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Pääkirjoitus
Sain suuren kunnian toimia mahtavan ainejärjestömme vappulehden päätoimittajana, joka on tehtävä josta

todennäköisesti jokainen päätoimittaja on nauttinut suuresti. Minulle sattui kuitenkin hieno tilaisuus olla

toimittamassa Tombolon ENSIMMÄISTÄ vappulehteä, ja näin jätänkin ikimuistoisen jäljen historiankirjoihimme. Sen

pidemmittä puheitta haluaisin esitellä ajankohtaisia aiheita joita tämä lehti käsittelee. Artikkelit keskittyvät

opiskelijoidemme intresseihin, eli alkoholiin. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Tämä on tärkeä aihe, sillä

yhdessä viettämämme aika koostuu noin 90% kyseisen aineen vaikutuksen alaisena. Toki muitakin ei niin tärkeitä

aiheita tulee esille, muunmuuassa tietoa järjestötoiminnasta yms... Mutta jottet sinä lukija tylsisty heti alussa

juomaasi siemaillessa liian pitkän pääkirjoituksen vuoksi, haluaisin lopettaa puheenvuoroni ja toivottaa erinomaista

vappua!

Eero Koistinen, Tombolon tiedotusvastaava sekä wappulehden päätoimittaja

Me and my crew

Ohessa muutama kuva lukukaudelta 20152016



Rakkaat tombololaiset,

Tämäkin opiskeluvuosi alkaa olla takanapäin

ja vappu on koittanut! Minulta pyydettiin

puheenjohtajan puheenvuoroa tähän

vappulehteen ja ajattelin, että voi ny saatana,

antakaa mun syrjäytyä. Kirjoitin sen kuitenkin.

En millään tavalla korrektisti, saati

akateemisesti sanoilla taituroiden ja tekstin

koheesion säilyttäen. Vappu ei ole korrektia

aikaa ja korrektius ei sovi vappulehtemme

teemaan. Voisin kirjoittaa yltiöpositiivisesti,

mutta en jaksa sitäkään, koska se olisi

teeskentelyä. Stay real.

Vuosi on ollut jännittävä itselleni. Se on tuonut

kaikenlaista eteen, sillä se on ollut kandivuosi

ja olen saanut kunnian toimia Tombolon

kolmantena puheenjohtajana. Ei helppo vuosi,

mutta sitäkin antoisampi. Vaikka eipä siinä,

kyllä sitä hankalampaa vielä varmaan on

edessä, jos sitä kaksi vuotta vielä pysyy

hengissä, niin sittenpä on gradu edessä. Joku

sanoi joskus, että opiskeluaika on elämän

stressaavinta aikaa ja työelämässä helpottaa.

Hyvä syy juhlia siis nyt, kun deadlinet ja muut

pakolliset hommelit repii korteksia harvasen

päivä. Töiden alkaessa kaikki on niin

aurinkoisesti ja hyvin, että juhlimiselle ei ole

yhtä pakottavaa tarvetta. Lisäksi olemme

silloin jo sen verran varttuneempia, että

alamme olla suurin osa aika tylsistyttäviä.

Myöntäkää pois.

Emme kuitenkaan vaivu synkkyyteen vielä,

koska on aika juhlistaa vappua. Vaikka

pessimistinä näen, että lasi on puoliksi tyhjä,

on siinä silti vielä juotavaa ja se kannattaa

hörpätä pois. Vappu on opiskelijan paras

hetki vuodesta unohtaa kaikki arkiset

murheet. Käyttäkää se hetki hyvin ja viisaasti.

Toivon ja uskon vakaasti, että Tombolon

vapusta tulee erittäin antoisa. Biletyksen

määrän perusteella, näin etukäteen

katsottuna siitä ainakin on tulossa hyvä, jos

sitä hyvyyttä tuolla mittarilla voidaan

tarkastella. Kokoontuminen ja yhdessäolo

ovat omasta mielestäni vapun parhaat puolet,

ja sepä onnistuu meiltä, sillä Tombolo on

yhteistö!

Hyvää vappua kaikille!

Toivottaa,

Niklas Pappinen, Tombolo ry:n puheenjohtaja

PS.

Koska on kliseistä käyttää karjalaisia

sananlaskuja, ajattelin lisätä sellaisen tähän:

ilosha se ellää pittää, vaik päivä vähemmä!

Lasi on puoliksi tyhjä



Yksi yö, kuin koko elämä: spontaani ilta Joensuussa - uhka vai mahdollisuus?

Kevätaurinko paistaa ja vappu lähestyy, on lauantai ja suuta kuivaa  mitä tehdä?

Joensuulaisessa asunnossa ilmassa on jännitystä. Ystävät ovat kerääntyneet koolle

rentoutumaan raskaan opiskeluviikon jälkeen. Pöydät notkuvat jalluu, kossuu ja kaljaa,

unohtamatta mansikkahilloa. Porukan innokkain pelimies uhoaa jo tohkeissaan: "Tänä iltana ei

tuu pakkeja!" Tähän hänen hyvä ystävänsä vastaakin: "Jäbä ei oo todellakaan voitolla yös."

Tänään onkin ykkösketju kentällä, meno väkevin.

Yhdellä henkilöllä seurueessa on tavoitteenaan olla kesäkunnossa 2016, ja hän

toteaakin: "Mä en tarvi mitään muuta kuhan saisin pillimehuu!" Tiivistääkseen tahtia seurue

päättää aloittaa juomapelin, ja mikä olisikaan parempi peli kuin punainen ja musta. Pelin

tiimellyksessä mehua litkivä kesäkuntoon2016fitlife henkilö toteaa: "Tahtoisin oluen, mut ei, en

saa." Muun porukan ollessa yhä tukevammassa tuiterissa keppananhimoinen

kesäkuntoon2016fitlife henkilö huutaa epätoivoisena ystävälleen: "Tuo sitä kaljaa, eihän tätä

kestä selvinpäin!"

Juhlinnan äityessä railakkaaksi ja ensimmäisen fuksin jo oksentaessa vessassa, ovikello

soi. Naapurin tylsä ja huumorintajuton varnitsalainen toteaa: "Uni ei tuu, ja sen koko naapurusto

kyllä kuulee, että Tombololla on bileet." Osan mutistessa: "Mieluummin Nintendo kuin naapurin

pimpero" juhlakansa näki kuitenkin parhaaksi poistua paikalta koppisovun säilyttämiseksi. Matka

jatkuukin kohti Kerubia parhaimman GIS velhon ohjeiden ja oikoreittien mukaan. Ennen lähtöä

jokainen kuitenkin vannoo olevansa classy koko illan.

Kävelymatkalla Kerubiin vastaan tulee Hesan naisia, jotka eivät kannata Katajaa. Heille

seurue huutaakin: JOENSUU, BEIBE. Torilla seurue tapaa vanhoja tuttuja, joille Vorssa ja

Tampere sopertaa: "Mää oon kännissä, missä sää oot?" Tutut innostuvat soidinmenoista ja

lähtevät seurueen perässä Kerubia kohti.

Jo kaukaa seurue huomaa tutut portsarit ravintolan ovella, jotka virnuilevat tietäväisen

näköisinä. He nyökkäävät, eivätkä viitsi edes vilkaista henkkareita  oikeus on voittanut taas!

Pääsymaksua maksaessa seurueen hunttaaja toteaa komealle narikkapojalle leimaa

saadessaan: "Sä jätät jäljen."

Tombolon valloittaessa tanssilattian, ainoa asia, mikä muilla ihmisillä on mielessään on:

"Peto on irti!" Kesäkuntoon2016fitlifemuija on jo kovassa vauhdissa, ja käykin toivomassa Dj

Kiilolta Güntheriä. Osalla seurueen jäsenistä voisi olla kovat geimit päällä, onhan Tombolon

jäsenet tunnetusti kuumia ja aikaansaavia, mutta kova humalatila saattaa osoittautua esteeksi,

ellei iskurepliikkien taso nouse tuntuvasti. Tombololainen keksiikin maailman parhaan

iskurepliikin, joka toimii lähes aina: "Avaa porttis puutarhaasi."

Juomia jonottaessa köyhä tombololainen toteaa: "Kapitalismi tekee susta orjan baksille",

johon toinen vastaa: "Juon varsinkin jos joku muu piffaa." Juomien kanssa siirryttäessä

tanssilattialle seurue huomaa lasinsirpaleet jalkojen alla. Se ei kuitenkaan estä menoa, sillä



Earth, Wind & Firen September alkaa soida, ja mantsatanssi pääsee valloilleen. Seurueella

meneekin lujaa, ja osa huutaa: "Hei, Hallelujaaaa!" Tombolo onkin tunnetusti lian levoton

lootusasentoon.

