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Pääkirjoitus
Kevään tuloa indikoivat vuoroin auringon kuivat-
tamasta tiestä nouseva katupöly ja toisaalta taka-
talven jäähän paukauttamat kevyeen liikenteen 
väylät, jotka ikään kuin heristelevät keskisorme-
aan pyöräilijöille, jotka jo ehtivät luopua talviren-
kaistaan. Myös orastava kevätkiire ja erinäisten 
kurssien deadline-inferno kuumottelevat taustalla 
ja eikö vain unohtunut vielä se appropassi ostaa. 
Kaikki tämä kaaos kielii siitä, että Varnitsa-lehden 
seuraava numero olisi jo syytä ulostua, jos ei tuo-
maan järkeä tähän touhuun niin sitten varoittavak-
si esimerkiksi. Koska edellisen lehden pääkirjoitus 
meni kaiken maailman meemeilyyn ynnä muuhun 
visuaaliseen kikkailuun, voisin tässä sanailla sivun 
täyteen kevään mukanaan tuomista uusista aluista 
ja muutoksen tuulista.

Ja paskat. Tämä on Varnitsa-lehti. Puhutaan mie-
luummin vähän asian vierestä.

Kuntavaalit ovat nyt takanapäin ja suomalaisen po-
liittisen liturgian mukaisesti lähes kaikki osapuolet 
pitivät itseään voittajina.  Samanlainen kollektii-
vinen voittajafiilis on toivon mukaan myös meillä 
Varnitsa-lehden toimituskunnan joukkueella. Kun 
katson tätä lehteä, voin vain kysyä, miten hyvä pö-
hinä kentällä onkaan voinut olla juttuja työstäessä. 
Ainoa, mikä vähän kusi, oli viimeistään nettijulkai-
sussa havaittava lehden värivalintojen epäjohdon-
mukaisuus, mutta vaalianalogian toteutumisen ni-
missä tällekin lehtiprojektille oli kai sitten saatava 
oma Timo Soininsa.

Sitten itse lehteen. Maailma pyörii talouden ja tu-
losten ympärillä viimeistään Optimi ry:n edustajilta 
kysyttäessä, joten lyödäänpä tästä aviisista pari lu-
kua pöytään:

36. Sen verran tässä lehdessä on sivuja. Kyseessä on 
isoin ja laajin Varnitsa-lehti sitten numeron 1/2014. 
Mikäli et menetellyt kuten kahdeksan kymmenes-
tä Varnitsa-lehden lukijasta ja skipannut suoraan 
keskiaukeamalle juoruliitettä varten, huomasitkin 
ehkä sisällysluettelon olevan poikkeuksellisen run-
sas. Ei toki sillä, että määrään olisi panostettu laa-
dun kustannuksella. Vielä mitä.

21. Niin monta eri henkilöä oli tekemässä tätä leh-

teä mahdolliseksi pelkästään juttujen kirjoittajan 
ominaisuudessa, laskematta mukaan muita lehden 
valmistumiseen kontribuutionsa antaneita henki-
löitä. Tämäkin luku on Varnitsan lähihistoriassa 
poikkeuksellinen. Suurempi toimittajakaarti on 
viimeksi kasattu lehden tekoon vuonna 2012. Mai-
ninnan arvoista on, että lehdestä löytyy myös kaik-
kiaan neljän eri Varnitsa-lehden päätoimittajan ja 
kolmen eri toimitussihteerin kädenjälkeä.

7 on se määrä henkilöitä, joiden verran toimitus-
kunta kasvoi kokoa tämän lehden myötä. Ja mikä 
parasta, kyseisessä joukossa oli kaikkiaan kaksi kak-
kosvuoden opiskelijaa ja peräti kolme fuksia! Tuo-
reempien opiskelijoiden näkemykset ja mielipiteet 
ovat tasan yhtä arvokkaita kuin vanhempienkin, 
minkä vuoksi onkin ilahduttavaa nähdä uudem-
pien vuosikurssien edustajien tuntevan (pseudo-)
journalistista kutsua. Toiseksi pahinta, mitä Var-
nitsa- lehdelle voisi käydä, olisi marttakerhoistumi-
nen rajallisen toimittajaeliitin kesken. Pahinta olisi 
huomautus Julkisen Sanan Neuvostolta, mutta sen 
eteen pitäisi Luojan kiitos tehdä vielä töitä.

Kaiken kaikkiaan olen lehteen erittäinkin tyyty-
väinen. Mikäli kirjoittamishetkellä Korean nie-
mimaalla uhkaava ydintuho ei ole tätä lukiessasi 
vielä saavutta-
nut Suomea, 
toivotan antoi-
sia lukuhetkiä. 
Muussa tapauk-
sessa kehotan 
periamerikka-
laisen ”Duck & 
Cover”-säännös-
tön välittömään 
soveltamiseen 
käytännössä.

- Ville
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Vaikka valtuustopaikka olisikin jäänyt tällä 
kertaa haaveeksi, ei ole syytä painaa leukaa rin-
taan. Täytyy muistaa, että varnitsalaiset ovat 
aikojen saatossa politikoineet aina eduskun-
nassa asti. mihin historian opiskelu antaa var-
sin oivat eväät. 

Vaikka valtuustopaikka olisikin jäänyt tällä 
kertaa haaveeksi, ei ole syytä painaa leukaa rin-
taan. Täytyy muistaa, että varnitsalaiset ovat 
aikojen saatossa politikoineet aina eduskun-
nassa asti. 

Aktiivinen ainejärjestö näkyy ja kuuluu. Näillä-
kin mittapuilla Varnitsa on jälleen ollut varsin 
mukavasti esillä. Vaalipaneeli ja Lavatanssit 
huomioitiin Heilissä, ja seminaarin tiimoilta 
saapui Yle tekemään juttua radioon. Eikä toki 
sovi unohtaa kansan syvien rivien tuntoja asial-
lisen anonyymisti välittävää Jodelia, jossa La-
vatanssit olivat kuuma puheenaihe niin ennen 
tansseja kuin niiden jälkeenkin. Mutta onko 
tämä kaikki sittenkin vain turhaa huomiohuo-
raamista? Ei missään nimessä, jos minulta ky-
sytään. En ymmärrä, miksi ihmeessä meidän 
pitäisi peitellä sitä, jos ja kun olemme saaneet 
yhdessä jotain hienoa aikaan. Nöyrä kannattaa 
olla, muttei nöyristellä. 

Takana on nyt reilut sata päivää hallitus-
kautta 2017. Tässä vaiheessa haluan kiit-

tää kaikkia hallituslaisia, toimikunta-
laisia ja muita ainejärjestömme kilpeä 
toiminnallaan kiillottaneita kanssa-
varnitsalaisia alkuvuoden aherruk-
sesta. Olen vilpittömän ylpeä siitä, 
mitä olemme tähän mennessä jo 
saaneet aikaan. Ja voi veikkoset, 
mitä kaikkea onkaan vielä luvassa. 
Samaan aikaan saapumiserän 2016 
fuksivuosi lähestyy loppuaan. Otta-
kaahan fuksit loppukeväästä ilo irti, 
syksyllä päästäänkin sitten ajamaan 

sisään seuraavat kokelaat Varnitsan 
kunniakkaaseen kiltaan!

-Pyry Saloranta

Puheenjohtajan palsta
Onko elämää HOL-semman ja Lavatanssien jäl-
keen? Tällainen miete käväisi kenties monen ky-
seisten suurtapahtumien kanssa ponnistelleen 
mielessä valomerkin välkähtäessä Teatterira-
vintolan taianomaisessa illassa. Paljon oli nähty 
vaivaa, jotta kevään kaksi suurta spektaakkelia 
saataisiin kunnialla toteutettua. Ja saatiinhan 
ne. Tanssikansan poistuessa parketilta oli alle-
kirjoittaneellakin takki (”puhelinta” lukuun ot-
tamatta) hivenen tyhjä. Vaikka aamuyöstä puhti 
oli poissa, toivat aamun ensisäteet jälleen uuden 
tarmon tullessaan. Paljon oli kyllä jo sattunut ja 
tapahtunut, mutta paljon olisi vielä edessäkin.

”Juhlikaa, kun on juhlan paikka”. Näin totesi eräs 
Sodan sukupolvi-paneelikeskustelun panelisteis-
ta HOL-seminaarin virallisen osuuden päättä-
neessä tilaisuudessa. Varsin fiksuja sanoja. Itse 
asiassa niin fiksuja, että olimme ottaneet niistä 
ennakoivasti oppia jo seminaaria edeltäneenä 
viikonloppuna. Tuolloin näet palattiin hetkeksi 
peruskouluaikaisiin tunnelmiin, kun hupiukko-
jemme juonima, ja Specian epäsuorasti rahoitta-
ma Varnitsan Limudisco pärähti eetteriin Edu-
calla. Toki sovelsimme mietelausetta käytäntöön 
myös seminaarin sitseillä, jatkoista puhumatta-
kaan. Voin vakuuttaa, että aiomme tehdä todeksi 
edellä mainittua elämänohjetta vastakin. 

Ainejärjestöelämää on toki juhlien ul-
kopuolellakin. Itseäni ilahdutti erityi-
sesti maaliskuun lopulla järjestetty 
Varnitsan epävirallinen kuntavaali-
paneeli. Tilaisuushan ei ollut mil-
lään tavalla hallituksen järjestä-
mä, joten siitä ei sen kummempaa 
kunniaa meille kuulu. Mielestäni 
on joka tapauksessa hienoa, että 
varnitsalaisilla on selvästi halua 
vaikuttaa yhteiskunnallisiin asi-
oihin myös yliopiston ulkopuo-
lella. Siihen jos mihin historian 
opiskelu antaa varsin oivat eväät.
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on nyt tulossa tukea myös laitoksen ja Specian 
suunnalta, sillä pidimme maaliskuussa palaverin 
jossa sovimme niin sanotun ”minimentorointi” 
yhteistyön aloittamisesta. Minimentoroinnissa on 
mahdollista päästä keskustelemaan omalle alalle 
työllistyneiden alumnien kanssa työelämästä. Mi-
käli minimentorointiin osallistuminen kiinnos-
taa, niin lisätietoa voit kysyä minulta tai järjestö-
vastaavaltamme Sussulta! 

