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1 Johdanto

“Ystäviä, oppimista, yhdessä tekemistä, uusia asioita ja ideoita, linkki 
menneeseen ja alusta tulevalle.”
-lomakevastaaja nro 74; “Mitä opiskelijaperinteet merkitsevät sinulle?”

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä perinteet merkitsevät tutkittavalle 

opiskelijayhteisölle ja millaisena niiden arvo nähdään. Tutkimuksen aihe on saatu Aalto-

yliopiston ylioppilaskunnalta (AYY) syksyllä 2012. Tutkimuksen tilaamisen taustalla 

vaikutti tuolloin käynnissä ollut keskustelu päätöksestä keskittää kaikki yliopiston 

opetus Otaniemeen. Aikaisimmillaan Otaniemessä aloittaisivat kauppatieteiden 

korkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat ja viimeisenä taiteiden korkeakoulun 

opiskelijat, kunhan näille saataisiin rakennettua opiskeluun sopivat tilat. Joissain 

piireissä ja keskusteluissa tämä nähtiin uhkana Otaniemen omaleimaiselle 

teekkarikulttuurille, minkä vuoksi AYY:n työntekijän aloitteesta päätettiin tilata 

opiskelijoiden perinnekäsityksiä tutkiva opinnäytetyö. Asiasta mainostettiin 

folkloristiikan ja kansatieteen opiskelijoiden ainejärjestö NEFA-Helsingin 

sähköpostilistalla, mistä sain tietää asiasta ja päätin tarttua aiheeseen. 

Opiskelijoita ihmisryhmänä ja kansalaisina on tutkittu tähän mennessä monesta 

näkökulmasta ja monen oppiaineen piirissä. Tutkimusta on myös tehty instituutioiden 

kuten opiskelijoiden oloihin erikoistuneen Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 

OTUS:n sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n toimesta. Perinteiden 

tutkimus taas kuuluu folkloristiikan oppiaineen kiinnostuksen kohteisiin 

itsestäänselvästi. Mutta opiskelijaperinteitä ja opiskelijoiden omaehtoisesti tuottamaa 

“kansankulttuuria” on tutkittu folkloristiikan näkökulmasta tähän mennessä varsin 

niukasti. Opiskelijoiden perinteitä sivuavaa tutkimusta on tehty esimerkiksi historian 

oppiaineissa ja kirjalliset lähteet opiskelijoiden perinteistä ja kulttuurista ovat 

pääsääntöisesti opiskelijayhdistysten historiikkeja, käytännönläheisiä oppaita 

esimerkiksi akateemisen juhlaetiketin haltuunottamiseen ja lehtiartikkeleita 

opiskelijoiden vapunviettoon liittyvistä tavoista. Edellämainittujen lähteiden ja 

tutkimussuuntausten ongelmana folkloristiikan kannalta on hieman suppeahko 

katsantokanta, missä kulttuuri ja perinteet nähdään sivutuotteina tai niitä käsitellään 

välineinä, tai ne eivät ole suoraan tutkimuksen kohteena. Tämän tutkimuksen puitteet 

eivät mahdollista laajaa kokonaiskatsausta moni-ilmeiseen opiskelijakulttuurin ja sen 

perinteiden kenttään. Tässä työssä keskityn tutkimaan opiskelijaperinteiden ja 
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-kulttuurin  merkitystä tietylle rajatulle opiskelijajoukolle tiettynä ajankohtana, jolloin 

on mahdollista perehtyä tarkemmin aineistosta esiin nousseisiin yksittäisiin teemoihin. 

Tutkijaposition löytäminen aiheeseen on vienyt aikansa: olen paitsi 

henkilökohtaisesti kokenut Helsingin yliopiston tarjoaman opiskelijakulttuurin lähes 

koko kirjon, myös tehnyt töitä ylioppilaskunnassa juuri opiskelijajärjestöjen tukemisen 

parissa. Tunsin -ja tunnen edelleen- tutkittavan yhteisön työhistoriani kautta ja olen 

seurannut lähes aitiopaikalta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan muodostumisvaiheita – 

niin liittymistä vastustavia protesteja kuin omaisuusriidan setvimistä. Hyvästä 

opiskelijakulttuurin tuntemuksesta on ollut hyötyä tutkimusta tehtäessä, mutta 

arvattavasti tämä seikka on myös ollut kompastuskivenä, kun olen pitänyt selkeästi 

Helsingin yliopiston opiskelijakulttuurin piirteitä jotenkin yleisinä totuuksina. Katson 

kuitenkin, että opiskelijakulttuurin tuntemuksesta on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa 

aiheeseen perehdyttäessä: esimerkiksi lomakeaineiston vastausten läpikäyntiä ja 

analysointia helpotti ja nopeutti se seikka, että tunsin valtaosan mainituista 

kulttuuripiirteistä ja perinneilmiöistä.

1.1 Tutkimuskysymykset

Päädyin käyttämään tutkimuksessa aineistolähtöistä lähestymistapaa ja muodostamaan 

tarkemmat tutkimuskysymykset aineiston keräämisen jälkeen, sen sijaan että olisin 

muodostanut tarkat tutkimuskysymykset ennen aineiston keruuta ja siihen tutustumista. 

Käytännössä tämä tapahtui niin, että ennen tutkimushaastatteluja tein ennakko-oletuksia 

heijastavan lomakekyselyn, jonka vastausten perusteella tein tutkimushaastattelujen 

kysymysrungon. Tutkimushaastatteluista rakentui tutkimuksen primääriaineisto, jonka 

pohjalta keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat:

-miten tutkittavat suhtautuvat perinteisiin ja mitä perinteet tarkoittavat tutkittaville?

-millaisia keskeisiä perinteitä tutkittavilla on ja mikä niiden rooli on tutkittavien 

yhteisössä?

-millaista kulttuuria nämä perinteet ja perinnekäsitykset tukevat ja miten näitä 

ylläpidetään?

Vastaukset näihin kysymyksiin kertovat mielestäni perinteiden asemasta tutkittavassa 

yhteisössä ja vastausten kautta on mahdollista löytää ratkaisuja tai lähestymistapoja 

tilanteisiin, joissa asioita perustellaan niiden perinnestatuksella, tai mikäli jokin 
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perinteen piirre tai perinteeksi katsottu asia koetaan ongelmalliseksi opiskelijoiden 

yhteisössä. Keskeistä vastausten löytämisessä tutkimuskysymyksiin on määritellä 

perinteen ja kulttuurin käsitteet tutkimuksen kontekstissa. Näiden määrittelyjen jälkeen 

on myös tarkennettava, mitä tarkoitetaan erityisesti opiskelijaperinteillä tai 

opiskelijakulttuurilla, ja erityisesti aaltolaisella opiskelijaperinteellä ja -kulttuurilla. 

1.2 Tutkimusympäristö

Aalto-yliopistossa opiskelee noin 20 0001 opiskelijaa kuudessa korkeakoulussa. Aalto-

yliopisto perustettiin vuonna 2010 kun kolme korkeakoulua, Teknillinen korkeakoulu, 

Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät yhdeksi 

yliopistoksi. Opiskelijoista valtaosa opiskelee entisissä Teknillisen korkeakoulun 

oppiaineissa. Korkeakouluista neljä, eli insinööritieteiden, kemian tekniikan, 

perustieteiden ja sähkötekniikan korkeakoulut syntyivät vuonna 2011 kun Teknillisen 

korkeakoulun tiedekunnat muutettin korkeakouluiksi. Kauppakorkeakoulu ja 

Taideteollinen korkeakoulu jatkavat olemassaoloaan kumpikin omina korkeakouluinaan 

yliopiston sisällä, Taideteollisen ollessa nykyään Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

ja se sisältää Taideteollisen korkeakoulun oppiaineiden lisäksi myös arkkitehtuurin 

laitoksen. Yliopiston ylioppilaskunta on nimeltään Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja 

sillä on noin 15 0002 jäsentä. Ylioppilaskunnan jäsenistön koostumus heijastelee Aalto-

yliopiston opiskelijamäärän jakaumaa korkeakouluittain, eli valtaosa ylioppilaskunnan 

jäsenistä on teknillisten aineiden opiskelijoita. Tekniikan ylioppilaista käytetään 

edelleen nimitystä teekkari ja kauppatieteilijöistä nimitystä kylteri – käytän näitä 

nimityksiä myös tässä tutkimuksessa niiden vakiintuneisuuden vuoksi. Taiteiden ja 

suunnittelun opiskelijoille ei ole syntynyt vielä samanlaista lempinimeä, vaan heistä 

puhutaan vaihtelevasti ”taikkilaisina” (viitaten vanhan korkeakoulun nimeen), 

"taikkereina" tai ”taiteilijoina”. 

Kolmen korkeakoulun yhdistyminen yhdeksi yliopistoksi vaikutti vaihtelevasti 

entisten ylioppilaskuntien alayhdistysten asemaan suhteessa uuteen ylioppilaskuntaan. 

Korkeakouluissa opiskeltavilla pääaineilla oli omat ainejärjestönsä, -kerhonsa tai 

kiltansa, joiden tehtävänä oli mm. huolehtia oppiaineen opiskelijoiden edunvalvonnasta 

sekä tarjota vapaa-ajan toimintaa. Korkeakoulujen välillä oli suuria eroja siinä, miten 

organisoituneita ja vakiintuneita nämä ainejärjestöt olivat ja millainen asema niillä oli 

1 http://www.aalto.fi/fi/about/reports_and_statistics/
2 http://ayy.fi/ylioppilaskunta/
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ylioppilaskuntansa sisällä. Teknillisen korkeakoulun oppiainejärjestöt eli killat olivat 

pitkäikäisiä ja niillä on vakiintunut asema yhteisössään esimerkiksi uusien 

opiskelijoiden vastaanottoa koskevissa asioissa. Kiltojen sisällä saattoi toimia -ja toimii 

edelleen- ammattiainekerhoja, jotka oli suunnattu erityisen tutkintosuuntauksen 

valinneille opiskelijoille ja jotka keskittyivät enemmän tuottamaan 

työelämäorientoitunutta toimintaa jäsenilleen. Kauppakorkeakoulussa ainejärjestöt 

olivat ammattiainekerhojen kaltaisia, ylioppilaskunnan vastatessa uusien opiskelijoiden 

vastaanotosta ja niihin liittyvistä perinteistä. Taideteollisessa korkeakoulussa oli myös 

ainejärjestöjä, jotka osallistuivat edunvalvontaan ja vapaa-ajan toiminnan 

järjestämiseen, mutta yhdistykset olivat pieniä osin oppiaineiden pienen sisäänoton 

vuoksi ja niiden toiminnan aktiivisuus vaihteli vuosittain. Kun Aalto-yliopiston 

ylioppilaskunta perustettiin, Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY ja Taideteollisen 

korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYO muuttuivat rekisteröidyiksi yhdistyksiksi ja 

asettuivat samankaltaiseen asemaan entisen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan 

kiltojen sekä Teknologföreningenin kanssa erityisaseman yhdistyksinä. TKY:lla oli ollut

tapana lajitella yhdistysrekisteriinsä merkityt järjestöt ensimmäisen ja toisen luettelon 

yhdistyksiin, minkä lisäksi joillekin yhdistyksille oli voitu myöntää erityisasema3. 

Erityisaseman yhdistykset ovat nimensä mukaisesti erityisessä asemassa muihin nähden 

esimerkiksi ylioppilaskunnan jakamien avustusten suhteen, niiltä odotettujen 

edunvalvonnallisten sekä uusien opiskelijoiden integraatioon liittyvien vastuiden 

vuoksi4. AYY:ssa tapaa jatkettiin samankaltaisena. 

Yliopiston rakenteiden uudistumisen lisäksi opiskelijajärjestöjen kenttään 

kohdistui tutkintorakenteiden uudistuksista johtuvia muutoksia. Vuonna 2011 Kemian 

tekniikan korkeakoulussa päätettiin uudistaa tutkintojen rakennetta siten, että 

korkeakouluun tulisi vuoden 2013 syksystä lähtien vain yksi hakukohde kaikille 

korkeakoulun opiskelijoille yhteiseen kaksivuotiseen tekniikan kandidaatin tutkintoon, 

minkä jälkeen opiskelijat valitsisivat maisterivaiheessa oman pääaineensa. Kemian 

tekniikan korkeakoulun neljässä laitoksessa opiskeltiin aineita, jotka jaettiin kolmen 

killan kesken. Kun uusia opiskelijoita ei voinut enää erotella toisistaan ennen 

kandidaattivaiheen päättymistä, piti keksiä jokin ratkaisu, mikä mahdollistaisi uusien 

opiskelijoiden integroinnin opiskelijajärjestöihin. Insinööritieteiden korkeakoulussa 

hakukohteet taas uudistettiin tavalla, joka ei vastannut aikaisemmin voimassa ollutta 

3 https://inside.ayy.fi/download/attachments/12615842/AYY_Yhdistysohjesaanto_p
%C3%A4iv17092015.pdf?version=2&modificationDate=1445244679000&api=v2

4 https://ayy.fi/yhdistykset/perustaminen-ja-toiminta/ayyn-yhdistysrekisteri/#eayt 
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kiltarakennetta. Kemian tekniikan korkeakoulussa ratkaisuksi ongelmaan perustettiin 

uusi yhdistys, Prosessiteekkarit, joka ottaa vastuulleen uusien opiskelijoiden 

vastaanoton kolmelta korkeakoulun oppiaineen killalta, jotka jatkoivat toimintaansa 

maisteriopiskelijoiden järjestönä. Insinööritieteiden korkeakouluun perustettiin vuonna 

2012 myös uusi yhdistys, Insinööritieteiden ylioppilaat, mutta korkeakoulun killat 

päättivät keskenään uusien opiskelijoiden jaosta olemassaoleviin kiltoihin, 

korkeakouluyhdistyksen toimiessa edunvalvontajärjestönä ja kiltojen välisenä 

yhteistyöelimenä noin vuoteen 2016 saakka5. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 

tullaan uudistamaan opintolinjoja ainakin muotoilun laitoksella ja yhdistämään 

hakukohteita, mutta järjestökentän toimintaan tämä ei välttämättä tule vaikuttamaan 

samalla tavalla kuin edellämainituissa esimerkeissä, koska kaikki muotoilua opiskelevat 

kuuluvat samaan ainejärjestöön.

Hahmotan tutkimusympäristöä opiskelijajärjestöjen kautta, koska ne ovat 

opiskelijaperinteitä ylläpitäviä ja tuottavia ympäristöjä. Tutkimuksen aineistossa 

viitattiin perinteinä asioihin ja ilmiöihin, jotka esiintyvät nimenomaan 

opiskelijajärjestöissä tai ovat niiden tuottamia asioita, minkä vuoksi perinteitä 

konkreettisin teoin ylläpitävät järjestöt ovat nähdäkseni tutkimuksen kannalta keskeinen 

ja taustoittamisen arvoinen ilmiö.

2 Metodit ja keskeisimmät käsitteet

”Opiskelijaperinne käsite on erittäin laaja ja monipuolinen. Tähän kuuluu 
merkittäviä tapahtumia mantan lakituksesta wappulehtiin. Tosaalta monet pienet
tapahtumat ja yhdistyksetkin ovat erittäin tärkeitä. Osa perinteistä on vanhoja ja
toiset juuri keksittyjä. On vaikeata sanoa mitkä ovat tärkeitä, merkittäviä ja 
pysyviä.”

-lomakevastaaja nro 41; Vapaa sana

Opiskelijakulttuuri ja -perinteet käsitteinä ovat paikoitellen hieman hankalasti 

määriteltäviä asioita, koska ne ovat sidoksissa identiteettiin joka on samaan aikaan 

ammatti, elämänvaihe ja yhteiskuntaluokka. Tällöin vain yksi teoria tai metodi 

työvälineenä ei ole riittävä, vaan on tarpeen yhdistellä eri tieteenalojen diskursseja 

riittävän teoreettisen viitekehyksen rakentamiseksi. Esimerkiksi Johan Fornäs toteaa, 

5 Yhdistyksen toiminta vaikuttaa hiipuneen vuoteen 2016 mennessä, sillä yhdistyksen toimijoiden 
ajantasaisia yhteystietoja ei löydy, sillä ei ole enää presenssiä sosiaalisessa mediassa ja sen 
verkkosivuilla on korkeakoulun opiskelija-aktiivien blogikirjoituksia, vailla mitään mainintaa 
yhdistyksestä.
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että vain yksi teoreettinen näkökulma ei ole riittävä kulttuuria tutkittaessa6.  

Olennaisimmat teoreettiset työvälineeni tutkimusta tehtäessä olivat grounded theory, 

etnografinen lähestymistapa sekä konstruktivistinen suhtautuminen aineiston 

esilletuomiin ilmiöihin ja asioihin.

Tutkimuksessani keskeisin metodinen työväline on Glaserin ja Straussin 60-

luvulla kehittämä grounded theory -menetelmä7. Kuten Satu Apo huomauttaa 

teoksessaan Viinan voima, folkloristit ovat käyttäneet samankaltaista lähestymistapaa 

aineiston analysointiin jo 1900-luvun alkupuolelta, puhuen siitä aineiston temaattisena 

kategorisointina8. Käytännössä kyseessä on siis folkloristien hyvin tuntema menetelmä, 

joka pohjaa aineiston luokitteluun – grounded theory puhuu 'koodaamisesta' – eri 

sisältöluokkiin. Grounded theory lähtee liikkeelle aineistosta, mikä tekee siitä tämän 

tutkimuksen kannalta käyttökelpoisen. Tutkimuksessani  sen temaattiset kategoriat ovat 

opiskelijaperinteen erilaisia ilmiöitä, joiden esiintymistiheyksiä ja ominaisuuksia 

käsittelen analyysissa. Lopulliset tutkimuskysymykset muokkautuivat sen pohjalta, 

mitkä teemat nousivat aineistosta esiin. Analyysilukujen aiheet valikoituivat näiden 

teemojen tarkastelun tuloksena ja käsittelevät perinteiden merkitystä ja roolia 

tutkittavassa yhteisössä. Tutkimuksen teko on ollut jatkuvaa dialogia 

tutkimuskysymysten ja aineiston välillä, molempien vaikuttaessa toisiinsa ja tutkijan 

täydentäessä dialogia oman ennakkokäsityksensä pohjalta.

Peruspiirteiltään tutkimus on etnografinen tutkimus, missä tutkin ihmisistä 

muodostuvaa yhteisöä ja sen kulttuuria tiettynä ajan hetkenä. Aineisto on kerätty 

”kentältä”, tutkittavan yhteisön keskuudesta ja informantteina ovat yhteisön 

asiantuntijat. Tutkimuksen primääriaineistoa analysoidaan suhteessa anonyymin 

lomakekyselyn sekä esimerkiksi historiikkien muodostamaan laajempaan kontekstiin. 

Laura Huttusta mukaillen, kenttä tässä tapauksessa on paitsi kolmessa eri paikassa 

sijaitseva maantieteellinen alue, myös sosiaalinen ja kulttuurillinen kenttä9. Tämän 

vuoksi teoreettisena taustana on käytetty kulttuurintutkimuksen teorioiden lisäksi myös 

sosiologista taustakirjallisuutta. Etnografiseen tutkimukseen ja aineiston tulkintaan 

liittyy keskeisenä käsitteenä tiheä kuvaus. Tiheä kuvaus on antropologi Clifford 

Geertzin tunnetuksi tekemä käsite, jolla tarkoitetaan ilmiöiden tarkastelua omaa 

kulttuurillista kontekstiaan vasten10. Ilmiöitä siis tarkastellaan suhteessa niiden omaan 

6 Fornäs 1998: 20
7 Esim. Silverman 2006: 95-96 ja Luomanen 2010: 135
8 Apo 2001: 28
9 Huttunen 2010: 40 
10 Geertz 1973: 7
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ilmenemisympäristöön, jolloin Geertzin esimerkin mukaisesti voidaan päätellä, milloin 

silmänisku on elohiiri ja milloin viesti. Tiheän kuvauksen toinen hyöty ilmiöiden 

syvällisemmän ymmärtämisen lisäksi on myös niiden avaaminen havainnoijalle, joka ei 

tunne tutkimuksen kohteena olevaa kulttuuria.

Konstruktivistinen ote soveltuu nähdäkseni hyvin tutkimukseen, jossa 

tarkoituksena ei ole niinkään tutkia yksittäisiä ilmiöitä ja selittää niitä, vaan tutkia 

yhteisön kulttuuria ja pyrkiä tulkitsemaan sitä. Konstruktivismilla tarkoitan tutkimuksen

yhteydessä sitä näkemystä, jonka mukaan tieto maailmasta rakentuu sosiaalisissa 

prosesseissa ja kulttuurillisen konstruktivismin mukaan tämä tieto muodostuu 

kulttuurisidonnaisesti11. Konstruktivistisen näkökulman mukaan aktiivinen toimijuus ja 

toimijoiden käsitykset maailmastaan ovat tärkeitä. Toimijat tekevät aktiivisia tulkintoja 

ja päätelmiä itseään ympäröivästä maailmasta ja luovat täten merkityksiä12. Tämän 

tutkimuksen puitteissa toimijat ovat pääasiassa haastatteluvastaajia, opiskelijajärjestöjen

aktiivitoimijoita, jotka tekevät järjestönsä perinteisiin liittyviä päätöksiä oman asemansa

puitteissa ja huomioiden perinteiden merkityksen – yhteenkuuluvuus, jatkuvuus, 

hauskuus – muille yhteisön jäsenille.

Konkreettisimmin tutkijapositioni tuli esiin haastattelutilanteissa, joissa 

haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutus liikkui paitsi puheessa, myös molempien 

taustoissa ja suhtautumisessa tilanteisiin. Kaikki tutkimuksen vastaajat tiesivät, että 

tutkimus oli tehty AYY:n toimeksiannosta, mutta erityisesti haastatteluvastaajat tiesivät, 

että haastateltava ei ollut AYY:n kasvatti, vaan kulttuurin ulkopuolinen, mutta myös 

oman harrastustaustansa vuoksi jotain kautta ”sisällä” opiskelijajärjestöjen tuottaman 

opiskelijakulttuurin maailmassa ja siten jakoi jollain tavalla sen maailman, mistä 

puhuttiin. Toisin sanoen, kun haastateltavat tiesivät, että tiesin AYY:n järjestökentästä ja 

tilanteesta jotain, ei haastattelutilanteissa täytynyt käydä läpi kaikkea alusta saakka. 

Tämä on luonnollisesti todennäköisesti vaikuttanut siihen, miten asioista on kerrottu 

haastattelutilanteissa, mutta muutamaa poikkeusta lukuunottamatta haastattelutilanteet 

olivat tilanteita, joissa lähes ulkopuolinen haastattelija kysyi asioita kulttuurin 

asiantuntijalta.

11 Silverman 2006: 129 sit. Kitzinger 2004: 128
12 Kratochwil 2008: 86 ja Silverman 2006: 129
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2.1 Kulttuuri ja opiskelijakulttuuri 

“Opiskelijakulttuuri rocks! Sitä on hauska tehdä, siihen on hauska osallistua, 
siinä on tyyliä ja samalla pilkettä silmäkulmassa. Olisipa työelämässä 
tällaista!”

-lomakevastaaja nro 45; Vapaa sana

Kirjassaan Kulttuuriteoria Johan Fornäs listaa erilaisia tapoja määritellä kulttuuri. 

Puhekielessä kulttuuri määritellään hyvin usein “kapeasti”13 tarkoittamaan 

kaunotaiteellisia esteettisiä tuotteita ja niiden ympärillä toimivia instituutioita. 

Konkreettinen esimerkki tästä opiskelijayhdistyksissä on kulttuurivastaavan virka, jonka

haltijan odotetaan järjestävän esimerkiksi teatteri- ja konserttikäyntejä. Toinen Fornäsin 

listaama määritelmä kulttuurille on laajempi, antropologisempi käsitys, jonka mukaan 

kulttuuri on kutakuinkin sama asia kuin paikallinen tai alueellinen yhteisö14. Kolmas, 

välittäväksi kutsuttu kulttuurin määritelmä lukee kulttuurin symboliseksi viestinnäksi, 

missä kulttuuri tarkoittaa muutakin kuin taidetta, mutta ei sulje sisäänsä kaikkea 

inhimillistä elämää.15 Clifford Geertz puolestaan määrittelee kulttuurin koostuvan 

merkityksistä ja olevan merkitysten verkko16. Geertzin esittämän kulttuurikäsityksen 

linjoilla Fornäs määrittelee kulttuuristen ilmiöiden olevan subjektien – tässä tapauksessa

ihmisten – välistä viestintää merkityssisällöillä ja niiden kautta. Kulttuuri on jaettua, 

mutta kaiken ei tarvitse olla yhteisesti jaettua. Esimerkiksi eri alojen opiskelijoilla voi 

olla jaettu käsitys asioista, ilmiöistä ja tapahtumista, jotka kuuluvat opiskelijakulttuuriin,

mutta jonkin tietyn asian ei ole pakko olla osa kaikkien opiskelijaryhmien omaa 

kulttuuria. Tämän lisäksi kulttuurilliset merkitykset eivät ole olemassa vain yksilöiden 

mielissä, vaan niillä on jokin konkretisoitunut ilmiasu, kuten puhe, kirjoitus tai esine17. 

