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1.1. The Expression Levels of Certain Signaling Cascades Associated to Acute
External Stress Factors: Monday-Linked Audio-Visual Cues on Cellular Level
Signal Transduction Pathways Link Isolate-Spesific Organ-Based Responses
and Inflammatory Reactions by Certain OFIM-Superfamily Kinases.
Laacconen, I.1, Mulder, F.O.X.2, Elvis, P.3, Ankka, A.3,
1
Faculty of Coitus Interruptus, Chesterfield, England. 2FBI, Washington D.C. 3Big
Gay Al’s Animal Sanctuary, South Park, Episode 4.
Keywords:
OFIM-superfamily, signalling cascade, pikachu, cellular response, scooby-doo, rusinakeitto.
Abstract:
Monday comes once a week and every time
more that ¾ of working class feels demoralised and worn-out (Kokoomus 2005). Therefore in recent years many groundbreaking
discoveries in the nature of this condition
has been made. However much remains to
be examined. In this article we analyse the
molecular basis of Monday ill-feeling and
propose a new approach on the signalling
pathways and kinase-activities related to
this phenomena. The results show a complex
network of neural-based control over sangen
paska olo.
Introduction:
Signalling pathways and resource allocation within restricted endothelium tissue
systems during acute stress are somewhat
known. Yet the question concerning billions
of work-aged men and women for centuries
is the inevitable collapse of motivation and
rapid deterioration of stamina upon realisation of Monday mornings (Virtanen 2001).
This direct downswing seems to be linked
to audio-visual cues received that are registered and translated by the central nervous
system which leads to individual discovery
that it’s Monday once again! The results of
these cell-level reactions are clearly seen
from general appearance of subjects (Fig 1.)

but the molecular mechanism behind these
reactions remain utterly clouded. In this article we propose a possible cell-level explanation for this confound pestilence, which can
be later utilised to produce effective medical
treatment.

Figure 1. Realising Monday morning

Materials & methods:
Preclearing culture analysis was done with
case-specific All-in-one-ready-to-go-BoomBoom-Shakalaka Sigma-Aldrich Kinase Kit,
which acutely yielded quick transduction
data over most of examined phenotypes (Fig
2.6). Testing was done with voluntary hominid subjects assorted randomly. These subjects were introduced to monday mornings

in vitro. All was going well until the Janke &
Kunkel Ultra-Turrax 2000 failed to sonicate
so we had no choice but to run a compensating Q-PCR for no reason and wait. Signalling pathway anomalies were observed with
activity levels specifically concentrating to
OFIM (Oh Fuck It’s Monday)-superfamily
of Kinases. Also gene chips revealed stateof-the-art-data on expression levels from the
whole body. Immunostaining was used just
for the show and personal amusement.

mast-cells, causing a massive inflammatory
response. This signal pathway also causes a
several hour-peak in the production of melatonin by the pineal gland. These factors
seem to contribute greatly to the ill-feeling
upon mondays. In this context the detailed
routes of interactions seem rather unravelled
(Fig 3.), yet the molecular pathways leading
to another monday-related symptom, vitutus maximus, remain unknown. Our group
suggest a sort of feedback-methylation in the
primitive parts of the cerebrum as a possible
explanation, yet more research is needed. In
the meantime a substitutive medication can
be administered in the form of ethanol solutes that numb nerve-endings thus blocking
the neural signal. Our group further suggest
beer consumption (Eskelinen et al. 2009).

Gustweiss, H.
Abstract
The recent trends in population dynamics
of several Arctic vertebrates have raised
lots of debate and discussion. However,
the debate has been conservative and little
to no empirical or statistical research has
been conducted during the last 10 years.
The problems have been explained in a
traditional way that does not survive closer
scrutiny. We propose a novel approach to
assessing the situation in Finnish Lappland
with qualitative statistical approach and
prove significant top-down control in the
food webs.
Introduction
Many arctic animals have become threatened in Finland. Among the most conspicuous phenomena are:
The loss of lemming cycles
The increase in reindeer numbers
Extinction of arctic fox

Figure 2.6. Log linear purufucation index done on
our urine; we were bored.

Discussion
Using the information gathered (once lost
but then found from C:// Omat Tiedostot)
we propose the following hypothesis for
monday-related stamina loss: Upon registering by the central nervous system the status
quo, a member of OFIM-Kinases, named
BASTArd1::Sele/RASA-GTP activates a
FADD-mediated signalling cascade similar
to caspase 8 which compels key endocrine
glands to release IGF1-survival factor that
in turn signals cells to break down all ATP
in the body with the help of phosphatases.
Energy released in this procedure is then directly channelled to various actions such as
blocking most cell membrane ATPase motors by competitive inhibition for as much
as several hours. Also the release of energy
triggers a beta-cascade in specific tissues
that releases all histamine from dormant

1.2. A new approach to the ecology of boreal alpine region in Finland with
regards to relationships between species

The downhill of ptarmingans and willow
grouses.
The spread of many southern animals, such
as red fox
Usually the traditional, albeit little researched, explanation for the change in the
fauna has been the overgrazing by reindeer
combined with human activity and climate
change. We set out to disprove this hypothesis. Our field crew (5 untrained biology
graduates and me) spent 5 years in Finnish Lappland, around Lake Inari basin, and
Spitsbergen in Arctic Ocean. There, we
gathered thousands of hours of videotape,
track sightings, droppings, trap samples and
other invaluable ecological material.
We propose a new model for modeling the
food webs and interactions in Arctic Region:

Figure 3. A proposed model for cell signalling
pathways during OFIM-mediated responses
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Picture 1. The standard ecological relationships in finnish lapland

The standard ecological relationships in
finnish lapland
As proven in the picture 1, the key predator
and cornerstone species is the reindeer. This
proves well how the cycle works.
The growing reindeer numbers have successfully destroyed the local population of
arctic foxes in Finnish Lappland. As arctic
fox was a superior predator in regards to Red
Fox, the Red Fox has spread north and is now
encountered further north than previously.
Larger number of red foxes eat more lemmings. As lemming has historically been the
number one predator of young reindeer, the
reindeer population now grows indefinitely.
The ptarmigan has suffered from the reindeer predation as well (not shown because

we didn’t figure out how to add boxes in Office 2007).
During the 1950s and 1960s persecution
and pesticides such as DDT decimated the
Southern Reindeer populations, and currently reindeer only lives north of Oulujärvi
and Kainuu. The decrease of willow grouse
fits the pattern well: as a competing predator with the lemming, the willow grouse was
completely dependant on following reindeer
herds and eating old and sickly individuals.
Discussion
This article proves that novel approach to
seemingly obvious problematique can yield
revolutionary research. I’d like to thank my
fiancé for financial support.

1.3. Kääpiön uhanalaisuus: Metsänhoidon uudistukset eivät auta uhanalaista
kääpiötä
Boreaalisen metsävyöhykkeen ultraemäksisten kalliomaiden tunnuslajeja on kääpiö.
Laji kuvattiin tieteelle uutena vasta 1854
saksalaisen Herman Hessschmauerin Fennoskandian luontoa kuvaavassa teoksessa
Über die Fennoskandischen Naturen Ruotsin
Luulajasta. Suomesta laji löydettiin 1869 silloisen Suomen alueelta Korpiselältä, kun
ranskalainen runoilija ja huoraaja Cyrano
de Bergerac oli paossa Euroopan hullua
vuotta ja keräsi 7 yksilöä. Näistä yksi yksilö
on täytettynä Helsingin rautatieasemalla;
yleisen tietämättömyyden vuoksi näyte on
myöhemmin nimetty Aleksis Kiven patsaaksi. Tämän jälkeen laji on löytynyt yhteensä
11 kohteesta ympäri Suomea. Vuoden 2000
uhanalaisuusarvioinnissa
suomenkääpiö
arvioitiin uhanalaiseksi ja erityissuojelua
vaativaksi lajiksi.
Laji on kärsinyt voimakkaasti sekä metsätaloudesta että harjujen käyttöönotosta. Laji

vaatii suuria ja koskemattomia erämaita,
joilta löytyy sekä hiekkaharjuja että graniittikallioita. Alle 150-vuotiaat metsät eivät
käy; maisematasolla ainakin 45% metsästä
on oltava luonnontilaista tai sen kaltaista
(Hanska 2001). Metsälain suojelemat avainbiotoopit ovat parantaneet lajin suojelun
tasoa ja nykyisin laji on paikoittain melko
runsas sopivilla kalliomailla. Vahvoja populaatioita löytyy ”Suomen Khazad-dûmista”
eli Kuopiosta, muita tunnettuja paikkoja
ovat Moria Tampereen pohjoispuolella ja
Örkkivuori Vihdin Luukkaan alueella (Sahlborgia 2002).
Kääpiöt ovat uhanalaistuneet monista syistä. Metsänhoidon ja maatalouden rakennemuutokset 1900-luvun puolivälissä ajoivat
rippeet moniksi sisäsiittoisiksi populaatioiksi pitkin Suomenmaata. Jatkuvan sukurutsan takia kääpiöiden geenipooli on täysin
vääristynyt (Shitzake 1999). Kuolaavat

kääpiöt ovat pilanneet rotunsa maineen; ennen muinaissuomalaiset käyttivät kääpiöitä
mm. vetojuhtina, juhlien vetonauloina sekä
urheiluvälineinä, mutta nykyään se ei enää
ole mahdollista. Harvat ns. puhdasveriset
kääpiöt ovat kuitenkin haluttua riistaa.
Kääpiön pitkä a karhea partakarva on haluttua mm. eristeenä ja turkismateriaalina.
Neuvostoliitossa 1980-luvulla tehdyt tarhaustutkimukset eivät tuottaneet tulosta
(Voronez 1989), ja niinpä mm. Tikkurilan
käyttämät ”vuorivillaeristeet” ovat todellisuudessa täysin peräisin luonnonvaraisista
kääpiöistä. Myös heikot ekonomiset suhdanteet pakottavat kääpiöt myymään itseään ja
partojaan. Musta on halutuin väri, mutta sitä
saadaan vain nuorista ja naaraspuoleisista
kääpiöistä. Harmaan kääpiönparran tukkuhinta on noussut (parta noteerataan Rotterdamin raaka-ainepörssissä).
Jotkut kääpiöt, pääosin nuoret koiraat, poistuvat luolistaan ja hakeutuvat nälkiintyneinä
ihmisten ilmoille. Tällöin ne ovat helppoa
saalista mm. rekrytointifirmoille ja kaivosyhtiöille. Kääpiöitä arvostetaan kovina
kaivajina: vahvojen etuhampaidensa avulla
kääpiö voi kaivautua vuorokaudessa jopa 15
metriä peruskallioon. Suuri osa niistä ydinpommisuojista joihin laitamme toivomme
sitten, kun tulinen pätsi laskeutuu dekadentin sivistyksemme ylle tuodessaan mukanaan
puhdistavat liekit ja ihmisten kuolinhuudot ja
jolloin tunnemme maan vavahtelevan ja kaiken meille rakkaan pyyhkiytyvän ikiajoiksi
historian tomuttuneille sivuille, on rakennettu lähes orjapalkalla ja surkeissa oloissa
toimivien kääpiölouhoskääpiöiden toimesta.
Nuoret naaraat ovat viihdeteollisuudessa
arvostettuja
”underground”-toimijoita.

