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Pääkirjoitus
Mikko Mäkelä

Kaksi vuotta sitten painotin pääkirjoituksessani Rostran verkossa 
julkaisemisen olevan vain väliaikainen ratkaisu rahan säästämiseksi. 
Nyt voinee jo todeta, että nettiaika on tullut jäädäkseen. Samaisessa 
kirjoituksessa totesin vuoden ensimmäisessä Rostrassa yleensä 
sanottavan, että tuleva vuosi tuo muutoksia. Joudun turvautumaan tähän 
kliseeseen nyt entistäkin suuremmalla syyllä. 

Ison pyörän aiheuttamat muutokset vaikuttavat Symposioniin 
merkittävästi. Emme voi enää luottaa tasaiseen fuksien virtaan, ja 
jäsenmäärämme kokee tämän myötä varmasti laskua. Aikeena ei 
kuitenkaan ole jäädä voivottelemaan tilannetta, vaan miettiä keinoja 
saada uudet opiskelijat mukaan toimintaamme.

Ensi syksynä meidän on siis tehtävä ainejärjestömme tavallistakin 
houkuttelevammaksi fukseille. Tosin viime syksynä Symposion ei 
ollut niin aktiivinen kuin tavallisesti; 
tapahtumia oli vähemmän, samoin niihin 
osallistujia. Ajoittaiset hiljaiset kaudet 
kuuluvat valitettavasti järjestötoimintaan. 
Syytä on niin hallituksessa kuin 
muussakin jäsenistössä. Pyrin omalta 
osaltani korjaamaan tilannetta kevään 
aikana. 

Kahvihetket ovat onneksi nousseet 
arvaamattomaan suosioon. Kannattaa 
muistaa, että vastaava toiminta 
on harvinaista muilla järjestöillä. 
Kahvihetkiä ei ehkä kuitenkaan osaa 
täysin arvostaa, koska ne ovat niin 
tavanomainen osa arkipäivää. Onhan yli 
kolmannes kaikista tapahtumistamme 
niitä. Näihin ajatuksiin päätän tämän 
aasinsiltojen varaan laaditun kirjoitelmani 
ja toivotan kaikille sympooteille hyvää 
alkanutta vuotta!
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Ensimmäisenä täytynee huomioida 
kreikan opiskelijat ja nostaa 
heille hattua; kauhutarinoita 
kreikan vaikeudesta ehti kuulla 
jo ennen kuin ensimmäinen 
viikko yliopistolla oli ohi. Tosin 
ei voi väittää, että latinakaan olisi 
helpolla päästänyt. Muita kieliä 
samaan aikaan opiskellessa eron 
huomasi; latinaksi osasi tarkkaa 
sotaterminologiaa, ruotsiksi juuri ja 
juuri esittäytyä.

Tuutoreiden avulla selvisimme 
ensimmäisestä viikosta kunnialla 
ja saimme tietää tärkeimmät 
niksit yliopistolla selviämiseen. 
Mieltämme kevensi myös 
muistutus, että ykkösellä tosiaan 
pääsee aina läpi. Opimme myös, 
että suurin vaara, mikä humanisteja 
voi kohdata, on hyvä olutravintola 
yliopiston lähettyvillä. 

Vuosi on kulunut nopeasti, 
ja fuksien päät ovat ehtineet 
täyttyä mitä hienostuneimmista 

termeistä, joita voimme nyt 
hilpeän piittaamattomasti vil-
jellä asiaankuulumattomissa kon-
teksteissa, esimerkiksi sukujuhlilla. 
Ylioppilastalolla ovat tiivistyneet 
niin Wildeläinen dekadenssi kuin 
Anthesteria -juhlan hengessä 
nautittu ylenpalttinen viinimäärä. 
Nämä empiiriset tutkimukset 
antiikin viinikulttuurin parissa ovat 
varmasti avanneet monille uusia 
ulottuvuuksia käytännönläheisen 
oppimisen määritelmään. 

On ollut hienoa huomata, että 
huikentelevaisesti sivistyneiden 
sympoottien joukkoon on 
helppo kuulua. Fuksivuosi on 
ollut unohtumaton kokemus, 
ja jostakin peristyylipihojen ja 
partisiipin perfektien lomasta 
epäilen löytäneeni rahtusen uutta 
myös itsestäni. Kesäloman jälkeen 
toivonkin pääseväni luotsaamaan 
myös uusia tulevia sympootteja tämän 
omintakeisen elämyksen halki. 

