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Pääkirjoitus 

 

Kuinka ollakaan, tänäkin vuonna Wappulehti saatiin kasaan. Toimimme huiman – osittain 

ylityöllistetyn – nelihenkisen toimituksen voimin. Vaikka aivoja meillä oli käytössä vain juuri ja 

juuri neljät (ehkä kolme ja puoli), laatu on tietysti lopputuloksessa sitäkin korkeammalla. Sehän 

on selvä. Upean kokonaisuuden aikaan saamisesta täytyy toki kiittää toimituksen lisäksi myös 

muita lehden tekoon osallistuneita, sillä ilman teidän panostanne lehti ei olisi aivan yhtä 

mahtava, eikä nousisi uusiin ulottuvuuksiin niin kuin se nyt tekee, joten isot kiitokset 

osallistujille.  

Nyt on jo montaa lajia erilaisia vappuja, ja monta toivetta normaalista vapusta takana. Tästä 

syystä ei paasata normaaliudesta sen enempää vaan vietetään kaikki vappua itselleen 

parhaimmaksi näkemällään tavalla, mikä se sitten ikinä onkaan. Joka tapauksessa nyt on 

ansaitusti aika nauttia vapusta!  

Tämän vuotinen lehti seuraa osittain perinteitä sisältämällä muun muassa raateja, 

puuhatehtäviä ja vappuisia terveisiä kuitenkin omaten oman ainutlaatuisuutensa. Luvassa on 

siis paljon sisältöä täydentämään vapun koettelemuksia, mistä jokainen toivottavasti löytää 

jotain ilon lähteitä itselleen. Ei siis muuta kuin mukavaa ja riemukasta vappua kaikille! 

 

Milla Heino 

 

Sekä  

Karla Niemelä 

Essi Arminen 

Topias Rantanen 
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Puheenjohtajan tervehdys  

 

Oi vappu! Tuo opiskelijoiden lukuvuoden kohokohta – se on 

jälleen täällä! Ja ensimmäistä kertaa täydessä loistossaan 

sitten vuoden 2019. Allekirjoittanutta hieman jännittää, 

kuinka kisakunto tulee kestämään Tombolon 13-päiväiset 

vappuriennot sekä kandin viimeistelyn… Mutta se niistä K-

alkuisista tunnelman latistajista!  

Kuten jo totesinkin juhlapuheessani rakkaan ainejärjestömme 

seitsemänsillä vuosijuhlilla, Tombolo on huimaa vauhtia 

kasvava yhteisö. On ilo seurata tätä kehitystä, mutta samaan 

aikaan tuntuu hurjalta, että tulevana syksynä kandidaatin tutkinnon aloittavien opiskelijoiden 

määrä on liki tuplaantunut omasta opintojeni aloitusvuodesta 2019. Kun siihen summaa uudet 

maisteriopiskelijat, tulee summaksi 80 uutta opiskelijaa. Sitä sanotaan, että täytyy takoa, kun 

rauta on kuumaa eli Tombololla on yhdistyksenä kasvun vuodet edessä. Kiireestä huolimatta en 

malta odottaa, että pääsemme toivottamaan uudet opiskelijat tervetulleiksi tulevana syksynä! 

Odotan eniten vapulta juurikin tätä kuuluisaa yhteisöllisyyden tunnetta. Odotan innolla sitä, että 

jollakin yöllisellä seikkailulla havaitsen horisontissa limenvihreän yleisömeren ja tiedän 

saapuneeni perille. Näin vapun yhtenä järjestäjänä ulkona vallitseva säätilanne hieman 

hermostuttaa. Kirkkopuiston lumitilanteen perusteella tänä vappuna vedetään sekä kelkkaa että 

pulkkaa. Tosin allekirjoittaneella alkaa molemmat tökkiä tähän aikaan vuodesta, jolloin pulkka 

saakoon jäädä odottamaan tulevaa talvea ja kelkkakin vaihtuu Nokian Panimon virkistäviin 

limsoihin (olisipa tämä maksettu mainos). Hieman ironisesti VVV-risteilyn jälkeen Alko on 

viimeinen paikka, johon aion suunnata tänä vappuna (ehkä). Toivottavasti kaikki pääsevät 

viettämään juuri oman näköistä vappua – oli lasissa simaa tai siideriä.  

Loppuun haluan toivottaa kaikille oikein leppoisaa loppukevättä. Loma häämöttää jo 

horisontissa, joten tsemppiä kaikille viimeisten koulutöiden parissa ahertaville – tunnen 

tuskanne, sillä palautan itsekin kandini vasta vapun jälkeen. Muistakaa myös levätä mahdollisten 

kesätöiden ohella, jotta olette syksyllä valmiina kiertämään hallituksen monipuolisia tapahtumia! 

