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Pääkirjoitus
Hyviä uutisia kaikille teille, jotka olette joulusta asti
istuneet tuulikaapissa haalarit jalassa, serpentiinit
kaulassa, hengittäen heliumia yksisarvisesta ja samalla
kalastelleet pulleita hiivarusinoita kotitekoisesta
simakiljustanne. Vappuviikko kolkuttaa ovella, ja on
sosiaalisesti hyväksyttävää siirtää juhlinta ulos
räntäsateeseen!
Ei kuitenkaan mitään hätää, vaikka juhlamielesi ei olisi
vielä saavuttanut edellä kuvattua huippua. Juuri tällaista
tilannetta varten kasasimmekin sinulle tämän lehden,
jonka pyhin tarkoitus on toimia karttanasi matkalla arjen
ahdistuksesta kohti valoisaa vappuriemua. Jos et löydä
perille käyttämällä tätä karttaa, suosittelen lämpimästi
gissin perusteita kartanlukutaitojesi verryttelyyn.
Tästä ensiluokkaisesta vappuisesta lehdestä kiitokset
kuuluvat ammattitaitoiselle toimitukselle ja mahtaville
haastateltaville. Heidän ansiostaan tämä lehti yltää
tänäkin vuonna korkealle asetettuihin Tombolon
standardeihin. Sisällöstä haluan paljastaa tässä kohtaa
vain sen verran, että se on jälleen kerran täynnä
kiehtovia juttuja ja laatujournalismia. Tombololaiset
eivät osaa tuottaa muuta kuin priimaa kovista
yrityksistään huolimatta.
Diktaattorin valtuuksin myönnän
itselleni sen kunnian, että julistan
viimeistään nyt Tombolon kirkkaan
kruununjalokiven,
Wappulehden,
virallisesti jokavuotiseksi traditioksi.
Kolmas kerta kun on aina se, joka
toden sanoo.
Glada vappen till allihopa!

Laura Hämäläinen
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Ajatuksia ajanhallinnasta
Tällä palstalla olisi ilmeisesti tarkoituksena
heijastella kulunutta vuotta, kerrata hauskoja
tapahtumia
ja
luoda
wappumieltä.
Vuosijuhlissa sain kuitenkin hyvää palautetta
puheessa pitämästäni paasauksesta niin
jatketaan nyt samalla linjalla. Tässä
ongelmana on vain se, että lätinäni on tekstinä
eikä puheena ja näin ollen huomattavasti
alttiimpaa kritiikille.

saatava niitä klikkaamaan. Pätkittäistä ja
nopeaa mediaa seuraamalla, tuntuu että
omasta keskittymisestäkin tulee hyvin
takkuilevaa.

Kellon osaaminen luo hyvät edellytykset
onnistumiselle elämässä. Silti minusta tuntuu,
että omien opintojeni kanssa kalenterin
osaamisesta olisi enemmän hyötyä kuin
kellon osaamisesta. Yleensäkin yliopistoissa
päivät ovat merkittävämpiä kuin tunnit.
Koska luennot ovat harvoin pakollisia, antaa
kello myöten aika paljon. Palautuspäivät sen
sijaan eivät muutu ja sen takia kalenterin
päivät
ovat
tunteja
tärkeämpiä.
Aikataulutuksen kanssa itsellä olisi vielä
paljon opittavaa, samoin kuin itsekurin.
Toisaalta tämä on hieman ristiriitaista, sillä
asioiden etenemisen kannalta tunnit ovat
tärkeämpiä kuin päivät. Tai oikeastaan voisi
ehkä puhua minuuteista, sillä tunninkin
yhtäjaksoinen tiukka keskittyminen (muuhun
kuin turhiin nettivideoihin) tuntuu olevan
vaikeaa.

Kuvassa ilmeeni, kun luen tätä kirjoitusta jälkeenpäin.

Onneksi vappu on viimein ovella ja sen ajaksi
voimme hyvillä mielin unohtaa minuutit,
tunnit ja päivät. Keskittymisenkin löytää taas
väliaikaisesti, ja voi paneutua intensiivisesti
ja pitkäjänteisesti vapun viettoon. Tämä
onnistuu mainiosti oman ainejärjestön
kanssaopiskelijoiden seurassa. Edellistä
puheenjohtajaa lainaten: Tombolo on yhteisö.

Nykyaikana kaikki tekeminen tuntuu olevan
pätkittäistä. Uskon, että yhtenä isona tekijänä
tähän on älypuhelinten raketoitunut käyttö.
Niiden myötä uutisista ja mediasisällöistä on
tullut yhä lyhyempiä Otsikon ja ingressin
tuntuu riittävältä käsitykseltä aiheesta ja vain
10 minuutin pituinen video tuntuu jo pitkältä.
Uutiset on saatava nopeasti ulos ja ihmiset on

Riemukasta vappua!
Jaakko Pohjala,
Tombolo ry:n puheenjohtaja
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Ihanteellinen Metridiaani
Maailmanhistorian toinen ylösnousemus
kuolleista on tapahtunut. Helmikuussa 2018
Metria
herätettiin
ruususen
unestaan
mahtavilla juhlallisuuksilla, jotka järisyttivät
uusia puitteita siten, että uusi remontti ei ole
mitenkään mahdoton ajatus. Kuinka hyvin
rakennustyöt ovat onnistuneet? Kestääkö
Metria tulevan kovan käsittelynsä villeissä
opiskelijabileissä? Parempi kestää, sillä sitä
vartenhan rakennuksen miljoonaremontti oli?
Vai oliko sittenkään?

Mielestäni
opiskelijoiden
paheellisten
harrastusten
tukeminen
maksaisi
lappeenrantalaisen mallin mukaan itsensä
takaisin
yliopistolle
tuottamalla
poikkeuksellista
ja
kilpailukykyistä
tutkimustietoa. Opiskelijaelämän kuuluu
omata tasapaino työnteon ja viihteen kesken;
epätasapaino tuottaa joko hyödytöntä
alkoholismia tai hylättyjä arvosanoja. Uusi
Metria on tässä mielessä suuri pettymys; nyt
olisi ollut tilaisuus rakentaa se tasapainottava
baari, jolla Tomboloiden tutkimuksen taso
olisi voitu nostaa ennennäkemättömiin
korkeuksiin.

Metrian herääminen on maailmanhistorian
kallein ylösnousemus miljoonien eurojen
kustannuksillaan. Silti Metriasta vastuussa
ollut rakennusyhtiö ei onnistunut parantamaan
rakennuksen virkistäytymismahdollisuuksia.
Henkilökohtaisesti jäin kaipaamaan Joensuun
kampuksen
ensimmäistä
a-oikeuksilla
varustettua
ravintolaa,
Subwayta
ja
saunatiloja. Se, miksi rahaa syydettiin
joihinkin uusiin opiskelutiloihin, menee yli
ymmärrykseni. Esimerkiksi Lappeenrannan
teknillisellä yliopistolla voit ostaa olutta, ja
samalla on hyvin kiintoisaa, että LUT tuottaa
maailman eliittiin kuuluvaa osaamista
monella eri alalla. Tämä ei voi olla sattumaa.