Edunvalvonnan suunnalta on tulossa aika kylmää 
kyytiä ainakin autoileville varnitsalaisille, yliopis-
to aikoo näet lähitulevaisuudessa muuttaa kaikki 
parkkipaikkansa maksullisiksi. Edistysaskeliakin 
on kuitenkin näköpiirissä. Pitkän aikaa hiljaiseloa 
viettänyt aineenopettajien ainejärjestö Joraus ry 
on kuluvan kevään aikana aktivoitunut ja aikoo 
julkaista kannanoton aineenopettajaopiskelijoi-
den kaksoispätevyysmahdollisuuden palauttami-
sesta. Yhtenäiskoulut ja inkluusio ovat päivän sa-
noja koulumaailmassa, ja täten luokanopettajan 
tai erityisopettajan ammattipätevyydet ovat kuu-
maa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla. 

Ensi syksynä ovat taas edessä kahden vuoden 
välein pidettävät Itä-Suomen ylioppilaskunnan 
edustajiston vaalit. Vaikka ISYY saattaakin vai-

kuttaa riviopiskelijalle etäiseltä hallintohim-
meliltä, sen kautta voi vaikuttaa suuresti 

ainejärjestöjen toimintaedellytyksiin. 
Täten olisikin tärkeää että mahdol-

lisimman moni varnitsalainen olisi 
kiinnostunut myös ylioppilaskun-
nan toiminnasta. Varnitsa järjestää 
syksyllä edariin pyrkiville jäsenil-
leen vaalipaneelin. Täten luomme 
kaikille teille tasapuoliset mahdol-
lisuudet kilpailla varnitsalaisten 
äänistä edarivaaleissa ja samalla 
toivottavasti onnistumme myös li-
säämään varnitsalaisten tietämystä 

ylioppilaskunnan toiminnasta! Mi-
käli vaikuttaminen siis kiinnostaa, 

niin ei muuta kuin rohkeasti ehdolle! 

  Check it out! 
  -Ale 

Allright!

”Arvokkain pääoma on korvien välissä”, tokaisi 
evakko ja pikkulotta Hely Teittinen paneelikes-
kustelun lopuksi maaliskuun Hol-seminaarissa. 
Onnistunut seminaari sai maamme kunniakansa-
laisten hienoista elämänohjeista arvoisensa pää-
töksen. Jäin kuitenkin itse pohtiman tuota Helyn 
ohjetta. Tiedon ja osaamisen arvoa ei voi missään 
nimessä mitata pelkästään rahassa, mutta toi-
saalta eikö arvokkaan tiedon tulisi olla ainakin 
jossain määrin maksamisen arvoista? Historian 
opiskelu on tavallaan ajattelemaan oppimista. 
Monimutkaisten ja laajojen kausaliteettisuhtei-
den kautta oppii ymmärtää maailman ja elämän 
menoa aivan eri tavalla kuin esimerkiksi talous-
tieteen avulla. Silti meillä historian opiskelijoil-
la on perushumanisteina iskostunut päähämme 
alemmuuskompleksinen käsitys oman alamme 
turhuudesta. Tässä on mielestäni peiliin katsomi-
sen ja ryhtiliikkeen paikka. 

Kävimme muutaman Varnitsan hallituslaisen 
kanssa ekskursiolla Helsingissä helmikuussa ja 
osallistuimme tuolloin Specian ja muiden Aka-
van Erityisaloihin kuuluvien ammattijärjestöjen 
järjestämään Humanisti 2020-työelämätapahtu-
maan. Tapahtuman avasi humanistin ammatti-
identiteetistä painokkaasti puhunut Lotta Aarik-
ka. Hänen mukaansa humanisteja ei arvosta 
sen vuoksi, että he eivät arvosta itseään. 
Tässä on varmaan yllättävän paljon to-
tuuden perää. 

Aarikka puhui myös mieleenpai-
nuvasti verkostoitumisesta. Se on 
kaikilla elämänaloilla aivan yhtä 
tärkeää, mutta jostain syystä ver-
kostoituminen nähdään usein 
negatiivisessa valossa. Verkostoi-
tumisessahan ei ole kyse muiden 
mielistelystä ja oman aseman pön-
kittämisestä, vaan puhtaasti ihmi-
siin tutustumisesta. Tutustumalla 
luodaan kontakteja, joiden varaan 
voidaan vastaavasti rakentaa myöhem-
min erinäisiä työprojekteja, yhdessähän 
me olemme enemmän! Verkostoitumiseen 

Kopo-sopolta
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Varnitsan epävirallinen vaalipaneeli

Maanantaina 27. maaliskuuta järjestettiin Varnitsan epävirallinen kuntavaalipaneeli. Pane-
listeina nähtiin varnitsalaiset Toni Kallioinen (SKP), Karo Kankus (Vasemmistoliitto), 
Lauri Hyvönen (SDP), Tommi Anttalainen (Keskusta) sekä historian laitoksen professo-
ri Jukka Korpela (Kokoomus). Paneelin vetäjänä toimi Varnitsan koposopo ja varapuheen-
johtaja Aleksis Honkanen. Pullakahveilla startannutta paneelia saapui seuraamaan noin 
kymmenen varnitsalaista.

Paneelissa käsiteltiin niin ajankohtaisia kysymyksiä kuin iänikuisia kunnallispolitiikan kiis-
takapuloita. Ajoittaisista näkemyseroista huolimatta paneeli sujui solidaarisessa hengessä ja 
kaikki pääsivät tasapuolisesti ilmaisemaan mielipiteensä.

Tapahtuman järjestänyt Karo Kankus kommentoi paneelia seuraavasti: 
”Olin hyvin iloinen että järjestin tapahtuman ja se oli kokemuksena mahtava. Toivoisin ai-
noastaan markkinoineeni tapahtumaa aggressivisemmin ja järjestäneeni sen ajankohtana, 
jolloin useampi olisi kyennyt saapumaan paikalle. Kiitos kaikille!”
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KOLUMNI
Aktivoitukaa asiantuntijat! 

 Kesätöiden etsiminen on ainakin ollut minulle jokakeväinen murheenkryyni, varsinkin kun 
yrittää saada oman alan kesätöitä. Olen tänäkin keväänä lähettänyt useita kymmeniä työhakemuksia. 
Tänä vuonna päätin aktivoitua vielä entistä enemmän työnhaussa ja soittaa mahdollisimman monen 
hakemuksen perään. Se ilmeisesti kannatti, sillä sain elämäni ensimmäisen historia-alan työpaikan 
Päijät-Hämeen maakuntamuseosta. Työsuhde on tosin vain kesäkuuksi, mutta on sekin parempi kuin 
ei mitään. Nyt pitää vain löytää töitä loppukesäksi. 

Nyt, kun se ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka on plakkarissa, voin olla loppukesän vaikka siivoojana tai 
postinjakajana. Kesäopintotuen nostaminen ei kovin houkuta, vaikka voisinkin tehdä gradua kesällä, mutta 
haluaisin saada rahaa säästöön ensi syksyn vaihtoon lähtöä varten. Haluan myös säästellä tukikuukausia. Ja 
kesällä on muutenkin paljon mukavampaa, kun ei tarvitse ihan koko ajan kitsastella. Pidän myös työtä itses-
sään tärkeänä, olipa kyse sitten museotyöstä tai postinjakamisesta. Vaikka kesätyöt eivät olisi lähelläkään 
omaa-alaa, niistä voi kuitenkin aina saada tulevaisuutta varten tärkeitä kontakteja sekä suosittelijoita. 

Töiden saaminen on kuitenkin vaikeaa, olipa kyse sitten siivoamisesta tai museotöistä. Opiskeluaikaisen oman 
alan työkokemuksen hankkiminen on todettu parantavan työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen. 
Siksi kesätyöt ovat elintärkeitä varsinkin asiantuntijoille, sillä opettajat pääsevät kyllä opetusharjoitteluihin 
opiskeluaikana useaan otteeseen. Asiantuntijoilla puolestaan on mahdollisuus vain yhteen korkeakouluhar-
joittelujaksoon, jos siihenkään, sillä harjoittelutuen hakijamäärät kasvavat vuosivuodelta ja tuen saaminen 
vaikeutuu. 

Tarkoitukseni ei todellakaan ole luoda mitään vastakkainasettelua opeopiskelijoiden ja asiantuntijoiden välil-
le, vaan pikemminkin rohkaista meitä asiantuntijoita aktivoitumaan tulevaisuuden työnsaannin helpottami-
seksi. Aktivoitua voi niin työnhaun saralla, kuten soittamalla työhakemuksen perään, tai sitten ainejärjestössä, 
sillä järjestötyössä voi myös saada elintärkeää kokemusta työelämää varten. Erilaisiin vapaaehtoisprojektei-
hin kannattaa lähteä rohkeasti mukaan, sillä se kehittää sekä yhteistyötaitoja että projektityöskentelyn taitoja. 
Myös muutkin tahot kuin ainejärjestöt tarjoavat tällaisia mahdol-
lisuuksia, kuten esimerkiksi ISYY tai esimerkiksi UEF:in erilaiset 
tiedekuntien neuvostot. Myös nämä tahot tarjoavat hyvän mahdol-
lisuuden verkostoitumiselle. 