Näihin sanoihin ja tunnelmiin – oikein ihanaa vappua! 

 

Saara Pajunen  

Tombolo ry:n puheenjohtaja 
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EGEAN WAPPUTERVEISET! 

 

Rakas wappu on vihdoin täällä ja sen myötä jaamme teille EGEA Joensuun kuulumisia 

kuluneelta vuodelta. 

Viime syksynä saimme jälleen muutamia uusia jäseniä, ja pääsimme tuttuun tapaan 

esittelemään järjestön toimintaa uusille opiskelijoille niin esittelytuokion kuin fuksiaisten 

EGEA-rastin myötä. Myös koronatilanteen salliessa, pääsimme perinteisesti tänäkin vuonna 

talkoilemaan egealaisten voimin Kerubin Lehtiä-

Ilosaaressa tapahtumaan Joensuun 

Areenalle. 

Lokakuussa pääsimme myös viemään EGEA Joensuun ja 

Bordeaux’n yhteistyön 

päätökseen, kun järjestimme jaostojen välisen 

etätapahtuman. Illan aikana tutustuimme 

toisiimme, teimme ruokaa yhdessä, sekä pääsimme 

oppimaan lisää toistemme 

jaostokaupungeista visojen myötä. Yhteistyössä valmistuivat quichepiirakat ja crêpet. 

Lisäksi loppusyksystä järjestimme perinteisen Suomi-illan Suvaksella, jossa perinteiseen 

tapaan oli suomalaisille tuttua syötävää ja juotavaa, sekä ohjelmaa tietovisoista muihin 

peleihin. Paikalle ilmaantui niin vaihtareita kuin vanhan sukupolven egealaisia, ja ilta oli 

kokonaisuudessaan onnistunut. 

Vuoden aikana olemme myös saaneet myös muiden EGEA-jaostojen myötä osallistua 

monenlaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Täksi vuodeksi suunnitteilla on myös vaihto toisen 

jaoston kanssa, jonka toivomme onnistuvan. 

 

Hyvää vappua kaikille Tomboloille myös egealaisten puolesta! 

 Terveisin, EGEA Joensuun hallitus 

 



6 
 
 

FUKSIEN NEULOOSIKUUME 
 

Oletko internetin upeassa maailmassa törmännyt termiin ”neuloosikuume”? Ehkä olet itsekin 

kärsinyt siitä, tai sitten olet täpärästi välttänyt tämän koukuttavan taudin. Itellänihän on ainakin 

kolme muovipussia erilaisia lankoja ympäri kämppää ja niitä langan tynkiä löytyy jokasesta 

nurkasta ja matosta.  

Kysyin muutamalta fuksiltamme Sallalta, Ainolta ja Eeviltä heidän omia kokemuksiansa 

neuloosikuumeesta.  

 

 

Milloin ja mistä neuloosikuumeesi    

sai alkunsa?                                                             

Vaikuttiko jokin tämän uran alkuun? 

 

S: Neuloosiurani alkoi vasta Joensuuhun  

muuton jälkeen. Etäluennot osoittautuivat  

hieman puuduttaviksi, joten niiden ajaksi piti  

keksiä jotakin virikettä.  

 

A: Vaikea sanoa tarkkaa ajankohtaa, se on  

lähtenyt hiljakseen ajan myötä vuosia sitten. 

Äiti on ehdottomasti ollut suuri vaikutus,  

koska äiti on ehdoton käsitöiden kuningatar! 

 

E: Mun neuloosiura alkoi lapsena, kun mummo 

opetti alkeita. Kunnolla alotin neulomisen 

6. luokalla lapasten parissa. 

 

 



7 
 
 

 

Yksi neuloosin oireista on UFO eli unfinshed  

object (käsityö siis aloitetaan mutta se jää  

ultimaattisesti kesken) Kärsitkö ite tästä? 

Onko vinkkejä, miten välttää UFO:a? 

 

S: Käsitteistö mulla selvästi jäänyt vähän taka-

alalle, mutta nää oireet ovat tuttuja.  

Itselläni syy töiden keskenjäämiseen on usein 

maltin menettäminen lankojen ja silmukoiden 

meneminen solmuun.  

Oma vinkkini siis onkin, että omista 

kärsivällisyyttä. 

 

A: Harvinaisen tuttu oire. Sitkeää sorttia. 

Oon kuitenkin sitä mieltä, että tää tauti  

on harmiton, joten jos oireet iskee ni  

levolla menee ohi! Elämässä on paljon  

muutakin, kun neulominen, niin ihan 

okei jos työ jää välillä kesken.  

 

E: Oon yllättävän vähän kärsinyt tästä!  