Kääpiöiden viimeaikainen popularisointi
mm. Hollywood-elokuvissa ei ole todenmukaista – kääpiöt eivät tunnetusti pysty puhumaan englantia.
Kääpiönmetsästys on tästäkin huolimatta
hauskaa ja piristävää puuhaa. Lahopuiden
ja kallio-onkaloiden kartoituksen jälkeen
onkin hauskaa löytää suuri kääpiönpesä, vapauttaa mäyräkoirat käytäviin, sytyttää piippu ja ladata haulikko karkeilla susihauleilla
(Kontto 2008). Tästäkin virkistävästä syystä
olisi suotavaa, että pikkuisten kääpiöiden
olemassaolo turvattaisiin myös jälkipolville
metapopulaatiodynamiikkaan perustuvalla
suojelualuemallinnosohjelmalla
Lähteet:
Hanska, I. 2001: Über die Biotopebedingungen den Fennoscandische Zwergin. –
Journal of Comparative Anthropology 52:
221-257.
Kontto, L. 2008: Vitun ituhipit pilaa riistanhoidon tulevaisuuden. – Metsästyslehti 1: 2.
Sahlborgia, C.R. 2002: Joitain havaintojani
Vihdin seudun nisäkäseläimistöstä. Luonnon Tutkija 114: 5-9.
Shitzake, I. et al 1999: Monotypic CRD-3
monosequence of rDNA/FS3 as a proof of
genetic bottleneck and inbreeding in Scandinavian dwarf.
Voronez, S. 1989: Failure of dwarf farming
attempts in Kolyma region. – Journal of the
Achievements of National Economy 8: 663701.

2. OTHER PUBLICATIONS
2.1. Biologian labrojen pipetoimistyylit.
Suuri osa laboratoriotyöskentelystä pitää
sisällään pipetointia. Tämä lähinnä peukalon
lähentäjälihasta (musculus pollicus longnus)
treenaava työtapa on usein ainoa labrarotan
liikunnan lähde. Kun tähän lisätään vielä
laboratorion työtasojen lähinnä tontuille suunnitellut korkeudet, ruvetaan havaitsemaan
näissä valkotakkisissa wannabe-tutkijoissa
mitä moninaisempia pipetointiasennon
yksilötason variaatioita, jotka perustuvat
rasittavuuteen säätelyyn sekä käytännönläheisyyteen. 3 kk jatkuneen intensiivisen
havainnointijakson päätteeksi ovat Halolla
Päähän – lehden Gonzojournalistit saaneet
viimeinkin teidän iloksenne vuoden antropologisen pläjäyksen havainnollistavin
esimerkein: Biologian Labrojen Pipetoimistyylit.
”Quasimodo”

”Korpo”

”Pyridiini”

”Karate Kid”

Toiselta nimeltään ”merkaptoetanoli” tai
”asetoni”. Suoritetaan vetokaapin välittömässä läheisyydessä. Reagenssien tuhti
hajua ajaa labrarotan lähes salsamaisiin taivutuksiin tämän pyrkiessä poispäin pahan
liuotinsedän vaikutuksen piiristä kuitenkin
samalla säilyttäen edes kohtalaisen pipetoimistehokkuuden. Varmana tunnistusvinkkinä lähes aina esiintyvä yökötysilme, joka
saa kauneimmatkin kasvot kurtulle.

Korkea Polviasento. Ei saa sekoittaa Varsinais-Suomessa sijaitsevaan puoliksi ruotsinkieliseen rannikkokuntaan. Jokainen intin
käynyt laboratontti jaksaa aina huomauttaa,
jos näkee tämän tyylin jollakin. Kyseessä
on kuitenkin hyvin tavallinen ja formaali
tapa mennä polvilleen joka on periytynyt tiettävästi jo Kuningas Artturin ajoista, jolloin
nöyristeltiin ties mihinkin suuntaan. Kätevä
tyyli, joskin polvillaan könyäminen kuuluu
lähinnä vapun aikaan.
”Suorakulma”

Tämä tyyli lienee on energeettisesti edullisin
koskapa joka kolmas laborontti käyttää tätä.
Olemus muistuttaa parhaimmillaan nuukahtanutta kukkaa. Tunnusmerkit: lapaluiden
alue on kehon korkein kohta. Tämä työskentelytapa sopii parhaiten vain selkäjänteen
omaaville yksilöille joiden korkeus ylittää
toistuvasti 180 sentin haamurajan.

Alias ”pyllistys”. Tunnusomaista 90 asteen
kulma jalkojen ja ylävartalon välillä. Sangen humoristinen, erityisesti jos ko. henkilö
lisäkorostaa ahteriaan viemällä sen mahd.
kauas työtasosta tangentin suuntaan. Ulostörröttävä, vartioimaton takamus antaa
myös aitiopaikan erinäisten källien suorittamiselle, joskin tervettä harkintaa tulee
harjoittaa erityisesti vahvojen happojen ja
nestetypen kanssa työskenneltäessä.

”Laaduntarkkailija”

Jotkut machot ovat labraan saapuessaan vielä
niin täynnä energiaa aamu-uinniltaan, että
vetävät rohkeasti kyykyyn/hanmiin työtason reunalla. Asento muistuttaa etäisesti
ninja-harjoitetta äärimmäisen tiukkine lihaskontrolleineen ja päkiäseisontoineen. Ko.
rotalla on myös tendenssiä nappailla kärpäsiä
lennosta pipetinkärjillään. VAROITUS! Jatkuva asennosta kuittailu voi johtaa siihen,
että tuohtunut sensei avaa sinulle ison purkin kickassia.

Pro. Pitelee koeputkea ja pipettiä korkealla
kuin konossööri viinilasia. Asiantuntevan
näköinen. Tyyli on energeettisesti rasittava
mutta ergonomisesti hyväksyttävä. Tämä
lapsi on nuorena nostanut ruuan oikeaoppisesti lautaselta suuhun eikä laskenut suuta
lautaselle! Vaatii vakaata kättä ja mielellään
kyömynenää, jota pitkin voi tiirailla näytteen loucheta.

”Kasakka”
Harvinainen muunnelma, jota on raportoitu
vain itäeurooppalaisilla vaihtareilla jotka
tuppaavat käydä salilla ja haisevat vahvasti
myskille. Kyseessä on erityisesti etureisiä
rasittava asento, joka palvelee todennäköisesti jonkinlaisena työn ohessa tapahtuvana
lihasharjoitteena. Asento lievästi perverssi.

2.2. Hiprakasta pahaan tymään - humaltumisen eri vaiheet
Vappu lähestyy ja pullonkorkit alkavat pikkuhiljaa lopsahdella pitkin Suomea. Eriasteisia humalapirun riivaamia kännerstejä
alkaa ilmestyä katukuvaan; saattaapa joskus
itsekin tehdä mieli ottaa muutama saunakalja. Lajikohtaisen tunnistamisen helpottamiseksi on tähän artikkeliin koottu pitkän
empiirisen havainnointijakson, ristiintaulukoinnin, monimutkaisten laskentakaavioiden sekä Magyarin avulla varsin luotettava humalan eri vaiheita ja ilmenemismuotoja
kuvaava asteikko:

Huppeli
Huppeli on hiprakkaa astetta voimakkaampi
humalatila. Huppeliin pääsemiseen tarvitaan useita viinilasillisia. Myös pari kolme
terävää oluella pohjustettuna saavat aikaan
huppelin. Huppelissa oleva henkilö on nauravainen, myös kikatusta ilmenee. Kaikki
maailman ongelmat tuntuvat huppelissa olevasta ihmisestä olevan juuri ratkeamaisillaan.
Pientä viilausta vain ja maailma saadaan
kohta pyörimään just jetsulleen, ehyenä.
Tunnetaan myös Kanalauma-ilmiönä.

Hiprakka
Lievin humalatila on hiprakka. Hiprakassa oleva ihminen on iloinen, olo tuntuu
auvoiselta, jopa taivaalliselta. Hymy on
herkässä. Nauru irtoaa. Genetiikan tenttikin
ahdistaa vain vähän. Jotkut tarvitsevat hiprakkaan pääsemiseen vain tilkan alkoholipitoista juomaa, joillekin riittää muiden humalaisten katselu tai korkin päälle astuminen.
Jopa laboratorio-olojen etax höyryistä voi
herkkä henkilö tulla hiprakkaan. Hiprakan
biologinen ulottuvuus näkyy Koiranpentuilmiönä.

Kekkuli
Kekkuli on vekkuli humaltumisen vaihe.
Uho alkaa jo olla melkoinen. Kekkulissa
oleva ihminen tuntee itsensä voimakkaaksi.
Velat tuntuvat saatavilta. Karjalan käkönen
kukahtelee korvan juuressa. Murheet ovat
tiessään. Kaverit ovat mukavia. Kekkulissa
olevassa seurueessa on havaittavissa tönimistä ja reippaita läimäyksiä kavereiden
selkämyksiin. Kekkulissa oleva henkilö
on äänekäs. Naurunremahdukset kuuluvat
kuvaan. Kekkuliin pääsemiseksi tarvitaan
melko paljon alkoholipitoista juomaa. Esimerkiksi sahtiämpärin ripeähkö tyhjentäminen
saa aikaan kekkulin eli Mahtisonni-ilmiön.
Jurri
Jurri on juopottelun katala vaihe. Kekkulin
aikaansaama rehvakkuus on mennyttä. Ajatus vielä juoksee, mutta maailma ja opintojen pahuus alkaa iskeä päälle. Jurrissa oleva ihminen alkaa käpertyä omaan itseensä
ja loukkaantuu helposti. Lähiympäristöön
luodaan epäluuloisia katseita. Ryypyn välissä jurrissa oleva henkilö saattaa omituisesti syöksähdellä vieraisiin pöytiin. Ilmenee
mökötystä ja väärinymmärryksiä. Jurriin
pääsemiseen tarvitaan paljon viinaa, esimerkiksi viskiä. Vauhdikkaasti otettuna. Biologisella tasolla nimetty Pahkasika-ilmiöksi.

maantuu täysin. Äkkinäinen saattaisi luulla
tymään joutuneen kuolleen. Filmi katkeaa.
Erilaiset sulkijalihakset pettävät. Kaikki
menee pysähtymättä läpi kuin Arsenalin
maalista. Hänen ympärillään alkaa ilmetä
kummallisia hajuja. Paikat alkavat kostua
ja muuttua tahmeiksi. Lähellä olevien kannalta tymään joutunut on äärimmäisen hankala ja kiusallinen. Neuvottomuus valtaa
mielet. Paha tymä on humalatilan korkein
aste, Huokoiseläin-ilmiö, jolle ei ole muuta
tehtävissä kuin soittaa lanssi paikalle. Siitä
joko selviää tai ei.

