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Pääkirjoitus 

Heipä hei kaikki arvoisat Tombolot! Sain kunnian kantaa tänä vuonna päätoimittajan 

titteliä, mutta kiitos tämän lehden saamisesta painokuntoon kuuluu kuitenkin koko 

toimitukselle sekä sen kirjoittamiseen osallistuneille tahoille. Ja kuten arvata saattaa, 

lopputulos on aiempien vuosien tapaan täyttä priimaa. 

Koronan tahdittama vuosi on ollut raskas ja 

erilainen etäilyjen ja kotona homehtumisen takia, 

mutta nyt on viimein tullut hetki ottaa jäähyllä 

olleet haalarit käyttöön ja juhlistaa vappua oikein 

olan takaa ihan ansaitusti (tietysti rajoituksista ja 

turvallisuudesta huolehtien). Viime vuoden vappu 

oli vähän mitä oli, eikä tänäkään vuonna olla päästy 

siihen ihan normaaliin wabunviettoon kiinni, mutta 

sitä kohti ollaan hyvää vauhtia jo matkalla. Ehkä 

ensi vuonna olisi niin ihanteellinen tilanne, että 

voisi vihdoin vetää pään täyteen kuplivaa 

miettimättä, miten sitä maskin kanssa oikein pitäisi 

onnistua juomaan. Menemättä enempää asioiden 

edelle, niin sanon vain sen, että vietätte vappua 

tänä vuonna sitten katujen varsilla, mukavasti 

kotona istuen tai ihan missä tahansa, Wappulehti 

on jälleen täällä tuomassa hiukan wabufiilistä 

jokaisen luo. Lehdestä löytyy perinteisesti erilaisia 

arvosteluja ja tervehdyksiä, mutta myös muun muassa horoskooppeja ja jotakin pientä 

puuhattavaa.  

Näiden sanojen myötä toivotan teille nyt lukemisen iloa sekä oikein riemukasta 

vappua! 

Riikka Talvinen 

Muu toimitus: 

Riikka Rintala 

Petra Penttinen 

Hanna-Marja Liukkonen 

Julius Järvinen
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Puheenjohtajan vapputervehdys 
 

”Jos ei jaksa niin koittakaa vaan jaksaa”. 

Tätä ikonista lausetta mukailevat 

Suomen hallituksen lähettämät tsempit 

opiskelijoille hävittivät kaikkien stressit 

sekä huolet, ja kaikki kirjoittivat sen 

voimalla viikossa sekä kandin että 

gradun. Eikös vaan? No ei se ehkä ihan 

niin mennyt. Siitä huolimatta, nyt kun 

on vuoroni avata sanallista arkkuani 

puheenjohtajana vapputervehdyksen 

muodossa, on vaikeaa olla taipumatta 

tsemppauksiin. Kuitenkin viimein 

auringonkin näyttäytyessä ja kelien 

lämmetessä en voi väittää, etteikö pieni 

toivon kipinä heräilisi tästäkin vuodesta. 

Olen miettinyt paljon kulunutta vuotta, 

ja sitä mikä meitä odottaa edessäpäin. 

Tämä vuosi on ehkä yksi epäantoisimmista vuosista päättää ottaa vastaan se 

ainejärjestötoiminnan nakki. Tähän mennessä toimintani, kuten ehkä 

ainejärjestötoiminta ylipäänsä, on ollut normaalia enemmän taustalla varjossa 

puurtamista. Vaikka monilta kuuleekin poikkeusolojen tuoneen arkeen lisää aikaa ja 

tilaa itselle tärkeille asioille, on itselleni kevät ollut varmasti elämäni kiireisintä aikaa. 

Vielä viimeisten tenttien ja dedisten kummitellessa takaraivossa voi toivottaa vapun ja 

pienen huilin enemmän kuin tervetulleeksi.  

Vasta vuosi sitten taaksepäin kiroiltiin ensimmäistä peruttua vappua, ja kyllä muuten 

ihmisiä vitutti. Tänäkin vuonna on siihen lupa. Siitä huolimatta kannustaisin 

kaivamaan kaapin perukoilta lakin ja haalarit päälle, ihan vaikka vain kotiasuksi. 

Vappu ei ole vain (vuoden parhain) juhla, se on myös mielentila, jonka voi itse luoda. 