Käytännön esimerkki tästä voisi olla opiskelijoiden käyttämä nimitys ensimmäisen 

vuoden opiskelijasta -oli tämä nimitys sitten fuksi, mursu, ykkönen tai jotain aivan 

muuta. Opiskelijat tuntevat nimityksen, symbolin olemassaolo on relevantti ja 

merkityksellinen, ja siitä on olemassa paikallisia variantteja. Tässä tutkimuksessa 

määrittelen kulttuurin laajinta mahdollista määritelmää rajallisemmin koskemaan 

hieman Geertzin linjojen mukaisesti tarkoittamaan yhteisön jaettua merkitysverkkoa, eli 

merkityksiä joita annetaan esimerkiksi symboleille, käytännöille ja esineille. Määritelmä

13 Fornäs 1998: 167
14 Fornäs 1998, sit. Williams 1958/1966
15 Fornäs 1998: 168
16 Geertz 1973: 5
17 Fornäs 1998: 169-170
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on tässä tarkoituksessa etisistinen eli ulkoa tuleva ja yleistävä, ja lähinnä tutkijan 

työväline. Tulkintani mukaan haastateltavani puhuessaan kulttuurista tarkoittivat jotain 

konkreettisempaa – etistisesti ilmaistuna jaettujen symbolien konkreettisia ilmentymiä, 

kuten vaikka tapahtumia, vaatetusta, huumoria ja tapaa ilmaista identiteettiä. 

Opiskelijakulttuurin voi määritellä näiden linjojen mukaisesti kulttuuriksi, jota 

ensisijaisesti opiskelijat välittävät ja tuottavat toisilleen ja joka liittyy opiskelijoiden 

elämismaailmaan. Opiskelijakulttuurin välittämät symbolit ovat opiskelijoille 

tunnistettavia, tai ne viestitään opiskelijoille merkityksellisinä asioina, esimerkiksi 

opiskelijayhteisöön sosiaalistamisen kautta. Opiskelijoiden ensisijaisuudella tarkoitan 

sitä, että vaikka opiskelijakulttuuriin voi vaikuttaa merkittävästikin henkilöitä, joilla ei 

ole opiskelijastatusta, on opiskelijakulttuurin ylläpitämisen päävastuu opiskelijoilla 

itsellään. Myös itse opiskelijan käsite on hieman venyvä: esimerkiksi jos 

opiskelijayhdistyksen aktiivitoimija on jättänyt opinnot vuodeksi tai pariksi tauolle 

voidakseen tehdä töitä, onko hän vielä opiskelija? Opiskelijakanta on myös 

monimuotoistunut vuosien saatossa. Opiskelijat eivät ole enää pääosin 20-25 -vuotiaita, 

kantasuomalaisia ja lapsettomia, vaan opiskelijoiden joukkoon mahtuu perheellisiä, 

alanvaihtajia ja ulkomaalaistaustaisia. Opiskelijakulttuuri on opiskelijoiden näköistä, ja 

monimuotoistunut opiskelijakanta vaikuttaa siihen, millaista kulttuuria yhteisö tuottaa. 

Opiskelijakulttuuri on myös alakulttuuri laajemman kulttuurin sisällä ja se on 

vuorovaikutuksessa yliopiston ja ylioppilaskunnan kaltaisten opiskeluun liittyvien 

instituutioiden kanssa ja paikoitellen päällekkäistä näiden instituutioiden kulttuurien 

kanssa. Opiskelijakulttuuri ei myöskään ole homogeeninen monoliitti, vaan sen sisällä 

on erilaisia alaryhmiä omine alakulttuureineen. Opiskelijakulttuurien alakulttuureja 

yhdistävä piire on tämän tutkimuksen valossa suhde opiskeluun ja oppilaitokseen ja 

ylipäänsä opiskelijakulttuurin keskeinen piirre on sitä tuottavien identiteetti 

opiskelijoina ja opiskelijayhteisön jäseninä. 

2.2 Perinne

“Uskon, että ne perinteet, jotka ansaitsevat tulla unohdetuksi, unohdetaan - 
luonnonvalinta. Jos näyttää siltä, että perinne tai tapahtuma ei vedä, on 
varmasti aika luopua siitä."
-lomakevastaaja nro 66

“Merkityksellisimmät eivät ole muuttuneet. Pikkujuttuja muuttuu aina käytännön
syistä, esim. fuksikapteenien heitto mereen on siirtynyt toiseen paikkaan lahden 
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madaltumisen vuoksi, tai tapahtumia järjestetään tilan puutteen vuoksi muualla 
kuin ennen.”
-lomakevastaaja nro 41

Perinne on asia, kulttuuri-ilmiö tai kulttuurin osa-alue, joka mielletään ajallisesti 

jatkuvaksi. Perinne luo siltaa nykyhetken ja todellisen tai kuvitellun menneisyyden 

välille. Muita ajassa liikkuvia kulttuuri-ilmiöitä, jotka ovat samankaltaisia perinteen 

kanssa, ovat tavat (custom), tottumukset (habit) ja muoti-ilmiöt (fashion, käännökset 

kirjoittajan). Perinteen, tavan, tottumuksen ja muoti-ilmiön erottelusta ovat kirjoittaneet 

ainakin Simon J. Bronner, Edward Shils ja Eric Hobsbawm. Teoksessaan The Invention 

of Tradition Hobsbawm tekee eron perinteen ja tavan sekä perinteen ja tottumuksen 

välille. Hänen mukaansa perinteen ja tavan ero on perinteen muuttumattomuus ja tavan 

muuttuvuus sitä ympäröivän yhteiskunnan mukana. Perinteen erottaa tottumuksesta se, 

että tottumuksella ei ole merkittävää symbolista funktiota sellaisenaan18. Edward Shils 

puolestaan tekee eron perinteen ja muoti-ilmiön välille niiden ajallisen vaikutuksen 

perusteella19. Muoti-ilmiö rajoittuu yhteen sukupolveen tai kauteen tai se voi vaikuttaa 

useaan rinnakkaiseen sukupolveen, mutta se on ajallisesti rajautunut yhteen sukupolveen

eikä siirry enää seuraavalle. Muoti-ilmiöstä voi kyllä tulla perinne. Bronner erottaa 

tavan ja tottumuksen perinteestä niiden sukupolvienvälisen yhteyden ja symbolisen 

konnotaation puutteen perusteella20. Tottumus on toiminto, säännöllisesti toistettu ja 

manerisminkaltainen. Tapa puolestaan nojaa myös aikaisempaan esimerkkitapaukseen, 

mutta siltä puuttuu sama auktoriteetin painoarvo kuin perinteeltä. Tapa on tekemisen 

tavan siirtämistä eteenpäin, perinne ajattelemisen tai uskomisen21. Pertti Anttonen 

puolestaan määrittelee perinteen myös kielenkäytöksi, tavaksi luoda merkityksiä sekä 

ajassa että suhteessa toisiin ihmisiin22.  Sekä Shilsin että Bronnerin mukaan perinteet 

eivät ole muuttumattomia, vaan alttiita muutokselle. Perinne voi muuttua 

varhaisimmasta iteraatiostaan, mutta ei niissä piirteissä, joita perinteen kannattajat 

pitävät sen kannalta olennaisimpina piirteinä. Toisaalta, perinteet voivat myös muuttua 

ulkopuolisen tarkkailijan mielestä huomattavasti, mutta olla silti kannattajiensa mielestä 

tunnistettavia ja muuttumattomia. Perinteisiin liittyvä jatkuvuuden tunne ei riipu 

ulkopuolisesta tarkkailijasta, vaan perinteen toistajien ja kannattajien 

yhteenkuuluvuuden kokemuksesta aikaisempien sukupolvien kanssa. Perinteet ovat 

18 Hobsbawm 1983: 2-3
19 Shils 1981: 14-16
20 Bronner 2011: 35
21 Bronner 2011: sit. Ross, Edward A. 1909: 196
22 Anttonen 1996: 64
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tiiviisti sidoksissa yhteisöön, joka ylläpitää ja toisintaa niitä. Perinteet 

uudelleenneuvotellaan joka sukupolvessa uudestaan ja niitä ei vain vastaanoteta 

passiivisesti, vaan perinnettä tuottavassa yhteisössä perinteistä valitaan käyttöön ne 

perinteiden osat, jotka sopivat yhteisöön. Edward Shilsin mukaan perinteet muuttuvat ja 

kehittyvät, koska perinteen kantajat haluavat jotain todempaa, parempaa tai 

toimivampaa23. Perinnettä ylläpitävän yhteisön arvot vaikuttavat perinteisiin. Perinteet 

voivat lakata jatkumasta kannattajien menettämisen näkökulmasta, jos perinteiden 

vastaanottajat ja toisintajat eivät enää jatka niitä, tai suosivat toisenlaisia toimintatapoja 

ja pitävät toisia perinteitä omien standardiensa mukaisesti parempina. Bronnerin 

mukaan perinteet muuttuvat väkijoukkojen liikkuessa ja sosiaalisten tarpeiden 

muuttuessa.24 Hobsbawmin esittämät perinteen ja tavan määritelmät poikkeavat siis 

edellä esitetyn valossa Shilsin ja Bronnerin määritelmistä, koskien perinteen 

muuttumattomuutta. Tulkitsen tämän johtuvan osin siitä, että Hobsbawmin esittämät 

määritelmät esiintyvät yhteydessä, missä käsitellään nimenomaan jotain 

yhteiskunnallista tai poliittista tarvetta varten tietoisesti luotuja perinteitä, joita 

tietoisesti esitetään luomishetkeään vanhempina, ja osin siitä, että Hobsbawm on 

taustaltaan historioitsija, siinä missä Bronner on folkloristi ja Shils sosiologi. 

Folkloristiikka, sosiologia ja historia muodostavatkin hyvän hedelmällisen 

poikkitieteellisen pohjan, jonka kautta tutkia perinteiden merkitystä tietylle 

ihmisryhmälle.

Opiskelijajärjestöissä tavataan sanoa, että kun asia tehdään kolmannen kerran, se

on muuttunut perinteeksi. Shilsin mukaan perinteen muodostumiseen menee kolme 

sukupolvea, sukupolven ollessa venyvä ja vaihteleva käsite. Shils käyttää itse 

esimerkkinä oppilasjoukkoa, joka viettää 4-6 vuotta peruskoulussa, itse määrittelisin 

tutkimukseni ympäristössä sukupolven yhdeksi opiskelijavuosikerraksi. Opiskelijoiden 

tutkimussäätiö OTUS ry:n tekemän tutkimuksen mukaan opiskelija-aktiivi on mukana 

yhdistyksensä toiminnassa noin 3-4 vuotta25, suurin piirtein lopputyön tekemisen 

alkuvaiheeseen saakka, minkä jälkeen omat tutkimusprojektit alkavat viedä aikaa 

opiskelijajärjestöissä toimimiselta. Opiskelijavuosikerran samaistamista sukupolveen 

tukee myös opiskelujen syklinen rytmi, kun joka vuonna syksyllä kouluun saapuu uusi 

joukko opiskelijoita, jotka läpikäyvät samat tapahtumat kuin edelliset 

opiskelijavuosikerrat. 

23 Shils 1981: 15
24 Bronner 2011:30
25 Saari 2013: 7
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Tätä tutkimusta varten määrittelen perinteen Shilsin ja Bronnerin pohjalta 

jatkuviksi ihmisten tuottamiksi toiminta- tai ajattelumalleiksi, joilla on merkitys ja arvo 

sitä tuottaville ja vastaanottaville henkilöille. Toisaalta perinne on myös Anttosen 

mukaan puhetta ja eräänlainen kulttuurin aspekti. Konstruktivistisesti tulkittuna mikä 

tahansa kulttuurin ilmiö voi olla perinne ja siitä tulee perinne, jos kulttuurin jäsenet 

puhuvat siitä perinteenä. Perinne onkin siis erillinen, arvolatautunut kategoria, johon 

jotkut kulttuurin ilmiöt ja symbolit nostetaan. Nämä kaksi määritelmää -perinne 

ajattelumallina ja perinne tulkintana- eivät ole mielestäni toisiaan poissulkevia, vaan 

toisiaan täydentäviä. Määrittelen myös perinteen emistisesti, eli jos tutkittava yhteisö 

pitää jotain asiaa perinteenä, se on perinne, koska sitä ylläpitävät henkilöt pitävät sitä 

perinteenä ja antavat sille perinteen arvon. 

2.2.1 Opiskelijaperinne

Opiskelijaelämä on yksi elämänvaihe muiden joukossa. Sen tekee merkittäväksi 

opiskelujen merkitys ihmisen myöhemmälle elämälle. Opiskelu johtaa paitsi tutkintoon, 

myös ihmisen sosiaalistumiseen yhteiskunnassa. Joissain tapauksissa opiskelijaelämän 

merkityksellisyyttä kasvattaa sen sijoittuminen ihmisen itsenäistymisen aikaan: 

korkeakoulupaikan vastaanottaminen saattaa tarkoittaa monille ensimmäistä muuttoa 

pois kotoa, itsenäisen elämän opettelua ja oman identiteetin kehittymistä. Tätä taustaa 

vasten ei ole kovinkaan yllättävää, että opiskeluympäristön sosiaalisia aktiviteetteja 

tarjoavat opiskelijoiden oppiainejärjestöt, jotka tarjoavat myös jonkin joukon mihin 

kuulua sekä identiteetin, tuottavat ja ylläpitävät opiskelijoiden kulttuuria.

Sekä lomakevastaajilta että haastateltavilta kysyttiin heidän tuntemiaan 

opiskelijaperinteitä ja lisäksi haastateltavilta kysyttiin, mitkä perinteistä ovat hänen 

yhteisölleen tärkeimpiä ja mitkä vanhimpia. Erilaisia perinteitä listattiin useita – pisin 

lomakevastaus oli yli 3000 merkkiä pitkä -  ja vastaajien perinnekäsitys sisälsi niin 

lehtien kaltaiset kulttuurituotteet kuin siivouskaljojen tapaiset pienen ryhmän tavat. 

Mainitut perinteet on mahdollista jakaa karkeasti viiteen kategoriaan:

1) Tapahtumat, kuten vuosijuhlat, sitsit, ekskursiot ja retket, speksit, vappu

2) Tunnusmerkit, kuten nauhat, liput, haalarit ja muut vaatteet, lakki, jäsen- ja 

kunniamerkit, lehdet

3) Laulut, kuten yhdistysten omat laulut ja lauluperinne ylipäänsä

4) Fuksiperinteet, eli perinteet jotka liittyvät olennaisesti uusiin opiskelijoihin tai 
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joiden kokeminen on erityisen merkityksellistä ensimmäisen vuoden opiskelijoille

5) Edellisiin luokkiin kuulumattomat maininnat, jotka saattavat olla luonteeltaan 

hybridisiä tai viitata johonkin yksittäiseen tai yleiseen tapaan

Opiskelijajärjestöjen omat perinteet juhlatapoineen ja lauluineen ovat myös osa 

laajempaa akateemisten perinteiden kenttää. Akateemisilla perinteillä tarkoitetaan paitsi 

yliopistojen vanhoja tapoja ja juhlallisuuksia, kuten väitöstilaisuuksien konventioita ja 

promootioperinteitä, myös opiskelijajärjestöjen juhlaperinteitä. Tämän tutkimuksen 

kontekstissa akateemisilla perinteillä tarkoitetaan jälkimmäisiä, ja juuri painottuen 

juhlaperinteisiin etiketteineen ja juhlapukuineen. Omien havaintojeni mukaan 

akateemisista perinteistä puhuttaessa viitataan juhlaviin ja arvokkaisiin tilaisuuksiin, 

vaikka etistisesti tulkiten myös vähemmän arvokkaiksi laskettavat asiat, kuten 

haalarimerkit, vappulehdet ja jäynät ovat opiskelijalähtöisinä asioina myös akateemisia 

perinteitä. Akateemisista perinteistä on kirjoitettu käytösoppaita ja niiden merkityksistä 

on tehty tutkimuksia lähinnä historian tutkimuksen saralta. Koska opiskelijakulttuurin 

eri kehät akateemisuuden tasoon katsomatta eivät ole hermeettisesti eristettyjä kehiä, 

tapahtuu perinteiden ja kulttuurituotteiden kulkeutumista näiden välillä runsaasti, 

opiskelijoiden viettäessä aikaa keskenään yli oppiaine- ja korkeakoulurajojen. 

Kuinka autenttista ja luotua opiskelijaperinteet sitten ovat? Ylioppilaiden 

yhteislaulukulttuuria 1920-1930 -luvuilla historian pro gradussaan tutkinut Mirja 

Komulainen esittää väitteen, että "akateemisiin perinteisiin ei voi soveltaa 

samankaltaista metodiikkaa ja tutkimuslähtökohtaa kuin esimerkiksi kansanperinteisiin. 

Akateeminen perinne on jossain vaiheessa aina vähintään osin tietoisesti tuotettua ja 

liittyy siis lähemmin Hobsbawmin kehittelemään invention of tradition -ajatukseen kuin 

kansanperinteen orgaaniseen syntyyn ja kehittymiseen."26 Historioitsija Eric 

Hobsbawmin teoksessaan The Invention of Tradition esittämää ajatusta keksityistä 

traditioista, johon Komulainen viittaa, on kyllä kritisoitu27: kun kaikki perinteet 

ihmislähtöisinä ovat muuttuvaisia, onko mikään perinne luonnonlain kaltainen ja 

"autenttinen"? Artikkelit Hobsbawmin toimittamassa teoksessa painottavat usein, 

mahdollisesti historiantutkijoiden preferenssien mukaisesti päivämääritettäviä asioita, 

kuten esineitä, asuja, juhlallisuuksia. Mentaliteetit ja ajattelutavat, joita perinteet myös 

välittävät eteenpäin, ovat immateriaalisia ja siten hankalammin ajoitettavia johonkin 

26  Komulainen 2010, s.12
27 Burke, Peter 1986 ja Handler, Richard 1984
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tiettyyn vuoteen tai ajanjaksoon, ja siten hankalasti arvotettavia niiden iän perusteella. 

Hobsbawm on kuitenkin siinä mielessä oikeassa, että on mahdollista luoda jotain tiettyä 

mentaliteettia perinteenä markkinoitavan asian avulla ja hänen sekä kollegoidensa 

esittämät esimerkit sopivatkin tilanteisiin, missä luotua perinnettä esitellään tietoisen 

virheellisesti tai valheellisesti, väittäen sen olevan vanhempaa tai autenttisempaa kuin se

on28. En kohdannut tekemieni haastatteluiden aikana sellaisia perinteitä, jotka olisivat 

verrattain tuoreita, mutta joita esitettäisiin tietoisesti vanhempina kuin mitä ne oikeasti 

ovat. Tutkimusta varten haastatelluista vastaajista osa oli pitkän opiskelijajärjestöuran 

tehneitä veteraaneja, jotka mainitsivat jonkin nykyään perinteeksi mielletyn tapahtuman 

olleen itse asiassa vastaajan oman opiskelu-uran alussa lanseerattu asia, johon nyt sitten 

viitattiin perinteenä. Tulkintani mukaan tähän ei liittynyt mitään arvotusta siitä, että asia,

yleensä tapahtuma, olisi ollut jotenkin vähempiarvoinen kuin pitkäikäisemmät 

perinnetapahtumat. Vastaajien mukaan tärkeimpiä perinteitä olivat ne, jotka toivat 

yhteisön jäsenet yhteen ja loivat yhteisöllisyyden henkeä. Emistisesti aineistoni valossa 

tarkasteltuna perinne on perinne silloin, kun sitä ylläpitävä yhteisö pitää sitä perinteenä. 

En pidä mielekkäänä arvottaa perinteitä niiden iän mukaan, vaan mikäli perinteitä on 

arvotettava, katsoisin niiden merkitystä kyseisten perinteiden kannattajakunnalle. Tässä 

kontekstissa keskustelu perinteen suhteesta nykyisyyteen on relevantti: perinne -sanalla 

on arvolataus, ja sitä käytetään antamaan nykyhetken ilmiöille auktoriteettia ja arvoa 

yhdistämällä se johonkin menneisyyden ilmiöön. Konstruktivistisen näkökulman kautta 

menneisyyden ajallisella ulottuvuudella ei ole niinkään merkitystä yksittäisen 

tapahtuman kohdalla, vaan enemmän sillä, että kutsumalla jotain ilmiötä perinteeksi se 

liitetään muiden perinteeksi nostettujen ja arvokkaiksi koettujen ilmiöiden joukkoon ja 

siten antamaan ilmiölle jatkuvuuden tunnetta29. Tässä on myös huomattava, että 

informantit puhuivat perinteistä hyvin laajassa mielessä. Akateemiset perinteet eivät 

tuoreesta luonteestaan ja nopeasta muuttuvuudestaan huolimatta (tai juuri siitä johtuen) 

ole nähdäkseni poikkeustapaus perinnetutkimuksen lomassa, johon ei voisi soveltaa 

samoja tutkimusvälineitä kuin muuhun kansanperinteen tutkimukseen. 

28 Esim. Hobsbawm 1983: 2-3 ja Trevor-Roper, Hugh: The Invention of Tradition: The Highland 
Tradition of Scotland

29 Kts. Anttonen 2005 ja Anttonen 1996
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3 Aineisto 

“Se että tähän kyselyyn vastaamiseen kuluisi vain 15 min on suoraan sanottuna 
hirveää kusetusta, minulla meni noin tunti; kysymyksiä voisi rajata kuten esim. 
ensimmäisessä kysymyksessä voisi olla rajattu määrä lueteltavia 
opiskelijaperinteitä.”

-Lomakevastaaja nro 54; “Vapaa sana”

Tutkimuksen aineisto koostuu henkilöhaastatteluista, lomakekyselystä sekä aihepiirin 

kirjallisuudesta, kuten järjestöjen fuksioppaista ja historiikeista. Näistä ensisijaiseksi 

lähdeaineistoksi muodostui haastatteluaineisto. Vastaajilta kerätty aineisto, 

lomakevastaukset ja haastattelut, kerättiin siten, että ensin julkaisin kyselylomakkeen, 

johon tulleiden ensimmäisten vastausten pohjalta rakensin haastattelun kysymys- ja 

aihelistat. Sekä lomakevastausten että haastatteluvastausten tueksi ja taustoitukseksi 

perehdyin kirjalliseen materiaaliin. Kirjallinen taustamateriaali helpotti erityisesti 

lomakevastauksissa mainittujen asioiden ja yksityiskohtien kontekstualisoinnissa sekä 

historiallisten yksityiskohtien ajoittamisessa. Ymmärrettävistä syistä kaikki 

haastateltavat eivät muistaneet päivälleen taustajärjestönsä historian merkkipäiviä, 

etenkin jos oli kyse jostain vähemmän arkipäiväisestä asiasta, kuten vaikka siitä, minä 

vuonna järjestö alkoi myöntää tietynlaisia kunniamerkkejä.

Valinta toteuttaa aineiston keruu kyselyinä ja haastatteluina oli paikoitellen 

työläs sen tuottaman valtavan materiaalimäärän vuoksi, mutta tutkimuksen kannalta 

tarkoituksenmukainen. Aikomuksenani ei ollut selvittää tutkimusympäristön perinteitä 

kautta aikain, vaan muodostaa kuva tilanteesta nykyhetken perusteella. Sain ehdotuksia 

hyvistä haastateltavista, jotka olisivat voineet laajan kokemuksensa pohjalta kertoa 

hyvin runsaasti oman taustayhteisönsä kulttuurista ja perinteistä laajalla perspektiivillä. 

Päädyin kuitenkin tutkimaan yhteisön perinteitä “etnografisessa preesensissä” ja 

perustamaan analyysini sille pohjalle, millaisena yhteisön kulttuurin ja perinteiden tila 

näyttäytyi aineistoa kerätessä.

3.1 Lomakekysely 

Lomakekysely toteutettiin anonyyminä kyselynä yliopiston e-lomakepalvelussa 

(https://elomake.helsinki.fi). Lomakkeita oli kaksi – varsinainen suomenkielinen 

kyselylomake sekä huomattavasti suppeampi englanninkielinen lomake, jolla kerättiin 

kokemuksia kansainvälisiltä opiskelijoilta. Lomakkeiden olemassaolosta tiedotettiin 

virallisesti AYY:n sähköpostilistojen sekä verkkosivujen kautta. Lisäksi linkkiä 
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kyselylomakkeeseen jaettiin sosiaalisessa mediassa Facebookin kautta. Lomakkeilla 

kerättiin tietoa 29.4.-26.8.2013. Suomenkieliselle lomakkeelle kertyi 76 vastausta ja 

englanninkieliselle 4. Vastausten suppeuden vuoksi kansainvälisten opiskelijoiden 

vastauksia ei voi pitää kovinkaan kattavana otoksena kansainvälisten opiskelijoiden 

näkemyksistä suomalaiseen opiskelijakulttuuriin eivätkä ne siten ole osa 

tutkimusaineistoa. Suomenkieliseen lomakkeeseen saapui odotettua suurempi määrä 

vastauksia. Lomakevastaajista valtaosa oli teknillisten aineiden opiskelijoita. Vastaajista 

kolme opiskeli Taideteollisessa, viisi kauppatieteellisessä. Näin ollen myöskään 

suomenkielisen lomakkeen tuottamia tuloksia muiden kuin teknillisten alojen 

opiskelijoiden mielipiteistä ei voi pitää kattavana. Lisäksi vastausten joukossa oli kolme 

kelvotonta vastausta30, jotka poistin vastausten joukosta. Vastaajista 35 oli miehiä, 35 

naisia ja 3 ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan tai ei kokenut muita vaihtoehtoja 

omakseen.