Tymä
Kun änkyrässä oleva henkilö jatkaa tolkutonta juomista, hän joutuu tymään. Tymä
on humalatila, jossa ajatus ei kulje ja puhe
on puuroa. Muotoutumassa oleva lause jää
oudoksi ynähdykseksi. Tymässä olevan henkilön pää jymähtää tuon tuostakin pöytään.
Välillä pää nousee ja tekee kummallista
keinuvaa liikettä. Katse harhailee. Jos se
löytää lasin tai pullon, käsi kurkottaa löytöä
kohti. Alkoholia sisältävä astia kaatuu.
Raukeus valtaa tymässä olevan olemuksen.
Hänen sisällään sen sijaan on levotonta kuin
biosadistiikan harkoissa. Sekaisin nautitut
erilaiset juomat aiheuttavat tymässä olevan
vatsassa myllerryksen. Seuraa yrjö. Jos ao.
henkilö on syönyt päivällä punajuurta, seurue voi säikähtää pahastikin. Tymän toinen
nimi on Etana-ilmiö.
Paha tymä
Tymästä tunnetaan myös korkeampi aste:
paha tymä. Pahaan tymään joutuneen
sisäinen kontrolli ei enää toimi. Hän la-

2.3. Villuskysely 2009
”Ahoy Epiteelikuroumat! Yli neljä vuotta on kulunut viimeisen wapunajan villuskyselyn
järjestämisestä, joten Halolla Päähän- lehden toimitus on nähnyt ajan otolliseksi pyöräyttää
tämä ihanteellinen sivuntäyttäjä uusintakierrokselle. Näin pitemmittä puheitta alkakaamme
yhdessä maistelemaan tätä tietonektaria pursuavaa juorunjanoisten Kari Grandia:”
Aivan ensimmäisenä kysyimme villuslaisilta heidän
fyysistä ikäänsä (henkiselle
iälle lienee tarvittu jonkinnäköinen kyselyn mukana
tuleva palikkatehtävä). Kuten
näemme vieressä olevasta
kaaviosta niin villukset ovat
edelleen nuoria ja komeita,
mutta eivät sakkolihaa.

Ikäjakauma vuosikursseittain
30
ikä: keskiarvo

Änkyrä
Jurrista on vielä matkaa änkyrään. Änkyrään joutuu ja pääsee, kun asianomainen
alkoholipitoisia virvokkeita nauttinut henkilö yrittää lisää viinaa juomalla palata jurrista mukavalta tuntuneeseen kekkulitilaan.
Paluu ei onnistu, vaan tila vaihtuu änkyräksi.
Änkyrässä oleva ihminen on ympäristölleen
rasittava, jopa vaarallinen. Varsinkin muukalaisille. Rähähdyksiä. Riidan haastamista. Kovaäänistä mekastusta. Huonekalujen
reipasta siirtelyä paikasta A paikkaan B.
Jopa väkivaltaisuutta ilmenee änkyrässä olevissa henkilöissä. Änkyrän biologinen nimi
on Etelänmerinorsu-ilmiö.
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Mikä sinusta tulee valmistuttuasi?
4%
4%

Lähteet:
Dosentti Selma Hiivanen, Kiisseli 1/93
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Vieressä oleva sukupuolijakauma havainnollistaa mainiosti tositilannetta, jossa yhtä
urosta kohden on kolme naarasta. Excellent.
Toimitus tykkää tästä. Vastaajia oli yhteensä
36. Lukuun ottamatta ännännettä vuosikurssia oli jokaisella vuosikurssilla kyselyyn vastannut ainakin yksi kiintiöäijä. Neljä vuotta
sitten oli vastaajien mies-nais-suhde kuitenkin fifty/fifty. Intressant. Joku toisen vuosikurssin opiskelija oli näköjään ilmoittanut
sukupuolekseen ameeban. Toimitus haluaa
ehdottomasti alastonkuvia Facebookiin todisteeksi!
”Äiti, mikä minusta tulee isona? Karvaperse,
vastasi äiti tyttärelleen”. Diagrammi havainnollistaa opevaihtoehdon voittavan työttömyyden niukasti. Tutkijuuskin nähtävästi
kiinnostaa, joskin viime kerralla se oli
selvästi suositumpaa kuin kansankynttilyys;
oi aikoja. Työttömyyttä ei aiemmin edes
mainittu. Joku vei tällä kertaa inhorealismin askeleen pidemmälle sanomalla valmistuvansa suoraan sossupummiksi. Rehellisyys maan perii. Toimitus myös toteaa, että
työministeriö lukee usein taparunkun käsityöläisammatteihin (vrt. kynttilänjalkojen

Vastenmielisin ruoka on ylivoimaisesti
maksakastike/-laatikko. Shame really,
koska se ei maksa paljoa (heh). Anjovmaksaruuat
ishauki on suosionsa takia ehdolla yh28 %
anjovishauki
deksi ensi vuoden fuksiaisten rastiksi.
hernekeitto
Joku urhea 2. vuosikurssin naikkonen
36 %
mainitsi yököttävämmäksi mätöksi kaiveriletut
ken omatekemänsä. Seuraavan Madmeloni
8%
ventures- tuotantokauden ensimmäinen
muut
8%
kaikki omatekemä Madcook-osio on täten hänen luonansa.
8% 8%
Silloin nähdään mitkä riettaat kalliorotat
ja kunnianhimoiset seeprat löytävät tiensä Joensuulaiseen kotiruokaan. Muut-ryhmä pitää sisällään mm. kåålilaatikon, haggiksen,
kissanmakkaran, läskisopan, nahkiaiset sekä Fazer Amican punajuuri-aura-juustopadan,
jonka maku nousee joskus vieläkin nenääni. HYI!
4%

Villusten vapaa-aikaa kuluttaa Mikä vie suurimman osan vapaa-ajastasi?
pääosin tietokone, tuo saatanan
paskalaatikko. Yllättävän suuri osa
tietsikka
8%
(20%) myös vilpittömästi ilmoitti,
laiskottelu
etteivät he tiedä mitä vapaa-aika on.
12 %
28 %
?
Suosittelemme heille kuningasiibik4%
sen ylimuuton seurannan työharjoithengailu
telujaksoa jollain Perämeren saarella,
alkoholi
16 %
jossa käy kerran kuukaudessa lautta
12 %
kaverit
mantereelta. Eräs 3. vuosikurssin
mies mainitsi alkoholin vapaa-ainettiporno
20 %
kansa täytteeksi; toimitus onnittelee
- tervetuloa kerhoon!
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Ylemmästä kaaviosta selviää odotetusti että fuksit omaavat vielä
aika alhaisen seukkausprosentin;
josko ovat vielä niin nuoria ja epävarmoja omasta kehostaan ja niistä
sedistä, joista äiti varoitti. Muutenkin trendi myötäilee tuttua kaavaa,
jolloin vuosien saatossa opitaan,
että ei niitä likkapöpöjä(cooties)/
poikabakteereja(uglies) oikeasti
ole olemassakaan.

Oletko vielä neitsyt? Yllättävän moni
Ookkos neitsyt?
oli uskaltanut anonyymisti vastata
12
tähän häveliäisyyden rajoja riisuvaan
10
kysymykseen.
Neitsyysfrekvenssi
8
korreloi negatiivisesti jopa Wilcoxonin parittomalla k-related ANOVA6
testillä, elikkäs akateemiset vuodet
4
vievät progressiivisesti lihan (kött)
2
iloihin. Joku fuksityttö jopa pain0
otti kokeneisuuttaan lisäilmauksella
1
2
3
4
5
n
kuten kaaviosta ilmenee. Neljännestä
"en
todellakaan!"
vuosikurssi
vuosikurssista pistää rumasti esille
kyllä
yksi impi, joka oli tietenkin mies!
ei
Asianomainen kyllä tietää ketä toimitus tarkoittaa.
Selityksiä eli tekosyiksi impeyteen tarjottiin mm. seuraavanlaisesti: ”No en mie vaan tiiä”,
”Ei oo tullu ketään kelpaavaa sitä viemään”, ”No idea”, ”Tätä naamaa voi vaan äiti rakastaa”
sekä ”Libido-geenin mutaatio”. Yksi tunnusti rehellisesti pihtaavansa; hänkin oli yllättävästi
mies.
vastaajien lkm

Yrjöttävimmät ruuat

Villusten seurustelukaavio
12

vastaajien lkm

kiillotus).
Villusten lempijuomat
Villusten lempijuoman havaitaan olevan
jo 3,5 miljardia vuotta kestosuosikkina
kokakola
7% 7%
pyörinyt vesi! Ykkössijan tosin jakaa vain n.
vesi
11 %
11000 vuotta vanha keksintö ja neljän vuosihijuoma
21 %
den takainen listavoittaja: OLUT. Huomatolut
11 %
tavaa on, että oluen käyttöönotto tapahtui
siideri/longero
lähes samoihin aikoihin, kun ensimmäiset
alkoholi
11 %
korkeakulttuurit alkoivat ilmestyä (toim. 4 %
7%
väkevät
huom.). Joku mainitsi lempijuomakseen alkahvi/tee
koholin, which was nice. Kaatoluokkaan
21 %
maito
jäivät möty, viski, kaakao, karhunvadelmafanta sekä tiikerin päiväuni. Listalla komeilee myös mystinen sihijuoma, joka näytti olevan erityisesti neljännen vuoden naikkosten
mieleen. Akupedia kiittää ja kuittaa. Valkku ja punkku olivat neljän vuoden aikana kadonneet kokonaan listalta.

