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Elän omasta mielestäni ikäryhmääni (23 v.) nähden kohtuullisen tavallista pienituloisen, 

päätoimisen opiskelijan elämää muutamalla lisämausteella. Asun toistaiseksi edelleen vanhempieni 

luona Helsingin Paloheinässä, kuten muutkin perheemme jäsenistä. Tai ainakin periaatteessa kaikki: 

tätä kirjoittaessani Milja, vanhempi pikkusiskoni, on jo neljättä kertaa au pairina ja viettää sekä 

talven että suurimman osan keväästä Etelä-Ranskassa. Itsekin jonotan tällä hetkellä opiskelija-

asuntoa, mutta Helsingissä vanhempiensa luona asuvana opiskelijana en ymmärrettävästi ole 

tärkeysjärjestyksessä kovin korkealla. Onneksi kotona välit muihin perheenjäseniin ovat niin hyvät, 

että omaan kämppään ajaa vain nuorelle aikuiselle tyypillinen itsenäistymisen halu ja tarve kokeilla 

omia siipiään. 

 

Arkeani rytmittää aika pitkälti opiskelu – mikäpä muukaan. Opiskelen tällä hetkellä kolmatta vuotta 

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, ensin eläinlääketieteen kandidaatiksi ja 

sitten lisensiaatiksi. Lopulliseen valmistumiseen on onneksi vielä aikaa: yhteensä opiskelu kestää 

yleisimmin kuusi vuotta, jos esimerkiksi vaihto-opiskelu ei valmistumisaika-tauluja sekoita. 

 

 Opiskelu eläinlääketieteellisessä poikkeaa kuitenkin käsittääkseni aika tavalla muusta 

yliopisto-opiskelusta ehkä lääketieteellistä lukuun ottamatta. Akateeminen vapaus on 

tiedekunnassamme minimissään, käytännössä saamme kevään lopussa seuraavan vuoden 

lukujärjestyksen, josta löytyville kursseille sitten ilmoittaudutaan. Muutama valinnainenkin kurssi 



on olemassa, mutta niitä käydään enimmäkseen kaiken pakollisen ohessa. Muista tutkinnoista 

eläinlääkis poikkeaa ehkä myös opiskelujen monipuolisuudella: teorian ja luentojen lisäksi 

kursseihin kuuluu myös paljon mikroskopointi- ja laboratorioharjoituksia, anatomian ja patologian 

leikkelyitä sekä muitakin käytännön harjoitteluja (kuinka moneen muuhun yliopistotutkintoon 

kuuluu ensimmäisen kolmen vuoden aikana pakolliset, kahden viikon pituiset navetta-, sikala- ja 

teurastamoharjoittelu?).  

 

 Kaiken kaikkiaan opiskelu on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta vaatii myös paljon 

töitä. Päivät venyvät välillä pitkiksi, ja kun kahdeksan tunnin koulupäivän jälkeen neljältä 

iltapäivällä pääsee laboratoriosta tai patologian salilta, vaatii usein jokin tentti, ryhmä- tai muu 

projektityö viettämään vielä useamman tunnin yliopiston kirjastossa ennen kuin päivän voi sanoa 

olevan pulkassa. Välillä motivaatio on hukassa, mutta onneksi se ennen pitkää jostakin oppikirjan 

sivulta löytyy uudelleen. Ja tuntuuhan ala kuitenkin niin omalta, etten voisi muualla kuvitellakaan 

opiskelevani – mikä toisaalta kolmen vuoden sisään pyrkimisen jälkeen onkin ihan hyvä. 

 

Opiskelun lisäksi opiskelijalla on kuitenkin muutakin elämää – myös minulla. Vapaa-ajastani suurin 

osa kuluu musiikkiin muodossa tai toisessa. Musiikin kuuntelemisen lisäksi (CD-soittimeni akut 

tyhjenevät aika nopeasti) harrastan edelleen, jo viidettätoista vuotta pianon soittoa Pakilan 

musiikkiopistossa. Yhden pitämäni välivuoden jälkeen olen halunnut jatkaa soittamista, vaikka 

yliopisto-opiskelun myötä harjoittelulle onkin valitettavasti jäänyt aina vain vähemmän aikaa. 

Yritän kuitenkin ylläpitää taitojani, etteivät sormeni aivan tyystin pääsisi unohtamaan koskettimien 

tuntumaa esimerkiksi Debussyn, Mendelssohnin tai Bachin kappaleita soittaessa. Musiikkiopiston 

opintoihini kuuluu myös pakollisena osana teoriaopintoja, joissa tänä vuonna keskitymme 

opistotason päättötyön tekemiseen. 

