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Pääkirjoitus
Näin siinä kävi, että tätä juttua kirjoittaessani, 
en vieläkään aivan täysin ymmärrä, mihin hel-
vettiin nyt olen oikein ryhtynyt. Marraskuussa, 
edeltävän vuoden viimeisessä toimituspalave-
rissa, en todellakaan olisi arvannut olevani se 
guru, joka vetää seuraavan palaverin, ideoiden 
onnellisna toimituskunnan kanssa seuraavan 
niteen sisältöä. Mutta eikös niin vain sitten käy-
nytkin. Ei sillä, että katuisin päätöstäni lähteä 
ainejärjestömme lehden luotsiksi, päinvastoin. 
Geeneissä ei allekirjoittaaneella ole tietääkseni 
ikinä ollut lehtimiehen vikaa, mutta se ei tätä 
varnitsalaista estä antamasta täyttä panostaan. 
eheän ja perinteikkään lehtemme tekoon.

Yksin Varnitsa-lehti ei silti mitenkään synny, 
olitpa sitten millainen kynänpyörittäjä tahansa. 
Uskon ja luotan lehtemme lahjakkaaseen sekä 
uskomattoman motivoituneeseen toimittajare-
pertuaariin, joista osalla on pelkästä V-lehdestä  
niin paljon omaa  kokemusta, kuin itselleni on 
ehtinyt kertyä opiskeluvuosia. Joillakin ehkä 
vielä sitäkin enemmän. Tästäkin huolimatta on 
eittämätön tosiseikka, että toimituskuntakin on 
riippuvainen jatkuvuuden kierteestä. Mitään 
globaalisti tunnustettua ja Pulitzer-palkittua 
osaajaa lehti ei niinkään tarvitse, vaan kaikki 
nimellinenkin asiantuntemus eri aihealueista 
niittää kiitosta lehden teossa. Jos et ole koskaan 
aikaisemmin ajatellut V-lehteen kirjoittamista, 
livahda mukaan seuraavaan toimituspalaveriin.  
Ehkäpä löydät kipinän kirjoittamiseen. Niin 
taisi itsellenikin käydä pari vuotta sitten.

Yksi asia on harvinaisen selvä: Varnitsassa 
on tehty viime vuosina todella hyvää työtä.  
Unohtamatta vanhempia konkareita, leh-
den direktööreistä  Joni, Tuomas ja Aikku          
ovat pitkälti tehneet Varnitsasta juuri sen 
”wanhan ja uskollisen” julkaisun, jota se on 
näinä päivinä. Kiitos heille siitä!

Nyt onkin pidemmittä puheitta aika siirtyä 
ensimmäisen Varnitsa-lehden pariin,mallia 
vuosi 2017. Olkoon se teille luettavana yhtä 
eriskummallisen hauska, kuin se oli tälle      
reportterinalulle tehdä. Yhtä varmaa kuin 
Guggenheimin jäänti vaille valtion rahaa,     
on vilpitön haluni, toiveeni ja motivaationi 
nitoa teille kasaan niin hyviä lehtiä, kuin vain 
nämä taittotekniset mahdollisuudet sallivat. 
Aikanaan selviää, miten tästä tehtävästä suo-
riuduin ja jäänkin innolla odottamaan teiltä 
uusia ehdotuksia sekä rakentavaa palautetta.
Nauttikaa meemeistä!

- Ville
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Myös yhteydenpito toisiin ainejärjestöihin ja 
muihin yhteistyötahoihin on olennainen osa 
Varnitsan toimintaa. Nähdäkseni on fiksum-
paa rakentaa siltoja, kuin muureja. Tämänkin 
osalta on suunnitteilla uusia kuvioita, vanho-
ja ja toimivia yhteistyön muotoja tietenkään 
unohtamatta. Ainejärjestönä meillä on halu-
tessamme mahdollisuus vaikuttaa paitsi pai-
kallisella, myös kansallisella ja kansainväli-
selläkin tasolla. Paljon riippuu jälleen meistä 
itsestämme.
Tuleva vuosi pitää epäilemättä sisällään pal-
jon haasteita, mutta uskoakseni vielä huomat-
tavasti enemmän mahdollisuuksia. Itse aion 
ainakin ottaa tulevasta vuodesta ilon irti, ja 
samaa suosittelen lämpimästi muillekin. Olen 
paitsi innoissani, myös erittäin luottavainen. 
Itseeni olen toki jäävi ottamaan kantaa. Par-
haani tulen Varnitsan eteen tekemään, se on 
varma. Koko muun hallituksen suhteen voin 
vakuuttaa, erästä Putouksen melko maltilli-
sesti menestynyttä sketsihahmoa lainaten, ti-
lanteen olevan täysin hallinnassa!

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Pyry Saloranta

Puheenjohtajan palsta
Kirjoitan tätä ensimmäistä V-lehden kirjoi-
tustani Varnitsan puheenjohtajana Lieksassa 
pidettyjen hallituksen tappajaisten jälkimai-
ningeissa. Mikä tapahtui Lieksassa, jääköön 
pääosin Lieksaan. Enemmän tai vähemmän 
tositapahtumiin perustuvia tuokiokuvia reis-
sulta on toki mahdollista lukea erään juhliin 
osaa ottaneen, ja ilossa myötäeläneen henki-
lön kertomana tuonnempana lehden sivuilta. 
Sen verran voin kyseisistä kemuista kertoa, 
että ne osoittivat Varnitsan olevan tulevankin 
vuoden varsin elämäniloisissa ja luovissa kä-
sissä.

Näin vuoden aluksi lienee paikallaan kysyä, 
kuinka tehdä Varnitsasta humanistille entis-
tä parempi paikka elää ja hengittää? Kaikki 
lähtee toki meistä hallituslaisista itsestämme. 
Ainejärjestö on joka tapauksessa tasan niin 
aktiivinen kuin sen jäsenistö on. Tämä ei kos-
ke ainoastaan meitä hallituslaisia, vaan yhtä 
lailla jokaista varnitsalaista. Tapoja vaikuttaa 
on monia, aina hallitus- ja toimikuntatyös-
kentelystä Varnitsan auttaviin käsiin, kahvi-
vuoroavautumisia unohtamatta. Jos tahtoa 
on, myös keinoja löytyy!

Varnitsan vuosi 2017 sisältää sopivan sekoi-
tuksen perinteitä ja uusia aluevaltauksia. 
Kevään osalta kohokohdiksi muodostunevat 
maaliskuussa järjestettävä Historian Opis-
kelijain Liiton seminaari, lähes kulttimainee-
seen kohonneet Lasiterassin lavatanssit huh-
tikuussa, sekä tietysti kevätpäivät. Kuitenkin 
luvassa on myös jotain täysin uutta, suoras-
taan speciaalia. Paitsi tapahtumien tiimoilta, 
myös muun Varnitsan toiminnan osalta pu-
haltavat uudet tuulet. Esimerkkinä mainitta-
koon, että viimeistään seminaariin mennessä 
tulemme kokemaan eräänlaisen merkkitapa-
uksen;)
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-sia ei julkaista tulevaisuudessa enää samalla 
tavalla, vaan seinälle ilmestyy vain jonkinnä-
köinen koonti tai jakauma tenttien tuloksista. 