Valitse mahdollisimman hyvä ohje työlle,  

sekä mielenkiintoinen työ ettei mene hermot 

sen kanssa. 
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Mistä työstäsi olet eniten ylpeä? 

 

S: Mistään työstäni en kyllä ole erityisen ylpeä.  

Harrastus on vielä sen verran uusi, ettei kädenjälki 

ole kauneinta mahdollista. On kuitenkin ollut  

kivaa nähdä, että lahjoitetut neuloosiluomukset on 

ollut mielekkäitä ja nyt kovassa käytössä.  

 

A: Vaikkei se erityisen hieno ole niin ensimmäisestä 

villapaidastani oon eniten ylpee! 

 

E: Eniten ylpeä tällä hetkellä olen näistä kaksista  

kirjoneulevillasukista, jotka valmistuivat viime syksynä 

 

Kerro muutama syy minkä takia kaikkien  

pitäisi ainakin kerran elämässä antautua  

pienelle neuloosikuumeelle       

 

S: Neulominen on hyvää vastapainoa ja  

sen avulla voi keskittyä paremmin tylsemmilläkin  

luennoilla.  

 

A: On hyvä, että jokainen kokeilis joskus! 

Neulominen voi lievittää stressiä ja opiskelijalle 

se on tietysti hyvä asia. Kaikille ei sovi, mutta ei sitä 

tiedä kokeilematta. Ja kyllähä oma tekemillä 

neulomuksilla kelpaa flexaa!             

  Karla 
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FUKSIEN LEMMIKKIKORNERI 

 

      

 

 

 

 

 

Titta 3v, rodultaan belgianjätti. 

Tykkää olla sylissä, ja banaani on yksi 

monista lempiherkuista. 
Lana 1v: vauhdikas hauveli, joka 

rakastaa raejuustoa, muiden ihmisten 

ja eläinten kyttäystä sekä pitää 

saunomisesta! Lana ei pidä imureista 

eikä sähköhammasharjoista, ne ovat 

pelottavia. Muuten kaikki mikä 

liikkuu, on kivaa ja jännää ❤️ 

 

Tässä ovat Hilma ja Hani! He asuvat 

maaseudulla, ja rakastavat kaikkea 

ruokaan ja syömiseen liittyvää😇 
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Tässä on Espanjasta asti muuttanut Zero. 

Vaikkei sitä kuvasta ehkä huomaa, Zero on 

erittäin sosiaalinen hauvva, jonka voittaa 

puolelleen herkuilla. Ensteks parasta 

Zeron mielestä on ulkoasiat, ruoka ja 

nukkuminen. Tyhmimmät asiat ovat 

uiminen ja huomion puute. 

 

Tässä on Sipa, Sipuli, Rane eli australianpaimenkoira 

Sipsi. Sipsi rakastaa pehmeitä tyynyjä ja peittoja, joilla 

voi lepuuttaa leukaa. Vesi sen kaikissa olomuodoissa 

on Sipsin mielestä ihan paras asia ikinä! 
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Terttu ”Tepa”, 4v, afrikkalainen 

kääpiösiili/nelivarvassiili. 

Luonnonvaraiset serkut elävät 

keskisen Afrikan kuivilla savanni- ja 

pensasalueilla. Tepan mielipuuhia 

ovat mahdollisimman pimeässä 

nurkassa koisaaminen päivisin ja 

hurja juoksentelu öisin (mikäli sille 

päälle sattuu). Oppinut pitämään 

myös kylvettämisestä, mutta 

kynsien leikkaus on tiukka paikka. 

Tepan herkkuruokia ovat 

jauhomadot, omena ja laktoositon 

raejuusto. Myös esimerkiksi 

vähärasvainen jauheliha ja jopa 

torakat menevät yleensä huiviin 

että hujahtaa. 

Tässä ovat meidän perheen kissat 

Nasu (valkoisempi) ja Ruu (harmaa). 

Nasu on perinteinen ensimmäinen 

kissa, eli siis täydellinen. 

Rauhallinen, elää rapsutuksille, 

mahtava hiirenmetsästäjä ja kaiken 

kaikkiaan ihana otus.  

Ruu puolestaan on perinteinen 

nuorempi sisarus: söpö mutta 

ärsyttävä, dramaattinen ja 

huomiohuora (on sekin mainio 

hiirenmetsästäjä). 
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Moikka kaikille vappuilijoille! Minä olen Hertta-snauzeri från Pargas ja olen pentuagilityn 

himoharrastaja. Lempijuttujani ovat vapaana metsässä telmiminen, sängyssä loikoilu ja 

kanalelua jaloista roikottaminen. Nautin suuresti ihmisten huomiosta, mutta kärpäsistä en 

tykkää, siksi yritänkin vahtia niitä olohuoneen korkeimmalta kohdalta. Olisin mieluusti ollut 

mukana teidän kanssa vappuilemassa, mutta äiti ja isi tarvitsevat minua lenkittämään niitä.  