Pilkun lähestyessä läheisyyden kaipuu käy sietämättömäksi ja koko illan kestänyt

silmäpeli rationalisoituu. Muut tombololaiset seuraavat toimintaa huvittuneena, ja toteavat: "Erkki

erkkaa lapaa!" Saattaapa joku ottaa kuvan jos toisenkin läheisissä tunnelmissa olevista

kyyhkyläisistä. Muut päätyvät tanssimaan hitaat ryhmässä. Onnekas tombololainen kuitenkin

kuiskaa biisin tahtiin tanssipartnerilleen: "Vastaisitko hellään suudelmaan?" Partnerin vastatessa

kyllä, tombololaisen ajatus on: "Nyt juttu tää onnistuu." Nopeasti muiden huomaamatta he

poistuivat hämärään lauantaiyöhön.

Seurue oli täynnä elämää ja odotti viimeisiä hidastelijoita Kerubin edustalla, ja mietti:

"Missä on jatkot?" Kyseessä on kuitenkin kaunis kesäyö, eikä haittaa ketään koulutyö.

Luonnonmaantieteen asiantuntijoina tombololaiset tietävät, että sateenkaaren päässä on aina

aarre. Sateenkaari päättyikin nakkikioskille. Dollyn grillillä on pitkä jono, jossa hyvät väittelyt

saavat alkunsa ja verkostoitumisen liekki syttyy. Laskuhumalainen vihervassari

ituhippitombololainen ajattelee Äijäateriasta: "Sä olet mulle unelmaa, mutta maailma on totta",

ja päätyy tilaamaan Kasvishampurilaisen.

Jatkoista kellään ei ole muistikuvia, mutta kotimatkalla yksinäinen tombololainen toteaa:

"Kaupungin valot mulle huutaa, mä kävelen tätä tyhjää tietä taloon, jota kodiksi kutsutaan."

Seuraavana aamuna kaikki ajattelevat: "Kun aamulla herään tuntee voin sen, oon sopivasti

darranen, ei mua paljon nyt huvita nousta aikasin, jatkan mä unia"

Ilta oli siis onnistunut.

Hyvää vappua itsenäisiltä ja aikuisilta naisilta (AKA Vorssa ja Tampere) #Classy4life

TEHTÄVÄ: Bongaa kirjoituksessa mainitut biisit/artistit!

Tehosekoitin  Hetken tie on kevyt

Petri Nygård  Selvä päivä

Martti Vainaa ja sallitut aineet 

Pelimies

Adi L Hasla  Hyi Remix / JVG 

Voitolla yöhön

Reino Nordin  Ylös Remix

Uniikki  Pojat onpoikii

Kasmir  Vadelmavene

Hassisen kone  Rappiolla

Raappana  Uni ei tuu

Lord Est  Hellä ori

JVG Nelisilmä

Särre feat Karri Koira  Hesan

naiset

Kemmuru  Landespede

Petri Nygård  Selvä Päivä

Hassisen Kone  Oikeus on voittanut

taas

Paperi T  Sä jätät jäljen

Antti Tuisku  Peto on irti

Günther

Pelle Miljoona  Tahdon rakastella

sinua

Avain  Punainen tiili

Spekti  Juomalaulu

Earth, Wind & Fire  September

Pelle Miljoona  Mulla menee lujaa

TBJVGMG  Erkkaa lapaan

Pave Maijanen  Lähtisitkö

Rauli Badding Somerjoki 

Paratiisi

Ratsia  Täynnä elämää

Frederik  Missä jatkot?

Raptori  Oi beibi

Leevi and the Leavings  Pohjois

Karjala

Pelle Miljoona  Moottoritie on

kuuma

Hassisen kone  Tällä tiellä

Robin  Onnellinen

Raappana  Lintsari anthem



”yks juustoateria kiitos….”

Ruoka ja juoma osana lifestyleä on lisännyt tuntuvasti näkyvyyttään kaiken maailman hipsteriyden

ja muun pikkusievän sipostelun rinnalla. Tässäpä kurkistammekin sisään foodiemaailman

syövereihin sekä nesteiden että kiinteiden aineiden osalta. Joitain irrelevantteja nestemäisiä

aineita tosin rajataan pois käsittelystä saman tien: ”Puoliväkisin olen juonut viiniä” (Seppo Räty,

Barcelona 1992). Seppo tietää mistä puhuu.

Ruoka on suuri ilon ja nautinnon aihe ja siitä sietää nauttia täysin siemauksin. Aikamme

kuumimpiin ruokabloggaajiin kuuluva Campasimpukka toteaa, ”pakkopulla harvoin maistuu

hyvälle”. Ruuasta pitää osata myös nauttia ajan kanssa ja ilman turhaa stressiä.

Mutta ettei karattaisi liikaa sivuraiteille, siirrytään taas lifestylen pariin. Restaurant.org

sivusto tuo esiin uudessa ”what`s hot culinary forecast 2016” osiossaan kovassa nosteessa olevia

ruokatrendejä jokaisen ihmeteltäväksi. Kovimmassa nosteessa tänä vuonna näkyy olevan

paikallisesti tuotetut ja kasvatetut elintarvikkeet ja niiden hyötykäyttö keittiön puolella. Seuraavana

listalla esiintyykin hämmentävä termi, nimittäin fast casual. Lifestylestään tarkalle elämäntapa

styylailijalle herääkin kysymys että mihin tämä fast casual liittyy. Nopeata hengen ja ruumiin

ravintoa toki saa kustakin kampusravintolasta mutta casuaalius jää useimmiten haaveeksi

suikaleperunoita suihin lappaessa. Dollylta saa safkaansa lauantaiyönä kenties hieman odotella

mutta casuaalius on taattu virtojen tilan johdatellessa kansaa klusteroitumaan tiettyjen

kasautumisetujen kuten ilmaisten ranskanperunoiden äärelle.

Viinapuolella tuulee ja lujaa. Nosteessa ovat paikallisesti tuotetut ”artesaaniväkevät”,

kulttuuricocktailit ja alueelle tyypilliset cocktailit. Alueelle tyypillisiä cocktaileja ovat mm. Kerubissa

viskikola ja Penttilässä mansikkahillojallu. Kulttuuricocktail löytyy alla olevista resepteistä.

Artesaaniväkevä tuottaakin jo enemmän päänvaivaa. Mitähän lie. Ponua ja kovaa sahtia?

Yhteenvetona siis todetaan että viinanjuonti kannattaa aina, ruuanlaitto on mukavaa ja

leipomaan kannattaa opetella.

Gubbröra (ukkosotku)

• 4 ägg

• 1 burk matjessill (200 g)

• 4 msk majonnäs (gärna hemgjord)

• 1 msk finhackad gul lök

• 1 msk kaviar

• 1 msk finhackad dill

• 8 danskt rågbröd

• 2 msk finhackad gräslök

• 1/2 ask smörgåskrasse

• 1/2 knippe rädisor

• salt och nymald svartpeppar

Kulttuuricocktail (Moskovan muuli)

• Stolichnaya

• Vastapuristettu limemehu, lykkää ne lohkot

kans

• Ginger ale



Mitä kuuluukaan European Geography Association for students and
young geographers Joensuulle?

Moikka kaikki Tombolotyypit! Tai pitäisi varmaan sanoa privet!! Yllä oleva kysymys saattaa

pyöriä monenkin teistä päässä, joten laitetaanpa pöytään lyhyt summaus EGEA Joensuun

kuluneesta vuodesta. Järjestössämmehän on ollut vuoden aikana suorastaan säpinää, ei vaan

tohinaa, joo tohinaa, se on hyvä sana kuvaamaan tätä meininkiä. On ollut myös pöhinää. Sitten

viime wapun, olemme ehtineet muun muassa järjestää lähes viikon mittaisen kongressin 50:lle

eurooppalaiselle ”egeaistille”, sekä panna tulille legendaariset 2 (!!) egeavaihtoa. Mukaan on

mahtunut myös perinteisempää ohjelmanumeroa, kuten leffailtaa, hengailua, huonoja vitsejä

sekä yleistä matkakuumetta. Kaikennäköstä.

Vuosi sitten toukokuussa järjestimme EGEA Helsingin iloisten veikkosten kanssa NBRC

kongressin, eli oman maantieteellisen alueemme aluekongressin (North and Baltic Regional

Congress). Teemana olivat metsät ja niiden käyttö pohjoisessa Euroopassa. Tapahtuma

järjestettiin Tuusulassa, ja siihen otti osaa noin 50 vierasta ympäri Eurooppaa. Fasiliteetit olivat

kunnossa aina rantasaunasta alkaen, ja tekemistä piisasi joka päivälle (ja illalle). Metsiä

tarkasteltiin monipuolisista näkökulmista, ja workshoppeja pitivät muutkin kuin suomalaiset.