Aiomme Varnitsan hallituksen kanssa kehittää 
toimintaamme useilla eri osa-alueilla teidän 
eduksenne. Pidämme nyt keväällä palauteky-
selyn, jonka kautta pääsette itse vaikuttamaan 
ja ilmaisemaan mielipiteitänne laitoksen opin-
tosisällöistä. Tämän lisäksi järjestämme syk-
syllä promootiokiertueen, jossa ideana on että 
varnitsalaiset jalkautuisivat omille kotipaik-
kakunnilleen ja esimerkiksi vanhoihin lukioi-
hinsa markkinoimaan opiskelijayhteisömme 
ja laitoksemme mahtavuutta. Huippuhauskaa 
ja tärkeää hommaa (laitos kustantaa matkat), 
ja ohessa olisi tarjolla myös arvokasta esiin-
tymiskokemusta!  Pidämme vuoden lopulla 
myös työelämätapahtuman, jossa olisi tarjol-
la urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvää 
koulutusta niin opettajille kuin asiantuntijoil-
lekin. Nämä kaikki yleishyödylliset projek-
tit edellyttävät kuitenkin myös aktiivisuutta 
ja osallisuutta teiltä. Toivonkin että lähdette 
avoimin mielin messiin uusiin hankkeisiin ja 
tapahtumiin. 
Check it out!

- Ale

Allright! 

Uusi vuosi on startannut ja meininki lähtee 
rullaamaan uusilla renkailla myös näin edun-
valvonnan suunnalla! Tuleva vuosi sisältää 
useita niin nihkeitä kuin myös päheitäkin 
muutoksia. Sopo-puolella konkreettisimmin 
opiskelijan arkeen vaikuttanee elokuun alus-
sa voimaan tuleva opiskelijoiden tulopohjan 
mullistava opintotuen muutos. Korkeakou-
luopiskelijoiden opintoraha ”yhtenäistetään” 
toisen asteen opintorahan kanssa, eli suomek-
si sanottuna sitä leikataan 86 euroa pienem-
mäksi. Tätä kompensoi kuitenkin jossain mää-
rin lainatakauksen nosto 650 euroon, tosin 
opintolainahyvitys koskee yhä vain 400 euroa 
kunkin kuukauden lainamäärästä. Opintotu-
en asumislisä siirtyy tuossa samassa rytäkässä 
historiaan ja opiskelijat liitetään yleisen asu-
mistuen piiriin. Tämä muutos on varsinainen 
kaksiteräinen miekka, osa hyötyy ja toiset taas 
eivät. Tiedotan asumistukeen liittyvistä jipois-
ta lähempänä tarkemmin somessa! Sopo-puo-
lella näkyy kuitenkin myös valonpilkahduksia. 
Sote-uudistuksen yhteydessä lakkautusuhan 
alla vaappunut YTHS säilyy, ja todennäköises-
ti myös vahvistuu kun tulevaisuudessa myös 
ammattikorkeakouluopiskelijat kuuluvat sen 
piiriin 

Koulutuspoliittisella puolella sen suurempia 
uudistuksia ei ole lähiaikoina tulossa, koska 
uusi opintosuunnitelmahan saatiin juuri viime 
syksynä laitettua käytäntöön. Opettajaopiske-
lijoiden opintojen ajoittamissuosituksia muu-
tetaan jossain määrin, lisäksi arkistoalan sekä 
Venäjän- ja rajatutkimuksen opintokokonai-
suuksiin tulee pieniä uudistuksia. Yleiset ten-
tit siirtyvät tämän vuoden jälkeen historiaan, 
ja laitoksemme kirjatentit tehdään vuodesta 
2018 eteenpäin aina sähköisinä. Tämän ohella 
laitoksen ”itkumuuri” eli seinä jonne tenttitu-
lokset on ollut tapana ripustaa, poistuu nykyi-
sen mallisena käytöstä. Yksittäisiä tenttitulok-

Kopo-sopolta
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Kolumni
Suuri päätös

Vuodenvaihteessa tein suuren päätöksen. On se toki pyörinyt mielessäni enemmän tai vähemmän jo 
kesästä lähtien. Öisin lehtiä jakaessa oli hyvää aikaa miettiä kaiken näköisiä asioita. Ja ensimmäisen 
kerran tuo ajatus heräsi minussa jo lukiossa, silloin en vain uskaltanut lähteä toteuttamaan sitä. Olen 
minä nytkin useaan otteeseen epäillyt itseäni ja sitä, pystynkö siihen oikeasti. Mitä jos en uskalla-
kaan? Onko se liian iso riski? Miten tulen pärjäämään? Sen kuitenkin tiedän, että jos nyt en tätä asiaa 
toteuta, jään katumaan sitä loppu elämäkseni. 

Mitä olen siis päättänyt? En ole päättänyt ryhtyä vegaaniksi tai absolutistiksi tai elämään avoimessa 
parisuhteessa. En ole myöskään päättänyt vaihtaa alaa. Olen päättänyt lähteä ensi syksynä vaihtoon 
Iso-Britanniaan. 

Joku voisi sanoa, että teen kärpäsestä härkäsen tällä vatvomisella ja paisuttelulla, mutta minulle, joka 
nauttii kaikkein eniten tasaisesta ja muuttumattomasta arjesta, tämä on iso juttu. En ole ikinä pitä-
nyt erityisesti muutoksista riippumatta siitä olivatko ne isoja vai pieniä. Pienempänä jo pelkästään 
viikonloppureissulle lähteminen oli minulle lähes ylivoimaista, vaikka tiesinkin että reissusta tulisi 
hauska. Näin vanhemmiten olen oppinut sietämään muutoksia elämässäni ja suhtautumaan niihin 
rauhallisemmin panikoinnin sijasta. 

Monta mutkaa tässä matkassa tosin on. Ja ensimmäinen niistä on se, että minun pitäisi ensiksikin 
päästä sinne vaihtoon. Jos en syystä tai toisesta tulekaan valituksi, on tämä kaikki tuskailu ollut aivan 
turhaa. Ja tämä valituksi tuleminen tai tulematta jäämi-
nen lisää tähän prosessiin aivan oman jännitysmoment-
tinsa. Ja nyt, kun olen vakaasti päättänyt haluavani lähteä 
vaihtoon juuri Iso-Britanniaan, olisi se aivan suunnaton 
pettymys, jos en pääsisikään. Mutta toisaalta se saattaisi 
toki olla myös helpotus..?

Nyt en voi kuitenkaan muuta kuin pitää itselleni peukku-
ja ja toivoa, että pääsisin vaihtoon. Ja tietysti jatkaa her-
moilua. Kevät näyttää, miten tässä lopulta käy. Toivotaan 
parasta ja pelätään pahinta, vai mitenköhän se menee, 
sillä se paras vaihtoehto on myös se pelottavin. Pääasia 
kuitenkin on se, että uskaltaa uskaltaa, kuten jossain tv-
sarjassa joskus sanottiin, ja että uskaltaa yrittää, sillä jos 
ei ikinä yritä mitään oman mukavuusalueensa ulkopuo-
lelta, ei saa koskaan tietää mihin kaikkeen sitä pystyy-
kään. Omien siipien kantavuutta ja omia rajojaan on hyvä 
kokeilla, muussakin kuin bilettämisessä.