Työelämä on tällä hetkellä murroksessa ja työllistyminen on nyky-
ään pitkälti oman aktiivisuuden varassa. Moniin perinteisiin toi-
mistotöihin, joihin työllistymistä moni asiantuntija pitää todennä-
köisenä, ajavat rekrytointivaiheessa filosofian maisterin edelle niin 
tradenomit, merkonomit kuin ylioppilaatkin, koska heille ei tarvitse 
maksaa läheskään niin paljon palkkaa kuin maisterille. Työpaikko-
ja etsittäessä on käytettävä mielikuvitusta eikä pidä rajoittua ka-
peakatseisesti tuijottamaan niitä ilmiselviä työtehtäviä. Joskus se 
oma työpaikka voi löytyä yllättävältäkin taholta. 

-Aikku

Toim.huom.
Kolumnistin omasta toiveesta julkaistaan 
ohessa meemi, joka hyllytettiin Varnitsa-leh-
den numeron 1-2017 lopullisesta versiosta
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Haastattelussa Minna Tanskanen

1. Kuka olet ja missä opiskelit? 

Olen alun perin kotoisin Polvijärveltä ja olen ihan oman talon kasvatti. Yritin ensin lukion jälkeen ha-
kea metsätieteisiin mutten päässyt. Pidin sitten välivuoden ja tein opesijaisuuksia. Hain sitten seuraava-
na vuonna mantsan puolelle ja pääsin sisään. Heti, kun oli mahdollista, hain opepuolelle, vaikken alun 
perin olisi halunnut opettajaksi.  Bilsa oli sitten luonnollinen valinta sivuaineeksi. Valmistuin opettajaksi 
24-vuotiaana ja mietin, että siinä on vielä pitkä aika eläkeikään. Sattumalta minua kysyttiin akatemia-
hankkeeseen tekemään jatko-opintoja Karjalantutkimuslaitoksella. Tein siinä sitten lisensiaatintyön ja 
väitöskirjan. Väiteltyäni palasin takasin mantsan puolelle ja aloitin yliassistenttuurin sijaisena, mistä ete-
nin sitten lehtoriksi ja niin edelleen. En ole maisteriksi valmistumisen jälkeen tehnyt opehommia kuin 
kaksi päivää, ja silloinkin liikunnanopettajan sijaisena. Työskentelen mieluummin nuorten aikuisten kuin 
teinien kanssa. En myöskään pidä auditorioista enkä tenteistä. 

2. Mihin olet erikoistunut? 

Erikoisalani on vaihdellut vuosien varrella. On ollut kaikkea luonnonmaantieteestä, ympäristö- ja kulttuu-
rimaantieteeseen sekä maisemamaatiede on oma tutkimuksellinen osa-alueeni. Ainedidaktinen puoli on 
tullut vahvasti esille opeopiskelijoiden ja heidän gradujen ohjaamisen kautta. Olen lisäksi vahvasti muka-
na opetuksenkehittämistyössä. 

3. Mitä teit ennen kuin sinusta tuli laitoksen johtaja? 

Viimeiset kaksi vuotta olen ollut laitoksen varajohtajana ja harjoitellut Jukka Korpelan opissa johta-
miskuvioita. Jukka on tietoisesti kouluttanut ja perehdyttänyt minut johtajantehtäviin. Normaalit yliopis-
tolehtorintyöt ovat luonnollisesti olleet iso osa työtäni, erityisesti menetelmälliset kurssit ja laadulliset 
kurssit ovat olleet minulle mielenkiintoisia opetettavia kursseja. Olen myös kehittänyt maisemamaantie-
teeseen omaa sisältöä sekä aine- että syventäviin opintoihin. Nyt joudun sitten vähentämään opetuksen 
osuutta, mutta en kuitenkaan luovu aineopintojen maisemamaantieteen kurssista enkä fuksien maantie-
teen perusteet -kurssista. 

4. Miksi halusit laitoksen johtajaksi? 

En pyrkinyt tietoisesti laitoksen johtajaksi, vaan laitoksen sisältä tuli siitä pyyntö. Kaipasin juuri silloin 
jotain muutosta ja harkitsin vuorotteluvapaata, kun Jukka pyysi minua varajohtajaksi. Minun ei hirveästi 
tarvinnut miettiä päätöstä. Halusin päästä kokeilemaan hallinnon puolta, koska tykkään olla päättämäs-
sä asioista ja mukana suunnittelemassa ja rakentamassa uusia toimintamalleja. Koin siirtymän laitoksen 
varajohtajaksi luontevana. Minun ei tarvinnut myöskään miettiä sitä, kun Jukka kysyi minulta johtajaksi 
siirtymisestä. Korpelalla oli ajatuksenakin jättää nykyinen johtajakautensa kesken. Käytännössä minulla 
on johtajanpesti tämän vuoden loppuun mutta todennäköisesti jatkan koko seuraavan viisivuotiskauden 
ainakin. 

5. Mikä on mielestäsi paras asia HiMa-laitoksessa? 

Laitoksen sisäinen laaja-alaisuus. Maantieteiden luonnontieteellisyys, ympäristöpolitiikan ja yhteiskunta-
maantieteen yhteiskuntatieteellisyys ja historian humanistisuus muodostavat UEF:in laajimman variaa-
tion yhden laitoksen sisällä. Se toki luo haasteita erityisesti hallinnolle. Vuoropuhelu oppiaineiden välillä 
on myös tärkeää. Minusta on hyvä, että täällä tehdään sekä opetusta että tutkimusta aineiden välisellä 
rajapinnalla. 

Haastattelija: Aino-Kaisa Ahponen
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Haastattelussa Minna Tanskanen

6. Tuleeko HiMa-laitos muuttumaan kaudellasi? 

Onhan minulla paljon kaikenlaisia visioita. Henkilöstö tulee muuttumaan väistämättä eläköitymisen kautta 
seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Laitoksen henkilökunta siis nuorentuu ja uusia ihmisiä rekrytoidaan, 
mistä seuraa luonnollisesti muutoksia. 

7. Onko sinulla joku tietty päämäärä/tavoite, jonka haluaisit saavuttaa laitoksen johtajana? 
Mikä? 

Toivoisin oppiaineiden välisen lähentymisen jatkuvan edelleen. Siinä ollaan jo pitkällä mutta vielä on paljon 
tehtävää. HiMalaisuuden ja HiMa-hengen luominen ja kasvattaminen vielä vahvemmaksi on myös tärkeää. 
Toivoisin entistä avoimempaa ja luottavaisempaa ilmapiiriä eri oppiaineiden välillä sekä opiskelijoiden ja 
laitoksen välillä. Toivoisin myös opiskelijoiden lähentyvän enemmän laitoksen kanssa. 

8. Tulevatko korkeakoulutuksen leikkaukset koskemaan HiMa-laitosta? Jos kyllä, miten? 

Kaikki on vielä auki, ennen pitkään vaikutukset tulee näkymään viimekädessä myös yksittäisellä laitoksel-
la. Ylempi hallinto toimii meillä kuitenkin hyvin puskurina. Ulkopuolisen rahoituksen hankinta on hyvällä 
mallilla HiMa-laitoksessa. Eli vaikka perusrahoituksen osuus pienenisikin, ei siitä seuraa heti katastrofia. 
Tämä on suurilta osin tasapainoilua. Ei ole kuitenkaan akuuttia huolta, sillä jo UEF:in synty oma-aloittei-
sesti ilman ulkopuolista pakotusta oli iso askel oikeaan suuntaan. Olemme tehneet oma-aloitteisesti uu-
distuksia ja säästöjä, eikä olla vain jääty odottamaan, että aletaan pakottamaan ulkopuolelta muutoksiin. 
Ollaan tehty isoja muutoksia oikeaan suuntaan, kuten hissan ja mantsan yhdistäminen samaan laitokseen. 
Yhdistyminen isompiin yksiköihin, laitoksiin ja hakukohteisiin on ollut vallitseva trendi koko yliopistossa. 
Muut yliopistot voivat ottaa mallia UEF:ista, sillä se on Euroopan laajuisestikin edelläkävijä. Ei tämä toki 
ole ollut mikään helppo prosessi, mutta lopputulos on kuitenkin positiivinen. 

9. Miltä HiMa-laitoksen tulevaisuus 
näyttää mielestäsi? 

Hyvältä näyttää. Rahoitushakemukset ovat 
hyvällä mallilla sekä koordinaatio- ja part-
nerihankkeet. Tutkintoja valmistuu hyvällä 
vauhdilla, tosin maisterintutkintoja voisi tul-
la vähän enemmän. Ei ole tarvetta irtisano-
misille vaan pikemminkin lisärekrytoinneil-
le. Ei siis ole isoja murheita näköpiirissä. 

10. Mitä terveisiä haluaisit lähettää 
erityisesti historianopiskelijoille ja 
Varnitsalle? 

Jos on jotain huolia tai kysyttävää, niin kuka 
tahansa voi tulla käymään eikä minua tarvit-
se pelätä. Jos ovi on auki niin silloin voi aina 
tulla käymään. Muutkin saavat käydä terveh-
timässä kuin vain ainejärjestöaktiivit. 
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Joensuuhun muuttaminen oli suuri shokki meille 
molemmille; sivistyksestä susirajalle. Meillä ei ollut kä-
sitystä, että näin lähellä Venäjän rajaa edes oli älyllistä 
elämää. Ensimmäinen päivä olikin odotetun harmaa ja 
synkkä. Auditoriossa pidetyt puheetkaan eivät lievittä-
neet koti-ikäväämme tarpeeksi. Päivän mittaan meille 
esiteltiin kaikenlaista, ja päivän kääntyessä iltaan Jo-
ensuun todellinen puoli paljastui, kun pääsi astumaan 
ensimmäistä kertaa sisään Jet Settiin. 

Aluksi oli kaikenlaista tutustumista ja tapahtumaa, joi-
hin osallistuessa aika kului ja maksa sekä lompakko 
kärsivät mittavia vaurioita. Siinä välissä taidettiin jotain 
vahingossa oppiakin. Tuutorien tärkein viesti meille oli, 
että opiskelusta ei kannata ainakaan liikaa stressata. Su-
sirajalle kotoutumisessa auttoi huomattavasti tuutorei-
den fukseille osoittama opiskelijasolidaarisuus. 