Kysely koostui taustatietokysymyksistä ja avoimen vastauskentän kysymyksistä,

joihin vastaajat saivat vastata niin lyhyesti tai laajasti kuin halusivat, vastauskentän 

maksimimerkkimäärän ollessa 3300 merkkiä. Lomakkeessa oli kahdeksan 

taustakysymystä: vastaajan syntymäpaikka, nykyinen asuinpaikka, ikä, opintojen 

aloittamisvuosi, pääaine, sukupuoli, onko jatko-opiskelija tai valmistunut sekä mihin 

opiskelijoiden ryhmään (esim. ylioppilaskunta, opiskelijayhdistys, fuksiryhmä 

jne.)vastaaja kokee ensisijaisesti kuuluvansa. Tämän jatkoksi oli 10 varsinaista 

kysymystä opiskelijaperinteistä sekä ”vapaat terveiset” tutkijalle. Mikään näistä 

kysymyksistä ei ollut pakollinen, vaan vastaaja saattoi halutessaan jättää vastaamatta 

johonkin kysymykseen, mikäli näin tahtoi. Viittaan kyselylomakkeen vastaajiin 

numerolla, joka on vastaajan järjestysnumero kronologisessa vastaamisjärjestyksessä, 

vastaajan 1 ollessa ensimmäinen lomakkeen täyttänyt ja 76 viimeinen. Välistä puuttuvat 

ns. kelvottomat vastaukset.

Lomakekyselyn keskeinen hyöty oli teemahaastattelujen aiheiden ja kysymysten 

laadinnan helpottaminen sekä jokinlaisen vertailukohdan luominen yksittäisten 

spesialistien mielipiteille. Kyselylomakkeen sekä haastattelujen kysymykset eivät 

vastanneet aivan täysin toisiaan, koska osa kyselylomakkeen kysymyksistä kysyttiin 

haastateltavilta erimuotoisina, tai niiden aiheet käsiteltiin muutoin. Samoja aiheita ja 

teemoja kuitenkin käsiteltiin sekä lomakkeessa että henkilöhaastatteluissa. 

30 Kaksi HY:n opiskelijaa (suomen kieli ja kirjallisuus sekä englantilainen filologia) jotka eivät olleet 
lukeneet lomakkeen johdantotekstiä sekä yksi allekirjoittaneen entinen työtoveri, joka toivotti tällä 
tavoin onnea graduntekoon.
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3.2 Haastattelut 

Tutkimusta varten tehtiin yhteensä 19 haastattelua ja ne tehtiin touko-marraskuussa 

2013. Haastattelujen pituus vaihteli vajaasta tunnista vajaaseen kahteen tuntiin, riippuen 

haastateltavan puheliaisuudesta tai puhenopeudesta. Haastateltavat anonymisoitiin ja 

heihin viitataan tässä tutkimuksessa koodilla HX, missä X on mielivaltaisen nauhojen 

litterointijärjestyksen mukainen juokseva vuoronumero. Haastateltavien joukko koostui 

erityisaseman31 yhdistysten aktiiveista sekä neljästä muusta haastateltavasta, jotka 

valitsin heidän paikalliseen opiskelijakulttuuriin liittyvän asiantuntemuksensa vuoksi. 

Rajasin erityisaseman yhdistysten joukosta pois kolme järjestöä: jatko-

opiskelijayhdistys Aallonhuiput ry:n koska alumnit eivät enää osallistu samalla tavalla 

aktiivisesti opiskelijajärjestöjen toimintaan ja Mikkelissä sijaitsevan Probba ry:n 

maantieteellis-käytännöllisistä syistä. Ruotsinkielinen tekniikan ylioppilaiden osakunta 

Teknologföreningen rajautui lopulta pois sen vuoksi, että se muodosti erityisaseman 

yhdistysten joukossa poikkeuksen olemalla poikkitieteellinen osakunta, siinä missä 

muut haastateltavat yhdistykset olivat oppiainekeskeisiä.  Haastattelujen tarkoituksena 

oli saada lomakehaastattelua tarkempaa tietoa opiskelijayhteisön toiminnasta ja 

perinteistä. Valtaosa haastateltavista oli jonkin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 

erityisaseman järjestön hallituksesta. Valitsin erityisaseman yhdistykset haastattelujen 

informanteiksi, koska opiskelijakulttuuria tuotetaan ja uusinnetaan voimakkaasti juuri 

opiskelijajärjestöissä ja näiden tarjoaman toiminnan kautta. Erityisaseman yhdistykset, 

käytännössä suurimmat oppiainejärjestöt, ovat toiminnaltaan erittäin aktiivisia ja 

tavoittavat toiminnallaan useita opiskelijoita. Itse haastateltaviksi valitsin 

hallitusaktiiveja, jotka virkansa kautta olivat konkreettisesti päättämässä siitä, millaista 

toimintaa tuotetaan ja millaisia perinteitä uusinnetaan. Nähdäkseni tämä haastateltavien 

joukko edusti yhdenlaista perinteen auktoriteettien joukkoa: haastateltavat olivat 

asemassa, jossa pystyivät päättämään, tehdäänkö jokin tietty asia “perinteisellä” tavalla 

tai uudistettaisiinko sitä, tai lakkautettaisiinko jokin asia tai tuotaisiko jotain täysin uutta

mukaan toimintaan. Muut haastateltavat olivat joko asemansa kautta opiskelijakulttuurin

asiantuntijoita tai haastattelin heitä saadakseni lisätietoa jostain erityisemmästä aiheesta,

kuten esimerkiksi opiskelijakulttuurin historiasta tai opiskelusta tietyssä korkeakoulussa.

Koska haastateltavat oli valittu heidän asiantuntemuksensa perusteella, määrittyi 

31 Kts. s. 7

20



haastattelun tyypiksi teemahaastattelun sijaan asiantuntijahaastattelu. Marja Alastalo ja 

Maria Åkerman ovat kuvanneet asiantuntijahaastattelua menetelmänä teoksessa 

Haastattelun analyysi. Haastatteluiden tarkoituksena saada jonkinlainen kokonaiskuva 

siitä, miten kentällä tehdään opiskelijakulttuuria, ylläpidetään perinteitä, miten 

perinteistä puhutaan ja miten niihin suhtaudutaan ja mitä perinteitä tutkittavassa 

yhteisössä ylipäänsä on. Tällaiseen tutkimusintressiin teemahaastattelu kaavana ei sovi 

kovinkaan hyvin, kun etsittävänä tietona ovat asiantuntijoiden näkemykset ja tulkinnat 

tutkittavista asioista. Alastalon ja Åkermanin mukaan ”kiinnostuksen kohteena ei ole 

ensisijaisesti asiantuntija sinänsä, vaan henkilöä haastatellaan sen tiedon vuoksi, jota 

hänellä oletetaan olevan.”32 Toisaalta haastateltavat olivat kuitenkin myös samaan 

aikaan kulttuurinsa kokijoita ja tuottajia, minkä vuoksi oli mielestäni relevanttia 

käsitellä heitä myös tällaisina ja haastatella heitä paitsi nykyisistä ja menneistä 

opiskelijaperinteiden ilmiöistä, myös heidän omista kokemuksistaan. Vastaavasti tämä 

näkökulma on otettava huomioon analyysissa.

4 Analyysi

”Vappu. Se yhdistää opiskelijoita koulusta ja paikkakunnasta riippumatta.”
-lomakevastaaja nro 68; ”Mistä opiskelijaperinteestä ei ainakaan tulisi luopua?”

Analyysin alalukujen teemat valikoituivat osin tutkimuskysymysten, osin 

edellämainittujen aineistosta keskeisimmäksi tulkitsemieni aiheiden perusteella. 

Perinteiden merkitys, siirtäminen ja niiden muuttuminen ovat laajoja aiheita, joiden 

sisään mahtuu myös muita opiskelijakulttuuriin liittyviä ilmiöitä. Jokaisen aihepiirin 

jatkona on teemaa käsittelevä tapausesimerkki, joka nähdäkseni konkretisoi joitain 

aihepiirin kysymyksistä. Tapausesimerkit valikoituivat aineistosta ja 

tutkimuskysymyksistä melko luontevasti: luvun 4.1 esimerkki esittelee yleisesti 

tunnetun perinneauktoriteetin stereotyypin, luvun 4.2 esimerkki käsittelee perinteiden 

eteenpäin siirtämisen tilanteita, keskeisimpänä uusien opiskelijoiden sosiaalistamista 

kulttuuriin ja luvun 4.3. sisältävä tuore tapausesimerkki käsittelee erään 

opiskelijakulttuurin tunnetun ja vakiintuneen perinteen muutosta sekä sen syitä. 

Käsittelen analyysissa erityisesti tapahtumia, perinteiden muuttumista ja fuksiperinteitä. 

32 Alastalo & Åkerman 2010: 373
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4.1 Perinteiden merkitys

Sekä lomakevastaajilta että haastateltavilta kysyttiin, mitä perinteet merkitsivät heille. 

Lomakevastaajien vastauksista oli erotettavissa kuusi keskeistä merkitysten luokkaa:

1) Yhteisö ja/tai yhteisöllisyys – vastaajien mukaan perinteillä oli erityinen merkitys 

yhteisöön kuulumisen tai yhteisöllisyyden rakentamisen suhteen (33 mainintaa)

2) Jatkuvuus – perinteet edustavat jatkumoon kuulumista ja ovat jotain, mikä on 

jatkunut opiskelijapolvesta toiseen (18 mainintaa)

3) Oma kulttuuri tai omaleimainen opiskelijakulttuuri – opiskelijaperinteet ovat 

opiskelijoiden omaa kulttuuria tai jonkin tietyn oppiaineen omaa, erityistä kulttuuria (16

mainintaa)

4) Historia – perinteiden merkitys muodostuu niiden ajallisen ulottuvuuden kautta (13 

mainintaa)

5) Hauskanpito – perinteet ovat hauskoja ja niiden toisintaminen tai niihin 

osallistuminen koetaan erityisen hauskaksi (12 mainintaa)

6) Identiteetti – perinteillä on erityinen merkitys vastaajan identiteetille (7 mainintaa)

Luokista eniten vastauksissa esiintynyttä merkitysluokkaa, yhteisöllisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden ilmauksia käsittelen alaluvussa 4.1.1. Seuraavaksi suurimmat 

kategoriat olivat maininnat perinteestä kulttuurillisesti tärkeänä sekä perinteen 

jatkuvuutta korostava piirre, jotka sekoittuvat paikoitellen historiallisen ulottuvuuden 

sekä hauskanpidon kategorioihin. Lomakevastausten pohjalta voisikin sanoa, että 

perinteet koetaan merkityksellisiksi koska ne luovat tai tukevat yhteisöllisyyttä ja ne 

ovat opiskelijoiden omaa, mielekkääksi ja hauskaksi koettua kulttuuria. Perinteet 

koetaan erityisiksi, koska niillä on havaittavissa oleva historiallinen ulottuvuus ja 

perinteisiin osallistuminen luo tunteen opiskelijapolvien ketjuun kuulumisesta. 

Haastatteluvastaajien vastaukset eivät poikenneet esiin nousevien teemojen puolesta 

suuresti lomakevastaajien vastauksista. 

Kielteisiä tai perinteisiin välinpitämättömästi suhtautuvia vastauksia tuli 7 

kappaletta. Perinteet joko eivät merkinneet vastaajille mitään tai sitten niihin 

suhtauduttiin kielteisesti niihin liittyvien negatiivisten mielikuvien, kuten alkoholin 

liikakäytön vuoksi. Näiden lisäksi muutama vastaus (yht. 10 kpl) ei sijoittunut 

mihinkään muista kategorioista.
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Perinteet ovat jääneet perinteiksi hyvästä syystä, sen takia että ne ovat olleet toimivia 
juttuja, jotain mitä voi pitää arvokkaana sen takia että ne ovat positiivista ja hyvää. ... 
Harvoin tarvitsee toteuttaa sellaista perinnettä mikä olisi perseestä. Kyllä ne sellaiset 
huonot karsiutuvat sitten siinä vaiheessa kun opiskelijat ei enää ymmärrä mistä tämä 
johtuu, niin kyllä ne ainakin meillä tippuu.
-H10

Se on osa jotain tiettyä ketjua. Sieltähän se tulee se juttu. Että niiden kautta ymmärtää 
vähän isommin kuvaa, että joku muukin on tehnyt asioita. ... Voisin pitää itseäni 
konservatiivisena monen asian suhteen. En aina ymmärrä miksi jotain pitää olla 
muuttamassa. Semmoiset paikat joissa näkee taaksepäin historiaan on ihan hienoja. 
Paikoissa joissa lauletaan "Ken ompi fuksi" oikeasti pitkälle. Mulle harva asia on 
toisaalta niin pyhä ettei niille voisi tehdä jotain muutoksia ja parannuksia, jos ne sitä 
kautta elää pidempään. Jos ei pysty muokkaantumaan niin sitten kuolee pois. Jotkut 
asiat nyt vaan muuttuu, unohtuu, maailma muuttuu. ... En ole sillain että pitäisin kynsin 
ja hampain kiinni jostain mitä en koe sen arvoisena, että se pitäisi ehdoin tahdoin 
säilyttää.
-H4

Haastatteluvastaajien mielestä perinteistä teki tärkeitä niiden kyky luoda yhteisöllisyyttä

ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta perinteitä ei nähty mitenkään monoliittisina tai 

muuttumattomina, tai yksiselitteisinä ja muuttumattomina. Perinteiden säilyttäminen 

uskollisesti samanlaisina vuodesta toiseen ei ollut haastatteluvastaajille itseisarvoista, 

vaikka haastatteluvastaajat tunnistivat perinteen ajallisen ulottuvuuden tärkeyden. 

4.1.1 Yhteenkuuluvuus ja yhteisön perinne

Yksi erottuva teema aineistossa kautta linjan on perinteiden rooli yhteisöllisyyttä 

luovana ja ylläpitävänä tekijänä sekä asiana, jonka kautta tuntea kuuluvansa johonkin 

joukkoon. Lomakevastaajilta kysyttiin, mihin opiskelijoiden ryhmään he kokivat 

kuuluvansa: ”Mihin opiskelijoiden ryhmään koet ensisijaisesti kuuluvasi? (esim. 

ylioppilaskunta, opiskelijayhdistys, fuksiryhmä jne.)” Valtaosa vastaajista nimesi 

ensisijaiseksi kuulumisryhmäkseen oppiainejärjestön, jonkin opiskelijajärjestön tai 

vuosikurssin. Vain muutama vastasi kokevansa kuuluvansa ensisijaisesti 

ylioppilaskuntaan. Vastaajista yksi jätti kentän tyhjäksi ja toinen ilmoitti, ettei kokenut 

kuuluvansa mihinkään. Kauppatieteiden opiskelijoiden sekä taideaineiden 

opiskelijoiden vastaukset eivät poikenneet teknillisten aineiden vastaajien vastauksista. 

Vastaukset selittyvät nähdäkseni sillä, että opiskelijat ovat enemmän suorassa 

tekemisissä muiden tahojen (killat, järjestöt, vuosikurssit, kurssiryhmät) kuin 
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ylioppilaskunnan kanssa, jolloin ensisijaiseksi kuulumisen kohteeksi valitaan se ryhmä, 

jonka kanssa vietetään aikaa ja johon kuuluminen tuntuu luontevalta. Läheisiksi 

mainitut ryhmät jakavat myös suurta ylioppilaskuntaa paremmin yhteiset, 

henkilökohtaiset intressit ja niissä koetaan todennäköisemmin suurta yhteenkuuluvuutta 

useiden yhdistävien tekijöiden kautta sen sijaan että täytyisi etsiä pienintä yhteistä 

nimittäjää. Leea Virtanen arvioi artikkelissaan Perinteen yhteisöllisyys että perinteen 

syntyedellytyksiin kuuluu tärkeimpänä jaetun elämänkokemuksen tai elämäntilanteen 

synnyttämä yhteishenki33. Perinteiden syntyminen edellyttää siis jo olemassa olevaa 

yhteishenkeä, mutta perinteet myös itsessään luovat yhteishenkeä. Kuitenkaan pelkkä 

elämäntilanne ei riitä, vaan yhteisön jäsenten täytyy olla tiiviissä kontaktissa keskenään:

”Runsain perinne saattaisi syntyä opiskelija-asuntolassa, jonka asukkaat ovat saman 

opintosuunnan tai aineen edustajia (esim. teekkarikylä).” Virtanen vertaa suomalaista 

opiskelijaperinnettä amerikkalaiseen kampuskulttuuriin ja arvioi, että opiskelijoiden 

asuminen samalla kampuksella luo edellytykset perinteen syntymiselle ja elämiselle. 

Tämän tutkimuksen valossa opiskelijoiden leikkipaikka ja hiekkalaatikko ei sijaitse 

siellä missä asutaan, vaan siellä missä on oma ja ulkomaailmasta rajattu alue – eli 

kiltahuoneilla, ylioppilastaloissa ja kampuksen opiskelijahuoneissa. Väistämättä 

esimerkiksi teekkareiden tapauksessa Otaniemen kampus on mahdollistanut erityisen 

eloisan ja monimuotoisen opiskelijaperinteen synnyn, mutta myös muilla Aalto-

yliopiston korkeakoulujen opiskelijoilla on elinvoimainen, omaleimainen kulttuuri ja 

perinne.

Sekä lomakevastaajat että haastatteluvastaajat nostivat esiin perinteiden 

merkityksen yhteisöllisyyttä luovina asioina. Lomakevastaajista 33 mainitsi 

yhteisöllisyyden ja/tai yhteenkuuluvuuden vastauksessa kysymykseen ”Mitä 

opiskelijaperinteet merkitsevät sinulle?”. Perinteet siis koettiin asioina, joihin 

osallistuminen luo yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä muiden opiskelijoiden kanssa.  

Kysyttäessä tärkeimpiä opiskelijaperinteitä, 10 vastaajaa mainitsi erityisesti 

opiskelijoiden yhteisöllisyyden tärkeänä perinteenä. Eniten mainintoja saaneet aiheet, 

vappu sekä (teekkari)lakki, koettiin myös opiskelijayhteisöllisyyden ja opiskelijoiden 

oman yhteishengen esiin tuovina tapahtumina ja asioina. Haastatteluvastaajista 12 

mainitsi yhteisöllisyyden lisäämisen yhtenä uusille opiskelijoille järjestettävän 

toiminnan tarkoituksena. Haastatelluista kaksi mainitsi yhteisöllisyyden sellaisena 

opiskelijakulttuurin piirteenä, josta ei tule luopua. Yhteisöllisyyden itsessään voisi 

33 Virtanen 1980: 141
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tämän pohjalta katsoa olevan perinne itsessään, koska muut mainintoja saaneet 

perinteiksi koetut asiat tukevat juurikin yhteisöä ja sen yhteenkuuluvuutta. 

Yhteisöllisyyden rakentaminen näkyy eniten uusien opiskelijoiden 

vastaanottovaiheessa, missä uudet opiskelijat tutustutetaan opiskeluun, oppilaitoksen 

kulttuuriin sekä toisiin opiskelijoihin. Yhteishenkeä rakennetaan tapahtumissa ja 

erilaisin tunnuksin, mutta esimerkiksi pienen sisäänoton taideaineissa yhteishenki 

rakentuu lähes väistämättä tiiviissä työskentelyssä saman vuosikurssin opiskelijoiden 

kanssa34. Oman porukan erityisyyttä korostavat leikkimieliset ”rakas vihollinen” 

-asettelut joidenkin kiltojen välillä, mikä ilmenee esimerkiksi puolin ja toisin tehtyjen 

monimutkaisten ja taidokkaiden käytännön pilojen eli jäynien35 muodossa. 

Haastatteluvastauksista käy hyvin selkeästi ilmi, että yhteisöllisyyttä rakennetaan 

tietoisesti ja että haastatteluvastaajat ovat tietoisia yhteisöllisyyden merkityksestä 

perinteelle ja kulttuurille:

Mun mielestä perinteet on tosi tärkeä osa yhteisöä mihin tulet, ne yhdistää sitä porukkaa
tosi paljon. Että on jotain tällaista että 'näin me teemme'. … Mutta hyvät perinteet on 
todella vaalimisen arvoisia ja niistä yleensä on sellaisia juttuja, joissa susta tulee osa sitä
isompaa.
-H9

Yleensä ne [perinteet] on muodostunut perinteiksi sen takia koska niistä on ehkä saatu 
jotain lisäarvoa, yhteenkuuluvuutta ja sellaista juttua, että ne koetaan tärkeiksi ja että ne 
kuuluu tähän juttuun. Tulee se sama kuuluvuuden tunne, että sä kuulut johonkin juttuun 
ja tiedät että tosi monet sua aikaisemmin on tehnyt ja esim just sä näät - mäkin just 
Ulliksella törmäsin vuoden 63 [killan] puheenjohtajaan ja sen kanssa juttelin jostain ja 
sitten huomasin että jotain samoja juttuja oli. Että sillai ikäpolvesta riippumatta on ollut 
samaa ja voidaan puhua just siitä [kiltalaisuudesta].
-H16

Toisaalta on siistiä se että tuntuu melkein jatkuvasti löytyvän sellaisia uusia elämyksiä ja
kokemuksia joihin pääsee sisälle etenkin fuksina, että kokee tosi paljon sellaisia 
ikimuistoisia juttuja ja voimakasta, todella voimakasta yhteisöllisyyttä 
teekkarikulttuurissa.
-H13

Aineiston pohjalta on havaittavissa, miten perinteet ja yhteisöllisyys sekä perinteiden 

elämyksellisyys ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Perinnettä tuottavan yhteisön 

jaettu käsitys yhteenkuuluvuudesta tukee sellaisten perinteiden jatkumista, jotka 

vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta elämysten kautta. Yhteenkuuluvuutta koetaan 

yli opiskelijavuosikertojen, koska perinne on säilynyt yli vuosien riittävän 

34 H18, H5
35 https://fi.wikipedia.org/wiki/Jäynä
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tunnistettavana tai koska ryhmäidentiteetti on riittävän vahva kantaakseen 

opiskeluvuosien jälkeiseen aikaan. Perinteen muodostumiseen tarvitaan riittävä 

yhteishenki ja keskinäinen vuorovaikutus, kuten Virtanen esittää – tältä pohjalta onkin 

mielenkiintoista pohtia, selittävätkö nämä tekijät osittain sen, miksi niin harva vastaaja 

koki ensisijaista tai edes mainitsemisen arvoista kuuluvuutta ylioppilaskuntaan.

Kyselylomakkeen kysymykseen ”Mitä opiskelijaperinteitä tiedät? Huom: 

perinteellä tarkoitetaan tässä esim. tapahtumia, juhlia, tapoja, kunniamerkkejä ja 

huomionosoituksia, pukeutumista, lauluja, tarinoita, huumoria, sanontoja jne.” 

vastattiin mainitsemalla laajasti erilaisia perinteen ja kulttuurin ilmenemismuotoja. 

Vastaajilta kysyttiin erillisessä kysymyksessä mihin näistä mainitsemistaan perinteistä 

he olivat osallistuneet. Vastaajat saattoivat mainita tuntevansa sellaisia perinteitä, joihin 

eivät kuitenkaan olleet osallistuneet. Vastaukset voisi jakaa karkeasti kuvaamaan suurta 

ja pientä opiskelijakulttuuria, missä suurella kulttuurilla tarkoitan laajojen 

opiskelijajoukkojen tuntemaa kulttuuria, kuten vapunviettoa, juhlakulttuuria (esim. 

sitsikulttuuri ja ylipäänsä tapa järjestää vuosijuhlia) ja opiskelijoiden pukeutumista 

(haalarit ja ylioppilas- tai teekkarilakki). Suuri opiskelijakulttuuri ja sen perinteet ovat 

tuttuja muillekin kuin AYY:n opiskelijoille – opiskelijoiden vapunvieton tietävät 

väistämättä kaikki yliopistokaupunkien asukkaat.  Pienellä kulttuurilla tarkoitan tässä 

jonkin koko korkeakoulun opiskelijakuntaa pienemmän yhteisön omaan kulttuuriin, 

joka saattaa sisältää ryhmän omia perinteitä, kuten tietyllä tavalla nimetyt juhlat, 

ryhmän omat symbolit kuten liput tai huudot sekä ryhmälle erityiset laulut. Yhteisön 

oma, pieni kulttuuri on rajatun osallistujaympäristön perinnettä, joka ei välttämättä ole 

salaista tai erityisen rajattua, mutta puhuttelee pääosin vain sitä tuottavaa yhteisöä.

Perinnettä tuottavan yhteisön tavoitteet ja pyrkimykset vaikuttavat perinteeseen. 

Virtanen käyttää tapausesimerkkinä lasten kerrontaperinnettä, jonka kummitusjutut ja 

kauhukertomukset toimivat paitsi viihteenä, myös yhteenkuuluvuuden tunteen luojina36. 

