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Pääkirjoitus 

Sain tänä vuonna suuren ja arvostetun 
kunnian toimia Tombolon historian toisen 
Wappulehden päätoimittajana. Suuri vastuu 
se olikin, mutta yhdessä uljaan ja 
ammattitaitoisen toimittajatiimimme 
kanssa saimme lehden kasaan ja tässä se 
nyt on. Ulkomuoto voi hämätä, mutta 
sisältö on täyttä kultaa niin kuin 
tombololaiset yleensä ovat. 

Lehtemme teemat jatkavat jo melkein 
perinteeksi muodostuneita linjoja: alkoholi, 
vappu ja dagen efter. Nämä ovat 
tombololaisille tärkeitä aiheita, ne 
yhdistävät. Tänä vuonna lehteemme 
saimme myös opiskeluaikojen muisteloita 
verrattain arvostetuilta tahoilta. 
Haastateltavia kalastelimme maailman 
toiselta laidalta asti sekä pitkään odotetut 
Pingun ja Manin suhdekuviot saatetaan 
vihdoin päivänvaloon. Sen enempää 
paljastamatta: 

Lukemisen iloa! 

Tuuli Hyppänen, Tombolon taloudenhoitaja 
sekä Wappulehden päätoimittaja 

 

 

 Muu toimitus: 

 

Laura Heikkilä 

Ekku Keurulainen 

Venla Liljeström 

Lisa Niskasaari 

Jaakko Pohjala 
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Yhdessäolo 

 

Vappulehden perinteisiin kuuluu kaiketi 
olennaisena osana, että puheenjohtaja 
kirjoittaa siihen oman tervehdyksensä. Kaiketi 
se on siis pakko tehdä, vaikka useimmiten 
haluaisinkin olla tekemättä mitään. Enpä voi 
valittaa, itsehän olen tähän hommaan 
lupautunut. Ehkä jopa halunnut. Tuohon 
kysymykseen ei varmaankaan ole kenelläkään 
tarkkaa vastausta.  

Kulunut lukuvuosi alkaa olla suurimmaksi 
osaksi takanapäin ja ihan hyvä niin. Itselleni 
eniten päänvaivaa ovat tuottaneet uudet 
sivuaineet ja ainejärjestöhommat. Uusille 
vesille lähteminen tutusta & turvallisesta 
mantsasta on hieman kuin työelämään 
astumisen simulointia; pitää oikeasti tehdä 
jotakin. Varsinkaan kun itseäni ei ole koskaan 
suuremmin kiehtonut ura valtion tai kunnan 
palveluksessa. On myöskin hieman 
masentavaa huomata, että lukion lyhyen 
matematiikan vaikeustasoa vastaavat tehtävät 
tuottavat minulle enemmän päänvaivaa, kuin 
mitä haluaisin. Taidan ehkä vain pitää itseäni 
fiksumpana mitä olen, kukapa ei. 

Olennaisin asia tällä hetkellä kuitenkin on se, 
että vappu on taas kohta! Vappuhan on 
perinteisesti kaikkien suomalaisten juhla, 
mutta erityisesti opiskelijoiden. Liekö tähän 
syynä Ruotsista saatu malli vapusta 
ylioppilaiden juhlapäivänä vai puolimoraalinen 
velvoite konsumoida suuret määrät alkoholia 
monena päivänä putkeen? Oli miten oli, 
vappu on opiskelijoille mukavaa & huoletonta 
yhdessäolon aikaa jolloin suurin osa 
lukuvuoden työmäärästä alkaa olemaan 
takanapäin. Ehkäpä yksi uusintatentti 
toukokuun lopussa tai rästiin jäänyt 
opintopäiväkirja kummittelee takaraivossa. 
Näistä kuitenkin oppii olemaan stressaamatta 
liikaa viimeistään toisena opiskeluvuotena. 
Luulen tämän toteamuksen pitävän paikkansa 
ainakin tombololaisten keskuudessa. 

Haluan toivottaa tämän kirjoituksen myötä 
kaikille Tombolon jäsenille oikein mukavaa ja 
railakasta vappua. Minusta kuluvan 
lukuvuoden aikana yhteishenki on ollut 
loistava ja olemme yhdessä saaneet paljon 
hyvää aikaan. Enkä puhu nyt ainoastaan 
Jodelissa esiintyvästä Tombolo-spämmistä, 
josta voi olla montaa mieltä. Haluan myös 
erityisesti kiittää hallitusta, joka on ahkerasti 
jaksanut järjestää tapahtumia ja tekemistä, 
jotta jaksaisimme elämäämme raskaan 
opiskelun ympäröimänä. Edellistä 
puheenjohtajaa lainaten: Tombolo on yhteisö.  

Satumaista & hauskaa vappua kaikille!  

 

Toivottaa,  

Matias Hänninen, Tombolo ry:n 
puheenjohtaja 
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Mielensäpahoittajan jorinoita 

  

Hieman arvelutti tarttua toimeen, kun 
Wappulehden toimitus pyysi minua eläkkeelle 
siirtymiseni johdosta kirjoittamaan 
taipaleestani yliopistossa ja kokemuksistani 
opiskelijoista. Vappulehdethän ovat yleensä 
huumoripläjäyksiä eivätkä mitään asialehtiä. 
Ensin tuli mieleeni, että olenkohan turhan 
tosikkomaisesti luennoilla kertonut menneistä 
hyvistä ajoista ja nykyhetken surkeudesta. 
Toimituksessa on ehkä ajateltu, että nyt 
saavat lukijatkin nauraa paikallisen 
mielensäpahoittajan jorinoille siitä, miten 
kaikki oli yliopistossa ennen paremmin. 

  

Asiaa hetken mietittyäni oivalsin heti, ettei 
siitä voi olla kysymys. Nykyopiskelijat ovat niin 
hyvätapaisia, etteivät osaa edes nauraa 
vanhemman sukupolven päähänpinttymille. 
Toisin olivat asiat ennen. ”Älä luota 
kehenkään yli kolmekymppiseen”, oli minun 
opiskelija-aikojeni ohjenuora. Vanhoja 
perinteitä ja tapoja emme etenkään 
noudattaneet. Vietimme opinahjossani 
Turussa vappua ja kaikkia muitakin juhlia 
ryystämällä arkivaatteissa keskiolutta suoraan 
pullon suusta ylioppilastalon kellarissa 
sijaitsevissa osakuntien tiloissa. 