Syksystä parhaiten mieleen jäi fuksiaiset. Keli oli sil-
loinkin täyttä paskaa, mutta säätilaan sopiva nesteytys 
auttoi juhlatunnelman luomisessa. Paikallisille alku-
asukkaille meidän junantuomien toikkarointi oli myös 
tervetullutta ajanvietettä heidän arkisessa masennuk-
sessaan. Alkuilta sujui leppoisasti rasteja kierrellessä, 
mutta mitä pidemmälle ilta eteni, sitä hatarammiksi 
muistikuvat kävivät. Mutta kaiken kaikkiaan tapahtuma 
oli onnistunut. 

Opiskelija-alkoholismiin tutustuttaessa sitsit muodos-
tuivat uudeksi ja kivaksi toiminnaksi. Ongelmaiseksi 
muodostuivat teeman mukaisen pukeutumisen hanka-
luus. Pienellä fuksiporukalla tulikin tutustuttua paikal-
lisiin kirpputoreihin perin pohjin. 

Fuksien omaksi erikoisuudeksi syksyllä muodostui-
vat Twin Peaks – illat. Illat menivät pääasiassa rau-
hallisen kaavan mukaan, mutta ylilyönneiltäkään 
ei vältytty. Illat loivat mainiosti ryhmähenkeä fuk-
siporukan kesken. Totta puhuen itse sarja oli jär-
kyttävän sekava eikä kaikkien älyllinen kapasiteetti 
riittänyt käsittelemään sarjan tapahtumia. 

Joulutauko tulikin kiireisen syksyn jälkeen sopi-
vaan saumaan, sillä itse kunkin tili oli pahasti pak-
kasen puolella. Vuoden vaihtuessa ja uusien tukien 
pamahtaessa tilille juhlamieli alkoi taas nousta. 

Fuksivuoden kuulumisia
Keväällä itse kukin yritti jälleen leikkiä tunnollista 
opiskelijaa vaihtelevin tuloksin. Syksy opetti, ettei 
kursseihin tarvitse panostaa määräänsä enempää; 
pääasia, että nopat kilahtivat kassaan. 

Varnitsan futsal- ja salibandyturnauksissa fuksien 
menestys jäi harmittavan heikoksi. Kentän puolella 
meitä vietiin kuin litran mittaa, pääosin sen takia, 
ettei fukseja saatu kasaan tarpeeksi. Alivoimas-
ta huolimatta allekirjoittaneet hoitivat kuitenkin 
tonttinsa esimerkillisesti. 

Limudiscossa Matias ja Eero huolehtivat, että 
boolia (melkein) riitti tarpeeksi janoisille varnitsa-
laisille. Alelle kiitos rasittavasta, mutta tuottoisas-
ta Specia-spämmistä. 

Lavatanssit poikkesivat muista Varnitsan tapahtu-
mista positiivisessa mielessä: kaikkien puvut olivat 
komeita ja tanssikin sujui yllättävän jouhevasti. 
Lukuun ottamatta riistohintaisia virvokkeita ta-
pahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut. 

Ensimmäisen opiskeluvuoden lähestyessä loppu-
aan fuksiporukasta on muodostunut yllättävän 
tiivis yhteisö. Tulevat vuodet tulevat osoittamaan, 
onko meistä muille varnitsalaisille enemmän iloa 
vai päänvaivaa. 

-Ville Pellinen ja Samuli Ipunen 

Autenttista kuvamateriaalia fuksiyhteisön tiiviydestä sekä 
keskinäisestä harmoniasta
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 Peruskoulussa ja vielä melko pitkälti lukiossakin esseiden kirjoittaminen oli helppoa. 
Sinulla oli tietty lähtöaineisto, joista piti tehdä tietynlaisia johtopäätelmiä. Toki faktoja saat-
toi korvata akateemisella paskankirjoittamisella, mutta ilman tätäkin jaloa taitoakin pärjäsi. 
Yliopistossa kurssit ovat enää harvain tällaisia. Opiskelun tarkoituksena on opettaa itsenäistä 
ajattelua, jossa haastetaan vahvasti myös oppikirjoja ja muita auktoriteetin lähteitä. Kuka ta-
hansa voi oppia faktoja internetistä, mutta niiden soveltaminen eri tilanteisiin ja tarkoituksiin 
voi olla paljon vaikeampaa. On kuitenkin olemassa ainakin yksi helppo ja hauska tapa oppia 
hyökkäämään kaikkea vastaan, mitä sinä ja muut ihmiset ovat tähän mennessä pitäneet tote-
na: Esseiden kirjoittaminen kännissä.

Tehtävien tekeminen lievässä hiprakassa avaa luovuuden 
lähteen ja auttaa näkemään asiat ja käsitteet eri tavalla. 
Jokainen ajatukseni tuntuu nerokkaimmalta ajatukselta 
koskaan ja haluat haukkua kaikki, jotka hyökkäävät näi-
tä nerokkaita ajatuksiasi vastaan. Tulet keksineeksi uusia 
ajatuksia ihan vain osoittaaksesi, että kaikki, jotka tätä asi-
aa ovat pohtineet ennen sinua, ovat olleet täydellisiä idi-
ootteja. Tämä ei ole edes paha asia, koska postmodernissa 
maailmassa ei ole enää yhtä totuutta, vaan totuuksia voi 
olla useita. Se, miten puolustat omaa totuuttasi osoittaa 
ajatuksesi kypsyyden. Einsteinin sanotaan vihanneen ih-
misiä, jotka sanoivat kaiken olevan suhteellista väärässä 
kontekstissa, mutta tässä kontekstissa ilmaisu on mieles-
täni oikea.

Mad Men-TV-sarjassakaan ihmiset eivät juo alkoholia 
huvin vuoksi, vaan heillä on tarkoitus. Päähenkilöt työs-
kentelevät mainosalalla, joten väkevä alkoholi auttaa heitä 
käyttämään luovuuttaan paremmin. Tavallisesti viina ei 
ole kuitenkaan alkoholipitoisuudeltaan sopiva nesteytyk-
sen lähde esseiden kirjoittamiseen, vaan miedot juomat 
ovat yleensä parempia. Oma viikinki- ja hakkapeliittagee-
nieni aiheuttama reaktio esimerkiksi persekännäilyyn vii-

nan avulla, on mennä ulos juoksemaan ympäri Joensuuta, huutaen 
täysillä ”kohti ääretöntä ja sen yli”. Niin hauskaa kuin tämä saattaa 
hetkellisesti ollakin, tilanteessa menee kallista juopotteluaikaa huk-
kaan ja se johtaa näin tehottomuuteen.

Ehkä vieläkin tätä kaikkea tärkeämpää kouluhommien tekemisessä kännissä on osoittaa itselleen, 
että yliopisto ei ole vakava asia. Hyvin harva meistä historian opiskelijoista on tullut opiskelemaan 
historiaa työn tai rahan perässä. Opiskelemme historiaa, koska me haluamme oppia lisää mennei-
syydestä ja tutkia sitä. Alkoholi voi olla yksi tapa pitää hauskaa kouluhommia tehdessä, jos tehtävän 
kirjoittaminen muuten tuntuu väkinäiseltä. Mikäli sinulla on hauskaa esseetä kirjoittaessa, nousten 
ehkä välillä jonkun nerokkaan lauseen kirjoittamisen jälkeen tanssimaan voitontanssia ympäri asun-
toa, kirjoitat todennäköisesti hyvän esseen.

ex-opintopistegeneraattori

Esseiden kirjoittaminen kännissä

Esimerkillinen set-up korkealentois-
ta yliopistoluentoa varten. Käsilaukku 

vapaaehtoinen.
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 Huh ja huh. Siinäpä ensimmäiset sanat, jotka tulivat mieleeni miettiessäni jäl-
keenpäin seminaariviikonloppua sekä valtavaa työtä sen järjestämiseksi. Vaikka it-
selläni oli melkoiset paineet juuri seminaarin alla, uusia asioita putkahteli esiin ja 
itsellemme asetetut päivämäärät alkoivat paukkua, pääsin kuitenkin melko vähällä. 
Suurimman työn teki Team Varnitsa ja suurin kiitos kuuluukin ainejärjestön puheen-
johtajistolle, järjestö- ja huvivastaaville, lehdenteossa auttaneille ja kaikilla muillakin 
tavoilla, joita en edes pysty kuvittelemaankaan, mukana olleille. Unohtamatta tieten-
kään mahtavia luennoitsijoita ja panelisteja, joita ilman seminaari ei olisi ollut mitään. 
Kiitos.

Lähdetäänpä purkamaan tapahtunutta. Lähdimme tälle vuodelle mukaan Historialli-
sen Yhdistyksen vuosittain myöntämään gradupalkintoon, joka myönnetään edellisen 
lukuvuoden parhaalle historian pro gradu -tutkielmalle Suomessa. Aiemmin palkinto-
summa oli ollut 100 €, mutta nyt kun jakajia oli kaksi yhden sijaan, tuplaantui summa. 
Historiallinen Yhdistys esivalitsi kolmen kärjen ja me pyysimme Itä-Suomen yliopis-
ton Kimmo Katajalaa päättämään voittajan. Hän suostui pyyntöömme ja voittajaksi 
valikoitui Ville Suovaniemi gradullaan 500 vuotta sortoa vai keksityllä identiteetil-
lä keinottelua? Nicaraguan etnisen politisoitumisen historiapolitiikkaa 2000-luvul-
la. Onnittelut Villelle! Voittaja tiedettiin jo ennen seminaaria, mutta paljastimme sen 
vasta seminaarilauantaina muun ohjelman yhteydessä. Kiitossanat tulivat ulkomaan-
reissulta sähköpostitse ja otin oikeudekseni lukea ne ääneen seminaariyleisölle.