Mitä tavoitteita opiskelijayhteisöllä on, jos tarkastellaan sen perinteitä tai perinteiksi 

nimettyjä asioita? On mielenkiintoista, että kysymykseen tulleista vastauksista vain 

kaksi mainitsi perinteen, joka liittyi joko suoraan tai välillisesti opiskeluun. Muiden 

lomakevastausten yhteydessä mainittiin asioita, jotka vastaajien mielestä ”eivät olleet 

virallisia perinteitä” mutta osa opiskelijajärjestöjen organisoimaa, vakiintunutta 

toimintaa, kuten irc-kanavat ja kiltahuoneet, joiden kautta vastaajat kokivat saaneensa 

apua opiskeluissa.  Kysymykseen ”Mitä opiskelijaperinteitä tiedät?” vastaajista toinen 

36 Virtanen 1980: 147
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opiskeluteemat maininneista antoi pitkän vastauksen, jossa käsitteli oman oppiaineensa 

(arkkitehtuuri) opiskelukulttuuria ja opiskelutapoja, toinen mainitsi oppialan (tekn. 

fysiikka) terminologian sekä killan tenttiarkiston esimerkkinä perinteestä. Osa näistä 

jälkimmäisistä esimerkeistä ei ole erityisen fyysikkokeskeistä -kurssiassistentteja eli 

assareita sekä tenttiarkistoja löytyy muistakin oppiaineista ja korkeakouluista- mutta 

vastaajan mainitsema termi ”prujata” on erityisen teekkarikeskeinen käsite. Pruju 

tarkoittaa opetusmonistetta, kurssimateriaalia tai harjoitustehtävien mallivastauksia. 

Prujaaminen tarkoittaa vastausten kopiointia, yleensä toiselta opiskelijalta37. Omien 

havaintojeni mukaan termiä käytetään toisinaan myös HY:n opiskelijoiden piirissä, 

mutta varsin rajallisesti. On kuitenkin oletettavaa, että vastaavanlaista 

korkeakoulukeskeistä sanastoa sekä paikallisia anekdootteja on enemmän ja laajemmin 

kuin mitä aineisto antaa ymmärtää. Esimerkiksi teekkarikylän pitkäaikaisen johtajan, 

teekkari honoris causa Ossi Törrösen muistelmat, Ossin Lässyt38, saivat muutaman 

maininnan esimerkkeinä (teekkari)opiskelijaperinteestä. Vastaavasti korkeakoulujen 

sekä opiskelijajärjestöjen omat historiikit sisältävät alojensa kertomusperinnettä.

Vaikka opiskeluun ja opintoihin liittyvät maininnat ovat vähemmistössä muiden 

mainintojen ja vastausten teemojen joukossa, kuuluu opiskelijakulttuuriin piirteitä, jotka

tukevat opiskelua ja opiskeluissa menestymistä. Tällaisia ovat aikaisemmin mainittujen 

lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden itsensä järjestämä tuutorointi tai isohenkilönä 

toimiminen. Uusien opiskelijoiden vastaanoton perinne sisältää myös piirteitä, jotka 

liittyvät suoraan opiskeluun, kuten korkeakouluopiskeluun ja akateemiseen ajatteluun 

tutustuttaminen. Lisäksi kiltojen keskuudessa käytössä olevassa fuksipistekortissa on 

kohta suoritetuille opinnoille, eli saadakseen lakin fuksin on myös opiskeltava vähintään

10 opintopisteen edestä. On kuitenkin huomattava, että yhteisöllisyys ja aktiivisuus 

opiskelijajärjestötoiminnassa tukevat opiskelua ja opiskelijan hyvinvointia – 

opiskelijajärjestöissä mukana toimivat opiskelijat voivat sosiaalisesti paremmin ja 

suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisemmin. Opiskelijoiden tutkimussäätiö OTUS:n 

tutkimuksen mukaan aktiivisuus opiskelijajärjestöissä ei hidasta tai nopeuta opiskelua, 

mutta kiinnittää omaan opiskelualaan: 23% opiskelijoista, jotka kokevat opiskelevansa 

väärää alaa ja eivät ole aktiivisesti mukana opiskelijajärjestöissä suunnittelevat 

alanvaihtoa tai opintojen keskeyttämistä, kun taas aktiivisesti opiskelijajärjestöissä 

37 http://vk.ayy.fi/wiki/index.php?title=Pruju  sekä https://vastaanotto.wordpress.com/2011/10/05/viisi-
ohjetta-prujaajalle/ 

38 http://ayy.fi/ylioppilaskunta/historia/tky/ossin-lassyt-ossi-torronen-muistikatkoksia-
teekkarikylavuosiltani-1952-1969/
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toimivista ja väärällä alalla olevista vain 13% suunnitteli alanvaihtoa tai keskeyttämistä.

Suomalaista opiskelukulttuuria ja siihen liittyvää folklorea ei ole tutkittu yhtä 

laajasti kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jonka yliopistojen kampuskulttuuria 

tutkimuskirjallisuus käyttää lähimpänä vertailukohtana suomalaiselle 

opiskelijakulttuurille. Bronnerin kampuskulttuuria ja kampuksen folklorea käsittelevissä

teoksissa Campus Traditions : Folklore From the Old-time College to the Modern Mega-

university sekä Piled higher and deeper : the folklore of student life käsitellään 

kuitenkin sellaisia ilmiöitä, joita Suomessa ei esiinny Bronnerin kuvaamassa 

mittakaavassa. Esimerkki näistä ovat erilaiset tentti- ja opiskeluonneen liittyvät 

uskomukset ja kertomukset. Bronnerin mukaan onneen liittyvät uskomukset ovat 

pysyvintä opiskelijoiden folklorea39. Yhdysvaltalaisten opiskelijoiden keskuudessa 

esiintyviä uskomuksia hyvästä ja huonosta onnesta on kerätty jo ainakin 1920-luvulta. 

Suomessa ei ole tehty vastaavanlaisia kyselyjä tentti- ja opiskeluonneen liittyvistä 

uskomuksista yliopisto-opiskelijoiden piirissä, joten on hankalaa sanoa puoleen tai 

toiseen, onko Suomessa vastaavaa opiskeluonneen liittyvien uskomusten korpusta. 

Opiskelumenestyksen varmistaminen maagisin keinoin ei noussut esiin 

lomakevastauksissa tai haastatteluvastauksissa. Koska aikaisempaa tutkimusta ei ole, ei 

ole mahdollista sanoa johtuuko tällaisen loren vähyys tai näkymättömyys siitä, että 

yliopisto-opiskelijoiden tieteelliseen maailmankuvaan ei mahdu tämänkaltainen 

maaginen ajattelu vaiko siitä, että opiskelijakulttuurin tavoitteena ei ole 

opintomenestyksen ja arvosanojen maksimointi. 

Tämän pohjalta aineistoa voisi tulkita siten, että suomalaisen opiskelijakulttuurin

keskeisin arvo on yhteisöllisyys – oman ryhmän löytäminen ja siihen identifioituminen, 

yhdessä toimiminen ja yhteenkuuluvuuden rakentaminen. Opintomenestys puolestaan ei

ole opiskelijakulttuurille keskeinen arvo. Sekä lomake- että haastatteluvastaajien 

mukaan perinteiden arvo ja merkitys on yhteisön rakentamisessa sekä yhdessä 

tekemisessä. Jopa verkostoituminen työelämää varten on toissijaista – vain viisi 

lomakevastaajaa mainitsi verkostoitumisen syynä osallistua opiskelijaperinteisiin tai 

opiskelijaperinteiden merkityksellisenä piirteenä. Perinnettä ylläpitävien 

opiskelijajärjestöjen toiminnassa eteneminen, esimerkiksi luottamustehtävien saaminen 

tai jäseneksi pääseminen ei riipu arvosanoista, siinä missä esimerkiksi arvostetut 

amerikkalaisyliopistojen sisar- ja veljeskunnat (nk. Greek letter organisation) vaativat 

39 Bronner 2012: 33
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tiettyä minimikeskiarvoa jäseniltään40. Suomessa opintomenestys tai sen puute eivät estä

ketään osallistumasta opiskelijaperinteisiin. 

Tulkintaa yhteisöllisyydestä kulttuurille keskeisenä arviona tukee myös 

lomakeaineistosta nouseva havainto, kun tutkitaan vastaajien vastauksia kysymykseen 

perinteistä, joista voisi luopua. Lomakevastaajat nostavat esimerkeiksi perinteistä joista 

voisi luopua ilmiöitä, jotka ovat yhteisöllisyyttä heikentäviä, kuten perinteissä esiintyvä 

sukupuolijaottelu. Alkoholin käyttö ja tapahtumien alkoholikeskeisyys sai myös 

yhteensä 16 mainintaa lomakevastaajilta ilmiönä josta voisi luopua. Kritiikki kohdistui 

tällöin tapahtumiin, joiden ainoa tarkoitus on juoda alkoholia. Eräs haastatteluvastaaja 

mainitsi myös alkoholin:

"Sellaiset perinteet jotka liittyy sellaiseen silmittömään viinan vetämiseen, niin good 
bye ja eteenpäin. ... Mä en näe siinä sitä hohtoa. Ei jengi siis sillä tavalla koe sitä 
semmoiseksi tietyksi osaksi tätä teekkariyhteisöä tai sen tekemistä."
-H4

Ei tuu mieleen, ehkä jotkut hullut juottajaiset, jossa nauretaan ku muut on päissään
-lomakevastaaja nro 24, ”Onko olemassa jotain opiskelijaperinnettä josta voisi tai pitäisi
luopua?”

Juomis- ja juottamisrituaaleista voisi luopua tai ainakin muuttaa niitä vähemmän 
"painostaviksi".
-lomakevastaaja nro 56, ”Onko olemassa jotain opiskelijaperinnettä josta voisi tai pitäisi
luopua?”

Lomakevastausten perusteella voi päätellä, että ainakin osa vastaajista koki yleisesti 

ottaen alkoholinkäytön opiskelijaperinteeksi, joskin huonoksi sellaiseksi. H4:n 

vastauksen valossa voi olla aiheellista kysyä, onko ylenpalttinen alkoholin käyttö 

opiskelijaperinne ja tukeeko vai heikentääkö se yhteisöllisyyttä?

4.1.2 Perinteen ulkoiset tunnusmerkit

Tilanteet, joissa opiskelijat erottuvat selkeästi muusta väestöstä julkisessa tilassa ovat 

tapahtumia, joissa opiskelijat käyttävät jotain yhteistä ulkoista tunnusmerkkiä – yleensä 

ylioppilaslakkia ja/tai haalaria. Kumpikaan vaate ei ole arkivaate tai koulupuku, vaan 

niitä käytetään erityisesti tilaisuuksissa, joissa halutaan korostaa kantajan 

opiskelijastatusta tai joissa tehdään jotain erityisen selkeästi opiskelijaliitteistä 

toimintaa. Ylioppilaslakki on muodollinen, perinteinen ja arvokas opiskelijuuden 

40 http://students.dartmouth.edu/greek-life/recruitment/joining-greek-organization/membership-
requirements 
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symboli jota käytetään vielä opiskeluvuosien jälkeenkin, siinä missä haalarit kuuluvat 

selkeästi aktiivisen opiskelun elämänvaiheeseen. Molemmat vaatekappaleet kuuluvat 

olennaisesti opiskelijakulttuuriin, vaikka jokainen opiskelija ei käytäkään lakkia kuin 

ehkä kerran vuodessa tai omista haalareita ollenkaan. Kuitenkin valkoinen lakki tupsulla

tai ilman sekä merkeistä ja kokemuksista kirjavat haalarit ovat ikonisia opiskelijuuden 

symboleja. 

Haalariin ja ylioppilaslakkiin liittyy omanlaisensa käyttökulttuuri perinteineen. 

Haalaria ja lakkia ei käytetä vain sellaisinaan, vaan käyttökulttuuriin kuuluu niiden 

muokkaamista oman sisäryhmän mukaiseksi, niiden käyttöä säädellään virallisin ja 

epävirallisin säännöin ja tätä perinnettä välitetään eteenpäin aktiivisesti. 

Sanonnan mukaan kaupungilla saa tehdä lähes mitä tahansa ilman kansalaisten 

kummeksuntaa, jos vain on pukeutunut haalareihin. Opiskelijahaalarit ovat kansallinen 

ja kansainvälinen ilmiö. Opiskelijahaalarit ovat rantautuneet Suomeen Ruotsista 

ensimmäisen kerran Teknillisen korkeakoulun muuton yhteydessä 60-luvulla ja 

yleistyneet 80-luvulla laajempien opiskelijajoukkojen piiriin41. Opiskelijahaalareita 

käytetään Suomessa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Haalareita hankkivat 

yleisimmin oppiainejärjestöt, joskin jotkin osakunnat tarjoavat myös jäsenilleen 

osakunnan väreissä olevia haalareita. Haalareiden hankkiminen rahoitetaan yleisimmin 

sekä mahdollisuuksien mukaan haalareihin myytävillä mainospaikoilla. Haalareiden 

värin ja mallin ovat päättäneet haalareiden ensimmäiset hankkijat, mutta väritys tai 

materiaali ovat voineet muuttua vuosien saatossa erilaisista syistä: esimerkiksi 

Arkkitehtikillan haalareiden materiaali on vaihtunut ainakin kerran ja Prodekon 

haalareiden eriväriset koristeraidat ovat ajan kuluessa vakiintuneet nykyisen mallisiksi 

sateenkaariraidoiksi. Haalareiden värityksessä on osin päällekäisyyksiä korkeakoulujen 

ja oppiaineiden runsauden vuoksi, minkä tähden esimerkiksi hyvin samanlaisia punaisia 

haalareita on ainakin Aalto-yliopiston kemisteillä, Jyväskylän yliopiston 

englanninopiskelijoilla ja Helsingin yliopiston valtiotieteilijöillä. AYY:n kontekstissa 

haastateltavat kuvailivat tietyissä tapauksissa haalariensa väriä erityisellä määreellä, 

kuten ”kaljakorinsininen” tai ”dollarinvihreä”, tai ”puhtaanvalkoinen”, 

”luonnonvalkoinen”, mattamusta” tai ”kiiltävänmusta” erottaakseen oman värinsä 

toisesta samanlaisesta. Inkubion haalarin väriä kuvaillaan ”punarusekaksi” perinteeksi 

muodostuneen kirjoitusvirheen vuoksi. Haalareiden väritykseen voi liittyä joissain 

tapauksissa viitteitä järjestön historiaan. Esimerkiksi informaatioverkostojen 

41 https://www.niksula.hut.fi/~mmm/haalari/kulttuuri/
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koulutusohjelman killan vihreissä haalareissa on mustaa viittauksena killan juuriin 

Tietokillassa. Koulutusohjelmien yhteenliittymisen seurauksena syntyneiden 

Prosessiteekkarien haalarien väreissä on vastaavasti viittauksia killan perustaneisiin 

kiltoihin. 

Haalarien käyttökulttuuriin liittyy paljon perinteitä, joista näkyvimpänä tapa 

hankkia ja vaihtaa haalareihin ommeltavia kangasmerkkejä. Haalarimerkkejä tuottavat 

opiskelijajärjestöjen lisäksi myös monet muut tahot, jotka haluavat mainostaa itseään 

opiskelijoille tai opiskelijoiden haalareissa, kuten esimerkiksi yliopistot, yritykset, 

tapahtumat ja ylioppilaskunnat. Merkkejä ostetaan rahalla mutta myös vaihdetaan 

toisten opiskelijoiden kanssa. Merkkien lisäksi on myös mahdollista vaihtaa haalarin 

osia – haalarin käyttöön liittyvän kansanperinteen mukaan hihaa vaihdetaan ystävän 

kanssa, lahjetta seurustelukumppanin42. Perinteen mukaan haalareita ei myöskään tule 

pestä tavanomaisin keinoin, vaan haalarit tulee pestä vain kylpemällä altaassa (yleensä 

julkisella paikalla sijaitsevassa suihkulähteessä tai muussa opiskelupaikkakunnan 

urbaanissa vesistössä) haalarit päällä43. 

Haalareihin kiinnitetään merkkien lisäksi tarpeellisia esineitä, kuten juoma-

astioita ja pullonavaajia, mutta myös erityisiä ansiomerkkejä tai johonkin tiettyyn 

ryhmään kuulumisen merkkejä. Haalareihin kiinnitettävät merkit poikkeavat 

virallisuusasteensa puolesta opiskelijajärjestöjen jäsenilleen myöntämistä 

ansiomerkeistä. Haalareihin kiinnitettävät tai niiden kanssa käytettävät merkit 

myönnetään ja ansaitaan tehdyistä suorituksista ja ansioista, mutta ovat luonteeltaan 

vähemmän vakavia ja arvokkaita, vaikkakaan eivät yhtään vähemmän arvostettuja. 

Haastatteluvastaajat mainitsivat esimerkkeinä aiheista tavan ommella ”hirveintä 

mahdollista karvakangasta” haalareihin luottamustehtävän merkkinä tai tavan käyttää 

verhonyöriä univormun olkapunoksen tapaan merkkinä kuulumisesta tiettyyn 

luottamustoimijaryhmään. Joissain järjestöissä ylläpidetään tapaa ommella tietyt merkit 

tiettyihin kohtiin haalaria, mutta tavasta poikkeamista ei pidetä suurena rikkomuksena. 

AYY:n opiskelijoista taikkilaisilla on todennäköisimmin käytössä ylioppilaslakki

sellaisessa muodossa kuin se on lakkiaispäivänä: lyyralla ja sinivalkoisella vuorella. 

Kylterit ja teekkarit sen sijaan joko muokkaavat voimakkaasti lakkiaan tai hankkivat 

opiskelujensa ensimmäisenä vuonna yleisesti käytössä olevasta lakkimallista selkeästi 

poikkeavan päähineen. Yleisimmillään ylioppilaslakissa on sinivalkoinen vuori ja 

42 https://www.niksula.hut.fi/~mmm/haalari/kulttuuri/
43 Esim. http://kyweb.fi/overalls/ sekä https://www.niksula.hut.fi/~mmm/haalari/kulttuuri/
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(Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan) lyyran muotoinen kokardi. Suomenruotsalaiset 

ylioppilaat taas suosivat toisinaan lakkimallia, jossa on sinikeltainen vuori ja 

tavanomaista hieman suurempi lyyrakokardi. Kokardin ja vuoren värityksen avulla on 

mahdollista erottua hienovaraisin tavoin omaksi sisäryhmäkseen. Kyltereillä on oranssi-

vihreä vuori ja oma, vanhan ylioppilaskunnan tunnuksen mallinen kokardi. Vuoren värit 

periytyvät myös vanhan ylioppilaskunnan ajoilta ja ovat edelleen KY:n heraldiset värit. 

TOKYO:llakin on omat värinsä ja tunnuksensa, mutta vain harva hankkii TOKYO:n 

tunnuksen mukaisen kokardin. 

Teekkarit erottuvat lakkiin liittyvien perinteidensä puolesta muista 

opiskelijaryhmistä. Sekä lomakevastaajien että haastatteluvastaajien mukaan 

teekkarilakki on erittäin tärkeä opiskelijaperinne. Osa lakin arvostuksesta liittyy 

todennäköisesti siihen, että lakin saamisen tai hankkimisen sijaan puhutaan sen 

ansaitsemisesta. Teekkareiden fuksikasvatuksen porkkana, houkutin opiskelijoille 

suorittaa kaikki annetut tehtävät, on juurikin oikeus hankkia ja käyttää yhteisön 

keskeisintä tunnusta. Lakki on keskeisessä roolissa sen käyttökaudessa – vapusta 

syyskuun loppuun – missä vappuna säädeltynä hetkenä on luvallista ryhtyä käyttämään 

lakkia ja syyskuun lakinlaskijaistapahtumassa ylioppilaiden kesäpäähine otetaan 

juhlallisesti päästä pois viimeisen kerran ennen seuraavaa käyttökertaa. Fuksit 

perehdytetään lakin historiaan polyteekkarimuseossa, missä on esitteillä lakin 

aikaisempia muotoja. 

Muista kampuksen ja yhteiskunnan sosiaalisista ryhmistä on myös mahdollista 

erottua haalaria ja lakkia formaalimpaa pukeutumista vaativissa tilanteissa. Useat 

opiskelijajärjestöt käyttävät rinnan yli olkapäältä lantiolle kulkevaa jäsennauhaa 

järjestöön kuulumisen merkkinä. Jäsennauhojen käyttöön liittyy sukupuolittuneita 

perinteitä, joita on toisinaan mahdollista olla noudattamatta: miesten ja naisten tulee 

käyttää nauhaa ns. eri suuntaisesti, eli naisilla nauhan tulee kulkea vasemmalta 

olkapäältä ja miehillä oikealta. Lisäksi naisten on mahdollista käyttää jäsennauhasta 

ruusukkeeksi taiteltua versiota. Nauhoja voi käyttää useampaa kerralla, joskin yleinen 

suositus on, että vain enimmillään kolmea nauhaa käytetään samanaikaisesti ja 

nauhoista arvokkaimmaksi koettu on rivistöstä ylimpänä. Järjestöjen jäsennauhat ovat 

järjestön käyttämien heraldisten värien mukaisia, jotta niistä voi tunnistaa nauhan 

käyttäjän kuulumisen tiettyyn järjestöön. Nauhoista on olemassa myös joissain 

järjestöissä erilaisia yleensä ansiomerkin kanssa käytettäviä versiota, jotka poikkeavat 

tavallisesta jäsennauhasta mm. leveyden ja niihin kiinnitettyjen ansiomerkkien 

32



perusteella. Nauhojen lisäksi joillain järjestöillä on käytössä rintaan kiinnitettäviä 

järjestön tunnuksen muotoisia pinssejä, joiden saatavuus vaihtelee kaikille halukkaille 

myytävistä tai annettavista jäsenpinsseistä järjestön ansiomerkkinä myöntämään 

pinssiin. Edellämainittujen lisäksi haastatteluaineistosta nousi esiin kertomuksia, joissa 

järjestön virkailijoille annetaan heidän asemansa tunnustukseksi jokin esine tai 

virkamerkki, joka luovutetaan juhlallisesti erityisessä tilaisuudessa kantajalta toiselle. 

Viran mukana vuodesta toiseen kiertävä esine on jollain tavalla liitoksissa kantajan 

hallituspestiin ja esineiden arvokkuusaste vaihtelee huomattavasti: puheenjohtajan nuija 

tai käädyt voivat olla jo esineinä rahallisesti arvokkaampia kuin esimerkiksi kaulassa 

kannettava, sananlaskuun viittaava kello, torvi tai pullonavaaja. 

Ryhmään ja kulttuuriin kuulumisen symboleista voi myös kieltäytyä. Lomake- ja

haastatteluaineistosta nousi esiin erityisesti taideaineiden opiskelijoiden suunnalta 

osoitettu kritiikki haalareita ja lakkia kohtaan. Lakkikritiikki suuntautui lähinnä 

teekkareiden jäykkään ja hierarkkiseen suhteeseen teekkarilakkiin. Haalareiden taas 

katsottiin edustavan sellaista kulttuuria, johon vastaaja ei halunnut liittää itseään, kuten 

esimerkiksi humalahakuiseen juomiseen tai laumakulttuuriin. Bo Lönnqvistin analyysi 

haalarien käytöstä Jyväskylän Kauppakadun approssa44 on paikoitellen esimerkki 

haalarien käyttökulttuuriin liittyvistä asenteista: ”Haalari on merkki siitä, että tapahtuu 

jotain merkillistä vaikka mitään ei tapahdu, homogeeninen haalarimassa vain liikkuu 

humalassa.”45

Keskustelua taideaineiden opiskelijoiden kesken haalarien hankinnasta on ollut, 

mutta toistaiseksi haalarihankintoja ei ole tehty. Taidetaustaisten haastatteluvastaajien 

mukaan keskustelua haalareiden hankinnasta käydään melkein vuosittain, kun uudet 

opiskelijat pohtivat mahdollisuutta hankkia itselleen haalarit, mutta toistaiseksi 

haalareita, tai ainakaan koko TOKYO:n yhteisiä haalareita ei ole hankittu. Muita 

yhteisvaatteita on tosin olemassa. H18 mainitsee oman kurssinsa teettäneen T-paitoja ja 

muotoilun ainejärjestö NuDe:lla on oma vapputakki46. Taidealojen opiskelijoiden 

asenteista haalarikulttuuriin ei voi näin pienen otannan perusteella sanoa mitään 

universaalia, mutta vastauksien pohjalta olisi nähdäkseni mahdollista sanoa, että 

44 Appro on nimitys opiskelijatapahtumille, joissa osallistujien täytyy suorittaa jotakin, yleisimmin ja 
mainitun Kauppakadun appron tapauksessa nauttia juoma-annoksia määrätyissä ravintoloissa.  Nimi 
appro tulee arvosana approbaturista, ja approissa on yleensä mahdollisuus suorittaa erilaisia tutkintoja,
joiden nimet heijastavat yliopistoissa käytettyjä arvosanoja. Kts. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset_opiskelijatapahtumat#Kauppakadun_Appro

45 Lönnqvist 2008: 155
46 https://www.instagram.com/p/BRECmAXDuWN/
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haalarikulttuuri ei ole levinnyt ARTS:n opiskelijoiden pariin aktiivisen vastustamisen, 

haalareiden representoiman opiskelijakulttuurin luotaantyöntäväksi tai ei-

houkuttelevaksi kokemisen sekä identiteetin rakentumisen vuoksi. Helsingin kaltaisessa 

opiskelijakaupungissa ei ole todennäköistä, että opiskelija ei altistuisi 

opiskelijakulttuurin laajasti esiintyville muodoille, kuten tässä tapauksessa haalarien 

käyttämiselle, jolloin perinteen leviämättömyyttä ei voi panna tuntemattomuuden 

piikkiin, vaan kyseessä on tietoinen kieltäytyminen perinteestä. Eräs taikkeritaustainen 

haastatteluvastaaja muotoili asian näin: 

"Ajatus yhteisvaatteesta on tällaisille individualisteille sinänsä kammotus. Plus sitten 
että... en puhu nyt kaikkien puolesta, mutta omissa silmissä ne edustaa melkein 
pelkästään negatiivisia asioita. Ymmärrän että yhdessä ryyppääminen jos olet just 
päässyt muuttamaan pois kotoa vieraaseen kaupunkiin ja muuta, niin se on varmaan tosi 
kivaa ja tietysti on siinä sellaiset ryhmähengenluomispuolensa, ja jos siinä on tuhansia 
opiskelijoita ja jotain tällaista, niin... Ymmärrän miksi jotkut sitä saattavat tehdä mutta 
se ei musta edusta kauhean terveitä tai houkuttelevia arvoja."
-H18

Kun haalareiden katsotan edustavan massakulttuuria ja laumahenkeä ja oman 

opiskelualan identiteettiin kuuluu individualismin korostaminen, haalareiden 

käyttäminen koetaan vieraaksi ja luotaantyöntäväksi ilmiöksi.