Itselleni vappu on edustanut parhaimmillaan huolettomuutta, yhdessäoloa ja 

lukuvuoden päättymistä. Omat kokemukseni opiskelijavapusta ovat tähän asti vietetty 

avoimen opiskelijana, hieman sivusta seuraten ja vähän tuntumaa hakien. Mutta nyt on 

sitten jemmassa vappuenergiaa useamman vapun edestä. Miettikää sitten kun 

semmoinen purkautuu. Huhhuh.  
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Kannustan kaikkia sallimaan itselleen täyden rentoutumisen vapun kunniaksi. Siihen 

kylkeen vielä jos lisäisi muutaman rakkaimman ystävän ja pitkän lasillisen simaa 

(vaihtoehtoisesti kuplivaa). Tiedän etten ole ainut, joka on sen tarpeessa. Pelkkä ajatus 

siitä, että kaupunki tulee vielä täyttymään taas kirjavana haalarikansasta ja lakkipäistä, 

tuo enemmän toivoa kuin mitkään kankeat tsemppaukset. Veikkaan vahvasti, että 

muutamalla muullakin on jemmassa patoutunutta vappuenergiaa ensi vuodellekin, 

jolloin päästäisiin purkamaan se yhdessä Tombololle tyypillisellä railakkaalla otteella. 

Hyvin viisaita edeltäjiäni lainaten: Tombolo on yhteisö. 

 

Huisin hauskaa vappua kaikille! 

 

Krista Leppänen,  

Tombolo ry:n puheenjohtaja 
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Tombolon karvaiset jäsenet 
 

  
  
  
  
  
  
  

Tässä kuvassa on Luukas. Muiden tullessa 

kotiin Luukas kerää mahdollisimman paljon 

tavaraa suuhunsa (sukkia, kenkiä, yms.) 

ennen kun tulee tervehtimään saapuneita. 

 

Oikealla kuvassa on Into. Inton suurta 

herkkua ovat ananas ja herneet 

 

”Noljakassa naapurikyylän virkaa 

toimittavat kissaveljekset Anselmi ja 

Tahvo. Tahvo osaa (halutessaan) noutaa ja 

Antsa on sohvaperuna, joka ulisee 

nälkäkuolemaa puolitäyden ruokakupin 

vieressä.” 
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Ben tykkää leikkimisestä ja pallojen perässä 

juoksemisesta, mutta ei ole vielä 

ymmärtänyt noutamisen ideaa, vaan odottaa 

jonkun muun tekevän sen hänen puolestaan. 

”Krobus on ihan mestari ottamaan hatkat 

tilaisuuden tullen ja hätäkeskukseen on 

tullut ”pari” puhelua kirkonkylillä 

kirmailevasta aasista. 

Krobus myös rakastaa kumisaappaita ja 

korvarapsutuksia.” 

 

Sylvi, ystävien kesken sylvia, selvesteri tai 

sylvikki. Sylvin suosikkilajeihin kuuluu 

parkour ja päiväunet. 
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Tulen henki elää Wapun vietossa! 

Wappu on merkki siitä, että olemme voiton puolella. Kesä on taas luvassa! Kurjet 

kirkuvat pellolla! 

Siitä on yli vuosi, kun maaliskuussa 2020 lähdin Joensuusta junalla kotiinpäin. 

Seuraavalla viikolla piti mennä Englantiin EU-hankkeemme seminaariin. Koronasta 

puhuttiin kyllä jo. Ajatuksissa kävi, pitäisikö matka perua. Ei tarvinnut. Lauantaina 

Flybe meni konkurssiin ja lento peruuntui. Jäin kotiin. Niin myös puolet sen 

tapahtuman osallistujista. Esitykset oli verkon kautta. Seuraavalla viikolla kuuntelen 

rehtoriemme puhetta. Yliopiston tilat laitettiin kiinni. Opetus siirtyy verkkoon. 

Syksyllä hieman kontaktiopetusta ja sen jälkeen taas lock-down.  

Zoom ja teams; kuinka tutuiksi ne ovatkaan tulleet. Kuuleeko kaikki? Näkyykö diat? 

(pahus taisin unohtaa aamukampauksen). En saa tätä nyt ladattua! Nyt pätkii! Siellä 

nyt on jollain taas radio päällä. (Mun täytyy mutata se). Se on mun koira, joka haukkuu. 

Voitko hiljentää sen? Ryhmissä voitte sit käydä antoisaa keskustelua (hiljaisuus). 

Olisko tähän ilmastomuutos-teemaan jotain lisättävää (hiljaisuus). Videot päälle, 

please! Ei sittenkään, tää yhteys ei kestä sitä. (Huh huh, toivottavasti tästä luennosta 

jäi jotain jonkun mieleen)       

Tätä vuotta muistellaan myöhemmin ihmeissään. Kannattaakin vaikka kirjoittaa 

tunnelmia ylös. Korona-todellisuus häviää pois mielestä nopeasti. Ihmisten elämän 

tilanteet, asuminen, opiskelun kuviot ovat tosi erilaisia, ja niin myös tämän 

poikkeusajan kokemukset. 