Itse seminaarista ja oheisohjelmista on toitotettu, joten en niiden seremonioita ala käy-
dä läpi. Sen sijaan voin kertoa hieman matkasta, jonka ajoimme Tampereelta Patinan 
porukalta. Ja hauskaa oli. Sen sijaan takaisin ajo ei ollutkaan niin hauskaa, varsinkin 
kun olin ainoa ajokykyinen tai -kuntoinen. Pysähdyimme menomatkalla Jari-Pekassa 
tsumpilla ja ajokeli oli aivan hirveä. Olinkin suorastaan helpottunut vihdoin Joensuu-
hun päästyämme. Rakkaan Akavan Erityisalojen Specia, YKA ja Tiedon- ja arkiston-
hallinnan ammattiyhdistys TAAY olivat näkyvästi mukana allekirjoittaneen mielestä 
hyödyllisessä alumni- ja työelämäillassa perjantaina. Pääsimme kuulemaan erilaisia 
uratarinoita ja hyödyllisiä vinkkejä tulevaisuutta ajatellen: On muitakin vaihtoehtoja 
kuin tutkija tai opettaja.

Lauantain seminaari luentoineen sekä palkinnonjakoineen sujui hyvin ja uuttakin tuli 
taas opittua. Paneelikeskustelu meni jopa yli omien odotusten, aivan mahtavaa! Kun 
”virallinen” osuus oli ohi, siirryttiin hiljalleen iltaohjelman pariin. Iltaohjelma tarjosi 
Kekkosia niin paljon, että silmissä vilisi. Mieleenpainuvin asu oli kuitenkin Pähkinä-
saaren Rauha (1323), vaikka hyviä pukeutujia oli muitakin. Jatkoilla saatoin olla yh-
dessä pelissä häviävässä joukkueessa beer pongissa, mutta muistaakseni olimme kyllä 
voittamattomia, kuten monet muutkin. Sunnuntaina sitten puimme vuosikokouksessa 
liiton asioita ennen kuin pitkä kotimatka alkoi.

Hol-seminaarin  raportti
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Yhtä kaikki, seminaari oli mielestäni täysin onnistu-
nut ja Joensuu aukeni toisella käyntikerralla huomat-
tavasti paremmin kuin ensimmäisellä. Seuraavaksi 
sitten kalenteri kohti syksyä ja nokka kohti Turkua, 
jossa syysseminaari järjestetään näillä näkymiin mar-
raskuussa. Sitä odotellessa!

Arttu Huoviala
Historian Opiskelijain Liiton puheenjohtaja

Top 3  kuumimmat  ruoat

1. Banaani

Tämä seksiä tihkuva ruokalaji voi olla kuuma ilman 
uunissa kärventämistäkin. ”Sattumoisin” falloksel-
lisesti muotoiltu hedelmä on kuin luotu aistikkai-
siin ruokailuhetkiin kuten Antti Tuiskukin jo 
osoitti. Testaa seuraavalla kerralla katsomalla pöy-
täseuralaistasi silmiin banaania syödessäsi. Ei to-
sin suositella ensikertalaisille, sillä väärästä päästä 
avaaminen on monille instant boner-killer.

2. Habanero-chili

”Aina, kun laitan sen suuhuni näin/ 
niin lopulta polttaa se berberiäin”

 - Radio Millenium, Tex Mex

3. Amican kahvi

Kuuminta, mitä ko. puljusta saa, eli kä-
denkämpöistä.
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 Tulevaan Varnitsan opinto ryyppäysmatkaan on hyvä varautua mm. lukemalla seuraava 
”opas”. Allekirjoittanut on vieraillut molemmissa metropoleissa, Budapestissa 2014 ja Prahas-
sa 2016.

Matkaopas  Prahaan  ja  Budapestiin

PRAHA

Keskiverto, hieman sosiaalisesta vammainen historianopiskelija ei useimmiten ole vaeltanut Keski-
Euroopan kauniiden pääkaupunkien katuja aamuyöstä humalassa. Onkin erittäin suotavaa valmis-
tautua henkisesti tällaiseen koitokseen. Kun elokuussa 2016 lyhytaikainen miamilainen kehonraken-
tajakämppikseni kysyi parsakaalia pureskellessaan kolmelta aamuyöltä, miten yöni oli sujunut, oli 
väsynyt vastaukseni: ”We tried to avoid all prostitutes and drug dealers, but unfortunately that just 
didn’t happen”. Ensimmäistä yötä kuvanneekin parhaiten hetki, jolloin olimme ystäväni kanssa le-
puuttamassa jalkojamme kiertoliittymän keskellä sijainneella komealla penkillä. Yhtäkkiä liittymään 
kaahaa farmarivolvolla kruisaileva futismamma joka huusi meille ikkunasta: ”Hey boys, chiki-chiki 
blowjob!”, ajellen sitten tiehensä. En tiedä kuka nauroi tilanteessa eniten, mutta se ei ollut ainakaan 
historianopiskelija.

Pänttää seuraavat vinkit kuin olisit Dhondtin tenttiin menossa, sillä matkan uusiminen maksaa hie-
man enemmän kuin keskimääräinen uusintatentti:

• Matkaa lähimpään HOOTERS-ravinto-
laan on opintomatkan hostellilta vain 
280m!

• Kaduilla illasta alkaen pörräävät mustat 
miehet ovat päätoimisia tissibaarien si-
säänheittäjiä ja sivutoimisia kannabis-
kauppiaita. En suosittele ostamaan, mut-
ta muistathan neuvotella hinnasta.

• Paikalliset eivät pidä saksalaisista. Jos 
olet sellainen, älä matkusta Prahaan il-
man Wehrmachtia.

• Parhaat rahanvaihtopaikat ovat sellaisia, 
joista EI saa kuittia. Vältä vaihtopalkkiot, 
valitse O% COMMISSION.

• Reinhard Heydrich did nothing wrong.

• Pizzaa ja falafelpullia saa yöaikaan hos-
tellin läheltä. Älä oksenna puljun sisälle, 
paikan söpöt myyjätytöt ovat työnkuvaan 
nähden alipalkattuja jo muutenkin.

• Rajuin osa jettikansaa viihtyy varmasti Harley’s 
Music & Cocktail Barissa. Älä vittuile ovimiehel-
le

• Jos maksat oluttuopista yli 1,5€ olet idiootti. Jos 
joku pyytää tuopista yli 2€, on hän juutalainen.

• Unohda Tinder ja nappaa uudet ”kaverit” kadul-
ta. Viinipullolla varustettu länsimaalainen on 
parasta riistaa… Varohan tauteja.

• Ai niin, tämähän on historianopiskelijoiden leh-
ti. Unohtakaa edellinen vinkki, ette te kuiten-
kaan saa.

• Pj Saloranta löytänee hengenheimolaisia juu-
talaiskorttelista.

• On siellä jotain nähtävyyksiäkin kai? Viikon 
visiitillä tuli käytyä jonkin kellon luona, joka 
oli kuulemma Euroopan toisiksi yliarvostetuin 
nähtävyys.
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BUDAPEST

Budapestia on luonnehdittu ”Idän Pariisiksi”, eikä suotta. Arkkitehtuuri on pääosin suurenmoista ja 
tällä(kin) alalla Neuvostoliitto ja kommunismi ovat onnistuneet vaikuttamaan Suomeen enemmän 
kuin Unkariin. Hunnimaa on viime vuosina tullut tunnetuksi väestönsiirtojen ja liberalismin vastus-
tamisesta. Länsimaiselle hipille sopeutuminen mystiseen punavalkoviherkuplaan voikin olla han-
kalaa. Onneksi trendikkäänä metropolinakin tunnetusta Budapestista löytyy mm. soijalattea. Itse 
suosittelen kaikille Varnitsan tovereilleni unkarilaisia viinejä, jotka ovat hinnaltaan edullisia mutta 
myös maultaan mainioita. Kulttijuoma fröccs, viinin ja kivennäisveden sekoitus saa kyllä pään se-
kaisin, kunhan sitä tarpeeksi kovaan tahtiin nauttia. Näillä hinnoilla ei voi olla rahasta kiinni! Bu-
dapestissa on myös valitettavan paljon suomalaisia turisteja. Kun päätät terassilla viiniä litkiessäsi 
alkaa arvostelemaan ohikulkijoita kannattaa sinun silloinkin siis pitää äänenvoimakkuus minimis-
sään. Muita tärppejä seikkailuun:

• Hellettä pääsee pakoon viinikellarei-
hin. Onneksi ryyppääminen kylmis-
sä ja pimeissä olosuhteissa on tuttua 
puuhaa meille fenneille. 

• Yönälkää helpottaa gyros pita, joita 
saa melkein mistä vain. Maku vaan 
paranee promillejen noustessa.

• Poliisit ja vartijat kyttäävät romane-
ja. Jos olet romani tai näytät sellai-
selta, älä näpistele kaupoissa tai mat-
kusta julkisilla kulkuneuvoilla ilman 
lippua.

• Pest > Buda

• Unkarilaiset eivät ole sukua suoma-
laisille. He polveutuvat suuren sivili-
saation rakentaneista sumerilaisista 
eivätkä mistään ihmeen alkukantai-
sista metsästäjä-keräilijöistä.

• Kylpylät ovat kenties Budapestin par-
haita vierailukohteita. Uikkarit mat-
kaan!

• Trofea Grill Restaurant tarjoaa mahdol-
lisuuden syödä ja ryypätä niin paljon 
kuin jaksat. Älä mainosta tarjoilijalle 
suomalaisuuttasi, hän saattaa ”unoh-
taa” tuoda lisää juotavaa.

• Fasismi- ja kommunismihysteriasta kii-
hottuvat voivat hakea tyydytystä House 
of Terror -museosta. 

