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Päätoimittajien tervehdys 
Heimoihei arvon Tombolot! Me ollaan tän lehden päätoimittajat ja ajateltiin nyt kukin avata hieman 

sanaisia arkkujamme. Ei huolta, emme aio käyttää tätä sivua vapun ja sen moninaisten viettotapojen 

arviomiseen, päinvastoin. Itse asiassa tulimme ainoastaan kuluttamaan hieman aikaanne ennen kuin 

pääsette sukeltamaan meille Tomboloille tyypillisten vappurientojen pariin. Eipä siis kierrellä ja 

kaarrella sen enempää, toivottavasti nautitte matkasta lehden parissa! 

 

Hei kaikki rakkaat Tombolot ja tervetuloa lukemaan vuoden 

2020 wabulehteä! Vaikka emme pääsekään tuota akateemista 

kevään riemujuhlaa aivan tavallisella tavalla viettämään, on silti 

syytää ottaa tästä kaikki ilo irti. Tämä lehti on tehty 9 

fuksipalleron voimin, ja toivomme sen tuovan iloa kaikkien 

teidän wabuhulinoihinne. Lehti sisältää muun muassa vinkkejä 

etäwabun viettoon, sima-arvostelun sekä lukuisia 

hassunhauskoja puuhatehtäviä iltojenne ratoksi. Ensi vuonna me 

fuksitkin pääsemme toivottavasti juhlimaan wabua niin kuin 

kunnon opiskelijan kuuluukin - virkistävää menovettä yhdessä 

tovereiden kanssa nautiskellen.     - Elli 

 

Heippa!! Oon Odeya, yksi tämän vuoden vappulehden kolmesta 

päätoimittajasta. Haluttiin koko lehden toimituksen voimin koota teille 

rakkaille tomboloille lehti, joka samalla kunnioittaa menneiden vuosien 

perinteitä ja luo uraa uusien aloittamiselle. Näin ollen keräsimme ideoita 

miettien kuluneen vuoden tapahtumia ja kommelluksia, joten älkää huoliko: 

korona ei ole päässyt pilaamaan tätä(kin) odotettua vappujuttua. Me 

toivotaan, että pääsette tätä lukiessanne mukaan vappufiilikseen, vaikka 

olosuhteiden pakosta se on varsin hankalaa. Muistetaan kuitenkin se, että 

syksyllä meno jatkuu sitäkin kovempaa! 
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Monia on viime aikoina mietityttänyt etävapun vietto. Tuntuuhan se 

nyt hyvin epäluonnolliselta, että toreille ei saa kokoontua sankoin 

joukoin ja jokien varsilla pitäisi osata pitää turvaväliä kaveriin. Entä 

miten hoidetaan perinteiseen humalaan tai vähintään sokerihumalaan 

tarvittavat hankinnat, kun pelkkä lähikaupassa käyminenkin voi tuntua 

typerältä Amazing Race -haasteelta. Joku saattaakin jo pohtia, onko 

vapun vietossa enää mitään tolkkua, kun kaikki on peruttu ja perinteet 

riistetty. Tästä huolimatta kyseessä on kuitenkin akateemisen vuoden 

huippuhetki, eikä edes poikkeustila riitä erottamaan opiskelijan ja 

vapun välistä universaalia liitosta. Virkistäkäämme siis pölyttyneitä 

perinteitä ja luokaamme uusia, sillä wabu ei vielä tähänkään lobu! -

Reetta  

 

Muut wappulehden toimituksen fuksipallerot 

Johannes Nikitin  
Laura Andersson 

Miikko Itäpuisto 

Roosa Pajari 

Varpu Lietzen 

Saara Pajunen  
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Puheenjohtajan vapputervehdys 
Edeltäjäni Sanni aloitti viime vuoden vapputervehdyksen osuvasti sanoin ”Vappu. Se on taas täällä.” 

Voisin todeta, että kyllä vain se on täällä. Ei taas, vaan viimein. Vappua on tullut odotettua suurella 

hartaudella sieltä asti kun se viimeksi päättyi, huolimatta niistä tuhansista menetetyistä aivosoluista, 

hävinneestä omaisuudesta ja vähintäänkin viikon mittaisesta krapulasta. Enpä olisi alkaneen vuoden 

alussa uskonut, että en tänä vuonna pääse vappupäivän aamun sarastaessa hoipertelemaan kotiin 

pitkin Kerubin siltaa ja pelkäämään jo valmiiksi, sitä yhtä eeppistä oloa aamulla herätessäni. Enpä 

olisi uskonut, että vappuaattona kaupunkia ei koristele tuhannet valkolakit ja haalarikansa. Enpä olisi 

uskonut, että emme Mammojen kanssa tee 

kiljun testierää numero 2. Enpä olisi uskonut, 

että en tänä vuonna pääse Vappuleijonan 

metsästyksessä metsästämään patsaita, joita 

pussata. En olisi uskonut, että fuksit eivät 

pääse kokemaan ensimmäistä vappuaan … En 

olisi uskonut, että vappua, sitä ei tänä vuonna 

tule.  

Kun sähköpostiin pärähti viesti siitä, että 

rakas yliopistomme suljetaan ja kaikki 

opinnot siirretään etäopetukseen, en voinut 

pidätellä riemuani. Olin jo nimittäin täysin 

luovuttanut sen suhteen, että tänä keväänä 

kädessäni komeilisi kiljupullollisen sijaan 

kandin paperit. Ihme kuitenkin tapahtui ja 

kiitos koronan, ensimmäistä kertaa tämän 

lukuvuoden aikana elämä on käynyt niin 

tylsäksi, että koulutehtävienkin tekeminen on 

tuntunut mielenkiintoisemmalta 

vaihtoehdolta kuin seinän tuijottaminen. 

Tunnit ovat muuttuneet päiviksi, päivät 

viikoiksi ja viikot kuukausiksi. Kaikki päivät 

ovat toistensa kopioita ja heille, jotka kehuvat 

korona-ajan ihanaa arkirytmiä naurahdan, kun itse istun täällä kotisohvalla (viikonpäivästä tai 
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kellonajasta välittämättä) kolmettakymmenennettäkahdeksannetta päivää samoissa vaatteissa, 

satojen Netflix-tuntien ja kymmenien hermoromahduksien jälkeen vihdoin melkein valmiin kandin 

kanssa. Kevään mittaan olen tullut siihen lopputulokseen, että olen täysin kyllästynyt koronasta 

puhumiseen, kotona kököttämiseen ja kaikesta kivasta luopumiseen sekä varsinkin koulutehtävien 

tekemiseen, jotka eivät tunnu loppuvan,vaikka niitä kuinka monetta tuntia tai päivää tekisi. Samalla 

ehkä edelleen miettien, että mitä jos tämä kaikki olisikin vain unta ja vielä olisi toivoa paremmasta, 

toivoa vapusta.  

Vaikka olemmekin kaikki kaukana toisistamme viettämässä tänä vuonna erilaista vappua, niin 

muistakaa, että Tombolo on yhteisö ja syksyllä (toivon mukaan) pääsemme taas yhteisvoimin 

pitämään hauskaa sekä nauttimaan toistemme seurasta. Joten hyvä maailmankaikkeus, hartaimpana 

vapputoiveena toivon, että ensi vuonna pääsemme taas juhlimaan Tombolon eeppistä vappua, entistä 

pidempänä ja märempänä. Kaikesta huolimatta, oma katseeni on jo kohdistunut syksyyn sekä sen 

lukuisiin opiskelijabileisiin, kuolettaviin krapuloihin, nyrjähtäneisiin nilkkoihin ja Tombolon 5. 

vuosijuhliin. 

 

Koronasta huolimatta, iloista siman ja munkkien täyteistä vappua! 

