Tombolo ry:n

WAPPULEHTI
nro. 4/2019

Sisällys
Pääkirjoitus ..........................................................................................................................................................3
Puheenjohtajan tervehdys .....................................................................................................................................4
Toiveikasta vappua ...............................................................................................................................................5
Teinikännit – empiirinen tutkimus likööreistä .....................................................................................................7
Paikalliset drinkkivinkit wappuun ...................................................................................................................... 11
Valko-Venäjällä vakoojien varjossa ..................................................................................................................... 13
Naturan säihkyvin persoona ............................................................................................................................... 16
KOOMA 2019 – fuksien silmin ............................................................................................................................ 17
Kuppinuudelikorneri – Korea edition................................................................................................................. 21
EGEA Joensuun wupdate! .................................................................................................................................... 24
SYY- Joensuun tervehdys Tombolo ry:lle ............................................................................................................ 26
Todellinen Night of horrors ................................................................................................................................ 28
Miksi kukaan ei kertonut minulle opintojen aikana enempää työttömyyskassasta? .............................................. 31
Tombolon keväthoroskooppi .............................................................................................................................. 33
Oikein haastava vappuristikko ............................................................................................................................ 34
Yhdistä pisteet & selvitä menopeli ...................................................................................................................... 35

2

Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku
mielenkiintoisia kornereita, Villuksen
täysin oikeutettua pilkkaamista sekä
vapusta
selvinneille
aivosoluille
täydellisiä harjoituksia sisältävän
puuhanurkkauksen, eli siis kaikki
ainekset täydelliseen vappuun.

Sain kunnian toimia jo toisen kerran
Tombolo
ry:n
Wappulehden
päätoimittajana. Tämä kunnia on
kuulunut yleensä fukseille, mutta
kukaan heistä ei ollut kykeneväinen
astumaan valtaviin kokoa 38 oleviin
saappaisiini, joten joudutte tyytymään
minuun taas kerran. Mutta toisaalta,
miksi sitä priimaa vaihtamaankaan?

Voi olla, että tänä vuonna lukemista
kertyi vähän reilummin, mutta en
tietenkään myönnä homman lähteneen
mitenkään lapasesta. Enempi parempi
tai jotain.

Jos totta puhutaan, tämän lehden teko
on yhtä helppoa kuin hiekkakakun
leipominen. Pitää vain kasata ainekset
ämpäriin ja kumota valmis kakku.
Lapsikin kykenee siihen. Toki
täydellisyyteen pyrittäessä olisi hyvä
olla myös hitunen tietotaitoa ja ehkä
ripaus lahjakkuutta, eikä vain räiskiä
silmät kiinni sinne päin.
Mutta kakku se on huonokin kakku, ja
jostain pitää aina aloittaa. Kaikki eivät
voi olla synnynnäisiä leipureita, ja
jotkut
syövät
hiekkaa
vielä
kymmenvuotiaanakin. Sekin on ihan
okei.
Helppoudesta huolimatta otan kaiken
hyvin ansaitun kunnian tämän lehden
kasaamisesta.
Pidän
perinteitä
suuressa arvossa ja haluan pitää niistä
kiinni myös tänä vuonna. Meille
mantsalaisille Wappulehdetön vappu
olisi sama kuin vanhuksille mämmitön
pääsiäinen, eli täysi farssi ja
varsinainen pyhäinhäväistys.

Ei siis muuta kuin lukuiloa teille
ystävät, tuttavat ja muut laadukkaasta
journalistiikasta nauttivat vierailijat.
Vietetään ikimuistoinen vappu!

Rakkaudella, Laura

Perinteitä kunnioittaen lehdestämme
voikin siis bongata jälleen muun
muassa
hyödyllisiä
vinkkejä,
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Puheenjohtajan vapputervehdys
Olen siitä onnellisessa asemassa, että Tombolon
eeppiseen puolentoistaviikon pituiseen vappuun
ei sisälly itselläni yhtään luentoa, vaan
vapaapäivää toisensa perään. Tiedossa on siis
tiukka ränni, jota odotan sekä innolla että
kauhulla. Kisakuntoa on kuitenkin kasvateltu
ahkerasti jo hyvän aikaa, sillä meillä on tullut
viime aikoina tapahtumia ovista ja ikkunoista.
Olen viimeisen vuoden aikana kokenut niin
tiukkoja krapuloita, että niistä selvittyäni uskon
selviytyväni myös tästä vapusta. Eräs
lempikrapuloistani
oli
keväällä
ystävänpäiväsitsien jälkeen, kun aamulla pelkäsin
kuolevani, ja illalla edelleen oksentaessani
pelkäsin, etten kuolekaan.

Vappu. Se on taas täällä. Tuntuu hullulta, sillä
vastahan siitä on vuosi, kun itse raapustelin
typeränä
fuksina
edelliseen
lehteen
siiderikorneria. Kukapa olisi uskonut, että vuoden
päästä pääsen (joudun) kirjoittamaan jo
perinteeksi
muodostunutta
puheenjohtajan
tervehdystä samaiseen lehteen? En ainakaan
minä. Pienessä mielessänikään ei myöskään
käynyt, että tänä vuonna siiderin lipittäminen
vaihtuu liköörin naukkailuun, mutta niin siinäkin
vaan pääsi käymään. Tsekkaa siis Tombolon
wappulehden
historian
ensimmäinen
liköörikorneri sivulta 10! Suosittelen erityisellä
lämmöllä kornerista löytyvää aikuispissiksen
unelmaksi nimeämääni drinkkiä, joka saa myös
tällaisen vanhan pierun tuntemaan itsensä
nuoreksi.
Edellisistä lehdistä inspiraatiota hakiessani en
voinut olla huomaamatta, kuinka miesvaltainen
puheenjohtajisto Tombolossa on vuosien varrella
ollut. Olen itseasiassa saanut kunnian toimia
lähes
ensimmäisenä
Tombolon
naispuheenjohtajana, mistä olen hyvin otettu.
Sukupuoleni
ei
ole
asettanut
minulle
puheenjohtajuuteen mitään paineita, sillä fakta on
kuitenkin se, että naiset soveltuvat johtotehtäviin
aivan yhtä hyvin kuin miehet, elleivät jopa
paremmin. Ainoa asia missä jäämme jalkoihin on
huumori, joka on tietenkin valitettavaa
tilanteessa, jossa pitäisi kirjoittaa hassun hauskaa
palstaa vappulehteen. Ehkä en edes yritä.
Voisin täyttää tämän loppupalstan lätisemällä
yhteisöllisyydestä, verkostoitumisen tärkeydestä
sekä Tombolon mahtavasta yhteishengestä. En
aio kuitenkaan tehdä niin, sillä järkevinä ihmisinä
te tiedätte niistä jo kaiken tarvittavan. Olette osa
tätä ainejärjestöä, joten olette varsin tietoisia siitä,
miten hulvatonta ja mukavaa meillä on yhdessä.
Älkää kuitenkaan pitäkö yhteishenkeämme
itsestäänselvyytenä, vaan pyrkikää vaalimaan
sitä. Haluamme varmasti jatkossakin olla
ainejärjestö ja yhteisö, johon jokainen tuntee
olevansa tervetullut.