• Hunninaarailla on jokin pakkomielle 
värjätä hiuksensa mahonginvärisek-
si heti kun ikää pärähtää mittariin 50 
vuotta. 0/5 estetiikka.

• Kaduille on ihan suotavaa kusta, muttei 
sylkeä. Kokeile omalla vastuulla.

Otto Korhonen
Taustakuvat: flagpedia.net 
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 Jo perinteeksi muodostunut Varnitsa-lehden 
wappupuhe1  käsittelee ajankohtaista aihetta, eli 
Ilosaaren remontin aiheuttamaa muutosta deka-
denssissa ilakoinnissa tai tuttavallisemmin vapun-
juhlinnassa. Tämä ilmiö näyttäisi häiritsevän perus-
tavanlaatuisesti Joensuun opiskelijoiden perinteitä, 
toisin sanoen vappuboolin nauttimista, yleistä hil-
lumista, sekä Kerubin saniteettitilojen hyväksikäyt-
töä. Tämä kirjoitus selventää puuhan luonnetta sekä 
pyrkii löytämään valoa tunnelin päästä, sikäli jos 
sellaista nyt löydettävissä on.

Tähän olisi ehkä hyvä huomauttaa, että otsikko on 
harhaanjohtava. Jotta geospatiaalinen analyysi olisi 
mahdollinen, tarvitaan siihen kuulemma jotain da-
taa, joka on empiirisesti kerätty… 
…Nimittäin tässä mitään mittauksia viitsitty tehdä, 
kunhan vain jotain kirjoitellaan. On siis hyvä huo-
mioida, että aineisto (ja oikeastaan koko kirjoitus) 
on päästä tai aivan jostain muusta revitty, eikä sil-
tä näin ollen voida vaatia minkäänlaista tieteellistä 
validiteettia, reliabiliteettia, tms. Kaikkein vähiten 
loogisuutta.

Ilosaari on monelle joensuulaiselle tärkeä, symboli-
nen paikka, jossa on historian saatossa pidetty jos 
jonkinmoisia pirskeitä (Ilosaari-
rock on jo tosin siirtynyt spatiaa-
lisesti ekstensiivisemmät puitteet 
tarjoavalle Laulurinteelle).  Joen-
suun opiskelijat sekä muunlaiset 
puistokemistit ovatkin tottuneet 
roikkumaan vappuisin saaressa 
tehden sitä mitä opiskelijat nyt 
parhaiten osaavat. Tänä vappu-
na tällainen ei kuitenkaan enää 
käy päinsä, ellei tee mieli pitää 
vappuna hauskaa ensin raksa- 
ja myöhemmin poliisimiesten 
kanssa2  (tällaista mielitekoa mi-
tenkään tuomitsematta).

1 Sillä yksi kerta on sattumaa, toinen vahinko, mutta kolmas 
jo intentionaalista jatkumoa.
2 Yleensä (huoh) vain jälkimmäinen näistä toteutuu.
3 Eräät voisivat (valheellisesti) väittää, että tämä vain sen 
takia, jotta geospatiaalisuuden määritelmä täyttyisi.
4 Kirjoittajat eivät myönnä omaavansa minkäänlaisia antipa-
tioita Kouvolaa kohtaan (?)

Geospatiaalinen katsaus Joensuun vapunviettoon

Missä vappua sitten vietetään, jos ei Ilosaaressa? Kä-
siimme sattui onneksi vuotamaan (eräällä sangen 
kuuluisalla sovelluksella3 ) tehty kartta Joensuun va-
pun aikaisista desibelilukemista.

Kuvia silmäillessä havaitaan, että Ilosaaresta länteen 
ja lounaaseen sijaitsee 200 metrin säteellä erittäin po-
tentiaalisia viheralueita, joiden desibelilukemat täyt-
tävät hyväksyttävät juhlintarajat. Viheriöt tunnetusti 
tarjoavat lisäksi paremmat fasiliteetit ”rentoon hen-
gailuun” kuin esimerkiksi betoniseinät. Mikäli, hyvä 
lukija, tätä epäilet, voit kysyä itseltäsi: kumpi on citynä 
raflaavampi, Kouvola vai Joensuu? 
No sitähän mekin.4

Näin ollen ehdotamme, että rakkaat varnitsalaiset 
sekä muu juhlakansa suuntaisivat vappuna kohti uusia 
metsästys-, simastus- ja kal(j)astusmaita eli vanhan 
kaupungintalon viereiselle puistoalueelle. 

PS. Tämä puhe (joka ei puhetta ole nähnytkään), voi-
daan siitä huolimatta päättää perinteisin sanoin:

HYVÄÄ VAPPUA!
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 Kuten monille on varmaan jo käynyt selväksi, vappu on kahden isomman ryhmän 
juhla. Tuolloin opiskelijat ja työväki juhlivat kumpikin pikkaisen eri tavoilla. Siinä mis-
sä opiskelijat aiheuttavat vain yleistä pahennusta vappuna, muuttuu työväestön piirissä 
maltillisin demarikin kaiken hyvän tuhoavaksi kommunistiksi. Entäpä, jos onkin käynyt 
niin onnettomasti, että kuuluu molempiin ryhmiin ja pitäisi jotenkin yhdistää kaksi eri-
laista vapunviettotapaa?

Vaikka vapun viettoon yksi jos toinenkin, ottaa varaslähdön, niin kerronpa tässä vain varsi-
naisen vapun aattoineen kuinka yhdistellä nämä kaksi. Vappuaatto lähtee käymään sillä, että 
otetaan yksi tai kaksi loiventavaa, jotta jaksaa lähteä puolilta päivin kohti Ilosaarta ja Varnitsan 
vappuboolia. Tässä toki tulee olemaan tänä vuonna poikkeus, kun Ilosaari on remontissa. Reip-
paassa räntäsateessa nautitun boolin aikana onkin hyvä hetki alkaa ”ärsyttämään” ainejärjes-
tömme oikeistolaisia jäseniä ja haikailemaan vallankumouksen perään. Sopivan nousuhumalan 
ja ärsyyntymisen luoman olotilan myötä onkin aika siirtyä kirjoittamaan vappupuhetta seuraa-
valle päivälle, kun sen kirjoittaminen on kuitenkin jäänyt viimeiseen päivään.

Kun on saanut tarpeeksi haukuttua porvareita, vaadittua hallituksen eroa ja kansallistamisohjel-
man käyttöönottoa, kiitettyä luokkasodan (tunnetaan joissain piireissä Suomen sisällissotana) 
punaisen puolen sankareita heidän tekemästään uhrauksesta, sekä haukuttua lahtareita heidän 
suorittamastaan kansanmurhasta, on aika palata opiskelijoiden pariin. Mahdollisesti jopa har-
joittelemaan seuraavan päivän vastaavaa opiskelijamarssia. Loppuillan tapahtumat alkavatkin 
helposti tämän jälkeen sumenemaan tai ainakin saatan toivoa niin käyvän.

Hyvin nukutun yön jälkeen on aika heräillä vappupäivään ja nauttia ravitsevaksi ja täyttäväksi 
aamiaiseksi särkylääke ja mahdollisesti yksi palauttava olut. Tämän jälkeen kohti Siilaisia ja 
punaisten hautaa, jossa olen usein pitänyt puheeni kellon ollessa yhdeksän. Sitten onkin yh-
den vapun kohokohdan eli vappumarssin vuoro, jonka jälkeen voikin siirtyä torille (jonne tänä 
vuonna ei myöskään pääse samasta syystä kuin Ilosaareen) katsomaan, kun krapulaiset opiske-
lijat ovat juuri heränneenä etsimässä jotain krapula-
ruokaa. Loppupäivän aktiviteeteiksi voisin suositella 
esimerkiksi pienessä humalassa olevien demarien 
vallankumoushaaveiden kuuntelemista.

Se, oliko tämä iloinen päiväkirjamainen kertomus 
kahden erilaisen vapunviettotavan yhdistämisestä 
vai opiskelevan kommarin katkera tilitys, siitä, että 
opiskelijoiden ja työväen juhlat ovat sattuneet pe-
räkkäisille päiville, jää lukijan pääteltäväksi.

Toveri Kallioinen

Työväen- ja opiskelijavapun yhdistäminen

Kuva: kansanarkisto.fi
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“Paras aika aloittaa viinin teko oli kaksi kuukautta sitten, toiseksi paras 
aika on nyt.”

Vappuviiniresepti

Alkutoimet
Hanki välineet sekä viiniainespakkaus kaupasta ja odota iltaan. Vii-
nintekoa ei sovi aloittaa päivänvalon aikaan. 

Aloita viininteko desinfioimalla käymisastia kansineen, sillä muu-
ten villihiivat aiheuttavat anarkian hienossa viinihiivayhteisössäsi, 
jolloin se sortuu kaaoksen ja vallankumoukseen. Muista desinfioida 
kaikki astiat ja esineet joita olet työntämässä viiniin tai johon olet 
viiniä työntämässä. Seuraavaksi sulata marjat ja huuhdo ne. Muista 
huuhdella myös rusinat. 

Tämän jälkeen keitä viisi litraa vettä, kaada se käymisastiaan ja lisää 
tarvitsemasi määrä sokeria (tämän saat laskemalla itse tai luottamalla 
tähän reseptiin). Hämmennä kunnes kaikki sokeri on kokonaan liu-
ennut veteen. Lisää huuhdotut marjat ja rusinat joko sellaisenaan tai 
siiviläpussissa. Siiviläpussissa marjat yms. pysyvät hyvässä nuhteessa 
ja järjestyksessä jolloin saat ne kerralla pois myöhemmin. Anna liu-
oksen jäähtyä ½ tuntia ja lisää sitten vettä kahdenkymmenen litran 
merkkiin saakka. Nyt sinulla on saavillinen viinimehua.