 

Camilla Aspivaara,  

Tombolo ry:n puheenjohtaja 
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Etäelämää-gallup 
Poikkeusolot ovat päässeet riepottelemaan myös meidän opiskelijoiden elämää – vai ovatko 

sittenkään? Tässä osiossa kuulemme neljän opiskelijan mietteitä ja vinkkejä koronan keskellä 

elämiseen, niin arkeen kuin juhlaankin. Gallupiin osallistuivat: 1. vuoden opiskelija Antti, 4. vuoden 

opiskelija Jutta, n:nen vuoden opiskelija Elisa ja Siiri maisteriohjelmasta. 

 

Miten on etäily sujunut, mikä fiilis? 

Antti: Todella hyvin. Olen saanut nauttia 
kaikesta tästä ympäröivästä kaaoksesta ja 
ammentanut siitä sisäistä voimaa. Epäjärjestys 
ja kaaos ruokkivat sisintäni. Suurimmat 
poikkeukset arkeen ovat tulleet rutiinien 
loppumisesta tai ainakin rutiinien 
mahdollistavien paikkojen, katso maantieteen 
perusteet-kurssi, sulkemisesta. Voi Areenan 
sali, miksi oletkaan kiinni.   

 

Jutta: Lähes täydelliseen eristäytymiseen 
tottuminen vei oman aikansa. Poikkeustila ei 
lopulta ole muuttanut miun elämää mitenkään 
radikaalisti. On itseasiassa ollut melkolailla 
tragikoomista huomata, että omaa normaalia, 
päivittäistä elämäntyyliä kutsutaan tätä nykyä 
karanteeniolosuhteiksi :D #introvertproblems   

Siiri: Yleisesti ottaen on ollut mielenkiintoista 
joutua kokemaan tälläinenkin 
maailmanjärjestys. Koska alunperinkin olen 
kova kotoilija, ei tämä ole ollut kova kolahdus. 
Olen myös sillä lailla onnekas, ettei minun 
tarvitse pelätä lähipiirini terveyden puolesta.                   

 

Elisa: Oon töissä koiratarvikeliikkeessä ja nyt 
kun ei oo yliopistolla oloa, sosiaaliset kontaktit 
koostuu lähinnä asiakkaista ja työkavereista. 
Fiilikset vaihtelee normaalista siihen et kaikki 
on syvältä, etenkin kun kaikki odottamani 
tapahtumat ja menot on peruttu moneksi 
kuukaudeksi eteenpäin.

 

Jutan Oliver-kissa näyttää, miltä etäopinnot 

voi tuntua. 

 

Siiri kotiviidakossa 
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Entäs se kuuluisa etäopiskelu? 

Antti: Etäilevän opiskelijan paras kaveri on 
excel-taulukko, jossa on merkattu tehtävät, 
deadlinet ja edistyminen. Noudatan samaa 
aikataulua kuin aiemminkin, viikonpäivinä 
kouluhommat tehdään 8-16 välisenä aikana ja 
viikonloput on vapaa-aikaa. Joskaan koko 
kahdeksaa tuntia ei mene kouluhommiin, se on 
se väli, jossa jotain tapahtuu. Eniten motivoi 
opintopisteet.   

 

Jutta: Omalla kohdalla toimiva menettely on 
ollut jäljellä olevien kurssitöiden listaaminen 
ylös ja aikataulutus kalenteriin, muuten en saa 
mitään tehtyä. Ehkä paras vinkki voisi olla se, 
että laadi itsellesi opiskelurutiini ja pidä siitä 
kiinni. Motivaation löytäminen on 
valehtelematta ollut haastavin osuus, kun  

useimmiten jääkaapin siivous tai 
kylpyhuoneen pesu tuntuu kouluhommia 
houkuttelevammalta vaihtoehdolta. 
Ehdottomasti parhain motivaattori on 
lähestyvä deadline.  

 

Siiri: Hyvänä puolena ovat luentotallenteet, 
joita voi kelata ja rytmittää kuinka itse haluaa, 
sekä mahdollisuus ulkoilla kunnolla 
päiväsaikaan. Haastavinta on kuitenkin ollut 
arjen rutiinien täysmuutos, sillä pidän kovasti 
kampuksella olemisesta ja luennoille 
osallistumisesta, joiden ohella näkee ystäviä ja 
saa tankata amican antimia. Olen myös 
muistuttanut itseäni ettei nyt tarvisekaan 
pyrkiä siihen normaaliin opiskelutahtiin sillä 
tilannekaan ei ole normaali. Kannattaa höllätä 
vähän ja keskittyä itseään miellyttäviin 
asioihin nyt.  

 

Elisa: En oo mikään etäopintojen ystävä, on 
niin helppoa luistaa suunnitelmista ja lähteä 
vaikka koirien kanssa ulos tai pestä ikkunat. 
Oma kivikautinen läppäri ei myöskään 
varsinaisesti motivoi, yleensä tulee 
hyödynnettyä yliopiston atk-luokkia. 
Opiskelun pystyy onneksi jakamaan oman 
tehokkuutensa mukaan: aamu-uninen voi 
halutessaan opiskella iltapäivällä tai vaikka 
yöllä! Opettajat ovat ratkaisseet etäopiskelun 
eri tavoilla. Tilanne on kuitenkin parempi kuin 
esim. lääkiksessä olevalla siskolla, joka joutuu 
käymään oikeasti vaikeita kursseja etänä. 

Antti on ehtinyt kuluttaa vapaa-aikaansa leipomiseen. 

Elisalta löytyy myös innokasta opiskeluseuraa. 



Miten sujuu vapaa-aika poikkeusoloissa? 

  

Antti: Kuten eräs aikamme suurista 
runoilijoista Atomi Rotta, aiemmin tunnettu 
myös nimellä Notkea Rotta, asian on ilmaissut: 
syö, juo, nai, nyt on perjantai. Viikonpäivillä ei 
ole enää merkitystä, jokainen on edellisen 
toistoa ja aikaa syventyä hedonistisiin 
tarpeisiin on riittämiin.  

Jutta: Kotitreenit, lenkkeily, kokkailu, 
siivous, kaikenlaista mitä nyt yksikseen voi 
tehdä. Vähän sellainen trying to keep my sh*t 
together -meininki ettei kaikki leviä käsiin :'D 
Ja unohtamatta meemien selailua tilanteen 
alkaessa ahdistaa liikaa, musta huumori auttaa 
aina!              

Siiri: Normaalistikin vapaa-aikaa kuluu 
lukuisten viherkasvieni parissa ja nyt kun on 
vielä enemmän aikaa niille, on lukumääräkin 
kasvanut reippaasti entisestään. Kun en ole 
työntämässä käsiäni multaan, niin nikkaroin – 
pitäähän kasveille saada uusia telineitä ja 
amppelikeinuja.   

Elisa: Vapaa-ajalla luen kirjoja, ulkoilen 
koirien kanssa, käyn tallilla ja pyrin näkemään 
muutamia tiettyjä ystäviä ihan siksi, ettei pää 
hajoa yksin omien ajatusten kanssa. Kesällä 
toivon pääseväni vaeltamaan, olemaan mökillä 
ja liikkumaan mahdollisimman paljon ulkona.   

 

Etävapun vietto, missä ja miten? 

  

Antti: Juoden Sandaliiton Akateemisten 
Panijoiden appelsiiniviiniä 
ennaltamäärittämättömässä sijainnissa. 
Tietäjät tietää. Muille kanssasieluille annan 
vinkiksi hankkiutua hyvään (etä)seuraan, 
nauttia mieltä kohottavia substansseja ja 
selvittää mitä muuta vappu on kuin vain 
työläisten ja opiskelijoiden juhla. Jos keksitte 
mitä muuta se on, toimikaa sen mukaan.   

Jutta: On sitä tullut kaverin kanssa puhuttua, 
että vedettäisiin vappuna kalsarikännit 
videopuhelun välityksellä, mutta nähtäväksi 
jää toteutuuko tämä visio :D Olisi sekin 
toisaalta sellainen once-in-a-lifetime -
kokemus! Ainoa vinkkini etävapun viettoon 
on, että älkää juoko liikaa. Tosin tiedän, että 
tätä vinkkiä ei noudateta kuitenkaan.                    