Ps. Saan myös uuden häränlihatikun lenkin jälkeen, kun olen ollut kauniisti.  

Hyvää vappua ja terkkuja kaikille! T: Hertta 
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Vappu tulee, oletko valmis? 

Vielä on hetki aikaa tehdä se kevään loppurutistus opinnoissa ja asennoitua kevään tuomiin 

iloihin. Kohta saat vetää limenvihreät haalarisi jalkaan ja nautiskella yhdessä 

opiskelijakavereidesi kanssa lukuvuoden päätöstä, ja mitä poikkitieteellisemmin, sitä parempi. 

Hauskaa vappua Tombololle! 🔥 

Roope Tolvanen 

Kampuspromoottori 

  

Poikkitieteellinen tutustuminen kannattaa  

Poikkitieteellisyydestä kuulee aina puhuttavan ja tuntuu, että sitä pidetään jopa jonkinlaisena 

itseisarvona ja tavoiteltavana asianlaitana. Onko poikkitieteellisyys sitten tavoiteltavaa? Kyllä on.  

Harmittavan usein korkeakoulukulttuurissa huomaa niin sanottua siiloutumista oman pääaineen 

opiskelijoiden kesken. Tämä on toki luonnollinen kehityskulku: jo fuksina tutustutaan ja monesti 

ystävystytään oman pääaineen fuksikavereiden kesken. Näiden samojen ihmisten kanssa jaetaan 

lukuisat luennot ja tapahtumat. Oma ainejärjestö tai kilta on usein opiskelijan koti ja aktiivisesti 

läsnä opiskelijan arjessa. Pääaineesta tulee vahvasti osa opiskelijan identiteettiä ja siitä 

tunnetaan ylpeyttä niin yksilönä, kuin yhteisönä. Pääaine tuo ihmiset yhteen.  

Tämä kaikkihan kuulostaa oikein mukavalta ja luonnolliselta, miksi siis lähteä aidan toiselle 

puolelle tutustumaan niihin tuntemattomiin kasvoihin, joihin törmää toistuvasti yliopiston 

käytävillä? Viimeistään työelämään lähtiessä kohtaat poikkitieteellisyyden. Valmistumisen 

jälkeen ihmiset päätyvät töihin laajasti erilaisiin organisaatioihin, jotka harvoin menestyvät vain 

yhden osaajaprofiilin voimin. Organisaatioissa on laajasti erilaisia toimintoja, joiden 

pyörittämiseen tarvitaan hyvin erilaisen koulutuksen omaavia henkilöitä.  

Poikkitieteellisyys on siis lopulta vääjäämätöntä, joten mitä jos sitä edistäisikin jo opintojen 

aikana. Verkostoista on aina apua. Mitä jos omat verkostosi ulottautuisivat myös oman 

pääaineesi ulkopuolelle. Voisiko tämä auttaa sinua työelämän ja työnhaun lähestyessä—

todennäköisesti kyllä, haittaa siitä ei ainakaan ole. Erilaisuus on rikkautta. 

Miten sitten tutustua poikkitieteellisesti? Esimerkiksi oman alasi ammattiliiton kautta. Luonnon-

, ympäristö- ja metsätietelijöiden liitto Loimu ry edustaa kymmeniä erilaisia pääaineita. Meidän 

jäsenenämme pääset tutustumaan ihmisiin poikkitieteellisesti esimerkiksi 

työelämätapahtumiemme- ja koulutustemme kautta.  Jäsenillämme on lisäksi myös oma 

LinkedIn-ryhmä. Yksi helppo keino tutustua poikkitieteellisesti on lähteä mukaan kampuksellasi 

toimivan Loimun opiskelijayhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. Jos et vielä ole Loimun 

opiskelijajäsen niin hopihopi liittymään ja osallistumaan erilaisiin poikkitieteellisiin 

tapahtumiimme! 
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Kannustan kaikkia tänä vuonna tutustumaan ja verkostoitumaan yli pääaine- ja 

tiedekuntarajojen. 