  

Sen vuoksi olikin aikamoinen järkytys, kun 
professoriksi tultuani sain kutsun 
yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden järjestön 
Praxiksen vuosijuhlaan. Kutsussa määrättiin 
asuksi tumma puku. Koska minut oltiin 
nimittämässä juhlissa Praxiksen 
kunniajäseneksi, menin paikalle, mutta 
arkivaatteissa. Kaikki miesopiskelijat olivat 
tummissa puvuissa ja naiset hienoissa 
juhlahepeneissä. 

  

Juhlissa selvisi, että kaikki oppiaineen 
professorit nimitettiin ilman sen kummempia 
ansioita automaattisesti kunniajäseniksi. 
Lehtoreita ja muita ansioituneempia opettajia 
ei ollut kunniajäseninä. Yllättävän 
kritiikittömästi ja myötäsukaisesti opiskelijat 
olivat omaksuneet yliopiston hierarkiat. Olen 
myöhemminkin saanut kutsuja 
opiskelijajärjestöjemme – esimerkiksi 
Tombolon edeltäjän Loikan -– juhliin, mutta 
en ole mennyt moisiin pukuilveilyihin. 
Taparappiota edustavan sukupolven 
edustajana pahoitan aina mieleni, kun joku 
yrittää ohjailla, miten pitäisi pukeutua. 

  

Onneksi sentään varsinaisista 
opetustilanteista minulla on lähinnä vain hyviä 
muistoja. Luentopalautteessa olen saanut 
opettavaista kritiikkiä esimerkiksi siitä, että 
luennoin niin kovaäänisesti, etteivät kaikkien 
korvat sitä kestä. Itse arvostan opiskelijoissa 
kriittisyyttä ja kykyä kyseenalaistaa asioita, 
mitä monet nykyään tosin saattavat pitää 
merkityksettömänä mielensä pahoittamisena. 
Kriittinen ja osallistuva henki näyttää 
vaihtelevan paljon eri vuosikurssien välillä. 
Esimerkiksi Loikan aikaisemmat sukupolvet 
toivat opiskelijoiden näkemyksiä opetuksesta 
aktiivisemmin opettajakunnan tietoisuuteen 
kuin nykyopiskelijat. 

  

Parhaat kokemukseni yhteistyöstä 
opiskelijoiden kanssa ovat runsaan kymmenen 
vuoden takaa yhteiskuntapolitiikan 
laitokselta, johon ympäristöpolitiikan oppiaine 
silloin kuului. Praxiksessa toimi silloin hyvin 
aktiivinen ja aikaansaava sukupolvi. Taisi olla 
sama porukka, joka järjesti niitä pukujuhlia. 
Mutta he esittivät myös perusteltua kritiikkiä 
opetuksesta ja tutkintorakenteesta, mikä 
johtikin opetusohjelman ja 
opetusmenetelmien uudistamiseen. 
Pohjatyönä kehittämiselle ryhmä 
opiskelijoista teki harjoitustyönä 
pienimuotoisen haastattelututkimuksen 
opiskelijoiden näkemyksistä opiskelusta. 
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Paine opetuksen uudistamiseen syntyi tässä 
esimerkkitapauksessa opiskelijoiden piirissä. 
Samanlaista aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta 
toivoisin Tombololta opetuksen arvioinnissa ja 
kehittämisessä. Ilman opiskelijoiden 
aktiivisuutta henkilökunta jatkaa 
itsetyytyväisenä entiseen malliin. Muutenkin 
opiskelijoiden kannattaa aktivoitua, sillä 
historia- ja maantieteiden laitoksen 
johtamiskulttuuri on toivon mukaan 
siirtymässä johdon vaihtumisen myötä 
keskustelevampaan ja avoimempaan 
suuntaan. Nyt luodaan lähivuosien 
toimintamalleja ja -tapoja ja siinä työssä 
tarvitaan myös opiskelijoiden aktiivista 
panosta. 

  

Pertti Rannikko 
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Pingviini pakolaisena 

 

Nykyisin kaksivuotias Tombolo ry ei ehtinyt 
asustaa uutena ainejärjestönä Metrialla vuotta 
kauemmin, kun rakennus määrättiin 
valitettavaan remonttiin. Villi huhu kertoo 
remontin syyksi Tombolon akateemisten 
illanviettojen aiheuttamat kosteusvauriot. 
Tarkoittiko lähteeni sitten kosteusvaurioilla 
rakennusta vai ainejärjestön kanssajuhlijoita 
jäi Kerubin metelissä epäselväksi, kuten koko 
iltakin, mutta se on toinen tarina. 

Syystä tai toisesta rakennuksen todettiin 
olevan vain noin 13 miljoonan euron remontin 
tarpeessa. Rakkaalle Metrialle jätettiin 
väliaikaiset hyvästit vapun 2016 R.I.P. (Rest 
In Pieces) -Metria bileissä. 

Tombolo siirrätettiin remontin tieltä Educalle 
massiivisella operaatiolla. Ainejärjestö teki 
historiaa, sillä evakko oli karjalaisille 
ensimmäinen sitten vuoden 1944. Aika 
pakolaisjärjestönä Educalla on toistaiseksi 
lukuvuonna 2016-17 ollut yllättävän 

miellyttävää, mutta vuoden 2017 loppu, jolloin 
Metrian on määrä herätä henkiin, lähestyy 
juhlimisesta huolimatta tuskallisen hitaasti. 
Ennenaikainen pakkopalautus takaisin 
kotirakennukselle olisikin erittäin toivottavaa. 