 

Kirjoittanut: Reetta 

Siiri: Tämä on jo viides vuoteni 
korkeakouluopintojen parissa, joten on niitä 
vappuja nähty ja lisää on tulevaisuus täynnä. 
Vinkkaisinkin jokaiselle opiskelijalle tänä 
vuonna olemaan kuin traakkipuu: tee kotisi 
mukavaksi, jotta siellä on hyvä olla ja 
tarkkailla ulkomaailmaa ikkunasta. Nesteytä 
hyvin vedellä, vältä suoraa auringon porotusta 
ja pidä mullat ruukussa.   

Elisa: Vapun peruuntuminen harmitti alkuun 
vietävästi! Se on kuitenkin opiskeluvuoden 
huipennus ja kavereita näkee parin viikon ajan 
todella paljon. Jos saan pari kaveria 
innostumaan niin vappuna vois ottaa eväät 
(tietenkin simaa ja munkkeja!) mukaan ja 
lähteä johonkin retkelle. Tai sit rötvätään 
koirien kanssa kotona ja mietitään että ehkä 
ensi vuonna elämä on taas ennallaan. 
Vappusoittolista soimaan, simaa mukiin ja 
kaverit linjoile.



 

Sima-arvostelu 

Sima-arvostelu 

Oletko viettänyt tunteja tuijottaen kaupan simahyllyä, juosten stressaantuneena kaupasta toiseen ja 

valvonut monia, monia unettomia öitä sen takia, ettet osaa päättää mitä simaa ostaisit? Tuskinpa, 

koska varmasti sinullakin, arvon lukija, on oikeitakin ongelmia ajateltavana. Joka tapauksessa, 

Wappulehden sima-arvostelu on tehty avuksi juuri sinulle, joka haluat nauttia vappuna hyvästä 

simasta. Täysin sivuseikkahan on se, että Wappulehti ilmestyy vasta juuri vapun alla, jolloin varmaan 

kaikki ovat jo ostaneet tämänvuotisen vapun simat.  

Harvalukuinen, mutta sitäkin arvovaltaisempi simaraatimme kokoontui kauniina kevätpäivänä 

Pielisjoen rantamaisemiin maistelemaan kaiken kaikkiaan kuutta eri simaa. Saimme tosin raatiin 

vahvistukseksi mukaan vielä erään ohikulkumatkalla olleen Tombolon. Tämän sima-arvostelun 

luettuasi osaat taatusti päättää, mitä simaa kaupasta ostaisit, vaikkapa sitten ennen ensi vuoden 

vappua. 

 

Marli Perinteinen sima 

Ensimmäisenä raadin arvostelussa oli se kaikille tuttu ”kaupan 
sima” eli Marlin Perinteinen sima. Tämä juoma kirvoitti 
raadistamme seuraavia kommentteja: 

”Hyvää limua, melkein ku Spriteä” 

”Maku suoraan lapsuudesta” 

”Tää on sellane fressi ja stydi” 

Arvosana: Simana 2/5, Limsana 5/5 
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Marli Kotisima 

Toisena arvostelimme saman merkin kotisiman (tai ainakin 
sellaiseksi brändätyn juoman). Edullisemman Marlin Perinteisen 
siman jälkeen tämä juoma oli raadille jonkinasteinen pettymys: 
”Kyllähän täs vähä kuluttajaa huijataan, mukamas parempaa ku toi 
halvempi Marli” 

”Pehmeä, ihan ku jotain mehua. Aika hunajainen.” 

”Tulee vähän mieleen haikuillan kilju” 

Arvosana: 1/5 

Vip Sima 

Kotisima-pettymyksen jälkeen testissä oli testin halvin sima. 1,5 
litran pullo Vip-simaa maksoi Lidlissa hieman yli 2€. Tämän 
juoman kutsuminen simaksi ei raatia vakuuttanut; kyseinen 
juomahan on valmistettu omenaviinillä. 

”Kaupan halvimpia simoja, siitä plussaa” 

”Jos haluut hyvää, tai itse asiassa ei ees niin hyvää siideriä, niin 
osta tätä” 

”Tästä Vipistä maksaminen on sama ku maksaisit baariin Vipistä, 
eli et hyödy mitään” 

Arvosana: 1,5/5 

Wanhan Porvoon kotisima 

Seuraavana testissä oli se vähän parempi vaihtoehto: Wanhan 
Porvoon kotisima. Tämä juoma oli ainakin ainesosaluettelon 
mukaan tehty kuin aito sima. Hintaa lukuun ottamatta tämä 
olikin raadin mielestä testin paras sima. 

”Paras” 

”Jos tässä olis rusinoita, niin vois jopa uskoa itse tehdyks” 

”Sellanen sakkanen, vähä paskanen, eli ihan aito” 

Arvosana: 4/5 (miinusta ainoastaan kalliista hinnasta) 
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Kaiken kaikkiaan, arvovaltainen raatimme suosittaa siis vappujuomaksenne joko Wanhan Porvoon 

kotisimaa tai Kaskein Juhlasimaa, mikäli haluatte simaa. Jos taas haluatte hyvää vappulimsaa, 

suosittelemme Marlin Perinteistä simaa. Jos taas kohtalaista, mutta hyvin vähäalkoholista siideriä, 

suosittelemme Vip-”simaa”. Missään nimessä emme suosittele ostamaan Fingerporin Juhanussimaa, 

sen sijaan viinahampaan kolotukseen suosittelemme sekoittamaan 1/5 osaa viinaa 4/5 osaan Wanhan 

Porvoon simaa, tai opiskelijabudjetilla ollessa 4/5 osaan Marlin Perinteistä simaa. Raati on empiirisen 

tutkimuksen metodein todennut edellä mainitut yhdistelmät toimiviksi ja maistuviksi. Jos jostain 

syystä Fingerpori kuuluu olennaisena osana vappusi viettoon, niin lue Fingerpori-sarjiksia vaikka 

Hesarin nettisivuilta. 

Terveisin,  

Wappulehden arvovaltainen simaraati (eli Miikko ja Johannes). 

Fingerpori Juhannussima 

Makuhermoja hellineen Wanhan Porvoon siman jäkeen olikin 
hyvä aika palata taas paskan pariin. Fingerpori-sima ei raadissa 
paljoa kehuja herättänyt. Juhannussima oli myös litrahinnaltaan 
kallein testaamamme sima; pieni 0,5l pullo maksoi yli 4€. 
”No olihan näistä joku ihan umpipaska” 

”Plussaa vois antaa lähinnä prosenteista ja pakkauksen 
meemiarvosta” 

”Aivan järrkyttävää, kerta kaikkiaan hirrrveetä” 

Arvosana: -10/5 

Kaskein Juhlasima 

Viimeisenä testiimme pääsi Kaskein Juhlasima. Raati päätyi 
siihen, että tämä juoma on kaiken kaikkiaan melko hyvä sima: 
maistuu lähes itse tehdyltä ja hinta ei ole edullinen muttei 
kalliskaan. Kuten muidenkin juomien kohdalla, myös Kaskein 
Juhlasiman syvin olemus tiivistyy raatimme veitsenterävään ja 
asiantuntevaan analyysiin: 

”Kyllähän tää ton Juhannussiman jälkeen tosi hyvältä maistuu” 

”Ei ihan yhtä hyvää, ku wanha Porvoo muttei toisaalta yhtä 
kallistakaan” 

Arvosana: 4/5 
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Retkivinkit 

 

Patvinsuon kansallispuisto. Kuva: Eero Pajari 

Pohjois-Karjala on retkeilijän paratiisi. Maakunnastamme löytyy lukuisia retkikohteita, jotka 

soveltuvat mainiosti niin päiväpatikointiin kuin pidempienkin vaellusten toteuttamiseen. Jos olet 

viettänyt talven hiljaiseloa retkeilyn saralla, odotat jo kuumeisesti parhaan patikkasesongin alkua etkä 

malttaisi enää hetkeäkään odottaa, että pääset puistelemaan pölyt makuupussistasi ja vahaamaan 

vaelluskenkäsi, nappaa tästä muutama tärppi lähiseutujen monipuolisiin luontokohteisiin. 