Tapahtuma oli oikea kulttuurien sekametelisoppa, ja aperitiiveista vastasivat EGEA Turkkusen

maanmainiot mantsarit järjestämällä prepartyt Turun saaristossa! Kongressi oli ehdottomasti

yksi vuoden kohokohtia! Juuri saapuneen tiedon mukaan vuoden 2017 NBRC:tä isännöivät

Turku ja Oulu, joten meidänkään ei ole syytä haudata shottilasejamme turhan syvälle

varastoihin.

Aktiivisen grindaamisen seurauksena olemme todellakin myös olleet järjestämässä peräti

kahta kahdenkeskistä vaihtoa kuluvan kevään aikana, ensimmäistä kertaa 4 vuoteen.

Helmikuussa poikkesimme Pietarissa blineilemässsä, ja sen jälkeen sekä pietarilaiset että

ryhmä saksalaisia Tübingenin kaupungista ovat käyneet testaamassa, että onko se Joensuun

jääkarhujen avantovesi niin märkää kuin maailmalla väitetään. Oma reissumme oluen luvattuun

maahan sijoittunee ensi syksylle. Can’t wait = en voi odottaa! Vaihdot ovat olleet hyvin avartavia

kokemuksia, luonnollisesti vieraaseen kulttuuriin pääsee parhaiten sisään paikallisten

opastamana.

Yleisesti ottaen EGEA Joensuulla ja muillakin Suomen entityillä pyyhkii hyvin. Pyrimme

tekemään niin paljon yhteistyötä muiden kanssa kuin mahdollista, olemaan yhteyksissä

Eurooppaan ja kannustamaan ihmisiä uusien kulttuurien pariin. Pyrimme myös kasvattamaan

toimintaamme paikallisesti, ja tätä lukiessasi saattavatkin järjestömme sisäiset headhunterit

salakavalan hövelisti lyöttäytyä porukkaanne. Älkäätten siis kavahtako, jos wapunaikaan

kuulette kaduilla kaikuvan kysymyksen: ”Hei ootko muuten kuullut tosta egeasta?” Näillä

puheilla allekirjoittanut toivottaa kaikille simasuille hyvää wappua ja muistuttaa, että

opintopisteitä on mahdollista tehdä vielä toukokuunkin puolella. Nastarengas!!

Wapputerkuin: Mikko H, palstatilaa lehdestä kahmiva EGEA Joensuun Pj



Oluthan se on mielessä, oli sitä sitten keskellä Penttilää tai Prahaa, ja sitähän saa kun kävelee
lähikauppaan. Ja koska tunnetustihan halvalle ei voi saada hyvää, mennään tässä artikkelissa
perseedellä puuhun ja vertaillaan mikä on halvinta ja pahinta. Eli kun jonakin aamuna heräät
Tšekin kaduilta ja suuta kuivaa, muista mitä tässä kerrottiin!

Esittelyssä siis Tšekin yleisimmät kauppojen hyllyiltä löytyvät halvimmat mahdolliset oluet, sekä
oluet joita kannattaa välttää viimeiseen hengenvetoon. Tombolo Ry, sekä muut
yhteistyökumppanit eivät olleet ikävä kyllä mukana rahoittamassa tätä tutkimusta :(:(:(

Pilsner Urguell
Maailman ensimmäinen pilsner jota valmistetaan Plzeňissä Prahasta
länteen. Tunnetuin Tšekkiläinen bisse jota saa suomessakin lähes joka
kaupasta. Maultaan hyvää olutta, ei valittamisen sijaa. Tšekkiläiset itse
pitävät tätä parhaana ”ison panimon” oluena, jota saa helposti
kaupasta. Kuulemma myöskään krapulaa ei tule tällaisesta
”paremmasta oluesta”.

Kokonaisarvosana 4/5
Krapula 0/5 –kuulopuheiden mukaan

Vinohradská 12 °- kuninkaitten olut
TÄMÄ ON PARASTA! Vinohradyn kaupunginosassa 2013 aloittaneesta
pienpanimosta saa tällaista kultajuomaa, joka on tähän mennessä
parasta maistamaani olutta. Mausta ei voi edes kirjoittaa, maistakaa ite
niin tiijätte, pirun hyvääää. Huonona puolena mainittakoon että olutta
saa ainoastaan hanasta, ja vain muutamassa paikassa Prahassa.

Kokonaisarvio 5/5 – parasta mitä rahalla saa!

KALJAKORNERI SUOSITTELEE KYSEISTÄ OLUTTA ”HYVVEE
BISSEE” ERIKOISMAININNALLA

Gambrinus original 10°
Ihan vitun paskkaa, ei kannata ostaa vaikka ois alennuksessa, Premium
malli ehkä menee jos mitään muuta ei ole jääkaapissa. Verrattavissa ehkä
Karjalan kuraan

Kokonaisarvosana 1/5
Krapula 3/5 –takuuvarma krapulan aiheuttaja

VAPPULEHDEN KALJAKORNERI
Vertailussa olutmaan supermarkettien halvimmat kuravedet



Excelent 11° by Gambrinus
Väri hiukan oluen kultainen, helppo, kepeä ja
hyvin janon sammuttava valinta, pirteä valinta
aurinkoiseen kesäpäivään tai
nousujohteiseen iltaan. Miellyttävä maku
ensihuikasta pullon viimeistelyyn asti.
Excelenttiä sanojensa mukaisesti, varsinaista
vertailukohtaa suomalaisiin oluisiin ei ole,
yksi halvimmista tšekkiläisistä oluista, ja ehkä
parhaan makuinen halvoista.

Kokonaisarvosana 4/5 –varma valinta, ei
petä ja maistuu päivänä kuin päivänä, hinta/laatusuhde Krapula 1/5

Velkopopovicý Kozel 11°
Lagertyyppinen olut, väriltään hiukan läimäkän oluen kultainen.
Helppo ja kohtuuvarma valinta alkuillalle. Sopii hyvin nautittavaksi
muiden oluiden kanssa, Ei tarjoa yllättäviä positiivisia eikä negatiivisia
makukokemuksia, kohtuu juotavan makuinen, sopii myös illan
ensimmäiseksi olueksi. Nousuhumalaa ei havaittavissa, empiiristen
kokemusten mukaan neutraali krapulan syntymiseen.

Kokonaisarvosana 2/5 ei todellakaan paskinta mutta on parempaakin
Krapula 1/5

STAROPRAMEN SVĚTLÝ
Staropramenin panimo on tuossa toispuolen
jokkee, joten luontokin säästyy kun tätä juopi.
Ulkomailla mainostaavat tätä ”huippubissenä”
mutta Tšekkiläiset sanovat kuraksi, omasta
mielestäni ihan juotava litku varsinkiin hinta/laatu
suhteeltaan. Maistuu oluelta ja tarpeeksi kun juo
niin tulee humalaan. Verrattavissa ehkä A. Le
Cogiin, koska halpaa ja saatavissa lähes joka
paikasta.

Kokonaisarvosana 2,5/5
Krapula 2,5/5

Grešlák světlý
Ihan kauheeta paskaa, mutta halvinta mitä löytyi, 0,5 litran pullon hinta
oli noin 7 snt. Maistuu ihan vedeltä, todennäköisesti aivan kauhee
rapula.

Kokonaisarvosana 0/5



Krušovice green beer limited edition
ÄLKÄÄ IKINÄ, koskeko tähän! Kyseistä myrkkyä sai jonkun ihmesyyn
takia (ilmeisesti liittyi jotenkin pääsiäiseen) baareista yhtenä eräänä
iltana… Mitään muistikuvaa mausta ei ole, eikä kyllä yhtään mistään
muustakaan loppuiltana…

Kokonaisarvosana 100000/5
Krapula 1000/5 Vähintään parinpäivän krapula odotettavissa

KALJAKORNERI SPECIAL EDITION –
Muistinmenetystä Wienin Bermudan kolmiossa

Kaljakornerin vuosittainen kevätretki suuntasi tänä vuonna Itävallan
Wieniin viikonlopuksi, Testiryhmäämme liittyi paikallistuntemusta
omaava Itävaltalainen suuri oluenystävä Martin Brandl, jonka ainakin
vanhemmat opiskelijat muistavat hänet viimevuodesta. Ohessa lyhyt
kuvaraportti retkeltä.

Kaljakorneri toivottaa lukijoilleen
oluentuoksuista vappua, ja muistakaa
juoda myös vettä!