Missään ei ole yhtä mukavaa pilkkiä kuin 
Metrian M100:sen pehmeillä penkeillä, sillä 
Educan E200:sen minimalistijakkaroilla 
nukkuminen on suorastaan mahdotonta. 
Mielestäni ne ovatkin sitsaamista, eivätkä 
opiskelua varten. On myös mahdollista, että 
paikallisissa pedagogisissa opinnoissa niillä 
simuloidaan aitoa koulunpenkillä istumisen 
ilmapiiriä. Old school ei ole minun makuuni, 
ja toivoisinkin jo oman puutuneen 
takamukseni takia pikaista paluuta rakkaalle 
Metrialle! 

Niin joo. Kiitoksia päättäjille, että saimme 
kuitenkin katon päidemme päälle, vaikka 
tuskin pingviini olisi susirajan kylmyydestä 
valittanut! 

Klara vappen, 

Aaro Tuovinen 
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Vessan seinä -palsta

 

 

Poikien vessan seinä 

LG LG VGV 

kannu manseen 

TÄHÄ VISSII PALAUTE 

Ympäristöoikeus hajottaa pään 

PINPPI (toim. huom. kuva isosta kirkkoveneestä) 

Kysykää Jodelista Lotsari ❤ 

Moi TOMBOLLLLO Terv. salainen ihailija 

KOOMA ALKAA 

Ootte kuumia 

Saako tuuletinta pienemmälle? 

Tombolo voisi lahjoittaa opettajille haalarit 

Mitäs homeboyt? 

Viljang, tiedän että kuset täällä! ❤ 

Haluan, että tiedät olevasi täysi hinttari! ❤ 

Moi t. Turku 

Kirjoitan vessan seiniin, valitettavasti, ystävät, en 
viisastu. Paskalla olemme kaikki runoilijoita, 
runoilijoiden keskellä olemme paskoja! 

Turku on Suomen Pariisi! 

Turku  
+ 
saaristo 
RKP 
kaunis 
Aurajoki 
Varissuo 
Föri 
Meyer Turku 
Tippa-T 

- 
haiseva 

aurajoki 
TPS 

Jethro 
Varissuo 

hesalaiset 

MENKÄÄ ETEENPÄIN t. Juti #7 

Torstaina pitää kuulemma mennä aikasin nukkuu – 
o aikanen aamu 

  

 

 

 

Tyttöjen vessan seinä 

Miksi tombololaiset käyttää kaikki samanmallista 
pipoa? 

Tombololaisilla on hassut pipot 

NE PIPOT ON TOSIAAN HASSUT 

Sitsit 29/3/17 

$ 

Miksi tombolo?!? 

SINÄ OLET IHME 

       Æihme kun ilmestyit luennolla 8O 

SYNAPSI WAS HERE #åbo 

Me tehtiin sillee tymästi etä näytettii työile 
kikeleitä 

#THERESE JOHAUG ÄR SÅ HET OCH SÅ 
DOPING 

#Justmedianomithings❤ 
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Vapun parhaat darramätöt 
Big D’s  

 

Rasvasen darramätön mekka, safka iha törkeen 
hyvää, mut aika tyyristä. Alla makoileva grillattu 
kanahamppari makso 13,5e. Mut oli kyl wörtti!! 
Lisukkeet maksaa kyl siihe päälle vähä viel lisää. 
Bursien lisäks paikast saa myös älyttömän rasvasii 
kanasiipii ja ribsei.  

Arvosana 4,5/5 

  

Pizza express 

Hyvät halpispizzat. Makuelämys ei tarjoo mitää 
erikoista, mut kuuden euron hintaan ei sitä voi 
oikee vaatiikaan.  

 

Arvosana 3/5 

  

  

 Pizza Master 

Vähän parempi tasoltaan kuin Express, mut useat 
pizzat aika raskaita ja juustoisia, mikä tietenkin 
sopii juuri siihen vapunajan tiettyyn nälkään. 
Masterin iskender- ja rullakebut todettu myös ihan 
wörteiks.  

 

3,5/5 
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Amica Carelia 

Carelian ravintola on todellisen 
budjettidarramättöilijän taivas. Viikonloppuisin 
safkan taso hieman arkea parempi. Carelialta 
löytyy tunnetusti myös aina jotakin 
kasvissyöjillekin.  

4/5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolly 

Joensuun legendaarisin bursapaikka, mut jos totta 
puhutaan ei hampurilaisissa oo mitään erikoista. 
Jokaiseen makuun kyl löytyy jotakin, 
mozzarellahampurilaisesta lihaisaan 
äijähampurilaiseen. Silti baarin jälkeisen nälän 
tyydytys on taattu. 

2,5/5 
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KOOMA -gallup 
 

Helsinki 

 

Valtteri, Tuuli Sari Saara 

Helsinkiläisistä haastateltavistamme kaikki 
menettivät kooma neitsyytensä Joensuussa. 
Rakkaassa Helsingissä opiskelukaupunkina on 
parasta monipuolisuus ja sopiva koko. 
Joensuusta puolestaan helsinkiläisille jäi 
positiivinen kuva ja vaikkei ilmasto ehkä niin 
vakuuttanut, he kyllä uskovat 
kotikaupunkimme olevan varmasti kiva 
kesällä. Lyhyet ja pyörällä taitettavissa olevat 
välimatkat ovat myös plussaa. Tour de 
Joensuu oli ehdottomasti paras juttu 
tapahtumassa: sen kautta tutustuin uusiin 
mantsalaisiin, ja vapaamuotoiset rastit olivat 
hauskoja toteuttaa. Muutaman viikon päässä 
häämöttävästä ensimmäisestä 
opiskelijavapusta ystävämme ennustavat 
raskasta. Haastattelun lopuksi kysymme 
klassisen kysymyksen: mikä on tombolo? 
Pääkaupunkiseutulaisilta vastaus tulee kuin 
apteekin hyllyltä. Valitettavasti ihailtavan 
laajan yleissivistyksen taustalta paljastuukin 
asian sinällään ihan nokkela googlettaminen 
ennen reissuun lähtöä. 