Onneksi Tombolot ovat oma-aloitteista
sakkia. Muun muassa sitseillä ja kaikenlaisilla
muilla tekosyillä vetää, tätä tasapainoa
yritetään vimmatusti saavuttaa. Jääräpäisten ja
janoisten opiskelijoiden takia Metria laitetaan
nyt kovaan testiin, johon sitä ei osattu
miljoonabudjetilla
valmistaa.
Tilanne
voitaisiin vielä pelastaa antamalla Metrian
kahvilalle a-oikeudet! Tätä uutta ravintolaa
voitaisiin tasapainon nimissä kutsua vaikka
’Metridiaaniksi’.
Sitä odotellessa ’Yolombolo’ viettää
railakasta vappuaan ja koettaa tyrehdyttää
tämän pettymyksen noin 10 päivän
yhtämittaisella akateemisella humalatilalla.
Joka tapauksessa pingviinillä on nyt uusi koti,
josta meidän kuuluu olla ylpeitä sen puutteista
huolimatta.

Esimerkiksi roomalaiset tekivät aikoinaan
tärkeitä päätöksiään humalassa. Opiskelijat
ovat ottaneet viisaasti oppia, ja käyvät
kaikkein tuottoisimmat tieteelliset keskustelut
ja aivoriihen muutamien ääressä Jet Setissä.
Jopa Tombolo ry:n suuri (puheen)johtaja
Jaakko Pohjala nosti tämän opiskelijoiden
välisen keskustelun merkityksen esille
vuosijuhlapuheessaan
tänä
keväänä.
Tasapainoinen opiskelijaelämä ja pohdinnat
pienessä (tai suuressa) kännissä tuottaa
ideoita, joita piristeitä nauttimaton mieli ei
osaisi kuvitellakaan. Joskus tosin tapahtuu
monenkirjavia ylilyöntejä, mutta niistä ei nyt
puhuta.

Penguin is back in da house, tää vappu on
meidän!
Hauskaa vappuviikkoa!
Aaro Tuovinen
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SIIDERIKORNERI
Testissä markettien halvimmat sokerilitkut

Wappu ja juhlajuomien valinta lähestyy. Tuottaako oikean juoman
valinta sinulle vaikeuksia? Pyöritkö siiderihyllyllä yhtä
epätoivoisena kuin bilsari metsän ulkopuolella? Ei hätää,
Wappulehden siiderikorneri auttaa sinua valitsemaan
opiskelijabudjettiin sopivat kurkunkostukkeet Wapun rientoihin!
Raadin arvosteluun pääsi viisi (5) K-kaupoissa ja S-mafialla
myytävää halpasiideriä ja yksi (1) vähän laadukkaampi siideri.

Siiderinhuuruista Wappua toivottavat:
Ratamammat S, L, C, T & H
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K-Menu
Päärynäsiideri 50cl
Ensimmäisenä raadin arvosteluun pääsi hyvin
(ja huonosti) varustelluissa K-kaupoissa
myytävä K-Menu Päärynäsiideri. Siiderin hinta
pyörii 2,5€ tietämillä, ja siltä se myös maistui.
Raadin mukaan tuoksu on esanssinen ja
hapokas, mutta maku jätti kylmäksi. Alkoholi
ei liiemmin siiderissä maistunut, sillä eräs
lastenhoitajanakin toiminut raatilainen arvioi,
että saattaisi erehdyksessä juottaa juomaa
myös lapselle.
Kiitosta siideri sai opiskelijaystävällisestä
hinnastaan.

Arvio 2/5

Rainbow
Pear 330ml
Toisena testiin pääsi S-kaupoissa myytävä
klassikkojuoma Rainbow Pear päärynäsiideri.
Hintaa tällä reilun 3 desin sokeriöverillä on
Prismassa 1,19€, jota voikin pitää varsin
kilpailukykyisenä. Rainbow:n siideri maistui
raadille K-Menun esanssijärkytystä paremmin,
ja erityisesti kiitosta S-kaupan halpasiideri sai
aidon päärynäisestä makeasta mausta.
Erityisen hyvää siiderissä on hyvä saatavuus
(saatavilla kaikista S-kaupoissa), halpa hinta ja
sokerin määrä.

Arvio 4/5
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Pirkka
Mansikka-Lime light 50cl
Kolmantena arvioon päässyt Pirkan MansikkaLime -siideri herätti raadissa paljon
mielipiteitä ja ajatuksia. Pullo arvioitiin
jokseenkin laadukkaan oloiseksi, positiivista
siinä oli erityisesti 20 sentin pantti. Väriltään
siideri vastasi parhaiten tyttövauvaa, ja haju
Hubbabubbaa ja neonvärisiä
colapullokarkkeja. Maku toi muistoja
teinikänneistä ja kotibileistä. Parhaiten makua
kuitenkin kuvaa mansikkavissystä ja viinasta
tehty booli, jota on jatkettu vedellä.
Kauniista muistoista huolimatta Pirkan siideri
ei noussut raadin suosioon, eikä sitä
suositeltaisi edes pahimmille vihollisille.

Arvio 1/5

Pirkka
Dry Apple 50cl
Neljäs arvosteltava siideri oli Pirkan Dry
Apple. Tämän halpasiiderin tyylikäs tölkki
herätti raadin kiinnostuksen, ja kornerin
ensimmäisestä omenasiideristä oli kovat
odotukset.
Valitettavasti Pirkan Dry Apple ei täyttänyt
mitään näistä odotuksista. Siideri sekä näytti,
haisi, että maistui kuselta. Raadilta saatuja
kommentteja olivat muun muassa:
”Hyi vittu miten pahaa” ja ”tosi hyvää kun pitää
nenästä kiinni ja juo ykkösellä”.

Arvio -500/5
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Rainbow
Apple 330 ml
Pirkan omenasiiderin jättämää järkytystä
paikkaamaan tuli kilpailija Rainbow:n
omenasiideri. Tämä sitseiltäkin tuttu juoma ei
herättänyt raadissa riemunkiljahduksia, mutta
meni kuitenkin mukisematta alas.
Raadin mukaan maku muistutti omenapäärynäJuissia. Rainbow:n omenasiideriä luonnehdittiin
halvaksi ja varmaksi valinnaksi, joka sopii joka
tilanteeseen. Kokonaisuutena siideri oli ”ihan
jees”.

Arvio 3/5

Crowmoor
Dry Apple Cider 33cl
Viimeisenä raadin eteen tuotiin kornerin kallein
siideri, eli Crowmoorin kuiva omena. Tästä
siideristä raadilla oli vain hyvää sanottavaa.
Maku oli kuiva, laadukas ja parempi kuin
muissa arvosteltavissa siidereissä. Pisteitä
kuitenkin rokotti kallis hinta.
Vinkkinä raati halusi kertoa, että Crowmoorin
siideriä saa halvalla etelänaapuristamme
Virosta, jonne tätä siideriä himoavien kannattaa
matkustaa tukipäivän koitettua. Vappuviinojen
hakeminen Virosta on kuitenkin melkoinen
työmaa.