Salzburger Stieglolut
on hyvää, sekä saa
plussaa tölkin
erinomaisesta
designistään.

En osaa lausua oluen
nimeä niin en arvostele
sitä

Wiener lager oli hyvää,
tuotantotiimi suosittelee

Kaljakornerin toimitus
maistelemassa Itävaltalaisia oluita



I am Michiel, a third year Bachelor´s student

from Groningen, The Netherlands. In the

Autumn Semester from 20152016 I studied at

the Geography department of the UEF in

Joensuu and it was a great experience!

When I got off the plane and first

entered Joensuu by bus at the end of August,

it became clear what kind of weather I was to

expect for the next four months, mostly grey

skies and rain or even snow. In combination

with Joensuu’s grey architecture you might

understand that I wasn’t particularly getting

excited about the city itself. I really needed to

meet some other people so I could explore

some more of the city and its surroundings.

I found many international students in

Latolankatu (Bulletstreet), and it became clear

to me that, although it wasn’t as big and lively

as Groningen, Joensuu was actually a pretty

nice place. My tutor, Katja, took me and the

rest of her tutoring group to different places in

and around Joensuu to let us get to know

Finnish culture a bit more. She also invited us

all to some Tombolo activities, which is how I

got to know some Finnish students. Almost all

of them didn’t really seem to understand why I

chose to come to Joensuu, but they were very

enthusiastic about teaching me some Finnish

swearwords and getting me a proper sauna

experience. It turned out that I really liked

saunas and the fact that they’re literally

everywhere. Finns might not be too talkative at

times, but the right mix of alcohol and sauna

takes all barriers away, which is why I know

everything about Finnish armylife now. All in

all, I really enjoyed hanging out with Finnish

students and I think it really enriched my

overall Joensuu experience.

One thing I also really liked about

Finnish culture is that hanging out in the

weekends or free evenings does not

necessarily mean ending up drunk at the local

bar or club, but can also mean ending up

drunk somewhere in nature, catching fish,

grilling makkarat and going to sauna. I’m not

saying I didn’t like Bepop, Ilona or Kerubi,

actually I had some pretty good nights in all

those, but to balance out I just as often went

grilling near the lake or getting a sauna with

friends. It’s just not something I’m used to in

Groningen.

I also wanted to visit some other places

in Finland, so I invited my Dutch rowing team

over to Helsinki for a weekend city trip and I

asked them how they liked it. To sum up, they

were not too pleased with the alcohol prices,

but to make up for that, they were very

pleased with Finnish female beauty.

Overall, I had an awesome experience

in Joensuu, and I could only recommend

future international Geography students to get

to know Tombolo a bit more by just going to

one of their drinking events. I find it hard to

pick out some highlights because there were

so many. The most important things have

been meeting some new people, being in a

different environment and doing something

completely different than I would have done

normally.

I was told that Finnish people would be

hard nuts to crack, but the opposite turned out

to be true. It was

very nice to get to

know so many

different cultures

and people. And

with all those

factors combined,

one will easily take

the greyness of

Joensuu for

granted. Kiss from Groningen

Joensuu experience



KOOMA 2016: synninpäästö

Taivas varjele mitä sieltä tulee!? Jäätävää

KOOMAA luvassa ainakin. Tällaisen ajatuksen

saattelemana nousin bussiin (koska VR vaihteeksi

tiltissä lakon takia) sinä aurinkoisena

torstaiaamuna Joensuussa (emmuista

päivämääriä enää, muisti meni). Suuntana oli

tietysti Helsinki ja KOOMA16, matkaseurana

kourallinen Tombolon KOOMAtiimin väkevää

miehistöä, ja naisistoa. Odotukset olivat

kohtuullisen korkealla koska vuotta aiemmin

Suomen Turku oli päässyt yllättään positiivisesti.

No, ei siinä mitään, saavuttiin pelipaikoille

komeesti iltapäivästä ja saman tien humanistin

näköinen haalarimies lyö meille matkakorttia

kouraan ja viittoo kohti ”kolmosen” pysäkkiä.

Sporalla lattiamajoitukseen (toimii aina), ja homma

saatiin rullaamaan! Ensimmäisen illan ohjelmassa

oli möysäruokailun lisäksi kipinöivää

paneelikeskustelua ja debatointia, aiheina mm.

alkoholi. Ylläri. No oli siellä myös opintolaina ja

Tuomas Veturikin vilahti keskustelussa. Siitä sitten

baariin ja baarivisailu käyntiin, Joensuulle ei

mainittavia menestyksiä. Illan mittaan tutustuttiin

oluen voimalla muiden paikkakuntien opiskelijoihin

ja siirryttiin ajoissa majoituksiin seuraavan päivän

ohjelmaa odottamaan.

Aamupala Kumpulassa oli 5/5 ja

aamupäivän luentoja pitivät muun muassa HY:n

geoinformatiikan professori Petri Pellikka sekä

vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto.

Ruokatauolla aulapropagandaansa levittivät useat

maantieteilijöille enemmän tai vähemmän tutut

tahot, kuten EGEA, Suomen Maantieteellinen

Seura, YKL sekä SUM Ry. Allekirjoittanut tonotti

tuttuun tapaan ihmismagneettina karkkikuppi

kourassa YKL:n pöydän takana, pullakahvien

pitäessä koomailijat tarpeeksi vastaanottavaisina.

Iltapäivän luennot olivat niin ikään hyvin

mielenkiintoisia, etenkin viimeiseen slottiin

sijoitettu, rennon impulsiivisesti esiintynyt vihreiden

Ozan Yanar, joka sai kuuntelijoiden keskuudessa

aikaan rennon letkeän tunnelman. Hyvä Ozan!

Iltaohjelmasta voisi jättää kertomattakin,

mutta kerrotaan nyt. Kalliobingona tunnettu

(juoma)peli eteni seuraavalla kaavalla: suorita

tehtävä > rasti ruutuun > eniten bingoja saanut

voittaa. Olut liittyi olennaisesti asiaan.

Allekirjoittaneen joukkueella ainakin ruuti oli

kuivaa, ja voitonmaljan nosteluun päättynyt via

dolorosa piti sisällään mm. 12 ihmisen sullomisen

Kalliolaisen yksiön vessaan. Tarkoituksena lienee

ollut demonstroida paikallisen aamumetron

tunnelmaa. Ilta päättyi aalloilla, ravintolalaiva

Wäiski pääsi NÄIN lähelle aitoa Silja Lineä.

Pinkviini pongattiin tanssilattialta hemaisevan

leidin kanssa. Eksyin jatkoilijoista joten se siitä

asiasta. Hyvät bileet oli! Seuraavan päivän sillis

Klusterilla oli vähintään kuninkaallinen.

Tiedonjanoiset lähtivät vielä kaupunkikierrokselle

(öö, nähtävyyksinä sairaala ja hullujenhuone, mitä

nyt taas Helsinki??). Muuten vaan janoiset

menivät saunaan kittaamaan olutta koska lauantai

on pääpäivä. Siitä sitten porukka alkoi feidautua

vähän kerrallaan halipusujen jälkeen. Nyyh!

Tapahtuma oli erittäin koomainen ja onnistunut.

Toivottavasti kaikki osallistujat saivat

koomatarpeen tyydytetyksi. Ensi vuonna

uudestaan!! Ainiin, reissun muita saavutuksiahan

olivat muun muassa ensi vuoden KOOMA:n

kairaaminen Joensuuhun! 100/5? Better get

yourself prepared….

Terveisin Mikko H, maantietäjä



Mitä tombololaiset juovat?

Tombololaisilla oli mahdollisuus kirjoittaa

juomareseptejä kopilla olleeseen

kyselylomakkeeseen muiden opiskelijoiden

vapun iloksi. Vaikka mahdollista olisi ollut

kirjoittaa alkoholittomiakin reseptejä, ei niitä

löytynyt ainuttakaan. Taisivat tombololaisten

ajatukset jo vaellella vapussa – mutta kukapa

heitä tuomitsemaan? Alla on listattuna kyselyn

anti muokkaamattomana.