 

 

 

 

 

 

 

Turku 

Ilja, Henri, Lari, Aleksi 

Turkulaiset kollegoillemme Joensuun kooma 
oli jo vähintään toinen. Parhaiksi jutuiksi siinä 
omassa rakkaassa kotikaupungissa pojat 
luettelevat kaverit, kompaktiuden, torihesen, 
dynamon (baari) ja Lösönen (kts. YouTube). 
Joensuuta puolestaan turkulaiset väittävät 
”ihan mestaksi paikaksi” ja huikeaksi 
kaupungiksi. Keskustelussa esiin nousee myös 
Suomen ryypätyimmät saaret ja mikäs muu 
kuin Dolly. Kehuja saa myös opiskelijaruoka 
(etelässä ruokapuolen on oltava todella 
huonolla tolalla). Vapusta turkulaiset 
povaavat kosteaa. 
 Mutta mikäs se tombolo on? 
 - Eiks se oo joku eläin? Joku selkärangaton? 
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Joensuu 

 

Marika, Jopsi, Elli, Mikael, Jaakko, Ekku 
Jeremias 

Suurimmalle osalle paikalle raahautuneista 
darraisista joensuulaisista kooma oli 
ensimmäinen. Parasta Joensuussa on halpa 
kalja, Tombolo ja hyvät 
urheilumahdollisuudet. Kotikaupunki on myös 
mukava ja kivan kokoinen, mutta 
liikenneyhteyksissä olisi kyllä parantamisen 
varaa ja pizzaa olisi kiva saada myös 
maanantaisin. No mikäs oli paras juttu 
koomassa? 
 - Vastaisin jos muistaisin, joku mutisee. 
 - Se, että se on ohi, yksi järjestäjistä 
huokaisee. 
Fuksipoikien kaljakisaa oli hauska seurata ja 
sen siinä sivussa myös muihin mantsalaisiin 
tutustua. Joensuulaista 12 päivän vappua 
tombololaiset odottavat jo innolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitettavasti oululaiset ehtivät lähteä ennen 
haastattelun tekoa, eikä heitä tavoitettu 
muilla keinoin jälkikäteen. 
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Valtion päämiesten wapputerveiset 
 

Kuten jokaista aiempaakin Tombolon 
Wappulehteä tehdessä pyrimme tänäkin 
vuonna saamaan uniikkiin lehteemme 
terveiset kansan parissa syvää arvostusta 
nauttivalta henkilöltä. Aikaisemmissa 
julkaisuissa tavoitteessa on onnistuttu hyvin – 
kukapa nyt ei haluaisi nimeään julkaistavaksi 
Tombolon lehdessä?   

Ikävä kyllä tänä vuonna jouduimme osittain  
pettymään yleensä luotettavaksi todettuihin 
lähteisiin. Lähestyimme tasapuolisesti 
jokaisen eduskuntapuolueen puheenjohtajaa 
sekä tasavallan presidenttiä, mutta ainoastaan 
RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja 
Henrikssonin ja Vasemmistoliiton osalta 
saimme kiinnostuneita kyselyitä 
Wappulehden terveisiin liittyen. Lupaavien 
viestittelyjen jälkeen emme kuitenkaan 
kuulleet enää Vasemmistoliiton 
yhteyshenkilöstä ennen lehden viemistä 
painoon.  

Emme kuitenkaan tässäkään Wappulehdessä 
jätä lukijoitamme aivan tyhjin käsin. Vaikka 
tasavallan presidentti ei henkilökohtaisesti 
vastannutkaan yhteydenottopyyntöömme, 
saimme kuitenkin lämpimät terveiset hänen 
avustajaltaan. Lisäksi RKP:n puheenjohtaja 
Anna-Maja Henriksson kirjoitti 
ainejärjestöllemme terveiset. Liitämme 
terveiset lehteemme myös ruotsiksi niille, 
jotka kaipaavat vielä hieman harjoitusta 
virkamiesruotsin kanssa. 

TP/1521/00.01/2017  

Hyvä Wappulehden toimitus,   

Kiitän tasavallan presidentti Sauli Niinistölle 
osoittamastanne ystävällisestä viestistä, jossa 
pyydätte häneltä tervehdystä Itä-Suomen 
yliopiston Tombolo ry:n vappuaiheeseen 
lehteen.  

Valitettavasti tasavallan presidentillä ei 
juhlavuoden kiireiden vuoksi ole  

 

 

mahdollisuutta antaa toivomaanne 
tervehdystä.  

Omasta puolestani toivotan teille kuitenkin 
hyvää alkanutta kevättä sekä hyvää Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta!  

Parhain terveisin,  

   

Pete Pokkinen  
Tasavallan presidentin erityisavustaja 

 

 

 

 

 

Hyvät opiskelijat ja ainejärjestö Tombolo Ry:n 
jäsenet! 

Opiskeluaika on tärkeää aikaa. Sitä se oli myös 
minulle ollessani nuori oikeustieteen 
opiskelija Helsingin yliopistossa 1980-luvulla. 
Vaikka opiskeluistani on aikaa, olen 
vakuuttunut siitä, että tämän päivän 
opiskelijaelämässä olisi minulle paljon tuttua. 

Opiskeluaika on antoisaa ja kiinnostavaa 
aikaa, silloin saa paljon erilaisia kokemuksia ja 
tapaa uusia ystäviä. Opiskeluista saa myös 
uusia ideoita ja oppii tuntemaan itsensä 
ihmisenä paremmin. Lyhyesti sanottuna, 
opiskeluaikana kasvaa ihmisenä! 

Kevät oli meille opiskelijoille erityistä aikaa, ja 
sen kohokohta oli tietenkin vappu. Yhtäkkiä 
kaikki talven aamusta iltaan kirjastossa 
kokeisiin lukemassa viettäneet opiskelijat 
pääsivät ikään kuin yhtä aikaa ulos – kuin 
kesälaitumelle päästetyt lehmät. Helsingin 
keskusta oli ääriään myöten täynnä iloisia 
opiskelijoita ja tungos Havis Amandan 
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ympärillä oli sanoinkuvaamaton. 
Ylioppilaslakki otettiin taas käyttöön, ilmassa 
oli iloa ja odotusta. Nyt juhlittaisiin kevättä, 
kesä oli tuloillaan, ja viimeinen koe oli kohta 
ohi. Ja hauskaa meillä oli – aamuyön 
pikkutunneille saakka. 