Arvio 3/5
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Pyörällä päästään
Kun muutin Helsingistä Joensuuhun ja yliopistolle töihin vuoden 1993 alussa,
hämmästelin ympärivuotisen polkupyöräilyn suosiota. Helsingissä pyöräily oli tuntunut
mahdolliselta puolen vuoden kuureissa, keväästä syksyyn. Talvipyöräily tyrehtyi
tuolloin, ainakin minulla, liukastelukauden alkuun.
Joensuussa pyörävuoden kulku on toisenlainen. Pielisjoen länsipuolen tasamaasto
tarjoaa kohtalaisen turvallisen alustan talvipyöräilylle, myös kevytliikenteen pääreittien
hiekoituksesta ja lumiaurauksesta huolehditaan.
Joensuulla onkin polkupyöräilykaupungin maine. Tilastot kertovat, että lyhyillä
etäisyyksillä 18% matkoista tehdään täällä pyörällä. Suomessa vain Oulu on samoissa
lukemissa, tai jopa prosentin verran edellä. Tampereella jäädään 8%iin.
Huhtikuulla, viimeistään vapun käänteessä, pyöräilyn volyymi kasvaa selvästi. Samalla
pyöräilyn maantiede muuttuu: ympärivuotisen arkipyöräilyn rinnalle nousee huvi- ja
retkipyöräily. Kaupungin lähiluontokohteet, muun muassa Utransaari, Kukkosensaari,
Linnunniemi, Aavaranta ja Höytiäistensuisto, houkuttavat ulkoilupyöräilyyn.
Pyöräilyssä eletään vuodenkierron mukana. Kaupunkitila myös hahmottuu eri tavoin eri
vuodenaikoina. Talvipakkasten ja lumikelien jälkeen toukokuu lisää liikkumisen
vapautta: vaatetus kevenee, matkat pitenevät ja aistit herkistyvät kaupunkitilan sävyille.
Maisema on vielä avoin, ennen lehtipuiden puhkeamista kesään. Työmatkallakin
kiertoreitit kiinnostavat.
Maantieteessä 1999 meillä väitellyt Petri Hottola, intohimoinen lintubongari, löysi
1980-luvulla sadan satakielen yölaulut alkukesäisen Joensuun luontokeitailta. Vielä
tänäänkin, kaupunkiluonnon uhanalaistumisesta huolimatta, yönkulkija voi muutamin
paikoin kuulla tuon taiturin konsertoivan. Yökaupunki on muutoinkin aivan
omanlaisensa,
kuin
erikaupunki.
Pyöräilyn
maantiede
muuntelehtii
vuorokaudenkierrossakin.
Omasta kulkupyörästäni, pian satavuotiaasta museopelistä, ei oikein ole
lähiluontokohteita pitempien matkojen ajoneuvoksi. Raskas poljento tekee kulkemisesta
kuntoharjoituksen. Piansatavuotias on kuitenkin tärkeä osa identiteettiäni. Se on
esineenä siro ja kokomustassaan kauniskin. Sen arvo näkyy vaikka siinä, että lukitsen
sen mieluusti aina kahdella lukolla, toisella rungosta kiinteään kohteeseen.
Museopelini löysin Jukan Antiikin - sen vanhan, jo palaneen rautatieaseman makasiinin
- katosta roikkumasta noin kymmenen vuotta sitten. Sitä ennen ajelin pitkään armeijan
vihreällä; sellaisella, jolla on karttateline ohjaustangon koristeena. Maantieteilijälle se
tuntui sopivan hyvin. Erään Helsingin junamatkani aikana se sitten oli lähtenyt omille
teilleen Joensuun asemankulmalta. Siitedes siirryin kaksoislukitukseen.
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Piansatavuotiaaseen siirtyessäni muistin ja vertasin armeijapyöräni kevyeksi
poljettavaksi. Ehkä on niin, että nuoremmat pyöräpolvet vain kevenevät kulultaan.
Armeijan pyörään hojaantuneet tietävät sen aika lailla raskaaksi, varsinkin verrattuna
uudempiin vaihteellisiin kulkupeleihin. Sähköpyöräily on varmaan tämä kehityksen
huipennus. Vaan uusimmat uudet paksurenkaiset ovat sitten kaiketi paluuta vanhaan,
matkan taittamiseen kovalla työllä.
Ensimmäinen pitkäaikainen polkupyöräni oli vanha sekin. Ostin sen, sellaisen varsin
erikoisen paksukettinkisen, itselleni 70 markalla maatilan huutokaupasta Lammilla
joskus 1980-luvulla. Se oli tunnettua tamperelaista Terä ja siipi -tuotantoa; punaruskea,
ostettaessa vielä hyvämaalinen, joka vähitellen ruostuessaankin piti hyvin sävynsä. Ajan
myötä ketjut kuluivat siinä sen verran loppuun, että polkaisuihin tuli outoa luistoa,
tyhjäliukua. Paksukettinkiselle ei löytynyt korjaajaa, edes Joensuun pyöräkellarista, ja
niin vanhus jäi liiterin seinustalle.
Miksi kerron pyörähistoriastani ja -maantieteestäni? Siksi, että vuodet Joensuussa ovat
vahvistaneet luottamustani pyöräilyn mahdollisuuksiin ympäristö- ja elämänpoliittisena
valintana näinkin pohjoisessa ja tämänkokoisessa kaupungissa. Pyöräily on olennainen
osa Joensuun katukuvaa, vaikka liikennesuunnittelussa se on ollut aivan viime vuosiin
asti paitsiossa. Tästä johtuen edelleen pääosa polkupyöräilystä kanavoituu yleisille
kevytliikenteen reiteille jalankulkijoiden sekaan tai sitten, uskalluksen mukaan,
autoväylille. Pyörän status tullee Joensuussakin vähitellen vahvistumaan pyöräkatujen
ja -teiden verkoston laajenemisen myötä. Tämä toivottavasti johtaa myös siihen, että
pyöräkaistoja ei enää käytetä huoltoautojen kadunvarsiparkkeina ja lumenajon
läjitysalueina.
Mutta meitä pyöräilijöitä on paljon Joensuussa. Opiskelijoiden kaupungissa se on hyvä
merkki. Toki merkki se on siitäkin, että joukkoliikenteen kova hintataso, pitkät
vuorovälit ja laajat katvealueet tuputtavat arkipyöräilyyn. Monille polkupyörä on
välttämätön kulkuväline; pakollinen – mutta, mikä on tähdellisen tärkeää, samalla myös
houkutteleva vaihtoehto.
Pyörällä löytää kaupungin eri tavoin, monin tavoin. Ympärivuotinen pyöräily pitää
meidät mukana kaupunkiluonnon vuodenkierrossa. Ja erityisesti: kaupunki avautuu
kevääseen ja kesään polkupyörän selästä aivan omalla tavallaan. Toukokuu on taas
nytkin, vuonna 2018, lähiluontolöytöretkipyöräilyn aikaa. Se on tänä vuonna,
äitienpäivän alla, myös valtakunnallisen pyöräilyviikon aikaa.
Terveisin,
Ari Lehtinen
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Väärän kuninkaan päivä
Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisessä vietetään Väärän
kuninkaan päivää. Sinuhen laiska mutta terävä-älyinen orja
Kaptah saa olla päivän kuninkaana – kunnes joutuu
luikkimaan pakoon.
Väärän kuninkaan päivänä kaikki on ylösalaisin. Vanhat
totuudet eivät päde. Kansa kiemurtelee naurusta, kun suurin
houkka on hetken kuninkaana ja tekee typeriä päätöksiä.
Miksi minusta tuntuu, että juuri nyt eletään väärän
kuninkaan päivää, eikä kalenterin lehti tahdo millään
kääntyä?
Yhdysvaltalainen Mike Hughes poseeraa rakettinsa vierellä.
Hän on päättänyt todistaa maapallon pyöreyden ja ihmisen
avaruudessa käynnin saduksi. Tosin hänen hyvin valmisteltu
rakettilentonsa peruuntuu viime hetkellä. Edellinen lento
johti pitkään sairaslomaan kainalosauvojen kanssa.
Muistan hyvin, kun Tekniikan Maailma 1/1969 tipahti
postiluukusta. Lehdessä oli kuun pinnalta otettuja kuvia:
”Kuu maatamossa: Ensimmäiset todelliset matkakuvat
kuusta”. Tuijotin kuvia uudestaan ja uudestaan.
Saman vuoden heinäkuussa Apollo 11:n miehistö käveli
kuun pinnalla. Huikeaa. Mikään ei olisi tämän jälkeen
mahdotonta. Tie tähtiin olisi auki. Oli upeaa elää juuri
tällaisena aikana.
Mutta naapuri sanoi, että taitaa olla huijausta koko juttu.
Amerikkalaiset vain leveilevät, he ovat lavastaneet kaiken.
Neuvostoliitto on pidemmällä. Amerikkalaisten homma on
studiossa kuvattu. Senhän todistaa jo se, että Amerikan lippu
liehuu Apollo-kuvissa vaikka Kuussa ei tuule. Fake news.
Väärän kuninkaan päivä voi olla pitkä. Kannattaa opiskella,
oppia, keskustella, verkostoitua. Wappunakin. Samalla kun
ampuu samppanjapullon korkkeja avaruuteen, pyöreän
maapallon pinnalta.
Pekka Haavisto, kansanedustaja
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Tombolon juhlabooli
Päätimme työryhmämme kanssa lanseerata Tombolo ry:lle kauan kaivatun
pingviiniystävällisen nimikkoboolin. Kriteereinä olivat väri, jonka pitää tunnustaa
Tomboloa, sopiva viinatasapaino ja täyteläinen maku, josta ei ikinä tingitä (paitsi, jos
ollaan budjetilla).