Panssarijääkäri (Nikke)

 2 cl Jekkua
 2 cl Jallua

 4 cl Kolmen tähden jallua
 mansikkahilloa oman maun mukaan

Moskovan muuli

 Stolichnayaa
 limemehua, lohkot kans mukiin
 Ginger alea

Ei blandista :( (Rotta)
 vodka
 maito

Koti viini juoma

 100 litraa vettä
 26 kg sokeria
 Turbo hiivaa
 Niin ja jottai marjoja nii on kallista touhua :)

Pikasima

 Olut (Pirkka paras)
 Cvitamiiniporetabletti

Teinibooli (a'la tampere&forssa)

 1 plo DeKuyper raparperi
 1 plo Novellen Sinkki E
 1 verigreippi lohkoina (syökää lopuksi)
 Halutessa mansikoita
 Jääpaloja

Jallua ja mansikkahilloa
(Henkilö Orivedeltä)

KALJAA (Vanha juoppo)

Ponua ja kovaa sahtia

Viskikola Vat69

Kirkas viina + Russian (Loikan eläkeläiset)

Sima + Rommi (Loikan eläkeläiset)

Minttuviina + intialainen thaihieronta
(Elisa approves)

Sierra Nevada pale ale – olutharrastajan
kestosuosikki, 5/5 (Matias)

Kyselyn ja raportoinnin toteutti
Tombolon varapuheenjohtaja.



Minä olen Jarkko Piirainen. Olen 27 vuotias. Synnyin kesällä

heinäkuussa, vuonna johon mahtuu kaksi ikuisuutta 88, Euroopan

suurimmassa kaupungissa, Suomen lapin pääkaupungissa, sekä sen

maakuntakeskuksessa Rovaniemellä. Sieltä joulupukin kotikaupungista.

Joulupukin lahja maailmalle. Muutettuani Rovaniemeltä Kajaaniin, olin

hyvin tyytyväinen kun vuonna 2009 sain pääsykoepisteillä (viiden

parhaan joukossa) 2% eliitissä opiskelupaikan Joensuun Yliopistosta.

Vuodet ovat nyt vierineet ja olen kerennyt kypsempään ikään, tänä

vuonna olen Tombolon ja Mantsan vanhin. Ensi vuonna teen gradun ja

valmistun maisteriksi. Se ei kuitenkaan riitä, vaan olen täällä teidän ilona

vielä ainakin jatkoopiskelijana, jos rahkeet riittää. ts. gradu onnistuu

suunnitelmien mukaan.. ..ja miksipä ei.

Opiskeluhistoriani aloitin tosiaan Joensuun Yliopistossa syksyllä 2009, joka taisikin olla jo

seuraavana vuonna ItäSuomen Yliopisto, (luonnon)maantieteen pääaineessa. Kaikista

siisteimpään aineeseen, ajattelin. Opinnoista minua ei ole koskaan huvittanut paljoa puhua,

mutta ehkä nyt voisin mainita muutaman sanan: Minulle tuli suunnattomana pettymyksenä se,

että kun tulin tänne niin että hain ”piikkipaikkaa” pääsykokeista ja sen ansaitusti otin ja odotin,

että nyt kunnolla luonnonmaantiedettä, niin ei sinne päinkään. Mutta turha valittaa: Nyt tämä

paska loppuun, mitä on ja gradussa pääsee taas tekemään omia hommia. Filosofian

perusopinnot menivät odotetusti aika hyvin, 4/5 ja kävin sitten pitkän sivuaineen siitä. Olen myös

käynyt 50 op ympäristötieteitä, ihan turha, mutta mielenkiintoinen kokonaisuus. On se hyvä

kuitenkin työhakemuksessa sanoa, että kyllä: ”Olen orientoitunut”, vaikkei oppimasta oikeastaan

tosiasiassa mitään muistakaan. Kokeilin jopa teologiaa 24 op, hyvällä menestyksellä, yksi 4/5 ja

4 5/5 tuli, mutta siinä oli ihan liikaa hommia. Kuvittelin sitten vielä kerran itseäni pappina. Ehkä

nyt kuitenkin mieluummin tutkija. Tällä hetkellä turhinta on, että meidän syväreiden

menetelmäopinnot on yhteiskunnallisiin ja ihmistieteisiin, mikä taas ei ole minun

suunnitelmissani. Ei ole annettu mahdollisuutta valita, ne turhat opinnot kuuluvat

tutkintorakenteeseen, vaikka kyllä minä siitä amanuenssille mailin laitoin. Korvaavana ei voinut

suorittaa tarpeellisia, vaan nyt sitten ensi vuonna tilastollisten perusopinnot samaan kun gradu ja

projektityö/työharjottelu ja gradun semmat. Tässä vaiheessa en pidä niinkään suurena asiana,

että jouduin tekemään ylimääräisiä syväreitä 10op, ihan mielenkiintoisiahan ne oli, vaan sitä että

Tombolon ja Mantsan ensimmäinen (1.) vanhin 2015-2016

Jarkko Piirainen



graduvuodelle tulee joku 80op tai päälle. Olisi ollut kiva, jos joku olisi sanonut aikaisemmin.

Minulla on tällä hetkellä weboodissa 286 op ja 13 vielä tulossa tälle keväälle. Melkeen päästin

300.

Elämää Corioliksessa ja Tombolossa aloitin opiskelijaelämäni Corioliksen (1986

2015) siipien alla. Minulla oli varsinkin fuksivuonna tapana vetää aina kovia kännejä, ja tykkään

siitä edelleen, suosittelen kaikille joille se sopii, kokeile ainakin. Se vapauttaa. Teppo

Tossavainen, myöhemmin veli ja yksi parhaista ystävistä (tosin välit on nyt vähän viilentyneet),

sanoi minulle: ”Sinusta tulee kunnon mantsalainen”, kun olin jossain ensimmäisistä

baarikierroksista vetänyt tunnissa parissa pullon viinaa drinkkeinä pohjiksi, kun muut olivat

selvinpäin, ainakin aluksi. En sitä kommenttia silloin oikein ymmärtänyt kun koetin niin kovasti

selvitä, mutta vaikka join hirveän määrän vettä siihen, niin ettei enää meinattu tiskillä lopuksi

palvella, niin ei se enää auttanut. Minusta juominen on rentoa ja hauskaa, ja pitäähän elämän

maistua elämältä, mutta sitten tekee välillä tosi hyvää olla selvinkin päin. Nyt siihe savokarjala

excuu mennessä tullu oltuu melkee 5kk. Pari wappuakin on mennyt ihan hienosti ilman. Sitä

kannattaa myös kokeilla. Niin tai näin, sain sitten vuoden fuksi tai viime vuoden fuksi tai jonkun

muun vastaavan kiertopalkinnon, kottarapyttynäpä tietenkin siitä kun olin niin hyvä

mantsalainen. Nyt sitten päätän hienosti opiskelijaelämäni Mantsan vanhimman titteliin.

Nykyisin biletilat ovat lähinnä Suvas, Silloin minun nuoruudessani oli Pursis (pursiseura),

ja Skarppi (Kanervalassa), mutta myös Suvasta käytettiin. Vielä edellisen Mantsan vanhimman

Teemu Nyrhen aikaan oli Aaviskin, joka sitten yllättäen paloi. Muistuu mieleeni pikkujoulut ja parit

Pursikselta. Siellä minäkin fuksivuonna olin joulupukkina, ja ympäripäissään pahimpaan

sikainfluenssa aikaan kättelin tietenkin kaikki proffat (ja muutkin) ja toivotin hyvää joulua. Parta

oli leikattu muovipussista, ku ei muuta ollu. Seuraavana vuonna, syksyllä 2010 olin myös

tuutorina, ja kaipa se hyvin meni. Ainakin minusta tykättiin ja kerroin asioista hyvin, olin aika

paljon fuksieni kanssa. Yhdessä vieras kirjassakin luki että kiitos myös meidän ”kaikista

cooleimmalle ja siisteimmälle tuutorille”, vaikka eihän me mun kämpillä oltu. Hyvin noilla mun

fukseilla näyttää menevän. Se oi kyllä ehkä fuksivuoden kanssa hienointa aikaa

opiskelijaelämässäni. Nyt sitten SavoKarjala exculle viettämään vuoden 2010 fuksituutori

laatuaikaa vielä viimeisen kerran porukalla: Viimeinen ristiretki. No vuodet vierivät. Nykyisin, niin

kuin niin paljon ennenkin nautin paljon omasta ajasta, ja jos minua ei näy kovin usein, niin älkää

miettikö, etten välittäisi. Se on totta, mutta totta vain osittain. Annoin myös Coriolikselle

joululahjaksi, ehkä vuonna 13 kottarapytyn tai alun perin kaksikin. Pitäkäähän mantsalaisten

kottarantekoperinnettä hengissä ja ”poika” porisemassa. Siihen se on tarkoitettu. Älkää jättäkö

poikaa pitkiksi ajoiksi yksin, sillä kenenkään ei ole hyvä olla yksin. Itse varauduin wappua ja

kesää varten: Minulla on nyt joku 52l omppuviinii fikas ja just poika porisemassa, ja hyvinhän se

käy. Siinä säästää kuulkaas satoja euroja. Ilmoittauduin myöhässä houstaamaan kotiloikkaa,

mutta sitä saa tulla ja viettämään samalla pitsa ja saunalauantaita tänne mun luo, jos järjestelyt

viel onnistuu.