Kasuaalia viininmaistelua vuosijuhlilla.
Näihin kuviin ja tunnelmiin. Muistakaa juoda
vettä, syödä hyvin, pitää tarvittaessa muutama
välipäivä ja nauttia toistenne seurasta. Vapussa
tärkeintä on ystävät ympärillä. Edeltäjääni
lainaten: Tombolo on yhteisö.
Ihanaa vappua!
Sanni Penttinen
Tombolo ry:n puheenjohtaja

Yhteisöllisyydestä kirjoittamisen sijaan voisin
kirjoittaa muutaman ajatuksen vaikka vapusta!
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Toiveikasta vappua
Verta ja skumppaa, niillä ylioppilaslakkini on kuorrutettu. Syynä vappu. Veri tosin ei ole omaani,
tähdennettäköön. Suurin osa näistä jäljistä on peräisin Turun yliopistolla vietetyiltä opiskelija-ajoilta
ja vuosilta 2001-2013. Laskeskelin, että vain kahtena vappuna ylioppilaslakin käyttäminen on
itselläni jäänyt välistä. Silloin, kun olin post doc- tutkijana useamman kuukauden vierailujaksoilla
Madridissa (CSIC, 2014) ja Brisbanessa (Australian joki-instituutti, 2015). Australiassa ja Espanjassa
ei juhlita vappua, ainakaan kuten Suomessa.

Turussa vappuun kuului kokoontua kavereiden ja synapsilaisten kanssa ennen klo 18 lakitusta
perinteeksi muodostuneesti Taidemuseonmäen entisen puhelinkopin läheisyyteen odottamaan hhetkeä: ylioppilaskuoroa ja lakkien päähän painamista. Toki tätä ennen oli jo aloitettu juhlinta noin
puolenpäivän aikaan, missä milloinkin. Useimmiten yliopistonmäen suihkulähteellä ja patsaan
pesutraditiolla. Ja tietenkin skumpalla. Siitä lakkikin muistuttaa edelleen. Perinteeksi muodostui
myös se, että päivä oli toivoa täynnä, ja tie vei milloin minnekin. Useimmiten istumaan Aurajoen
rannalle. Sieltä näki sekä ihmisten että veden virran, ja joskus myös ihmisten lipumassa virran
mukana merelle päin. Samalla laskeskeltiin, kuinka usein pelastuslaitos joutui tulemaan paikalle.
Ristiriitaista, nämä toiveikkaan juhlan toivottomat hetket niille veteen joutuneille. Jokirannan lisäksi
suosittua oli usein kiivetä jonkin kerrostalon tuuletusparvekkeelle katolle katsomaan auringonlaskua,
ja myöhemmin kerääntyä jonnekin saunomaan. Näihin kulminoituvat parhaimmat vappumuistot.
Myös vappupäivän piknik Vartiovuorenmäellä oli perinne. Niinä vappuina, kun ei satanut, levitimme
vilttimme mäelle kera tuhansien muiden, ja viltti toimi kohtaamispaikkana läpi päivän.

Ilokseni olen huomannut, että Joensuussakin on perinteitä vapun viettoon: kulkueet,
Rytmihäiriköiden soitannan kuunteleminen ja erinäiset perinteiset kohtaamispaikat, kuten Pielisjoen
ranta. Eräs kaverini taannoin pohdiskeli, että olisi mielenkiintoista tutkia juhlivan kansan liikkeitä
GPS-paikantimen avulla. Mikä vielä mielenkiintoisempaa, voisi alueellisen näkökulman ottaa
huomioon vertailemalla eri kaupunkien ja väestöryhmien välillä. Tätä emme vielä ole toteuttaneet.
Mutta aina vapun tienoilla idea herää kaveriporukassamme henkiin yhä uudestaan. Löytyisiköhän
tutkimukseen vapaaehtoisia, joille voisi kiinnittää GPS-pannan? Saatavan vektorimuotoisen aineiston
ominaisuustietoihin voisi kirjoittaa, mitä missäkin on tapahtunut, mikä on liikkuvan ryhmän koko,
mikä on elintarvikkeiden kulutus missäkin pysähdyspaikassa ja mihin kellonaikaan. Kuten aina
maastotöissä ja empiirisen havaintoaineiston keräämisessä, kellonaika on tärkeä kirjata
muistiinpanoihin. Aina kun muistaa. Tähän aineistoon tosin saattaisi liittyä epätarkkuuksia ja
virhelähteitä. Tosin niitä on kaikissa paikkatietoaineistoissa, usein mittaajasta johtuen, mutta joskus
myös laitteiden toimintahäiriöiden takia. Osallistavassa paikkatiedossa myös mahdollisesti
haastateltujen kohteiden tarinoissa ja muistikuvissa saattaa olla epätarkkuuksia, sekä subjektiivisia
näkemyksiä. Tähän vapun GPS-pantakokeeseen saattaisi liittyä myös eettisiä kysymyksiä. Voidaanko
kaikkia aineistoja julkaista, jos tieteellinen julkaisu kirjoitettaisiin datan pohjalta? Ainakin täytyisi
henkilösuoja-asiat tarkistaa, ettei kenenkään koti tai henkilökohtaiset asiat päädy aineistoon mukaan.
Nykyään sosiaalisen median synnyttämän datan, kuten kuvien ja videoiden, liittäminen muuhun
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paikkatietoaineistoon on yleistynyt. Samalla myös eettisistä kysymyksistä on tullut entistä
monimutkaisempia. Mitä aineistosta sitten saisi tutkittua? Tutkimuksen tuloksena voisi toteuttaa
esimerkiksi myös käsitteellisiä malleja siitä, miten esimerkiksi liikkeellä olevien juhlivien
porukoiden sisäisten rakenteiden muutokset, niin ryhmittymiset, pariutumiset kuin eriytymisetkin
kehittyvät ajallisesti ja alueellisesti vapun edetessä. Suomessahan tätä parinmuodostuksen ja
ryhmittymisen ajallisuutta ja tilan käyttöä on pienessä mittakaavassa tutkittu muun muassa
tanssilavatutkimusten yhteydessä 1990 luvulla Pentti Yli-Jokipiintoimesta. Tällä soveltavalla
ihmismaantieteellisellä ja behavioralistisella tutkimuksella olisi siis jo pitkät perinteet sekä hyvä
teoriapohjaa saatavana referenssiksi. Ehkä vihdoin olisi siis aika toteuttaa kyseinen tutkimus.

Kohta ollaan jo 2020-luvulla ja vuodessa 2021. Tällöin opintojeni aloituksesta tulee kuluneeksi 20
vuotta. Ehkä vasta nyt vappu alkaa itselle konkretisoitumaan työväen juhlaa. Juhla on
hengähdystauko työstä. Kuten aina muidenkin juhlapyhien kohdalla toivotaan, myös vapussakin voisi
olla yksi lisäpäivä. Eikö niin? Entä mitä muuta GPS-tutkimuksen mahdollisen toteutuksen lisäksi
odotan seuraavilta vapuilta? Todennäköisesti keli tulee olemaan sateinen, kuten usein ennenkin.
Sinänsä hyvä, sillä täten ylioppilaslakkini saattaa vielä joskus puhdistua. Skumppaa tulee
todennäköisesti kulumaan vielä jatkossakin. Vaikkakin täytyy myöntää, että munkki ja sima ovat
viime aikoina alkaneet nostamaan enemmän päätään skumppapullojen takaa omissa vappujuhlissani.
Toivon ainakin, etten enää kohtaa baaritappeluita, missä verta lentää ylioppilaslakkiini.
Tarkennetaanko vielä, että tappelijoina olivat muut kuin minä, itselleni tuntemattomat henkilöt siis.
Vaikka harrastankin thai-nyrkkeilyä, lyön vain silloin kun sekä itselläni että vastustajalla ovat
nyrkkeilyhanskat päällä ja muutkin suojaukset kunnossa ;)