Villusten musiikkimaku
5%

5%

10 %
40 %
20 %
20 %

rokki
raskaampaa
pop
kaikki käy
iskelmä
valaiden itku

Villusten musiikkimakua dominoi rokki
:). Kovana kakkosena raskaampi musiikki (rokin isotooppi) ja pronssille tulee
pop. Pari yksilöä ilmoitti kuuntelevansa
iskelmää ja valaiden itkua. Lovely. Kaaviosta jäi pois mm. Yup, Barry White,
Queen ja Abba. Kaaviosta JÄTETTIIN
TARKOITUKSELLA POIS Doop. Kaksi bilsaria mainitsi lempimusiikikseen
”kaiken muun paitsi Jannen musiikin”.
Tähän ei liene lisättävää.

Paras baari?
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Paltsu

Mikko

GM

Jokela Kolumbus

Kaupungin paras baari on ylivoimaisesti vanha kunnon Palaveri.
Jumbosijoille jäivät Amarillo, Old
Dog ja Naitti. Neljän vuoden takainen sama kysymys rankkasi myös
paltsun ykköseksi, mutta kakkosen
tuli silloin Jokela ja vasta kolmosena
Gikkling Marliin.

mun sänky
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36 %

Paras lihatiski?

Paras urheilupaikka?

Mikko

Nieletkö?
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Metsäradat

Nieletkö? Kaikkien aikojen hittijäänsärkijä
baarissa. Älä puhu säästä, mene suoraan
asiaan. Kaavio osoittaa selvästi, että villus
nielee. Mutta pureskeleeko hän ensin? Halon toimitus on kuullut kenttähuhuja, että
64 %
ainejärjestön tämän hetken kovin nielijä on
eräs toisen vuosikurssin tyttö. Mantteli on
siis siirretty, sillä edellinen mestari löytyy
nykyiseltä viidenneltä vuosikurssilta ja aivan
eri meriiteillä. Poliisi tutkii asiaa ja on lievästi kiihottunut.

Paras lihatiski löytyy reilusti kikkelistä (siinä teille mielikuva). Jotkut
pokaavat nuorta lihaa näköjään sittarin lihatiskiltä. Emme moiti, sillä
samat naudat, siat ja broilerit sieltäkin
löytyvät ja ainakin saanti on taattu. Yksi panomies listasi kirjaston
pokausmestaksi ja joku taas hommaa seuraa Villuksen kopilta (muuan
miespuolinen fuksi). Varsinainen namusetä! Viime kerran yleisösuosikki
oli BePop ja kakkosena tuli silloin
Tempo.

Uimahallit

Salainen paheesi? Moni oli
Salainen paheesi?
jättänyt tämän kohdan salaiseksi niin kuin neljä vuottakin sitten, which is suuutupakka
4
4
per lame. Lähes yhtä moni
salainen
kuitenkin kärsi jonkinas2
ruokafetissit
teisesta ruokafiksaatoista,
1
töllötin
kuten jäätelöstä, sinapista,
1
7
WoW
yöruoasta tai suklaasta. Te
1
ristiinpukeutuminen
sairaat perverssit. Neljän
vuoden takaiset suosikit eli
teräsbetoni
3
huumeet, vieraat, snus sekä
persetappi
6
hormonit jäivät tällä kertaa
muut
pois. Jengi on siis päässyt viimein kuiville. Kaksi
miestä ilmoitti harrastavansa persetappeja kaikessa hiljaisuudessa. Toimitus haluaisi tietää,
onko kyse viinipullojen luonnonkorkeista, trooppisista hedelmistä vaiko talvehtimiseen liittyvistä pihkatapeista. Jos pihkatappi on lukijoille outo käsite, neuvoo toimitus kääntymään
asian tiimoilta kopilla pyörivien Palestiinahuivisten ornien puoleen. He kyllä kertovat (ja
ehkä myös näyttävät) mikä on pihkatappi. Kaatoluokkaan kuului tuhmuuksien ajatteleminen, nenän kaivuu, runkkaus ja Villuksen kopin kahvikuppeihin syljeksiminen.

Urheilupaikkojen suhteen villukset ovat
metsän eläimiä viimeiseen mieheen?. Erinäiset metsälajit kuten juoksentelu, säntäily, kirmailu, syöksähtely, loikkiminen
ja ravaaminen puiden lomissa pitkin
jenssin metsäteitä on yhtä suosittua kuin
Turun sinappi. Sisäinen norppa tosin velvoittaa monia erinäisten uimahallien kävijälistoille, joista kärkipäässä rakas Vesikko. Tuloksista pois jätettiin ne neljä urpoa,
jotka ilmoittivat että eivät urheile. Olisitte
edes valehdelleet. Yksi kovis urheilee
Mikossa; lienee kyseessä keskivartalon
treenaus. Eräs toisen vuosikurssin ameeba
kertoi oman sänkynsä olevan paras urheilupaikka. Me TIEDÄMME sen olevan paras. Kiitos viimeisestä, kulta.

Oheinen ripsipiirakkadiagrammi kertoo lahjomattoman totuuden: minä olen seksikäs ja niin
olet sinäkin. Shall we dance? Anomalian elikkäs negaation aiheutti eräs toisen vuosikurssin
koiras, joka on mitä luultavimmin joko Nepalilainen munkki tai ehta setämies!

Olenko minä seksikäs?
3%
32 %
65 %

kyllä
kyllä, kyllä ja KYLLÄ
ei tod!

3. GREETINGS

3.2. PJ:n kevätpalsta

3.1. Toimituksen tervehdys

Levänen, R.
Päädyin tässä taannoin ihmettelemään, että
mitä miä Joensuussa teen. Taivaalta tuli
kilpaa tiskirättejä ja nuppineuloja eikä tuulen takia kaduilla päässyt oikein eteenpäin.
Etelässä olisi ollut jo kevät. Täällä myös hallitushommat aiheuttivat kiirettä ja stressiä
eikä töitäkään tuntunut Joensuusta löytyvän
vaikka kiviä ja kantoja kääntäisi.

Eronen, R.
Pari viikkoa sitten olin kovin huolissani. Olin
ollut kiireinen ja en ollut ollenkaan kerennyt patistaan opiskelijatovereitani kirjoittamaan päättömiä artikkeleja ainejärjestömme
julkaisuun. Itse asiassa vielä viikonloppuna
ennen deadlinea olin aivan varma että en saa
mitään materiaalia lehden tekoon. Tällöin
olisi ollut kaksi vaihtoehtoa:
1. Tehdä kaikki artikkelit itse tai
2. Olla tekemättä lehteä.
Kuten nyt näette, oli pelkoni aivan turhaa,
sillä tämän kertainen läpyskä sisältää ennätykselliset 40 sivua! Tästä kuuluu kiitos
kaikille niille, jotka ovat jotakin tähän kirjoittaneet, piirtäneet tai lajoittaneet kuviaan.
Ennen kaikkea haluan kuitenkin kiittää Iivari Laakkosta, joka on tehnyt yhteensä ainakin 12 sivua lehden teksteistä ja viisi piirustusta. Ottakaapa tästä mallia!

Ensi jouluna toimituskunnassa tapahtuukin
sitten muutoksia, kun minä päätän 3 ja ½
vuotta kestäneen urani lehden parissa. Kuinka tulenkaan kaipaamaan näitä viimeisen
illan paniikkeja ja fysioterapeutilla käyntejä kipeytyneistä hartioista ja hiirikädestä.
Näistä huolimatta työ on ollut opettavaista ja
toivon mukaan myös tulevan elämän kannalta hyödyllistä.
Niin ja terveisiä rahastonhoitajille. Otin
tähän vähän kalliimmat kannet ihan teiltä
kysymättä :)

Halolla päähän lehden toimitus:
Päätoimittaja: Risto Eronen
Taitto: Risto Eronen / Kopijyvä
Toimittajat: Iivari Laakkonen, Janne Koskinen, Riikka Levänen, Vilma Lehtovaara, Aava
Stenman, Heidi Järvenpää, Tomppa ja sen kämppikset, tulikohan jo kaikki, ei varmaan...
Piirustukset: Iivari Laakkonen, Vilma Lehtovaara
Halon taitossa kului:
13 tuntia yhden sunnuntain aikaa, jolloin ulkona oli kaunis ilma
4 olutta
1,5 litraa limpparia
1 pitsa
1 hiirikäsi
Hermot, melkein

Sitten aloin miettimään, että onko sillä oikeasti mitään väliä. Tiskirättejä sataa muuallakin, kiire ja stressi muistuttelevat läsnäolollaan myös muilla paikkakunnilla eikä
niitä töitä taida saada oikein mistään. Joensuussa kuitenkin tämän kaiken keskellä on
lauma hienoja biologihörhöjä, joiden kanssa
tekemistä riittää jokaiselle kuukaudelle.
Tammikuussa nimittäin talvipakkasten
keskellä vietettiin tipatonta tahi terveellistä
kautta, pelattiin vanhoja kunnon lautapelejä
ja ulkoiltiin urakalla. Innokkaimpia villuksia havaittiin jopa Mannerheim-elokuvan
koekuvauksissa katsastamassa voisiko biologin uran vaihtaa kuitenkin johonkin hohdokkaampaan.
Helmikuussa puolestaan hiihdettiin 12 tuntia räkäposkella, biletettiin urheiluhullusti ja
kyykkäiltiin Tampereella. Osa katsasti myös
talvipäivät Savonlinnassa.
Maalikuussa vuorostaan etsittiin lämpöä.
Skarpin sauna lämpeni ja Beach partyt
lisäsivät flunssan määrää villuksten joukossa. Silloin myös tutustuttiin mantsalaisiin
samalla kun mantsa-bilsa-bileet palautettiin takaisin maailmankartalle vuoden tauon

jälkeen. Sitseihin ei enää rahkeet riittäneet,
mutta niillä on hyvä aloittaa sitten syyslukukausi.
Huhtikuu taas alkoi BiTalla. Liki 50 villusta matkasi Ouluun asti katsastamaan
muut bilsarihörhöt. Peräti 1/3 bitalaisista oli
Joensuusta ja se näkyi ja kuului kaikkialla.
Reissu oli oikein onnistunut, kiitos vaan kaikille mukaan lähteneille. Samalla hieman pienempi joukko villuksia hankki mainetta ja
kunniaa Ahvenanmaan linturallissa.
Loppukevään osalta pitää sitten katsastaa tulevaisuuteen. Tänään nimittäin on 8-Appro.
Aurinko paistaa ja lipunmyynti käy kuumana. Eiköhän illalla ole mainiot kinkerit tiedossa! Edessä on myös vappu brunsseineen,
kulkueineen ja useine pirskeineen. Toukokuussa sitten edessä pyöränhuoltopäivä ja
kauden päättäjäiset grillailun merkeissä Kuhansalossa (nimi vaihtui telttabileistä kauden
päättäjäisiin kun teltta mystisesti hävisi).
Ei siis ole kuukautta eikä oikeastaan edes
viikkoa, jolloin täällä ei tekemistä riittäisi.
Listan jatkoksi nimittäin kuuluisi pitkä lista
pienempiä, mutta ei suinkaan vähäarvoisempia tapahtumia ja asioita. Kiitos siitä kuuluu
kaikille. Jatketaan vaan samaan malliin
syksyllä!
Oikein hyvää, rentouttavaa ja aurinkoista
kesää kaikille!
PS: Villukset ovat tämän kaiken ohella myös
opiskelleet ahkerasti

4. COMMON ACTIVITIES

1. Varatkaa lämmin vaatetus, etanamaisella
tahdilla ei saa lämpöä pintaan, joten kylmyys
on urhoollisen hiihtäjän pahin vihollinen.