Usein mietin, kuinka uskomattoman paljon 
iloa kaikki ne opiskeluaikana solmitut 
ystävyyssuhteet ja kontaktit ovat tuoneet 
elämään. Tämän ymmärtää usein vasta 
jälkikäteen. Kun elää opiskeluaikaa ei asiaa 
oikein ajattele, mutta 10, 20, 30 vuoden 
jälkeen tilanne on toinen. 

Päivittäisessä elämässäni, niin 
kansanedustajana kuin puoluejohtajanakin, 
tapaan joka viikko ihmisiä, joihin olen jollain 
tavalla ollut yhteyksissä opintoaikanani. Jopa 
jotkut professorit, joita kuulemme 
perustuslakivaliokunnassa, ovat samoja kuin 
minun opiskeluaikanani! Suhteet kehittyvät ja 
ovat jossain määrin erilaisia, mutta yhteiset 
kokemukset yhdistävät meitä. 

Elämä ei kuitenkaan aina mene niin kuin 
toivomme. Edes opiskelijoilla kaikki päivät 
eivät ole aurinkoisia. Mutta myös silloin 
ystävät ovat tärkeitä. Juuri sinä voit olla 
ratkaisevassa roolissa siinä, miten joku 
ystävistäsi voi ja jaksaa. Se on myös tärkeää 
muistaa. Ystävät eivät ole läsnä vain hyvinä 
hetkinä, vaan myös huonoina päivinä. 

Ota siis kaikki irti omasta opiskeluajastasi, ole 
riittävän ahkera, mutta muista myös pitää 
hauskaa ja anna aikaa ystävillesi. Hyvä 
tasapaino on tärkeää. Hyvää Vappua teille 
kaikille! 

Anna-Maja Henriksson Kansanedustaja 
Puheenjohtaja RKP 

 

 

 

 

Bästa studerande och medlemmar i 
ämnesföreningen Tombolo! 

Studietiden är jätteviktig. Så var det också för 
mig, som ung juridikstuderande vid 
Helsingfors universitet på 1980-talet. Fastän 
det är länge sedan, är jag övertygad om att 
det finns mycket som är sig likt ännu i dagens 
studentliv. 

Man får nya vänner och möjligheter att vara 
med om allt från olika projekt till 
internationella konferenser och fester. Vyerna 
vidgas och man lär också känna sig själv som 
mänska allt bättre. Kort och gott, man växer! 

En speciell tid på året var naturligtvis våren, 
och alldeles särskilt Valborg. Då plötsligt var 
det som om alla som suttit inne på biblioteken 
ock läst tentlitteratur från morgon till kväll, 
hittat ut samtidigt – lite som korna som släpps 
ut på vårbete. Helsingfors centrum fylldes till 
bredden av glada studenter, och trängseln 
runt Havis Amanda var obeskrivlig. 
Studentmössorna kom igen till användning. 
Det var glädje och förväntan i luften. Våren 
skulle firas, sommaren var på antågande, sista 
tenten var snart över. Och roligt hade vi – 
ända in på småtimmarna. 

Det jag ofta tänkt på nu med facit på hand, är 
hur oerhört mycket glädje man har livet ut av 
alla de vänskapsband och kontakter som 
skapas just under studietiden. Då när man är 
mitt i det, tänker man inte så mycket på det, 
men efter 10, 20, 30 år är läget ett helt annat. 

I mitt dagliga liv, också som riksdagsledamot 
och partiordförande, träffar jag varje vecka 
mänskor som på något sätt haft en koppling 
till min studietid. Till och med vissa 
professorer som vi hör i grundlagsutskottet 
där jag är medlem, är de samma som jag i 
tiden hade då jag studerade! Och relationerna 
utvecklas och blir förstås till en del 
annorlunda. Men de gemensamma banden 
finns där bakom. 

Sedan är det ju så att livet inte alltid heller går 
som på räls. Alla dagar är inte solskensdagar, 
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inte heller då man är studerande. Men också 
då är vännerna så viktiga. Just du kan ha en 
avgörande roll för hur din kompis mår och 
orkar. Också det är viktigt att minnas. Vänner 
finns inte bara för de goda dagarna, utan 
också för de tunga. 

Så ta vara på din studietid, studera lagom 
flitigt, men kom också ihåg att ha roligt och ge 
dig tid för dina vänner. En lagom balans är 
aldrig fel. Glad Valborg till er alla! 

Anna-Maja Henriksson 

Riksdagsledamot 

Partiordförande 

SFP 
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Anime-Aleksi loves Japan 

 

 

 

 

 

Missä olet vaihdossa? Kansai Gaidai 
University, Hirakata, Japani 

Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu kukkuluuruu, 
Lämmintä alkaa olla jo 20 astetta ja 
kirsikkapuut kukkii. 5/5 pussikaljakelit 

Millaisia opintosi siellä ovat? Täällä piti 
valita pakollisen japanin kielikurssin lisäksi 
3-5 omavalintaista kurssia. Itse tietysti 
otin sen minimimäärän, mutta niissäkin 
kyllä riittää hommaa. Mitään 
maantieteeseen tai ympäristöpolitiikkaan 
liittyvää ei ollut, joten valitsin kursseja, 
jotka käsittelee kansainvälisiä 
suhteita/politiikkaa Itä-Aasiassa. 
Toivottavasti Outi pysyy näillä 
tyytyväisenä ” :D ” 

Mikä on ollut parasta vaihdossa? Ei 
tarvinnut hajota Suomen pakkasiin ja on 

saanut paljon uusia kavereita eri puolilta 
maailmaa 

Mikä on ollut ikävintä vaihdossa? 
Kursseilla on aika pitkälti läsnäolopakko, 
joten luennolle pitää raahautua vaikka 
olisi kuin jäätävä darra. Itsellä vielä alkaa 
neljänä päivänä viikossa klo 9.00… 

Mitkä ovat olleet suurimmat 
kulttuurierot? Ekana varmaan tulee 
mieleen ihan ihmisten yleinen 
kohteliaisuus, varsinkin 
asiakaspalvelutilanteissa. Välillä tuntuu 
huvittavalta kun tarjoilija kirjaimellisesti 
juoksee hakemaan menun ettei asiakas 
joudu odottamaan, koko ajan 
kumarrellaan ja kiitellään. Ihmiset jopa 
hymyilevät täällä 

Mitä ikävöit eniten Suomessa? Tiettyjä 
ihmisiä ja Roihun chilimajoneesipizzaa 

Vietätkö vappua siellä? Eiköhän sitä tule 
jotain keksittyä 

Mites toi anime? HYI, わたしはアニメを
みません 

Tuotko Tuulille tuliaisiksi japanilaisia 
currykuutioita? Voin tuodakin jos 
bongaan niitä jostain 

Terveiset Tombololle: Hyvää vappua, 
muistakaa huolehtia nesteytyksestä! 
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Miksi kukaan ei kertonut 
minulle opintojen aikana 
enempää työttömyyskassasta? 
 