KuunAlottajaiset on kuollut perinne, jonka aloitin joskus keväällä 11, vielä (muistaakseni)

tämän lukuvuoden marraskuussa järjestin ne, vietimme sitten Ville Backlundin, Topi Koposen ja

Jere Loikkasen kanssa viimeiset (minun järjestämäni) KuunAlottajaiset. Siinäpä sitten oli



Tombolon vanhin, bilekuningas huippu fuksi ja mukava kakkonen samassa pöydässä,

kottaraista ja pitsaa ainakin tarjoilin. Kiitos kaikille, hauskaahan meillä oli. KuunAlottajaisiin kuulu

hengailua, hyvää musaa, hyvää seuraa, Pitsanlaittoa ja syömistä, juomista (linja holiholiton on

aina ollut jokaisen oma päätös), ja Sauna jossa soi BobMarley. Parhaimmillaan niissä kävi 30

henkilöä, ja oli solussa vähän ahdasta. yleensä oli 1015 henkilöä. Nyt kuitenkaan ei ole enää

tarpeeksi uskollisia kavereita, ja voisinkin heittää pallon sinulle. Saat vapaasti järjestää, kaikki

saa, ja toivon että kutsuisit(te) minutkin mukaan (löytyy fb), päivä on sitten kuun ensimmäinen

lauantai. No, mutta nyt wappu ensin, ensi lukuvuonna sitten.

Sitten sopii juoda pikkujouluissa lanseeraamaani kottaraista. Toivottavasti muistat kun

sitä tarjottiin. Unohtu vähä lausua siinä mitää maljapuheita. Siinä on parhaimmillaan kottaraa,

porevettä ja mehutiivistettä. Ekström mustaherukka on paras. Vielä jäitä siihen ja herkku on

valmis. Juodaan tuopista. Myös limpparia voi käyttää poreveden ja mehutiivisteen sijasta. Suhde

on 1/1.

Tällä hetkellä elämä tuntuu parhaalta mitä on ollu, vaikka opiskelijariennoissa tulee aika

vähän käytyä. Niin kuin hyvä kaverini Tommi Sorsa sanoi, niin tämä on vähän niin kuin

seniorikansalaisella, kun kaikki kaverit ”kuolee” ympäriltä. Vielä on kuitenkin jonkun verran hyviä

kavereita, ettei tarvi yksin olla. Keikat, musa ja stand up, sekä keilailu, väliin biliskin (se laji mis

lyödään palloja pussiin) ja musan kuuntelu, kokkailu ja streittaaminen, sekä enne muuta

itsellinen elämä tuo tyytyväisyyttä elämään

Perintö ja Opetus nuoremmille:
1. Esimerkki: Rennosti vaan, hyvin se menee, kuitenkin

2. Kottaraperinne,

3. kottarainen (ihan oma uusi juttuni yhteiseksi hyväksi, se on meidän yhteinen

juhlajuomamme),

4. Aforismit vuoden 13 ja mahdollisesti tässä lehdessä. Ovat Mensalaiseenkin kelvanneet.

5. Koulusta sen verran, et turha stressaa, meijät on valittu silleen et on edellytyksiä pärjätä.

6. Ja se et, jos aiot luonnonmaantieteen tutkijaksi niin lue tilastollisten perusteet ainakin, ajoissa.

7. Olen myös kuullut, että saksaa ja ranskaa voi tarvita työelämässä tutkijana, iltalukiossa voi

käydä varmaan molempia ilmaiseksi ja ranskasta saa viel opintopisteitä Yliopistolla.

8. Käytä omaa päätä ja elä omannäköisesi elämä, se antaa kuitenkin sinulle itsellesi kaikkein

eniten.

9. Vielä sen verran, ettei ole mitään mallia tarjota kellekään elämästä, mutta itselleni ja varmaan

useimmille sopisi parhaiten seuraava malli, jonka olen itselleni tehnyt: ”Peruskallion tukipilarit:

Itsellinen elämä, Koulu, Perusarki ja vaihtelu” Jossa siis keskitytään eniten ensimmäiseen ja

vähiten viimeiseen. Sillee elämä tuntuu hyvältä ja hommat etenee. Toki elämä kulkee

periodeissa ja suhteet saattavat vaihdella, eikä siinä ole mitään pahaa. Itse olen muun muassa

aina laiminlyönyt koulua, paitsi sen teologia jakson, tuloksetkin näki.

10. Häntä pystyyn vaikka hakaneulalla, muista että sateen jälkeen tulee pouta.



Risuja ja ruusuja: Kun vietin viime wappua, eräs vuosikurssi vaan istui hiljaa (kaikki

porukassa) rannassa Ilosaaressa, ja taisivat juuva. Olin siinä vähän aikaa. Koetin siin jutella. Sit

koitin siinä yhelleki puhuu, mut se oli vaa, ja on kyllä ollu ennenki, tosi tyly mulle. Ei niistä oikein

saanu mitää juttuakaa irti, lähin sit vuosikurssin N luo yksille kämpille ja meininki oli taagi. Siispä,

koettakaaha pitää hyvä vanha mantsa (Tombolo) meininki yllä, jos jotai. Ruusuja siitä, et ootte

yleisesti omia persoonianne ja ihan fiksun oloisia tyyppejä, oltiimpa kavereita eli ei. Se on toki

jossain määrin yleissilmäys, mutta ne yksilöt joihin olen törmännyt eri vuosikursseilla kyllä

vahvistavat tuntumaa.

Minulle saa tulla ehdottamaan seuraajaa, heti kun mieleen tulee, itse kuitenkin opiskelen täällä

tätä tutkintoa enää vain ensivuoden.

Kiitokset kaikille kuluneesta lukuvuodesta Tombolon ja mantsan vanhimpana.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja kuluneista vuosista erityisesti Tuukka Mäkäräinen, Samu

Paananen ja Tommi Sorsa, te ootte meikälle ne Tombolon tärkeimmät.

Kiitos vielä viimeiseksi vaan ei vähäisemmäksi tästä kunnian osoituksesta Corioliksen

ensimmäinen ja viimeinen ja vanhin Teemu Nyrhi.

Wappu exculla sit nähää!

Mantsabussi (2) mantsameininki!

Elämä 29.11.15

Ihmisen elämä on hyvillä raiteilla,

Kun hän muistaa

tuntea, kokea, tiedostaa ja elää.

Sinut voidaan opettaa elämään ja

ajattelemaan,

Mutta kukaan ei voi tehdä niitä sinun

puolestasi.

Neron ja hullun ero on harkintakyky.

Elämässä ei kannata esittää mitään

roolia,

Sillä silloin menettää ainoan

mahdollisuuden omaan aitoon

elämään.

Ajattelu perustuu käsitteille.

Alkoholi vieraannuttaa ihmisen

itsestään.

Siitä ei jäänyt jäljelle muuta,

Kuin tarinat jälkipolville.

Elämä, jos se tuntuu tärkeältä,

Niin hyvin menee.

Laske tulevaisuutesi

Muista menneisyytesi

Elä silti tässä hetkessä.

Yksityisen ja yleisen elämän

tavoitteet ovat samat:

Ensin selviytyä, sitten lisääntyä ja

vihdoin kehittyä.

Ihmisen aika on hankala käsite

Toisaalta se tuntuu ikuisuudelta

Toisaalta se kestää vain hetken

Siinä sen kauneus.

Aika kokonaisuudessaan,

Se on arkipäiväinen asia,

Joka ei miettimällä parane.

Se on jotain niin suurta,

Se on jotain niin pientä

Ettei sitä voi järjellä käsitellä,

Silti sen kanssa on elettävä.

Valintatilanteissa on usein hyvä

muistaa,

Että jotain on valittava,

Muuten ei saa mitään.

Epävarmuus ei ole mitään todellista,

Mutta se estää toimimasta ja

Tekee olon epämukavaksi.

Tärkeintähän on,

Puhua ihmisille,

Heidän kielellään,

Oma persoonamme säilyttäen.

Aika voi olla paras ystäväsi,

Tai pahin vihollisesi.

Mieli oppii harjautumalla sen,

Minkä hyväksi katsoo.



Mieli oppii harjaantumisen kautta sen minkä hyväksi

katsoo.

Aika on paras ystäväsi

Tai pahin vihollisesi.

Samahan se on, missä sitä istuu.