4.1. Räkää poskella ja sukset ristissä
Pattipolvi, V.
poloisen sängyn pohjalla. Niinpä villuksella ei ollut toivoakaan nopeimmasta kierrosajasta. Koska seikkailu-urheilijat olivat
palanneet ladulle, oli suurimman kierrosmäärän palkinto myös tavoittamattomissa.
Joten koska Mikrovilluksella ei ollut mahdollisuuksia yhteenkään kunnioitettavaan
saavutukseen, päättivät viime vuodelta tutut
”Pattipolvi”-Vilma ja ”Länkisääri”-Martta
tehdä kaikkensa lyödäkseen laudalta edellisen vuoden, näin jälkikäteen sanottuna,
melko säälittävän hitaimman kierroksen
ajan.

Jo toista kertaa Mettäläiset järjestivät kovaa
kuntoa ja suomalaisittain tunnettua sisua
vaativan 12 tuntia kestävän Räkäposkella hiihdon. Valistumattomille tiedoksi, kyseessä
on siis joukkuetapahtuma, jossa tarkoituksena on 12 hiihtäjän (vähempikin käy)voimin
hiihtää yhtä jaksoisesti 12 tunnin ajan, niin
että vähintään yksi joukkuelainen on kaiken
aikaa ladulla. Hiihto tapahtuu Mehtimäen
”pikkukolmiolla” ja radalla pituutta on noin
1,6 km tasan. Kisassa jaetaan palkintoja useammassa sarjassa: nopein kierrosaika, hitain
kierrosaika, eniten kierroksia, pisin sauva,
paras puku, sisu-palkinto ja paras joukkueasu + kunniamaininnat. Tänä vuonna joukkueessa edustivat Martta, Riikka, Vilma, Tiina, Maiju, Annis, Juho, Ilkka, Tuomo, Emil,
Henriikka, Saila ja Köpi (kuva 1).
Takaiskut tuntuvat seuraavan joukkuettamme, viime vuonna Piksa joutui jäämään
ladun laitaan, tänä vuonna hiihtäjätyttömme
Anni ei päässyt edes näyttämään kuinka
nopeasti suksi luistaa, kun räkätauti piti

Ilmassa oli jopa suorittamisen makua, kun
ennen tyttöjä matkaan oli lähtenyt jo useampi
kyseistä palkintoa tavoitteleva ja edellisvuoden aika oli lyöty. Aurora ja Köpi pulkassa
tytöt lähtivät hitaasti, mutta varmasti edeten
liikkeelle. Pahimmat vastustajat putosivat jo
alkumetreillä epärehellisen toiminnan vuoksi ja osoittivat katkeruuden merkkejä levittämällä huhua, että Villuksen joukkue olisi
diskattu. Matka sujui sienilaulujen ja kääpäbongailun merkeissä hyvää tahtia, eli etanamaisesti. Kilpasisaruksilta alkoi jo usko loppua kesken kylmyyden ja tylsyyden takia,
mutta toisiaan ruoskien tytöt saivat tahdin
pysymään kurissa. Kun viimein maaliviiva
ylitettiin, oli lähdöstä kulunut melkein 3 tuntia. Kyllä siinä ajassa ehti räkä jäätyä poskelle! Kellään ei ollut mahdollisuutta enää lyödä
aikaa, sillä kello läheni jo seitsemää ja kisa
oli loppumaisillaan. Palkinto tästä sarjasta
oli varmasti Villuksen!
Seuraaville sukupolville neuvoksi, mikäli
hitainta aikaa yritetään vielä tulevaisuudessa tavoitella:

2. Kolme tuntia ladulla hidastelua on melko
puuduttavaa toimintaa, joten kannattaa
varata seuraa ja mahdollisuuksien mukaan
musiikkia.
3. Kun vaatteet eivät lämmitä tarpeeksi, voi
turvautua nestemäisiin lämmikkeisiin. Hitaassa tahdissa ehtii hyvin nauttimaan minttukaakaot jos toisetkin.
4. Kannattaa hioa tyyli kuntoon jo alussa,
sillä hidastelu on yllättävän vaativaa puuhaa
ja huomaamatta tahti nopeutuu ellei nopeudesta pidä huolta
Kuten viimekin vuonna Karsu.fi viekkaudella ja vääryydellä anasti parhaan palkinnon.
No ei sentään, aika ansaitusti seikkailuhiihtäjät, pienimmällä joukkueella, ottivat
nimiinsä taas suurimman kierrosmäärän.
Pelkän nimensäkin perusteella epäilyttävä
Hemohes-joukkue vei nopeimman. Mikrovillus palkittiin ansaitusti pisimmästä
sauvasta (pituutta hulppeat 283 cm) ja siitä
verenmakuisesta hitaimmasta kierroksesta,

jota tytöt onnistuivat kiertämään kunnioitettavat 2 h 53 minuuttia, sai villus kontolleen
hitaimman kierrosajan palkinnon. On myös
mainitsemisen arvoista, että Villuksen joukkue keräsi toiseksi eniten kierroksia, 144
(joista allekirjoittanut kiersi 3:D Ei se määrä
vaan se laatu!).
Ensi vuodelle Villuksella on parantamisen
varaa yhtenäisen puvustuksen ja tyylin luomisessa!
Kuva 1. Köpi rankasta kisasuorituksestaan
uupuneena

4.2. Akateemisen kyykän MM-kisat

4.3. Opettajien talvipäivät Savonlinnassa

Akateemisen MM-kyykän vuoden 2009 Villusten huimempaakin huimemmat saavutukset

D niin kuin dananas: Doop oli taas reissun
ykkösmusaa. Sulosävelet kajahtivat soimaan
heti aamusta ja avarsivat luokanopettajien
maailmankuvaa. Voi villuksia, jotka eivät
Doopista vielä tiedä!

Naisten sarja (1-64)
41. sija Team Joenzoo (Saila, ?, ? ja ?) Ensikertalaiset edustivat upeasti ja saavuttivat Mikrovilluksen joukkuista naistensarjassa parhaan sijan.

E niin kuin eananas: en ole juonut mitään,
enkä juo! Mä oon lentäjä. Niin sitä koetettiin
matkan aikana vakuutella.

52. sija Villus (Maiju, Vilma, Bixa ja Martta) Vanhat konkarit antoivat kaikkensa, mutta 5.
sijalle päässeet tiukkapipot pudottivat urhoolliset villukset julmasti pelistä!
64. sija Phillusvillus (Aurora, Karolina, Eevi ja Maria) On jo saavutus itsessään olla kisan
viimeinen! Fuksien joukkue edusti upeasti Mikrovillusta.
Yleinen sarja (1-512)
37. sija Estrotesto (Teemu, Teemu, Nivala ja ?) Mettisten ja villusten sekajoukkue ylitti
villeimmätkin odotukset ja pääsi jatkoon ensimmäisestä alkulohkosta. Sijoitus on suurien
suosionosoituksien arvoinen!

Tänä keväänä oli aika kokeilla jotain uutta.
Samalla oli aika ottaa ilo irti SOOL:n jäsenyydestä ja lukuisista pitkistä tunneista (korjaus: minuuteista) pedagogisten opintojen
luennoilla. Pieni, mutta silti edustava joukko
villuksia lähtikin katsastamaan mistä opettajien talvipäivissä on oikein kyse. Suuntana
oli Savonlinna.
Heti alkumatkasta tuli selväksi, että luokanopettajien kanssa oltiin liikkeellä. Laululeikkeihin tuli nimittäin tutustuttua jo menomatkalla. Ikimuistoisimmaksi opetustuokioksi
jäi kuitenkin paluumatkan aakkoset. Tämän
vuoksi kertomus etenee näin:
A niin kuin ananas: aaaaasta lähtee. Aijaijaijai Purto rico. Vähän oli vaikea muistaa
monimutkaisia sanoja, mutta onneksi kertaus on opintojen äiti!
B niin kuin bananas: baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (rrrrrrrr). Kyllä kuulosti bilsarityttöjen enkelikuoron laulu sitten kauniilta!
C niin kuin cananas: curling on hieno peli,
mutta ei niin hieno kuin silitysrautacurling.
Nänni oli välillä liian vaikea tavoitettava
eikä määris pesään aina onnistunut.

F niin kuin fananas: faktat jäivät talvipäivillä vähiin. Luentoja siellä ei nimittäin ollut
ensimmäistäkään. Toisaalta kukapa niitä
olisi kaivannut.
G niin kuin gananas: gangsterin ominaisuudet nousivat reissulla taas pintaan. Vai kleptomaniaksiko sitä olisi pitänyt kutsua? Kyllä
ne muumipappahiihtokyltit vaan olis ollu
niin hienot.