Fuksikertomus
Sofia Vierula

Ensimmäinen sekoittamattoman viinin huuruinen vuoteni 
Helsingin yliopistolla ja sympoottien keskuudessa on jo alkanut 
lähestyä loppuaan. Vuoteen on mahtunut paljon hurmaavia 
hetkiä, latinan substantiivien taivutusta ja Metsätalon 
käytävillä nukkumista. Tärkeimpänä ovat kuitenkin kaikki 
uudet upeat ihmiset, joihin on päässyt tutustumaan kuluneen 
vuoden aikana, enemmän tai vähemmän mysteerimenoja 

muistuttavissa olosuhteissa. 
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Lopulta koitti meidän kaikkien 
odottama ohjelmanumero, mikäs 
muukaan kuin susipoikakilpailu. 
Osanottajia oli tänä vuonna peräti 
kolme. Symposionissa tehtiin 
mahdollisesti historiaa, kun eräs 
osallistujista sai vapautuksen 
sukupuolestaan. Näin tänä vuonna 
kilpailuun osallistui myös Sanni. 
Kaksi muuta osallistujaa olivat 
Lauri-Paavo ja Riku. Paavo alusti 
ulvontaansa koskettavalla tarinalla 
haavoittuneesta sudesta, mutta 
itse ulvonta ei yltänyt samalle 
tasolle tarinan kanssa. Sanni 

puolestaan oli monesti kuluneen 
vuoden aikana ilmaissut halustaan 
osallistua kisaan. Tämän takia 
tuomariston odotukset olivat 
ehkä nousseet liian korkeiksi. 
Sanninkin ulvonta jäi näin 
kolmannen ehdokkaan varjoon. 
Tällä kertaa susipoikakilpailun 
voittajaksi selviytyi siis Riku. Tässä 
kohtaa on syytä mainita, miten 
varauksettomasti Riku suhtautui 
ensikertalaisena jokavuotuiseen 
perinteeseemme. Rikulla ei 
siis ilmeisestikään ollut ollut 
kunnollista käsitystä kilpailun 

Lupercalia
Sofia Tallinen

Vietimme jälleen kerran Symposionin vuoteen olennaisesti 
kuuluvaa Lupercalia-juhlaa Uudella ylioppilastalolla 18.2. 
Illan alkaessa ehdimme jo ahdistua siitä, että missä ovat 
tämänvuotiset susipoikakokelaamme. Onneksi tilanne parani 
lopulta, kun väkeä alkoi saapua paikalle enemmän. Tuttuun 
tapaan nautimme aluksi tarjoilupöydän antimista. Erityisen 
tärkeä osa tarjoilua oli keltainen herkkubooli. Boolimalja 

tyhjeni taas kerran nopeasti. 

Entiset susipojat näyttävät mallia.
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luonteesta. Tuomarit olivat joka tapauksessa yksimielisesti sitä mieltä, 
että Riku ulvoi parhaiten.

Palkintona Riku sai antaa 
vitsakimpusta läsnäolleille 
naisille. Rikun lyönnit eivät 
aluksi vakuuttaneet, mutta 
hän harjaantui nopeasti 
iskemään kovemmin. 
Rikun lyöntikierroksen 
jälkeen vitsakimpusta 
taisteltiin raa’asti. Ei 
kestänyt kauaakaan, kun 
kimppu napsahti poikki. 
Tämä ei kuitenkaan 
haitannut menoa, vaan 

sen sijaan jokainen irronnut vitsakimpun palanen nähtiin potentiaalisena 
kuritusvälineenä. Niinpä kaikki halukkaat saivat varmasti osansa 
vitsakimpusta ja sen iskuista. Toinen illan ohjelmanumero oli 
kakkuarpajaiset, jonka voitti Sofia P. Kaikki saivat kuitenkin maistaa 
makeaa toffeenmakuista kakkua. Tämän jälkeen ilta jatkui myöhään 
kosteissa merkeissä.

Susipoika 2017!