Maailma miettii jo myös kovasti, minkälainen se on koronan jälkeen. Mikä palaa 

entiselleen ja mikä muuttuu. Hybridi on tässä yhteydessä paljon viljelty sana: ollaan 

osin paikalla ja fyysis-sosiaalisesti totta, osin verkoissa ja henkisesti mukana. On aivan 

varmaa, että opiskelu ja työ muuttuvat, sen myötä mietitään ehkä myös muuta. HIMA 

miettii jo, kuinka monta huonetta tarvitaan jatkossa, minkälaisia yhteiskäytössä olevia 

tiloja tarvitaan, miten kokoukset pidetään, miten säästämme matkustamisessa ja 

vähennämme tieteen tekemisen ilmastorasitusta. Tämän vuoden jälkeen on selvää, että 

tutkijoiden ei tarvitse lentää niin usein. 

Ympäristöpolitiikan korona-lukuvuosi 20-21 oli tulevan miettimistä opintojen osalta: 

kehitettiin seuraavien vuosien OPS. Syntyi kolme moduulia, jotka kuvaavat 

maisteriopintojen polkuja. Olen oikeasti innoissani niistä: ”Luontopolitiikka”, 

"Kestävät resurssit, ilmasto ja yhteiskunnan murros” ja ”Vuorovaikutteinen ympäristö- 

ja luonnonvarahallinta”. Saimme tiivistettyä sen, mitä opetamme. Merkittäviä polkuja 
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yhteiskunnassa ja maailmalla. Uskon ja toivon, että ne luotaavat hyvin myös teidän 

tulevia työmaailman mahdollisuuksia. Rakennamme myös vahvempaa 

ympäristösosiologiaa, otamme mukaan Himan ympäristöhistoriaa, tarjoamme 

sivuainemahdollisuuksia vastuullisen liiketoiminnan opintoihin, selkeytämme 

elonkirjon, ilmaston ja luonnonresurssien merkityksiä opinnoissamme. Toivon, että 

nämä ratkaisut auttavat kunkin teidän opiskelupolkuja tulevina vuosina ! 

 

Jo jorinat pois ja Wappuun!  

Oma kotini on Länsi-Uudellamaalla Fiskarsin historiallisessa ruukissa. Fiskars on 

nykyisin monikielinen, mutta alunperin lähes täysin ruotsinkielinen alue. Niin on ollut 

myös vapun vietto: Valborgmässoafton on ollut vappukokkojen ilta. Tapa on tuttu 

useimmilla ruotsinkielisillä alueilla. Fiskarsissa ruukin eri asuinalueet kilpailivat 

kenellä on mahtavin kokko. Kun aikoinaan 1990-luvun lopulla muutin tänne, roihusi 

ruukin vapputorilla yli kymmenmetrinen kokko. Sen jälkeen paloturvallisuus vei 

voiton ja tulien koko on pienentynyt. Usein kokko on jäänyt polttamatta kokonaan. 

Tänä vuonna tulet eivät myöskään syty. Mutta tulen henki elää Wapun vietossa! 

Wappua ei ole peruttu – se vietetään vain eri tavoin! Kotona tai ulkona, pienissä 

ystäväpiireissä, toivottavasti auringossa tai hauskassa räntäsateessa, raikuvin mielin, 

omat ja virtuaaliohjelmat palvelevat. Mutta simat ja sokerimunkit ovat samoja ja 

maistuvia       

 

Riemukasta Wappua! 

Rauno Sairinen, ekorohvessoori 
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Loimun vapputervehdys 

Hei Tombolon väki! 

Kevät ja vappu ovat perinteisesti olleet vilkasta ja riemun täyteistä aikaa opiskelijoille. 

Valitettavasti jo toista vuotta peräkkäin menoa hillitsee koronarajoitukset, mutta 

teidänkin ainejärjestönne aktiivit ovat keksineet uusia virikkeitä paikkaamaan 

tilannetta. Kesän lähestyessä ainejärjestön toiminta kuitenkin huipentuu ja Pingukin 

jää innolla odottamaan tulevaa syksyä. Kevään viimeiset opintopisteet haalitaan 

rekisteriin ja katseet alkavat kääntyä kohti kesää ja sen tuomaa vaihtelua arjen 

opiskeluun. Siinä vaiheessa yhteisöllisyyttä ja työelämätukea tarjoaa parhaiten Loimu, 

mistä Henri ja Toni kertovatkin alla lisää. Hyvää loppukevättä ja aurinkoista kesää 

toivottaa: 

Roope Tolvanen, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuspromoottori 

 

Kuva: Veikko Somerpuro 
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Kevät on pitkällä ja työelämä yhden askeleen lähempänä. 