Vaikka alussa hieman syyttävään sävyyn puhuin vapusta, lakkini tahrijana, ja ole nostanut esiin
juhlintaan liittyviä negatiivisiakin asioita, vappu on kuitenkin yksi iloisimmista juhlista Suomessa.
Eräs australialainen tuttavani oli vaikuttunut Suomen vappujuhlinnasta, kun hän muutama vuosi sitten
vieraili luonani vapun aikoihin. Hän oli positiivisesti hämmentynyt siitä, kuinka vielä viileästä kelistä
huolimatta sankka väkijoukko istuu ulkosalla puistoissa ja jokirannassa, ja nauraa. Suomen kadut
täyttyvät talven jälkeen ihmisistä ja ilo on aidoista aidointa. Ei teennäistä, vaan puhdasta iloa, kera
juhlajuomien ja piknikkien. Kaiken kaikkiaan vappu edustaa itselleni kesän alkuhetkiä, toivoa,
ystävyyttä ja yhdessäoloa.

Toivotankin siis erittäin toiveikasta ja iloista vappua kaikille Tombolon jäsenille, pingviinille sekä
nykyisille että entisille opiskelijoille! Hyvää vappua myös Historia- ja maantieteiden laitoksen
henkilökunnalle!

Eliisa Lotsari
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Teinikännit – empiirinen tutkimus likööreistä
Onko sinulla vaikeuksia löytää wappuviikolle sopivia juomia? Eikö munkit ja sima saaneetkaan aikaan
tavoittelemaasi sokeriöveriä? Tuleeko olut, siideri ja viini ulos jo joka reiästä? Jos vastasit kyllä, on tämä
korneri kuin juuri sinulle luotu. Tästä osiosta löydät nimittäin wapun makeimmat liköörit arvosteltuna raakana pullosta ja sheikattuna drinkkeinä.
Viimevuotisen siiderikornerin jälkeen päätimme siirtyä vähintäänkin yhtä laadukkaiden juomien pariin, joten
testissä on tänä vuonna teinivuosista muistuttavat supermakeat liköörit. Liköörikorneriin pääsi siis 7
laadukasta liköörikokelasta, jotka joutuivat ankaran raadin arvosteltavaksi niin maultaan, hajultaan kuin
yleiseltä fiilikseltään.
Railakasta wappua toivottaa Ratamammat C, E, H, L, S, T

Helmi kahvilikööri aka Päivä käyntiin
(21%, 0,35 l, 6,49 €)

Raakana:
Tuoksu: ”Haisee tuhkakupilta” ”Sellanen haju kun
heräät aamulla ja et oo pessy hampaita rankan illan
jälkeen”
Maku: ”Y Ö K, niinku yskänlääkettä” ”Hirmu
makeeta”
Drinkkiversio: kahvilikööriä 1/3 ja maitoa 2/3
(myös kauramaito sopii)
Maku: Lähellä frapen makua, ihan jeppis!
Yleinen fiilis: Raakana aamunyrjö! Sen jälkeen,
kun oot aatellu, että olo on ok ja kiskaset ekan
kahvikupin naamaan… mutta sitten se tuleekin ylös
yhtä nopeesti kun oli menny alas.

Kokonaisarvosana: 4/5
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Green apple-likööri aka Laihduttajan (ja
lompakon) unelma
(15%, 0,5 l, 4,99 €)

Tallinnan tuliainen raakana:
Tuoksu: Lidlin pyöreät omenakarkit tai
sodastreamin tiiviste, eli tuoksu oli jokseenkin
miellyttävä.
Maku: Kevyttä, makeaa ja maistuisi myös lapsille
Drinkkiversio: 1/3 omenalikööriä, 2/3
sitruunavissyä
Maku: Oikein jees, vaikka omenan (ja viinan)
maku hävinnyt
Yleinen fiilis: Hyvä ja halpa valinta.

Kokonaisarvosana: 3,5/5

Vallaton: päärynäkermalikööri aka
Ekoystävän valinta
(15%, 0,5 l, 10,88€)

Raakana:
Tuoksu: Kermapäärynäjäätelö
Maku: ”Viina maistuu läpi” ”Ei maistu samalta, kun
Ville Vallaton mun lapsuudessa” ”Ei jatkoon” ”Tää
ois hyvää, jos ei ois näin viinasta” ja toisen mielestä
”Tää ois hyvää, jos ei ois näin maitosta”
Drinkkiversio: 1/3 vallatonta, 2/3 suomalaista
kauramaitoa. (Älä yhdistä piimään!)
Maku: Yömaitoa, ei aiheuta inhoa.
Yleinen fiilis: Tuo teinimuistot mieleen - aikuiset ei
osta tällaista.

Kokonaisarvosana: 3/5
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Leijona Mango-Chili aka Sinulle kenellä ei ole
makuaistia tai olet niin humalassa, ettet enää
maista mitään
(21%, 0,5l, 10,11€)

Raakana:
Tuoksu: Siedettävä, ei niin esanssinen kuin raati etukäteen
odotti.
Maku: Aiheutti raadin kaikilla jäsenillä oksennusreaktioita,
emmekä olleet varmoja polttaako suussa chili vai viina.
Mangoisuus oli hävinnyt totaalisesti.
Drinkkiversio: Mango-chilin maku peitetty vissyllä,
sitruunamehulla ja kilolla sokeria, joten lopputuloksena
juotava drinkki.
Maku: Hyvää, koska ei maistu enää itse mango-chililtä.
Yleinen fiilis: Tätä juotaessa suositellaan kovia pohjia alle,
eli älä todellakaan juo selvinpäin. EI JATKOON.

Kokonaisarvosana: -100/5

Koskenkorva Peach aka Köyhänmiehen Long
Island Iced Tea
(21%, 0,7 l, 15,38€)

Raakana
Tuoksu: Persikkakarkkien ja jääteen makua vastaava
Maku: ”Täähän on hyvää, siis ei täs kyl viina maistu”
kun taas toisalla ”hyi, suuvettä”
Drinkkiversio: 1/3 peachii ja 2/3 rainbow persikka
jääteetä
Maku: Maistuu jääteeltä, eli NAMIA!
Yleinen fiilis: Hyvä ja varma valinta, jota voi litkiä
koko illan.

Kokonaisarvosana: 5/5
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Baileys, The Original Irish Cream aka Vasta
eronneen kalsarikännit
(17%, 0,35l, 12,98€)

Raakana:
Tuoksu: Todella paljon viinaisempi haju kuin
Helmi Kahviliköörissä
Maku: Suutuntuma täyteläinen, mutta jälkimaku
ei niinkään. Makuun vaikuttaa se, maistaako
kielen etu- vai takaosalla.
Drinkkiversio: Muutama ruokalusikallinen
jäätelöä + kauramaitoa + Baileysia
Yleinen fiilis: Vaatii ehdottomasti lantringin,
kuten kuuman kaakaon tai maitokahvin (ei
piimää), jolloin tuntuu kuin joisi kermakarkkeja.
Raati ei suosittele Baileys-drinkkiversiota
diettaajille.