4.1.3 Perinteen auktoriteetit

Aineiston joukosta nousi esiin joitain tahoja tai mainintoja tahoista, jotka lasken tässä 

perinteen auktoriteeteiksi – henkilöiksi, joilla on asiantuntijavaltaa perinteeseen. 

Perinteen auktoriteeteilla on mahdollisuus ja valta määritellä mikä on oikeaa perinnettä, 

millaista perinnettä tuotetaan ja miten perinteestä ajatellaan. Perinteen auktoriteetit ovat 

paikallisia perinteen asiantuntijoita. Giddens määrittelee asiantuntijan seuraavasti: 

”Asiantuntija on kuka tahansa yksilö, joka voi osoittaa, että hänellä on tiettyjä erityisiä 

taitoja tai tietyntyypistä tietoa, joka maallikolta puuttuu.”47 Lauri Honko puolestaan 

artikkelissaan Miten luoda terminologia haltijaperinteen tutkimukselle? puhuu 

vaikuttajayksilöistä: "Ryhmän mielipiteen muodostukseen eivät kaikki sen jäsenet 

vaikuta yhtä voimakkaasti; on olemassa aina joku tai joitakin arvovaltaisia 

vaikuttajayksilöitä, joiden mielipide määrää tulkinnan suunnan ja ryhmän kannan."48 

Tutkittavassa yhteisössä perinteen auktoriteetteja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet 

perinteiden toisintamiseen, kuten esimerkiksi järjestöjen hallitustoimijat, erityisten 

47 Giddens 1995: 119
48 Honko 1980: 109
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virkojen haltijat sekä erityisasemaan nostetut vapaaehtoisryhmät kuten toimikunnat, 

joista erityisesti teekkarijaostolla katsotaan olevan asema teekkarikulttuurin vaalijoina49.

Mielenkiintoisen poikkeuksen perinteen auktoriteettien ja kannattajien joukkoon tekee 

Polyteekkarimuseo. Siinä missä kauppatieteilijöiden ja taideaineiden opiskelijoiden 

omaa kulttuuria ja perinnettä ylläpidetään pääosin opiskelijoiden oman intressin ja 

toiminnan voimin, on teekkareilla oma museo, missä esitellään kulttuurin aineellista 

perintöä. Polyteekkarimuseoon tutustuminen on myös pakollinen osa teekkarilakin 

saamiseksi vaadittuja suorituksia. Se, että tällainen kulttuuria ylläpitävä instituutio 

ylipäänsä on olemassa ja että sen olemassaolo tehdään tiettäväksi kaikille fukseille, on 

väistämättä erittäin merkittävä osa teekkarikulttuurin säilymistä ja leviämistä. Toisin 

kuin opiskelijajärjestöt, museo ei esittele vain yhden opiskelijajoukon omaa kulttuuria ja

perinnettä, vaan suurempaa joukkoa edustavaa perinnettä.

Carl Wilhelm von Sydow esitti 1930-luvulla kirjoittamassaan artikkelissa 

”Perinteen leviämisestä” ajatuksen aktiivisista ja passiivisista perinteenkannattajista. 

Aktiivinen perinteenkannattaja toimii tradition ylläpitämiseksi ja levittämiseksi, 

passiivinen on puolestaan tietoinen perinteen olemassaolosta, mutta ei toimi sen 

levittämiseksi tai elossa pitämiseksi. Passiivisilla perinteenkannattajilla on kuitenkin 

funktionsa perinteen kaikupohjana ja stereotyyppisyyden kontrolloijina. Honko 

puolestaan huomioi, että perinteen vaikuttajayksilöillä on juurikin mahdollisuus 

kontrolloida perinteen stereotyyppisyytä tilanteissa, joissa heihin vedotaan: ”On selvää, 

että tällainen tarkistusprosessi vaikuttaa yhdenmukaistavasti eri yksilöiden kokemuksiin.

Se on juuri sitä perinteen jälkielämää, joka säilyttää tradition traditiona: yksilölliset ja 

ainutkertaiset piirteet karsiutuvat, aukot täydentyvät, esikuvalliset ja tunnusomaiset 

piirteet korostuvat.”50 Perinteenkannattajat ja perinneyhteisön toimijat eivät ole 

mustavalkoisesti joko passiivisia tai aktiivisia perinteenkannattajia, vaan raja aktiivisen 

ja passiivisen välillä on vaihteleva. Aktiivisuus tai passiivisuus voi vaihdella 

perinnelajeittain, ajankohdittain ja aiheittain, perinteenkannattajan oman 

perinneorientaation mukaisesti. Esimerkiksi Anna-Leena Siikala on luokitellut 

kansankertojia neljään eri luokkaan mm. näiden perinneorientaation mukaan ja lajittelee

kertojat aktiivinen-passiivinen -akselin lisäksi myös perinteen etäistäviin, lähentäviin ja 

sisäistäneisiin kertojiin51. Myös tutkittavassa yhteisössä on havaittavissa eri tavoin 

49 Esimerkki perinteen auktoriteeteista ja yhden auktoriteetin toiminnasta myös luvun 4.3.3 
tapausesimerkissä

50 Honko 1980: 110
51 Siikala 1984: 226-228
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orientoituneita perinteenkannattajia, kuten esimerkiksi haalarikulttuurin ja -perinteen 

keruusta ja kokoamisesta tunnetuksi tullut Matti Änkö52. Tutkittavassa aineistossa 

aktiivisen ja passiivisen perinteenkannattajan jako on mahdollista konkretisoida siten, 

että määrittelee aktiivisen perinteenkannattajan henkilöksi, joka tosiasiallisesti tuottaa 

perinteen ilmenemistilaisuuksia ja käyttää valtaa sen suhteen, mitä perinteitä 

ylläpidetään ja mitkä päästetään unohtumaan. Aineistossa aktiivisia perinteenkannattajia

ovat kaikki haastatteluvastaajat. Passiivinen perinteenkannattaja on puolestaan sellainen 

henkilö, joka ei enää aktiivisesti tai omakätisesti osallistu perinteen tuottamiseen, mutta 

osallistuu diskurssiin perinteestä tai osallistuu perinnetapahtumiin osallistujan roolissa 

toteuttajan sijaan. Lomakevastaajat on mahdollista sijoittaa tähän kategoriaan, mutta 

koska lomakekysymykset eivät mahdollista vastaajan perinneasemoitumisen tarkempaa 

analyysia, ei tästä voi olla täysin varma. Esimerkin aktiivisen perinteenkannattajan ja 

perinneauktoriteetin roolista antaa H17, joka oli tietoinen puheenjohtajan housujen 

varastamisen perinteen lyhyydestä -erään tapahtuman jälkeisellä silliaamiaisella oli 

kerran otettu puheenjohtajan housut ja piilotettu ne- ja osallistui perinteen 

toisintamiseen, kun fuksit tulivat pyytämään häneltä hänen housujaan 

piilottamistarkoitusta varten: ”Viime vuoden [tapahtuman silliksen] aikaan joku meidän 

silloisen puheenjohtajan kaveri oli halunnut vähän kiusata puheenjohtajaa ja sanonut 

fukseille että käskekääpä tuota puheenjohtajaa riisumaan housut ja piilottakaa ne. ... ja 

nyt tosiaan viimeeksi fuksit tuli mulle ilmoittamaan että me kuultiin tällaisesta 

perinteestä." Aktiivisen ja passiivisen sijaan perinteenkannattajia voisi lajitella myös 

konservatiivisiin ja progressiivisiin esimerkiksi sen pohjalta, miten he suhtautuvat 

perinteiden uudistamiseen tai lopettamiseen ja uusien perinteiden luomiseen. 

Tilanteessa, jossa perinteitä muutetaan, konkretisoituu erinomaisen kauniisti 

tutkittavan yhteisön joustavan pragmaattinen suhtautuminen perinteisiin sekä 

perinneauktoriteettien auktoriteetin taso ja vaihtelu konservatiivisen ja progressiivisen 

välillä. Sekä haastattelu- että lomakevastausten pohjalta voi todeta, että perinteet 

muuttuvat ja niitä muutetaan tietoisesti, ja muutos tapahtuu aktiivisten 

perinteenkannattajien mielestä perustellusta syystä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi 

ympäristön muutos, perinteen puhuttelemattomuus tai resurssipula. Perinteen muutokset

eivät välttämättä miellytä kaikkia yhteisön jäseniä, jotka sitten ilmaisevat 

tyytymättömyytensä joko arvostelemalla muutosta tai tiedustelemalla perusteluja 

muutoksille. Perustelut annetaan, minkä jälkeen ne joko hyväksytään tai kiistetään. 

52 https://www.niksula.hut.fi/~mmm/haalari/index.html
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Haastatteluvastaajien mukaan perustelujen jälkeen muutosvastarinta joko vähenee tai 

lakkaa kokonaan. Perustelujen järkiperäisyys nousi haastatteluvastausten kautta 

keskeiseksi elementiksi: jos perustelut olivat hyvät, muutosta ei vastustettu. 

"Kyllä ne yleensä siinä vaiheessa sitten kun perustelee että minkä takia se on järkevää 
tehdä uudella tavalla niin sitten hyväksytään mutisten."
-H17

"Varsinkin joillain vanhoilla kiltalaisilla on vähän semmoista tapaa että ne osaa ottaa 
kauhean vakavasti sellaiset perinteet, osa aina vitsillä heittää että 'eihän tämä ole 
perinteistä, ei näin voi tehdä'. Mutta ei se mun mielestä sinänsä semmoinen vakava 
ongelma ole ollut. Yleensä jos ihmisillä löytyy hyvä perustelu siihen että miksi tehdään 
eri tavalla kuin yleensä niin se on riittävää. Että se ei ole sellaista kauhean tiukkaa."
-H10

Haastatteluineistosta löytyi myös esimerkki, missä kestämätön ”ei ole ennenkään ollut” 

-perustelu kumottiin siinä vaiheessa kun vastaaja nousi itse asemaan jossa saattoi 

muuttaa käytäntöjä mielestään paremmiksi. Sellaisissa tapauksissa, missä argumentaatio

ei perustu käytännön syille (esimerkiksi tapahtumien ilmoittautumiskäytäntöjen 

muutokset) vaan kysymyksessä on hankalammin määriteltävä maku- tai 

näkökulmakysymys, on perinteen auktoriteetilla enemmän valtaa ja mahdollisuuksia 

vaikuttaa yhteisön kollektiiviseen mielipiteeseen. Vaikka perinteiden uudistamiseen ei 

tarvita varsinaista lupaa, on passiivinen perinteenkannattaja se, joka hyväksynnällään tai

hylkäämisellään päättää, onko uudistus pysyvä vai hetkellinen. 

4.1.4 Tapausesimerkki: ”perinnejäärä”

”Ennen nostalgiakin oli parempaa”
-Lomakevastaaja nro 10; ”Oletko huomannut opiskelijaperinteiden 
muuttuvan?”

Kymmeneltä haastateltavalta kysyttiin, ovatko he yhdistystoimintavuosiensa aikana 

kohdanneet tilanteita, missä joku vanhempi yhdistysaktiivi, esimerkiksi entinen 

hallituksen jäsen, olisi vastustanut jonkin asian tekemistä vanhasta poikkeavalla tavalla. 

Kaikki kymmenen haastateltavaa tunsivat ilmiön ja heistä seitsemän oli kohdannut 

yhdistyksessään tällaisen tilanteen. Käytän ilmiöstä nimitystä ”perinnejäärä”, tarkoittaen

sillä konservatiivisesti perinteeseen suhtautuvaa  henkilöä, joka vastustaa perinteen 

muuntumista. Perinnejäärä on yleensä vanhempi opiskelija, joka on ollut aikaisemmin 

yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana, kuten esimerkiksi hallituksessa. 
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Vastustettavia muutoksia ovat olleet esimerkiksi hallituksen koon kasvattaminen uudella

viralla, vuosijuhlan pitäminen jonain muuna päivänä kuin totuttuna tai 

tapahtumailmoittautumisten muuttaminen jonotusta sisältäneistä paperisista 

ilmoittautumislistoista sähköisiksi. Perinnejäärän voi luokitella passiiviseksi ja 

konservatiiviseksi perinteenkannattajaksi, sillä vanhemmat opiskelijat eivät enää 

osallistu tapahtumien tuottamiseen samalla tavalla kuin nuoremmat. 

Lomakeaineiston vastaukset kysymykseen ”Oletko huomannut 

opiskelijaperinteiden muuttuvan” sisälsivät 13 kappaletta vastauksia, joiden voi tulkita 

kritisoivan asioiden nykytilaa ja viittaavan niiden olleen menneisyydessä paremmin. 

Esimerkiksi vastaaja nro 10, aineiston vanhin vastaaja, jätti vastauksen, jonka voisi 

tulkita olevan eräänlainen lievä perinnekonservatiivinen kannanotto, jota tulkintani 

mukaan oli pehmennetty ironialla: vastaajan mukaan yksi uhka opiskelijakulttuurin 

elinvoimaisuudelle ovat uusavuttomien vanhempien täysavuttomat jälkeläiset ja se, että 

”nykynuoret ei vaan osaa, kestä eikä jaksa”, mutta toisaalta kysymykseen perinteiden 

muutoksista vastaaja nro 10 toteaa muun muassa että ”ennen nostalgiakin oli 

parempaa”. Vakavamman ja suppeamman, mutta enemmän ”perinnejääryyttä” 

edustavan vastauksen antoi vastaaja nro 3 kysymykseen perinteen muuttumisesta: 

”Perinteiset Dipoli-bileet (Lakinlaskijaiset, Gravitaatio ja Dipolin wappu) ovat 

siirtyneet pikkuhiljaa Helsingin yökerhoihin jonka katson heikentävän perinnettä.” ja 

toivoi vapaassa sanassa ”Dipoli-bileet takaisin Dipoliin ja teekkarikulttuuri kunniaan.” 

Dipolissa aikaisemmin pidettävien juhlien siirtymistä muualle pahoiteltiin yhteensä 

viidessä vastauksessa. 

Kulttuurissa tapahtuneille muutoksille on olemassa syynsä, minkä perinnejäärät 

hyväksyvät, kun se heille esitetään. Yleensä muutosten takana on ollut jokin käytännön 

syy, kuten esimerkiksi Dipolin väheneminen juhlapaikkana selittyy tilan kohonneella 

hinnalla53. Joissain tilanteissa vanhat toimijat on saatettu järjestää 

jatkuvuustoimikunnaksi tai omaksi sähköpostilistakseen, joilta on mahdollista kysyä 

neuvoa. Huomattavaa on, että haastatteluvastaajista kukaan, myös muutoksien 

vastustusta kohdanneista, ei pitänyt ”perinnejääräilyä” merkittävän hankalana tai 

toimintaa rampauttavana tekijänä. Jääräilyä kohdanneet kertoivat selvittäneensä 

tilanteen selittämällä muutoksia kyseenalaistaneelle muutokseen johtaneet käytännön 

järkisyyt, mitkä jäärät sitten hyväksyivät. Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että 

aktiivivuotensa taakse jättäneet toimijat ymmärtävät oman paikkansa yhteisössä, eivätkä

53 Esim. H13
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ryhdy kiistämään nykytoimijoiden oikeutta järjestää toimintaa oman harkintansa 

mukaan. 

Miksi jäärä sitten jääräilee? Vanha järjestöaktiivi on saavuttanut tietonsa 

-perinteen asiantuntijuuden- toimimalla yhteisössä ja voi kokea olevansa tämän kautta 

perinteen vartija, jolla on tämän kautta valtaa sanoa, miten asiat kuuluu tehdä. 

Perinnejäärä siis tunnistaa itsensä perinteen auktoriteetiksi, Giddensin sanoin ”heillä on 

etuoikeus kaavallisen totuuden kausaaliseen mahtiin”54. Toinen mahdollinen syy 

vanhojen toimijoiden kritiikkiin toiminnan nykymuotoa vastaan saattaa johtua siitä, että 

vaikka yleensä folkloristiikan piirissä kansanperinteet mielletään kollektiivisiksi ja 

anonyymeiksi, niihin liittyy jonkinlainen omistajuuden tunne, tai omistajuus liittyy 

jäsenyyteen perinnettä tuottavassa ryhmässä. Perinteen omistajuuteen liittyy laajempi 

keskustelu kulttuuriomaisuudesta ja kulttuurin aineellisten ja aineettomien muotojen 

omistuksesta55. Valdimar T. Hafsteinin mukaan perinne on myös kiistelty kenttä, josta 

eri ryhmät esittävät omia, toisistaan eriäviä tulkintoja56. Omistajuus tämän tutkimuksen 

kontekstissa voi olla konkreettista perustajan ja perinteen aloittajan muodossa, tai siinä 

että jokin tietty perinteen muoto koetaan voimakkaasti omaksi henkilökohtaisten 

kokemusten vuoksi.  Kun perinnettä muutetaan, siihen voimakkaasti omistajuutta 

tuntevat voivat kokea, että heidän henkilökohtaista omaisuuttaan käsitellään 

epämieluisalla tavalla tai että sitä ei noudateta tavalla, jolla he haluaisivat sitä 

noudatettavan. Esimerkiksi jos vanha toimija on kokenut nimenomaan Dipolissa 

pidettävät juhlat itselleen omimpana ja ”oikeimpana” muotona viettää tiettyä juhlaa, on 

sen siirtäminen jonnekin muualle perinteen muuttamista tavalla, joka poistaa siitä 

vanhalle toimijalle olennaisen tärkeän piirteen. Lomakevastaaja nro 3:n vapaaseen 

sanaan jättämä kommentti ”Dipoli-bileet takaisin Dipoliin ja teekkarikulttuuri 

kunniaan.” rinnastaa Dipolin keskeisenä teekkaritoiminnan paikkana kulttuuriin ja sen 

kunnioittamiseen pitämällä perinteiksi lasketut tapahtumat niillä paikoilla, missä ne ovat

perinteisesti -eli vastaajan tunteman historian ajan- tapahtuneet.

4.2 Perinteiden siirtyminen ja siirtäminen 

Perinteisiin tutustutetaan ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana kaikissa 

korkeakouluissa. Teekkareilla perinteisiin tutustuminen on pakollista, mikäli haluaa 

54 Giddens 1995: 119
55 Esim. Skydstrup, Martin 2012
56 Hafstein 2012: 514
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osaksi yhtä perinnettä, eli haluaa ansaita teekkarilakin. Lomakevastaajista 

yliopistokaupungeissa asuneet olivat tutustuneet perinteisiin jo ennen yliopisto-

opiskeluja, mm. opiskelijoiden vapputapahtumia havaitessaan, muutama vastaaja oli 

kuullut opiskelijaperinteistä vanhemmiltaan tai vanhemmilta sisaruksiltaan. 

Ehdottomasti suurin osa lomakevastaajista oli tutustunut perinteisiin fuksivuotensa 

alussa. Haastatteluvastaajien vastaukset ensikosketuksista opiskelijaperinteisiin eivät 

poikenneet lomakevastaajien vastauksista. 

Perinteiden siirtymisellä ja siirtämisellä tarkoitan tässä yhteydessä tilanteita, 

tapahtumia ja prosesseja, joissa uusi opiskelija tutustutetaan opiskelijakulttuuriin ja sen 

perinteisiin. Opiskelija saatetaan tietoiseksi olemassa olevista perinteistä ja hänelle 

annetaan mahdollisuuksia osallistua niihin esimerkiksi hankkimalla hänelle haalarit ja 

kertomalla niihin liittyvistä tavoista. Prosessin ohessa uusi opiskelija muodostaa 

käsityksen oman kulttuurinsa perinteistä sekä mahdollisesti myös muodostaa mielikuvan

tai tulee tietoiseksi perinteenkannattajista ja perinneauktoriteeteista. 

Aineiston mukaan suurin osa perinteisiin tutustuttamisesta tapahtuu ensimmäisen

opiskeluvuoden aikana. Kaikille halukkaille tarjotaan ainakin teoreettinen mahdollisuus 

osallistua opiskelijakulttuuriin ja tutustua sen perinteisiin – ilman syvempää tutkimusta 

on mahdotonta sanoa, miten hyvin erilaiset opiskelijoiden vähemmistöt huomioidaan 

ensimmäisen vuoden tapahtumissa ja kuinka houkuttelevalta fukseille esiteltävä 

opiskelijakulttuuri näyttäytyy esimerkiksi perheelliselle, liikuntarajoitteiselle tai suomea

osaamattomalle opiskelijalle. Fuksivuoden mittainen sosiaalistaminen 

opiskelijakulttuuriin on tärkein perinteiden siirtämisen tilanne. Pienempi perinteiden 

siirtämisen esimerkki on järjestön vuosikohtaisten luottamustoimijoiden, käytännössä 

hallituksen välinen tiedonsiirto, johon on olemassa omia perehdytyskaavojaan, joihin 

sisältyy myös perinteiden ja perinnetietouden siirtoa sukupolvelta toiselle. Erityisesti 

joidenkin järjestöjen hallitusten perehdytyksissä on läsnä selkeä historiallisuuden 

aspekti, jota korostetaan virkailijakohtaisin esinein, joita siirretään kantajalta toiselle57. 

Se, että hallitusvaihtoihin ylipäänsä sisällytetään perinnetietoisuutta on mielenkiintoinen

seikka, jota selittäisin toimintaa johtavien henkilöiden tarpeella olla tietoisia perinteestä,

tai että perinnetietoisuus katsotaan järjestössä toimimista helpottavana tekijänä. 

57 Esim. H11 ja H7 mainitsevat järjestöjensä virkailijoilla olevan tällainen perinne 
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4.2.1 Uusien opiskelijoiden vastaanotto 

Haastatteluissa ja lomakevastauksissa korostui ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys 

opiskelijaperinteisiin tutustumisessa. Uusien opiskelijoiden eli fuksien tai mursujen 

vastaanotto ja osallistaminen opiskelijakulttuuriin on opiskelijayhdistysten 

ydintoimintaa jopa siinä määrin, että killat ja KY ry puhuvat fuksikasvatuksesta. 

Nimitys 'fuksi' (myös kirjoitusasua 'phuksi' esiintyy kiltakohtaisesti) on perua 

saksalaisilta burschenschaft -opiskelijaseuroilta, jotka käyttivät tätä seurojen uusista 

jäsenistä ja jäseniksi pyrkivistä.58 Ensimmäisen vuoden kyltereitä kutsutaan mursuiksi, 

nimityksen tullessa oletettavasti myöskin fukseista aikoinaan käytetystä pikku-

mercuriuksesta.59 Fuksikasvatuksella tarkoitetaan uusien opiskelijoiden sosiaalistamista 

oppiaineen ja opiskelun tapoihin. Käsitteen juuret ovat osakuntakulttuurissa. 

Teknilliseen korkeakouluun oli perustettu oma osakuntansa, Tekniikan ylioppilaat (TY) 

sekä ruotsinkielisille opiskelijoille Teknologföreningen (TF). Näistä jälkimmäinen on 

edelleen toiminnassa, edellisen muututtua enemmän tai vähemmän korkeakoulun 

ylioppilaskunnaksi. Ennen näiden perustamista Teknillisen korkeakoulun opiskelijat 

olivat kuuluneet Helsingin yliopiston osakuntiin, mistä TKK:n osakunnat saivat 

vaikutteita toimintaansa. Myös kauppatieteilijät ottivat oppilasyhdistyksensä toimintaan 

mallia yliopiston osakunnista, kun oppilasyhdistyksessä haluttiin korostaa 

akateemisuutta ja sihen liittyviä traditioita. Sekä tekniikan ylioppilaiden että 

kauppatieteiden ylioppilaiden piireihin fuksikasvatus otettiin virallisesti 1930 -luvulla60. 

Fuksikasvatukseen sisältyi tuolloin sivistäviä luentoja, jotka piti joku vanhempi, joskus 

jopa jo valmistunut opiskelija. Termit olivat yhteisestä taustasta johtuen samankaltaisia -

molemmissa ylioppilaskunnissa puhuttiin fuksi- tai mursumajurista. Nykyään 

fuksimajurin titteli on käytössä tekniikan opiskelijoiden piirissä sekä joissain 

osakunnissa. Taideteollisessa korkeakoulussa ei käytetty fuksikasvatuksen käsitettä ja 

eikä käsitettä käytetä nykyäänkään laajasti. 