Opiskelijan kevät huipentuu usein horisontissa häämöttävään unelmien kesätyöhön, 

harjoitteluun tai valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan. Töihin mennessä ei kannata 

jäädä yksin, vaan liittyä oman alan iloiseen porukkaan – Loimuun!  

Loimu ry, eli luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto on sinun alasi oma liitto. 

Meillä on loimussa välitön ja pirteä matalan kynnyksen meininki. Me haluamme tukea 

sinua työurallasi aina opiskelijasta eläkeläiseen.  

Päästyäsi töihin Loimu on tukenasi esimerkiksi mahdollisissa työsuhteen riita- ja 

ongelmatilanteissa tarjoamalla jäsenyytemme kuuluvaa laki- ja työsuhdeneuvontaa. 

Kauttamme voit myös liittyä työttömyyskassaan ja alkaa kerryttää itsellesi niin 

sanottua työssäoloehtoa, jonka täytyttyä olet oikeutettu ansiosidonnaiseen 

työttömyysturvaan. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on suurempi kuin mitä 

saisi työttömyysajalta, jos olisit vain Kelan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen 

varassa. Ajattele työttömyyskassa vakuutuksena siltä varalta, että sattuisit joskus 

joutumaan työttömäksi tai etsimään uutta työtä vähän pidemmän aikaa! 

Kun syksyllä palaat kesätöistä tai harjoittelusta takaisin kampukselle, on Loimu sinua 

jo siellä odottamassa. Aktiiviset opiskelijayhdistyksemme järjestävät monipuolista 

ohjelmaa pitkin vuotta, juuri sinua varten. Kesätyön tai harjoittelun jälkeen autamme 

sinua jälleen matkallasi kohti työelämää. Tarjoamme opiskelijajäsenillemme vuodessa 

satoja työelämän kannalta hyödyllisiä tapahtumia, sekä laajat ura- ja työelämäpalvelut. 

Voit esimerkiksi tarkistuttaa työhakemuksesi, CV:si ja LinkedIn-profiilisi meillä, jotta 

sinulla on jälleen parhaat mahdolliset edellytykset seuraavassa työnhaussasi – kenties 

tällä kertaa jo opintojen jälkeiseen ensimmäiseen vakituiseen työhön. 

Loimu on alojemme opiskelijan ja työntekijöiden paras kaveri, liity siis 

opiskelijajäseneksemme ja nauti näistä jäsenelle maksuttomista laajoista 

henkilökohtaista ura- ja työelämäpalveluistamme. Tervetuloa mukaan Loimuun! 

Terveisin, 

Henri ja Toni Loimun toimiston opiskelijasektorilta 
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Dokabiliteetti 

Dokabiliteetilla tarkoitetaan hinnan ja alkoholipitoisuuden välistä suhdetta. Mitä 

pienempi hinta, sen parempi. 

  

Velkopopovicky Kozel Premium // 1,67€ // 0,33l // 4,6% 

   Raadin kuvaus: "Herkullinen, kutsuva, ruohoinen tuoksu. Kauniit, pirteät värit. 

Tuoksussa makeaa kukkaa. Näitä juodaan sitten, kun muutama pullo on jo juotu mutta 

osataan vielä arvostaa hyvää. Kaipaisi lisää rakennetta. Pussikalja-ainesta!" 

   Dokabiliteetti: 110€:lla saat litran 100%:sta alkoholia = tyydyttävän hyvä 

dokabiliteetti 

  

Kyrö Cranberry Long Drink // 3,09€ // 0,33l // 5% 

   Raadin kuvaus: ”Fresh. Ei ällöttävä tai tunkkanen. Monesti lonkerot ovat liian 

makeita, mutta tässä on täydellinen kombo makeutta ja karvaisuutta. Pieni vivahde 

rosmariinia jälkimaussa. Liian kallis.” 

   Dokabilitetti: 187€:lla saat litran 100%:sta alkoholia = autettavan välttävä 

dokabiliteetti 
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Yes Yes Mustikka Cider // 2,95€ // 0,33l // 5,5% 

   Raadin kuvaus: ”Käsityöllä Pohjolan aidoista marjoista koostuva juoma. Makuun 

olisi toivottu voimakkuutta ja erilaisia viuhahteita. Juomassa maistuu omenan kuiva 

puraisu. Mustikkaisuus kuitenkin tuntuu suussa. Voimme sanoa kyllä, kyllä kiitos 

juomalle. 