H niin kuin hananas: harmonikkaa reissusta
ei löytynyt, mutta melodika soi senkin edestä. Musiikkia muutenkin riitti mahtavista
livebändeistä kauniisiin lauluesityksiin. Erityisesti jo edellä mainittu enkelikuoro esiintyi usein.
I niin kuin iananas: if-ihmispyramidi nousi
korkeuksiin. Cheerleadertausta ei ollut ollenkaan välttämätöntä, sillä villustyttöjen
pyramidi nousi pelkällä itseluottamuksella.
J niin kuin jananas: jumppaamaankin sitä
joutui ja vielä savolaeseen tapaan. ”Piä, olkapiä, peppu, polovet…” laittoi opiskelijat liikkeelle talvipäivien avajaisissa Savonlinnan
kauppatorilla.
K niin kuin kananas: khyllä, khyllä ja
kyllä!!!!
L niin kuin lananas: lumisota ja riehuminen
lumessa oli melkoista. Seurauksena oli on-

neksi vain yksi kipeä nilkka, joka sekin
kuului Vilmalle. Ei siis mitään uutta.

nut edes ”hetkellistä lepotilaa” vaan viikset
sai naamaansa helposti jo menomatkalla.

M niin kuin mananas: Masku oli päättänyt
tarjota ilmaisia makkaroita poikkeuksellisen
hyvänä päivänä. Lauantain talvipäiväkulkue
teki mutkan makkarakojun kautta kun kerta
ilmaista ruokaa oli tarjolla.

W niin kuin wananas: wirsikaraokea oli
etukäteen tarjolla waihtoehto-ohjelmaksi.
Se oli kuitenkin peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

N niin kuin nananas: nyt on mentävä. Niin
luki haalareissa sunnuntaiaamuna, joten välikuolemia on ehkä koettu. Mitään en kuitenkaan myönnä!
O niin kuin oananas: Olavinlinnassa tarjolla
oli päivätanssit, mutta ruuhkan vuoksi ei
mahduttu joukkoon.
P niin kuin pananas: pelikaanit lensivät turbiineihin laskukiidossa ja villukset pulkkamäessä. Pulkka ei vaan valitettavasti reissusta enää ehjänä selvinnyt.

Q niin kuin qananas: quattro stagioni taisi
kuulua öiseen ruokavalioon. Ainakin jotain
pizzaa löytyi aamuisin lattialta hieman tallottuna versiona.
R niin kuin rananas: Raumalta? Ei varmasti
olla! Taisi olla ensimmäinen kerta kun villuksia talvipäivillä oli, sillä jatkuvasti sai
selittää, että keltaiset haalarit kuuluvat Joensuun biologeille ei raumalaisille!
S niin kuin sananas: Shakeshakeshake,
shakeshakeshake, shake your booty, shake
your boobies…
Heti lauantaiaamuna oli aika aloittaa sheikkaus ja kaverina toimi vanha kunnon Tapsa.
T niin kuin tananas: tappeluilta onneksi
vältyttiin, ainakin nyrkkitappeluilta. Paini
sen sijaan oli vallan yleistä ajanvietettä niin
kauppatorilla kuin järven jäällä.
U niin kuin uananas: uskomatonta oli kuinka paljon opiskelijoita mahtuu opiskelijoita
pienelle sohvalle. Ennätyksiä on rikottu ennenkin, mutta nyt kerroksia oli niin monta,
että aina ei edes tiedetty kaikkien sohvalla
olevien läsnäolosta.
V niin kuin vananas: viiksien piirtäminen
oli poikkeuksellisen tehokasta. Se ei vaati-

X “äksi” niin kuin xananas: äksidentit eli onnettomuudet olivat vähäisiä, mutta silti piti
käydä tutustumassa Savonlinnan apteekkiin.
Onni onnettomuudessa, mitään vakavampaa
ei sattunut.
Y niin kuin yananas: yövahtia ei käynyt
kateeksi. Bileet jatkuivat molempina öinä
pitkälle aamuun eikä yövahti aina oikein tiennyt, että olisiko valojen pitänyt olla päällä
vai ei.
Z niin kuin zananas: zombiet jäi onneksi
näkemättä, vaikka yöaikaan tuli hautausmaalla seikkailtua. Pirut, liskot ja muut vastaavat jäivät kuitenkin piristämään reissun
jälkeisiä päiviä.
Å niin kuin åananas: åijoijoi. Voisiko joku
keksiä miten ihmisiä siirretään vaivatta paikasta toiseen. Ei tuo paluumatka bussilla
oikein ole herkkua.
Ä niin kuin äananas: ääni käheäksi ja kurkku kipeäksi. Talvipäivien pitkäkestoisin vaikutus oli armoton kurkkukipu.
Ö niin kuin öananas: öööö, mitä sitä reissusta sitten jäi käteen. Paljon hauskoja ja
huikeita muistoja. Toivottavasti villukset
löytävät jatkossakin tiensä talvipäiville, on
nimittäin niin mainio tapahtuma kyseessä.
Suosittelen!

4.4. Pintaa syvemmällä – BiTa 2009 Oulussa
Stenman, A.
En ehkä ole paras henkilö kertomaan BiTan tapahtumista. Onnistuin nimittäin
menettämään suuren osan ohjelmasta joko
yleisen velttouteni takia (krapulaa en pahemmin harrasta joten siitä ei ole kyse) tai
hengaamalla jossain ihan muualla oululaiskavereideni kanssa. Tai sitten olen juuri
sopiva tämän jutun kirjoittajaksi, sillä keskityin tehokkaasti useimmille oleellisimpiin
asioihin eli sosiaalisuuteen, juomiseen ja
bilettämiseen. Itselleni erittäin mieluisaksi
tapahtuman teki se, että pääsin pitkästä aikaa näkemään viime lukuvuonna kanssani
samalla kansanopistolla olleita ystäviäni,
jotka sittemmin ovat levittäytyneet ympäri
Suomea.
Villukset kokoontuivat aikaisin perjantaiiltapäivällä 3.4. Naturan parkkipaikalle
ilmestyneeseen bussiin ja lähdimme kun
viimeinenkin tentissä ahertanut oli saatu
kyytiin. Bussimatkalla oli heti kova meno
päällä, musiikki soi ja juomia kului. Bussikuskimme oli erinomaisen huumorintajuinen ja joustava, mikä lie ollut kaikkien
osallisten hyväksi.
Saavuimme Ouluun iltabileiden jo alettua.
Rahtasimme romppeemme Norssin liikuntasaliin ja söimme meille säästettyä makaronilaatikkoa. Salissa oli vapaassa tarjoilussa villusviiniä ja bitakiljua, joiden
maukkautta kehuttiin vuolaasti – ei kun
miten se nyt menikään? Pikaisen tankkaamisen jälkeen suuntasimme bileisiin
Teekkaritalolle, jossa osa myös saunoi. Perjantai-illan ohjelmaan kuului ainejärjestöjen
välinen köydenvetokilpailu, jonka Villukset
ikävä kyllä hävisivät. Porukka jaksoi Norssin
saliin palattuaankin valvoa ja rupatella pitkään holisammioiden äärellä. Nukkumisesta

haaveilleet salivieraat eivät tästä kylläkään
ilahtuneet. Puolet salin valoista oli katkaisijanlöytämisongelmien takia päällä koko
yön, mutta ainakaan minulla ei ollut mitään
ongelmia nukahtaa kun vihdoin väsyneenä
kaivauduin makuupussiin.

Köpi aloitteli jo bussissa Emilin kanssa

Heräsin lauantaiaamun hälinään nukuttuani aivan liian vähän, ehdin aamiaiselle
ja koomasin unta uudestaan saamatta koko
aamupäivän. Akvaattisista eliöyhteisöistä
kertovista luennoista minun tietoisuuteeni
asti ei ole päätynyt kuin piirroskuvia ja kommentteja bodaavista kaloista (epäilemättä
luennolta Maria Jäntti, Oulun yliopisto:
Harjoittelun vaikutus taimenen (Salmo
trutta) lihasten rasva-aineenvaihduntaan).
Reippaampi ystäväni kuitenkin informoi
minua aiheesta. Luennot olivat kuulemma
mielenkiintoisia ja kuulijamäärä kasvoi aamun kourallisesta iltapäivän viitiseenkymmeneen. Yllätysluennoitsija oli Fortumin edustaja, joka kertoi heidän koskiprojektistaan.
Erittäin onnistuneen koomaamiseni takia
minulta meni sivu suun myös kierrokset

biologian laitoksella, eläinmuseolla ja kasvipuutarhalla. Tämä harmittaa minua luentojen menettämistä enemmän, sillä ainakin
museo ja puutarha olivat kuulemani mukaan
hyvinkin vaikuttavia. Jopa niinkin vaikuttavia, että innokkaimmat fuksit lähtivät
omalle kierrokselleen vielä sunnuntaina ennen kotiinlähtöä. Jälkeenpäin olen kuullut
menettäneeni mm. erilaisia luonnonoikkuja,
500 täytettyä kotkaa, valaan takaraivon sekä
maailman suurimman siemenen. Minun on
kaiketi pakko lähteä käymään Oulussa uudestaan.
Kun olin ottanut torkut ja saanut itseni liikkeellelähtökuntoon, käväisin oululaistuneen
biologianopiskelijaystäväni luona. Paluumatkalla törmäsin jyväskyläläisiin ystäviini,
jotka olivat seuraavaa yötä ajatellen käyneet
ostamassa korvatulpat… Viideltä pidettyihin olympialaisiin mennessä olin jo ryhdistäytynyt, ja ilmoittauduin ilman muuta osanottajaksi. Lajeihin kuului mm. lumiukon
tekoa ja pullo pyllyyn –viesti. Oma joukkueeni pärjäsi varsin kehnosti, eräs nimeltä
mainitsematon innokas fuksi sen sijaan teki
illemmalla hihkumisellaan kaikille ilmeisen
selväksi joukkueensa (tai itsensä) voiton jo
ennen palkintojenjakoa.
Ruokailun jälkeen karkasin taas omille teilleni tarkoituksenani soluttautua oululaisiin
biologipiireihin – ja hyvinhän se onnistuikin
(mustikkashotit olivat herkullisia). Parin
tunnin jälkeen joukkiomme porhalsi harvinaisen reippaasti takaisin Norssille ehtiäkseen nähdä akankannon, mutta kyseinen
pikainen urheilupyrähdys oli kiirehtimisestämme huolimatta ehditty suorittaa ennen
saapumistamme. Näin vain kännykkäkameralla otetun videon. Voittajasta minulla ei
ole hajuakaan. Mutta samapa tuo – bileet
kutsuivat!
Ruumiineritteitä vaihdettiin viikonlopun
aikana ahkerasti niin välillisesti eli pullon-

suiden kautta kuin välittömästikin (jälkikäteen flunssassa pärskiessäni mielessäni
pyörivät laulun sanat ”siinähän ne taudit
vaihdetaan”). Lauantaina suuri joukko innostui myös toisella tavalla hempeästi (tai
useimmiten hieman väkivaltaisestikin)
lähentelemään kanssajuhlijoitaan, minkä
seurauksena itse kunkin bitalaisen tuntomerkiksi tulivat punertavat läiskät kaulalla.
Lauantain bileissä yleisönsä valloitti jälleen
miesvoimistelijaryhmämme Team Testosteroni, tällä kertaa erityisen somiksi ehostettuina. Yö jatkui bilettämisen ja saunomisen
merkeissä pitkälle aamun tunneille ja taas
Norssille, ja fuksipojat uhosivat valvovansa
lähtöön asti. Eipä onnistunut – herätessäni
yksi oli käpertynyt polvitaipeeni kohdalle,
toinen löytyi kuorsaamasta saunan lauteilta.