Uusien opiskelijoiden vastaanotosta ja opastamisesta sisään 

opiskelijakulttuuriin ja opiskeluympäristöön huolehtii monta tahoa. Opiskelijaryhmillä 

on omat opiskelijatuutorinsa, eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat opiskelijan 

lähimpänä neuvojana ja opastajana. Teekkarit käyttävät tuutoreista nimitystä iso tai 

isohenkilö, muiden käyttäessä termiä tutor tai tuutori. Tuutorien valintaprosessi 

58 http://de.wikipedia.org/wiki/Fuchs_%28Studentenverbindung%29
59 Sohlsten-Nederström 2011: 28
60 Sohlsten-Nederström 2011: 28 ja Hanski 1997: 114
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vaihtelee korkeakouluittain. Joissain korkeakouluissa kilta tai ainejärjestö valitsee tai 

vaikuttaa voimakkaasti tuutorien valintaan, toisaalla taas korkeakoulu tekee 

tuutorivalinnat. Valinnan tekevästä tahosta huolimatta opiskelijoiden järjestöt 

osallistuvat myös tuutoreiden koulutukseen järjestämällä näille erikseen omia 

koulutuksiaan ja tarjoamalla tukiverkostoja.  Tuutori on yleensä uudelle opiskelijalle 

tärkeä opastajataho. Poikkeuksen kauppatieteilijöiden ja taiteilijoiden kulttuuriin 

muodostaa teekkareiden toimintakulttuurin piirre, jossa isohenkilöä tärkeämpi ja 

näkyvämpi henkilö on killan fuksikapteeni.  Fuksikapteeni on killan virkailija, jonka 

vastuulla on järjestää kaikkia opiskelijajärjestön fukseja koskevaa toimintaa, siinä missä

tuutorit eli isot järjestävät toimintaa pääsääntöisesti vain omalle fuksiryhmälleen. 

Fuksikapteenilla saattaa olla apunaan fuksivääpeleitä ja  fuksikapteenien toimintaa tukee

vastaavasti ylioppilaskunnan teekkariasioista vastaavassa toimielimessä, 

teekkarijaoksessa, toimiva fuksimajuri61. Uusille opiskelijoille järjestetään runsaasti 

nimenomaan uusille tarkoitettua eriytettyä toimintaa, jonka tehtävä on paitsi tutustuttaa 

opiskelijoita toisiinsa, myös tutustuttaa opiskeluun korkeakoulussa, 

opiskeluympäristöön ja opiskelijana olemisen perusasioihin. Esimerkiksi tuutorit vievät 

fuksiryhmänsä kädestä pitäen katsomaan, missä on oppilaitoksen ruokala, miten haetaan

opintotukea, mistä saa opiskelijahintaisen bussilipun ja esittelevät kampusta. 

Arkielämän haltuunoton lisäksi opiskelijat tutustutetaan opiskelijakulttuurin 

ominaispiirteisiin järjestämällä tapahtumia, jossa uudet opiskelijat voivat tutustua 

opiskelijayhteisönsä perinteisiin matalalla kynnyksellä. Uusille opiskelijoille 

järjestetään esimerkiksi akateemisia pöytäjuhlia, ns. fuksisitsejä,  missä opetetaan 

pöytäetikettiä ja laulukulttuuria, tai yritysvierailuja, ns. fuksiexcuja62, missä vastaavasti 

kerrotaan, miten tulee käyttäytyä yritysvierailulla tai ekskursiolla ylipäänsä. 

Fuksitapahtumien tehtävä ei ole ainoastaan perehdyttää kulttuuriin vaan myös esitellä 

konkreettisesti sitä toimintaa, mitä opiskelijajärjestö tarjoaa jäsenilleen. Teekkareilla 

konkreettisena opaskarttana fuksivuoteen toimii fuksipistekortti, tehtävälista asioista, 

joita suorittamisesta ansaittavilla pisteillä fuksi ansaitsee oikeutensa saada teekkarilakki 

vapunaaton aamuna. Muutoin lakin saa vasta äitienpäivänä. Fuksit voivat myös 

osallistua muihinkin järjestön tapahtumiin kuin vain nimenomaisesti fukseille 

tarkoitettuihin. Järjestön tavoista riippuen fuksille tarjottu rooli voi vaihdella: 

esimerkiksi joissain tutkimusta varten haastatelluissa opiskelijajärjestöissä fukseja ei ole

61 https://ayy.fi/ylioppilaskunta/vapaaehtoistoiminta/jaostot/teekkarijaosto-tj/
62 Excu = ekskursio = retki, vierailu. 
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varsinaisesti kielletty osallistumasta järjestönsä vuosijuhliin juhlijan ominaisuudessa, 

mutta yleinen tapa on, että fuksit osallistuvat vuosijuhliin järjestäjinä ja tapahtuman 

tarvitsemina työntekijöinä ja siirtyvät juhlapöytiin vasta fuksivuotensa jälkeen. Toisaalta

teekkarikulttuurissa jotkut hyvin epäviralliset opiskelijapiirit -erinäiset “kellaritilat”63 ja 

salaseuroiksi kutsutut eksklusiiviset kerhot- ovat suljettuja fukseilta ja sallittuja vain 

lakkinsa ansainneille teekkareille64. On myös huomattava, että integraatio 

opiskelijayhteisöön ja -identiteettiin ei tapahdu välttämättä vain rituaaleilla. Esimerkiksi 

taidealojen opiskelijoiden tapauksessa taiteilijaidentiteettiä rakentava prosessi on 

mahdollisesti alkanut jo ennen kouluun pääsemistä, minkä jälkeen mitään suurempaa 

affirmaatiota joukkoon kuulumisesta ei välttämättä tarvita, vaan kouluun pääseminen 

itsessään riittää osoittamaan, että henkilö on yhteisön jäsen65. 

4.2.2 Tapausesimerkki: fuksiaiset

Uusi opiskelija lakkaa olemasta fuksi osallistuttuaan erityiseen siirtymäriitin kaltaiseen 

seremoniaan, jonka laajuus ja monimutkaisuus vaihtelee järjestöittäin. Tapahtumaa 

kutsutaan yleisesti ylioppilaskuntapiireissä fuksiaisiksi. Tutkittavat käyttävät asiasta 

useita eri nimityksiä, mutta tässä käytän yksinkertaisuuden vuoksi tapahtumasta nimeä 

fuksiaiset. Fuksiaisten ydin on laittaa uudet opiskelijat ryhmiin ja joissain tapauksissa 

laittaa ryhmät kilpailemaan toisiaan vastaan kuljettamalla heitä pitkin ennalta 

suunniteltua reittiä, jonka varrella on erilaisia opiskelijaelämään, oppiaineeseen ja 

opiskelijuuteen kuuluvia tehtäviä. Seremonian rasti- tai suunnistusmainen tapa 

järjestellä tapahtuman ohjelma sekä kuljettaa osallistujia ryhminä paikasta toiseen on 

yhteistä kaikille kolmelle Aalto-yliopiston opiskelijoiden ryhmälle. Toinen yhteinen 

piirre on uuden opiskelijan aseman vakiinnuttaminen yhteisön jäseneksi ja 

täysivaltaiseksi opiskelijaksi seremonian läpikäymisen jälkeen. Fuksiaisten tarkka 

päivämäärä kerrotaan kauppatieteellisen ja taidealojen opiskelijoille. 

Teekkariopiskelijoille päivämäärä joko kerrotaan etukäteen tai tapahtuma tulee 

opiskelijoille täytenä yllätyksenä. Fuksiaisiin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä 

osallistumatta jättämisestä tule seuraamuksia tai stigmaa. Joidenkin haastatteluvastaajien

mukaan fuksiaisten osallistujamäärät ovat pienempiä kuin itse oppiaineen sisäänotto. 

Syitä fuksiaisten väliin jättämiselle voi olla useita. Haastatteluvastaajat, jotka 

63 Otaniemessä ei ole salakapakoita.
64 Haastattelu 7.10. , Metso, Tiina
65 H19
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mainitsivat asiasta, esittivät syiksi opiskelijoiden henkilökohtaisen elämän kiireitä tai 

sen, että fuksiaiset tapahtumana eivät kiinnosta esimerkiksi vanhempia opiskelijoita. 

Kauppatieteilijöillä ja taidealojen opiskelijoilla fuksiaiset tapahtuvat syksyllä ja 

kestävät yhden päivän, hyvin samaan tapaan kuin esimerkiksi Helsingin yliopiston 

opiskelijajärjestöillä. Teekkarikiltojen siirtymäriitti tapahtuu puolestaan vuoden lopussa 

keväällä ja tapahtuman tarkka ajankohta pidetään salaisena. Fuksiaistapahtuman sijaan 

fukseille saatetaan ilmoittaa jokin toinen tapahtuma toisella nimellä tai ilmoittaa heille 

tapahtumasta, johon on pakko osallistua ja jolla on sellainen nimi, että nimen perusteella

on mahdotonta määritellä, millaisesta tapahtumasta on kyse. Useiden kiltojen 

fuksiaistapahtumalle on muodostunut vakiintunut formaatti ja tapa järjestää seremonia. 

Fuksiaiset ovat iso tapahtuma niin järjestelylliseltä laajuudeltaan66 kuin 

merkitykseltään fuksiaisten kokijoille67. Fuksiaiset ovat tapa luoda yhteenkuuluvuutta 

opiskelijoiden kesken ja toisaalta tutustuttaa heitä opiskeluyhteisöön. Erot kolmen 

vanhan korkeakoulun välillä tulevat esiin jossain määrin juuri fuksiaisten kohdalla: 

kauppatieteellisen ja taidealojen fuksiaisissa pyritään rakentamaan koko korkeakoulun 

kattavaa yhteishenkeä. Esimerkiksi kauppatieteellisen fuksiaisissa (eli mursujaisissa) ja 

myös fuksikasvatuksessa korostuu korkeakoulun oman, sisäisen ryhmähengen tärkeys. 

Entisen taideteollisen korkeakoulun fuksiaisissa pyritään tutustuttamaan opiskelijoita 

toisiinsa oppiainerajojen yli, sillä opintojen edetessä opiskelijat eivät välttämättä saa 

mahdollisuuksia tehdä poikkitieteellistä tai -taiteellista yhteistyötä. On toisaalta 

huomattava, että osa piirteistä, joilla kylterit ja taiteilijat erottuvat teekkareista on 

mahdollisesti perua ajalta, jolloin edellämainitut olivat omia ylioppilaskuntiaan: jo 

tuolloinkin fuksiaiset järjestävä taho oli joko ylioppilaskunta tai ylioppilaskunnan jokin 

tapahtumajaos, siinä missä teekkareiden fuksiaiset järjestävät killat. Fuksiaiset liittyvät 

sisällöltään jossain määrin opiskeltaviin asioihin. Joissain tapauksissa fuksiaisten 

rastikierto tapahtuu joko kokonaan tai osittain korkeakoulun tiloissa68, ja tehtävät 

käsittelevät opiskeltavia asioita tai rasteilla esitellään opiskelijoille olennaisia 

yhteistyötahoja. Korkeakoulun fyysisestä läsnäolosta huolimatta esimerkiksi 

opetushenkilökunta ei osallistu fuksiaisrituaaleihin. 

 Arnold van Gennepin kuvailemat siirtymäriitin kolme vaihetta, preliminaalinen, 

liminaalinen ja postliminaalinen ovat löydettävissä fuksiaisrituaaleista. Kaikki vaiheet 

66    Esimerkiksi kauppatieteilijöiden fuksiaispäivänä (eli mursujaispäivänä) Kauppalehdessä on ilmoitus,
joka liittyy mursuihin. Kauppalehti 12.9.2013
67 Useat haastateltavat (esim. H10 ja H14) pitivät fuksiaispäivää oman opiskeluaikansa 

mieleenpainuvimpana tapahtumana
68 Esim. H16 ja H3
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eivät välttämättä löydy kaikista fuksiaisperinteistä ja erityisesti preliminaalinen vaihe on

vaikeasti erotettavissa, mutta piirteitä tai osia niistä on löydettävissä erityisesti kiltojen 

fuksiaiskäytänteistä. Fuksiaisrituaalit alkavat joissain tapauksissa yllätyksenä ja 

tilaisuuden salaperäistä tunnelmaa nostattaen: H12 kuvailee tilanteen, missä kesken 

sitsien fuksit vietiin ulos sitsitilasta ja -tilanteesta ja vietiin tällä tavoin fuksiaisrituaaliin.

H8 puolestaan kuvailee, miten fuksit poimitaan joukosta yksitellen ja mahdollisimman 

huomaamattomasti suorittamaan rituaalia yksin. H8:n kertomuksessa rituaalin seuraava 

vaihe ilmenee myös varsin selkeästi ja kiteytyneesti: fuksien tulee noudattaa 

seremoniamestarin ohjeita, vannoa juhlallinen vala ja sitten liittyä suoritusalueen toisella

puolella odottavaan toisten fuksien joukkoon. Riitin postliminaalinen vaihe saattaa tulla 

joissain tapauksissa vasta päivien päästä itse rituaalien suorittamisesta. Itse tulkitsen 

rituaalin viimeisen vaiheen, yhteisön jäseneksi liittämisen, tapahtuvan silloin, kun fuksit

saavat esteettömyystodistuksensa ja ovat oikeutettuja painamaan lakin päähänsä. Mikäli 

fuksiaisilla ja vappuaaton aamulla on enemmän kuin muutamia tunteja välissään, ovat 

fuksit eräänlaisessa limbossa -sana, jota myös haastateltavat käyttivät- ja ovat 

"zombeja": teekkarien fuksiaisista käytetään toisinaan nimeä "fuksintappo", joka 

tarkoittaa fuksin kuolemaa teekkarin syntymän edeltä. Teekkari syntyy vappuaattona, 

joten jos fuksi on kuollut muutamaa päivää ennen vappua, on tämä tietenkin 

luonnollisesti elävä kuollut eli zombi.

Teekkarien fuksiaisista on löydettävissä paljon yhteisiä piirteitä, jotka voivat 

selittyä esimerkiksi yhteisellä taustalla69 tai hyväksi havaittujen toteuttamistapojen 

leviämisellä. Kaikkien kiltojen fuksiaisrituaalit eivät toista samaa kaavaa tai sisällä 

täysin samoja aineksia. Seuraavat neljä piirrettä esiintyivät useimmin 

haastatteluvastaajien kuvailemissa teekkarien fuksiaisrituaaleissa:

● rituaalin tapahtuminen tilassa, jossa näkeminen oli vaikeaa joko tarkoituksella 

huonon valaistuksen tai silmien sitomisen vuoksi

● reitin varrella esitellään kohtauksia opiskelijan vuodenkierrosta ja opiskelualan 

tapahtumista

● jokin pelotteluelementti, esimerkiksi varjokuvana esitetty kuolinkohtaus

● vala tai vakuutus, jossa fuksi lupaa olla kunniallinen ja hyvä teekkari

69 Osa nuoremmista killoista on eronnut jostain suuremmasta killasta ja katsovat jakavansa edelleen 
yhteisen alkuperän
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Silmien sitomista esiintyi myös muissakin fuksiaisissa kuin teekkarien 

fuksiaisrituaaleissa. Silmien sitomisella ja himmeällä valaistuksella on tulkintani 

mukaan ensisijaisesti dramaattinen funktio: se, että fuksit eivät näe mikä heitä kohtaa 

seuraavaksi, lisää jännitystä ja tekee tapahtumasta mieleenpainuvamman. Vastaavasti 

opiskelualan vuodenkierron tapahtumia esitteleviä elementtejä oli myös muidenkin kuin

teekkareiden fuksiaisperinteissä.

Fuksiaiset ovat huolella rakennettu, odotettu ja merkittävä tapahtuma opiskelijan 

elämässä. Ne sosiaalistavat osaltaan paitsi ryhmään, myös oppiaineeseen ja 

korkeakouluun tilanteessa, missä fuksiaisten rastien tehtävät käsittelevät opiskeltavia 

asioita, opiskelijan ympäristön kannalta tärkeitä tahoja ja taitoja sekä oppiaineen tai 

korkeakoulun omaa akateemista kulttuuria. 

4.3 Kulttuurin muuttuminen

Sekä lomake- että haastatteluvastausten kautta käy ilmi, että opiskelijakulttuuri ilmenee 

voimakkaasti tapahtumien kautta. Tapahtumat koetaan perinteisinä ja itsessään 

perinteinä. Tähän vaikuttaa käsitys perinteestä toimintana, joka on olemassa ja joka saa 

erityisluonteensa ajallisen jatkumon kautta. Näin ollen perinteiksi koettujen tapahtumien

nimen, järjestämispaikan tai luonteen (esimerkiksi kohderyhmän) muutos koetaan 

perinteen muutoksena. Kulttuuri ja sen kannattajat eivät elä tyhjiössä, vaan molempiin 

vaikuttavat ulkopuolisen maailman ilmiöt. Tässä tapauksessa perinteiden ja kulttuurin 

muovautumiseen vaikuttavat esimerkiksi tapahtumanjärjestämisen käytännön puitteet 

sekä opiskeluympäristön muutokset. 

Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajilta näiden havaintoja opiskelijakulttuurin 

muutoksesta kysymyksellä ”Oletko huomannut opiskelijaperinteiden muuttuvan? 

Miten?” Lomakevastaajista 17 ei ollut huomannut perinteiden muuttuneen ollenkaan tai 

merkittävästi ja 27 vastasi huomanneensa perinteiden muuttuneen joko selvästi tai 

jollain tavalla. Perinteiden muutoksia havainneista vastaajista 21 mainitsi 

vastauksessaan esimerkkinä jonkin tapahtuman, joka oli muuttunut jollain tavalla, tai 

viittasi vastauksensa yhteydessä tapahtumiin. Esimerkiksi tapahtumien vakiintuneet 

paikat ovat muuttuneet (yleisimmin siten, että jokin yleensä Dipolissa pidetty tapahtuma

järjestetään nykyään Helsingissä) tai joitain uusia, paikkansa vakiinnuttaneita 

tapahtumia on syntynyt.  Näkyvien ja tapahtumien kaltaisten käsinkosketeltavasti 

koettujen kulttuurin ilmenemismuotojen lisäksi kolme lomakevastaajaa mainitsi 
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muutoksen merkkeinä juhlien ja tapahtumien aikaisen alkoholinkäytön vähenemisen, eri

opiskelijaryhmien (tässä tapauksessa teekkarien ja kylterien) tutustumisen ja 

lähestymisen sekä kansainvälisten opiskelijoiden lisääntyneen osallistumisen 

toimintaan. 

Mielenkiintoinen piirre lomakevastauksissa oli 16 mainintaa saanut Aalto-

yliopisto, AYY tai korkeakoulu ylipäänsä. Vastaajien mielestä korkeakoulujen 

yhdistyminen Aalto-yliopistoksi oli vaikuttanut perinteisiin esimerkiksi luomalla uusia 

yhteisaaltolaisia perinteitä. Yhteisaaltolaisilla perinteillä tarkoitetaan tässä tulkintani 

mukaan AYY:n kaikille yliopiston opiskelijoille järjestämiä tapahtumia, jotka 

markkinoidaan koko yliopiston yhteisinä eikä vain jollekin opiskelijaryhmälle 

tarkoitettuna tai erityisesti jonkin ryhmän järjestäminä. On vaikea sanoa, kuinka paljon 

kulttuurin muutoksesta voidaan oikeasti panna uuden korkeakoulun piikkiin ja kuinka 

paljon kulttuurin muutoksesta johtuu yleisemmästä opiskelijakulttuuriin kohdistuvasta 

paineesta ottaa huomioon kansainäliset opiskelijat sekä pyrkiä vähentämään 

opiskelijoiden juomishakuista juhlimista. On kuitenkin nähdäkseni selvää, että Aalto-

yliopistolla koetaan olleen vaikutus paitsi opintoihin, myös opiskelijoiden tuottamaan 

kulttuuriin. Selkeimmin yliopiston vaikutus näkyy opiskelijaperinteissä yliopiston 

rakennemuutosten kautta. Tutkintorakenteen muutoksen myötä joidenkin aineiden 

sisäänotto lopetettiin (esim. kemia), minkä seurauksena oppiaineen kiltaan ei enää tule 

uusia fukseja. Jos fukseja ei tule, ei järjestö pysty uusiutumaan enää samalla tavalla ja 

välittämään perinteitään uusille sukupolville.

Lomakevastausten vuoksi ja niiden pohjalta haastatteluvastaajilta kysyttiin myös 

heidän havaintojaan korkeakoulujen yhdistymisen vaikutuksista opiskelijakulttuuriin ja 

opiskelijajärjestöjen toimintaan. Moni haastatteluvastaaja vastasi järjestöjen välisen 

toiminnan tiivistyneen muuttuneen toimintaympäristön seurauksena70. Selkeimmin tämä

näkyi edunvalvontatoiminnassa, kun saman korkeakoulun sisälle järjesteltyjen kiltojen 

oli edullista tiivistää yhteistyötä yhteiseen korkeakouluun liittyvissä edunvalvonta-

asioissa. Yliopiston tutkintorakenteiden muutokset tai muut opintoliitteiset asiat eivät 

näkyneet lähes ollenkaan haastatteluvastauksissa, ellei vastaaja ollut järjestöstä, jonka 

oppiala oli uudelleenjärjestelyjen kohteena, ja sitä kautta järjestön asema ja tulevaisuus 

herättivät kysymyksiä. Pidemmällä aikavälillä tapahtumia seuranneet 

haastatteluvastaajat sanoivat, että opiskelijajärjestöjen omaan toimintaan 

korkeakoulujen yhdistyminen ei ollut vaikuttanut merkittävästi. 

70 Esim. H9, H15 ja H16
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Lomakevastausten pohjalta ja myös haastatteluissa nousi esiin aaltolaisen 

yhteishengen tai aaltohengen käsite. Lomake- ja haastatteluvastausten pohjalta voi 

sanoa, että aaltohengestä on monenlaisia tulkintoja. Eri korkeakouluista tulevien 

opiskelijoiden välisen yhteenkuuluvuuden rakentaminen on selkeä identiteettiprojekti, 

johon suhtaudutaan vastausten perusteella vaihtelevasti: toisaalta aaltohengen 

rakentaminen nähdään keinotekoisena, tasapäistävänä yhtenäiskulttuurihankkeena joka 

kieltää opiskelijaryhmien vanhat perinteet, toisaalta luonnollisena prosessina, joka ei 

kuitenkaan muodostu käskemällä vaan ajan kuluessa. 

Eräs haastatteluvastaaja muotoili aaltohengen näin:
Se ei ole sitä millä Aalto myytiin alunperin, että taikkilainen suunnittelee härvelin, 
teekkari rakentaa sen ja kauppislainen myy sen. Se ei ole aaltohenki. Aaltohenki on sitä 
että ihmiset tulee eri taustoista, se on ok ja se jopa rikastuttaa sitä lopputulosta. Että 
prosessiin tulee sellaisia aineksia mitä siihen muuten ei olisi tullut.
-H3

Lomakevastaajilta ei kysytty aaltolaisesta yhteishengestä, mutta haastatteluvastaajilta 

kysyttiin. Haastatteluvastaajista vain kolme71 vastasi jotenkin myöntävästi kysymykseen

siitä, oliko vastaaja havainnut minkäänlaista aaltolaista yhteishenkeä yhteisössään. On 

tosin huomattava, että moni lisäsi oma-aloitteisesti vastaukseensa, että tulevaisuudessa 

yhteishenkeä näkyisi kyllä huomattavasti enemmän, tai kertoi asioista, jotka vastaajan 

mielestä edistivät aaltohenkeä tai olivat esimerkkejä tapahtumista, joiden kautta 

aaltohenkeä pyrittiin rakentamaan. Vastaajien mukaan tähän liittyi se, että uudet 

opiskelijat kokivat hakevansa Aalto-yliopistoon kauppatieteellisen, TKK:n tai TAIK:n 

sijaan. Tämä aihe esiintyi kaikkien kolmen vanhan korkeakoulun oppiaineita edustavien 

haastatteluvastaajien vastauksissa. Tämän havainnon olivat tehneet myös ei-

teekkaritaustaiset haastatteluvastaajat. Oletettavaa onkin, että kun kolmen korkeakoulun 

yhdistymiseen liittyneet epävarmuudet ja pelot omakohtaisesti kokeneet opiskelijat 

valmistuvat ja siirtyvät eteenpäin, jää uusille opiskelijoille puhdas alusta, jolta lähteä 

rakentamaan yliopiston opiskelijoiden yhteishenkeä. Muutama haastatteluvastaaja72 

mainitsi, että esimerkiksi vanhempien opiskelijoiden muistama omaisuuskiista ei koske 

enää uusia opiskelijoita ja haittaa kanssakäymistä. Haastatteluvastaajat toivoivat 

poikkitieteellisyyden ja yhteisöllisyyden edistymistä, ja toivoivat suurempaa 

kanssakäymistä eri opiskelutaustoista tulevien opiskelijoiden välillä:

71 H8, H10 ja H15
72 Esim. H6
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Se on aina voitto jos saadaan kolmekin taikkilaista johonkin tapahtumaan.
-H9

Taideaineiden ja kauppatieteellisten aineiden siirtyminen Otaniemeen nähtiin joissain 

lomakevastauksissa uhkana, haastatteluvastauksissa enemmän mahdollisuutena tai 

ainakin lomakevastauksia pienempänä uhkana. Aineiston pohjalta on ilmeistä, että 

kyltereillä ja teekkareilla on hyvin paljon yhteisiä kulttuuripiirteitä juhlaperinteistä 

haalarin- ja lakinkäyttöön, mikä ennakoisi  näiden kahden opiskelijaryhmän varsin 

sujuvaa yhteiseloa: ulkopuolisen tarkkailijan mielestä kyltereiden ja teekkareiden 

kulttuurien eroja tai samankaltaisuudet ovat samansuuntaiset kuin ruotsin ja tanskan 

kielten erot. Kielimetaforan mukaisesti taideteollisen kulttuuri olisi niihin verrattuna 

kuin englanti – on siellä jotain samaa, lainojakin löytyy mutta kyseessä on selkeästi 

erilainen asia. Tulevaisuuden kulttuurinmuutosten askelmerkkejä kannattaakin seurata 

aktiivisesti Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijajärjestöjen suunnalta, missä

tutkimuksen tekemisen aikaan arkkitehtiopiskelijat ja muotoilun opiskelijat tekivät 

hieman yhteistyötä ja  välittivät toisilleen kulttuuria esimerkiksi sitsiperinteen 

muodossa73. Tutkimuksen tekohetkellä teekkareiden ja kyltereiden opiskelijaperinteissä 

oli hyvin paljon samankaltaisia piirteitä, joita ei kuitenkaan tavattu taideopiskelijoiden 

parista yhtä laajasti, kuten esimerkiksi sitsiperinne ja siihen liittyvä 

laulukulttuuri.Yhteistyön vakiintuessa ja lisääntyessä on odotettavissa, että aiemmin 

taidealojen opiskelijoiden piirissä harvinaisemmat kulttuurin ilmenemismuodot tulevat 

lisääntymään muilta opiskelijoilta saatuina lainoina, mutta kaikkein kiintoisinta tulee 

olemaan sen havaitseminen, mitä taideaineiden opiskelijat välittävät omasta 

kulttuuristaan teekkareille ja kyltereille. 