Otsikon kysymys on valitettava ote elävästä 
elämästä, jonka allekirjoittanut on kuullut liian 
usein. Vaikka Wappu onkin kansantarinoihin, 
omakohtaisiin kokemuksiin ja ikuisten 
opiskelijoiden kertomusten perusteella 
opiskelijoiden elämän kulta-aikaa., päättyy 
sekin lysti aikanaan. Silloin katseet pitää 
kääntää kohti kesää ja sen mukanaan tuomia 
uusia mahdollisuuksia. 

Kesätöiden kynnykselle on hyvä palauttaa 
mieleen työttömyyskassa-asiat. 
Työttömyyskassan kuulumalla vakuutat itsesi 
työttömyyden varalle. Toimintaidea on sama 
kuin kotivakuutuksen kanssa. Maksat tasaisin 
väliajoin pienen summan rahaa 
vakuutusyhtiölle eli työttömyyskassalle. 
Työttömyyskassa turvaavaa tulosi, jos 
työttömyys yllättää. Kun lohkaiset pienen 
osan vakaista tuloistasi, saat sillä varmuuden 
odottamattoman tilanteen varalle. 

Loimun opiskelijajäseneksi liittyessäsi voit 
liittyä samalla työttömyyskassaan. Voit liittyä 
työttömyyskassaan myös jälkikäteen 
täyttämällä uuden hakemuksen 
opiskelijajäseneksi. Liittyessäsi kassaan sinulla 
pitää olla voimassa oleva työsopimus tai 
varma tieto siitä, milloin työsuhteesi alkaa. 
Loimun jäsenet ovat vakuutettuja 
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. 
Kassaan liittymisestä voit ilmoittaa Loimuun 
etukäteen heti, kun tiedät minä päivänä 
työsuhteesi alkaa. 

Milloin olet oikeutettu 
ansiosidonnaiseen päivärahaan? 
Jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan, sinun 
täytyy täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto 
tarkoittaa sitä, että sinun täytyy työskennellä 
kassaan liittymisen jälkeen opintojesi aikana 
yhteensä vähintään 26 viikkoa. Yksittäisetkin 
työviikot kerryttävät siis työssäoloehtoa.  

Työajan on oltava vähintään 18 tuntia 
viikossa. Kuukausipalkan tulee olla alan 
työehtosopimuksen mukainen, tai vähintään 1 
173 euroa kuukaudessa. Jos teet töitä osa-
aikaisella sopimuksella, suhteutetaan 
tuntipalkkasi täyteen kuukausipalkkaan, jota 
käytetään työssäoloehtoa tarkasteltaessa. 

Työssäoloehdon voi kerryttää täyteen jo 
opintojen aikana, jolloin olet oikeutettu 
parempaan toimeentuloon valmistumisen 
jälkeen, jos työttömyys pääsee yllättämään. 
Todennäköisin ajankohta lyhyelle 
työttömyysjaksolle on valmistumista seuraava 
vuosi, joten työssäoloehdon täyttäminen 
opintojen aikana on erittäin suositeltavaa! 

Loimun alojen opiskelijoiden keskiansiot 
kesällä 2015 olivat noin 2000 euroa 
kuukaudessa. Tällä tulotasolla 
ansiopäivärahaa saat noin 1200 euroa kuussa, 
joka on noin 500 euroa enemmän kuin Kelan 
700 euron suuruinen peruspäiväraha. 
Loimuun ja työttömyyskassaan kuuluvan 
opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 99 euroa 
vuodessa, joten jäsenmaksut kuittaantuvat 
melko nopeasti takaisin jo lyhyen 
työttömyysjakson kautta. Ja jos taas 
työtilanteesi pysyy hyvänä, ei tuo 99 euroa 
vuodessa ole kovin suuri menoerä tuloistasi.  

Teksti: Henri Annila, henri.annila@loimu.fi, 09 
6226 8550 

Kirjoittaja on Loimun opiskelija-asiamies, joka 

on kuullut liian usein vastavalmistuneiden ja 

nuorten asiantuntijoiden sanovan, ettei 

työttömyyskassan tärkeyttä korostettu heille 

opintojen aikana tarpeeksi. 

  

mailto:henri.annila@loimu.fi
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Manin ja Pingun seikkailut tilassa, 
ajassa ja paikassa 

 

Mani Pulu:  

Torstai iltapäivä. Herään Educan salista E200. 
Eilisestä ei ole muistikuvia, mutta sijainnistani 
päättelen, että Legiolla on ollut bileet eilen. 
Nyt sali on kuitenkin täynnä huomattavan 
hyvännäköisiä ja älykkään oloisia opiskelijoita. 
Päättelen niiden olevan tombololaisia, sillä 
kukaan muu ei pysty tekemään samanlaista 
vaikutusta yleisellä hurmaavuudellaan ja 
smootheilla tanssimooveillaan.  Kaikki on 
näissä bileissä paljon paremmin kuin Legion 
bileissä, tai ainakin muistan tällä kertaa jotain.  