Seuraavaksi ota kaksi lasillista kädenlämpöistä vettä ja sekoita toi-
seen viinihiiva. Muista, että hiiva ei kestä yli +30 °C lämpötilaa. Anna 
hiivan turvota 15 min. Sekoita toiseen vesilasilliseen diammonium-
sulfaatti ja anna sen tasaantua. Varmista tässä välissä, ettei viini-
mehu ole yli +30 °C. Kaada sen jälkeen diammoniumsulfaattiliuos 
pektolaasi-entsyymin kanssa viinimehuun ja sekoita. Tee sama temp-

pu hiivaliuoksen kanssa.  Näin olet varmistanut, että viinihiivalla on erinomaiset olosuhteet elää ja muuttaa 
sokeria alkoholiksi, ja ettei marjojen pektiini muuta viinimehuasi viinikiisseliksi. Lopuksi täytä astia haalealla 
vedellä 30 litran merkkiin asti.

Sitten itse asiaan
Sulje käymisastia kannella ja ravista viinimehua sekoittaaksesi sen kunnolla. Tuki vesilukon reikä peukalol-
la. Täytä vesilukko merkkiviivaan asti vedellä ja aseta se tiivisteineen käymisastian kannessa olevaan reikään. 
Laita astia vedottomaan ja tasalämpöiseen paikkaan. Seuraavana aamuna sinulla on erittäin iloista ja eloisaa 
hiivaa, tai jos olet sössinyt niin erittäin kuollutta hiivaa.  Elämän ja kuoleman erotat vesilukon pulputuksesta.

Seuraavaksi seuraa viikon pari, jopa neljänkin kestävä käyminen, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin 
tasaisesta lämpötilasta. Viinihiiva hoitaa suurimman osan urakasta tästä eteenpäin. Muista hölskyttää viiniä 
silloin tällöin, että se kävisi nopeammin ja tasaisemmin.

Käyminen alkaa olla ehtoopuolellaan, kun vesilukko ei enää pulputa. Nyt voit ensimmäisen kerran maistaa 
viiniä ilman pelkoa siitä, että sisuskalusi menehtyisivät. Älä säikähdä, jos viini on kuivaa maultaan, sillä silloin 
viinihiiva on tehnyt tehtävänsä ja palvellut sinua hyvin. Nyt kun kansi on auki, niin voit samalla mitata ominais-
painmittarilla, onko mehussa enää sokeria. Mitä vähemmän sitä on, sen parempi.

Käymisenjälkeinen todellisuus
Ennen pitkää viinihiiva on tehnyt itsensä hyödyttömäksi ja käyminen pitää pysäyttää. Tämä hetki koittaa sil-
loin, kun kuplia tulee enää kerran minuutissa tai vähemmän. Kiittämättömyys on maailman palkka ja samaa 
sinun on tarjottava viinihiivallesikin rattoisien eläkepäivien sijasta. 
Ensin ongi kaikki hiivan kaverit eli marjat yms. varovasti pois viinistä, juuri kun se oli päässyt tutustumaan nii-

Viiniresepti (n. 30 l) valmistumis-
aika 3 vko – 1,5 kk

25 l vettä
5-5,5 kg sokeria
1 pss diammoniumfosfaattia
1 pss pektolaasi-entsyymiä
1 pss viinihiivaa
1 pss Kaliumsorbaattia ja kaliumsulfiit-
tia
Piihappoa
Viinigelatiinia
5 kg Punaviinimarjoja
2 kg vadelmia
½ kg rusinoita
Desinfiointiainetta astioita varten

Lisäksi tarvitset seuraavat välineet:
Käymisastia kansineen ja tiivisteineen 
(x2)
Vesilukko
Lämpömittari
Pulloja korkkeineen n. 30 l edestä.
(Siiviläpussi)
(Ominaispainomittari)
(Lappo)
(Viinimittari)
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hin. Jos sinulla on toinen käymisastia, desinfioi 
se ja lappoa viini siihen, jotta kirkastaminen oli-
si myöhemmin helpompaa. Seuraavaksi kaada 
kaliumsorbaatti ja kaliumsulfiitti, sekoita hieman 
ja laita kansi kiinni. Nämä kaksi kaliumin suoloa 
murhastavat ahkeran palvelijasi seuraavan kol-
men päivän aikana.  Muista ravistella astiaa silloin 
tällöin rajusti, jotta hiivalla olisi mahdollisimman 
ilkeä loppu. Samalla viinistä poistuu hiilidioksidia. 
Kolmantena päivänä älä enää ravista astiaa. Viini-
hiiva is no more.

Kahdeksas sunnuntai helluntaista
Sinun ei tarvitse odottaa kirkastussunnuntaita 
kirkastaaksesi viinin, vaan neljättä päivää käymi-
senpysäyttämisestä. Lappoa viini takaisin alkupe-
räiseen astiaansa, jos sinulla sellainen on. Sekoita 
viinigelatiini lasilliseen kuumaa vettä. Seuraavaksi 
lorota piihappoliuos ja gelatiiniliuos viinin sekaan 
ja hämmennä kunnolla (ellet ole lapponut, tee 
tämä varovasti jottei pohjalla makaava hiiva pää-
se kostamaan kuolemaansa). Hiivaa ei pitäisi olla 
paljoa jos sinulla on kaksi astiaa ja olet seurannut 
ohjeita. Nyt anna viinin tasaantua ja kirkastua 
vähintään kolme päivää. Suosittelen itse melkein 
viikkoa.

Kuivaa vai makeaa?
Jos hiivavainaa teki tehtävänsä hyvin ja sinä osa-
sit arvioida alkuperäisen sokerimäärän oikein, nyt 
sinulla on 30 l todella kuivaa marjaviiniä. Joille-
kin viini maistuu jo tässä vaiheessa. Itse sanon 
että makunsa kullakin, mutta viini on tehty nau-
tittavaksi seurassa ja seuralla on yleensä vaihtele-
va maku viinin suhteen. Jos on oikein nokkela ja 
noheva, voit pysäyttää viinin suoraan siihen ma-
keuteen kuin sen haluaa olevan, ennen kuin se käy 
kokonaan kuivaksi.

Makeuttamiseen tarvitset sokeria, kolmen litran 
kattilan ja ominaispainomittarin. Laita mittari de-
sinfioitu viiniin ja lue sen asteikolta lukema. Kuiva 
viini on -10 asteesta -5 asteeseen, ja puolimakea 
on +1 asteesta +5 asteeseen. Ota sen jälkeen mit-
tari pois.

Ominaispainomittarilla saat tarkan lukeman ja 
voit sitä ja seuraavaa laskukaavaa käyttäen laskea 
sopivan sokerimäärän makeutusta varten. Yksi 
väli mittarin asteikolla tarkoittaa 2,5 g sokeria lit-
rassa. Jos viinisi on -10 ja haluat sen olevan +5, 
tulee erotukseksi +15 astetta. Seuraavaksi laske 
tarvittava sokerimäärä kertoen keskenään viinin 

tilavuus (noin 25 L, tarkista paljonko hävikkiä lappoessa on 
tullut), asteikolta laskettu erotus (äskeinen 15 astetta), sekä 
asteikon yksikkö 2,5 g/l. Tässä esimerkissä siis 25 l · 15 · 2,5 
g/l = 1125 g. Tarvitaan siis 1,125 kg sokeria.

Laita kattila puolilleen viiniä ja lämmitä (älä kuitenkaan yli 
70 °C). Mittaa laskemasi sokerimäärä ja liuota se lämmi-
tettyyn viiniin. Anna liuoksen jäähtyä ja kaada se takaisin 
käymisastiaan. Olet nyt maalisuoralla.

Hiivan viimeinen kostoyritys
Viinihiiva on eläessään ja vielä kuolemansa jälkeen tuot-
tanut viiniin hiilidioksidia, joka samentaa viiniä ja saa sen 
näyttämään utuiselta. Ihan kuin se olisi aavistanut kohta-
lonsa... Hiilidioksidista pääset eroon siten, että otat vesilu-
kon pois, laitat peukalon vesilukon reiälle ja ravistat kun-
nolla. Kun otat peukalon pois reiältä, huomaat miten paljon 
ylimääräisiä kaasuja siitä pakenee. En vääntänyt vitsiä täs-
tä. 

Jos sinulla on ollut kaksi käymisastiaa, niin viinisi olisi pul-
lottamista vaille valmis. Yhden astian omistajille minulla 
on huonoja uutisia. Lappoamisilla ja astianvaihdoilla olisit 
päässyt eroon marjojen, viinihiivan ja kaiken muun ylimää-
räisen jämistä, joita on kertynyt pohjalle. Nyt kun olet ravis-
tanut astiaa, niin kaikki se sakka on sekoittunut taas viiniin 
eli joudut odottamaan, että sakka painuu pohjaan. Toinen 
vaihtoehto on lisätä kirkastusaineet uudestaan.  Tai sitten 
voit olla uhkarohkea ja maistaa sekoitusta, jolloin viinin-
nautintosi on kärsimystä ja seuraava päivä maha kipeänä.

Pullotus ja finaali
Viimeinen vaihe viininteossa, jos juomista ei lasketa, on 
pullotus. Tässäkin asiassa on monta koulukuntaa, jotka 
tappelevat keskenään lasipullojen ja mehukattipurkkien tai 
luonnon- ja metallikorkkien välillä. Suosittelen lasipulloja, 
korkkien suhteen minusta molemmat toimivat hyvin. Aloita 
pullotus pesemällä ja desinfioimalla pullot. Huuhdo pullot 
ja lappoa viini pulloihin siten, että niihin jää jonkin verran. 
Sitten on vielä korkitus ja säilöminen valolta suojaisaan 
paikkaan. Tässä vaiheessa isommassa tuloluokassa elävät 
viiniharrastajat jättävät viinin ikääntymään.