Rutiinit sujuvat omalla painollaan,

Muutos vaatii voimaa

Lopuksi

Juuri tässä hetkessä

Kaikki on niin hyvin,

Kuin näillä lähtökohdilla ja näillä edellytyksillä

Juuri tällä hetkellä voi vain olla.

Ole tyytyväinen tähän hetkeen.

Uskon vakaasti ja vilpittömästi,

Että juuri nämä seikat mielessäsi,

Voit joskus näin ajatellessasi olla pienen ja ohi

kiitävän, mutta silti hetken

Onnellinen.

Vapaus

Suurinta vapautta on

Asettaa itse omat vapautensa rajat.

Parhaimmillaan ja puhtaimmillaan ihmisen vapaus on,

Kun sitä ei tarvitse tavoitella.

Aivot toimivat parhaiten vapaana

Mitä sitä tyhjästä päästä,

Kun on komiat kuoret

Reiluudellakin on reunaehtonsa,

(Jos joku kohtelee sinua huonosti,

Voit jättää hänet suosiosi ulkopuolelle).

Suhtautuminen / Käyttäytyminen

Miksi tyytyä selviytymään,

Kun voi kehittyä.

Vapauden hinta on rakkaus tai

Vapaus rakkauden hinta.

Liian usein ihminen

Joutuu valitsemaan jommankumman.

Positiivisuus kannattaa:

Mieluumminhan sitä on hyvällä tuulella.

Kannattaa suhtautua positiivisesti,

Koska se tuo,

Voimaa, hyvää mieltä ja uskoa.

Sehän on ihan yhtä järkevää,

Kuin kävisi housut jalassa tekemässä tarpeensa.

Vahvimmillasi olet menetettyäsi kaiken.

Pienet asiat ovat usein miten

Niitä kaikista suurimpia

Ja toisin päin.

Joskus on parasta

Kun on vain mitä odottaa.

Jos sinulta joskus kysytään

Miksi tuhlaat elämääsi?

Siihen on helppo vastata:

Jotenkinhan se aika täytyy saada kulumaan.



Vapputerveiset SYY-Joensuulta!

Kevät alkaa olla kohdillaan ja kyllähän tuo terassittaa

kovasti itse kutakin! Motivaatiota saa kaivella

kaikenlaisissa yhteyksissä, kuten kesätöiden

etsimisessä ja opintojen loppurutistuksessa.

Politiikkaakin tulee seurattua, varsinkin

koulutuspolitiikkaa niin paikallisella kuin valtiollisella

tasolla. Opintotukileikkauksista SYY on antanut noottia.

Lisäksi veroparatiisikikkailut ovat mediassa näkyvillä.

Elämme jännittäviä aikoja, ystävät hyvät.

Jos jollekulle on jäänyt epäselväksi, niin keitä me siis olemme? SYY, eli Suomen

Yhteiskuntaalan Ylioppilaat ry, on jokaisen valtio, yhteiskunta tai hallintotieteitä opiskelevan

oma etujärjestö. Kattojärjestömme on akavalainen liitto, Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry,

YKA. SYY ry:n jäsenistö koostuu Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen perustutkintoa

suorittavista jäsenistä. SYYJoensuu on siis paikallinen yhdistys, johon yhteiskuntaalan

opiskelijat voivat kuulua. Paikallisyhdistyksiä löytyy esimerkiksi Tampereelta, Kuopiosta,

Rovaniemeltä ja Helsingistä.

SYY valvoo yhteiskunnallisen alan opiskelijoiden etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin

sekä järjestää mielenkiintoisia työelämätapahtumia. Edunvalvonnassa SYY keskittyy

yhteiskunnallista alaa opiskelevien lisäksi myös vastavalmistuneiden yhteiskuntaosaajien etujen

ajamiseen. Työmarkkinapainotus on esillä kaikessa SYY:n toiminnassa, ja työmarkkinakentässä

SYY vaikuttaa Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen sekä Akavan opiskelijoiden kautta.

Jäsenistön etujen ajamisen ja työmarkkinapainotuksen lisäksi, SYY järjestää erilaisia vapaa

ajan tapahtumia niin yksin kuin ainejärjestöjen kanssa. SYYJoensuu toimii yhteistyössä Praxis

ry:n, Tombolo ry:n ja Legio Ostiensis ry:n kanssa.

Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen valtio, yhteiskunta tai

hallintotieteitä opiskeleva. Liittyminen on helppoa – ja opiskelijoille vielä hyvin edullista,

ainoastaan 28 euroa vuodessa. Liittymiskaavakkeen täyttäminen onnistuu kätevästi netissä.

Jäsenmaksun voi myös vähentää verotuksessa, sillä liitto ilmoittaa maksustasi verottajalle, eikä

sinun tarvitse huolehtia siitä! Lisäksi halutessasi voit liittyä työttömyyskassaan, jos teet

esimerkiksi kesätöitä mansikoiden poiminnassa. Toisin sanoen ei tarvitse tehdä oman alan töitä

kerryttääkseen kassaasi. Työssäoloehdon tulee kuitenkin täyttyä.



Mitä muuta jäsenyys tarjoaa? No, saat muun muassa vapaaajan matka ja

matkatavaravakuutuksen sekä tapaturmavakuutuksen, henkilökohtaista urapalvelua,

mentorointia opintojen loppuvaiheessa yhteiskunnallisen alan asiantuntijalta, Uralehden kaksi

kertaa vuodessa, neuvontapalveluja liiton asiamiehiltä ja lakimiehiltä.. Tarvitseeko jatkaa? Miksi

et siis lyöttäytyisi laajaan, monipuoliseen porukkaan ja vaikuttaa oman alan asioihin niin

paikallisesti kuin valtakunnallisesti? Tämä on loistava tapa tutustua ja verkostoitua muihin

opiskelijoihin ja oman alan osaajiin.

Lisätietoa ja ilmoittautumiskaavake löytyvät SYY:n valtakunnallisilta nettisivuilta osoitteesta

http://www.yhteiskuntaala.fi/syy/ . SYYJoensuun menoa ja meininkiä voit seurata Facebookista.

Facebookin lisäksi käytämme SYYJoensuun sähköpostia syy.joensuu(at)gmail.com .

Erittäin hyvää alkavaa kesää, ja muistakaahan tulla sankoin joukoin paikalle SYY:n tapahtumiin

ja toimintaan mukaan!

 Mika Keränen, SYYJoensuun hallituksen puheenjohtaja, yhteiskuntapolitiikka

 Iiro Tuovinen, SYYJoensuun hallituksen varapuheenjohtaja, yhteiskuntapolitiikka

 AnnaReetta Kyllönen, SYYJoensuun hallituksen sihteeri, yhteiskuntapolitiikka

P.S. Sitten jotain aivan muuta: https://www.youtube.com/watch?v=0aEICBL1ICI

https://www.youtube.com/watch?v=PYtXuBN1Hvc



Hirvibaarin sota – Metrian vastaisku

On käynnissä taistelu Naturasta.

Salaisen kopin

pingviinikapinalliset

ovat onnistuneet

vähitellen tunkeutumaan

pahojen bilsareiden tukikohtaan.

Pingviinikapinalliset ovat saaneet haltuunsa

piirustukset

DEATHRIASTA.

Se on punatiilinen tukikohta,

joka pystyy tuhoamaan

kokonaisen Naturan.

Bilsareiden takaaajama

Prinsessa pj Pappinen

kiiruhtaa kopille hallussaan

piirustukset,

jotka voivat pelastaa

tombololaiset

ja palauttaa järjestyksen

UEF:iin…

Metria on jo vuosikymmenien ajan ollut tombololaisten rakennus, jossa noudatetaan Tombolon

sääntöjä ja toimitaan Tombolon tavalla. Opiskelijat ovat iloisesti ja määrätietoisesti rakentaneet

vuosikurssista toiseen Metriasta parempaa, turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa paikkaa,

jossa on hyvä olla ja opiskella. Nyt kuitenkin tarvitsemme väliaikaisen tukikohdan, kunnes uusi,

uljas DeathstarMetria aka DEATHRIA valmistuu.

Tombololaiset ovat pahoillaan kuullessaan Mikrovilluksen hallituksen nauttimasta

epäluottamuksesta. Haluamme korostaa, että Tombolon hallitus nauttii ainejärjestön

sataprosenttista luottamusta tätä vastinetta kirjoittaessaan. Samalla haluamme todeta, että

Tombolo ei hyväksy segregaatiota ja käsittelee kaikkia ihmisiä (Homo sapiens) – myös bilsareita

– tasaarvoisina. Arvioimme ihmisiä heidän käytöksensä perusteella.