Kansallisaarteemme Koli soveltuu paitsi leppoisaksi päiväretkeilykohteeksi, myös pidempiin 

vaelluksiin. Moni tuntee esteettömäksikin kunnostetulta Ukko-Kolilta avautuvat maalaukselliset 

maisemat, mutta alueelta löytyy myös aivan toisenlaista ympäristöä. Herajärven kierroksen voi 

halutessaan tehdä joko lyhyempänä, pohjoispään kierroksena (30-35 km) tai kokonaisena (61 km). 

Lisämausteensa tähän muutaman päivän mittaiseen vaellusreittiin tuovat alati vaihtuvat maisemat 

aina rehevistä lehdoista kukkiviin perinneniittyihin ja karuihin kalliotasanteisiin sekä päätähuimaavat 

korkeuserot, jotka laittavat myös kulkijan kunnon koetukselle.  

Lieksassa sijaitseva Patvinsuon kansallispuisto taipuu Kolin tavoin niin päiväreissuille kuin 

useamman yön vaelluksiinkin. Myös Patvinsuolta löytyy vaihtelevia maisemia: 25-32 kilometrin 

mittainen Patvinkierto tutustuttaa kulkijansa erilaisiin suotyyppeihin avosoista korpiin ja rämeisiin, 

kun taas 15 kilometrin pituinen Suomunjärveä ympäröivä Suomunkierto hurmaa kaukaisuuteen 

jatkuvilla vaaleilla hiekkarannoillaan. Reiteillä kulkiessa tulentekopaikkoja tupsahtelee vastaan 

säännöllisesti, ja Suomun luontotuvalta löytyy sekä esteetön nuotiopaikka, keittokatos että wc. 
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Teretinniemen lintutornista retkeilijä voi kärsivällisyydellä ja hyvällä onnella bongata suolintujen 

lisäksi suon laidalla tallustelevan kontion, ja kotimatkan varrella voi vielä piipahtaa Kuusipolulla (3 

km) Autiovaaran aarniometsässä. 

Kalliojärven kierros on melko lyhyestä pituudestaan (n. 4 km) huolimatta melko haastava ja antoisa 

päiväretkeilykohde. Reitin maisemat vaihtelevat kallioisen rotkon pohjalle muodostuneen Suuren 

Kalliojärven ympärillä kohoavista jylhistä kalliojyrkänteistä suohon ja metsiin. Korkeuserot ja jyrkät 

kallioluiskat saavat reitin tuntumaan todellista pidemmältä, ja polun loppupuoliskolla odottava 

nuotiopaikka laavuineen tarjoaa kaivatun hengähdystauon uutteran tarpomisen jälkeen. Koska 

Kalliojärvelle on Joensuusta matkaa vain 28 km, voi päiväretkelle lähteä paremman kulkupelin 

puutteessa vaikka polkupyörällä. 

Eksoottista päiväretkeilykohdetta etsiskelevän kannattaa suunnistaa Joensuussa sijaitsevan 

Kolvananuuron luonnonsuojelualueelle. Viiden kilometrin mittainen Uuron reitti nostattaa 

hikikarpalot kokeneemmankin patikoijan otsalle, sillä polku kulkee paikoin miljoonia vuosia vanhan, 

kulmikkaista lohkareista muodostuvan rotkon pohjalla. Rotkoa ympäröivät jyrkänteet kohoavat 

paikoin lähes 40 metrin korkeuteen. Kulkijan 

kannattaa pitää varansa tutkaillessaan 

kivenmurikoiden välissä solisevassa purossa 

uiskentelevia mutuja, sillä hetkellinenkin huomion 

herpaantuminen voi kostautua: nyrjähtänyt nilkka 

tekee retkeilijästä helpon saaliin rotkossa kesäisin 

vaaniville verenhimoisille hyttysille. Reitin ainoa 

nuotiopaikka sijaitsee seesteisen Pienen 

Koiralammen rannalla suomaisissa maisemissa. 

 

 

 

Nuijapäiden kuhinaa Kolin Pitkälammessa. Kuva: Roosa 

Pajari 
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Edellä mainittujen lisäksi Pohjois-Karjalasta löytyy myös lukuisia muita kokeilemisen arvoisia 

retkikohteita. Esimerkiksi Ruunaan retkeilyalue, Petkeljärven kansallispuisto, Ala-Koitajoen 

retkeilyreitti ja Elovaaran ulkoilualue hurmaavat monipuolisella luonnollaan, ja myös 

lintubongareiden iloksi maakunnastamme löytyy yli kolmekymmentä lintutornia. Vaikka moniin 

kauempana sijaitseviin luontokohteisiin pääsy edellyttääkin reilun tunnin ajomatkaa ei niin 

ympäristöystävällisellä kulkupelillä, löytyy myös aivan kaupungin laitamilta sopivia paikkoja 

lenkkeilyyn tai eväsretkille: Joensuun keskustassa asuva hujauttaa polkupyörällä alta aikayksikön 

vaikkapa Kuhasalon ulkoilualueelle, Utran saarille, Noljakan luonnonsuojelualueelle tai 

Lykynlammelle. Menipä sitten lähelle tai kauas, luontoon lähteminen kuitenkin kannattaa aina - 

kokemus on lähes poikkeuksetta vaivan arvoinen. 

 

Petkeljärven kansallispuistossa kelpaa reippailla myös koiran kanssa - muistathan kuitenkin pitää lemmikit 
kytkettynä kansallispuiston alueella! Kuva: Roosa Pajari 

 

Terkuin,  

Roosa 

  

Lisää aiheesta: 

Joensuu.fi/luontopolut 

Luontoon.fi 

Pklty.fi (Pohjois-Karjalan lintutieteellinen 
yhdistys ry) 
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Reseptit 
 

Maapähkinävoipopcornit  

1-2 henkilölle herkkunälän koosta riippuen 😉  

  

3rkl öljyä 

1,5dl maissinjyviä 

ripaus suolaa 

2-3rkl maapähkinävoita 

(sokeria) 

 

 

 

1. Kuumenna öljy suurehkossa kattilassa. 

2. Lisää maissinjyvät ja laita kansi päälle. 
Vähennä lämpöä, kun maissit alkavat 
poksahdella. 

3. Pidä kansi kiinni koko ajan. Ravistele 
kattilaa välillä. 

4. Nosta kattila liedeltä kun poksahtelu 
loppuu. Lisää suola ja maapähkinävoi. ja 
halutessasi hieman sokeria. Nauti

Pöhnämunat 

6 kananmunaa 

Marinadi: 

1 valkosipulinkynsi 

pala tuoretta inkivääriä (3 x 3 cm) 

1 dl soijakastiketta 

1 dl vettä 

2 rkl riisiviinietikkaa 

1 rkl sokeria 

Lisäksi:  

n. 2 rkl jaloviinaa 

mätimajoneesisilliä ja hienonnettua 
ruohosipulia 

 

1. Keitä kananmunia noin 7 minuuttia ja 
jäähdytä ne kylmän veden alla. Kuori 
jäähtyneet munat. 

2. Kuori ja viipaloi valkosipulinkynsi ja 
inkivääri. Mittaa marinadin ainekset kattilaan 
ja kiehauta. Jäähdytä marinadi, lisää jaloviina 
ja laita kananmunat marinoitumaan 
muovipussiin jääkaappiin vähintään 3 
tunniksi, mielellään yön yli. 

3. Halkaise kananmunat, lisää päälle silliä ja 
koristele ruohosipulilla.

 



 17 

Oreokakku 

  

2 pkt (á 154g) Oreo-keksejä   

60g voita 

1 liivatelehti 

1 prk (2dl) vispikermaa 

3 rs (á 180g) vaniljatuorejuustoa 

1/4dl sokeria  

Oreo Mini -keksejä 

1. Erottele kekseistä täyte ja keksit eri 
kulhoihin. Laita 1/3 kekseistä sivuun 
myöhempää käyttöä varten. 

2. Hienonna keksit (2/3) monitoimikoneessa. 
Sekoita joukkoon sulatettu rasva. Painele seos 
leivinpaperilla vuoratun irtopohjavuoan (⌀ 20 
cm) pohjalle. 