- Aikku
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Joku Vitun Mökki 2017
Rakas päiväkirja

Kerron nyt yhdestä mökkireissusta, jota myös hallituksen tappajaisiksi kutsutaan. Tapah-
tumapaikkana on Lieksan korvessa sijaitseva idyllinen mökki saunoineen ja pulkkamäki-
neen. Meitä oli sekalainen seurakunta viettämässä hauskaa viikonloppua, osa oli jo neljättä 
kertaa putkeen, kun toiset vasta menettivät tappajaisneitsyytensä. 
Jo mökin vuokraamisessa oli pienimuotoisia ongelmia, kun uskollinen Rääkkylän mökki 
oli vuokrattu rakkaille itänaapurin asukeille. Loogista olisi tietenkin nimittää uutta mökki-
paikkaa Lieksan mökiksi, mutta jostain syystä kuulun vieläkin Whatsapp-ryhmään nimeltä 
Joku vitun mökki. Joka tapauksessa viikonloppu meni osapuilleen näin:

La 28.1.

Matiaksen autolasti saapui about puoli neljältä ensimmäisenä perille, minkä takia päästiin kuun-
telemaan mökin omistajan laveaa esittelyä niin käytännön asioista kuin myös mökin historiasta. 
Tommin ja Pyryn kuormat saapuivat myöhemmin. Seinän vieressä olleet pulkat aiheuttivat eten-
kin allekirjoittaneessa riemun kiljahduksia!
Alku on aina vähän jäykkää ja jäätä yritettiin murtaa niin kahvin juonnilla, saunan lämmittämisel-
lä kuin myös salaatinteolla. Kuten tavallista, miehet lämmittivät saunaa ja naiset (+Eero) laittoivat 
ruokaa. Toisin sanoen lämmitettiin pizzat ja pilkottiin salaattiaineet. Lopullinen jään rikkominen 
tapahtui tuttuun tapaan eli juomapelien avulla, jolloin juttukin lähti luistamaan ja jostain syystä 
inttijutut nousi jälleen miehillä puheenaiheeksi (AAAARRRRGH!!) Mutta naiset! Keksimme vas-
taiskun, joka hiljensi kovimmankin korpisoturin: Menkat ja kaikki niihin liittyvät asiat.

Kun kaikki olimme tarpeeksi traumatisoituneita, pääsimme syömään lohturuoaksi pizzaa. Tom-
mi toimi isäntänä rajoittaen kaikkien pitsansyöntiä viiteen 
palaan ja kehotti Matiasta salaatinsyöntiin. Kävi ilmi, että 
Matias kuuluu niihin miehiin, jotka mieltävät salaatin vain 
pupujen ja betaurosten ruoaksi.

Ruoan jälkeen oli pieni mäenlaskuhetki, johon osallistui 
kokonaista kolme ihmistä: Heidi, Sanni ja minä. Muut 
joivat ja pelasivat beer pongia. Voittaja ei ikinä selvinnyt 
mutta Ale hioi taitojaan juontajana. Sitten saunaan järjes-
tyksessä naiset ja miehet. Kaikille saunojille tuli todennä-
köisesti mustelmia ja haavoja, sillä jäisessä hangessa kie-
riminen ja mäenlasku on vähän hazardia… You know, kun 
on niinku alasti.

Miesten ollessa saunassa naiset aloittivat juomapelien pe-
laamisen. Ja kokivat yllätyksen…! Pelinä oli se, mitä kaikki 
ajattelee toisistaan. Vähän niin never have I ever, joka toi-
mii, että sanoo väitteen, joka ei sovi itseensä mutta kaikki 
muut kehen se sopii, juovat. Tässä pelissä sanotaan väite 
ja kaikki osoittavat sormella, kehen kyseinen väite sopii. 
Hauska peli, jossa paljastui yllättäviäkin stereotypioita eri 
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Joku Vitun Mökki 2017
ihmisistä. Ja se yllätys oli… Wait for it... Villen ilmestyminen mökille!!!!
Okei, myönnetään, aikamoinen antikliimaksi…

Kun miehet tulivat saunasta, niin jatkettiin paljastavia juoma-
pelejä. Pelissä psykologi kävi selväksi, että Jaakosta ei ikinä tule 
psykologia. Paljastuksiakin tuli, esim aika moni on ollut ihastu-
nut toiseen varnitsalaiseen, joku on murtautunut taloon ja joku 
olisi valmis ostamaan seksipalveluita. Tämän enempää en muis-
takaan, koska juomapelien juomisosuus alkoi tehdä tehtävänsä. 
Kymmeneltä Sanni ei enää muistanut Eeron nimeä. Pelit eivät 
tietenkään loppuneet siihen, vaan seuraavana oli vuorossa huo-
juva torni, joka jostain syystä kaatui aika usein. Muistettavinta 
oli uuden puheenjohtajamme mäenlasku vain kengät jalassa.

Pelien jälkeen Eero kaivoi kitaransa esille ja sitten laulettiin 
koko loppuyö aina aamuun asti. Tai siis Eero, Sussu, Pyry, Ale ja 
minä lauloimme, muiden yrittäessä epätoivoisesti saada unen-
päästä kiinni. Jotain vaimeita vastalauseita kuuluikin silloin 
tällöin kuskeilta … Mutta olkoot tyytyväisiä, että Ukkometso 
ei soinut. Sen sijaan saivat nauttia hyvästä musiikista laajalta 
skaalalta aina rockista riparilauluihin. Kai siinä kuudelta aamul-
la talo hiljeni.

Su 29.1.

Sunnuntaina meno oli aika hiljaista. Pikkuhiljaa ripotellen porukka kömpi ylös sängyistään. Mai-
nittakoon, että Ale, Eero ja Sussu olivat ehkä huonoimmassa kunnossa: Ale kävi kerran yrittämässä 
ylösnousua mutta pääsi vain sohvalle örisemään ja palasi sitten takaisin nukkumaan. Eero oli kote-
loitunut peittoon ja Sussu muuten vain antoi kasvot krapulalle. Ville ja Minna olivat freesimmät for 
obvious reasons. Siivottiin ja lähdettiin kotiin.
Siinäpä se sitten oli…

Terkuin: 
Hilla

Pohjalainen psykologi (oik.) demonstroi 
ammattitaitoaan. Syynä olut (edessä 
oik.). Vieressä kirstunvartija Tommi

(Oik.) Varnitsan luontokuva 2017

Pohmeloperhosen (lat. eros ramazotti) 
toukka luontaisessa elinympäristössään

Bongattu Lieksassa 29.02.2017
Kuvannut: Hillamari Kalmari
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Imatra

Näin kevään korvilla moni miettii varmasti 
jo kesän matkakohteita. Varnitsa-lehti ha-
luaa tukea kotimaan matkailua, ja matka-
kohteeksi valikoitui Etelä-Karjalan helmi, 
Imatra. Imatralle kannattaa matkustaa vain 
kesäisin, sillä silloin se on hiukan vähem-
män masentava paikka.