 

 Soittamisen ohella harrastan myös kuorolaulua – laulan alempaa bassostemmaa 

nyttemmin kahdessakin eri kuorossa. Kuoroista Ylioppilaskunnan Laulajien ohjelmisto edustaa 

klassista mieskuorolaulua, ja on ilmeisesti niin tunnettu, ettei tyhjille saleille juuri ole tarvinnut 

laulaa. Juuri päättynyt Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuosi toi ymmärrettävästi tullessaan YL:lle 

monen monta konserttia ja paljon harjoiteltavaa. Ilokseni opin silti uudetkin kappaleet kohtuullisen 

nopeasti – ja pääsin osallistumaan useimmille keikoillekin! Seuraavana lähitulevaisuudessa 

häämöttää tammi-helmikuun vaihteeseen sijoittuva matka Yhdysvaltoihin, Kullervo-sinfoniaa 

Minnesotan orkesterin kanssa levyttämään. Odotan reissua innolla, eikä ehkä ihmekään: onhan se 

sentään ensimmäinen ulkomaanmatkani YL:n kanssa (Pohjois-Suomen kiertueella puolen tunnin 

pyrähdystä Haaparannan puolella ei lasketa). Muut kiertueet on opiskeluni läsnäolopakkoineen 

tähän saakka valitettavan tehokkaasti estänyt. 

 

Meininki elokuva- ja konsolipelimusiikkiin erikoistuneessa Unreality – sekakuorossa 

on sen sijaan aivan erilainen. Toisin kuin melkein ammattilaiskuoro YL, Unreality on selkeästi 

amatöörikuoro – eikä siinä mitään. Taiteen tekeminen ei kyseisessä porukassa ole ehkä niin 

itseisarvoisen tärkeää kuin YL:ssä, suurimpana tavoitteena on lähinnä pitää hauskaa, laulaa kivoja 

biisejä ja ehkä siinä sivussa esiintyä parissa konsertissakin. Ohjelmistokin on lähinnä kuoron omien 

laulajien sovittamaa – itsekin olen osana musiikkiopiston päättötyötäni sovittanut sekakuorollemme 



jo kaksi kappaletta. Vielä niitä tosin ei ole edes harjoiteltu, sillä kevätkauden ohjelmistoa ollaan 

vasta kokoamassa. 

Vaikka kuorot ovatkin niin erilaisia, on kummassakin laulaminen aika lailla yhtä 

hauskaa. Vaihtelu virkistää, ja kyllä Unrealityn t-paita on yhtä mukava vetää ylle ennen esitystä 

kuin YL:n esiintymisasuna toimiva frakkikin. 

 

Musiikin lisäksi harrastan vähäisenä vapaa-aikanani – lähinnä myöhään illalla – myös 

kirjoittamista. Siihen kyseinen vuorokaudenaika onkin omiaan: pimeällä kynttilänliekki valaisee 

paremmin kuin päivänvalossa, ja tunnelman lisäksi myös itsekriittisyys laskee asteen verran, mikä 

puolestaan edesauttaa tekstin syntymistä. Ei siis liene vaikeaa päätellä, että loppusyksy ja talvi 

pimeine iltoineen ovat suosikkivuodenaikojani. Kynttilän valossa, villasukat jalassa teetä siemaillen 

ja keksiä mutustaen uppoutuminen omaan, tekstistä avautuvaan maailmaan – mukavampaa 

ajanvietettä ei hevin tule mieleen. 

 

Harrastuksilla, niin mieluisia ne ovatkin, on ikävä kyllä myös varjopuolensa. 

Kuoroharjoitukset ja musiikkiopisto soitto- ja teoriatunteineen vievät viikostani jotakuinkin kaikki 

arki-illat maanantaista torstaihin. Harjoituksista kotiudun usein vasta kymmenen aikaan illalla, 

jolloin alkaa olla jo liian myöhä kirjoittaakaan. Kun jo muutenkin opiskelun täyttämään viikkoon 

lisätään vielä harteilleni vähitellen eri tahoilta kasautuneet vastuutehtävät, alkaa kalenteri olla jo 

melkoisen täysi. Usein kaiken ohjelman aikatauluihin mahduttaminen vaatii melkein 

minuuttiaikatauluja, ja kavereidenkin tapaamiset pitää suunnitella jo viikkoja etukäteen. Elämäni on 

siis aika kiireistä, ja usein uuvuttavaakin, se täytyy myöntää. 

 

Onneksi pikapuoliin päättyvää joululomaa olen voinut viettää rauhassa ja rentoutuen, 

ilman sen suurempaa stressiä tai paineita. Nyt akut ovatkin juuri sopivasti latautuneet tulevan 

kevään haasteita varten, ja arkeen palaaminen tuntuu – ainakin vielä tässä vaiheessa – hyvältä. Tästä 

se lähtee! 

 

(Kuusistolainen n:o 15, tammikuu 2016) 


