskelijaporukan naurunremakka ja avautuvien kaljatölkkien
sihinä. Kadunkuva täyttyy käsikynkässä kulkevista kavereista, pukeutuneina mitä moninaisimman värisiin haalareihin. Saippuakuplia. Vappupalloja. Ja yhtäkkiä se tunne, että on ihan yksin

Jopa reilu kolmannes korkeakouluopiskelijoista kokee yksinäisyyttä joskus. 10%:n elämässä yksinäisyys on usein koettua tai jatkuvaa
(Opiskelijabarometri, 2014). Vappu juhlana on
otollinen yksinäisyyden kokemiselle. Opetuksen hiljalleen loppuessa opiskelijoilla on aikaa
vaihtaa vapaalle ja viettää iltoja puistossa kevätauringosta nauttien. Kun ikkunasta ulos
katsoessa tai kotimatkaa taittaessa näkee
jatkuvasti toistensa seurasta nauttivia ihmisiä, voi yksinäisyyden tunne hivuttua osaksi
omaa mielialaa. Yksinäisyyden tunne ei ole
riippuvainen siitä, onko yksin vai seurassa.
Simula (2016) painottaa, että yksinäisyyden
kokemus on subjektiivinen olotila. Kyseessä
on tyytymättömyys olemassa olevien ihmissuhteiden laatuun, jolloin myös itsensä ihmisillä ympäröinyt Kirkkopuistossa istuva kurssikaveri voi kokea tiettyä tyhjyyden tunnetta.

joukossa, johon ei tunne kuuluvansa” (Junttila,
2015). Näin ollen on tärkeä muistaa, että yksinäisyyden kokemuksia on yhtä paljon kuin
yksinäisiä ihmisiä. Joillekin yksinäisyys on ollut
elämässä läsnä vuosien ajan, jotkut ovat kokeneet yksinäisyyden tunteita vasta yliopistossa.

”Saippuakuplia. Vappupalloja.

Ja yhtäkkiä se tunne, että on
ihan yksin.

Yksinäisyyttä voi määritellä monesta eri viitekehyksestä käsin, mutta Niina Junttila kuvaa
yksinäisyyttä “psyykkiseksi olotilaksi, jossa
määrällisesti tai laadullisesti puutteelliset ihmissuhteet tuottavat ahdistusta ihmiselle. Yksinäisyys on sitä, kun seurassa ei tunne kuuluvansa
joukkoon, tuntee itsensä täysin ulkopuoliseksi
ja toivoo olevansa mieluummin ihan yksin kuin
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Yksinäisyys on monelle häpeällinen asia, joka
saattaa olla vaikeaa myöntää, toteaa Nyyti-järjestössä toimiva sosiaalipsykologi Päivi
Väisänen. Opiskelun elämänvaiheeseen liitetään mielikuvia suurista kaveripiireistä ja lämpimistä ystävyyssuhteista. Monelle opiskelujen
aloittaminen on tarkoittanut ajatusta siitä, että
löytää oman porukkansa saman mielisistä, sa-

maa alaa opiskelevista tyypeistä. Yksinäisyyden
kokemusta saattaakin korostaa se, että toiveet sosiaalisten suhteiden luomisesta yliopistossa ovat
olleet korkealla. Opiskeluvuoden huipentuessa
vappuun voi iskeä päälle ahdistus siitä, onko löytänyt sitä omaa porukkaansa tänäkään vuonna.
Vanhemmilla opiskelijoilla mieleen voivat muistua aiempien opiskeluvuosien railakkaat vaput
yhdessä alkuaikojen ystävien kanssa. Polut ovat
saattaneet erota monesta syystä, mutta etenkin
meillä tietotekniikalla usein on kyse alan vaihtamisesta tai töihin karkaamisesta. Siksi yksinäisyys voi yllättää myös vanhemman opiskelijan,
jolla on opintojen alussa ollut tiivis kaveripiiri.
Hallituksessa toimimisessa on se etu, että pääsee tarkastelemaan tilastoja yksinäisyydestä
ja yhteenkuuluvuudesta myös omassa ainejärjestössä (anonyymisti totta kai, älkää huoliko).
Vuonna 2018 toteutetussa jäsenkyselyssä lähes
viidesosa vastaajista ilmoitti, ettei ollut saanut
kavereita Linkistä. Uskon, että jos kyselyssä olisi ollut kohta yksinäisyyden tuntemisesta opiskeluaikana, prosenttiosuus olisi noussut vielä
tuota korkeammaksi. Luvut ovat surullisia, ja ne
näkyvät myös konkreettisesti ainejärjestön toiminnassa. Järjestön tapahtumissa hengailevat
“samat naamat”, ja osallistujien määrä tapahtumissa vähenee sitä mukaa, mitä kauemman aikaa on kulunut fuksien opiskelujen aloituksesta.