Nähtävyydet
 
”Ei ole Vuoksen voittanutta, ylikäynyttä Imat-
ran”, tiesi jo Kalevala kertoa. Imatran kiistatta 
tunnetuin nähtävyys onkin Imatrankoski, Suo-
men vanhin turistikohde ja itsemurhapaikka. 
Tarinan mukaan turisteille ei aikoinaan myyty 
pelkkää menolippua Imatralle, sillä eihän kel-
lään voinut olla muuta syytä jäädä Imatralle 
kuin päiviensä päättäminen. Koskeen hypän-
neille (94 ihmistä) on omistettu patsas, ja yksi 
heistä kummittelee Imatran Valtionhotellin 
neljännessä kerroksessa. 
Brasilian keisarin lisäksi Imatran kuuluisin vie-
ras oli itse Adolf Hitler, jonka kerrotaan miltei 
törmänneen lentokoneellaan Imatran toisen 
suuren nähtävyyden, Stora Enson, korkeim-
paan piippuun saapuessaan marsalkka Man-
nerheimin syntymäpäiville kesällä 1942.

Kosken ja tehdasmiljöön lisäksi turistia viih-
dyttävät lukuisat liikenneympyrät, joissa pyörii 
kuin karusellissa konsanaan.  Oiva pyhiinva-
elluskohde on Osuuspankin Otto-automaatti, 
jonka edessä Cheek sai turpaan. 

Hyvä tietää

Imatralainen ei ymmärrä, jos kysyt tietä ”kes-
kustaan”. Kysy sen sijaan reittiä ”kulmille”. Älä 
kehu Lappeenrantaa tai vertaa sitä Imatraan.

Ihmiset ja kaupunki

Imatran nykyinen väestö koostuu venäläisistä, 
elämämkoululaisista ja venäläisistä. Alkuasuk-
kaat tunnistat siitä, että heillä on pihallaan Ve-
näjälle suunnattu tykki. Omintakeinen kieli on 
myös varma tuntomerkki: ”A vot! Mut tiiät sie 
mitä hää teki?” 

Imatralla on pääosin turvallista liikkua, mutta 
joitakin asuinalueita turistin kannattaa vält-
tää. Vuoksenniskalla haisee paska (lue: raha), 
Rajapatsaalla sinut hakataan ja Sienimäellä 
lähtee henki. 
Ruokapaikoista maininnan ansaitsee Seven 
Grilli. Sen öisessä jonossa voi niin historioit-
sija kuin kulttuuriantropologikin seurata ai-
tiopaikalta, kuinka alkuasukkaat kamppailevat 
lajitovereitaan vastaan siitä, kuka saa ensim-
mäisenä maistaa kuuluisaa kanarullaa. 

Mitä mukaan? 

Henkivakuutus, jäykkäkouristusrokote, päih-
teet ja Venäjä-suomi-sanakirja

Tunnettuja imatralaisia

Kohupappi Eero Jaakkola (lisätietoa Youtu-
bessa), Antsku, Suomen suurin tervaleppä.

Matkavinkki

Kuva: https://www.facebook.com/vainimatrajutut/
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Tänä päivänä vain täysin sosiaalisesta mediasta eristäytynyt ihminen saattaa olla on-
nistunut välttämään kaikki meemi-ilmiöt. Yhtä todennäköistä on myöskin se, että joku 
on onnistunut välttämään kaikki poliittiset meemit. Poliittiset meemit ovatkin jo niin 
yleisiä, että niitä käyttävät niin elämästä vieraantuneet hallituspuolueiden edustajat 
kuin jotkut anarkistiryhmittymien jäsenetkin ja kaikki siltä väliltä.

Parhaimmillaan poliittinen meemi ottaa kärkkäästi kantaa ajankohtaiseen tai ajattomaan 
teemaan lievällä tai isommalla huumorilla. Pohjimmaisena tarkoituksena on herättää kes-
kustelua, kannatusta tai raivostumista. Valitettavasti kaikki meemit eivät ole yhtä onnistu-
neita kuin toiset esimerkiksi eräs nimeltä mainitsematon puolue, kutsuttakoon heitä ruisku-
kaksi, juhli meemin muodossa kumotuksi saatua asiaa, jonka juuri tuo ruiskukkapuolue oli 
alulle laittanutkin.

Mikäli haluat itse luoda kantaa ottavan poliitti-
sen meemin, mieti ensin mitä tai mistä asiasta 
haluat sanoa. Tämän jälkeen pohdi, onko sinul-
la vain halua aukoa päätäsi vai onko toiminnal-
lasi jokin päämäärä. Tämän jälkeen valitse jokin 
kuva (pääministerin virnuileva pärstä käy oi-
kein hyvin) ja keksi jokin teksti ja yhdistele ele-
mentit tietokoneesi kuvankäsittelyohjelmalla 
tai netissä valmiiksi olevilla meemigeneraatto-
reilla ja valmistaudu kohtaamaan vastustajasi. 
Jos kuva vastaa tuhatta sanaa, on luonnollisesti 
kuva, jossa on sanoja todella tehokas ase.

Lopuksi vielä asiaa kuhasta, tuosta vesiemme pikku samuraista. Aina silloin tällöin nousee 
meemien maailmassa jokin teema tai asia nousee ilmiöksi ja luonnollisesti tämä kattaa kaik-
ki meemit. Esimerkiksi viime vuonna kuhan ei annettu uiskennella rauhassa vaan tämä nou-
si vastustamaan ja varmaan myös kannattamaan kaikennäköisiä asioita, kuten hallitusta. 
”Kaikki tulee olemaan vielä hyvin, kuha kaataa hallituksen”.

TK

Poliittisia meemejä

Lähde: reddit.com
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Totuus Vauva.fi:stä

Paikka, jota akateemikko kammoaa. Nettit-
rollien paratiisi. Elämämkoululaisten tieto-
pankki. Mikä se on? Vauva.fi tietenkin! 

Tämän keskustelupalstan viestiketjuissa jae-
taan mitä rankimpia elämänkokemuksia.

Suomen rikas internet-kulttuuri

”Taisi muuttaa homo naapuriin – Kyllä ahdistaa kun alkaa jotakin homojuhlia pitämään 
tai miehien kanssa hässiä. Eihän noista tiedä. Nyt laskee minun asuntoni arvokin.” 

Aivan, jokainen meistähän jakaa tämän huolen. Joensuun Ellinkin upeat, laadukkaat ja 
aina niin lämpimät asunnot kumottavat kohta tyhjyyttään, sillä homoseksuaalien hässi-
minen on lähtenyt käsistä kaikissa B-rapuissa. Am I right?

”Tosipuhetta jokaiselle TV 1 Klo 22 tänään , muslimien 
touhut Tanskassa  !! – Jokaisen suomalisen on syytä kat-
soa tänään mitä islamistit siellä Tanskassa puuhailevat! 
Sharialakiahan me täällä Suomessakin kaipaamme ko-
vasti! Neitoset, kannattaa otta muslimi mieheksi! Nimi-
merkillä Ei naurata” 

Mehän Suomi-neitoset ”otta” muslimi mieheksi. Ovathan 
he komeampia kauniilla rusketuksellaan ja he sentään tie-
tävät sen tosiasian, että naisen paikka on nyrkin ja hellan 
välissä, missä sen luonnollisesti kuulukin olla. Kukapa ei 
haluaisi pukeutua kauniiseen burkhaan kesähelteissä? 
Luonnollisesti kaikki muslimit haluavat Sharia-lain tänne 
Pohjolaan ja sitä tulisi ehdottomasti soveltaa kevytken-
käisiin naisiin. Nainen, joka lähtee ilman miehen lupaa 
pihalle, ansaitsee kuin ansaitseekin, tulla kivitetyksi tai 
vähintäänkin hieman happoa kasvoille. Hyviä huomioita 
tältäkin tosielämän sankarilta!
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”Mitäs nyt? Tinderistä loppui miehet, 
Happy pancakessa tosi rumia miehiä – 
Samoin Suomi24:ssa. Missä kaikki hy-
vän näköiset miehet ovat?” 