Henri Forssten  

Kirjoittaja työskentelee Loimun opiskelijasektorilla ja on huomannut yhteiskuntatieteilijänä olevansa 

työelämässä ympäröitynä muun muassa lain, viestinnän ja luonnontieteen osaajilla.  
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WAPPULEHDEN HASU TEHTÄVÄNURKKA 

 

Anagrammi-peli:  

Seuraavat sanat ovat menneet kovan juhlinnan seurauksesta sekaisin. Osaatko ratkaista mitkä 

opiskelijateemaiset sanat näistä anagrammeista muodostuu? Vastaukset löydät lehden 

viimeiseltä sivulta       

 

1. Rajusti iskuilla  

2. Natina polio 

3. Palleaisku-jonesin 

4. Tuppi valhe 

5. Dogs poro lemu  

6. Viini ping  

7. En drag feta 
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Wappuristikko: 
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SUURI SIPSIRAATI 

 

 

Sipsiraadin raatilaisina toimivat ”Kouvolan vahvistus” eli ikiomamme Eevi ja Aino, jotka eivät 

säästele kriittisiä kommenttejaan. Myöskään vastakkaisilta mielipiteiltä ei vältytä. Raadissa 

arvioidaan seitsemää erilaista sipsiä, joista kaikki ovat vain suolalla maustettuja. Tässä raadissa 

siis arvioidaan itse sipsiä! Lisäpisteitä sipsit voivat saada myös vastuullisuudesta. Ennakkoon 

parhaaksi arvellaan Okian Pohjoissuomalainen Tavis Timo ja Estrellan Maalaissipsi. 

 

 

Estrella Herkku Chips: 

Pussin keltainen ulkonäkö on hieman pistävä ja epähoukutteleva. Pakkaus lajitellaan 

sekajätteeseen, mikä ei ole kovin ekologista ja tätä päivää, vaan pikemminkin hyvin 

vanhanaikaista. Perunoiden alkuperää ei ole kerrottu kovin tarkasti. Sipseille luvataan 

laatutakuu.  

Sipsit ovat ohuita ja perunan kuori on säilytetty. Kuitenkin sipsistä leijailee kenties hieman 

tunkkainenkin rasvan haju. Sipsi on melko mauton, vaikkakin erittäin suolainen. Tämä sipsi 

vaatisi ehdottomasti seurakseen maukkaan dipin.  100 g maksaa 0,93 e, K-Citymarket.   

Arvio:  Aino - 2,5/5  Eevi: 3/5 
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Lay’s Chips Salted: 

Pussin ulkoasu on varsin tylsä. Sipsit on valmistettu ulkomailla, ei tarkkaa tietoa missä. 

Eräänlaista “viherpesua” havaittavissa, sillä pakkauksen takana mainitaan viljelijät ja luodaan 

lähiruuan tuntua, vaikka kyse on suuresta kansainvälisestä yrityksestä. Tämä pakkaus lajitellaan 

muovijätteenä, mikä on positiivista.  

Laysin sipsissä ei ole säilytetty perunan kuorta. Rakenteeltaan se on ohut ja rapsakka. Tuoksu 

neutraalin miellyttävä. Ainakin Ainon mielestä, tämä sipsi on maukkaampi kuin Estrellan. 100 g 

maksaa 1,19 e, K-Citymarket.  

Arvio:  Aino – 4/5  Eevi: 2/5 

 

 

Pirkka Original Perunalastu:  

Pakkauksen ulkonäkö ei kovin miellyttävä, vaan muistuttaa kuivaa aavikkoa. Lisäksi asettelu 

epäsymmetrinen. Sipsi on suomalaista perunaa, ja perunat viljellyt tilakin on mainittu nimeltä. 

Tämäkin pakkaus lajitellaan muovijätteeseen.  

Pirkan sipsit ovat selkeästi paksumpia kuin aikaisemmat sipsit. Sipsi tuoksu juurikaan miltään. 

Makuelämys on aavistuksen mitäänsanomaton, ja ikävä kyllä paksuus tuo pahvin tuntua sipsiin. 

Suolaa kuitenkin löytyy runsaasti.  100 g maksaa 0,99, K-citymarket.  

Arvio:  Aino – 2/5  Eevi – 2/5 

 

 

Taffel Kartanon Original perunalastuja: 

Pakkauksella on maanläheinen ulkoasu ja saaristolaisromantiikkaa huokuva tunnelma. Sipsit 

ovat vegaanisia, ja tämä on kerrottu selkeästi pakkauksen etupuolella. Taffelin pakkaus 

lajitellaan kartonkikeräykseen, josta tuotteelle kyllä paljon plussaa. Pakkaus on myös tehty 

käyttäen suomalaista biokaasua. Sipsit on valmistettu suomalaisesta perunasta Ahvenanmaalla. 

Rakenne on sipseillä todella rapsakka. Perunan kuori on säilytetty. Suolaisuus maistuu, mutta 

myös itse perunan maku on havaittavissa. Tämän vuoksi maku on jollain tavalla luonnollinen. 

1,55e 100 g, K-Citymarket.  

Arvio:  Aino – 2,5/5  Eevi: 4/5 
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Estrella Maalaissipsi merisuola:  

Pussin ulkoa-asu on tyylikäs, tässäkin on maalaisromantiikkaa ja luonnollisuutta. Pussi raadin 

esteettisin. Pakkaus lajitellaan muovijätteeseen, vaikka muistuttaakin pahvia tai paperia. 