3. Pane liivatelehti pehmenemään kylmään 
veteen noin 10 minuutiksi. Vatkaa 1 1/2 dl 
kermaa vaahdoksi. 

4. Sekoita yksi purkillinen vaniljatuorejuustoa 
keksitäytteiden kanssa sähkövatkaimella 
sekoittaen. Sekoita joukkoon loput 
tuorejuustot. 

5. Kiehauta loput kermat ja sokeri kattilassa ja 
nosta kattila pois liedeltä. Purista liivatelehti 
kuivaksi ja lisää kuumaan kermaan. Sekoita 
tasaiseksi. Lisää liivate-kermaseos 
vaniljatuorejuustotäytteen joukkoon 
huolellisesti sekoittaen. Lisää lopuksi 
kermavaahto ja sekoita tasaiseksi. Kaada seos 
vuokaan ja tasoita pinta. 

6. Hienonna loput keksit (1/3) 
monitoimikoneessa hienoksi hiekaksi. 
Ripottele keksihiekka tasaisesti 
tuorejuustotäyteen päälle. 

7. Nosta vuoka jääkaappiin hyytymään yön 
yli. Irrota kakku varovasti vuoasta ja koristele 
pinta minioreoilla.  

 

 

Oreokakku ja pöhnämunat www.k-ruoka.fi 

  

Kirjoittanut: Elli & Laura 
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Askarteluvinkkejä 
Tähän osioon olemme keränneet ajankohtaisia askarteluvinkkejä tämän hetken trendikkäimmästä 
askartelumateriaalista eli tietenkin vessapaperirullasta 

 

Vinkki 1: DIY lelu itselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvitset vessapaperirullan, nitojan, langanpätkän (voi olla kengännauha, lanka yms.), jonkin mitä 
pujottaa lankaan (kannattaa olla hieman painava) ja mahdollisesti koristeluun tarvikkeita. 

1. Paina vessapaperirullaa hieman lyttyyn toisesta päästä ja sulje se kahdella niitillä. 

2. Tee reikä litistettyyn päätyyn ja kiinnitä siihen naru. Narun pituutta vaihtelemalla saat leikkeihisi 
erilaisia tuntumia. 

3. Kiinnitä narun toiseen päähän jotakin mitä siihen saat vain kiinni esimerkiksi helmi, lego tai 
sormus. 

4. Koristele valmistamasi monsteri piirtämällä sille silmät ja kuvioimalla sitä. Voit tehdä sille myös 
hampaat esimerkiksi Post it-lapusta jolloin et tarvitse liimaa.  

5. Tadaa, lelu on valmis. Sitten vain heilauttelemaan helmeä monsterin suuhun. 
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Vinkki 2: DIY lelu koiralle 

 
Vessapaperirullasta saa tehtyä alle minuutissa koiralle pientä tekemistä.  

 1. Piilota vessapaperirullan sisälle koiran lempiherkkuja ja tuki rullan päät muutamalla paperiarkilla 
ja siinä se oikeastaan olikin. Helppoa, eikö? (Ei takuuta siitä, kuinka kestävä lelu on käytössä.) 

 

Vinkki 3: Siementen idättäminen 

 

 

 

Tarvitset: vessapaperirullan, sakset, multaa ja siemenpaperia tai siemeniä 

1. Leikkaa vessapaperirullan toiseen päähän tasaisin välein neljä samankokoista lovea 

2. Taita palat järjestyksessä ja ujuta viimeisen taitoksen toinen pää ensimmäisen taittamasi palan alle, 
jotta pohja pysyy kiinni 

3. Täytä rulla mullalla, aseta siemenet tai siemenpaperi mullan pinnalle, aseta valoisalle paikalle ja 
muista kastella. Jos idättäminen onnistuu, voit siirtää taimen kunnolliseen ruukkuun ja tadaa, pian 
jäät jo koukkuun ja asuntosi täyttyy kasveista! 

 

Kirjoittanut: Varpu, Saara & Reetta 
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EGEA 
Uusia tuttavuuksia Ranskasta 

 
Helmikuun lopulla EGEA sai vieraaksi vaihto-oppilaita Ranskan Bordeauxista. Vierailu alkoi 

fuksiviikoiltakin tutulla kampus- ja kaupunkikierroksella. Yliopistomme tilat saivat paljon kehuja: 

etenkin Carelia –rakennus ja Metrian sohvat jäivät vaihtareiden mieleen. Tutustutimme vaihtarit 

vierailun aikana myös kampuksen ruokaloihin ja suomalaiseen kouluruokaan. Kävimme myös 

Pohjois-Karjalan museo Hilmassa, jonka monipuolisesta tarjonnasta löytyi kaikille jotain mieleistä.   

Seuraavana päivänä menimme Jääkarhuille avantouimaan ja saunomaan. “Avantoon 

meno jännitti ja saunassa oli kuuma, osan pitikin lähteä välillä vilvoittelemaan. Isot lämpötilaerot 

tuntuivat heidän mielestään hassuilta ja naurattivat. Suurin osa sanoi kuitenkin, että oli tosi kivaa ja 

uudenlainen kokemus. Oli tuulinen ja tihuttava sää, joten aktiviteetti tuntui heistä aika extreme 

jutulta”, kertoo mukana ollut Reetta Malmberg.    
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Vierailun viimeisenä päivänä menimme Kuhasaloon, jossa grillasimme (vege)makkaraa ja 

vaahtokarkkeja. Retki sujui oikein mukavissa merkeissä, ja sääkin suosi retkeilyä hieman paremmin 

kuin edeltävinä päivinä. Kunnon talvikeliä ei vaihdonkaan ajalle sattunut, mutta oli lunta kuitenkin 

jonkin verran maassa ja kävellessämme takaisin Kuhasalosta innostuivat vaihtarit aloittamaan pienen 

lumisodan, johon lopulta me muutkin innostuimme mukaan. Iltapäivällä osallistuimme Tombolon ja 

Mikrovilluksen laskiaistapahtumaan Kirkkopuistossa, jossa pelailtiin perinteisiä suomalaisia 

pihapelejä. Harmiksemme sattuneesta syystä ei päästy mäkeä laskemaan. Kirkkopuistosta siirryttiin 

hengailemaan Suvakselle, josta ilta luonnollisesti jatkui grillin kautta hehkuille. Pitkälle yöhön 

jatkuneen biletyksen jälkeen olikin oikein mukavaa maanantaiaamuna herätä aamukasteenraikkaana 

saattamaan vaihtareita kotimatkalleen klo 7:20 lähteneellä bussilla. 

“Tosi hyvät fiilikset jäi vierailusta! Ensin vähän jännitti miten englanti taipuu heidän 

kanssaan, mut alkujännityksen jälkeen juttu kulki ja hauskaa riitti. Hienointa oli vierailun aikana 

tajuta, kuinka meille monet itsestäänselvät asiat oli heille mielettömiä kokemuksia. Makkaranpaisto 

ja jäätynyt Pielisjoki tuntui itsestä niin tavalliselta, mutta vieressä uudet kaverit ihastelivat talvista 

maisemaa innoissaan. Parasta oli viimeisenä iltana keskustella muiden kanssa, mitä mieltä he olivat 

reissusta ja mitä oli jäänyt mieleen Joensuusta. Avantouintia ei ainakaan helposti unohda!” kertoo 

Elisa Ruokoranta.  

Alun perin huhtikuulle suunniteltu vastavierailu Ranskaan siirtyy valitettavasti syksylle 

koronavirusepidemian takia.  

 

Laura Andersson, puheenjohtaja EGEA Joensuu ry 

& Miikko Itäpuisto  
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SYY 
SYY-Joensuun kevätterveiset!  