Näkökenttääni osuu kaikista kuumin lintu mitä 
ikinä olen nähnyt. Tämä lihaksikas, mutta 
samalla sensuelli siipiään uimavälineenä 
käyttävä tipu tarjoaa minulle juomaa. Otan 
tarjouksen mielelläni vastaan, sillä pieni napsu 
saisi minutkin tuntemaan itseni yhtä 
itsevarmaksi sekä sulavaksi kuin kaikki 
tombololaiset ovat. Otan myös toisen, sillä en 
halua olla epäkohtelias. 

VIIKON PÄÄSTÄ 

Herään itselleni tuntemattomassa tilassa, 
ajassa ja paikassa. Huomaan, että en ole yksin. 
Pingviini katsoo minuun ja naureskellen kysyy: 
"Muistatkos mitään viime viikosta?". 
Myönnän muistikuvieni olevan häilyvät. 

Pingviini alkaa kertomaan tarinaa: 

"Lähdimme Educalta muutaman juoman 
jälkeen ilmalaivalla, sillä pingviinit eivät osaa 
lentää. Tapasimme ilmalaivalla  Indiana 
Jonesin, joka kyseli meiltä olemmeko natseja, 
sillä minulla oli SS-lasit päässä. Vastasin, että 
emme kannata natseja, pidämme vaan 
sairaan nopeista laseista. Katsoimme neuvoa 
mahdollisista matkakohteista Linnunradan 
käsikirjasta liftareille. Päätimme lähteä kirjan 
suosittelemaan taikamaailmaan Tylypahkaan. 

Laskeuduimme keskelle huispauskenttää, ja 
kaukaisuudessa näimme taivaalla pilviin 
piirtyneen pääkallon. Kysyimme läheiseltä, 
mukavan oloiselta herrasmieheltä pääkallon 
merkitystä. Herrasmies kääntyi, ja 
huomasimme, ettei hänellä ollut nenää. 
Totesimme heebon yhteistuumin 
mikrovilluslaiseksi. Heebo totesi olevansa 
pimeyden lordi Voldemort, toiselta nimeltään 
Darth Vader. Luulimme pahuuden nousseen 
hänen hattuunsa. Siihen hän totesi: "Mani, I 
am your father".  

Omituisesta kohtaamisesta toivuttuamme 
lähdimme taas ilmalaivalla matkaan, tällä 
kertaa päädyimme matkaamaan myyttiseen 
Gondoriin, tuohon Keski-Maan helmeen. 
Päästyämme perille huomasimme, että Manin 
blingit olivat kateissa. Onneksi apu oli lähellä, 
sillä vastaan käveli sattumalta ranskalainen 
mestarietsivä Hercule Poirot. Hän oli jo 
ratkaissut kadonneiden blingien mysteerin, 
mutta kieltäytyi antamasta niitä takaisin, 
koska kävi ilmi hänen olevan Belgiasta, ei 
Ranskasta. Päädyimme kuitenkin viettämään 
mukavaa ja rentoa iltaa nuotion ääreen, joka 
kovasti muistutti vihaista tuijottavaa silmää. 

Hyvästelimme Poirotin ja jatkoimme matkaa 
ilmalaivalla. Eksyimme hetkeksi, mutta 
Linnunradan käsikirja liftareille muistutti 
meitä, ettei kannata panikoida. Niinpä 
muistinkin, että edustan maantieteiden ja 
ympäristöpolitiikan kunniallista ja mahtavaa 
ainejärjestöä Tombolo Ry:tä, enkä siksi voi 
eksyä, oli tila, aika tai paikka mikä tahansa.  

Näimme kaukaisuudessa kauniin vihreän 
laakson. Laakson keskellä oli sininen 
fallossymbolihenkinen talo,  jonka ympärillä 
tanssi pieniä olioita. Aluksi pidimme niitä 
praxislaisina erikoisista tanssiliikkeistä 
johtuen, mutta tajusimme olevamme 
väärässä, sillä praxislaisten luonnollinen 
elinympäristö on tombololaisten laitamilla. 
Totesimme tombololaisten vahvan 
vetovoiman ylettyvän kohti ääretöntä ja 
ainejärjestörajojen yli. 
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 Päätimme tutustua virtahepomaisiin olioihin, 
ja esittäydyimme. Saimme seuraksemme 
Muumitalon asukkat ja lähdimme 
tutustumaan laaksoon. Muumipeikko totesi 
laakson olevan rauhallinen. Kuitenkin 
päästyämme meren rannalle huomasimme, 
että merirosvot olivat hyökkäämässä. Laivan 
keulassa seisoi pahamaineinen merirorvo Jack 
Sparrow, ja laivan kyljessä komeili teksti 
Musta Helmi. Keulassa oleva kauhistuttava 
kapteeni huusi: "ANTAKAA ROMMIA TAI 
TULEE TURPAAN". Väkivaltaa kaihtavina 
lähdimme hippulat vinkuen karkuun 
ilmalaivalla jättäen muumit oman onnensa 
nojaan. 

Sitten tulimme Kristallimetsän läpi ja nyt 
olemme tässä." 

Pingun tarina kuulostaa hurjalta, mutta 
mahdolliselta, sillä tombololaisten kanssa 
meno on aina villiä. Rakkautemme kestää 
varmasti kaiken. 

 

Kirjoittajat: Karo ja Rebe aka Rosmo ja 
Jaripekka 
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Terveiset Egea Joensuulta! 

 

Tässä sitä ollaan palaamassa kotiin 
Barcelonasta. Paljon on tapahtunut tänä 
lukuvuonna ja se ansaitsikin arvoisensa 
päätöksen Espanjan auringon alla B) Syksy 
alkoi kirjaimellisesti ryminällä matkalla 
Saksaan Tübingeniin. Vaihdon ensimmäinen 
puolikas hoidettiin jo keväällä 2016, joten nyt 
oli Joensuulaisten aika päästä vierailulle 
Oktoberfestin ja Jodelin synnyinmaahan. 
Matkaan lähti pari Egea konkaria ja muutama 
kokonaan uusi jäsen. Viikko Etelä-Saksassa 
kului nopeasti nauttien vuoden viimeisistä 
lämmöistä, saksalaisista ruoista, juomista ja 
ystävistä. 