4.3.1 Muutos yksilön ja yhteisön kannalta

”Ei, perinteet häviävät itsekseen, jos eivät opiskelijoita miellytä.”
-lomakevastaaja nro 12; "Onko olemassa jotain opiskelijaperinnettä josta voisi 
tai pitäisi luopua?"

Edellämainittu sitaatti on varsin yleinen lomakkeen luopumisvalmiita perinteitä 

tiedusteltaessa. 16 lomakevastaajaa ilmaisi, että mikäli perinne ei enää vetoa, täytä 

tehtäväänsä tai ei vain ole enää hauska, tulee siitä luopua tai siitä luovutaan. Vastausten 

73 Esim. https://www.facebook.com/events/745822318840006 – NuDe ja Arkkitehtikilta järjestivät 
yhdessä 22.11.2014 sitsit, joiden tarkoituksena oli perehdyttää uusia toimijoita sitsikulttuuriin. Lisäksi 
H5 ja H11 mainitsivat tällaisesta toiminnasta.
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pohjalta voidaan suoraan todeta, että perinteillä on yhteisölleen jokin tehtävä, ja jos 

perinne ei enää täytä tehtäväänsä, se ei ole elinkelpoinen sellaisenaan vaan sen täytyy 

muuttua. Perinteiden muuttumista ei koeta uhkana ja uusien perinteiden syntyminen 

nähdään jopa positiivisena asiana. Kuitenkin vastauksista voidaan tulkita, että perinteillä

on myös henkilökohtainen merkitys vastaajille. Perinteille annetaan paljon arvoa siltä 

pohjalta, miten vastaajat ovat kokeneet perinteet, ja tämä henkilökohtainen merkitys tai 

arvo voi olla ristiriidassa perinteen elinkelpoisuuden kanssa. 

Kautta linjan, niin lomakevastauksissa kuin haastatteluvastauksissa, käy ilmi 

pragmaattinen suhtautuminen perinteisiin. Perinteillä on arvoa, mutta mitään perinnettä 

ei nosteta sellaiseksi, että sen säilyttäminen on tehtävä hinnalla millä hyvänsä. 

Lomakevastaajilta ja haastatteluvastaajilta kysyttiin havaintoja ja esimerkkejä 

muuttuneista perinteistä. Kuten aikaisemmin käsiteltiin, osa perinteiden muutoksista 

liittyi toimintaympäristön muutokseen, kuten yliopistossa tapahtuneisiin opintoliitteisiin 

muutoksiin tai konkreettisen ympäristön muutoksiin, kuten seuraava herttainen 

lomakevastaajan esimerkki osoittaa: "Pikkujuttuja muuttuu aina käytännön syistä, esim. 

fuksikapteenien heitto mereen on siirtynyt toiseen paikkaan lahden madaltumisen 

vuoksi". Moni vastaaja totesi, että perinteet kuolevat jos ovat kuollakseen74. Uusien 

perinteiden syntymiseen suhtaudutaan myönteisesti ja ylipäänsä perinteisiin 

suhtaudutaan hyvin käytännönläheisesti: jos käytettävissä olevat resurssit, kuten 

vapaaehtoiset ja raha, tai edellämainitun esimerkin mukaiset luonnonolosuhteet eivät 

mahdollista perinteen toistamista tai perinne ei enää täytä sille kuuluvaksi katsottua 

tehtävää, sitä ei toisteta.

Lomake- ja haastatteluvastaukset vahvistavat aikaisemmissa luvuissa esittämäni 

lähdekirjallisuuden huomiot siitä, että perinteen on oltava sidoksissa sitä uusintavaan ja 

toteuttavaan yhteisöön, ja mikäli perinne ei enää ole tätä, se joko lakkaa tai muuttuu. 

Kuten Anthony Giddens toteaa, "Yleisesti sanoen traditiot säilyvät vain niin pitkään, 

kuin ne on mahdollista perustella diskursiivisesti, ja ne ovat valmiita käymään avoimeen

keskusteluun sekä muiden traditioiden että myös vaihtoehtoisten toimintatapojen 

kanssa."75 

Tutkittavassa yhteisössä yksilöllä ja ryhmällä on tulkintani mukaan erilaiset 

roolit ja toisaalta myös odotukset perinteelle, mikä näkyy siinä, miten perinteiden 

muutokseen suhtaudutaan. Haastatteluvastaajat edustavat opiskelijajärjestön muodossa 

74 Esim. lomakevastaajista 59, 26 ja 45, haastatteluvastaajista H15
75 Giddens 1995: 147
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sitä laajempaa joukkoa jonka perinteestä on kyse ja joka tarjoaa pohjan ja maaperän, 

jonka varaan ja jonka ympäristössä perinne esiintyy. Kun opiskelijakulttuurin keskeisin 

ilmenemismuoto ovat erilaiset tapahtumat, jotka toteutuakseen ja onnistuakseen vaativat

yleisöä, on järjestöllä erilainen näkemys perinteen merkityksestä kuin perinteeseen 

osallistuvalla yksilöllä. Konkreettisen perinnetapahtuman tuottava järjestö joutuu 

tapahtumaa suunnitellessaan miettimään järjestelyresurssien kaltaisia asioita (esim. 

tapahtuman budjetti, löytyykö ketään joka jaksaisi tai haluaisi toteuttaa tapahtuman, 

voidaanko perinteisesti tietyssä paikassa järjestetty tapahtuma järjestää juuri siellä jne), 

siinä missä tapahtumaan osallistuva miettii perinnettä siltä kannalta, millaisen 

elämyksen perinteeseen osallistuminen antaa tällä kertaa. Tai ensimmäistä kertaa: sekä 

lomake- että haastatteluvastaajat nostivat ensimmäisen opiskeluvuoden tapahtumat ja 

kokemukset erityisasemaan. 

Meillä aika niinkuin nopeasti karsiutuu ne vähänkään turhalta tuntuvat jutut, koska ei 
vaan ole resursseja tehdä, koska meidän koulu on aika kuormittava, keskivertoon 
verrattuna. Jos opiskelee sataprosenttisesti ja sitten vielä järjestää näitä omalla niukalla 
vapaa-ajalla niin ei haluta pitää yllä mitään turhaa. … Mutta nyt kun ei ole sitä 
[tavanomaista lukukauden päätöksen kunniaksi pidettävien juhlien pitopaikkaa] 
käytössä, niin se on itse asiassa kohta alkavan kokouksen esityslistalla että pidetäänkö 
niitä ja onko rahkeita järjestää, jaksamista ja muuta. Kyllä niitä ihan kyseenalaistetaan 
aina sitten jos vähänkään vaikuttaa siltä.
-H11

Jos joku konsepti todetaan, niinku tehdään jotain uutta ja se toimii ja kaikki tykkää siitä,
niin totta kai se järjestetään ensi vuonna. Ja sitten siitä muodostuu pikkuhiljaa perinne. 
Mutta sitten tietenkin jossain vaiheessa, jos se ei enää toimi, niin ei sitä nyt välttämättä 
tapahtumaa järjestetä enää sen takia että se on perinne.
-H6

H6 kertoi esimerkkinä lopetetusta perinteesta kiltansa ulkomaalaisen toverijärjestön 

vierailulle saapuvan speksin, jonka järjestäminen oli hänen mukaansa ”rahareikä, ja 

edellisen kerran sitä speksiä oli katsomassa ehkä jotain 15 tyyppiä.” Perinteeksi 

muodostuneen tapahtuman toisintoon voi siis vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti, kuten 

H11:n esimerkki osoittaa, perinnettä ylläpitävän järjestön mahdollisuus ja halukkuus 

toisintaa perinnettä. Haastatteluvastaajien kertomuksista käy ilmi, että perinteisiin ei 

suhtauduta itseisarvoisina monoliitteina vaan ne nähdään asioina, joilla on tarpeen 

vaatiessa hyvinkin lyhyt elinkaari. 

51



4.3.2 Ovatko perinteet uhattuina?

"Näkisin että opiskeluaikojen rajaus uhkaa merkittävästi näivettää 
opiskelijatoimintaa ja -perinteitä. Opiskelijoilta ei riitä aikaa ja energiaa 
opiskelijakulttuurin ylläpitämiseen."
-lomakevastaaja nro 56; ”Ovatko opiskelijaperinteet mielestäsi uhattuna? Jos 
ovat, niin mikä niitä uhkaa?”

"Eivät. Uhkana on korkeintaan se, että ei löydetä tasapainoa perinteiden 
vaalimisen ja niiden uudistamisen välillä."
-lomakevastaaja nro 52; ”Ovatko opiskelijaperinteet mielestäsi uhattuna? Jos 
ovat, niin mikä niitä uhkaa?”

Lomakevastaajien ja haastatteluvastaajien erot korostuivat, kun kysyttiin kantaa 

perinteiden uhattuna olemiseen. Lomakevastaajat kokivat perinteet uhatummiksi kuin 

haastatteluvastaajat. Suoraa syytä vastaajien näkökulmien erolle ei löydy, mutta 

haastatteluaineiston pohjalta arvioisin tämän johtuvan siitä, että haastatteluvastaajat ovat

lomakevastaajia perehtyneempiä perinteisiin ja kulttuuriin, sekä opiskelijan 

ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Lomakevastaajista 20 ei kokenut 

opiskelijakulttuurin olevan uhattuna. Vastaajista ne, jotka kokivat jonkin uhkaavan 

opiskelijakulttuuria, mainitsivat seuraavanlaisia syitä:

1) Aalto-yliopisto ja yliopistossa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat 

oppiaineisiin ja opiskeluun (21 mainitaa)

2) Opiskeluaikoihin kohdistuvat rajaukset (15 mainintaa)

3) Muu syy, esimerkiksi kilpailevien yhteisöjen muodostuminen, olemassaoleviin 

perinteisiin kohdistuvat vaatimukset ja paineet (17 mainintaa)

Vastaajat, joiden mielestä perinteet eivät olleet uhattuina (jotka vastasivat kysymykseen 

selkeän kieltävästi), olivat keskimäärin 23,5-vuotiaita. Vastaajista ne, jotka olivat 

nimenneet vastauksessaan jonkin perinteitä uhkaavan tekijän, olivat keskimäärin 25,6 

-vuotiaita. Vastaajien ikäero kertoo nähdäkseni siitä, että vanhemmat ja usein myös 

pidempään opiskelleet olivat aloittaneet opintonsa vanhojen korkeakoulujen aikana ja 

kokivat korkeakoulujen yhdistymisen uhkaavan opiskelijakulttuuria sellaisena kuin he 

olivat oppineet sen tuntemaan opiskelujensa alkuaikoina. Vastaajista 11 ei vastannut 

kysymykseen tai osannut sanoa kantaansa. Haastatteluvastaajien mukaan 

opiskelijaperinteet eivät olleet uhattuna, mutta mainitsivat kyllä opintoaikoihin 

kohdistuvien rajausten sekä kasvaneiden opiskeluvaatimusten asettavan haasteita 

järjestötoiminnan ja sitä kautta opiskelijaperinteiden jatkamiselle. Haastatteluvastaajien 
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mukaan niin kauan kuin perinteitä ylläpitävät ryhmät, eli käytännössä opiskelijajärjestöt,

pysyisivät olemassa, myös opiskelijaryhmien omat perinteet jatkaisivat olemassaoloaan.

Tätä taustaa vasten korkeakouluympäristön muutokset ja niiden vaikutukset 

opiskelijajärjestöihin selittyvät suurimpana lomakevastaajien huolenaiheena ja perinteitä

uhkaavana tekijänä. Jos oppiaineen sisäänotto lakkaa, ei uusia perinteenkannattajia enää 

tule. 

Kuitenkin haastatteluvastaajien mukaan korkeakoulun kaikkien kampusten 

siirtäminen Otaniemeen ei ollut ongelma tai uhka opiskelijaperinteille – edelleen niin 

kauan, kuin vain perinnettä ylläpitäviä järjestöjä olisi olemassa. Ei-teekkaritaustaiset 

vastaajat halusivat luoda siltaa kaikkien kolmen vanhan korkeakoulun opiskelijaryhmien

välille, ja puolestaan teekkaritaustaiset vastaajat toivoivat muita tapahtumiinsa. Yksi 

taidetaustainen vastaaja, joka oli aloittanut opintonsa ennen korkeakoulujen 

yhdistämistä piti omaa kulttuuriaan uhattuna, mutta kohdisti kritiikkinsä enemmän 

korkeakouluun kuin toisiin opiskelijakulttuureihin. Yksi teekkaritaustainen vastaaja piti 

uhkana kulttuurilleen eniten ”teekkarivastaisuutta”, joka pyrki tasapäistämään eri 

kulttuureja ja murentamaan teekkarikulttuurin omaleimaisuutta. 

Lomakevastaajien mainitsemat muut perinteisiin kohdistuvat uhkatekijät olivat 

varsin monimuotoisia, mutta joukosta oli erotettavissa kaksi toistuvaa teemaa: 

kulttuurien tasapäistäminen tai oman kulttuurin omaleimaisuuden menettäminen sekä 

perinteen jatkajien puuttuminen. Huoli kulttuurin omaleimaisuuden menettämisestä on 

ymmärrettävä, sillä perinteiden houkuttelevuus perustuu niiden merkitykseen kulttuurin 

jäsenen identiteetille. Jos perinnettä ei koeta omaksi – perinteellä ei ole sen kannattajalle

henkilökohtaista merkitystä – sitä ei jatketa. Lomakevastaajista vain muutama implikoi 

perinteiden tasapäistämisen olevan ylioppilaskunnan projekti:

Vaarana AYY:llä ehkä voisi olla, että perinteitä haluttaisiin "tasapäistää". Eli esim. 
pitäisi väkisin vääntää jostain teekkari- /kylteri-/taikkilaisperinteistä  kaikkien 
aaltolaisten perinteitä. Esim teekkarilakki on tärkeä perinne teekkareille, ja se ei uhkaa 
muiden perinteitä, mutta esim "aaltolakin" tms. hankkiminen tuntuisi väkinäiseltä ja 
teennäiseltä.
-lomakevastaaja nro 36

Lisäksi TKY -> AYY muunnos on mielestäni selkeästi tuonut esille tavan, jolla teekkari-
identiteettiä ja -perinteitä pyritään hyssyttelemään pois, jotta ei muille tule paha mieli.
-lomakevastaaja nro 51

Suppean otannan pohjalta on mahdotonta sanoa, kuinka laajalti jaettu edellä olevien 

sitaattien kaltainen näkemys on oikeasti. On kuitenkin huomionarvoista, että kyseiset 
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vastaajat katsovat ylioppilaskunnan olevan sellainen perinteen ja kulttuurin auktoriteetti 

jolla on voimaa tehdä konkreettisia muutoksia kulttuuriin.

4.3.3 Tapausesimerkki: Teekkarihymni 

Kyselylomakevastauksissa ja tutkimuksen alussa esiin nousi teekkarihymnin 

sanoituksen ongelmallisuus. Teekkarihymni on vanha ja arvostettu laulu, joka lauletaan 

juhlissa perinteisesti puoliltaöin. Säädellyn esityshetken lisäksi joissain tilaisuuksissa 

laulun ajaksi sammutetaan tilasta valot ja laulu lauletaan seisten. Teekkarihymni on noin

1900-luvun alusta76 peräisin oleva laulu, jonka ensimmäinen rivi kuuluu ”Yö kuin sielu 

neekerin on pimiä”. Neekeri-sana ei ole enää monenkaan mielestä nykyaikainen tai 

käyttökelpoinen77. Kyseinen sana on laulajasta riippuen korvattu jollain muulla sanalla, 

mutta teekkarien laulukirjoihin Teekkarihymni on painettu neekeri-sanan sisältävänä. 

Muutamalta haastatteluvastaajalta kysyttiin heidän kantaansa laulun sanoituksen 

ongelmaan. Vastaajat olivat tietoisia sanoituksen ongelmallisuudesta ja siitä, että 

sanoituksen muuttamisesta nousee aika ajoin keskustelua.

Tästähän on tehty 2000-luvulla muun muassa yksi joku ihan virallinen selvitys TKY:n 
toimesta, että mikä on teekkarihymnin alkuperä ja että voisiko sitä, ja millä 
reunaehdoilla sitä voisi muuttaa että se pysyisi juurilleen uskollisena. Siinä suositeltiin, 
oliskohan sanoituskilpailua johon kutsuttaisiin jotain arvokkaita runoilijoita 
osallistumaan kanssa. En tiedä... en missään määrin haluaisi ratkaista tuota 
kysymystä. ... Aina tasaisin väliajoin... aina vähintään kerran viidessä vuodessa joku 
jaksaa kirjoittaa siitä johonkin opiskelijalehteen valituksen että tää on ihan hirveä. Se on
vähän niinkuin Otaniemen herrakerhot. Hyvin samanlainen asia josta aina joku jaksaa 
valittaa mutta jolle ei tavallaan kollektiivisesti haluta tehdä mitään.
-H3

Se on semmonen asia mistä on varmaan noin kymmenen vuoden välein keskusteltu 
tässä aina, että pitäisikö sille tehdä jotain ja toistaiseksi kukaan ei ole tehnyt.
-H13

Keskustelu sanoituksesta nousi aikaisempaa suuremmin pintaan syyskuussa 2015, kun 

YLE uutisoi78 Tekniikan Akateemisten (TEK) teekkarijaoston antamasta suosituksesta79, 

jossa suositellaan sana neekeri korvattavaksi sanalla teekkari. TEK:n teekkarivaliokunta 

76 https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/203e1831-a0e6-432a-858a-
944448dddafd%3B1.0&filename=cmisattachments/teekkarihymni.pdf

77 Esim. http://www.kysy.fi/kysymys/miten-sanasta-tulee-sopimaton-esimerkiksi-sana-neekeri ja 
http://www.studio55.fi/vapaalla/article/miksi-n-sanasta-tuli-paha-ja-kielletty-asiantuntija-
kertoo/136286

78 http://yle.fi/uutiset/3-8337231
79 https://www.facebook.com/teekkarit/posts/1075709045780928
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on ammattiliiton opiskelijatyötä tekevä valiokunta, jossa on edustus jokaisesta 

teekkariylioppilaskunnasta ja -järjestöstä. TEK:n teekkarivaliokunnan tehtäviksi on 

listattu valiokunnan sivuilla mm. opiskelijajärjestöjen yhteistyöelimenä toimiminen sekä

valtakunnalliseen teekkaritoimintaan liittyvät asiat80. Teekkarivaliokunnan suosituksen 

julkaisun jälkeen Aalto-kampuksen ystävät -niminen järjestö teetti ja jakoi pieniä mustia

tarroja, joilla peittää TKY:n punaisesta laulukirjasta Teekkarihymnistä neekeri-sana ja 

korvata se tarraan painetulla teekkari-sanalla81. Aalto-kampuksen ystävät vetosi 

tempauksessaan juurikin TEK:n Teekkarivaliokunnan suositukseen, ja itse tarrat oli 

myös hankittu TEK:n rahoituksella. Teekkarihymnin sanoitus nousi tämän jälkeen vielä 

kerran pintaan vuoden 2016 lokakuussa, kun Oulun ylioppilaslehti uutisoi Oulun 

Teekkariyhdistyksen (OTY) päättäneen kokouksessaan marraskuussa 2015 äänin 48-12 

säilyttää neekeri-sanan82. Mediassa käydyn keskustelun jälkeen OTY käsitteli asian 

uudestaan kokouksessaan marraskuussa 2016 ja päätti suosittaa sanan poisjättämistä 

teekkarihymniä laulettaessa83. Marraskuussa myös AYY käsitteli asiaa edustajiston 

kokouksessa 4.11. ja teki kannanoton, jossa suositetaan jäsenistöä jättämään neekeri-

sana pois84. 

Sanan korvaamista ja säilyttämistä perusteltiin eri tavoin. TEK:n 

Teekkarivaliokunnan perustelujen mukaan hymnin sanoja on muokattu aikaisemminkin,

esimerkiksi sanan pappila tilalla on ollut aikoinaan Alppila ja neekeri-sana koetaan 

nykyään laajasti loukkaavana. Teekkarivaliokunnan mukaan ”Poliittinen korrektius ei 

toki ole ollut teekkareille ominaista, mutta neekeri-sanan käyttö ei varsinaisesti ilmennä 

rohkeutta auktoriteetteja vastaan vaan pikemminkin konservatiivisuutta.” AYY:n 

edustajiston kannanoton mukaan hymnin sanoitus on aikansa tuote, josta aika on ajanut 

ohi, eikä rasistinen sana kuvaa ylioppilaskunnan arvoja. Kannanotossa myös 

huomioidaan, että kulttuuri kehittyy. Sanoituksen säilyttämistä ennallaan perusteltiin, 

mediassa lähinnä OTY:n edustajan toimesta, sanoituksen perinteikkyydellä. Perinne 

tulkintani mukaan tässä yhteydessä tarkoitti jotain sellaista, jota ei tule muuttaa sen 

pitkäikäisyyden vuoksi. Lisäksi OTY:n puheenjohtajan mukaan sanaa ei oltu kohdistettu

erityisesti kehenkään eikä sitä oltu tarkoitettu loukkaavaksi. Teekkarivaliokunnan FB-

päivityksessä85 suosituksesta kommentoijat esittivät myös kysymyksen siitä, oliko joku 

80 http://www.teekkari.fi/fi/teekkarivaliokunta
81 https://www.facebook.com/events/476728202487783/
82 http://www.oulunylioppilaslehti.fi/oulun-teekkariyhdistys-kayttaa-edelleen-n-sanaa-teekkarihymnissa/
83 http://www.oty.fi/cms/index.php/fi/285-teekkarihymnin-sanoitus-oulussa
84 http://ayy.fi/blog/2016/11/18/ayyn-edustajiston-kannanotto-teekkarihymnista/
85 https://www.facebook.com/teekkarit/posts/1075709045780928
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ulkomaalainen ja/tai tummaihoinen opiskelija loukkaantunut hymnin sanoituksesta. 

Lisäksi korvauspäätöstä pidettiin hätäratkaisuna: vastustus ei kohdistunut sanojen 

muuttamiseen, vaan siihen, että korvaavaa sanaa pidettiin epäsopivana. OTY:n 

puheenjohtaja mainitsi Oulun ylioppilaslehden haastattelussa kysyneensä tuntemiltaan 

ulkomaalaisilta opiskelijoilta asiasta ja saaneensa vastauksia, joiden mukaan sanan 

käyttö ei häiritse heitä. 

Tulkintani mukaan tässä perinteen muuttumisen ja muuttamisen tilanteessa 

vastakkain asetettiin toimintaympäristön vaatimukset – opiskelijayhteisö 

kansainvälistyy, rasismi tuomitaan aikaisempia vuosikymmeniä voimakkaammin ja 

päättäväisemmin – sekä käsitys perinteen muuttumattomuudesta ja kysymys siitä, 

loukkaako ja keitä mahdollisesti rasistinen sana loukkaa. Perinteen muuttumisen 

kannalta olennainen kysymys on siinä, hyväksyykö perinteen kohdeyleisö itseironisen 

teekkari-sanan ja omaksutaanko se laajasti käyttöön. Hyväksymisen ja juurruttamisen 

kannalta olennaisia vaikuttajia ovat perinteenkannattajat: tässä tilanteessa aktiiviset 

perinteenkannattajat muokkaavat kulttuuria haluamaansa suuntaan, mutta laajat 

passiivisten perinteenkannattajien joukot päättävät perinteen juurtumisesta.  

Mielenkiintoisesti AYY:n edustajiston kannanotto viittaa juurikin tämänkaltaisiin 

ryhmiin mainitessaan, miten ”vanhempien tieteenharjoittajien” selkärangasta saattavat 

nousta aikoinaan opitut vanhat sanat. On toisaalta myös huomattava, että tarrojen 

jakelulla uutta laulutapaa edistämään pyrkinyt Aalto-kampuksen ystävät -järjestön 

jäsenistöön kuuluu perinteenkannattajiksi laskettavia henkilöitä: tempauksen 

yhteyshenkilö Heikki Pulkkinen oli kyseisenä vuonna AYY:n hallituksessa86.