ÄLÄ LISÄÄ PIRKKA
MEHUJÄITÄ!

TARJOILUEHDOTUS:
Tarjoillaan väljähtäneenä kaupan
halvimmasta siivousämpäristä!
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Ennakkoluulomatkaaja Iranissa
– kun kaikki ei ole niin justiinsa
Matkakohteista suosikkini ovat usein niitä, joista
liikkuu ”tonne en kyl ainakaan mene!”ennakkoluuloja! Ne ovat yleensä kaikista
halvimpiakin. Matkani Iraniin alkaa kesällä 2017
Aeroflotin lennolla
Moskovasta
Dubaihin.
Lentolipun Dubaista Iranin viisumivapaalle Kishin
saarelle voi hankkia vain käteisellä terminaali 2:n
DNATA-tiskiltä tai Kish Airlinesin toimistolta.
Momondo ja eBookers eivät Kishin lentoja myy,
eivätkä kököt persiankieliset nettisivut houkuta
antamaan luottokorttitietoja. Sitä paitsi, pakotteiden
saartamassa Iranissa Visa, Masteri ja American
Express ovat pannassa, joten käteisellä mennään.
Aamulla ihailen T2:n lähtevien lentojen taulukkoa.
Lentoja on mm. Turkmenistaniin, Irakiin, Afganistaniin,
Tsetseniaan, Saudi-Arabiaan ja Iraniin, muttei Eurooppaan.
Kone lähtee samaan aikaan samalta portilta Kabulin lennon
kanssa. Vain askel väärään bussiin, ja olisin matkalla
Afganistaniin. Pääsen Kish Airin 80-luvun MD-koneeseen.
Olen lukenut Kish Airin putoamisesta Sharjahissa (UAE)
2004, eikä ennakkoluuloja vähennä myöskään tieto
yhteistyöstä EU:ssa bännätyn Iran Aseman Air :n kanssa. Istun koneen vanhalla istuimella Tšaikovskin
soidessa taustalla. Iranissa länsimusiikki on bännätty. Teheranissa 2014 kuvattu Pharrelin Happy-video oli
tuonut iranilaisnuorille raippaa ja vankeutta. Ajatella, että ennen 1979 islamilaista vallankumousta Iran oli
vielä moderni, lähes länsimainen, maa pukeutumista ja alkoholin käyttöä myöten. Lentoemot tarjoilevat aterian
koneen ollessa vielä maassa. Ensikertaa elämässäni syön pokkana nousun aikana. Koneessa saa myös
tupakoida, ja istuintaskusta löytyy persiankielinen oikealta luettava mainoslehti. Lehden alussa on ristiriitaisia
ajatuksia herättävä islamilaisen vallankumouksen päähahmo, Ajatollah Khomeini. Lentomatka kestää vain
45min. Koneen laskeutuessa ikkunasta näkyy
turkoosi Persianlahti ja haaksirikkoutunut Greek
Ship.
Tulin ajatelleeksi, että Iran-passileimani tuskin
miellyttää USAn viranomaisia. Trumpin uusien
säädösten mukaan tästä lähtien olisi ostettava
viisumi tavallisen ESTA:n sijaan. Iranissa
eletään shia-islamilaista vuotta ja päivämäärää.
Leiman päivämäärä ”24.3.1396” huvittaa.
Kellokin on 30 min edellä Dubain ajasta.
Kentältä otan 2€ taksin netistä varattuun halpaan ”4 tähden” uima-altaattomaan hotelliin. Normi nettisivuilta
ei löytynyt hotelleja. Googlailin hotellini puhelinnumeron joltain vanhalta blogisivulta. Toivotan khodahafez
(näkemiin persiaksi) taksikuskille. Hotellin aulaa koristaa Khomeini ja huonettani shialainen rukousmatto ja
rukoussuuntaa osoittava nuoli oven yllä. Ironista, että Mekka sijaitsee yhdessä Iranin päävihollismaista. Jes,
ilmainen WiFi! Tosin Facebook ja Iltalehden uutissovellus näyttävät vain punaista farsin kielistä
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varoitustekstiä. Facebookin omistama Instagram ja WhatsApp kuitenkin
toimivat. Oikeasti Iranissa miljoonilla on Facebook-tunnukset ja VPN
puhelimessaan, joiden käyttöönottoon neuvotaan kuulemma jo puhelinkaupassa.
Iranissa numerotkin ovat persialaiset. Sitä todistavat niin hissin kilogrammaluvut
kuin respan kortinlukijakin, joka ei kuitenkaan toimi länsikorteilla. Kyselen
rahanvaihtopistettä heikosti englantia puhuvilta respamiehiltä, jotta voisin
maksaa 2 miljoonan (40€) laskuni. Iranin Rial on tällä hetkellä maailman heikoin
valuutta, 1€ on 46.000 Rialia.
Joku asiakas pyytää minut
respasta hyvällä englannilla
pöytäänsä istumaan. Tämä on ensimmäinen kerta kuukauteen,
kun kuulen englantia! Huvittavaa! Kyseinen kaveri oli
tyttöystävänsä kanssa käynyt Lappeenrannassa moikkaamassa
teekkarikaveriaan vuotta aikaisemmin. Revetään nauruun. Tätä
tarkoittaa ”pieni maailma”! Uudet ystäväni Bahram ja Parisa
(nimet muutettu) ehdottavat, että voisimme lähteä huomenna
turistikierrokselle. Sopii! Muuta ei olisi edes tarjolla näin
Ramadanin keskellä.
Matkaa rahanvaihdolle on 400m. Sama matka kuin Joensuun
Popista Ilonaan. Aurinko paistaa kohtisuoraan. Ihmisiä ei näy, ei liikkuvia
autojakaan. On tyyntä ja asteitakin kuin huonosti lämmitetyssä saunassa,
hikiset +46C. Ilmastoituun respaan takaisin tullessani miehet kysyvät
naureskellen kävinkö suihkulähteessä vaatteet päällä? Suihkun jälkeen en