Huomaa, että tämä henkilö ei ole koskaan 
astunut jalallaankaan Educalle. Miksi 
katsoa Tinderistä miehiä, kun voi livenä 
ihailla kuinka Varnitsan raavaat ja seksiä 
tihkuvat miehet astelevat ylpeinä homei-
sen Educan käytävillä. Varnitsan miehistä 
lähtevä myskinen ja alkukantainen tuok-
su houkuttelee niin naaraat kuin koiraat-
kin näiden aina ahkerien opiskelijoiden 
kimppuun. Huoli pois toveri! Varnitsan 
miehissä on vielä jäljellä sinkkuja ja mo-
nenlaisia kinkkuja sulostuttamaan iltaasi. 

”Onko Kouvola oikeasti niin kamala 
paikka, mitä täälläkin annetaan ym-
märtää? – Kun puhutaan, että jollain on 
kouvolatukka tai jossain on ”meno vitun 
kouvola”, niin mistä nuo toteamukset 
juontavat juurensa? Onko Kouvolassa 
jotenkin todella tyylitöntä ja red neck – 
tyyppistä väkeä? En tiedä, koska en ole 
koskaan käynyt kyseisellä paikkakun-
nalla.”  

Voi sinua raukkaa, joka olet joskus näh-
nyt Kouvolan Neuvostoliiton aikaisia 
betonihirviöitä. Miehet kulkevat Kou-
volassa Uuno Turhapuro – tyylisessä 
verkkopaidassa pontikkaa kulautellen ja 
naiset kulkevat siellä 80-luvun tuulipu-
vuissa karmaisevissa Kouvola-tukissaan. 
Älä mene sinne koskaan! Mielenterveys 
on karannut kaikilta niiltä onnettomilta, 
jotka ovat siellä joskus käyneet. 

Kirjoittanut: 
Huolestunut kukkahattutäti 94

”Allöttää työmiehet, jotka tulevat kaup-
paan paskalta ja lialta haisevina – Ja 
kädet liasta ihan mustana..Kiva sitten 
kulkea hevi-osastolla kun nämä syöpä-
läiset puristelee mustilla sormillaan to-
maatteja. YÖK!” 

Näin juuri! Nämä tosielämän bensalenk-
karit sormet likaisina auton öljystä ja 
vessakäynnin jälkeen pesemättömistä 
paskaisista käsistä, räplää meidän to-
maattejamme! Nyt tiedämme mistä tämä 
uusi norovirusaalto on lähtenyt liikkeel-
le. Tukehtukaa karvanoppiinne amikses-
ta valmistuneet jonnet!

Aiheesta muualla:
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Ketä meemi?

Siinä vaiheessa, kun sinulle täytyy selittää mitä YOLO tarkoittaa, olet niin sanotusti tippunut kelkas-
ta. Näin kävi ainakin itselleni. Päätin tämän jälkeen selvittää, mistä nykynuoriso pitää ja hankin niin 
sanotun ”internetin”. Tuolla digitaalisessa avaruudessa kohtasin hyvin nopeasti kuvia, jotka toistuvat 
uudestaan ja uudestaan. Katsoin ilmiötä sudenpentujen käsikirjastani, ja selvisi että kyseessä on niin 
sanottu internet-ilmiö, toiselta nimeltään internet-meemi. Ilokseni huomasin, että myös sudenpen-
tujen käsikirja löytyy ”webistä”, sen nimi vain on vaihdettu jostain syystä ”Wikipediaksi”. Sanasta 
internet-meemi, ymmärrän jotenkin sanan internet, mutta mikä ih-
meen meemi?

Löytämäni digitaalinen sudenpentujen käsikirja määrittelee mee-
min jotenkin näin: ”Meemi” (engl. meme < kreik. μίμησις, mime-
sis) on idea, käyttäytymismalli, tyyli tai käyttötapa, joka leviää kult-
tuurissa henkilöltä toiselle.” Miten ihmeessä edellä mainittu liittyy 
kuviin, joissa komeilee Chuck Norris tai piirretty karhu nimeltään 
Pedobear? Vitsejä matkitaan tai kopioidaan kulttuurista toiseen? 
Enemmänkin näkisin, että meemit pitävät sisällään jo valmiin ide-
an, joita kukin voi omalla tavallaan ”jalostaa”, eli keksiä uusia vitsejä 
jotka pureutuvat johonkin tiettyyn kulttuurilliseen ilmiöön. Helpoin 
tapa on ottaa esimerkiksi kuva Chuck Norrisista, lisätä valkoinen 
teksti kuvan yläosaan, ja toinen vastaava kuvan alaosaan.

Meemin vitsin ymmärtämisen lisäksi on lähtökohtaisesti tärkeä osata lukea meemi oikeaoppises-
ti. Ensimmäisenä silmät osuvat keskiössä olevaan kuvaan. Oli sitten kyseessä Norris, suomenpysty-
korva, Willy Wonka tai silmälasejaan tarkentava mummo. Kuva antaa tottuneelle meemien lukijalla 
tietynlaisen mielentilan, valmistaen siihen mitä on tulossa. Lukijalla voi olla tietyt mieltymykset tie-
tyistä meemeistä, jolloin hän totta kai suosii kuvia, joiden vitsi tuntuu miellyttävän eniten. Alustava 
teksti ylös, ns. punchline alas. Kyllä lähtee!

Ymmärtääkseen viestin meemin sisällä, täytyy vastaanottajalla olla ymmärrys mihin meemi viittaa. 
Näin ollen meemi pitää sisällään niin sanotun koodin, jonka vastaanottaja osaa purkaa, mikäli hän 
ymmärtää mistä koodi muodostuu. Samaa ilmiötä voidaan nähdä elokuvissa, sarjoissa ja jopa musii-
kissa, joissa viitataan johonkin toiseen ilmiöön. Esimerkiksi Simpsoneissa ja South Parkissa tätä ta-
pahtuu todella paljon. Kyseessä voi olla satiiria, tai viittauksilla tekijät haluavat osoittaa kunnioitusta 
tai tietoisuutta johonkin toiseen teokseen.

Meemeihin törmää kaikkialla ja niitä syntyy jatkuvasti lisää. Ei tarvita kuin jonkun hölmö teko tai 
lausuma, ja internet repeilee taas liitoksissaan. Toisaalta meemit ovat osoitus siitä, että internet tar-
joaa erilaisille tyypeille eri huumoria. Kaikkine viittauksineen on siis muitakin ihmisiä, jotka tykkää-
vät samoista asioista kuin itsekin. Ja kuten The Beatles lauloi: ”Only you need is humour”. Lisätietoja 
meemeistä googlesta, eri kuvafoorumeilta ja Naurunappulasta.