Mukava makuupussimajoitus

Takaisin Joensuuhun lähdimme sunnuntaina puoliltapäivin, liikuntasalin jo tyhjennyttyä muista yöpyjistä. Paluumatka oli
jostain kumman syystä paljon menomatkaa
hiljaisempi eikä siitä ole paljoa kerrottavaa.
Eräällä tauolla tuli kuitenkin pikaisesti
suoritettua grillikauden avaus. Pojat iskivät
pikkuisen pallogrillin pystyyn huoltiksen
pihaan ja pian oli paistumassa viereisestä
kaupasta ostettua makkaraa, nakkeja ja
mustaamakkaraa. Herkkuja liikeni minullekin, kiitän kovasti! Kuskin käydessä levot-

tomaksi grilli pikaviilennettiin matkakelpoiseksi kylvettämällä se hangessa. Taisi se
kylvettäjäkin saada viilennystä upotessaan
reittä myöten lumeen.

Köpi ja Tiina palasivat ehjinä kotiin

Mitä BiTasta jäi muistoksi? Itse opin uusia
hauskoja juomapelejä, vaihdoin lahkeeni
vihreään ja ostin BiTa-merkin seuraksi
muitakin haalarimerkkejä. Ostettujen haalarimerkkien lisäksi joku ansaitsi teoillaan
meikäläisten Hieno mies –merkin ja saattoi sieltä muutamat poriferatkin tulla. Eräät
herrasmiehet tarjosivat omaa merkkiään
vastineeksi riitistä nimeltä MKP. Tähän
kyseenalaiseen riittiin liittyi tuli ja ihmisruumiin tietyn alueen tietynlaiset sarveisainemuodostumat. Suorituksesta jäi tekijälleen

varmasti ainakin hetkeksi aikaa epämiellyttävä muisto. Viikonlopun aikana luotiin
uusia tuttavuuksia ja yhteyksiä ja kylvettiin
hyvinkin mahdollisesti tulevan yhteistyön
siemeniä. Jonkin verran oli havaittavissa
myös ns. ssssäpinää, mutta sen hedelmistä en
tiedä sen enempää. Harhauttaakseni ajatuksenne sopimattomilta teiltä esittelen tässä
välissä suositun kannustushuutomme: KOOYY-ÄR-PEE-ÄÄ – KÄRPÄT! Toimiko?
Oululaisille kuuluu luonnollisesti suuri kiitos ja kunnia tapahtuman järjestämisestä.
Pikkuseikkana haluaisin lisäksi ilmaista
henkilökohtaisen ihastukseni siitä, että
järjestäjät olivat vaivautuneet hankkimaan
kaltaisilleni laktaasin suhteen rajoittuneille
henkilöille erikseen omat aamiaisjogurtit. Laiskempi olisi todennut, että kyllä sen
verran monipuolisilla tarjoiluilla pärjää
ilmankin. Myös paluumatkaeväät olivat
erittäin iloinen ja tervetullut yllätys. Hyvä
Oulu!
Viikonloppu oli kerrassaan erinomainen,
siitä jäi loistavat fiilikset ja hyviä muistoja, ja
riekkumisesta huolimatta jaksoin maanantaina kemian tenttiin ja sain oikein mainion
kurssiarvosanankin. Opiskelijaelämää parhaimmillaan!

4.5. Osallistujamäärä hieman pomppasi 8-Approssa
Kirstunvartija, H.
Kirstunvartijana iloitsin 8-Appropäivän
täydellistä säätä, koska hyvä sää tietää
suurempaa osallistujamäärää. Villeimmissä
unelmissanikaan en kuitenkaan haaveillut siitä, mikä paljastui todellisuudeksi.
Päivällä sain kuulla, että ennakkoon lippuja
oli mennyt yhtä paljon, kuin viime vuoden
kokonaisosallistujamäärä oli ollut. Jo silloin
olin ihmeissäni, koska olin valmistautunut
kokonaisosallistujamäärän
kohoamiseen
ehkä kymmenellä.
Kun saavuin Kerubin kuppilaan – tapani
mukaan myöhässä, joten lähtö oli jo suljettu
– pj tiedotti minulle, että kaikki noin 370
tulostettua lippua olivat menneet viimeistä
lappusta myöten. Viimeisille lipunostajille
oli lippuja jouduttu taikomaan vähän sieltä
täältä, mutta kukaan ei jäänyt ilman. Tieto
tarkoitti sitä, että osallistujamäärä nousi yli
100:lla ja Gigglingin loppubileisiin saisi
myydä maksimissaan 120 erillistä lippua,
koska kaikkien 8-Approlaisten piti mahtua sisään. Tiistai ei tosin ole mikään suuri
bilepäivä, eikä Giggling ole silloin normaalisti auki, joten emme uskoneet erikseen Gigglingiin tulijoiden määrän päätyvän riskirajoille.
Baarikiertely sujui ilman suurempia ihmeellisyyksiä, tai ainakaan niitä ei ole minun korviisi asti kantautunut. Old Dog ei tänäkään
vuonna kyennyt käsittämään, kuinka paljon
sakkia on liikkeellä ja joutui hätyyttämään
lisää työvoimaa vapaapäivän vietosta töihin.
Karelia taas keksi illan pimetessä pyytää narikkamaksua sisäänpyrkijöiltä, mikä käännytti Approlaisia ovelta. Muuten kaikki
näytti sujuvan useamman vuoden kokemuksen tuomalla varmuudella.

Gigglingiin maalia pystyttäessä totesimme appromerkkien määrän olevan illan
kävijämääräyllätyksen vuoksi riittämisen
riskirajoilla. Siksi päätimme suoraan olla
antamatta appromerkkejä Villuksille. Lopputuloksena merkkejä täytyy jaella lisätilauksen tultua yli 40 merkin suorittajalle,
joista puolet on Villuksia. Asiasta viisastuneena kaikkia 8-Appron merkkejä tilataan
nyt niin valtava määrä, että niiden on aivan
täysi mahdottomuus loppua ainakaan parin
seuraavan vuoden aikana.
Tänä vuonna moni osallistuja suoritti merkin, kävi noutamassa sen maalista, ja lähti
vielä jatkamaan pubikierrosta. Tämä trendi
ei aluksi saanut Gigglingin ravintolapäällikköä kovin onnelliseksi, mutta saattoi lopulta
pelastaa meidät, ettei kenellekään tarvinnut
kieltäytyä myymästä sisäänpääsylippua. Ilman appropassia sisään tuli nimittäin 100
maksavaa asiakasta sekä muutama V.I.P.vieras. Muutama bilsari joutui jäämään
vaihtamaan kuulumisia poken kanssa, sillä
tutkinnon suorittaminen oli vienyt heidät
kuntoon, jossa matka tyssäsi baarin oven
ulkopuolelle.
Tupa saatiin täyteen ja hieman ennen yhtä
aloitti keikkansa Sankari taustaräppärinään
Villusfuksina tunnettu pikkuveljensä. Aiemmin olivat muutamat hieman epäilleet,
miten suomiräp puree approkansaan, mutta
yleisö oli innokkaasti mukana koko keikan
ajan. Artisti oli siis loistovalinta. Rockpuolen bändivalintana aloitti kahden aikaan
Lapidus Rust. Keikka taisi yleisön mielestä
venähtää hieman pitemmän puoleiseksi, koska aluksi lavan edustalla ollut innokas kuuntelijajoukko katosi jossain vaiheessa jättäen laulajan laulamaan yksin. Musiikkina

tämäkään bändi ei tosin ollut mikään huono
valinta.
Loppuillasta paikalle saatiin sinitakkinenkin
vierailija, kun poliisi tuli tarkistamaan, miten
ilta sujuu. Koskaan minulle ei lopullisesti
selvinnyt oliko visiitillä jokin suurempikin
syy, mutta poliisin hiljainen poistuminen
paikalta kertoi, ettei mitään hälyttävää ollut
näkyvissä.
Tämän vuoden kävijämääräluvut kertovat
omaa kieltään siitä, ettei 8-Appro ole vielä
laajentumisensa äärirajoilla, vaan mahdollisesti vasta alussa. Parempi markkinointi
amk:n puolelle voisi tuoda sieltä lisää kävijöitä ja tuleva Itä-Suomen yliopisto tekee
myös kuopiolaiset entistä potentiaalisemmiksi osallistujiksi. Onkin hyvin realistista miettiä, tulisiko 8-Appron loppubileet
järjestää ensi vuonna Giggling Marlinin sijasta Nightissa, jonne mahtuu sisään enemmän porukkaa.

5. CULINARY SECTION
5.1. In Vino Veritas
Viime kevään Vappu-Halko-lehdessä oli
empiirinen tutkimus erilaisista oluista, mepä
päätimme tehdä saman, mutta viineillä. Arvoisa raatimme, joka koostui kahdeksasta
toogaan kääriytyneestä afroditesta, valitsi 11
erilaista viiniä. Jokaisella oli hieman erilaiset
valintaperusteet; toiset keskittyivät etikettiin, toiset suosituksiin. Yhtä kaikki, viinit
arvioitiin hyvien juustojen, viinirypäleiden
ja leivän kanssa nautittuna. Seuraavassa on
esitetty viini, alkuvaikutelma siitä ja lopullinen arvio niin sanallisesti kuin peukuttamalla (vanhaan roomalaiseen tyyliin).
On ehkä, huomatkaa ehkä, syytä huomioida
mahdollisesti kohonneen humalatilan vaikutus arvioitsijoiden aisteihin tutkimuksen
edetessä.
Fiesta Del Sol (Valkoviini)
Kaikilla kiire saada eka lasillinen
(Kello 19.00)
Haju tunkkainen, skumppamainen, kuplivan
helmeilevä. ei takaa antava, mutta edestä ottaa hyvin. helppo humala, jos vaan olis enemmän prossia. Halpa hyvä bilepullo.