saa vaatteitani parvekkeelle, sillä ovi on ruuvattu kiinni. Jätän ne kuivumaan
huoneeseen. Aamun koittaessa vaatteiden ja pyyhkeen kosteus taisi olla
liikaa ”neljän tähden
hotellille”. Kumitapetti on
paikoin
notkahtanut
seinästä ja katosta on pudonnut kunnon räiskäle suoraan
rukousmatolle. Hiukan tässä kyseenalaistenkin rangaistusten
tasavallassa pelotti, että mitähän tästä seuraa. Respassa
kuitenkin pahoitellaan ja naureskellaan koko tapaukselle.
Seuraavaksi
lähden mukavaan
ravintolaan, jossa
Ramadanista huolimatta saa ruokaa ja juotavaa keskellä
päivää. Ruokalistaa en ymmärrä, mutta ruoka on taivaallista.
Alkoholi on kielletty, silti sitä
nautiskellaan ympäri maata
etenkin kotibileissä. Kaikki ei
ole siis niin justiinsa.
Jatkan tyhjälle hiekkarannalle, jossa ei saa uida. Pariskunta on kuitenkin
uimassa lasten kanssa, joten itsekin pulahdan (Pyyhe päällä uikkareiden vaihto
xD). Kaikki ei ole taaskaan niin justiinsa. Myöhemmin ohitse kävelee naisia
ilman Hijabia maan surullisenkuuluisasta huivipakosta huolimatta. Sitten
hieraisen silmiäni! Vastaan tulee suomalainen Pingviini-jäätelökioski nimi
muutettuna. Miten se tänne päätyi? Vuokraan kolmipyörän ja lähden
kiertämään rannikkoa. Tuntuu, että minua huijataan. Vuokraaja sanoo ”five
thousand rials” vaikka tarkoitti 50.000 (n. 1€). Bahramilta kuulen, että
kyseessä on persian numeroiden kielioppijuttu ja yleinen virhekäsitys. Näin
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näyttäisi olevan. Tuntuu tyhmältä. Saaren ympäri menee nätti
pyörätie. Kirkasvetistä rantaa pyöräillessäni ymmärrän, miksi
Kishiä mainostetaan sukelluskohteena.
Iltavalaistuksessa suuntaan ihmistäyteiseen ostariin, jossa ei tule
vastaan yhtäkään länsimaista yritystä. Basaarissa kukaan ei tyrkytä
mitään. Istahdan kuutamon valossa erään puutarhan shishakahvilaan vesipiipulle heinäsirkkojen sirittäessä. Ystävällinen
työntekijä haluaa keskustella kanssani kääntäjäpuhelinsovelluksen
välityksellä ja lähettää meistä kaverikuvan ystävilleen. ”Merci!” –
joka on myös persiaksi kiitos - sanon hänelle. Suuntaan kahdelta
yöllä Karting-radalle, jonka säilytyslokeroon kieltämättä vähän
pelottaa jättää passi ajon ajaksi, mutta pelko osoittautuu turhaksi.
Aamulla kahvittelujen jälkeen lähdemme Bahramin ja Parisan
kanssa kiertoajelulle. Bussi myöhästyi 45min ja ihanat ihmiset kyselevät
Bahramin kautta kiinnostuneena kysymyksiä, kuten mitä teen Kishillä ja
mistä tykkään Iranissa. Nähtävyyksinä ovat saaren vanhin elävä puu
aavikon keskellä, 900 vuotta vanha maanalainen kaupunki,
beduiinimuseo sekä Kishille haaksirikkoutunut kreikkalaislaiva. Bahram
ja Parisa tulkkasivat koko kierroksen englanniksi, muuten englantia ei
kuullut tai lukenut missään. Vaihdetaan somet, ja kyllä, Bahramillakin on
Facebook. Oli aivan huippu päivä!
Khodahafez ja taksi kentälle! Turvatarkastuksessa laulaa rukouskutsu.
Uskonnollinen poliisi pyytää minua vaihtamaan shortsit pitkälahkeisiin.
Ou nou! Farkut on Dubaissa! ”Teheranissa ostat heti housut”, sanoo poliisi.
HUH! Ei taaskaan niin justiinsa, mutta hetkinen, miten niin Teheranissa?
Yhdelläkään tiskillä tai odotuspenkillä kukaan ei osaa englantia tai
venäjää. Lopulta joku sanoo: ”Dubai? Wrong terminal! Run run!”.
Helvetti! Tämä olikin domestic flights! 200 m päässä on international,
mutta myöhästyn 20 min! Lasin takana näen ihmisiä odottamassa konetta.
Koputan security- oveen, ja äkäinen vartija pyytää ostamaan uuden lennon.
Hätääntyneenä sanon ”Please please please!”.”Hyvä on”, hän sanoo
lopulta ja läiskäyttää leiman passiini. Ehdin sittenkin! Ei se ole niin
justiinsa, TAASKAAN! xD
Vanhassa MD-koneessa soi iranilainen hittimusiikki.
Dubaihin palaamien on helpotus, vaikka kaipaankin
tavallisia ihmisiä, Bahramia, Parisaa, ruokia, perinteitä ja
muuta jännää.
Tämä oli minun Kishin matkani. Manner-Iran on varmasti
oma lukunsa. Reissu vaatii hyvää yleis- ja ennakkotietoa
Iranista. Muista myös Teheranin Suomen suurlähetystö ja
tee matkustusilmoitus! Vaikkei valtio todellakaan ole
mikään puhdas pulmunen, kannattaa muistaa, että maassa on
myös paljon hyvää. Suomen ulkoministeriön YouTubesivuilta löydät vinkkejä mm. naisena matkailemiseen
Iranissa kirjeenvaihtaja Laura P:n Iran-videosta.
Ennakkoluulomatkaaja Johannes kiittää!
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Työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun
Miltä sinun jo kulkemasi urapolku näyttää? Ja minne aarretta
merkitsevä rasti piirretään?