Jos et ole meistä vielä kuullut, niin SYY eli Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry on kaikkien 

hallinto-, yhteiskunta- ja valtiotieteiden opiskelijoiden etujärjestö. SYYllä on paikallisjärjestöjä, 

joihin myös SYY-Joensuu kuuluu. Kattojärjestömme on YKA eli Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

ry, joka on korkeakoulutettujen etujärjestö. YKA tarjoaa jäsenilleen monenlaisia etuja, esimerkiksi 

uraohjausta ja lakineuvontaa. YKA toimii hyvänä tukena myös opiskelijoille, ja liittymällä SYYn 

jäseneksi liityt myös YKAan. Nyt jos koskaan onkin hyvä aika liittyä, sillä 6.4.-4.5.2020 aikana 

liittyneet uudet opiskelijajäsenet saavat loppuvuoden jäsenyyden ilmaiseksi! (ei sisällä kassamaksua) 

Joensuussa paikallisjärjestö SYY-Joensuu toimii yhteistyössä Tombolon, Praxiksen ja Legion kanssa. 

Tapahtumamme ovat avoimia niin SYYn jäsenille kuin myös yhteistyöainejärjestöjen jäsenille. SYY-

Joensuu tarjoaa mahdollisuuden toimia poikkitieteellisesti ja tutustua uusiin ihmisiin, joihin et 

muuten välttämättä tutustuisi. Järjestämme lukuvuoden aikana erilaista toimintaa, jonka 

tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden työelämätietoutta. Otamme mielellämme vastaan vinkkejä 

työpaikkaexcukohteisiin tai työelämäiltojen teemoihin, jotta jokainen hyötyisi jotain 

tapahtumistamme. Asiapitoisten tapahtumien lisäksi toimintaan kuuluvat myös rennommat 

illanvietot. Välillä meidät tapaa myös yliopiston auloista pitämässä ständiä. Tulevina tapahtumina 

meillä on kevätkokous, joka siirtyi vallitsevan tilanteen takia myöhemmäksi. Kevätkokouksesta 

ilmoitamme heti, kun tiedämme paremmin. Syksyllä viikolla 41 teemme excursion Helsinkiin 

yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa, johon otamme myöskin mielellämme vastaan vierailukohde-

ehdotuksia. SYYn valtakunnalliset SYYspäivät taas ovat viikolla 43 Kuopiossa, jossa pääsee 

tapaamaan yhteiskuntatieteilijöitä kautta maan. Meidän toimintaamme mukaan pääset osallistumalla 

tapahtumiin, älä siis epäröi tulla mukaan! Syksyllä valitaan myös uusi hallitus, joten pistä tämäkin jo 

korvan taakse. Hallitukseen voi hakea, jos on SYYn jäsen ja kiinnostunut järjestämään 

poikkitieteellisiä tapahtumia, mahdollisesti jopa valtakunnallisella tasolla. Tulevista tapahtumista 

pysyt parhaiten perillä seuraamalla meitä somessa. Löydät meidät Facebookista: SYY-Joensuu ja 

Instagramista: syy_joensuu. Aurinkoista kevättä, pysykää terveinä ja nähdään syksyn tapahtumissa! 

 

 SYY-Joensuun hallitus 
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Wappulehden Meemi- ja jodelpalsta – päivän 
annos (muka)hauskoja juttuja 

OBS! Tämän osion toimittajat eivät ota mitään vastuuta mistään jäljempänä lukevasta. Mehän ollaan 

vaan töissä täällä, eikä itse asiassa sitäkään. Halusimme tämän vuoden Wappulehteen osallistaa myös 

muita Tombololaisia. Päättelimme siis, että paras keino tähän olisi kirjoittaa provokatiivinen aloitus 

Jodeliin ja odottaa vastauksia, ne voitte lukea täältä. Muistimme myös, että Tomboloiden joukossa 

on erityisen taidokkaita runoilijoita, joten pyysimme myös kirjoittamaan haikuja tämän vaputtoman 

vapun kunniaksi. (Toimitus ei myöskään vastaa näiden taidokkaiden runoilijoiden tekemistä virheistä 

haikumitan noudattamisessa). Jodelista saadun arvokkaan materiaalin lisäksi tämä kaikille 

hyödyllinen osio lehdestämme sisältää myös hulvattomia toimituksemme koostamia meemejä, sekä 

anonyyminä pysyttelevän kirjoittajalahjakkuuden kirjoittaman wapputarinan. Jos ette näistä tykkää 

niin we´re sorry but you´re wrong.  

Terveisin, meemi- ja Jodelpalstan toimittajat, eli kaksoset, eli Ode ja Miikko. 

Empiirinen tutkimus korkeakouluopiskelijoiden suosimalla anonyymillä 

viestipalstalla 

 

etsi minulle vappu          bussissa tombolo              tombolo unelmoi        sininen väri 
niin tombolo                   matkustajat muistavat       hiljaisessa illassa        tombolon kanavalla 

on ystäväsi                        mitä on vappu                  vappu ei tullut             pettynyt olen 
 

ei tullut vappu                    kohta saa bissee                (ja toimittajien bonushaiku):  merellä meemi 
mut älkää luovuttako         viikon putkeen kiskoa                                                rannalla tomboloita 

ens vuon mennään taas      no eipä ollu                                                                      wappu yllätti 
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@1: gissin harkoissa on vuodatettu verta hikeä ja kyyneliä ja silti tykkäsin. olenko masokisti? 

@2:   

 

 

 

 

@3: voi nyyh taas 

@4: huomaa, että joku fuksipallero ilman työkokemusta siellä tass kirjoittelemassa. jos olisit edes 
kerran elämässä tehnyt ns. oikean toimeksiannon ilman vaihetarkkoja ohjeita, niin olisi jotain 
empatiaa. tollasia v**n L***n pikku vauvoja. (Toim.huom. tätä kommenttia sensuroitu) 

@4: joiden pahin kokemus on kun ohjeissa ei neuvottu teemakarttaan värejä. 

@5: gissi on ok, mutta jatkuvasti kaatuvat koneet eivät 

@5: varokaa fuksit. pysykää viattomina, jottei teistä tule yhtä häijy ihmisraunio kuin @4. sitä se 
gissin sivuaine voi teettää.  

@6: rakkaat fuksipallerot, tässä näette @4 katkeran kolmannen vuoden opiskelijan, jonka OIKEAT 
TOIMEKSIANNOT on peruuntuneet koska kesätyöpaikalla ei olekkaan koronasta johtuen ketään 
kenellä olisi aikaa opastaa aiheeseen. 

@7: karttojen väriä on kiva vaihdella  

@8: sori @2, vahinkomiinus 

 

 

@1: kaljaa  

@2: mitä etävappuun sisältyy? 

@3: etäkännejä 
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Meemipalsta 
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Kaikkien raxu wabutarina (eli wapputarina kielletyillä sanoilla) 

”Huutista mikä äippyli! Siis ei toi tyllerö kellä on noi bosat, vaan toi äityli kellä on toi löllö 

masuasukki. Ainii voihan pylly! Unohdin ettet nää ilman kakkuloita, lollero hesalainen! Nonnih, 

nysse tulee. Laita noi soosit sinne bursaan, ettei setämies ratissa suutu ja ota pörsi esille. Istutaan 

takapenkille, mulla on vielä pari drinksua ja vähän sipsua jotka ostin aiemmin tuolt edukkaasta K-

supparista. Mut hei unohdin sen hillondeeruksen. Vedetään nää naamaan ennen kun on aika 

ulostautua. Tai voidaanhan me säästää ne sit tempsujenki kattomiseen. Tai jompsin kumpsin, ihan 

niin kuin vaimoke haluaa. Mutta ny meen harjaamaan legot, nukutaan ettei tarvi vetää taas päikkyjä, 

muiskis! 