Paine sanojen muuttamiseen on voinut hyvinkin elää opiskelijoiden joukossa jo 

pitkään – etenkin kun haastatteluvastaajat H3 ja H13 kertovat keskustelun sanoituksen 

muuttamisesta olleen tapetilla jo aikaisemminkin. Mikä sitten johti kulttuurin tietoiseen 

muuttamiseen? Oman näkemykseni mukaan hymnin sanoituksen saama julkisuus oli 

seikka, joka pakotti kulttuuria ylläpitävät auktoriteettitahot keskustelemaan asiasta ja 

tekemään tietoisen päätöksen kulttuurin muuttamisesta. TEK:n Teekkarivaliokunta, 

valtakunnallinen yhteistyöelin teki suosituksesta päätöksen, Oulun ylioppilaslehti kysyi 

artikkeliinsa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan kannan ja 

AYY:n edustajisto piti asiaa niin tärkeänä, että päätti käsitellä sitä kokouksessaan. On 

mielenkiintoista nähdä, millaiseen tulokseen ja millaisin perusteluin OTY palaa asiaan 

86 https://ayy.fi/ylioppilaskunta/historia/ayy/ayyn-hallitukset/ . Lisäksi ”2. luettelon yhdistys, jossa on  
vaikuttanut viime vuosina kohtalaisesti AYY:n entisiä, tulevia ja sen hetkeisiä hallituslaisia”. AYY:n 
viestintä- ja järjestöasiantuntija Ahto Harmon antama tieto 3.4.2017
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vuoden 2017 puolella. 

Perinneauktoriteetin todellinen asema nähdään tällaisissa tilanteissa, missä 

perinteeseen kohdistuu suuremman kulttuurin puolelta muutospaineita, joihin jonkun 

tahon on asemansa vuoksi vastattava. On kuitenkin huomioitava, että kaikki sanoituksen

muutosta koskevat lausunnot ovat sisältäneet suosituksia suorien määräysten sijaan. 

Tämä johtuu tulkintani mukaan siitä, että suoraa käskyä on vaikeaa antaa, kun sen 

toteutumista on liki mahdoton valvoa. Tällöin käytännön tasolla tapahtuva kulttuurin 

muuttaminen tapahtuu niiden aktiivisten perinteenkannattajien taholta, jotka 

määrittelevät laulukirjojen sisältöjä, johtavat laulua tapahtumissa ja opettavat uusille 

tulokkaille perinnettä. 

5 Johtopäätökset

”Ovat tärkeitä, harmittaa valmistua kohta.”
-Lomakevastaaja nro 58, ”Mitä opiskelijaperinteet merkitsevät sinulle?”

Opiskelijaperinteiden merkitys tutkittavassa yhteisössä on luoda ja ylläpitää 

yhteisöllisyyttä toisten opiskelijoiden kesken. Perinteet jatkavat olemassaoloaan, koska 

ne ovat kannattajilleen relevantteja ja ennen kaikkea miellyttäviä asioita. Perinteet 

ilmenevät tapahtumissa, joita järjestävät opiskelijoiden yhdistysten vapaaehtoistoimijat. 

Nämä perinnettä ylläpitävät toimijat ovat tämän tutkimuksen kontekstissa aktiivisia 

perinteenkannattajia, jotka päättävät viime kädessä, mitkä perinteet jatkuvat, mitkä 

lakkaavat ja mitkä muuttavat muotoaan. Perinteen omistajia ovat aina nykytoimijat. 

Perinne määritellään nykyhetkestä ja sen tarpeista käsin, minkä vuoksi vain sitä 

aktiivisesti ylläpitävät toimijat voivat olla sen todellisia auktoriteetteja. Toisaalta 

asioiden tekemistä perustellaan sillä, että ne ovat perinteitä ja vedotaan niiden ajalliseen 

ulottuvuuteen. Tässä valossa voi olla relevanttia kysyä, että onko mikään aikaisemmilta 

opiskelijasukupolvilta omaksuttu toiminta- tai ajatusmalli perinne, jos sen jatkumon 

pituudella joko vuosissa tai sukupolvissa mitattuna ei ole merkitystä. Perinteitä on 

mahdollista tallentaa arkistoihin ja vaalia pyrkimällä pitäytymään mahdollisimman 

alkuperäisessä muodossa, mutta mikäli nykytoimijoiden polvi ei jaa näiden toimintojen 

välittämiä arvoja, perinteestä tulee joko museomaisen staattista ja kaavamaista tai se 

eriytyy pois valtavirrasta ja muuttuu rajatun piirin ylläpitämäksi alakulttuuriksi. 

Perinteen joustavuus ja perinteenkannattajien kyky tunnistaa perinteestä sen keskeiset 

piirteet ovat perinteen säilymisen elinehto. 
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Perinteitä on mahdollista paitsi muuttaa ja muokata nykytilanteeseen sopiviksi, 

myös luoda kokonaan uusia. Opiskelijakulttuurissa tavataan sanoa, että kun asia tehdään

toisen tai kolmannen kerran, se on perinne. Kulttuurissa, jonka piirissä ihmiset viettävät 

viidestä kymmeneen vuotta, vaihtuvuus on nopeaa ja sen vuoksi sukupolven 

määritelmäksi sopii parhaiten yksi vuosikurssi. Perinteiden luominen on tilanne, jossa 

oikea perinneauktoriteetti mitataan: henkilöllä tai taholla, joka pyrkii aloittamaan uuden 

perinteen on oltava riittävästi sosiaalista statusta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa 

yhteisön toimintaan siten, että jokin uusi tapa ensiksi aloitetaan ja sitten vakiinnutetaan. 

Jos aloitettu perinne on yhteisölle mielekäs ja mieluisa, se toistetaan. Vastaajat puhuivat 

tässä yhteydessä ”hyvästä konseptista”87, tarkoittaen sillä juuri sitä, että perinteen, 

yleensä tapahtuman, on oltava yhteisölleen sopiva tai vastattava johonkin tarpeeseen. 

Sitkeä toisto on myös tärkeää. Jotta perinne, yleensä tapahtuma, voi vakiintua ja 

saavuttaa perinteen aseman, sitä on jaksettava ylläpitää sen alkuvaiheissa jotta sitä paitsi

osataan odottaa, myös ottaa se huomioon esimerkiksi sovitettaessa sitä 

toimintasuunnitelmaan muiden perinteisten asioiden joukkoon.

Mitään yhtenäistä aaltolaista opiskelijakulttuuria ei ole -vielä. Merkkejä 

sellaisesta on olemassa ja todennäköisesti vuosien kuluessa muodostuu jokin yhteinen 

aaltolaisidentiteetti88. Karkeasti yleistäen aaltolainen opiskelijakulttuuri koostuu 

tutkimuksen tekohetkellä kolmesta alakulttuurista, joiden rajalinjat menevät entisten 

korkeakoulujen mukaisesti. Näillä kolmella alakulttuurilla on yhteisiä piirteitä, joista 

aineistosta erottuvat selkeimmin 1) opiskelijoiden tapa järjestäytyä oppiaineen mukaan 

yhdistyksiksi ja järjestää näiden perinteiden ja toimintakulttuurin mukaisia tapahtumia, 

2) jonkinlaiset tavat vastaanottaa uudet opiskelijat yhteisön jäseniksi ja tehdä ero 

kielellisesti ja sosiaalisesti uusien ja vanhojen opiskelijoiden välille ja 3) yhteiset 

käsitykset vapusta opiskelijoiden juhlaperinteenä sekä jaettu käsitys ulkoisista 

tunnusmerkeistä, joilla opiskelijat erottuvat sekä toisista kaupunkilaisista että toisista 

opiskelijoista. Kaikki tutkittavat ryhmät viettävät vappua omien perinteidensä 

mukaisesti ja kaikki tutkittavat ryhmät tunnistavat ylioppilaslakin ja 

opiskelijahaalareiden olemassaolon opiskelijoiden tunnusmerkkeinä, vaikka eivät 

käyttäisi toista tai mitään näistä. Opiskelijoiden ensisijainen viiteryhmä on oman alan 

opiskelijoiden joukko, joka voi tarkoittaa joko fuksiryhmää suuremmissa järjestöissä, 

koko samaa vuosikurssia tai suurempaa alan opiskelijoiden yhteisöä. Lomakevastaajista 

87 Esim. H8
88 Useat haastatteluvastaajat, esim. H3, H14 ja H6
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valtaosa mainitsi kysyttäessä suurimman yhteenkuuluvuuden ryhmää juuri itseään 

lähimpänä olevan opiskelijajoukon. Järjestöt kollektiivisen muistin ja identiteetin 

paikkoina pitävät yllä omia perinteitään, joista on havaittavissa piirteitä, jotka ovat 

yhteisiä toisten järjestöjen kanssa. Opiskelijat järjestäytyvät toki muidenkin intressien 

kuin pääaineen mukaan, mistä kertoo ylioppilaskunnan suuri järjestöjen ja yhteisöjen 

kirjo. 

Tutkimuksen kirjoitushetkellä koko yliopiston opiskelijakunta ei opiskele 

samalla kampuksella, joten nähtäväksi jää, millainen opiskelijaperinteen kasvualusta 

Otaniemestä muodostuu siinä vaiheessa, kun taideopiskelijat siirtyvät sinne 

suorittamaan opintojaan. Perinteiden kulkeutuminen yli oppiainerajojen on 

väistämätöntä, mutta tämän tutkimuksen pohjalta on vielä vaikeaa sanoa varmasti, mitä 

perinteitä opiskelijat tulevat omaksumaan toisiltaan ja miksi. Todennäköisesti ulospäin 

näkyvät perinteet, kuten ulkoiset tunnusmerkit ja Otaniemen alueella näkyvät 

opiskelijatapahtumat tulevat olemaan sellaisia perinteitä, joiden houkuttelevaksi koettuja

piirteitä omaksutaan toisiin opiskelijakulttuureihin. Perinteillä on merkityksensä 

yhteishengen luojina, ja todennäköisesti yhteisaaltolaisen opiskelijahengen ja 

-identiteetin muodostumisessa tärkeässä osassa tulevat olemaan ne tapahtumat, jotka 

järjestetään ylioppilaskunnan toimesta kaikille opiskelijoille. Vastaajista kuitenkin vain 

hyvin pieni osa mainitsi ylioppilaskunnan opiskelijajoukkona, johon tunsi 

yhteenkuuluvuutta. Ylioppilaskunnalla on kuitenkin nähdäkseni mahdollisuus toimia 

perinneauktoriteettina esimerkiksi resurssiensa ja sillä olevaksi koetun aseman vuoksi. 

Ylioppilaskunta voi halutessaan kannustaa eri opiskelijaryhmiä kehittämään ja 

ylläpitämään perinteitään sekä huolehtia, että opiskelijakulttuurin keskeiset arvot 

säilyvät niin uusissa kuin vanhoissakin perinteissä.

Opiskelijaperinnettä ei ole tutkittu folkloristiikan piirissä kovinkaan paljoa, ja 

tutkittavaa jää vielä tämänkin tutkimuksen jälkeen. Lauluperinne 

uudelleensanoituksineen ja esitystilanteen konventioineen, fuksiaisrituaalit, opiskeluun 

liittyvät maagiset uskomukset ja perinneauktoriteettien sekä perinteenkannattajien 

perinneorientaation tutkimus ovat aiheita, joista löytyy runsain mitoin jatkotutkittavaa. 

Opiskelijakulttuuri, missä yksi vuosi muodostaa yhden sukupolven, on myös 

mielenkiintoinen perinteiden muuttumisen käytännön koekenttä, missä perinteiden 

muuttumista ja vakiintumista on mahdollista tutkia lyhyessä ajassa. 

59



Lähdeluettelo

Tutkimusaineisto

Asiantuntijahaastattelut
H1-H19 8.5.-3.10.2013
Lomakekysely 

Kirjallisuus

Alastalo, Marja &  Åkerman, Maria 2010: Asiantuntijahaastattelun analyysi: faktojen 
jäljillä. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna; Nikander, Pirjo; Hyvärinen, Matti: 
Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino

Anttonen,  Pertti  2005:  Tradition through modernity:  postmodernism and the nation-
state in folklore scholarship. 
Helsinki: Finnish Literature Society

Anttonen, Pertti 1996: Making Europe in Nordic contexts
Turku: Nordic Institute of Folklore

Apo, Satu 2001: Viinan voima. Näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen 
alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin. 
Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura

Beck, Ulrich; Giddens, Anthony;  Lash,  Scott  1995:  Nykyajan jäljjillä.  Refleksiivinen
modernisaatio
Tampere: Vastapaino

Bronner, Simon J. 2011: Explaining Traditions. Folk Behavior in Modern Culture. 
Lexington: University Press of Kentucky

Burke, Peter 1986: Arvostelu. The English Historical Review 101 (398): 316-317

Fornäs, Johan 1998: Kulttuuriteoria
Tampere: Vastapaino

Geertz, Clifford 1973: The Interpretation of Cultures: Selected Essays
Basic Books

Hafstein,  Valdimar  T.  2012:  Cultural  Heritage.  Teoksessa Bendix,  Regina  & Hasan-
Rokem, Galit 2012: A Companion to Folklore
Malden, Mass.: Wiley-Blackwell

Handler, Richard 1984: Arvostelu. American Anthropologist 86 (4): 1025-1026

Hanski, Jari 1997: Polin suojiin saavumme taas: Teknillisen korkeakoulun 

60



ylioppilaskunta 125 vuotta
Espoo: Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta

Huttunen, Laura 2010: Tiheä kontekstointi: haastattelu osama etnografista tutkimusta. 
Teoksessa Ruusuvuori, Johanna; Nikander, Pirjo; Hyvärinen, Matti: Haastattelun 
analyysi. Tampere: Vastapaino

Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence (toim.) 1983 The Invention of Tradition. University
Press, Cambridge

Honko, Lauri 1980: Miten luoda terminologia haltijaperinteen tutkimukselle? Teoksessa
Lehtipuro, Outi (toim.): Perinteentutkimuksen perusteita
Porvoo: WSOY

Komulainen, Mirja 2010: ”Tehokas keino ylioppilaselämämme elvyttämiseksi”. 
Yhteislaulu suomalaisen ylioppilaselämän määrittäjänä ja elvyttäjänä 1920-luvun 
puolivälistä vuoteen 1939. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Helsinki: Historian, 
filosofian, taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen laitos /historia

Kratochwil,  Friedrich  2008:  Constructivism:  what  it  is  (not)  and  how  it  matters.
Teoksessa  della  Porta,  Donatella;  Keating,  Michael  (toim.)  2008:  Approaches  and
Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective
Cambridge: Cambridge University Press

Kunttu, Kristiina; Pesonen, Tommi: 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 
2012. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 47

Helsinki: YTHS.

Luomanen,  Jari  2010:  Straussilainen  grounded  theory  -menetelmä.  Teoksessa
Ruusuvuori,  Johanna;  Nikander,  Pirjo;  Hyvärinen,  Matti:  Haastattelun  analyysi.
Tampere: Vastapaino

Lönnqvist, Bo 2008: Vaatteiden valtapeli. Näkymättömän kulttuurianatomia. 
Helsinki, Schildts

Saari, Juhani 2013: Mitä järjestötoiminnasta seuraa? Aalto-yliopiston ja Helsingin 
yliopiston opiskelijoiden kokemuksia järjestötoiminnasta opiskelijabarometrin 
aineistossa.
Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Mita_jarjestotoiminnasta_seuraa_raportti_2013.p
df

Shils, Edward 1983: Tradition. 
Lontoo: Faber and Faber.

Siikala, Anna-Leena 1984: Tarina ja tulkinta. Tutkimus kansankertojista. 
Helsinki: SKS

Skydstrup, Martin 2012: Cultural Property. Teoksessa Bendix, Regina & Hasan-Rokem,
Galit 2012: A Companion to Folklore

61

http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Mita_jarjestotoiminnasta_seuraa_raportti_2013.pdf
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Mita_jarjestotoiminnasta_seuraa_raportti_2013.pdf


Malden, Mass.: Wiley-Blackwell

Silverman, David 2006:  Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text
and interaction. 
London: SAGE

Sohlstén-Nedeström, Jemina 2011: Sata vuotta opintojen tiellä: KY 1911-2011
Helsinki: Otava

Van Gennep, Arnold 1960: The Rites of Passage
Chicago: University of Chicago Press

Virtanen, Leea 1980: Perinteen yhteisöllisyys. Teoksessa Lehtipuro, Outi (toim.): 
Perinteentutkimuksen perusteita
Porvoo: WSOY

Digitaaliset lähteet

Aalto-yliopisto. Avaintietoa ja vuosittaiset raportit. 
http://www.aalto.fi/fi/about/reports_and_statistics/ (haettu 5.3.2017
AYY:n yhdistysrekisteri. https://ayy.fi/yhdistykset/perustaminen-ja-toiminta/ayyn-
yhdistysrekisteri/#eayt (haettu 3.4.2017)
AYY:n yhdistysohjesääntö. 
https://inside.ayy.fi/download/attachments/12615842/AYY_Yhdistysohjesaanto_p
%C3%A4iv17092015.pdf?version=2&modificationDate=1445244679000&api=v2 
(haettu 3.4.2017)
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. http://ayy.fi/ylioppilaskunta/ (haettu 5.3.2017)
AYY. http://ayy.fi/blog/2016/11/18/ayyn-edustajiston-kannanotto-teekkarihymnista/
AYY. https://ayy.fi/ylioppilaskunta/vapaaehtoistoiminta/jaostot/teekkarijaosto-tj/ (haettu
3.4.2017)
Assarin vastaanotto. https://vastaanotto.wordpress.com/2011/10/05/viisi-ohjetta-
prujaajalle/ (haettu 20.7.2015)
Dartmouth College, Greek Life. http://students.dartmouth.edu/greek-
life/recruitment/joining-greek-organization/membership-requirements (haettu 3.4.2017)
Haalarit ja haalarikulttuuri. https://www.niksula.hut.fi/~mmm/haalari/kulttuuri/ (haettu 
3.4.2017)
Helsingin kaupunginkirjasto, kysy.fi. http://www.kysy.fi/kysymys/miten-sanasta-tulee-
sopimaton-esimerkiksi-sana-neekeri (haettu 3.4.2017)
Instagam @nuoretdesigneritry. https://www.instagram.com/p/BRECmAXDuWN/ 
(haettu 3.4.2017)
KY- Aalto University Business Students. http://kyweb.fi/overalls/ (haettu 2.4.2017)
Ossin Lässyt. http://ayy.fi/ylioppilaskunta/historia/tky/ossin-lassyt-ossi-torronen-
muistikatkoksia-teekkarikylavuosiltani-1952-1969/ (haettu 20.7.2015)
Oulun teekkariyhdistys ry. http://www.oty.fi/cms/index.php/fi/285-teekkarihymnin-
sanoitus-oulussa (haettu 3.4.2017)
Oulun ylioppilaslehti. http://www.oulunylioppilaslehti.fi/oulun-teekkariyhdistys-
kayttaa-edelleen-n-sanaa-teekkarihymnissa/ (haettu 3.4.2017)
Sitsit 101. https://www.facebook.com/events/745822318840006 (haettu 3.4.2017)
Studio 55. http://www.studio55.fi/vapaalla/article/miksi-n-sanasta-tuli-paha-ja-kielletty-
asiantuntija-kertoo/136286 (haettu 3.4.2017)

62

http://www.studio55.fi/vapaalla/article/miksi-n-sanasta-tuli-paha-ja-kielletty-asiantuntija-kertoo/136286
http://www.studio55.fi/vapaalla/article/miksi-n-sanasta-tuli-paha-ja-kielletty-asiantuntija-kertoo/136286
https://www.facebook.com/events/745822318840006
http://www.oulunylioppilaslehti.fi/oulun-teekkariyhdistys-kayttaa-edelleen-n-sanaa-teekkarihymnissa/
http://www.oulunylioppilaslehti.fi/oulun-teekkariyhdistys-kayttaa-edelleen-n-sanaa-teekkarihymnissa/
http://www.oty.fi/cms/index.php/fi/285-teekkarihymnin-sanoitus-oulussa
http://www.oty.fi/cms/index.php/fi/285-teekkarihymnin-sanoitus-oulussa
http://kyweb.fi/overalls/
https://www.instagram.com/p/BRECmAXDuWN/
http://www.kysy.fi/kysymys/miten-sanasta-tulee-sopimaton-esimerkiksi-sana-neekeri
http://www.kysy.fi/kysymys/miten-sanasta-tulee-sopimaton-esimerkiksi-sana-neekeri
https://www.niksula.hut.fi/~mmm/haalari/kulttuuri/
http://students.dartmouth.edu/greek-life/recruitment/joining-greek-organization/membership-requirements
http://students.dartmouth.edu/greek-life/recruitment/joining-greek-organization/membership-requirements
https://ayy.fi/ylioppilaskunta/vapaaehtoistoiminta/jaostot/teekkarijaosto-tj/
http://ayy.fi/blog/2016/11/18/ayyn-edustajiston-kannanotto-teekkarihymnista/
http://ayy.fi/ylioppilaskunta/
https://inside.ayy.fi/download/attachments/12615842/AYY_Yhdistysohjesaanto_p%C3%A4iv17092015.pdf?version=2&modificationDate=1445244679000&api=v2
https://inside.ayy.fi/download/attachments/12615842/AYY_Yhdistysohjesaanto_p%C3%A4iv17092015.pdf?version=2&modificationDate=1445244679000&api=v2
https://ayy.fi/yhdistykset/perustaminen-ja-toiminta/ayyn-yhdistysrekisteri/#eayt
https://ayy.fi/yhdistykset/perustaminen-ja-toiminta/ayyn-yhdistysrekisteri/#eayt
http://www.aalto.fi/fi/about/reports_and_statistics/


Syrjänen, Tommi 2013: Tarinaa teekkarihymnistä. https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?
id=workspace%3A//SpacesStore/203e1831-a0e6-432a-858a-944448dddaf
d%3B1.0&filename=cmisattachments/teekkarihymni.pdf (haettu 3.4.2017)
Teekkarivaliokunta. https://www.facebook.com/teekkarit/posts/1075709045780928 
(haettu 3.4.2017)
Teekkarivaliokunta. http://www.teekkari.fi/fi/teekkarivaliokunta (haettu 3.4.2017)
Vuorimieskillan wiki. http://vk.ayy.fi/wiki/index.php?title=Pruju (haettu 20.7.2015) 
Wikipedia. http://de.wikipedia.org/wiki/Fuchs_%28Studentenverbindung%29 (haettu 
3.4.2017)
Wikipedia. https://fi.wikipedia.org/wiki/Jäynä (haettu 3.4.2017)
Wikipedia. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset_opiskelijatapahtumat#Kauppakadun_Appro 
(haettu 3.4.2017)
Yleisradio. http://yle.fi/uutiset/3-8337231 (haettu 3.4.2017)
Yö kuin sielu teekkarin. https://www.facebook.com/events/476728202487783/ (haettu 
3.4.2017)

63

https://www.facebook.com/events/476728202487783/
http://yle.fi/uutiset/3-8337231
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset_opiskelijatapahtumat#Kauppakadun_Appro
https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4yn%C3%A4
http://de.wikipedia.org/wiki/Fuchs_(Studentenverbindung)
http://www.teekkari.fi/fi/teekkarivaliokunta
https://www.facebook.com/teekkarit/posts/1075709045780928
https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/203e1831-a0e6-432a-858a-944448dddafd%3B1.0&filename=cmisattachments/teekkarihymni.pdf
https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/203e1831-a0e6-432a-858a-944448dddaf
https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/203e1831-a0e6-432a-858a-944448dddaf


Liitteet

Lomakekyselyn runko

Taustatiedot
Syntymäpaikka
Nykyinen asuinpaikka
Ikä
Opintojen aloittamisvuosi
Pääaine
Sukupuoli: Nainen/Mies/ Muu / En halua kertoa
Olen jatko-opiskelija tai valmistunut: Kyllä / Ei
Mihin opiskelijoiden ryhmään koet ensisijaisesti kuuluvasi? (esim. ylioppilaskunta, 
opiskelijayhdistys, fuksiryhmä jne.)
Opiskelijaperinteet
Mitä opiskelijaperinteitä tiedät? Huom: perinteellä tarkoitetaan tässä esim. tapahtumia, 
juhlia, tapoja, kunniamerkkejä ja huomionosoituksia, pukeutumista, lauluja, tarinoita, 
huumoria, sanontoja jne.
Mihin näistä olet osallistunut? Miksi?
Mikä opiskelijaperinne on sinulle tärkein? Miksi?
Missä ja miten tutustuit ensimmäistä kertaa opiskelijaperinteisiin?
Oletko koskaan kokenut olevasi osa jotain opiskelijaperinnettä tai koetko 
opiskelijaperinteet omiksesi? Jos, niin miten ja missä tilanteessa? Jos et, niin miksi?
Mitä opiskelijaperinteet merkitsevät sinulle?
Onko olemassa jotain opiskelijaperinnettä josta voisi tai pitäisi luopua?
Mistä opiskelijaperinteestä ei ainakaan tulisi luopua?
Oletko huomannut opiskelijaperinteiden muuttuvan? Miten?
Ovatko opiskelijaperinteet mielestäsi uhattuna? Jos ovat, niin mikä niitä uhkaa?
Vapaa sana:
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