Omien opintojeni aikana en juurikaan ajatellut,
mitä minusta tulee isona. Vaihto-opintojen aikana
havahduin
kuitenkin
opiskelevani
väärää
maantieteen
erikoistumisalaa
ja
vaihdoin
maisterivaiheessa
opintosuuntaukseni
luonnonmaantieteestä
matkailumaantieteeseen.
Samalla vaihtui yliopisto ja elinympäristö
Helsingistä Ouluun.

pohdintojen taustalle. Kandin tai gradun tekeminen
yhteistyössä yliopiston ulkopuolisen tahon kanssa
voi olla myös hyvin silmiä avaava kokemus.
Todellinen HC-suunnittelija turvautuu jopa
informaatiohaastatteluun, jossa pääset haastattelun
kautta syvemmälle sinua kiinnostavan henkilön
urapolun syövereihin.
Henkilökohtaista neuvontaa ja palvelua tarjoavia
tahoja ovat oman yliopistosi urapalvelut sekä
ammattiliittosi ura-asiantuntijat. Heiltä saat
neuvoja ja vinkkejä, jotka huomioivat taustasi,
toiveesi sekä tulevaisuuden visiosi. Tartu näihin
palveluihin ajoissa, niin lähdet liikkeelle oikeaan
suuntaan mahdollisimman ajoissa.

Tuon muutoksen myötä päädyinkin tutkimaan
opintojen ohella työkseni Koillismaan matkailua
vuodeksi. Sen jälkeen opintojen aikaiset
järjestöhommat muuttuivat työksi, ja sillä polulla
ollaan edelleen. Kovin aktiivisesti en opintojen
aikana omaa uraani suunnitellut, vaan seilasin
enemmän itseäni kiinnostavien juttujen perässä.

Ja vielä lopuksi muistutus: myös muulla
koulutustaustalla saa kasattua maantieteilijän,
ympäristöpoliitikon tai ympäristöoikeudellisen
osaamispaletin kaltaisen kokonaisuuden ja
toisinpäin. Muista siis laajentaa näkökulmaasi
myös lähitieteenaloihin ja niiltä ponnistettaviin
tehtäviin!

Vaikka viihdynkin nykyisessä työssäni loistavasti,
voi näin jälkiviisaana sanoa, ettei pieni ajatustyö ja
vaivannäkö oman uran suunnitteluun jo opintojen
aikana olisi ollut pahasta!

Kuva: Henri Annila

Suunnittelun esteenä ei ole ainakaan tiedon puute
Interwebsin ihmeellisellä aikakaudella kukaan ei
voi sanoa, että tiedonpuute olisi oman
urasuunnittelun ja -haaveilun esteenä! LinkedInistä
löytyy
yli
4 000 maantieteilijää,
2 500
ympäristöpolitiikan asiantuntijaa ja 2 200
ympäristöoikeuden osaajaa. Ja kaikki siis
Suomesta. Globaalisti määrät pyörivät sadoissa
tuhansissa. Toinen tutustumisen arvoinen portaali
on töissä.fi. Näiden sivustojen kautta saat hyvää
pohjaa omalle urasuunnittelullesi. Jo vaikka
fuksisyksystä alkaen!
Muita hyviä työkaluja omien haaveiden ja
suunnitelmien tueksi ovat erilaiset excut ja messut,
joita kiertämällä pääset kuulemaan hyviä
uratarinoita. Omien pohdintojen taustoiksi voit
tehdä myös erilaisia testejä. Esimerkiksi
viacharacter.org, Belbinin tiimiroolitesti ja
Universumin uratestit ovat hyviä työkaluja omien

Miten sinun urapolkusi on viitoitettu? Vai etenetkö
kompassisuunnalla kohti tuntematonta?
Henri Annila, Loimu ry:n järjestöasiantuntija ja 2016
valmistunut maantieteilijä
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TOMBOLO

VAIHTO

Eeeeey terveisiä Prahasta aka Tsekeistä!
Niinku jokainen varmaan tietää, Tsekki on
semi tunnettu halvasta ja hyvästä bissestä,
mitä on tullu ehkä maisteltua muutamaan
otteeseen. Praha on myös suomalaiselle melko
tutun oloinen ympäristö, sillä ihmiset ei oo
turhan ystävällisiä (mulle vittuillaan ain
välillä skedespurgulookista 8D) ja alkoholii
kuluu jopa enemmän ku Tombolon
keskuudessa – tai ok ei kyl ehkä oikeesti...
Kaupunkina Praha ei myöskään tunnu
järkyttävän isolta, vaikka se onki skidisti
ruutukaavaa isompi.

oikeastaan oo osa paikallista ruokavalioo,
koska bisse korvaa ne. Ja tietysti ikävöin
Joensuuta sekä Educa 301 (rip, oon kuullu
huhuu et Metrian uus koneluokka ei oo ihan
saman veroinen).
Kaljoja on kaatunu kurkusta alas nopeesti
laskettuna ehkä 168? Mut tietysti 0,5 litran
pulloi/tuoppei…
Ja shoutoutit lähtee myboille MC Lokille
jonka kaa käytiin myös tekee LIT AF Berliini
reissu tos maaliskuun alussa (uhhh)! Ja pakko
nostaa esille myös Janne joka autto kaikkien
mahollisten valmistelujen kaa enne tätä
vaihtoo XD Mutttaaaa terveisiä kaikille
ystäville fukseista senioreille, pitäkää (mun
suunnittelema 8Dddd) lippu korkeella!!

Vaihdon aikana on ehtinyt tapahtuu
kaikenlaista, ja kokemuksia on khyl ehtiny
karttuu lukuisia. Parhaita asioita on ollu salee
ku sain kämpän kuukauden hostellissa
asumisen jälkeen (XD) ja aurinkoiset
kevätpäivät puistoissa chillaillen – vastaa
Suomen kesäpäivii paitsi lämpimämpii.

JA HYVÄÄ VAPPUA, älkää antako sen
loppua!!!
Terveisin, Rottis

Ja mitä ikävöin Suomesta ni on ruoka. Tääl
syödään pelkkää rasvasta lihaa ja kasvikset ei
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Missä ja milloin olit vaihdossa Veera Visuri?

ilmansaasteet,
homeasunnot,
paineet
menestyksestä ja kulttuurin puhumattomat
säännöt. Olen silti iloinen, että menin EteläKoreaan vaihtoon ja näin kaiken sen
monipuolisuuden.

Olin Yonsein yliopistossa Etelä-Korean
pääkaupungissa Soulissa. Vietin siellä viime
syksyn eli syksyn 2017.

Millaisena maana
suomalaiselle?

Etelä-Korea

näyttäytyi

Mikä oli paras vaihdossa kokemasi kokemus?
Vaikea sanoa yhtä asiaa. Ehdottomasti
parhaimmistoon pääsee käynti Pohjois-Korean
rajalla, sekä seisominen Pohjois-Korean
maankamaralla, patikoiminen Etelä-Korean
korkeimman
Hallasan
vuoren huipulle, juhliminen
korealaisten kanssa heidän
tyyliinsä,
Gangnamin
kaupunginosan ja siellä
sijaitsevan yhden maailman
hienoimman klubin, Club
Octagon, näkeminen. Tein
vaihdon
aikana
myös
Temple Stayn, jossa elin
viikonlopun ajan munkin
elämää
korealaisessa
temppelissä.
Heräsin
neljältä aamulla, meditoin
ja tein rukouksia munkin
kanssa. Kaiken kaikkiaan
kaikki
kokemukset
kielimuurista
opiskelijaelämään,
uusiin
kavereihin, matkoihin niin Etelä-Korean sisällä
kuin ulkomaille Taipeihin, Hong Kongiin ja
Filippiineille
tekivät
vaihdosta
parhaan
kokemuksen.