Marraskuun lopussa järjestimme Suomi-illan, 
joka onkin jo alkanut muodostua perinteeksi. 
Siellä saunoimme, leivoimme 
karjalanpiirakoita ja tähtitorttuja sekä 
maistelimme tuliaisia venäjän vaihdosta. 
Paikalla olikin kivasti niin egean toiminnasta 
kiinnostuneita kuin vanhempiakin jäseniä ja 
peräti yksi vaihtari (!) Osalta ilta taisi päättyä 
perijoensuulaiseen tapaan hehkuille, olihan se 
jo sentään pikkujoulukausi. Pian sen jälkeen 
koitti myös syyskokous, jossa valittiin uusi 
hallitus ja suunniteltiin kevään vaihtoja. 
Päätimme myös edistää vaihtoa Barcelonan 
kanssa ja pian joulun jälkeen oli aikataulut 
selvillä: Barcelonalaiset tulisivat Joensuuhun 
maaliskuun toisella viikolla ja siitä kuukauden 
päästä me lähtisimme sinne. Vaihtoa varten 
keräsimme rahaa osallistumalla talkoisiin 
Lunta Ilosaaressa ja Suomen suurin disco -
tapahtumissa. 

Pian koitti maaliskuu ja seitsemän viluista 
katalaania saapui yöbussilla lumiseen 
Joensuuhun. Ohjelmassa oli muun muassa 
mäenlaskua, mölkkyä, saunomista, juhlimista, 
brunssi ja jäällä taivallusta, retki kolille, 
perinneruokaa, karaokea, lumiveistosten 
tekoa, avantoa ja viimeinen ilta etenkin 
espanjalaisten iloksi eskaloitui halpojen 
juomien äärelle. (Aamun bussimatkalla 

Helsinkiin ei ehkä ollut enää niin iloista 
meininkiä.) 

Kevätkokouksen pidimme ajoissa pois alta 4.4. 
ja heti seuraavana päivänä pääsimme 
esittelemään sateenkaarilippuamme 
järjestöpäiville. (Jossa saimme jopa uuden 
jäsenen!) 

Pian olikin aika lähteä vastavaihtoon 
Barcelonaan. Ensimmäisen yön vietimme 
hostellissa keskustassa itseksemme 
seikkaillen. Aamulla meidät toivotti 
lämpimästi tervetulleeksi aurinko, ihanat 
katalaaniystävämme sekä heidän perheensä. 
Ohjelmassa oli kiertelyä kaupungilla ja 
nähtävyyksissä, rantapäiviä, chillausta ja 
grillausta (missä he ovat harvinaisen hyviä), 
retki Montserrat-vuorelle, Gironan vanhaan 
kaupunkiin ja rantakaupunki Sitgesiin, sekä 
tietysti hauskanpitoa yhdessä. Matka oli kaikin 
puolin huikea, eikä todellakaan tehnyt pahaa 
ottaa reilun viikon breikkiä ennen kevään 
loppurutistusta. 

Jos ennen vappuhulinoita ehdimme, alamme 
suunnittelemaan seuraavaa vaihtoa ennen 
kesälaitumille lähtöä. Jos toiminta kiinnostaa 
niin olkaa rohkeasti yhteydessä, 
reissukohteitahan riittää! 

 

Lämpöisin terkuin Egea Joensuu 

joensuu@egea.eu 
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Näin poistat suolistonukan 
vaatteistasi!! 

KATSO KUVAT  

  

Kaikki mitä tiesit mikrovilluksesta 
onkin väärin???!!! 

  

Tombolon tutkivan journalismin 
erikoisyksikön iltapäiväjaosto otti selvää 
miksrovilluslaisten perimmäisistä 
mielenkiinnon kohteista, tottumuksista sekä 
oudoista fetisseistä. 

Selvityksessä paljastui muun muassa se, että 
biologit rakentavat elämänsä 
muovailuvahasta. Muovailuvahasta tuntuvat 
olevan myös heidän aivonsa. Tombololaiset 
eivät voi hyväksyä maailman muovaamista 
uudelleen pelkän muovailuvahan avulla. 
Tombolo ei paina villuisella (villaisella) tämä 
kaltaisia manipulointiyrityksiä! Kaiken 
maailmanvalloitus yrityksen pohjana ja 
propagandana toimii mitä villusta julkaisu, 
joka on todellisuudessa biologien salaseuran 
kasityölehti! Samaisessa salaseurassa huhujen 

mukaan ihannoidaan seksiä, viiniä ja 
koiraskoiria.  

Tombolon strateginen johto esittää esittää 
vaatimuksenaan luovuttamaan sekä 
propagandakoneistonsa, ylimmän johdon, 
naisensa, ilmaiset viinansa sekä kaikki täytetyt 
pingviinit (tarvittais uus maskotti). Tämän 
lisäksi vaadimme mikrovilluksen kapinallisia 
pettureita esittämään anteeksipyyntönsä 
vastarintaan määräaikaan mennessä 
myöhemmin mainittavassa paikassa. 

Mikäli vaatimukseen ei myönnytä, ottaa 
Tombolo hallitsemansa Methstarin 
lasertykkinsä käyttöön ja ampuu Hirvibaarin 
taivaan tuuliin (ei myö oikkeesti). Vaadimme 
vastauksen vapunpäivän keskipäivään 
mennessä (rapulan takia voi anoa lisäaikaa). 

Hyvää vappua arvoisat suolistonukat 

Rakkain terveisin 

Tombolon tutkivan journalismin 
erikoisyksikön iltapäiväjaoston wapputoimitus 

  

PS. Millon sitsit? 

PPS. Oisko vinkkejä pienien villasukkien 
neulomiseen, tarvittais pingviinille. 
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Tombolon Wappuristikko 

 

   

Poikittain 

4. Joensuun nimi Jodelissa 

5. Vapun tärkein juoma 

8. Gis eli 

9. Uhka vai ______ 

10. Minkä värinen on Tombolon uusi 
lippu? 

  

 

 

 

 

Pystyyn 

1. Tombolon maskotti 

2. Silta Siperiaan 

3. Mitä laitat päähän vappuna 

6. Toinen nimi Tombololle 

7. Jätä se tai ___ sitä 
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