Mielenkiintoinen lisä pakkauksessa on selostus sipsien valmistuksesta vaihe vaiheelta. Sipsien 

alkuperää ei kylläkään kerrota. 

Nämä sipsit eroavat muista sillä, että ne ovat kattilassa keitettyjä. Sipsit ovat myös 

poimuleikatut. Sipsien ulkonäkö houkuttelee maistamaan. Merisuola maistuu selkeästi. 

Muistuttaako maku jopa ranskalaisia? Rakenteeltaan rapein, mutta rapeus on kuitenkin jopa jo 

turvallisuusuhka, sillä pureskeltaessa syntyy teräviä reunoja. 1,49 e 100 g, K-Citymarket. 

Arvio:  Aino - 4/5  Eevi - 4,5/5 

 

 

Pipers Anglesey Sea Salt Crisps: 

Pakkauksen ulkoasu ei juurikaan houkuttele maistamaan, koska siinä ei ole kuvaa itse sipseistä. 

Kaupassa raatilaiset joutuvat jopa pohtimaan, onko tuotteessa kyse perunalastuista. Nämä 

sipsit on valmistettu Iso-Britanniassa. Tuote on vegaaninen. Pakkauksessa ei kerrota 

lajitteluohjeita, josta tuotteelle miinusta.  

Sipsin tuoksu on hieman erikoinen, eikä se ole miellyttävä. Jälkimaku on hapan, hieman jopa 

sitruksinen. Näissä sipseissä on ikään kuin Fish and Chips tunnelmaa, mutta ei hyvällä tavalla. 

Raadin ulkopuolinen kommentti “sopisi ehkä bissen kylkeen”.   100 g maksaa 3,73 e, K-

Citymarket.  

Arvio:  Aino – 0,5/5  Eevi – 1/5 
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Oikia Pohjoissuomalainen Tavis Timo: 

Pakkauksen ulkonäkö on miellyttävä ja söpö: kuvassa peruna kalastaa iloisena perunakaloja 

maalaismaisemassa. Tuote on suomalainen, ja perunat ovat suomessa viljeltyjä. Tarkka tilan 

nimi kerrottu. Nämäkin sipsit ovat vegaanisia. Pakkaus kierrätetään kartonkina. Pakkauksen 

tekstiin käytetty ympäristöystävällistä printtaustekniikkaa. Raatilaiset arvostavat. Raatilaisia 

myös miellyttää sipsien slogan: “Varför? Nå chipsför. Miksi? No sipsi.” 

Nämäkin ovat poimutettuja sipsejä. Maku ja rakenne ovat hyviä. Sipsi ei ole liian öljyinen tai 

liian suolainen. Kaikki osa-alueet ovat harmoniassa keskenään. 0,96 e 100 g. 

Arvio:  Aino – 5/5  Eevi 5/5 

 

Essi 
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Kehumisen kiemurat  

 

Onko sinua joskus kehuttu työpaikalla? Millaisia sanoja on käytetty, ja keneltä kehut ovat tulleet? 

Entä voitko itse kehua ketä tahansa, ja kuinka tarkkaan sanat pitää kehuessaan asetella? 

Metoo-liikkeen jälkeisessä ajassa kynnys kehua työpaikalla on saattanut kasvaa. Ulkonäön 

kehumisessa kynnystä on hyväkin olla. Kun nyt jo toivottavasti tiedetään, voiko kehua työkaverin 

uusia silmälaseja (voi) tai assarin simpsakkaa vyötäröä (ei), voidaan kehun aiheesta siirtyä 

pohtimaan sitä asemaa, josta kehu annetaan. Kehunko vertaisena, alaisena vai asetunko 

kehuttavan yläpuolelle? Tahaton yläpuolelle asettuminen kehun kautta on noloa. Ei siis kehuta 

harjoittelijaa ”reippaaksi” – reippaaksi kehuu vanhempi ujoa lastaan sukujuhlissa. Olisiko 

harjoittelija kuitenkin ”aloitteellinen”, ”itsenäinen” tai ”toimeen tarttuva”? Toisaalta myös itseä 

korkeammassa asemassa olevan kehuminen voi vaikuttaa alentuvalta, jos kehu sisältää 

työsuorituksen arviointia: Kuka tuo sihteeri on minun työsuoritustani arvioimaan? Tässä mielessä 

kehumisen sanomattomat säännöt voivatkin kertoa työpaikan hierarkioista (tai ainakin 

erityisasiantuntijan ammatillisesta itsetunnosta). 