Joni Ylimäki

Pohdiskeleva ote meemeihin
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Kuumimmat meemit
Naiset:

1. Actual Sexual 
Advice Girl

2. Stop trying to 
make fetch happen

3. Unhelpful High 
School Teacher

Miehet:

1.You know 
nothing Jon 
Snow

2. Takes your 
breath away, 
then takes 
your wallet

3. One does 
not simply
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Varnitsassa on sen salakähmäisen historian aikana syntynyt monia salaseuroja: On ol-
lut Pyhän Kosteuden Veljeskuntaa, Varnitsan aseellista siipeä, Varnitsan naisia, Pielis-
joen hallitusta ja ties mitä muita. Mutta kaikki nämä edelliset kalpenevat seuraavan sa-
laseuran rinnalla, sillä nyt minä, Marcus Luzulanus, kertoilen Kohtuuttoman Hutikan 
Ritarikunnasta.

Kohtuuttoman Hutikan Ritarikunnan syntyhistoria on juuri tuon nimessään esiintyvän hu-
malan hämärtämä, joten siitä en voi kertoilla, vaikka hartaudella tahtoisin. Tiedän kuitenkin, 
että siihen liittyvät Ilosaari, vappu ja kotiviinin antamat ihmeelliset hengelliset kokemukset. 
Todellakin tuolloin havaittiin, että kotiviinissä on korkein totuus ja se on peräisin itse Herral-
ta. Ja niin Herra käski meitä valmistamaan joko kotiviiniä tai valtaamaan Konstantinopolin 
saraseeneilta ja rakentamaan Hagia Sofian tilalle tarkan kopion Rantakylän kirkosta.

 
Tuota pikaa pidettiin ritarikunnan ensimmäinen kokous, jossa koottiin ritarikuntaa hallitseva 
konklaavi. Konklaavin tehtävänä on valvoa kohtuuttoman hutikan saavuttamiseksi tarvitta-
van kotiviinin valmistusta ja etsiä totuutta tuosta viinistä. Konklaavi järjestäytyi siten, että sitä 
johtaa Suurmestari ja häntä neuvovat sekä ohjaavat Neuvonantaja ja Piispa. Näiden lisäksi 
ovat vielä Sotamarsalkka, Suurlähettiläs, Sihteeri, Lain-
laatija, Musiikkimestari, Voutimestari ja Amiraali, joskin 
kahden viimeisen paikat ovat vapaita. Lopuksi minul-
le, Marcus Luzulanukselle, lankesi vastuu ritarikunnan 
aseellisesta johtajuudesta ja vastuu ruokkia konklaavin 
jäsenet. Se miten nämä kaksi liittyvät toisiinsa, selittyy 
tunnetulla tosiasialla, että armeija kulkee vatsallaan.

Monia on mietityttänyt, mitä konklaavi tekee tai puhuu 
suljettujen ovien takana, mutta siitä en voi valitettavas-
ti kertoa, koska saraseenit, kerettiläiset ja viinivarkaat 
ynnä muut sellaiset hulttiot saisivat tietää liian paljon 
suunnitelmistamme ja viiniresepteistämme. Salaseura 
ei olisi salaseura, jos sen ympärillä ei pyörisi salavihkai-
suutta ja erilaisia huhuja, vaikka sen olemassaolosta tie-
dettäisiinkin.

Kohtuuttoman Hutikan Ritarikunta

Ritarikunnan johtajan pyhitetty 
viinimalja
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Muutaman salaisuuksia voin kuitenkin paljastaa: Deus 
Vult on sotahuutomme ja tervehdyksemme johon vas-
tataan huutamalla Ave Maria. Toisekseen Piispamme 
voitelee konklaavin jäsenet ja muut ritarit pyhällä öl-
jyllä, jonka alun perin piti olla oliiviöljyä, mutta sen 
puutteessa olemme tyytyneet paistorasvaan tai marga-
riiniin.

Kauhua, oi kauhua niiden pakanoiden ja vääräuskois-
ten sieluille, jotka joutuvat kohtamaan nämä ritarit 
taistelukentällä, viininjuonnissa tai ruokapöydässä. 
He eivät tunne armoa, sillä he ovat Herran rankaisi-
joita, eivätkä he pelkää mitään, sillä heille hutikka on 
Herran siunattu tila. Jopa heidän mottonsa todistaa 
tämän. 

In Haec Crapula Vinces!

Juutalaisilta ostettu, oletettavasti 
Pyhän Homobonuksen pääkallo

Magister Militum Marcus Luzulanus
Kohtuuttoman Hutikan Ritarikunta



18

On taas Suomen kovatasoisimman ja eniten tunteita herättävän urheilutapahtuman, eli Var-
nitsan sählyturnauksen aika. Tänäkin vuonna yksi joukkue tulee nousemaan ylitse muiden, 
voiden näin pilkata muita vuosikursseja koko seuraavan vuoden heidän yleisestä paskuudes-
taan, huonokuntoisuudestaan ja älyllisestä vajaudestaan. Mikä joukkue tämä tulee olemaan? 
Ohessa tämän vuoden turnauksen joukkueiden ennakkoarviot.

Sählyturnausennakko

Fuksit

Syksyllä fuksit yllättivät monet asiantuntijat ennakko-
luulottomalla pelaamisella Varnitsan futsal-turnauk-
sessa. Nyt kyseessä on kuitenkin salibandy, jonka arvi-
oidaan olevan joukkueelle jonkin verran heikompi laji. 
Samuli kuuluu kuitenkin ehdottomasti ennakkoarvi-
oissa turnauksen tähtipelaajiin. Joukkue on kuitenkin 
pelaajamateriaaliltaan liian kapea taistellakseen aivan 
kärkisijoista. Fukseja vastaan kannattaa todennäköi-
sesti pyrkiä fyysiseen peliin ja haastaa pelaajia jatku-
vasti 1vs1-kamppailuihin pallosta. Mikäli joukkueen 
duunariosasto ja johtajisto, Riina, Ville ja Otto, saavat 
joukkueen pelaamaan verenmaku suussa, kaikki on 
kuitenkin mahdollista.

Ennakkoarvio: 5 sija

2. Vuosikurssi

Turnauksen ainoa ja yksinoikeutettu ennakko-
suosikki. Jaakko on turnauksen teknisesti taitavin 
pelaaja, ja Eero ja Matias muodostavat turnauk-
sen dynaamisimman kaksikon. Myös Esa ja Ilmari 
kuuluvat turnauksen parhaimmistoon.  Joukku-
eesta löytyy myös perinteisesti hyvin laaja ja voit-
tamaan tottunut naiskaarti. Heikkouksia joukku-
eesta on vaikea löytää, mutta suurin osa joukkueen 
hyökkäyksistä lähtee kentän oikealta laidalta ja 
keskeltä. Pitämällä nämä kentän osa-alueet kurissa 
joukkueen lyöminen on mahdollista edes teoreetti-
sella tasolla. Rehellisesti sanoen ainoa tapa voittaa 
joukkue on kuitenkin todennäköisesti aloittamalla 
joukkotappelu pelin ensimmäisellä minuutilla ja 
toivomalla parasta. Turpaan toiselle joukkueelle 
tulisi todennäköisesti tässäkin tilanteessa, koska 
tämä joukkue on tullut paikalle voittamaan. 