   Dokabilitetti: 163€:lla saat litran 100%:sta alkoholia = välttävän tyydyttävä 

dokabiliteetti 

  

 

A Le Coq Ginger // 2,26€ // 0,33l // 5,5% 

   Raadin kuvaus: ”Parempi kuin tavallinen lonkero. Maku antoi enemmän kuin 

hieman takakireä tuoksu lupasi. Olo yhtä iloine ja terveellinen kuin Inkiväärishotin 

jälkeen! Tästä menojalka vaan paranee.  

   Dokabiliteetti: 125€:lla saat litran 100%:sta alkoholia = tyydyttävää parempi 

dokabiliteetti 

  

 

Somersby Pear Cider //2,45€ // 0,33l // 4,5% 

   Raadin kuvaus: ”Juoman avatessaan voi tuntea tutun alumiinisen tölkin 

napsahduksen. Päärynä Somersby ei petä. Se pitää hyppysissään kokemuksen läpi ja 

antaa kokemuksen siitä, että on osa jotain suurempaa. Kyseessä on pirteä, pirskahteleva 

siideri, joka sisältää kevyitä ja aromikkaita, hedelmällisiä makuja. Joku saattaisi kutsua 

tätä tylsäksi tai nähdyksi, mutta meidän mielestämme kyseessä on klassikko, joka jättää 

jälkensä nuorten historiaan.” 

   Dokabiliteetti: 165€:lla saat litran 100%:sta alkoholia = välttävää parempi 

dokabiliteetti 
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Jim Beam Bourbon // 27,99€ // 0,7l // 40% 

   Raadin kuvaus: ”Hyi he@#&ti! Ei mene alas, tulee takaisin ylös.” 

”Siedettävä. Tekee tehtävänsä.”  

”Tumma ja tulinen. Miehekäs, mutta ei kovin savuinen. Huomaa, että kalliin viskin 

elkeet puuttuvat. Pistävän polttava. Nahkaisuus saa valtaa. Raaka ensipuraisu ja pitkä 

finaali. Alkoholi tuntuu suoraa sielussa, mutta silti hyvä.” 

   Dokabiliteetti: 99,9€:lla saat litran 100%:sta alkoholia = hyvä dokabiliteetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa summarum: Raati piti kaikista testatuista juomista ja aikoo ehdottomasti 

korkata ”pari” pulloa lisää tulevana viini-iltana. Märkää wappua, rakkaat Tombolot! 

 

 

 

 

 Heini, Julius, Kaisla, Petteri, Petra ja Veikka 

 

Viski maistui tältä 



 

15 
 

EGEAn wapputervehdys 

EGEAn toiminta on viime kautena ollut hiljaisenpuolesta vallitsevasta tilanteesta 

johtuen. Muun muassa syksylle jo kerran siirtynyt vaihto EGEA Bordeauxin kanssa 

jouduttiin siirtämään jälleen eteenpäin. Kuitenkin koronasta huolimatta onneksi myös 

muutamia juttuja on päästy tekemään, ja odotamme myös innolla tulevia tapahtumia ja 

vaihtoja, kun niitä saa taas turvallisesti järjestää. 

Perinteiseen tapaan jäseniämme oli 

tekemässä talkootyötä viime syksyn Lehtiä 

Ilosaaressa -tapahtumassa. 

“Talkoopaikaksemme oli valikoitunut 

tapahtuman Vip-puolen narikka, joka tosin 

ehkä ensi kuulemalta kuulostaa hieman 

todellisuutta loisteliaammalta. Vip-

narikassa pääsimme kuitenkin näkemään 

illan esiintyjiä aivan lähietäisyydeltä, sillä 

lavaltapoistumisreitti kulki aivan narikan vierestä. Töitä ei myöskään tarvinnut tehdä 

aivan hiki hatussa, joten ehdimme hyvin nauttimaan myös illan esityksistä. Olikin siis 

hienoa päästä koronasta huolimatta talkoilemaan tapahtumaan myös tänä vuonna. 

Samassahan tuli tietenkin myös kartutettua varoja EGEAn kassaan tulevien vuosien 

tapahtumia ja vaihtoja varten”, kertoo mukana ollut Miikko Itäpuisto.  