Lisäksi haluamme huomauttaa siitä merkittävästä seikasta, että bilsareiden moraaliset

arvot ovat vähintäänkin arveluttavia. Tuodaksemme julki vain kamalimmat hirmuteot, haluamme

ensinnäkin mainita mm. eläinten brutaalin leikkelemisen (hirvenkalloja sirkkelillä ja aivot

pöydälle). Toisena kohtana haluamme huomauttaa eläinten kidutuksesta, esimerkiksi Euroopan

unionin luontodirektiivin IVliitteessä tiukkaa suojelua vaativaksi lajiksi määritellyn Tombolo

pingviinin (Eudyptula tombolus) tatuoimisesta vastoin hänen tahtoaan. Pelkäämme kuitenkin,



etteivät bilsarit – jotka eivät ole humanisteja – pysty käsittelemään moraalisia ongelmiaan ja

konfliktin ratkaiseminen vaatii fyysisiä keinoja. Siksi bilsareiden, jotka ovat militaarisesti

jälkeenjääneitä jalkaväkimiinoineen, tulisikin varoa Tombolon pingviinikapinallisarmeijan ja

ahkerasti larppaavien varnitsalaisten sotilasliiton käyttämiä eettisiä viuhkapanoksia ja

DEATHRIAN kuolonsäteen tuhovoimaa.

Bilsarit ilmaisivat huolensa Tombolon tiestä ja sen turmiollisuudesta kovia luonnontieteitä

arvostavalle laitokselle. Tombolon humanistit haluavat kuitenkin vain nauttia Naturan

vieraanvaraisuudesta ja Hirvibaarin antimista. Naturan vanhanaikaiset ja pinttyneet punatiilet

myös tuntuvat Metriaan tottuneista tombololaisista kodikkailta ja turvallisilta, ja nöyrin toiveemme

onkin, että voisimme tuntea itsemme tervetulleiksi bilsan laitoksella sillä aikaa, kun rakasta

Metriaamme saneerataan. Toivomme, että humanisti tai pieni pingviini voi saapua Naturalle ja

luoda kontaktia bilsan naisiin ilman pelkoa täytetyksi joutumisesta.

Lopuksi haluamme todeta, että keltaiset haalarit ovat helvetin rumat. Lisäksi haluamme

hyvän tahdon eleenä  koska olemme vieneet teidän opintopisteenne ja naisenne ja puhuneet

tutkimuksestamme laitoksenne tiloissa  antaa teille tämän kauan kaivatun KARTTAKURSSIN (5

op). Kannattaa vilkaista lehden loppu.

Mustaa oravaa kaivaten ja älytöntä vappua toivottaen

Tombolon jedi-neuvosto
Paklas Nippinen

Nyko Nikänen

Robekka Reine

Leroliina Kahtimäki

Hanja Ropponen

Hätrik Pamäläinen

Mäko Nikinen

PS. Pingviini löytyy myös Tinderistä. Ne bilsan naiset, jotka eivät täytä pingviinejä, ottakaa

yhteyttää.



Vappukuulumiset Metrian kahvion työntekijältä

Vappu hiipii ihmisten mieliin ja siman tuoksu houkuttelee luennoilla nuokkujat Metrian kahvioon

hakemaan aamupäivän kadoksissa ollutta vireystilaa jostain take away kahvikuppien ja

mehevien munkkirinkilöiden välimaastosta. Rakkaan toisen kotikolomme, Metrian, kahviossa

puuhaa aina yhtä iloinen ja aurinkoinen kahviotyöntekijä Janika, joka huikkaa hyvät huomenet ja

tsemppaa hiukan lisäenergiaa jokaisen Metrian luentosaleihin pinkovan opiskelijan päivään.

Useat kanssaopiskelijat ovat kehuneet ihanan pirtsakan Janikan hyväntuulisuutta, joka tarttuu

nopeasti omaankin päivään. Kipitän sateisena aamuna Metrialle kysymään Janikan

vappukuulumisia ja hän kertoo odottavansa lähestyvää vappua innoissaan.

Tähän mennessä kuusi vuotta Joensuussa asunut ja reilut kaksi vuotta Metrian kahviossa

opiskelijoiden väsyneitä päiviä pelastanut Janika on kotoisin eteläSuomesta, mutta Joensuun

murre on jo parissa vuodessa tarttunut nopeasti ihmisten kanssa jutellessa. Janika kertoo normi

työpäivänsä olevan vilkas aamuaikasesta iltapäivään asti. Vakkariasiakkaina on luonnollisesti

henkilökuntaa ja opiskelijoita, joista suurinosa varmasti tunnistaa hymyilevän Janikan kahvion

tiskin takaa.

Janikan mukaan Metria on kodikas työpaikka, ja mukavista asiakkaista ja asiakkaiden

kanssa höpöttelystä saa puhtia omaan työpäiväänsä. Nyt kun Metria menee remppaan, Janika

siirtyy johonkin muuhun yliopiston alueella olevaan Amican pisteeseen töihin. Hänen mielestään

on hyvä, että kahvio saa uudet tilat sekä ilmeen rempan myötä.

Moni asiakas vaihtaa kuulumisiaan Janikan kanssa ostaessaan tuoksuvan voisilmäpullan

tai aamupalaleivän, ja Janika toivottaa aurinkoista päivää perään. Keväisen pirtsakka Janika

kertoo lempivuodenaikansa olevan kuitenkin syksy ja tunnelmoivansa syksyn sateita ja tuiskuja.

Kevään lähestyvissä vappukarkeloissa parasta hänestä on kuitenkin siman ja munkin lyömätön

kombo. Haastattelun lopuksi Janika toivottavaa vielä kaikille Tombolon vappulehden lukijoille

mukavaa vappua ja hyvää kesän alkua. Kiitos Janikalle monien väsyneiden aamujen

pelastamisesta! :)



Tombolon vappulehden tekstiviestipalsta

Saunatonttu tiirailee

nakunaisia ja pikkutonttu

seisoo

Metrian kahvioon on saatava

Aoikeudet sekä discopallo

Sporttiset pingviinit ottakee

yhteyttä! yst.terv. savuton

sporttinen 1v pingviini

HUKKASIN, noin klo.02.37

05.00 välisenä aikana

keskustan alueelle

perunamuusini, sekä

pullonavaajani!

LÖYTÖPALKKIO!!1!

Suolistonukkaa ja

viitasammakoita voisi

vähentää Dethrian katolla

olevalla laserpysyllä –nimim.

olemme erilaisia, hyvä niin

Praxis Ry lupaa hankkia

epätoivoiselle Tombolo

pingviinille VappuHeilan

vappupäivään klo12.

mennessä

Metrian aulassa havaittu

poikkitieteellistä silmäpeliä

puolin ja toisin KOKO menneen

lukuvuoden ajan. –nimim.

tehkää jo jotain

Etsitään lintua

elämänkumppaniksi, lajilla ei

väliä, kunhan ei ole kotka.

Terv. mr X

2=1

Kotiloiksaa on smooth r'n'b

Kuinka monta pinppikarvaa

siihen leimaan



Tombolon wappuristikko

Poikittain

4. Kirjallisten tuotoksiemme hautausmaa,
oppimisalusta
5. Kurssishoppailun ykköspaikka
7. Muinainen ainejärjestö
10. Vaappuu mennessään
12. Johdatus epämääräisiin
tutkimusmenetelmiin eli
17. Myöhästelen aamuisin paljon eli
18. Räkäjuoppojen viinanhimoissaan
valmistama väkevä juoma
19. Auttaa opiskelua koskevissa kysymyksissä
22. Koiralle käsketään näin, kun sen halutaan
pysyvän aloillaan
24. Alempi korkeakoulututkinto
25. Pingviinien päiväkerhon järjestämispaikka
26. Tombolo on ________
28. Tsöbötti, keskiketterä, ohrapirtelö
29. Laitoksemme lyhenne
31. Biologian opiskelijoiden ainejärjestö

Pystyyn

1. 2 Become 1
2. Erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö
3. Tombolo on perustettu sen raunioille
6. Futurasta käytetty nimitys, TVsarja
8. Edesmennyt ainejärjestö
9. Natura eli
11. Pingviinien koti
12. Rakas opiskelukaupunkimme
13. Historian opiskelijoiden ainejärjestö
14. Varnitsan toimisto eli Tombolon _____
15. Ylempi korkeakoulututkinto
16. Ravintolassa voi ____ + ta alkoholijuomia
20. Yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja
filosofian opiskelijoiden ainejärjestö
21. Mestareiden työllä ja taidolla valmistama
viisastenjuoma
23. Geoinformatiikka
27. Henkilökohtainen opintosuunnitelma
30. Jos jokin asia ei ole priimaa, se voi olla
silti ____ hyvä
31. Metrian tietokoneluokka