Kokonaisarvosana: 2/5

Sour Fisk Sour Watermelon aka Aikuispissiksen
unelma
(15 %, 0,5 l, 13,29€)

Raakana mielipiteitä jakava
Tuoksu: ”Ihana esanssi vesimelooni!!!” ”Tuoksuu
mun huulienkuorinta-scrubilta”
Maku: ”NYT ON HYVÄÄ, PELKKÄÄ SOKERII” –
eli maistuu lähes samalta kuin Breezerin
vesimeloniversio. Eräälle raadin jäsenelle tuli
puolestaan mieleen abiristeily ja oksennukset.
Drinkkiversio: 1/3 vesimelonilikööriä ja 2/3 Jaffan
vesimeloni-vadelmaa
Maku: NAMMM!! Raadin yhteisellä päätöksellä tästä
drinkistä tuli kesän 2019 virallinen kesäjuoma.
Yleinen fiilis: Slurps … ihan ku mehuu.

Kokonaisarvosana: 4/5
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Paikalliset drinkkivinkit wappuun
sekä hieman hapan, mutta kurkun
maku ei ollut hallitseva. Lisäksi
alkoholin pystyi maistamaan,
muttei liian voimakkaasti. Drinkki
oli korkeasta lasistaan huolimatta
melko pieni.

Wappu,
eli
alkoholin
suurkulutusjuhla tulee. Baareissa
tulee notkuttua päivin ja öin, joten
jossain vaiheessa saattaa kalja tai
siideri alkaa kyllästyttämään.
Testasimme drinkkejä jokseenkin
epätavallisissa
drinkkipaikoissa
nähdäksemme,
löytyisikö
drinkkiosaamista
myös
pienemmistä kapakoista.

🍸🍸🍸🍸

JET SET
Kurkku Sour, hinta 7,90€.
Korkeasta lasista tarjottu juomaoli
yksinkertainen, mutta fiksu. Juoma
vaikutti ulkoisestikin raikkaalta
kesäjuomalta, mitä se myös oli.
Drinkin maku oli kurkkumainen

60’S PALAVER
Jallumangomuuli, hinta 6,50€.
Näyttävän keltainen drinkki oli
erittäin makea, mutta raikkaan
hedelmäinen. Juoma maistu lisäksi
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hyvin sokeriselta, mikä laski sen
laatua. Normaali perusdrinkki.

Santra

🍸🍸½

Mansikka
6,90€.

La Barre

Hyvin
pirtelömäinen
vaalea
drinkki ei ollut nimensä mukainen.
Lähinnä
mieleen
tuli
mansikkamaito, johon oli lisätty
liikaa viinaa. B-luokan drinkki.
Selvästikään
Santrasta
ei
drinkkiosaamista löytynyt.

Barren
8,50€.

tyrnicollins,

hinta

Kyseessä oli baarin oma juoma,
jollaista ei saa muualtta. Kauniin
oranssi ja tyrninen drinkki on
hyvin mehuisa ja omalaatuisen
makuinen. Alkoholi ei tunge esiin,
mutta luomutyrnin maku hivelee
makunystyröitä.
Talo
tarjosi
juoman tämän arvostelun takia,
mikä on plussaa!

orgasmi,

hinta

🍸🍸

Pikku-Mikko
Ahterix, 6,40€.

🍸🍸🍸🍸🍸

Tavanomaisessa drinkissä on
persoonallinen maku. Juoma on
kesäisen raikas ja makeahko.
Runsaan Spriten määrästä johtuen
Ahterix on melko hapokas, eikä
viinan maku ole läpitunkeva. Tämä
juoma ei ole välttämättä kaikkien
makuun banaaniesanssin takia.
🍸🍸🍸🍸

Kirjoittajat: Wilma ja Riku
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Valko-Venäjällä vakoojien varjossa
Muutama
vuosi
sitten
kävimme
mielenkiinnosta ystäväni kanssa ValkoVenäjän pääkaupungissa Minskissä. Tässä
Euroopan
viimeisessä
diktatuurissa
taloustilanne suorastaan kutsui meitä
edullisine
hintoineen.
Päästyämme
kolkkoon
neuvostoliittolaistyyppiseen
hostelliimme
maksoimme
yöt
ja
ystävällinen hostellityöntekijä antoi meille
avaimet ja tervetuliaisoluet.
Valko-Venäjän rupla on siitä hauska, että
inflaation takia rahauudistus on tehty jo 6
kertaa. Joka kerta 4 nollaa on otettu pois,
viimeksi vuonna 2016. Viiden päivän reissulta yksi yö maksoi meille ennen rahauudistusta
häikäisevät 225.000 ruplaa (9€). Hostellin esittelyn jälkeen työntekijä kertoi meille, että
olimme paikan ainoat asiakkaat koko vierailumme ajan.
Olimme ennen matkaa lukeneet, että Valko-Venäjällä KGB – luit aivan oikein, ValkoVenäjällä se on edelleen sillä nimellä – on alkanut seurata ihmisten älypuhelimia
järjestelmällisesti. Olimme myös kuulleet suositusta yökerhosta, jossa esiintyy radiossa
bännättyjä artisteja, joista maan dikta…
köh, presidentti ei pidä. Kyseinen
yökerho BarGraffiti oli siis googlattava
oitis ja merkattava kartallemme.
Käytiinhän
me
toki
myös
patsasmuseossa,
mahtipontisissa
puistoissa ja hyvältä tuoksuvassa
kirkossa - josta emme löytäneet
presidentti Lukashenkon ikonia, josta
meille oltiin kerrottu. John F. Kennedyn
väitetyn salamurhaajan talon näimme
myös, sekä kävimme aivan huikeassa
turvanaruttomassa sirkuksessa. Harmi
että tultiin Minskiin pari kuukautta
KGB:n päämaja.
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myöhässä. Pääkadulla olisi ollut
itsenäisyyspäivän
paraati
tankkeineen, voimistelijoiden
ihmispyramideineen
TVohjelma Dallaksen tunnarin
soidessa taustalla, presidentin
heiluttaessa
kansalle
limusiinista. Ironista kyllä, John
F. Kennedyn elämähän päättyi
juuri Dallasiin. Lyön muutenkin
vanhasta
valkovenäläisestä
tonnista vetoa (noin 5 cnt xD)
että
Dallas
soitettiin
tekijänoikeuksista piittaamatta.
Kiinalaiset lapset ihmispyramidissa
Miltäköhän tuntuu olla alimmaisena...?

sirkuksessa.