”Parhaita keinoja yksinäisyyden

Muodostamamme hyvinvointitiimi aikoo vuoden
2019 aikana keskittyä muovaamaan Linkistä järjestön, johon mahdollisimman moni voi opintojensa aikana kokea kuuluvansa. Työskentelemme
yhdessä Nyyti ry:n kanssa, joka on opiskelijoiden
mielenterveyttä tukeva yhdistys. Vuoden 2019
suunnitelmiin kuuluu verkkotutor-toiminnan käynnistäminen, alkoholittomien tapahtumien tarjonnan moninaistaminen ja matalan kynnyksen toiminnan järjestäminen esimerkiksi viikoittaisten,
yhteisten opiskelijalounaiden merkeissä. Tapahtumakuvauksissa pyrimme avaamaan tapahtuman luonnetta mahdollisimman tarkasti, jotta
kaikkien on helppo osallistua mukaan toimintaan.

”Muistetaanhan siis tänä vappuna moi-

kata niitä itselle vähemmän läheisiä
tyyppejä, ja kysyä pussikaljalle myös
sellaista tuttua, jota ei ole vähään
aikaan opiskelijatapahtumissa
näkynyt.

Muistetaanhan siis tänä vappuna moikata niitä itselle vähemmän läheisiä tyyppejä, ja kysyä pussikaljalle myös sellaista tuttua, jota ei ole vähään
aikaan opiskelijatapahtumissa näkynyt. Muutos
ainejärjestössä lähtee meistä jäsenistä, joten
toivon, että tämän kirjoituksen myötä onnistuin
avaamaan keskustelua yksinäisyydestä opiskeluaikana. Hyvää vappua kaikille linkkareille ja linkin mielisille! Toivottavasti nähdään mahdollisim-

helpottamiseen ainejärjestötasolla on yksinäisyydestä
avoimesti puhuminen.

Parhaita keinoja yksinäisyyden helpottamiseen
ainejärjestötasolla on yksinäisyydestä avoimesti puhuminen. Koin itseni melko yksinäiseksi
opintojen alkuvaiheessa. Pyörin useassa porukassa mukana ja kävin tiiviisti tapahtumissa. Silti tuntui siltä, että omanlaisen kaveriporukan
löytäminen oli vaikeaa. Olin itse siinä mielessä
etuoikeutetussa asemassa, että pystyin avautumaan tunteistani sekä omalle kumppanille, että
lähimmille ystävilleni. Kaikilla tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole. Toivon, että yhdessä työskentelemällä avoimemman ja vastaanottavamman Linkin eteen voimme tarjota yksinäisyyttä
kokeville tai yhteisöä kaipaaville ihmisille tuen.

17
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Anna
palautetta!
Olemme aina valmiita vastaanottamaan risuja ja ruusuja
kehittääksemme toimintaamme, voit antaa palautteesi sähköpostilla
osoitteeseen tiedottaja@linkkijkl.fi. Palautetta voi antaa myös suoraan
päätoimittajalle niin kasvotusten kuin sähköpostilla/puhelimitse.
Vastaanotamme myös innokkaasti uusia ideoita lehtijutuiksi tai jo
valmiita kirjoituksia/lehtijuttuja! Ole rohkeasti yhteydessä, niin tehdään
lehdestä yhdessä parempi.

Jyrki Kokkola,
Tiedottaja ja päätoimittaja
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