Kamppailu vitsasta ei suinkaan päättynyt ulvontakisaan.

Kuvat: Anna-Maria Wilskman
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Allekirjoittanut jatkaa siis 
edelleen alma materin listoilla 
uusissa tehtävissä, jotka liittyvät 
ensi vuonna humanistisessakin 
käyttöönotettavaan opetuksen ja 
tilavarausten hallintajärjestelmään. 
Kyseinen työpaikka aukesi ihan 
varsinaisen haun kautta. Tosin 
täytyy sanoa, että yliopiston käyttämä 
rekrytointiväylä Aarresaari/Rekrynet 
ei hivele mitään ruumiinosaa 
helppokäyttöisyydellään.

Mitä tulee muihin 
työnhakuihin, niin onnistuin 
pääsemään kahteenkin työ-
haastatteluun. Ensimmäinen oli jo 
edellisessä kirjoituksessa mainittu 
lupaava työnhaku, jossa haettiin 
määräaikaista opintosihteeriä 
ammattikorkeakouluun. Työtehtävät 
olisivat olleet jotakuinkin samat 
kuin nykyisessä työssä, joten 
mahdollisuudet olivat hyvät, 
työhaastattelu sujui mallikkaasti 
ja hieman harmittaa, ettei kyseisen 

haun lopputulos ehtinyt selvitä. 
Tosin lopputuloksen kuuluminen 
antoi jo odotuttaa itseään sen 
verran pitkään, että en tainnut olla 
ensimmäinen valinta.

Toinen työhaastattelukutsu 
tuli eräästä työntekijäliitosta, johon 
haettiin asiantuntijaa vastaamaan 
nuorten jäsenten toiminnasta ja 
rekrytoinnista. Haastattelu oli 
nykyaikaisesti videolla suoritettavaa 
mallia, mistä päästäänkin kohta 
puoliin seuraavaan opetukseen. 
Aikaa videoiden kuvaamiseen 
jäi vaivaiset neljä päivää. 
Vaivaiset, koska perheelliselle 
ja työssäkäyvälle ihmiselle 
hiljaisten ja ylimääräisten hetkien 
löytäminen on kiven alla. Näin 
ollen laadin pikaisesti vastaukset, 
nauhoitin videot yhdellä vedolla 
työpäivän päätteeksi ja totesin 
parranajon olevan siinä vaiheessa 
auttamattoman myöhässä. Ainakin 
tuli rento vaikutelma.

Ἐπὶ ἐργασιῶν πόντον – 
ἔτι

Lauri Lönnström

Ei edes vuosi ehtinyt vaihtumaan, kun sain uutta tuulta 
purjeisiin. Pikkulinnun livertämät sulosävelet eivät jääneet 
lirkutteluksi, vaan kyseessä oli suoranainen soidinlaulu. Tuulet 
puhalsivat takaisin kohti rantaa, joten määräaikaisuuksien 

Ogygian suloinen vankeus jatkuu edelleen.
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No, nyt siihen opetukseen. 
Videohaastattelut alkavat olla 
työnhaussa arkipäiväisiä, joten 
suosittelen perehtymään johonkin 
verkosta löytyvään oppaaseen. 
Valmistele vastaukset hyvin, mutta 
vältä takertumasta sanasta sanaan 
käsikirjoitukseen. Tällä kaavalla 
sain aikaiseksi videoita, joissa kyllä 
tuli sanottua kaikki oleellinen, 
mutta vaikutelma oli kalvakan 
totinen ja vailla persoonaa. Enkä 
itse koe pahaksi, jos vastauksessa 
takeltelee hieman sen ollessa 
luontevampi kuin ilman änkytystä. 
On aivan normaalia tehdä pieniä 
virheitä.

Kiinnitä huomiota myös 
ulkoasuun. Kannattaa miettiä 
mitä taustalla näkyy ja mitä se 
kertoo sinusta. Itse koen parhaaksi 
pitää taustan mahdollisimman 
yksinkertaisena, ettei videolla 
välity sekaista vaikutelmaa. Omaan 
ulkoasuun voi vaikuttaa kuvatessa, 
mutta myös käyttämällä tehosteita. 
Kalvakasta zombista saa varsin 
lämpimän vaikutelman, kun lisää 
esim. YouTuben jälkitehosteilla 
hieman lisää värisyvyyttä ja 
-lämpöä videoon. Ja mahdollisia 
sekoiluja ennen ja jälkeen 
varsinaisen vastauksen voi poistaa 
esim. Windowsin Live Movie 
Makerilla, jolla on helppo muuttaa 
videon alkamis- ja päättymishetkeä.