Mutta tämä kaikki edellä mainittu oli vasta sitä peruskauraa. Sen ekan päivän googlauksemme
jälkeen hostellissa – jossa ”ei ole muita kuin me” – kuului joka aamu kolinaa ja ryminää
seinän takana olevasta toisesta hostellihuoneesta. Ryminässä ja kolinassa ei olisi ollut mitään
erityistä, ellei se olisi kuulunut joka kerta juuri siihen aikaan kuin mekin heräsimme, oli kello
sitten 9.00 tai 13.00. Tämä ei haiskahtanut enää sattumalta. Viimeisenä iltana koitti lähtömme
tähän kuuluisaan Bar Graffiti-yökerhoon. Kävellessämme kohti lähintä metroasemaa,
katulamput välkkyivät tai sammuivat aina juuri
siltä kohdalta, jossa kävelimme. Matkustimme
metrolla kaupungin laidalle lähiöön, jossa baarin
piti sijaita. Kävelymatkalla metrolta baarille
katulamput jatkoivat sammahtelujaan aina
meidän kohdallamme. Ymmärsimme, että kyse
ei ollut enää sattumasta. Baaria emme lopulta
edes löytäneet ja ollessamme yhteydessä
Graffitiin, saimme ohjeen, jonka mukaan
Graffitiin olisi päässyt toisen baarin takaovesta.
Aamulla suuntasimme pienille tuliaisostoksille.
Nyt lamput eivät enää välkkyneet, mutta
Tiimarin kaltaisessa kaupassa – jossa myytiin
kynien ja viivoittimien keskellä presidentin
potretteja – huomasimme kaupassa kaksi
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nahkatakkista miestä, jotka pitivät
aurinkolaseja päässään. Tämä hiukan nauratti. Tapaus alkoi muistuttaa jotain vanhaa James
Bond- elokuvaa. Suuntasimme noin kilometrin päässä sijaitsevaan neuvostoaikaiseen
betoniseen ostoskeskukseen. Bongasimme jälleen jonkin aikaa käveltyämme ostarissa samat
nahkatakkimiehet aurinkolaseineen, mukamas lukemassa lehteä penkillä, juuri sen liikkeen
vieressä, jonne olimme menossa seuraavaksi. Olimme googlanneet myös erään kenkäkaupan,
jonne olisi matkustettava metrolla. Puolen tunnin matkan aikana pälyilimme peräämme
useasti, eikä kukaan tuntunut seuraavan meitä. Päästyämme kuitenkin vihdoin
kenkäkauppaan, nämä meille jo vanhat tutut nahkatakkimiehet aurinkolasit päässään
kokeilivat kenkiä silmiemme edessä. Ilmeisesti halusivat varmistua siitä, ettemme ole
suomalaisia aktivisteja, esittäen jotain aivan muuta.
Huvitti, kuinka paljon resursseja meihin oli todennäköisesti käytetty verrattuna, mihin
resurssit oltaisiin oikeasti voitu käyttää. Lentokentän turvatoimet nimittäin olivat aika
huvittavat. Eräs ilman paitaa ratsastava presidentti oli sattumoisin juuri saapunut vierailulle
Valko-Venäjälle, ja olisi luullut, että siihen show’n olisi voitu käyttää hiukan enemmän
resursseja. Nimittäin lähdettyämme Minskistä, lentokentän lähtöportin tyttö unohti kokonaan
tarkistaa ihmisten liput ja koneen matkustajat jouduttiin käskemään takaisin terminaaliin, kun
olimme siirtymässä koneeseen. Huikea BelAvia:n koneemme viimein noustua taivaalle,
vieressämme olevan tädin puhelin alkoi soida, täti vastasi puhelimeen ”Anteeksi, olen juuri
lentokoneessa, en voi nyt puhua”.
Lisää outoja paikkoja ja kokemuksia luvassa taas kesällä!
Johannes kiittää!
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Naturan säihkyvin persoona

Tombolon asiantunteva raati on äänestänyt vuoden 2018
karismaattisimmasta Mikrovilluksesta. Onneksi olkoon
ylivoimaiselle voittajalle!
Voittaja voi tulla noutamaan tomboloaiheisen
tuotepalkinnon Metrian aj-tilasta.
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KOOMA 2019 – fuksien silmin
KOOMA (eli Kokoontuvat opiskelevat maantietelijät)
järjestettiin tänä vuonna Itämeren helmessä, Turussa.
Teemoina olivat kaupunkiin sopivasti saaristo ja Itämeri.
Takatalvi ja 20 cm lunta oli juuri ikävästi piirittänyt
Joensuun, joten lähtö pikku etelänreissulle kelpasi meille
enemmän kuin hyvin

DAY 1
Olotila: Vielä virkeänä
Matka venyikin 8 tuntiseksi jännitysnäytelmäksi (jonkun
hypättyä junamme alle), jolloin kerkesimme tehdä
empiiristä

tutkimusta

junan

ylihinnotelluista

jallupulloista ja tulikuumista invavessoista.
Kooma

yllätti

KOOMAA.

matkustajat

Saavuimme

jo

junamatkalla

Turkkuseen

ja

ennen

kiireessä

pingoimme tapahtumapaikalle. Illalla ohjelmassa oli hyvä
kombo kaikkea – ruokaa, juotavaa, paneelikeskustelua,
hengailua ja pelailua.
Paneelissa

esiteltiin

esim.

akateemisesti

uskottava

pedagoginen tutkimushanke, jossa oli tarkoitus selvittää
eroja ruisrockin juhlakansan ja lasten tavassa mieltää
saariston maisemaa. Ihme kyllä, 10 tuhannen euron
rahoitus ei tällä kertaa osunut tälle tutkimukselle.
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Kiivas Tombolo vs. Synapsi beerbong-turnaus. Voitto hoidettiin tällä joukkueella kotiin!

DAY 2
Olotila: Kooma vähän jo kolkuttelee
Ohjelma jatkui seuraavana päivänä jo 9.30 teemaan liittyvillä luennoilla. Olotila, jos kelläkin,
alkoi jo muistuttaa tapahtuman nimeä. Luentoa piristi useamman uinuvan ihmisen tuhina ja
kuorsaus. Onneksi tasaisin väliajoin tulleet aplodit herättivät krapulasta kärsivät mantsalaiset.
Luennolta jäi päällimäisenä mieleen se, että jos haluat heittää Itämereen kaljatölkin, tee kaikille
palvelus ja tee tölkin pohjaan reikä, jotta se sentään uppoaa meren pohjaan.
Iltapäivällä alkoi KOOMA:ssa perinteinen rastikierros. Rastikierroksella meidät jaettiin ryhmiin
ja ryhmissä kierrettiin erilaisia rasteja ja suoritettiin niihin liittyviä tehtäviä. Luotiin myös
Instagram-tilit näille ryhmille. (jurkuofficial, turkulaisvitsit, 1hkoomajuna, saaristonsaalistajat ry,
posankanpersesukeltajat1, tuupparinjaljilla, pigducks ja
Käykää katsomassa, jos haluatte nähdä mistä jäitte paitsi!
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#kooma2019 löydät loput ryhmät)

Ryhmäkuva turkulaisvitseistä
turkulaisten julkkisten kanssa.

Jurkuofficial maailmankuulun Softcoresuiciden
laulajan kanssa moshaamassa.

1hkoomajuna nauttimassa Turun kesästä.

Rastikierroksen
yhteisille

jälkeen
jatkoille

siirrytttii

kaikille

Saaristobaariin.

Julkaisukelpoisten kuvien määrä ei aamulla päätä
huimannut...
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DAY 3
Olotila: KOOMASSA
Kaiken kaikkiaan KOOMA oli huipputapahtuma, kiitos kaikille kanssa tomboloille! Ens vuonna
suuntana on sitten Stadi!

Kirjoittanut: Iina Penttinen, Johanna Koponen ja Milja Mäki

Tutankhannu.
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Kuppinuudelikorneri –
Korea edition
Perinteisen
(ja
osittain
varsin
alkoholipainotteisen)
korneri-osion
Koreaversiossa perehdytään tutkivan journalismin
keinoin
opiskelijoille
mieluisaan
ateriaratkaisuun, eli kuppinuudeleihin.
Testiin valikoitui 14 erilaista versiota
markkinoiden suosituimmista kuppinuudeleista,
kuitenkin tutkimusrahoituksen puutteen vuoksi
mereneläviä sisältävät tuotteet jätettiin pois
vertailuista. Tässä tekstissä esittelen teille testin
14:sta kuppinuudelista seitsemän.

Testin virallinen valvoja sekä testiin valikoidut tuotteet.