Huomenna kotoilun jälkeen voidaan sit mennä sinne gymille heruttamaan jos ei oo paha dardar näiden 

bailujen jälkeen. Voidaan laittaa päälle jotkut söpsikkäät paitulit, kunhan tisulit ei näy läpi, muuten 

tulee äiskältä sanomista. Sen jälkeen voidaan lennättää vaikka droonia, tai riippuu toki pöhinästä, et 

mitä halutaan tehä. Eihän tässä enää missään pärisevässä murkkuiässä olla vaikka shipattiinkin se 

paketti eeässää tirsk.” Mut hei ny on aika lopettaa lörpöttely! Jaxuhalit kaikille Tomboloille, nähdään 

syssymmällä! 
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Millainen bilettäjä olet? 

Seuraavan testin avulla voit leikkimielisesti testata, minkälainen bilettäjä olet. 
Saat pisteitä jokaisesta vastauksesta, jotka yhteen laskemalla saat lopussa tietää, millainen 
bilettäjä olet. Eiköhän aloiteta! 

 

 

  

1. Kun etkot alkavat klo 18, saavut paikalle...  

A) tietysti ensimmäisten joukossa. Pitäähän jon

kun olla maistamassa boolia!  

B) tyylikkäästi tunnin myöhässä, iltahan on vas

ta aluillaan.   

C) ryömien klo 22 aikaan ja törmäät ensimmäis

iin baariin lähtijöihin.   

 

2.Opiskelijaelämässä mielestäsi tärkeintä on... 

A) BILEET, BILEET JA BILEET!!  

B) poissaolojen minimoiminen ja tenteissä loist

aminen.   

C) työn ja huvin sopiva tasapaino.  

  

3. Baarissa sinut voi usein bongata...  

A) tiskiltä tilaamassa shotteja.  

B) laulamassa kännikaraokea.  

C) narikasta hakemasta takkiasi, onhan kello jo

 paljon.   

 

4. Shotteja otat illan aikana 

A) Vain yhden tai kaksi. 

On parempi pitää tiukka linja, huomenna on ku

itenkin koulua.   

B) Niin monta kuin sielu sietää. 

Kuka edes jaksaa laskea?  

C) Häh, sanoiko joku shotti? Pitääpä mennä tis

kille tilaamaan.   

 

 5. Haalareissasi on...  

A) pelkkiä bilemerkkejä, mitä muutakaan ??  

B) tarkoin valikoituja haalarimerkkejä, jotka m

uodostavat eheän kokonaisuuden.   

C) ehkä kolme randomisti valikoitunutta merk

kiä, jos sitäkään.   

  

6. Alkava lukuvuosi tarkoittaa...  

A) uusia kiinnostavia kursseja!!  

B) ihmisten ilmoilla olemista ja tapahtumien al

kamista.  

C) pelkkää juhlaa juhlan päälle ofc 
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Pisteytys:   

1: A) 1 B) 2 C) 3                                              4:  A) 1 B) 3 C) 2  

2: A) 3 B) 1 C) 2                                              5: A) 3 B) 2 C) 1  

3: A) 2 B) 3 C) 1                                              6: A) 1 B) 2 C) 3  

 

Tulokset:   

6-10 pistettä: Olet selkeästi tunnollinen ja opiskeluihin keskittyvä bilettäjä. Jatka samaan malliin, 

jos haluat pitää opiskelumenestyksesi samana kuin aikaisemmin! 

11-14 pistettä: Wow, sussa on selkeesti bilettäjän vikaa! Meno ei kuitenkaan ole tainnut yltyä ihan 

liian villiksi... 

15-18 pistettä: Tämän paremmaksi ei tässä testissä voi vetää! 10 pistettä ja pingviinimerkki! 

 
  
  
 

Nyt kun on päästy aiheeseen, eli bileisiin, on hyvä jatkaa matkaa seuraavan tarinan siivittämänä. 

Yhteistyössä toteutettu Kännin vaiheet -tarina demonstroi kaikille tuttujen bileiltojen kommelluksia 

ja kännin etenemistä. Lähtekäämme siis yhdessä matkalle kohti dagen efteriä ja eeppisiä kertomuksia! 
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Wabun wiinikorneri 
  

Viime syksynä Tombolon fukseista koostuva pieni joukko sai idean: mitä jos alkaisimmekin 

valmistamaan alkoholijuomia itse Alkon halpaviinahyllyillä kyykkimisen tai bileissä Rainbow- ja 

Pirkka-litkujen lipittämisen sijaan. Alkunsa sai siis täten Sandaaliiton Akateemiset Panijat ry, joka 

tosin ei ole rekisteröity yhdistys, eikä sen erityisemmin liity Sandaaliittoonkaan :D. 

Tavoitteenamme on ollut valmistaa kohtuuhintaista ja ainakin suht juomakelpoista virvoketta. 

Viime syksynä valmistettiin Akateemisten Panijoiden ensimmäinen erä olutta, ja alkuvuodesta 

laitettiin tulille omenasiiderit. Molempia eriä voi pitää onnistuneina: juomien litrahinnaksi 

muodostui n. 2-3€ ja maistuivat ne ainakin viime syksyn haikuillan kiljua paremmalta. Maaliskuun 

alussa kuitenkin tajusimme wabun lähestyvän jo wauhdilla joten alkoihan siinä jo wiinahammasta 

kolottamaan. Päätimmekin siis aloittaa appelsiiniviinin valmistuksen siten, että se valmistuisi juuri 

wabuksi. Tarkoituksena oli tuolloin päästä myös maistattamaan muilla uusinta erää mm. Tombolon 

vapputapahtumissa, mutta taitaakin vallitsevassa tilanteessa nyt käydä niin, että tämän viinimäärän 

kulutukseen tarvitaankin useat koronakaranteenikalsarikännit. Joka tapauksessa, ohessa seuraavalla 

sivulla pieni kuvareportaasi appelsiiniviinin valmistusprosessista. 

 

Hedelmäisen vivahteikkain ja pyörein, muttei kuitenkaan pallomaisin terveisin, 

Sandaaliiton Akateemisten Panijoiden puolesta  

Miikko, Maija, Antti ja Viljami. 
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Johanneksen matkavinkit 
 

Turkmenistan – Silkkitien kimallusta vai silkkaa teatteria? 

 Jännittävää. Kun astun ulos lentokoneesta, en saa enää kritisoida mitään ennen Uzbekistanin rajaa, 

josta matkani jatkuu omatoimisesti. Kaikki mitä koen on – nyt pakollisen - oppaan päätettävissä. 

Tulen olemaan eristyksissä. Sometkaan ei toimi, eikä lähes yksikään nettisivu. VPN:nnätkin on 

estetty. Kultaisin hevosin ja tähdin koristellulla lentokentällä, passi katsottiin 8 kertaa ja saapuessa 

oli turvatarkastus. Pelkkää viisuminhankkimislupaa odotin 3 kk. Upouusi Ashgabatin kenttä on 

linnun muotoinen. Pettymys! Alun perin suunnitteilla oli Aladdinin taikamaton näköinen 

lentoasemarakennus! Opas ottaa mut kyytiinsä ja heti tervetulotoivotusten jälkeen kertoo mitä en saa 

maassa tehdä. Kadun ylitys laittomasti, röökaaminen ja presidentillä koristeltujen hallintorakennusten 

kuvaaminen on ”kiellettyä”. Väitteet valkoisen ja hopeisen värisistä autoista pitävät paikkansa. 

Maassa ei lain mukaan saa olla muun värisiä autoja. Näen heti kuinka kymmenet ihmiset ylittivät 

katuja laittomasti ja hotelliin päästessäni huomasin tupakoitsijan baarissa. 

   

Hotellihuoneessa huomasi välittömästi ISKU:n naulakot, Orasin kraanat, Arabian-wc-pytyn ja 

suomalaiset ovenkahvat. Rakennus oli arvatenkin suomalaista tilaustyötä neuvostoajoilta, kuuluisan 

VIRU-hotellin tyyliin. Valtion turvallisuuspoliisin huoneiden välisiä ”siivouskomeroitakin” näki. 