Välineillä on myös 
merkitystä. Aiemmin kuvasin 
videot omalla koneella, joka on 
laukeamispisteessä ja äänen- ja 
kuvanlaatu oli sen mukainen. Tämä 
vielä yhdistettynä ulosteen jäykkään 
esiintymiseen jätti varmasti 
ikimuistoisen vaikutelman. 
Viimeisimmät kuvasin työkoneella, 
joka a) on ehjä ja b) omaa hyvän 
kameran ja mikrofonin mahdollisia 
videoneuvotteluja varten. Videolta 
pystyi melkein erottamaan jokaisen 
yksittäisen partakarvan, jotka 
sojottivat tyylikkäästi jokaiseen 
ilmansuuntaan, ja kuulemaan 
sänkeä kahisuttavan ilmavirran 
kuin kesäisellä niityllä konsanaan.

Tulevan työn tarkempi 
sisältö on tietysti vielä tuntematon, 
mutta työ vaikuttaisi hieman 
haastavammalta, joten odotan 
innolla uutta vuotta. Työt 
jatkuvat vain heinäkuulle, 
mutta siinä vaiheessa 
yhteistoimintaneuvotteluista johtuvat 
rajoitukset rekrytoinnissa lienevät 
jo taakse jäänyttä elämää. Alkaa 
näyttämään vahvasti siltä, että 
ura yliopistohallinnossa voisi 
olla muutakin kuin kangastus 
kaukaisuudessa.

Seuraavaan kertaan, seuraavaan 
Rostraan.
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Rostra testaa: Uppsalan 
latinismi

Länsinaapurin yliopistolaitoksen helmi ja Pohjoismaiden 
korkeimman opetuksen kehto, Uppsalan yliopisto tarjoaa 
palvelua, joka vastaa latinan kieltä koskeviin tiedusteluihin, 
kuten käännöspyyntöihin. Rostran toimituksessa päätettiin 
eräänä vuorokaudenaikana syksyllä 2015 koetella palvelun 

toimivuutta – ja siten Pohjolan vanhimman latinantaitoja. 

Hur kan man vara så törstig efter att 
ha druckit hela natten?

***
Det här är en romantisk 

utflykt för män!
***

Sätt dig till bords och var som alla 
andra!

***
Ett stabilt liv erbjuder ingen 

spänning.
***

Detta slösar nog alltid ganska mycket 
tid.

Cur sitis cum in lucem biberis?
***

Haec viris peregratio suavis!
***

Cena sicut ceteri!
***

Vita stabilis nullam 
tensionem offert.

***
Haec satis tempus semper prodigunt.

Selvitystä varten muodostettiin 
peitenimi, jonka turvin tie-
dusteltiin mahdollisuutta saada 
latinannokset huolella valituista 
Muumi-sitaateista: 

Viesti lähetettiin joulun alla 
2015, mutta vastaus tuli viiveellä 
vasta vuoden vaihduttua, mitä 
käännöspalvelun operaattori 
kirjallisesti pahoittelikin: jou-
lunaika näet oli innostanut usean 
muunkin kysyjän latinan pariin ja 
ruuhkauttamaan palvelun. Työn 
laatu täytti kuitenkin odotukset, 
joten toimitus pystyttää palvelun 

kunniaksi neljä hermiä viidestä 
sekä toivottaa onnea ja menestystä 
Uppsalan latinan-viljelylle tule-
vaisuudessakin.

Lisäksi, koska tämä selvitys 
työllisti käännösvastaavaa epä-
aidolla käännöstarpeella, joulun 
alla 2016 testiryhmä palkitsi 
kääntäjän olutlahjalla de sua pecunia 
ja samalla paljasti tälle koko juonen.
Testiryhmä: Anna-Maria Wilskman, Urpo Kantola.
Teksti: Urpo Kantola.