Vaikka kehumatta jättäminen voi tuntua helpoimmalta vaihtoehdolta, älä emmi kehua. Jos olet 

työyhteisösi noviiseja, mutta halajat ryhtyä kehuaktivistiksi, kehaise myös niitä itseäsi ylempiäkin 

sopivan hetken tullen. Parhaimmillaan kehuminen tekee näkyväksi, ei ainoastaan työssä 

onnistumista vaan myös ihmisen työn takana. Kehumisen opettelu muokkaa pikkuhiljaa paitsi 

työkulttuuria, myös kehujaa itseään, sillä kehumalla herkistyy huomaamaan entistä useammin 

onnistumisia ympärillään. 

Jos kehuminen omalla työpaikalla tuntuu jännittävältä ja vaikealta, kokeile kiittämistä tai 

riitatilanteisiinkin sopivaa minäpuhetta: ”Kiitos, kun tuit ideaani äskeisessä palaverissa.” 

”Minusta oli tosi hienoa päästä kuuntelemaan, kun tiedät niin paljon tästä aiheesta.” Kehuminen 

on lopulta melko yksinkertaista: Riittää, kun se ei ole asiatonta ja 

sisältää vilpitöntä kunnioitusta. 

 

Leona Pälvimäki        

SYY-Joensuun varapuheenjohtaja 



24 
 
 

 
Kooma 2022 

 

  

Kooma eli Kokoontuvat Opiskelevat Maantieteilijät on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka 

kuitenkin koronan takia oli jouduttu jättämään välistä kahtena edellisenä vuotena. Tänä vuonna 

maantieteilijät kokoontuivat vihdoin pitkän odotuksen jälkeen Helsingissä. Tapahtuman isäntänä 

toimi Helsingin maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö MaO ry. Isolle kirkolle saapuivat 

Tombolon lisäksi Turusta Synapsi ry ja Oulusta Atlas ry. Tämän vuoden teemana oli kaupungit. 

Tapahtuma aloitettiin torstai-iltana kuvankauniissa Merihaan betoniviidakossa. Tutustuminen 

muiden ainejärjestöjen opiskelijoihin alkoi unelmakaupunginosien suunnittelulla pienryhmissä. 

Tuotoksia syntyi jos jonkinmoista. Tämän jälkeen alkoivat minisitsit, joissa laulu raikasi iloisen 

epävireisenä ja monirytmisenä. Haastetta ei puuttunut, sillä jokaisella ainejärjestöllä oli 

luonnollisesti oma versionsa sitsilauluista, ja laulettavaksi valikoituikin se versio, joka huudettiin 

kovimpaan. Paljon myös uusia lauluja opittiin, jotka kenties päätyvät Tombolon tulevaan 

sitsilaulukirjaan. ”Ekana iltana fiilis oli mielestäni hyvä, mutta aika odottava. Kukaan ei tuntenut 

vielä muiden ainejärjestöjen mantsalaisia, eikä tiennyt mitä tuleman pitää, joten siinä vaan 

odotti, että miten ilta lähtee käyntiin. Minisitseily oli hauskaa ja siinä oppi uusia sitsilauluja!” 

kertoo Tombolon varapuheenjohtaja Riikka. 
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Perjantaiaamu aloitettiin reippaana kello yhdeksän Kumpulan kampuksella työpajojen 

merkeissä. Jälleen pääsimme suunnittelemaan tulevaisuuden innovatiivisia kaupunkiratkaisuja. 

Lisäksi ammattiliitto Loimu järjesti työnhakuun liittyvän informatiivisen pajan ja Think Companyn 

pisteellä pääsimme keksimään mitä luovempia matkailualan yrityksiä. Näistä esimerkkinä muuan 

vieraslajien hävittämiseen erikoistunut matkailusafari, joka mahdollisesti saattaa aiheuttaa 

Suomelle uuden turvallisuusuhkan löyhällä aselupatoiminnallaan ja asiakkaiden patoutuneen 

aggression purkamisella kylänäätiin. Kyllä, se on oikea eläinlaji (laji tunnetaan myös nimillä 

kivinäätä, koivunäätä tai pihanäätä). 

Työpajojen jälkeen vuorossa oli seminaari, joissa puhujina olivat Helsingin kaupunkiympäristön 

apulaispormestari Anni Sinnemäki, emeritusprofessori Markku Löytönen ja väitöskirjatutkija 

Ilppo Soininvaara. Aiheina olivat Helsingin lähivuosien kehittäminen, terveys ja kaupungit sekä 

kaupungistumisen politiikka. Kaikki esitykset olivat varsin kiinnostavia, mutta lisäksi saimme 

kuulla sympaattisen Löytösen puujalkavitsejä ja muuta komiikkaa. Seminaarit toivat Koomassa 

esiin maantieteen olemusta, ja tasapainottivat tapahtuman luonnetta bilettämisen välissä. 