Ennakkoarvio: 1 sija
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3. Vuosikurssi

Joukkue, joka on vuosien varrella tullut kuuluisaksi vähämaalisis-
ta peleistään. Heikki ja Jemina muodostavat hyökkäyksessä kovan 
kaksikon, mutta muu joukkue ei ole samaa tasoa. Jengiltä puuttuu 
tällä hetkellä kovan luokan puolustus, joka muilla joukkueilla on. 
Joukkueen taisteluhenki ja fiilis ovat kuitenkin tavallisesti korke-
alla. Pelaajamateriaali on myös laaja ja tasainen. Suuri ongelma 
joukkueella on kuitenkin maalitykkien puuttuminen ja kemian 
puute hyökkäyskoostumuksissa. Joukkuetta vastaan kannattaa 
pelata todennäköisesti melko kovalla prässillä ja yrittää pakottaa 
kokemattomia pakkeja tekemään virheitä. Mikäli joukkueen tähti-
pelaajat pelaavat koko turnauksen läpi hyvin, joukkueella on kui-
tenkin mahdollisuuksia yllättää ennakolta kovempia joukkueita.
Ennakkoarvio: 4 sija

4/5/N Vuosikurssi

Viime vuoden futsal-turnauksessa neloset saivat uransa ensimmäisen voittonsa yhdistämällä voi-
mansa viidennen vuosikurssin kanssa. N-vuosikurssi jäi taas fut-
sal-turnauksen viimeiseksi, joten sählyturnauksessa hekin päätyi-
vät mukaan yhdistelmäjoukkueeseen. Lopputuloksena on joukkue, 
joka on pelaajamateriaaliltaan todennäköisesti turnauksen laajin. 
Jonin ja Jessen johtama viides vuosikurssi ei ollut hävinnyt Var-
nitsan turnauksissa peliäkään ennen kuin nykyiset kakkoset as-
tuivat areenalle. Nyt kerätty joukkue on vielä entistäkin kovempi, 
vaikka näin vanhojen pelaajien ollessa kyseessä, sydänkohtaukset 
ja hengitysvaikeudet kesken pelien ovat aina mahdollisuus.   Vii-
me vuosina viitosten suurin ongelma on ollut naisedustajien puu-
te, mutta tämä on tällä kertaa korjattu nelosten laajalla tyttöma-
teriaalilla. Yhdistelmäjoukkueella ei ole suurempia heikkouksia, 
mutta ei vahvuuksiakaan.  Lopputuloksena on kuitenkin                                           
joukkue, joka pystyy taistelemaan aivan kärkisijoista.
Ennakkoarvio: 3 sija

Laitos

Laitoksen joukkue on todennäköisesti ainoa uhka kakkosten 
dominoinnin jatkumiselle Varnitsan urheilutapahtumissa. 
Karhu tulee todennäköisesti tänäkin vuonna olemaan yksi 
turnauksen suurimmista maalitykeistä armottoman tarkan 
laukauksensa ansiosta. Joukkueen todellinen avainpelaaja on 
kuitenkin Junkkarinen, joka liberon paikalta hallitsee koko pe-
liä ja pitää koko joukkueen kasassa kentällä. Laitoksen pelita-
pa on myös turnauksen parhaiten organisoitu. Laitos voidaan 
kuitenkin voittaa, jos joukkuetta ei päästetä pelaamaan omaa 
peliään ja pitämällä Karhu kiinni hyökkäyspäässä. Joukkueen 
lopullista kokoonpanoa on vaikea ennustaa, mutta sijoitus tur-
nauksessa top 3 ulkopuolelle olisi yllätys.
Ennakkoarvio: 2 sija
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Varnitsan viime vuosien syksyn yleiskokoukset ovat olleet minulle jännittäviä koitoksia. Naama kalpeana 
ja ruumis kankeana jännitin, pääsenkö ainejärjestömme hallitukseen vai en. Viime syksynä istuin kysei-
sessä kokouksessa jännäkakka housussa muusta syystä. Mielessäni pyöri ajatus, uskallanko hakea ISYY:n 
hallitukseen vai en, olihan tuolloin pestin viimeinen hakupäivä. Lopulta kuitenkin päädyin laittamaan ha-
kemuksen eteenpäin ja sitten minua vietiin toden teolla. Voin kuitenkin (vielä) näin 1,5 kuukauden jälkeen 
sanoa, etten todellakaan ole katunut päätöstäni vaikka tämä viekin omasta ajastani suuren loven. Näin 
lyhyessä ajassa olen oppinut enemmän kuin koskaan vastaavassa ajassa, ja tuntuu hurjalta että vuosi on 
vasta aivan alkutekijöissään.
  
Minulta on kysytty useaan otteeseen, että mitä me oikein teemme ISYY:ssa ja yhdyn tuohon kysymykseen 
edelleen. Kaikki ei ole minullekaan vielä täysin selvää, ISYY-noviisi kun olen. Vaikka ainejärjestöaktiivina 
toimin linkkinä jäsentemme ja ylioppilaskunnan välillä, silti ajoittain tuntui, että ISYY on vain yläpuolel-
lamme oleva iso organisaatiomöykky, josta käydään hakemassa lukuvuosi- ja Sykettä-tarrat, ja jonka edus-
tajistossa istuu muutama tuttu naama.  

Yritän kuitenkin lyhyesti palstatilan salliessa selittää teille, mitä ISYY tekee. Ylioppilaskunnan pääasialli-
nen tehtävä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana. Tämä on kuitenkin iso haaste, sillä moni ei edes tiedä 
mitä edunvalvonta tarkoittaa. Karkeasti muotoiltuna se on kaikkea sitä mitä ympärillesi kertyy opiskelu-
vuosinasi, esimerkiksi oikeutesi kattaviin yliopiston ja YHTS-palveluihin, ravitsevaan ruokaan, laajoihin 
liikuntamahdollisuuksiin ja riittäviin oppimisympäristöihin. Ylioppilaskunta pyrkii aina olemaan opiskeli-
joiden puolella. Olemme opiskelijoiden äänitorvi, jota kuullaan esimerkiksi yliopiston johtoportaassa sekä 
muiden sidosryhmien kuten YTHS:n palveluita tai kirjaston remonttia suunniteltaessa. Ylioppilaskunnan 
toiminta ei ole aina yhtä konkreettista ja näkyvää kuin ainejärjestöjen toiminta, mutta uskokaa minua rak-
kaat varnitsalaiset, me teemme täyspäiväistä työtä yliopistomme opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. 