Maana, josta löytyy melkein kaikkea. Se on
luonnoltaan hyvin monipuolinen ja kaunis: on
rantoja,
vuorenhuippuja,
temppeleitä,
pilvenpiirtäjiä,
miljoonakaupunkeja
ja
pienempiä
maalaiskyliä.
Siellä on myös maailman
nopein internet yhteys, sekä
paljon modernia teknologiaa.
Enkä voi liikaa painottaa,
kuinka hyvää ja maukasta
ruoka on! Todellakin yksi
parhaimmista asioista EteläKoreassa
on
sen
ruokakulttuuri.
Muuten kulttuurina EteläKorea on samaan aikaan
hyvin samanlainen, mutta
myös hyvin erilainen kuin
Suomi. Korealaiset ovat
samaan tapaan ujoja ja
varautuneita, mutta saadessaan alkoholia he
rentoutuvat ja avautuvat. Korealaiset juovat jopa
paljon enemmän alkoholia kuin suomalaiset,
viettävät iltoja laulaen karaokea, pelaten
juomapelejä sekä arcade pelejä. Varsinkin
Soulissa elämää on 24/7. Iloinen k-pop soi
kaikkialla. Kaupoissa on kaikkea ylisöpöä
vaatteista, meikkeihin ja metrokortteihin. Näin
jurolle suomalaiselle vähän jopa liikaakin
ylisöpöä hattaramaailmaa.

Mitä ikävöit eniten ollessasi vaihdossa?
Suomalaista puhdasta ilmaa, ihmisen kokoista
kotia ja rakkaita läheisiä. Asuin siis korealaisessa
goshiwon
tyyppisessä
6m2
kokoisessa
huoneessa, joka sisälsi kylppärin, sängyn,
pöydän, vaatekaapin, tuolin ja jääkaapin.

Kaiken kaikkiaan Etelä-Korea on päällisin
puolin hyvin kaunis maa niin luonnoltaan kuin
kulttuuriltaan, mutta pinnan alta löytyy vaikeita
asioita. Sota Pohjois-Korean kanssa rikkoi
perheet ja toi kaasunaamarit metroasemille
ydinsodan varalle. Erinäiset vaaliskandaalit,

Terveiset lukijoille?
Lyhyesti ja ytimekkäästi: Lähtekää vaihtoon!
Oli se minne tahansa, niin menkää.

Toimittanut: Tombolon Wappulehden ulkomaankirjeenvaihtaja Jaakko Nissilä.
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Darralääke -gallup
Maikhöl, ännännen vuoden opiskelija, alle 25 v:
Uppopaistetut kalapuikot oluella alas huuhdottuna.
Johannes, ei-vielä fuksi/varjofuksi/semifuksi, 26v:
Jättis Volcano kylmän lonkeron kera.
Joona/Owneri, kolmosvuotelainen, 23v:
Sipulijuustopuuro, kebu, nuudeli.
Vappupingu, kakkosvuotelainen, 22v:
Dollyn kasvishamppari, ruisleipä, mitä vaan, mitä löytyy
kaapista.
Shakespear, kolmosvuotelainen, reilu 20 v:
Ei kärsi darrasta. Nauttii darrasta, jota ei ole.
Topi & Karo, ännännen vuoden äxät:
Monen vuoden kokemuksella: mustikkakeitto, raikas
salaatti, appelsiinimehu, vitamiinipalautusjuoma, Powerade
ja puuro.
Tumu Vade, nelosvuotelainen, 24 v:
Cokis
Pine, fuksi, 21v:
Kurkkuviipaleita ja sipsit päälle, vesimelonit ja sipsit.
Ännännen vuosikurssin anonyymi opiskelija, 23v:
Jotain suolasta, pitsaa.
Elisa, fuksi, 21v:
Lihanmakuinen nuudeli, hapankorppua +
tsatsikimajoneesi, suola, pippuri.
Sidenote: Älkää ostako tätä Reilun kaupan
valkoviiniä.
Ohto/Lanteidenkeikuttaja, fuksi, 22v:
Italian bmt subi, Gatorade, Hart-Sport.
MK, fuksi, 22v:
Pitsa, kylmä vesi, Hart-Sport, urheilujuomat.
Larppa, kakkosvuotelainen, 22v:
Nakit, Pepsi Max ja sipsit.
J-Ko & Willimies, fukseja, 20v ja 23v:
Bataattiranskalaiset ja nakit, Musta makkara.
Toimittanut: Katri, Elli & MM
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Jodelista luettua
Kysyimme eri puolilta Suomea jodelkansan vastauksia klassiseen kysymykseen
”Mikä on tombolo?”

Oulu

Tampere
•
•

•
•

Pohjois-Afrikkalainen tyttöjen
ympärileikkausinstrumentti
Ainejärjestö, ja neopetsissä
onnenpyörä vai olikohan se
tombola, en oo varma enää

Tombolo on uus muhvi
Google search: _tombolo___[I’m
feeling stupid]

Joensuu
•
•
•

Lappeenranta
•
•
•

SINÄ
Joku taistelulaji
Soitin

•
•
•

TOMBOLOOO
Oha se khyl
Mulle tulee aina jostain syystä mieleen
tuosta sanasta tumpelo!
Mulla lobotomia
Tombolo on yhteisö
Tombolo on yhteistö

Lahti
•
•
•
•

Tiiän vaan tomboyn
Tombolo on hevosen kylkiluista
veistetty antiikkinen soitin.
Saari joka on mantereessa kiinni
pienellä maakaistalla
*eiku siis tombolo on nimenomaan
se kaista

Helsinki
•
•
•
•
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Arpa
Tamponi
Munasuojus
Tombola on peli vähän ku bingo

KOOMA 2018 - Krapulan hoitoa ja hankintaa
Hyppäsimme Lokkimobiiliin torstaiaamuna ja
otimme suunnan kohti Pohjois-Pohjanmaata.
Kainuussa ajokeli muuttui järkyttävän
kehnoksi, joten nälkäinen retkikunta suuntasi
Vuokatin Hesburgeriin, jossa nautimme
lounaan noin 1000 yläasteikäisen koululaisen
kanssa. Ravitsevan lounaan jälkeen jatkoimme
matkaa kohti Oulua majokänkyn kiilto silmissä.

Illan aikana tapahtui oletettavasti kaikenlaista,
mutta luonnollisesti emme voi muistaa kaikkea.
Onnekkaimmat pääsivät kuitenkin seuraamaan
Tombolo TV:n ensimmäistä suoraa lähetystä,
jossa oli muun muassa haastatteluja sekä Mc
Lokin tanssiperformanssi. Wäinössä fisu soi ja
virtasi vuolaana. Juhlien jälkeen kaikki löysivät
muutamaksi tunniksi majapaikkaamme, kuka
minkäkin känkkylän kautta.

Löysimme lopulta tiemme Ouluun, jossa
tapasimme muut tombololaiset sekä kollegat
Helsingistä, Turusta ja Oulusta. Alkupöhinän
jälkeen siirryimme debaattien ja tietovisan
kautta illanviettoon, jossa ohjelmassa oli
sosialisoitumista
sekä
juomapelejä.
Saunomisen
ja
pulikoinnin
jälkeen
suuntasimme Oulun yöelämään Ravintola
Kaarlenholviin. Illanvieton jälkeen patikoimme
paikallisen majokänkkylän ja toripoliisin kautta
majapaikkaamme Tuiran Hiltonille. Osa
tinasotilaista
ei
ollut
varustautunut
makuupussilla eikä -alustalla, joten heidän oli
tyytyminen Hiltonin parkettiin.