Seminaarin jälkeen innokkaat koomalaiset pääsivät kaupunkikierrokselle. Tombolon Anssin 

mielestä kaupunkikierros oli hyvin toteutettu, sillä järjestelyissä oli otettu huomioon esimerkiksi 

ryhmien suuri koko sekä pitkät välimatkat kaupungissa. ”Meillä oli ihan älyttömän hyvä ryhmä, ja 

se jäi itselle parhaiten mieleen. Jäi kiva fiilis!” kertoo Anssi. Anssin ryhmä seikkaili ainakin 

Töölössä, Punavuoressa, Kluuvissa ja Töölönlahdella. Kaupunkikierros pitikin sisällään 

monipuolisesti erilaisia paikkoja Helsingissä, ja siten ratikalla ”suhailtiin ympäriämpäri”. 

Ruttopuiston rastissa pelattiin Flankia, ja Anssi toivookin, että tämä mahtava peli löytää pian 

tiensä myös Joensuuhun.  

Rastikierroksen jälkeen oli vuorossa jatkot Mustassa Härässä, jossa tanssilattialta oli varattu tilaa 

koomalaisille. Jatkoilla laulettiin muun muassa karaokea ja pelattiin biljardia. Tekemistä löytyi siis 

moneen makuun. Myös jatkoilla pääsi tutustumaan hyvin muiden kaupunkien mantsalaisiin. 

Lauantaina, Kooman viimeisenä päivänä, järjestettiin vielä silliaamiainen kattosauna Sivistyksellä. 

Huumorin kerrotaan olleen jo hyvin väsynyttä ja lennokasta tässä vaiheessa tapahtumaa. 

Onneksi tapahtumarikkaan rupeaman jälkeen koomalaiset pääsivät rentoutumaan lämpimään 

saunaan. 
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Varapuheenjohtajamme suosittelee Koomaan osallistumista kaikille: ”Vaikka reissu oli 

ohjelmallisesti tiivis ja välillä väsytti, niin oli se sen arvoista! Parasta oli päästä tutustumaan toisiin 

mantsalaisiin ja Helsinkiin erilaisten tapahtumien myötä.” Riikan mieleen jäivät myös toisen 

päivän työpajat ja kaupunkikierros sekä tietenkin kaikki bileet. Myös Anssi hehkuttaa Koomaa: 

”Mun mielestä Kooma oli aivan mahtava tapahtuma! Parasta oli uusien ihmisten tapaaminen, 

joiden kanssa jutellaan vieläkin päivittäin.” Anssi kertoo Kooman olleen jopa hänen 

yliopistoaikansa paras asia! Eipä siis ihme, että hän eksyi lauantaina tapahtuman päätyttyä vielä 

epävirallisille jatkoille. 

Rima on siis asetettu korkealle. Jäämme innolla odottamaan vuoden 2023 Koomaa, joka 

järjestetään Tombolon toimesta täällä Joensuussa! 

  

Essi 
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EI NIIN HAUSKAT PUUJALKAVITSIT JA PARI LENTÄVÄÄ 

LAUSAHDUSTA  

 

Tämä (oikeastaan vain) toimittajien iloksi tehty kirjoitelma on täynnä enemmän ja vähemmän 

surkeita vitsejä ja lausahduksia, jotka ollaan otettu täysin pois asianyhteydestä. Toivottavasti 

naurattaa muitakin kuin meitä ylityöllistettyjä kirjoittajia ja jos ei niin minkäs me sille voidaan.  

 

Mikä pilates on suomeksi? 

 Melilosvo.  

 

Mitä Batman sanoin Robinille lounaalla? 

 Got ham.  

 

Miksi turkulainen laittaa suolaa sipseihin? 

 Koska sipsipussissa lukee pansuola.  

 

Ukki ja mummo pelastivat tennistä. Ukki hävisi.  

 …etsinnät jatkuvat edelleen.  

 

Pidetäänkö teillä mattoja? 

 Meillä ei, ne pysyvät pitämättäkin. 

  

Miksi kutsutaan vanhaa lumiukkoa?  

 Vedeksi                                                 Karla 

 

 

Kostuu aina 

enemmän, kun 

mennää 

sisällepäin.  

Nyt on aika 

rapeat 

kalapalat-olo 

On meil sama 

käsimäärä, mut 

mun kädet on vaa 

taitavampia 

muissa asioissa. 
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Kotiloikan galleria 
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ANAGRAMMIEN VASTAUKSET: 

1. sitsilaulukirja 

2. opintolaina 

3. opiskelija-alennus 

4. vappulehti  

5. moodle groups  

6. pingviini 

7. after dagen.  