Lisäksi jäsenillämme oli nyt huhtikuussa mahdollisuus osallistua ainutlaatuiseen 

valtioiden väliseen aluekokoukseen, jossa ei tekemisen puutetta ollut. Tänä vuonna 

EGEAn aluekokoukset yhdistyvät yhdeksi suureksi kaksi viikkoa kestäväksi 

tapahtumaksi, joka järjestettiin etäyhteyksin. Tapahtumia oli maantiede-aiheisista 

luennoista monenlaisiin visoihin, kokkaus- ja peli-iltoihin sekä erilaisiin 

workshoppeihin. Me Joensuun jaosto myös pääsimme esittelemään omaa 

kaupunkiamme sekä Suomalaista kulttuuria järjestetyssä Suomi-illassa. 

Oli todella hieno kokemus päästä tutustumaan toisten jaostojen jäseniin niin Suomesta 

kuin ympäri Eurooppaa. Lisäksi tuli kerättyä paljon uutta tietoa mielenkiintoisista 

luennoista koskien esimerkiksi kestävää turismia sekä uusia ideoita tulevaisuuden 

Joensuun jaoston tapahtumiin. Voidaan sanoa siis, että oli onnistunut aluekokous! 

Hyvää vappua kaikille Tomboloille myös EGEAn puolesta!  

Jenni Halonen, EGEA Joensuun puheenjohtaja & muu hallitus 
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Hannulin resepti 

 

Perunarieska 

3dl perunamuusia 

1tl suolaa 

1 kanamuna 

2-3 dl ohra- tai vehnäjauhoja 

 

1. 

Laita uuni lämpenemään 275° asteeseen. Valmista perunamuusi maitoon, jos vielä 

kuumaa vie parvekkeelle jäähtymään. (Tässä ohjeessa tehty kolminkertainen taikina) 
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2.  

Sekoita kaikki ainekset keskenään. 

 

3. 

Nosta pellille taikina könttejä ja painele haluamaasi muotoon. Haarukalla voit tehdä 

pintaan reikiä. Paista uunin keskitasossa, kunnes pintaan tulee väriä. 

 

4.  

Nautiskele perunarieskoista voin ja juuston kera!
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Alumnien työelämäkuulumiset 
 

Mikko Kela 

Minä vuonna olet valmistunut Itä-Suomen Yliopistosta? 2018  

Mikä oli pääaineesi? Yhteiskuntamaantiede  

Minkälaisiin tehtäviin olet työllistynyt valmistumisesi jälkeen? Maakuntasuunnittelija, 

Pohjois-Savon liitto  

Kerro paras vappumuistosi opiskeluajoilta! Viimeinen opiskelijavappu keväällä 2018. 

Samalla hyvä fiilis kun opinnot oli lopuillaan, mutta samalla haikea fiilis, että "tässäkö 

tää oli?"  

 

Anonyymi  

Minä vuonna olet valmistunut Itä-Suomen Yliopistosta?   2019  

Mikä oli pääaineesi?  Environmental Policy and Law  

Minkälaisiin tehtäviin olet työllistynyt valmistumisesi jälkeen?  Ilmastohankkeen 

vetäjä, ilmastokoordinaattori kaupungille  

Kerro paras vappumuistosi opiskeluajoilta!  Opiskelijavapussa parasta oli kaikki Savo-

Karjala excut. Bussi täynnä mantsalaisia hoilattiin sitsibiisejä Savonlinnasta Kiteelle, 

losseissa ja Kolin huipulla. 

 

Joni Laurila  

Minä vuonna olet valmistunut Itä-Suomen Yliopistosta?  2020  

Mikä oli pääaineesi?  Maantiede (geoinformatiikka)  

Minkälaisiin tehtäviin olet työllistynyt valmistumisesi jälkeen?  Paikkatietoalan 

tehtäviin  

Kerro paras vappumuistosi opiskeluajoilta!            
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Noora Rämö  

Minä vuonna olet valmistunut Itä-Suomen Yliopistosta?  2021  

Mikä oli pääaineesi?  Maantiede  

Minkälaisiin tehtäviin olet työllistynyt valmistumisesi jälkeen?  Työskentelen UEFilla 

erilaisten tutkimusta ja opetusta avustavien tehtävien parissa.  

Kerro paras vappumuistosi opiskeluajoilta!  Savo-Karjala excu on vapputapahtumien 

ehdoton suosikkini! Myös vappupäivän piknik-konsertti Ilosaaressa on olennainen osa 

vappua :)  

 

Sebastian Hovi  

Minä vuonna olet valmistunut Itä-Suomen Yliopistosta?  2019  

Mikä oli pääaineesi?  Yhteiskuntamaantiede  

Minkälaisiin tehtäviin olet työllistynyt valmistumisesi jälkeen?  Lobbaustoimisto 

Brysselissä, Kanta-Hämeen maakuntaliitto ja MDI konsulttitoimisto  

Kerro paras vappumuistosi opiskeluajoilta!  Parhaat muistot on varmaan kasiaprosta, 

joka starttaili aina mukavasti vapun. On jäänyt myös mieleen yleinen sekoilu ja 

huolettomuus, mitä vapun aika kuvastaa.