Tänä keväänä näkyvästä toiminnasta mai-
nittakoon perinteinen hymy- ja valitusviik-
ko (vko 12), jossa laulakoot teidän nootinne 
ja kehunne, kuntavaalipaneelit sekä ehdok-
kaiden ständäily Carelian aulassa (vko 11-
12), yhdenvertaisuusohjelman päivittämi-
nen ja sen kampanjointi (loppukeväästä) 
sekä tietysti ISYY:n vappu, joka on turvattu 
Ilosaaren remontista huolimatta. ;)

Lopuksi haluan sanoa teille arvon varnit-
salaiset, että teillä on nyt suora yhteys vai-
kuttamisen ytimeen, sillä minun lisäkseni 
myös Matias Saastamoinen on ISYY:n hal-
lituksessa, Tommi Anttalainen toimii edus-
tajiston varsinaisena jäsenenä ja Eero Toroi 
istuu vapaa-ajan jaoston puheenjohtajana 
ja näin ollen kuuluu Joensuun kampusva-

liokuntaan. Varnitsalla on siis erittäin hyvät suhteet ylioppilaskun-
taan, joten päästäkää äänenne kuuluviin ja tarttukaa toimeen teille 
tärkeiden asioiden puolesta!  Tulevana syksynä voitte myös itse akti-
voitua, kun uudet edustajiston vaalit tulevat. Kaikki vähäkään asialle 
vihkiytyneet mukaan vain!

Terkuin:
Heidi Turunen

ISYY-kuulumisia

Kuvassa osa hallituksesta vas. alka-
en: Olli Auvinen (kopo), Matti Nivala 
(kampus pj, Joensuu), Tahvo Kekkonen 
(HPJ), Jaakko Puhakka (ak.rehtori), 
Heidi Turunen (sopo), Lina Muncyte 
(kv) ja Heikki Räihä (kampus pj, Sa-
vonlinna)”
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PJ vs PT

PT: Katsos vain. Jokos sitä ollaan selvitty halli-
tuksen tappajaisista viime viikonlopulta? 

PJ: Hyvinhän sitä. Mitäpä olit itse mieltä niistä 
kinkereistä? 

PT: Muuten ihan kivat, mutta kun kesken kaiken 
paikalle tulin niin putosin vähän kuin eno venees-
tä. 

PJ: No joo, mutta venehän kaatuu vielä parem-
min kahteen pekkaan. Tai oikeastaan yksikin 
riittää. 

PT: Mitä tarkoitat? Onko mielessäsi jotakin jo-
hon olet uppoutunut? 

PJ: Mietin vain tätä sarjahukuttaja Pekka Sep-
pästä. Olin kuin melalla päähän lyöty, kun kuulin, 
että se löytyikin lopulta Joensuusta. 

PT: Juu. Miten alas voi ihminen oikein vajota? 

PJ: Suoranainen pohjakosketus. Onneksi sitä 
vastaan oli oikeudessa vedenpitävät todisteet. 

PT: Mistään onnenpekasta ei missään tapaukses-
sa voida puhua. Tähdet ei olleet Seppäselle koh-
dallaan. 

PJ: Mistä tulikin mieleen, että Leo-Pekka Tähti-
hän valittiin Vuoden Urheilijaksi. Kelaa! 

PT: Sillä tuntuu rullaavan ihan hyvin muutenkin. 

PJ: Jep, ja Urheilugaala oli kaikkiaan varsin lii-
kuttava tilaisuus. Mutta siis iso käsi Leksalle. 

PT: Juolahti mieleen eräs henkilö, jolta ei aina-
kaan isoa kättä ole tulossa. 

PJ: Niin, vanha ystävämme Trump. Tupee or 
not tupee? Siinäpä kysymys, mutta ei nyt ruveta 
hiuksia halkomaan. 

Varnitsan kahvivuorolla kuultua
PT: Juu ei, mutta sen vaan sanon, että Trumpe-
tillakin tulee vielä joskus seinä vastaan.
 
PJ: Joillakin tulee seinä vastaan ja toisille nou-
see tie pystyyn. Niin kuin esimerkiksi liikenne-
ministeri Bernerille. 

PT: Tosiaan. Se tuntuu laskevan liikenteeseen 
jos jonkinlaisia ideoita. 

PJ: Varsinainen kaistapää, sanon minä. 

PT: Äläs nyt. Kyllä minä näyttäisin vihreää valoa 
joillekin sen ehdotuksista. 

PJ: Minä heittäisin ne harakoille. 

PT: Et suinkaan pyryharakalle? Pyryhän vaan 
sotkee liikenteen. 

PJ: Ei, kun sille Timo Harakalle. Sillähän on 
poliittinen ura varsin myötäisessä rinteessä. 

PT: Minä taas väitän, että demareiden pj-kisasta 
tulee yksi Antti-kliimaksi. 

PJ: Mutta sanonpahan vaan, että se Tuppurai-
nen on meikattunakin ihan karsean näköinen. 

PT: Jaa Tytti vai? 

PJ: Eiku Allu. Se Röllin näyttelijä. 

PT: Hassua, kun otit puheeksi. Sos.dem.-puo-
luekin tuntuu olevan yksi Omituisten Otusten 
Kerho. 

PJ: Niin, juu.Vähän kuten Varnitsa. 

Taustakuva: Basso.fi
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18.2. Sählyturnaus
• klo. 9-13, Tulliportin koulu

• jatkot Laiturilla, klo 19

22.2. Oidipuksen ja Varnitsan OiVa talvipäivä
• Ev.lut. kirkon takana klo. 17 alkaen

• jatkot Suvaksella klo. 19 alkaen

4.3. Talvisotapäivä (Paintball)

11.3. Fuksihaaste-bileet (lisätietoa myöhemmin)

18.3. Suomi sodassa, Historian opiskelijain liiton kevätseminaari 
sekä Suuret Suomalaiset-sitsit

• Seminaari klo. 10-16, salissa AG100
• Sitsit klo. 19, salissa E200

• Oheistoiminta ja sitsien jatkot Laiturilla, klo. 19 alkaen

1.4. Lavatanssit
• Teatteriravintolassa klo. 21 alkaen

• Etkot Palaverissa klo. 18 alkaen
• Ilmainen tanssiopetus 28.3. klo. 19-20, salissa E200

• Lipunmyynti 21.3., 23.3., 30.-31.3 sekä tanssiopetuksen yhteydessä

5.4. Peli-ilta

22.4. Kevätpäivät

30.4. Vappubooli

3.5. Itä-Länsi pesäpallo-ottelu

Varnitsan tapahtumia keväällä 2017

Seuraa mahdollisten muutos-
ten varalta aktiivisesti tiedotusta 
Varnitsan Facebook-ryhmässä, 
sähköpostilistalla sekä Varnitsan 
verkkosivuilla.

Riimut johdattavat jokeen,
joki laiturin vei mennessään.
Niemenkärki peittyy nokeen
kun kesä alkaa kääntymään.

Näe! Älä katso vain!
Koe ilo keskell’ muuttuvaa.

Kahdentoista paikkaa hain -
varrel’ suvannon jäin juopumaan.

-Joonas Mikkilä
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Huumorisivu

Nousut ja laskut

Nousussa:

V-käyrä

Patrik Laine-hype

Someraivo

Danny ja Erika

Laskussa:

Therese Johaugin kil-
pailukielto

Muumien dubbaus

Huumorintaju

Yleisradio

150 € Suvakselta

Kuin kaksi marjaa x2

Kari Hotakainen
Kirjailija

Kimmo Katajala
Suomen historian professori

Nico Rosberg
Keken poika

Joona Turunen (3 vsk.)
Opintopistegeneraattori

Poimintoja Youtubesta:
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