Testin valmisteluihin olisi ilmeisesti kannattanut käyttää
hiukan enemmän aikaa, sillä luulin osaavani valmistaa
kuppinuudeleita oikein, mutta heti testin alkuun minut
tyrmätään täysin. Indonesialainen tutkimusavustajani kääntää
korealaisen tekstin minulle: ”Ensin lisätään vesi, odotetaan 3
min ja sen jälkeen vesi kaadetaan pois, jonka jälkeen vasta
lisätään lisukkeet” Vaikuttaa siltä, että kuppinuudelitesti
saattaa osoittautua haasteellisemmaksi kuin nestemäisen
tuotteiden testi.

Tutkimusavustaja valmistelemassa
seuraavaa ateriaa oikeaoppisesti.

”Kuppinuudelitesti saattaa osoittautua
haasteellisemmaksi kuin nestemäisten
tuotteiden testi”

Testin edetessä seuraan liittyi useita kuppinuudeleiden
uskollisia ystäviä, jotka myös antoivat omat kommenttinsa
kyseisistä tuotteista. Alla suorat ja sensuroimattomat
kommentit sekä arvosteluperusteet testiin osallistuneista
nuudeleista.

1. Spagetti-kermakastike-sieni?
-MMM 5/5
-Olisin voinut odottaa vähän pitempään (nuudelit jääneet
ilmeisesti hiukan raaoiksi)
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4. Unohdin täysin, mitä nuudelia
maistoin tässä
-Tää näyttää high-techiltä
(Mukaan yritetään houkutella monia, mutta
tuloksetta)
-Ei tulinen, ei suolainen, ei mitään
-0/5
-Kinda like the American ramen
-Ei maistu miltää
(Vauhti alkaa hyytyä neljännen purkin
kohdalla)
-Ei mitään erikoista, nää alkaa näyttää
ällöttäviltä
Kuumotusjäbä

2. Tulinen curry
-Yyy vittuu (ilmeisesti tulista)
- Ei näytä niin tuliselta
-Mutta yyy (ilmeisesti silti tulista)
-Itävaltalainen tykkää
-Curry
-Maistuu intialaiselta
-Ei ollut niin tulista sitten kuitenkaan
-Nyt polttaa

Testiä seuraamaan saapuneita kannustusjoukkoja.

5. Kimchi
-Vähän tulinen vähän makee
-Mun täytyy ehkä käydä mäkkärissä tän jälkee
-Vartija käy katsomassa paikalla mitä olemme
tekemässä
-Saakohan tästä rangaistuspisteitä

3. 🥔 Peruna
(Valmistukseen tarvitaan taas tukea)
-Näyttää nuudelilta
-Ei hyvää
-Hyvä vaihtoehto puolalaisille
-Pelkkää perunaa
-Harmi että puolalaisia ei ole paikalla
-Worst noodle ever "assistant from Indonesia"
-Maku tulee vasta jälkikäteen
Kovia kokenut testaaja ja Tsajangmong-nuudelit
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7. Tsajangmong
-Ulkonäkö hirvee
-Mustaa
-Vois olla hyvää mutta ei
-Mitä vittua tässä ees on
-Vois olla hyvää, jos ei ois syöny jo kaheksan
kuppia
Vartijalle tarjottiin nuudeleita. Ei kelvannut🙅
-Kai sitä on maistettava
-Vittu vieläkin liian kuumaa
-Apujoukkoja saapunut apuun
-Maistuu nauhamaiselta kuolemalta
-Sentti sentiltä kohti hautaa
-Vähän itkettää
-Täs on hyvä tulisuus kyl
-Alkaa olla pakki aika jumissa

Spagetti-nuudelit odottamassa kulinaristiaan

6. Spaghetti
-Like ramen and ketchup
-"Janne is it your birthday" -Musli
-Förhelvete, what would the Italians think Jonas
-Let's put ketchup to spagetti
Amerikkalaiset tykkää
-It's not bad
-Fattas bara falu korv -Jonas
Isän esinahka
*Korjaus käännökseen
*Isän makkararengas
*Uunimakkara

Testi on päättynyt
Ei enää koskaan nuudeleita.
Testin
voittajaksi
valikoitui
selvällä
ylivoimalla ensimmäisenä testattu spagettikermakastike-tyyppinen nuudeli. Testaajan
kisakunnolla on mahdollisesti ollut vaikutusta
testin luotettavuuteen.
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EGEA Joensuun wupdate!
Taas on vappujen välinen ajanjakso paketissa ja uusia ystävyyssuhteita on
muodostunut ympäri Eurooppaa. Hallitus on jälleen uudistunut ja jäsenistöönkin ollaan
saatu lisäystä nuoremmilta vuosikursseilta. Hallituksen jäsenet käyttivät EGEA:n eri
jaostojen järjestämiä tapahtumia hyväkseen osallistumalla mm. urbaaniin
saunatapahtumaan Helsingissä, EGEA:n vuosikongressiin Selcessä, Kroatiassa, sekä
yhteyshenkilökoulutukseen Kööpenhaminassa.
Lukuvuoden alkuun kesän lomilta palatessamme halusimme ottaa pian uuden irtioton
arjesta ja suunnittelimme vaihdon ensimmäisen osan EGEA Budapestin kanssa
lokakuulle, jolloin suuntasimme aurinkoiseen Unkariin kolmen hengen voimin.
Unkarissa pääsimme nauttimaan ihastuttavasta kulttuurista ja henkeäsalpaavasta
luonnosta, joten halusimme tarjota housteillemme samaa myös Suomessa. Unkarilaiset
tulivat helmikuussa vastavierailulle talviseen Pohjois-Karjalaan, jonka lumisuus oli
heille ennenkokematonta. Tutustutimme heidät suomalaiseen kulttuuriin
karjalanpiirakoiden sekä avantouinnin avulla, ja teimme retken silmiä hiveleviin Kolin
maisemiin sekä valkeaan Savonlinnaan.
Marraskuussa EGEA Joensuu järjesti jo perinteeksi muodostuneen Suomi-illan, joka
oli jättimenestys erityisesti vaihtareiden osallistumisen osalta. Suvaksella järjestetyn
illanvieton aikana ohjelmassa oli Suomi-aiheinen tietovisa sekä saunomista.
Kevätlukukauden aikana unkarilaisten vierailun lisäksi EGEA Joensuu toteuttaa
vaihdon EGEA Mariborin kanssa. Viisi nuorta maantieteilijää suuntasi kohti Sloveniaa
Italian kautta (jossa he kävivät Tombolon kylässä :D) huhtikuun puolivälissä, ja
vastavuoroisesti viisi slovenialaista kollegaa tulee vastavierailulle juuri vappupäivänä
Joensuuhun, joten kansainvälistymismahdollisuuksia etsiessä ei tarvitse pitkälle
mennä.
Vaihtojen ja Suomi-illan lisäksi EGEA tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia lähteä
erilaisiin tapahtumiin ympäri Eurooppaa, joten suosittelemme ainakin silmäilemään
EGEA:n nettisivuilla olevaa tapahtumakalenteria, mikäli sieltä jotain kiinnostavaa
löytyy. Päivitämme kaikille avoimia tapahtumia myös EGEA Joensuun Facebooksivulla, josta löytyy lisäksi ohjeet järjestöön liittymisestä, joka on nyt helpompaa kuin
koskaan.
Eurooppalaisin terveisin, EGEA Joensuun hallitus
joensuu@egea.eu
Lisää kuvia toiminnastamme löydät Instagramista @egeajoensuu
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EGEA Joensuu Tombolossa
Italiassa.
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SYY- Joensuun tervehdys Tombolo ry:lle