 

20 
 

SYY-Joensuun wapputerveiset! 

 

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 1.5.2021 mennessä liittyneet saavat kahden kuukauden 

käyttöoikeuden ääni- ja e-kirjapalveluun BookBeatiin.  

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. Kunhan korona sallii meidät 

tapaa myös yliopiston auloista pitämässä ständiä.   
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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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Leffa-arvostelu 

Tuottaako elokuvan valitseminen joka kerta ongelmia? Onko hyvän leffan löytäminen 

sinullekin vaikeaa ja turhauttavaa kaikkien lukemattomien vaihtoehtojen seasta? 

Kestääkö valinta melkein yhtä pitkään kuin itse elokuva? Päätimme vapun kunniaksi 

hiukan helpottaa teidän valintaprosessejanne katsomalla ja arvostelemalla muutaman 

elokuvan, jotta voisitte seuraavaa leffahetkeä varten valita kenties yhden näistä (tai 

edes sulkea ne pois vaihtoehdoista). Tähän leffakorneriin valikoitui sattumanvaraisesti 

(turhauttavan pitkän etsinnän tuloksena) Netflixistä neljä erilaista elokuvaa, jotka 

joutuivat raadin tarkkojen silmien arvosteltavaksi ja kommentoitavaksi. 

Huom! Kommentoinnit voivat sisältää spoilereita 😊 

Vauhdikasta vappua ja leppoisia elokuvahetkiä!   

T: leffaraati Riikka T., Kerttu, Liina, Oona, Marika, Leo & Konsta 

 

Anna (2019) 

Arvosana: 2/5 

Aika geneerinen agenttielokuva: 

on perheväkivaltaa ja takaa-ajoja, 

vanhemmat kuolleet auto-

onnettomuudessa, päähenkilö 

käyttää seksuaalisuuttaan ja 

ulkonäköään aseena ja feikkaa 

oman kuolemansa leffan lopussa. Toimintaa sekä tappelukohtauksia riittää, ja koko 

ajan tuntui olevan meneillään jotakin. Elokuvan tapahtumat hyppivät jatkuvasti eri 

ajankohdasta toiseen, mikä häiritsi ja vaati kyllä keskittymistä, jotta pysyi kärryillä aina 

siitä missä järjestyksessä kohtaukset tapahtuivat. Ohjaaja Luc Bessonilta 

pohjanoteeraus, vaikka elokuva onkin visuaalisesti hyvä ja roolisuoritukset pääosin 

onnistuneita (heikoin suoritus ehkä päähenkilöllä). 

Ei muuta lisättävää kuin: #maudedeservedbetter 
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Dirty Dancing (1987) 

Arvosana: 3/5 

Voisi sanoa, että Dirty Dancing 

on klassikko, joka sopii 

rauhallisiin elokuvahetkiin. 

Kokonaisuutena ihan hyvä leffa, 

mutta hiukan tapahtumaköyhä. 

Tähän olisi kaivattu jokin kunnon 

kohokohta tai jännittävä juonenkäänne, sillä tapahtumat vaan liukuvat tasapaksuina 

eteenpäin. Elokuvassa on kuitenkin hyvät musiikit ja hienot tanssiliikkeet, mutta 

ehdottomasti seksikkäin on vuoden -57 Chevrolet (joidenkin raatilaisten mielestä auto 

on jopa seksikkäämpi kuin sitä ajava miespäähenkilö). 

 

 

Hillbilly Elegy (2020) 

Arvosana: 3/5 

Elokuvassa henkilöhahmot ovat 

toimivia ja tunteisiin vetoavia. 

Mummo on ihan ehdoton boss 

lady. Vaikkei selkeää juonenkaarta 

ollutkaan, tapahtumat pitivät 

mielenkiintoa yllä. Elokuva perustuu tositapahtumiin, jonka takia esimerkiksi mitään 

tiettyä huippukohtaa ei ole, mutta sen sijaan elokuva on hyvin henkilökeskeinen. 

Tässäkin elokuvassa oli aikahyppyjä, jotka välillä osasivat hiukan hämmentää, mutta 

ne olivat kuitenkin helpommin seurattavia kuin aiemmassa Anna-elokuvassa. 