Komeron suuntainen peili huoneessani oli ruuvattu seinään kiinni. Olikohan kyseessä oikeasti peilin 

näköinen ikkuna? Televisiotarjonta oli melankolista kakkaa. Presidentti Berdimuhamedowia, 

kansallismusiikkia, hevosia, kultaisia tähtiä ja ”urheilua” eli sirkusta tai raveja.  
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Aamulla käyn uima-altaalla, jonka pinnassa on lehtiä ja ampiaisia. Allasbaarissa soi venäläinen 

discomusa ja särisevälamppuisesta suihkukopista irtoaa kraanan nuppi. Opas hakee mut 

turistikierrokselle. Entisen presidentti Niazovin moskeijalle, hautamausoleumille, ikuisesti aurinkoon 

päin pyörivälle kultapatsaalle ja turkmenistanilaiseen ravintolaan. Niazov oikeastaan muutti oman 

nimensä Turkmenbashiksi ”kaikkien turkmeenien isäksi”. Kävimme katsomassa myös Ruhnama-

kirjan patsaan. Ruhnama on Niazovin versio muslimien pyhästä koraanista, johon hän vain on 

lisännyt itsensä raamatusta tuttujen opetuslasten joukkoon. Niazov on luvannut, että jokainen, joka 

lukee kirjan kolmesti, muuttuu esteettömästi älykkäämmäksi ja pääsee taivaaseen. Nykyinen uusi 

presidentti Berdimuhamedow on vaihtanut itsensä Niazovin tilalle. Kirja on osattava, jos haluaa 

ajokortin, opiskelupaikan yliopistosta tai työpaikan. Myöskään ulkomaalaisyritykset eivät pääse 

maahan, mikäli Ruhnamaa ei ole tentitty.  

  

Ashgabatissa on Guinnessin maailman ennätykset valkoisissa ja hopeisissa autoissa sekä valkoisen 

marmorin käytössä. Suihkulähteitä on enemmän kuin missään päin maailmaa ihmistä kohden. 

Ajamme motaria, jonka keskipientare on yhtenäistä suihkulähdettä ainakin kilometrin verran. 

Ashgabat sijaitsee Karakumin aavikon vieressä ja maassa on oikeasti vesipula. Illalla opas lähtee 

kotiin, mutta tuntuu että kaikki tietävät etukäteen, että olen menossa itsekseni sirkukseen. Kassalla 

puhuessani venäjää sain lipun 45 sentillä (epävirallinen kurssi). Turkmenistanissa on muuten 

virallinen ja epävirallinen valuuttakurssi. Paikan päällä selvisi, että epävirallinen kurssi vastaa ainakin 

kolminkertaista kurssia viralliseen verrattuna.   
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Sirkuksessa kaikki olivat kansallispuvuissa. Käytävät oli koristeltu valokuvilla, joissa 

Berdimuhamedow joko ratsastaa tai poseeraa trapetsitaiteilijoiden keskellä. Sirkuksessa minua 

häiritsi kameraryhmä, joka sojotti suoraan minua kohti. Taisi olla sen ”urheilu tv-kanavan” pojat 

asialla. Sirkuksen jälkeen lähdin öiselle kaupunkikierrokselle. Ashgabat on kuin Pohjois-Korean 

pääkaupungin Pyongyangin ja Las Vegasin risteytys. Kultaa, loistetta, discovaloja, palatseja, johtajan 

patsaita ja suihkulähteitä. Muttei ihmisiä missään. Paitsi vartijat, jotka ilmoittavat toisilleen 

vainoharhaisesti liikkeistäni. Kun kysyn autokuskilta, missä kaikki ovat, hän vastaa venäjäksi 

yllättyneenä: ”Ai haluat nähdä ihmisiä! He ovat yökerhossa! Mutta ole varovainen!”. Sinne siis!  

   

Tupakalta haisevassa yökerhossa ostin oluen, jolloin useampi neitokainen lähestyi minua. Tässä oli 

jotain hämärää, torjuin heidät, kunnes joku lähestyi taas. Tajusin että mua yritettiin ”parittaa”.  

Siirryin hotellin baarin. Tutustuin siellä moskovalaiseen ja turkkilaiseen diplomaattiin, mukana 

heidän tuttavansa. Tai niinhän minä luulin. Diplomaattien lähdettyä jäljelle jäi joku takertuva 

turkmeenitar. Ei taas! Jouduin vääntämään rautalangasta, etten tue tällaista organisoitua toimintaa. 

Aamulla uinnilta huoneeseen palatessani joku setä juoksi samaan hissiin.  
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Väänsi jostain hissin vauhdin hitaalle ja alkoi tentata minua. Tykkäänkö Turkmenistanista? Viivynkö 

pitkään jne. Hän oli paikallinen KGB-agentti. Hän kysyi ärsyyntyneenä: ”Mikä niissä eilisillan 

tytöissä oli vikana? Lähetin sinulle ainakin viisi, mutta torjuit heidät kaikki!”. Pyysin häntä 

lopettamaan kiusaamiseni. Hän lähti hissistä ja tivaisi: ”Tule huomenna uudestaan! Järjestän sulle 

uudet naiset”. Olivatko kaikki ympärilläni jotain agentteja? Lähdin mielelläni Ashgabatista jo samana 

päivänä kirjaimellisesti helvettiin. Kyseessä oli Darvazan kraateri joka tunnetaan myös lempinimellä 

Door to Hell. Telttaretki oli elämys. 1970-luvulla vahingossa palamaan sytytetty kaasulähde 

Karakumin aavikolla kuuluu maan päänähtävyyksiin. 

   

Matka jatkui edelleen Maryyn – jossa mua seurattiin joka paikkaan - , Mervin raunioille ja 

Turkmenabatiin jonka jälkeen ylitin rajan Uzbekistaniin. Autokuskina toiminut venäläinen Sergei oli 

jäänyt jumiin Turkmenistaniin sukunsa muutettua Moskovaan Neuvostoliiton hajottua. 

Turkmenistanin tieverkko oli täynnä poliisin PYGG-tarkastuspisteitä. Ne osoittautuivat autoilijoiden 

lahjuksien keräämispisteiksi. Kun Sergei avasi takakontin ja esitteli eväskorimme, PYGG-mies kysyi 

venäjäksi: ”Missä ovat vihannesten tuoreustodistukset?”. Tästä Sergei suuttui, haukkui PYGG-

miehen idiootiksi ja ojensi hänelle 10 manaattia (1€). Tällöin ymmärsin mitä korruptio tarkoittaa. 

Virkamies aiheutti tahallaan ikävän tilanteen, josta selviäisi helpommin lahjuksilla. Rajalla otin 3 

erillistä pikkubussia erilaisten rajatarkastus- ja tullirakennusten väliseen liikkumiseen, ennen kuin 

pääsin Uzbekistaniin, joka tuntui vapaudelta kaiken tämän jälkeen. Matkani jatkui Uzbekistanin ja 

Tadzikistanin kautta silkkitien maisemissa aina Kazakhstaniin saakka. Turkmenistan on maailman 

toisiksi sulkeutunein maa, ei tunnu Corona-Suomi ihan samalta. 

Terkuin,  

Johannes  
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Loppukevennys 
puuhatehtävä: Johdata pingu hehkuille 
Pitkä koronakevät ja kesä ovat ohi ja Tombolon pingviinikin on päässyt taas 

etkoilemaan ja vetämään sitä kuuluisaa märkää. Kun etkot Metrialla 

päättyvät, on iltaa tarkoitus lähteä jatkamaan hehkuille Poppiin. Tuhannen 

tuiterissa pingu ei kuitenkaan muistanut, että Joensuun kaduille on asetettu 

tiesulkuja (kartalla mustat viivat), joiden läpi ei saa kulkea. Johdata siis 

pingu viinoineen vapaata reittiä pitkin Metrialta (sininen piste kartalla) 

Poppiin (vihreä piste kartalla). 

 

(Karttapohja: Joensuun Karttapalvelu, opaskartta. (http://kartta.jns.fi/IMS)) 