Tombolon edustusta Toripoliisin luona

Hyvin levänneinä muutaman tunnin yöunien
jälkeen heräsimme pääpäivään Tuiran Hiltonin
kivikovalta lattialta kello 6.00. Juhlakansalle oli
järjestetty tilausajo innovatiiviselle Oulun
yliopiston kampukselle. Täällä nautimme
aamupalan sekä päivän pakolliset luennot,
joista emme aio sen kummemmin jaaritella.

Aamulla oli jälleen aika nousta uuteen päivään
kello 6.00 raikkaana kuin aamuinen puhallus.
Positiivista oli kuitenkin se, että tänään
pääsisimme about 4000km kotimatkalle
takaisin Joensuuhun. Ennen kotimatkaa edessä
oli kuitenkin brunssi kaikkien koomalaisten
kanssa, jossa pöhinä oli huipussaan (ei).

Yhteisten luentojen jälkeen oli aika suunnata
ryhmissä Oulun keskustaan, jossa suoritettiin
kaupunkikierros edellisten vuosien tapaan.
Aiemmasta poiketen tänä vuonna oli tarkoitus
tehdä lyhytelokuva/dokumentti Instagramiin
annettujen aiheiden pohjalta, joka osoittautui
hieman
haastavaksi. Kaupunkikierroksen
jälkeen
olikin
aika
siirtyä
yhdessä
illanviettopaikkaan, jossa mukamas parhaat
teokset palkittiin (ei katkera).

Kaiken kaikkiaan reissu oli menestys.
Haluaisimme vielä kiittää järjestäjiä sekä
kaikkia mukana olleita. Suosittelemme
lämpimästi lähtemään ensi vuonna Turkuun
samoihin kekkereihin.
Ekku Keurulainen & Miika Pesonen
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EGEA Joensuun mahtava wappu-update eli wupdate!
Vuosi on taas vierähtänyt ja viimeisen wappulehden jälkeen on ehtinyt tapahtua kaikenlaista.
Vuosi sitten porukkaa oli palailemasta Barcelonasta EGEA vaihdosta, eivätkä aktiviteetit ole
tästä yhtään huonontuneet. Tammikuun alussa saimme tänne Joensuuhun vieraiksemme kolme
fuksia EGEA Nijmegenistä, eli Alankomaista niille joille kaupungin nimi ei sano mitään.
Kevätlukukausi ei ollut vielä startannut ja kaupunki oli vielä hiljainen, mutta tämähän ei meitä
haitannut. Vietimme mm. yön Kolilla, kävimme lumikenkäilemässä sekä avantouimassa ja
pitihän pojille näyttää myös suomalaista juhlimiskulttuuria (se siitä tipattomasta). Nyt
toukokuussa on sitten meidän vuoro suunnata Alankomaihin ja on mahtavaa, että matkaan
lähtee jopa viisi tuoreempaa jäsentä yhden vanhemman konkarin seurassa.
Kansainvälisiä mahdollisuuksia on myös ollut ja tulee olemaan muidenkin lukuisten
tapahtumien muodossa, ja myös meiltä on lähtenyt osallistujia seikkailemaan Eurooppaan. On
nähty Maltaa, Eestin maaseutua, Sveitsin Zürich sekä koettu katalaanikulttuuri, Pyreneet ja
muita huikeita paikkoja Catalan Experience -tapahtumassa sekä todistettu aitiopaikalta KeskiEuroopan kansojen yhteissynkronia kansantanssin tahdissa Hungarian Weekendillä. Juuri tällä
hetkellä on meneillään myös EGEA:n kongressikausi, jotka ovat järjestön suurimpia
tapahtumia joissa lukuisat eurooppalaiset maantieteen opiskelijat kokoontuvat yhteen.
Joensuusta on osallistujia ainakin Belgian ja Pietarin kongresseissa.
Aina ei kuitenkaan tarvitse lähteä pidemmälle reissuun vaan EGEA:n rentoja aktiviteetteja on
ollut myös ihan täällä Joensuussa ja lähiseuduilla. Elokuussa järjestettiin yhdessä muiden
Suomen EGEA-jaostojen kanssa mökkiviikonloppu Imatralla. Lokakuussa järjestettiin
perinteinen Suomi-ilta saunoineen ja karjalanpiirakoineen. Syyskokouksessa päivitettiin
hieman nykyistä hallitusta ja loppuvuodesta pelailtiin myös lautapelejä Bar Playssa. Peli-iltoja
voisi järjestää vähän useamminkin, joten stay tuned! Viimeisin tapahtumamme oli
kevätkokouksen yhteydessä järjestetty kevätpäiväntasausjuhla. Siinä vaiheessa keväästä ei
kuitenkaan ollut vielä tietoakaan, mutta jospa se nyt jo tekisi tuloaan…
Mutta olipa se kevät täällä tai ei, haluamme päättää tämän kevään wupdaten kutsuun tulla
mukaan tapahtumiimme ja liittyä mukaan toimintaan. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja
niistä löytyy infoa EGEA Joensuu facebook-sivultamme. Samasta osoitteesta löytyy myös
viralliset ohjeet järjestöön liittymisestä. Niin kuin EGEAssa sanonta kuuluu: See you
somewhere in Europe! (mutta, jos nyt näin alkuun kuitenkin ihan täällä Joensuussa).
Lämpimin terveisin, EGEA Joensuun hallitus joensuu@egea.eu
Meidät löytää myös Instagramista @egeajoensuu
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Morro de L'abella
Kataloniassa

EGEAn eriskummallisia
perinteitä Unkarissa

Tammikuun
mökkireissu Kolille
EGEA Nijmegenin
kanssa
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Terveiset Legio Ostiensis ry:lle

Ihana nähdä tasa-arvon toteutuvan Legio Ostiensis ry:n hallituksessa vuonna
2018. #allfemalepanel

Hyvää wappua Legion naisille!
Terveisin
Tombolo ry:n woke AF hallitus
26

Tombolon kiperä vappuristikko

Vaakaan:

Pystyyn:

3. Se rakennus, jonne joku on
raahannut hirven sisälle.
6. Huone, jolle Tanskanen on
allerginen.
7. Vapun luottoasu
9. Kihara vappuna kaulaan
ripustettava asia
11. Pingviinin rakas kotirakennus

1. Ja kaiken tämän kustantaa:
2. Tombolo on _______.
4. Kaikki diat löytyvät _______.
5. Sormimainen pullistuma jossain
suolistossa, aka. bilsari
8. Ne, mitä Lotsari tutkii
kurahousuissa.
10. Yks sininen vihreävaippainen

Vastaukset: 1.Kela 2.Yhteisö 3.Natura 4.Moodlesta 5.Mikrovillus 6. Auditorio 7. Haalarit 8.Joet
9.Serpentiini 10.Pingviini 11. Metria
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Tombolon pingviinin vappusanapeli
Etsi pingviinin kirjainviidakkoon ovelasti
kätkemät vappuilot.
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LABYRINTTI
Tombolon Pingviini on
jälleen vapun riennoissa
hukannut Mani-pulun teille
tietämättömille. Auta
pingviiniä löytämään
hämmentynyt pulu
sokkelosta.
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