Esteettisesti miellyttävästi kuvattu leffa, ja päihteidenkäyttöä ei ollut romantisoitu vaan 

kuvattu hienovaraisesti. Vaikka huumeet ovatkin elokuvassa tapahtumien kannalta iso 

tekijä, niitä ei kuitenkaan ole kuvattu niin sanotusti liian läheltä. Kokonaisuutena 

elokuva on siis ihan toimiva, mutta ei kuitenkaan noussut ehdottomaksi suosikiksi 

raadin keskuudessa. 

Ps. Päähenkilö näyttää temppareiden Esalta, joten jos tykkää Esasta niin kannattaa 

katsoa!   
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Shrek 2 (2004) 

Arvosana: meemillä 5/5 

Tämä leffa valittiin 

arvostelun kohteeksi ihan 

vain sen takia, koska yksi 

raatilaisista ei ollut koskaan 

nähnyt tätä (mikä oli huutava 

vääryys). 

Elokuvasta löytyy juonenkaarta sekä toimintaa, eikä tarinassa missään vaiheessa tule 

tylsää hetkeä. Shrek oli kusipää koko leffan ajan, mutta musat oli aivan loistavat. Shrek 

2 on aivot narikkaan-elokuva, jonka seuraaminen ei vaadi älyttömästi keskittymistä. 

Varma valinta silloin, kun haluaa katsoa jonkun hyvän leffan, sillä Shrekin kanssa 

välttyy pettymyksiltä. Popkulttuurireferenssejä oli hauska bongailla, ja siitä voisikin 

saada aikaan vaikka uuden juomapelin illanviettoja varten (pitää juoda esim. 3 huikkaa 

kun spottaa jonkin referenssin). Ei tosin testattu, mutta aika varmasti toimisi 😉. 

Ihmeteltiin koko elokuvan ajan, että missä se lohikäärme on, mutta vinkkinä kaikille, 

että ÄLKÄÄ SKIPATKO END CREDITTEJÄ!! 
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Horoskoopit 

 

Tästä löydät jokaisen horoskoopin vappubilemoodin ja siihen sopivan biisin. 

 

 

Oinas 21.3–19.4  

Dangerous - Kardinal Offishall, Akon  

 

 

 

Härkä 20.4.–20.5.  

MONTERO - Lil nas X  

  
  
   



 

27 
 

 

Kaksonen 21.5.–20.6.  

Evacuate the Dancefloor - Escada  

  
 
 
 
 
 
 

 Rapu 21.6. – 22.7. 

Party in the USA - Miley Cyrus  
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Leijona 23.7. – 22.8.  

Stunnin’ - Curtis Waters, Harm Franklin  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neitsyt 23.8. – 22.9. 

No - Meghan Trainor  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaaka 23.9. – 23.10. 

Dj got us fallin’ in love - Usher  
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Skorpioni 24.10. – 22.11. 

Get your freak on – Missy Elliot  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Jousimies 23.11.–21.12. 

Steppasin Partyy- YB026, Nuteh Jonez 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kauris 22.12. – 19.1.  

Disko - Gasellit 
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Vesimies 20.1. – 19.2. 

Just Dance - Lady Gaga  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kalat 20.2. – 20.3.  

Britney Spears- Toxic  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riikka R. ja apuri 
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Aivobähkinä 

Helppo bähkinä 

Miten teet rivin, jossa joka toinen lasi on tyhjä ja joka toisessa on mehua. Saat liikuttaa 

vain yhtä lasia.  

 

Vaikea bähkinä 

Pingun sukulaiset ovat joutuneet ongelman eteen. Pingut tietävät, että sinisiä ja 

punaisia hattuja on molempia kaksi. He tietävät myös, että heitä on yhteensä neljä. 

Pingut eivät pysty kääntymällä katsomaan oman tai toisten hattujen väriä, paitsi tietysti 

näkevät edessä olevien hattujen värin. Jäävuoren takana seisova pingu ei näe 

kenenkään hatun väriä. Pingujen on selvitettävä oman hattunsa väri ja kerrottava siitä 

muille. Kuka pinguista pystyy sen ensimmäisenä päättelemään ja millä perusteella? 
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Ratkaisut aivobähkinään 
 

Helpon bähkinän ratkaisu 

Kaadat puolet yhdestä täydestä mukista tyhjistä keskimmäiseen mukiin. 

Vaikean bähkinän ratkaisu 

Toinen vasemmalta, sillä kahdella etummaisella on oltava eri väriset lakit. Muussa 

tapauksessa kolmantena jonossa oleva tietäisi saman tien oman lakkinsa värin. Koska 

kolmas ei sano ääneen lakkinsa väriä, toinen tietää että hänellä on oltava eri värinen 

kuin ensimmäisellä. 
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