9x

0x

0x

J.P Chenet (Valkoviini)
+ Oikea korkki, pullon ulkonäkö
Perustuoksu, isot kyyneleet, alkoholi maistuu heti, muttei potkaise. Pistävä maku,
ei kännäykseen ilman ruokaa. ”Tuli tarve
läikyttää, festaripullo”

3x

5x

0x

Devil’s Rock (Valkoviini)
- Hyvän näköinen, mutta halvan makuinen
Ei vahva tuoksu, itkee hitaammin, mutta tasaisesti, alkoholi iskee pahasti, öljyinen ja
kissanpissamainen,
huonosti takaa-antava. Kiire saada maku pois
suusta, mutta humalassa uppoais varmasti.
”Huomen aamulla voi olla tämän maku
suussa” (Martta).

0x

0x

8x

Crocodile Rock (Valkoviini)
- Pullon suunnittelussa säästelty
Pahan hajuinen, pitkäpiimäinen, liian takaaantava, mahdollisesti päänsärkyä aiheuttava,
”paska mikä paska” (Sini). Raati suosittelee
kuitenkin kokeilemaan punkkuna.

3x

1x

4x

Carlo Rossi (Roseviini)
+/- Klassinen, hienojen ihmisten pullo,
vähän tylsä
Jälkiruokamainen tuoksu, itkupilli, mustikkainen, sopisi lastensynttäreille. Loppuillan
humalannostattaja, itsetuhoisten juoma. ”Piparinhimoinen maku ja maistuu heti nakin
jälkeen” (Sini, Milla). Raati suosittelee miehille.

7x

1x

0x

Antares (Valkoviini)
+ Rohkeasti erilainen etiketti, tuli hipit
mieleen
Mötymäinen,

itkupilli,

munuaismainen,

edestä liian runsas ja takaa antaa liikaa. Lutkaviini. ”Edes huomenna ei maistu suussa
näin pahalle!” (Maiju)

Toro (Punaviini)
- Pullosta ei tullut härkää odotusten mukaisesti, ylimainostettu

0x

Punaviinimäinen tuoksu, paksut kyyneleet,
kitkerä, käynyt, mausteinen, ”Kuuntelin
pulloa, ja se kuulosti hyvältä”(Sini).

0x

13x

Torres San Valentina
+ Tyylikäs, suomalainen tilaviinimäinen
Mieto tuoksu ei anna ennakko-odotuksia,
hapokas, mutta vetinen, itkee hitaasti, soikiomainen, ”Edellisen jälkeen mikä tahansa
maistuu hyvälle” (Tiina)

4x

3x

1x

Tökkimispiste
Ensimmäiset laulut ja vihdoin viini alkaa
aiheuttaa kontaktia. Enää ei havaitse yksityiskohtia. (Kello 20.51)
Jean Jean (Punaviini)
+ Käteensopiva, hieman käyrä pullo (myös
humalassa)
Haju jakaa mielipiteet, itkee epätoivoisesti,
peruspunkku, ”Käyrä maku suoristuu juodessa” (Martta) ja ”Maistuu niin pahalle,
kun punkut yleensä..” (Vilma)

1x

4x

2x

El Tiempo (Valkoviini)
+/- Kaikkien tuntema teiniviini
Haisee pahalle, itkee pidättäytyväisesti, ’kukaan ei rakasta mua’-viini, hinta-laatusuhde
kohdallaan. ”Uppoaa kuin hohtimet mummoon” (Vilma),”Voisin nukkua tämän kanssa” (Martta). Aiheuttaa naururemakan, joka
ei meinaa laantua.

7x

2x

0x

0x

8x

0x

Spumante (Kuohuviini)
Ei itke, mutta nauraa, oksennettava, tynnyrimäinen sivumaku, helppo ku teini kännissä..
” V***u tässä jaksa enää selitellä!”(Martta)

3x

4x

1x

Kun viinit oli testattu ja humalan jumalat
lepytetty, siirtyivät toogiin kääriytyneet
kaunottaremme paikallisen anniskeluravintolan nektariineista nauttimaan (kukaan ei
tainnut enää tilata viiniä, ihme ja kumma!).
Toogat aiheuttivat lievää ihmetystä ja hämmennystä.
Viini toi esiin ihmisten todellisen luonteen:
kun neidot kyllästyivät kyselyihin polttareista tuli kahdeksasta siveästä ja hyvin
käyttäytyvästä opiskelijatytöstä aggressiivisia ja kiihkomielisiä uskonlahkolaisia, jotka
tekivät käännytystyötä Gigglinkissä uskonsa
eteen. ”Älkää juoko viinaa! –jääpähän meille
enemmän!”
Viinissä todellakin on totuus!
Tarina ei kerro päätyikö Martta lopulta nukkumaan El Tiempo-pullon viereen vai ei..
Testausryhmä
Vilma (kirjuri), Riikka, Martta, Sini, Kaisa,
Tiina, Annis, Maiju ja Milla testausryhmän
tarkkailijana

5.2. Karjalanpiirakat mummon mallilla (ehkä noin 30 kpl)
Koska Pohjois-Karjalassa asutaan, tulisi jokaisen ainakin kerran elämässään kokeilla karjalanpiirakoiden tekoa. Vaikeaa se ei ole, mutta vie aikaa. Lopputuloksesta ei kannata olla
niin turhan tarkka… eihän kukaan ole rypyttäjä syntyessään, vai miten se vanha sananlasku
meni.
Ainekset:
Kuori					
2 dl vettä				
1 tl suolaa				
1 ½ dl vehnäjauhoja ja			
4 dl ruissihtijauhoja			
tai 5 ½ dl ruissihtijauhoja			
					
Voiteluun
(2 dl kiehuvaa vettä (ja maitoa))
50 g voita

Täyte (elikkäs piirakan sydän)
5 dl vettä
3 dl puuroriisiä
1 l (täys)maitoa
1 ½ tl suolaa
(1 rkl voita)
(1 kananmuna)

Teko-ohjeet:
Keitä täytteeksi riisipuuro: kiehauta vesi. Lisää riisit ja keitä noin 5 minuuttia, kunnes vesi on
suunnilleen imeytynyt riiseihin. Lisää maito ja hauduta riisipuuroa noin tunnin ajan. Sekoita
välillä! Ei maito pala pohjaan. Pohjaan palamista voi ehkäistä lisäämällä keittovaiheessa 1
rkl voita puuron sekaan. Lopuksi voit lisätä kananmunan makua ja rakennetta parantamaan.
Mausta suolalla. Anna jäähtyä. Puuro on sopivan jöötiä, kun lusikka seisoo.
Sekoita vesi, suola ja jauhot keskenään ja vaivaa notkeaksi taikinaksi. Muotoile taikinasta
tanko ja jaa se 25–30 osaan. Pyöritä palat palloiksi ja painele ne litteiksi kakkaroiksi. Peitä
muovilla. TAI Ota n. puolet taikinasta, pulikoi se suunnilleen sentin paksuiseksi levyksi ja
ota siitä juomalasilla pyöreitä kakkaroita.
Ajele eli pulikoi kakkarat piirakkapulikalla ohuiksi, pyöreiksi (soikeiksi) piirakankuoriksi.
Käytä runsaasti ruisjauhoja. Pinoa kuoret limittäin pöydälle ja ripottele jauhoja väliin. Peitä
muovilla! Ei taikina kuivu ja myteydy. Levitä kuoret leivinpöydälle ja harjaa ylimääräiset
jauhot pois molemmilta puolilta, jos tarvetta. Levitä täytettä tasaiseksi kerrokseksi. Ummista piirakat poimuttamalla reuna sormin täytteen päälle. Mitä ryppysempi piirakka sen
parempi, mummo kiittää!
Paista 275–300 asteen lämmössä noin 15 minuuttia.
Voitele piirakat voisulalla (vesi-voiseoksella) ja pane ne kulhoon. Peitä leivinpaperilla ja liinalla ja anna hautua pehmeiksi. Limaista, mutta maukasta!
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7. RIDDLES AND ACTIVITIES

6.1. Biotieteiden tiedekunnan hyvä ope 2009

7.1. Kuva-arvoituksia

Tänä talvena oli taas aika selvittää meidän tiedekunnan luennoitsijoiden parhaimmisto. Opetustoiminnassa kunnostautuneita selvitettiin äänestyksellä, joka toteutettiin kopilla suljettuna lippuäänestyksenä.
Mikrovillukset olivat äänestyksen suhteen aktiivia ja ehdokkaita löytyi peräti 11 kappaletta.
Äänten jakautuminen oli tasaista, toisin kuten kopilla oli ehditty spekuloida.
Parhaaksi opeksi selvisi

Jarkko Akkanen

Perusteluja oli muun muassa:
rento äijä
omituiset tentit
asian ymmärtämisen kehittäminen
hyvät luentomateriaalit
vuorovaikutustaidot
rauhallinen ja varma puhetapa
Jarkon lisäksi kunniamaininta kuuluu Kaija Keinoselle, Maisa Viljaselle, Anu Valtoselle ja
Matti Vornaselle, sillä he kaikki keräsivät runsaasti ääniä ja kehuja.
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7.2. Kuin kaksi marjaa

7.3. Kuinka koristella huoneisto
Joskus kun valkoiset seinät tuntuvat kaatuvan päälle, tekee mieli piristää omaa ja kämppiksiensä eloa iloisella graffitilla. Silloin ei muuta kuin tussit, liidut, vesivärit, grayonit,
sprayt, maalit ja julisteet käteen ja toimintaan. Tällaistakin voi saada aikaiseksi:

Levänen, R. Villuksen PJ

Lavigne, A. Pop-Rock tähti

7.4. Halolla päähän lyöneelle sakot

Tässä vielä kuva kappaleeseen 5.1. kun
se ei sinne mahtunut. Ei voi muuta kuin
yhtyä Kipparikvartetin vuoden 1953 hittikappaleeseen: “Oi jospa oisin saanut
olla mukana” (toim. huom.).
Kuva-arvoitukset olivat:
1. Mykoritsa
2. Protonipumppu
3. Nokkakolari

7.5. Askartele itsellesi pandanaamari
Kaavat seuraavalla sivulla.
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