Vilkasta WAPPUA!
- Toivottaa SYY-Joensuun hallitus
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Todellinennnnnnnn Night of horrors
Maanantai 8.10.2018

V A R O I T U S: Seuraava reportaasi ei sovi herkimmille.
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tuuli riepotteli puita mielivaltaisesti edestakaisin ja yllytti
Pielisen nousemaan vaahtopäille. Kalmonkatiskalla vietettiin Tombolon perinteistä
Kuhasalon taikayötä hehkuvien hiilien loisteessa. Tunnelma oli korkealla ja nauru olisi
kuulunut kauas, ellei pauhaava aallokko olisi peittänyt kaikkia muita ääniä alleen.
Elisa ja Mikko lähtivät tarpomaan samaa matkaa Kalmonkatiskalta kohti sivistystä.
Syksyinen metsä oli sysimusta ja eteen oli hankala nähdä tuulen heitellessä vettä vasten
kasvoja. Myös maan mutaisuus ja juurakkoisuus
aiheuttivat matkaajille omat haasteensa.

autuasolo.blogspot.com

Kuhasalontielle päästyään Elisan ja Mikon kimppuun
hyökkäsi täytenä yllätyksenä aggressiivinen
vesimyyrä. Vesimyyrä puri Mikkoa nilkasta, Elisaa
kengistä ja kävi vielä useaan otteeseen Elisan koirien
Joss’n ja Lotan kimppuun ennen kuin katosi takaisin
pimeään tiheikköön, mistä oli tullutkin. Shokissa
vesimyyrän uhrit jatkoivat matkaansa saadakseen
vammoihinsa lääketieteellistä apua. He kuitenkin
varoittivat muita kotaan jääneitä metsässä vaanivasta
vaarasta ja saivat heissä aikaan pelonsekaisista
hämmennystä. Kodalle jääneet vannoivat yhdessä,
ettei kukaan heistä matkaisi sinä yönä ainakaan yksin
synkän metsän halki.

Mikon näkökulma yön tapahtumista:
Vesimyyrällä on valtavat torahampaat.

Mitä sinulle kävi?

Ilma oli jo syksyinen ja myrskyssä ja tuulessa pimeä metsä näytti aavemaisemman puolensa.
Mieli oli jo kehittänyt kaikenlaisia vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja, joissa kaikki
loppuratkaisut olivat minun kannaltani heikohkoja ja lopulta väistämättä johtaisivat minun
vammautumiseen tai johonkin vielä vakavampaan. Yhtä skenaariota pimeimmät mieleni
sopukatkaan eivät osanneet kuitenkaan minulle kuvittaa: kauhun hetket alkoivat, kun astuin
pimeimmästä metsän siimeksestä soratielle ja ehdin jo huokaista helpotuksesta ja siitä, että
aaveet olivat antaa minun kulkea ja vain varjelleet kulkuani läpi metsän. Nyt kävellessäni
tietä pitkin taskulampun valokeilaan osui siili, joka jäi valon häikäisemänä tien keskelle
ihmettelemään, vaikka lähestyin sitä samanaikaisesti ripeällä tahdilla. Kun olin tullut liian
lähelle tätä "siiliä", oli jo liian myöhäistä. Lähietäisyydeltä näin vesimyyrän hyvin hoidetun
hammaskaluston suuntaavan suoraan oikean jalkani nilkkaa ja ennen kuin ehdin reagoida,
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olivat sen hampaat jo syvällä lihassa. Löin tätä hyeenan rakasta lähisukulaista noin
kaksikymmentä kertaa nyrkillä, jolloin se viimein laski pahimman paineen leukaperistään
sillä seurauksella, että jalkateräni kuitenkin lähti hänen mukaansa voiton merkkinä.
Miten asia hoitui?
Osa jalastani oli nyt vesimyyräyhteisön ravintoa, joten jouduin vain hyväksymään kohtaloni
ja juostessani kauhuissani kohti keskustaa ja vuotaessani kuiviin soitin hätänumeroon ja sain
ambulanssin viemään minut paikattavaksi vesimyyräeläinvammoihin erikoistuneeseen
keskussairaalan yksikköön, jossa kirurgit muotoilivat minulle ammattitaidolla entistä
ehomman jalkaterän, jolla tulen vielä tekemään joskus suuria asioita!
Jäikö traumoja ja menetätkö yöunia?
Tätä kirjoittaessa olen käynyt kuusi kuukautta terapiassa ja alan saamaan sen johdosta
tarpeeksi miehuuteni rippeitä kootuksi, jotta uskallan kohdata uusia ihmisiä ja ennen kaikkea
uusia eläimiä, jotka arjessa osuvat soraiselle polulleni. Unelmani on, että jonain vuonna
tulevaisuudessa rohkenen vielä poistua ruutukaava-alueelta, mutta terapeutti ja painajaiseni
eivät toistaiseksi ole antaneet siihen minulle lupaa.

Elisan, Joss’n
tapahtumista:

&

Lotan

näkökulma

Mitä teille kävi?
Näin yhtäkkiä, että tietä ylittää joku eläin n. 20-30 m
päässä edessäpäin. Luulin ensin, että se on siili ja
kutsuin Jossikkaa luokse, ettei se juoksisi sen siilin luo.
"Siili" bongasikin Jossikan ensin ja lähti kipittämään
kohti. Kutsuin koko ajan Jossikkaa miun luo, se
pyörähteli ja hypähteli ilmaan, kun tämä elukka
hyökkäili sen jalkoihin. Mietin, et ”ei saatana toi ei ole
siili”, etenkin kun näin pitkän hännän ja kävin läpi
pikana kaikki vaihtoehdot 🙈 Lopulta Joss tuli miun
luo ja mie tunnistin koon, varpaiden ja hännän
perusteella elukan vesimyyräksi. Vesimyyrä hyökkäili
edelleen kohti: Lotta oli hihnassa, ja yritin pitää sen
mahdollisimman kaukana siitä elukasta. Samalla koitin
väistellä ja hypellä (ja varmaan potkastakin sitä) itse kiljuen jotain perkelettä siinä,
vesimyyrän ollessa ihan saamarin nopee.
Yhtäkkiä paikalle ajoi auto Penttilästä päin, pysähtyi, ja autosta nousi mies. Mies huusi meille,
että ”älkää kiusatko sitä siiliä, siirtäkää se kepillä syrjään tieltä”. Karjuin takaisin, että tämä
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ei ole mikään siili, ja sitä paitsi SE hyökkäilee
meidän kimppuun eikä myö sen. Mies lähti
kävelemään meitä kohti. Päästyään muutaman
metrin päähän vesimyyrä huomasi uuden uhrin
saapuneen ja lähti hirveää vauhtia miestä kohti. En
ole ikinä nähnyt kenenkään juoksevan niin lujaa,
kun mitä se mies juoksi autolleen kaameen
huutamisen kera! 😂 Mies hyppäsi autoon,
vesimyyrä törmäsi etupuskuriin ja alkoi hyppiä
autoa vasten - myö käytettiin tilaisuus hyväksi ja
lähdettiin äkkiä karkuun.
Miten asia hoitui?
Turvallisen etäisyyden päässä tarkastin, oliko
koirille käynyt pahasti: huomasin, että
molemmissa koirissa oli verta ja Joss varoi yhtä
jalkaansa. Kotona tutkin lisää, ja aika pahaa jälkeä
vesimyyrän hampaat oli tehnyt. Jossikan
varpaassa ja huulessa oli haavat ja Lotalla silmän
alla. Soitin eläinlääkäriin, sain puhelinreseptin kipulääkkeisiin ja antibiootteihin apteekkiin.
Puhdistin ja hoidin haavat, hain lääkkeet ja käytin seuraavana päivänä koirat vielä
eläinlääkärissä varmistaen, että kaikki on ok. Pari viikkoa hoideltiin haavoja, ja sankarit
joutuivat olemaan tötteröt päässä, kunnes haavat menivät umpeen. Tassun haava oli hankala,
koska sitä piti suojata ulkoillessa.
Jäikö sinulle tai koirille traumoja?
Ei jäänyt mitään traumoja, muuta kun hulluja
vesimyyriä kohtaan 🙈😂 Samoilla alueilla
ulkoillaan viikoittain. Fb:n koiraryhmässä kerroin
tästä ja vastaavia vesimyyrähyökkäyksiä oli
muutamalle
sattunut
muualla
Suomessa.
Vesimyyrästä tuli sellainen yleinen läppä
kaveriporukassa ja olihan tämä ihan jäätävä tarina.
Tosi monelle joutui kertomaan, että mitä oikein
tapahtui ja mikä hemmetti edes on vesimyyrä.
Rapsutathan koirille terveiset?
Koirille lähtee rapsutukset, molemmat vastaanottavat
ne mielellään ❤😊
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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
kevään opiskelijariennot ovatkin kansantarinoiden ja omakohtaisten kokemusten perusteella opiskelijoiden
elämän kulta-aikaa, päättyvät nekin hauskuudet aikanaan. Silloin katseet käännetään 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 kotivakuutuksessa. 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 työsuhde 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 1 211 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 2018 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 84 euroa
vuodessa, joten jäsenmaksut kuittaantuvat melko nopeasti takaisin jo lyhyen työttömyysjakson kautta. Ja jos
taas työtilanteesi pysyy hyvänä, ei tuo 84 euroa vuodessa ole kovin suuri menoerä tuloistasi.
Ps. Loimulla on tulossa huikea liittymiskampanja vappuna! Kun liityt liittoon 30.4., tai kirjaat
liittymislomakkeeseen jäsenyytesi alkamaan tuolta päivältä, saat loppuvuoden opiskelijajäsenyyden ilmaiseksi
Teksti: Henri Annila, henri.annila@loimu.fi, 09 6226 8550
Kirjoittaja on Loimun järjestöasiantuntija, joka on kuullut liian usein vastavalmistuneiden ja nuorten
asiantuntijoiden sanovan, ettei työttömyyskassan tärkeyttä korostettu heille opintojen aikana tarpeeksi.
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Tombolon keväthoroskooppi
Kauris 23.12. – 19.1.

tasoista
ohjelmaa
sivustaseuraajille.

Jupiterin suhahtaminen maan ohi
saa
aikaan
pessimististä
suhtautumista elämään. Muista
kuitenkin, että kevät voi yllättää, kun katsoo
välillä munkkirinkilää, eikä vain sen reikää.

draamannälkäisille

Rapu 22.6. – 22.7.
Vaikka väsymys painaa pahasti
pitkän kevään jälkeen, kannattaa
vappuna muistaa kuuluisan filosofin sanat: "kun
ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään. Mutta
kun se ei nuku, se voi saada vaikka kalan”.
– Matti Nykänen

Vesimies 20.1. – 19.2.
Säteilemäsi energian ansiosta olet
tänä vuonna oikea reivilattian
kuninkaallinen ja saat hyvästä
menostasi
tunnustusta
myös
muilta.
Heeeeyyyyy macarenaaaa!

Leijona 23.7. – 22.8.
Käytät liikaa energiaa hiusten
halkomiseen. Jos sen sijaan katsoisit
asioita joskus sormiesi läpi, saattaisit huomata,
etteivät monetkaan näistä asioista oikeastaan
kutita juuri sinun pyllyäsi.

Kalat 20.2. – 20.3.
Jupiterin sulavat kiertoliikkeet
vaikuttavat siihen, että vetovoimasi
on tänä keväänä huipussaan. Laita
se vappuna testiin ja voit löytää unelmiesi
kesäheilan, ellet mene ryssimään asioitasi aivan
täysin.

Neitsyt 23.8. – 22.9.
Katuminen
on
heikoille
ja
katolisille. Nyt mennää täysii,
koneet käyntii: SKUMPPAA PUNKUN KAA!

Oinas 21.3. – 20.4.

Vaaka 23.9. – 23.10

Vituttaako? Jos luulet löytäväsi
ratkaisun
siihen
tästä
horoskoopista, ei hissisi taida nousta ihan
ylimpään kerrokseen asti.

Vappu vie taloutesi lähelle
konkurssia,
joten
luovuutta
tarvitaan. Vinkki: Ala keräämään pulloja tai
myymään fetissikuvia varpaistasi!

Härkä 21.4 – 20.5.

Skorpioni 24.10. – 22.11

Kaipaat
elämääsi
mehukasta
draamaa. Ei hätää draamalaamaseni:
vappu
tarjoaa
sitä
sinulle
täyslaidallisen. Ei muuta kuin popparit syliin,
vaaka-asento tulille ja nauttimaan show’sta!

Rakastan sua äijät! :D Uranuksen
viuhahtaessa ohi jää vaimot narikkaan. Tää
vappu on meiän!:D

Jousimies 23.11. – 20.12.

Kaksonen 21.5. – 21.6.

Kevään opinnoissa kannattaa
edetä minimiyrityksellä, sillä se
useimmiten riittää. Vappu on kuitenkin vain
kerran vuodessa. Se ois börstat tulille nyt!

Vapun sosiaalisissa tilanteissa on
suuri väärinymmärryksen riski,
joten älä mumise vaan ilmaise
itseäsi selkeästi. Muuten tiedossa on telenovela-
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Oikein haastava vappuristikko

Pystyyn

Vaakaan

1. Vaatekriisin ratkaisija
4. Huhun mukaan kaikki laitoksen
viestintä on siirtynyt ________.
5. Juoma, josta koostuu monen vappu
7. Kuhasalon metsässä lymyävä peto
8. Mikko-Jaakko Suolinukka-Ylikoski
on ________.
9. Pingviinin sydänkäpy

2. Paikkatietoguru=
3. Pingun mielestä vuoden paras
reality-ohjelma
6. Ainejärjestö, jonka kanssa speed
dating on horroria
10. Paikka kahville, pienelle
purtavalle ja epsiloneille
11. Parempi ____ pivossa kuin 10
oksalla.

1. collegepaita 2. gisvelho 3. Bachelor 4. Yammeriin 5. Bisse 6. Legio 7. vesimyyrä 8. kaktus 9. Mani
10. ainejärjestötila 11. Pyy
34

Yhdistä pisteet & selvitä menopeli

Pingu ja Mani suunnittelevat
kesälomamatkaa. He ovat haaveilleet
aj-tilan ulkopuolelle matkaamisesta
ja tarvitsevat siihen kulkuneuvon.

Selvitä ensin vaihtoehdot
yhdistämällä pisteet ja seuraa sitten
oikeaa reittiä selvittääksesi, minkä
menopelin Pingu ja Mani oikeastaan
valitsivat.
Voit myös
värittää
kuvat!

Vastaus:
Pingu ja Mani matkaavat ________________.

35