P.S
Pitkän ruljanssin jälkeen sinulla on n. >20 litraa viiniä ja 
jonkin verran kokemusta. Aina viininteko ei onnistu, mutta 
puhtaudesta huolehtimalla sekä tarkkaan laskemalla ja oh-
jeita seuraamalla saa aika varmasti hyvää viiniä.  
Jos tähdenasennot ovat oikein ja onnikin suosii, voi tällä 
ohjeella tehtyä viiniä päästä maistamaan vappuna.
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Testikohde C) VARNITSA SPECIAL

-  Reilu hyppysellinen suolaa
- Töräys viinaa (80%)
- Liraus sinappia
- 6 kpl kirsikkatomaatteja
- Ruuanlaitosta ylijäänetä ruismakarooneja (n. 75g)
- Tilkka DR. Pepperiä

Haju: MAX: Haisee joltain pahvilaatikolta. Hyi helvetti. Mitä tässä on? 
HATIM: Tässä on varmasti banaania.

Maku: MAX: Ja maistuukin pahvilaatikolta. Hyi vittu. 
HATIM: Mieleen tulee vanhentunut maito.

Jokainen ravintoa nauttiva ihminen tietää ainakin todennäköisesti mitä on smoothie. Lyhyesti 
kerrattuna, käsitteellä tarkoitetaan mahdollisimman monen (yleensä terveellisen) ruoka-aineksen 
sijoittamista blenderiin, ja niiden möyhentämistä juotavaan muotoon. Loistavana esimerkkeinä 
näistä aineksista ovat vaikkapa marjat, hedelmät ja jogurtit. Smoothieita juovat tyypillisesti kai-
kenlaiset fitness-jeesustelijat ja muut vastaavat jättimolot. Nykyajan pinnallisen kulttuurin siivit-
tämänä smoothieista onkin tullut jonkinlainen ravintoilmiö.

Nyt on kuitenkin jälleen aika haistattaa vitut kaikelle ja laittaa hom-
ma lekkeriksi. Tämän jutun ideana oli haistella ja maistella viittä 
erilaista ”terveellistä” (ja mahdollisesti päihdyttävää) smoothieta ja 
arvioida niitä kokonaisuuksina. Tätä varten paikalle kutsuttiin kak-
si alan veteraania. Testiryhmän kapteenina toimi monelle varnit-
salaisellekin tuttu Max Mustapää (4.vsk), jolla on monipuolinen 
kokemus kuntosaliharrastuksesta ja terveysruoasta. Mainittavaa on 
myös hänen kokemuksensa erilaisista alkoholijuomista. Hieman rauhat-
tomampaa maailmanosaa testissä edusti Marokosta Suomeen opiskelemaan eksynyt Hatim Oulad Arifi, 
jonka ansioluetteloon kuuluu lähes täydellinen tietämättömyys länsimaisesta rappiokulttuurista. Myös al-
lekirjoittanut osallistui tähän ”makujen sinfoniaan” keitosten valmistamisen ja tulosten kirjaamisen ohella. 
Testihenkilöille kerrottiin smoothien ainekset aina maistelun jälkeen. Jokaiselle oli varattu oma ämpäri 
voimakkaiden reaktioiden varalta. Tunnelma oli alkuun hieman jännittynyt, mutta iloinen.

“Siis Hyi Vittu Oikeesti”

 Testiryhmä valmiina tositoimiin!

Testikohde A) PROTO-BOMB

- 2 kanamunaa
- Tilkka Giniä (40%)
- 100g vanhaa (kypsennettyä) jauhelihaa
- Puolikas banaani

Haju: MAX: Aika lihaisaa, ihan hyvältä vai-
kuttaa.  
HATIM: Mieleen tulee vanhentunut liha.

Maku: MAX: Edelleen lihaisaa, ja jotain yrt-
tistä. Positiivinen yllätys. 
HATIM: Pahempaa kuin paha.

Testikohde B) KORPELAN KOSTO

- 4 kpl mietoa chiliä
- Chia- siemeniä (reilusti)
- 1 päärynä
- Hieman pippuria
- Hieman suolaa
- Reippaasti tequilaa

Haju: MAX: Chili ja mausteet tulee mieleen. 
HATIM: Todella mausteista

Maku: MAX: Ihan hyvää loppupeleissä. Mausteet toimii! 
Tämä voisi olla hyvää grillikastiketta. 
HATIM: Ihan hyvää. (Testihenkilö luopui suorituksesta 
paksun koostumuksen takia)

Esimerkki Kapteenin epäus-
koisesta ilmeestä
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Smoothien  ihmeellinen  maailma
Testikohde D) MINDFUCKER

- Maito
- Pakastettu peruna-sipuli -sekoitus (reilu 
kourallinen)
- Minttuviina (40%)
-  Hyppysellinen (epämääräistä) kaapista 
löytynyttä maustesekoitusta
- 1 kokonainen valkosipuli
- Tilkkanen vettä

Haju: MAX: Minttu ja jauhelihamauste 
tulee ekana mieleen. Siis hyi vittu oikees-
ti! HATIM: Haju on todella paha. Tässä on 
pakko olla sipulia

Maku: MAX: Vittu näitä mausteita. Pahin 
tähän mennessä. 
HATIM: Huonolla suomella (mutta sangen 
vakuuttavasti): Hyi shaatana!

Testauskohde E) AMICAN JÄLKKÄRI

- 1 kokonainen avokado
- Hieman Minttu viinaa (40%)
- 1 dl Absinttia (64%) 
- 1 omena
- 3 kirsikka tomaattia 
- Lusikallinen vanhaa käsirasvaa

Haju: MAX: Haisee lasten leluilta. Joltain muovil-
ta. Hyi helvetti. 
HATIM: Haistan vain alkoholin (testikohteesta huo-
mattavissa kohtuullinen humalatila).

Maku: MAX: Tässä on jotain vihanneksia. Tästä he-
rää kyllä epäilykset. 
HATIM: Mieleen tulee jotain tuoretta ja vahva alko-
holi. Vielä tulee jotain mieleen, mutten tiedä mitä.

(Yllä) Tämä ei ole perunasosetta 
vaan Amican jälkkäri

(Yllä) Testin inhokki (huomaa taustalla 
arabivahvistuksemme känninen ilme)

Lopputulokset

Koko homma osoittautui paikoitellen haasteelliseksi kaikille osanottajille. 
Testiryhmän kapteenin kehotuksesta johtuen, smoothiet nautittiin pitämäl-
lä samalla nenästä kiinni. Allekirjoittanut oksensi kahdesti testin aikana. Il-
meisesti keitokset alkoivat kuitenkin kypsyä vasta ”padassa”, sillä todellinen 
VOMITUS MAXIMUS alkoi vasta testin jälkeen. Paljastaessani kapteenille 
viimeisen testikohteen salaisen ainesosan (vanha käsirasva), hänen epäus-
koinen ilmeensä paljasti tuleman. Pöntölle MARS ja loppu oli kaunista. Ara-
bivahvistuksemme onnistui sinnittelemään puolille öin ennen vatsan tyhjen-
nystä yläpäästä.

Testin voittajaksi valittiin yksimielisesti KORPELAN KOSTO. Runsas 
mausteisuus peitti alleen suurimman osan aromaattisuudesta. Testiryhmän 
kapteenin mielestä tätä herkullista kokonaisuutta voisi käyttää smoothien li-
säksi esimerkiksi grillikastikkeena. Sen sijaan inhokiksi valikoitui jälleen yk-
simielisesti raikkaan sipulinen MINDFUCKER, joka aiheutti monta suoras-
taan oksettavaa läheltä piti -tilannetta ja myös henkistä pahoinvointia.
Uskaltakaa, kokeilkaa ja soveltakaa!

-Aksu

Kokki omien keitostensa pauloissa
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Oikeaoppisella ruokavaliolla rantakuntoon
Vappuna on hyvä nauttia väkijuomia ja syödä vatsansa täyteen, mutta varmasti joidenkin vatsa 
pömpöttää merkkinä siitä, että on tullut syötyä muita paremmin. Emme valitettavasti elä keskiajal-
la, jolloin lihavuus oli merkki ihmisen paremmuudesta. Joten ihan terveyden ja hyvinvoinnin takia 
on hyvä laihduttaa ylimääräiset läskit pois, jolloin ei ole vaarana kokea Pohjois-Karjala-projektin 
ihmisten kohtalo kolmekymppisenä. Siksi tässä artikkelissa käsittelen laihdutuskuuriani, jonka 
avulla Sinä, arvon lukija, pystyt varmasti laihduttamaan ja pääsemään rantakuntoon.

Aamiainen: 
2 kovaksikeitettyä munaa vähärasvaisen turkkilaisen jogurtin sekä sellerin kanssa

Lounas:
Yliopistoruoka salaatin kanssa

Välipala:
Purkki raejuustoa

Päivällinen:
Lihaa (Riippuu puhtaasti päivästä millaista lihaa syön) vähärasvaisen turkkilaisen jogurtin sekä sellerin 
kanssa

Kun aloitin laihduttamisen tämän ruokavalion avulla, painoin 130 kiloa, mutta parin viikon myötä kirjoitta-
mishetkellä painan 124,5 kiloa. Vähärasvainen turkkilainen jogurtti on sopiva lisuke ruokaan kuin ruokaan. 
Selleri on ruokavaliossa, koska siinä on vähän kaloreita, se pitää vatsan täyteläisenä ja pidän siitä paljon. Jos 
et tykkää selleristä, niin sen voi korvata jollakin muulla vihanneksella. Syön myös joka päivä multivitamiini-
valmisteita, jotka pitävät huolen siitä, että saan kaiken tarvittavan vitamiinin sekä hivenaineen, jotka saatta-
vat jäädä ruokavaliosta pois. Tarkkasilmäisimmät huomasivat varmasti, että ruokavalioni sisältää paljon pro-
teiinia ja se onkin pointtina, koska tarkoituksena on laihduttaa läskiä eikä lihaksia. Riittävä proteiinin saanti 
pitää huolen siitä, että lihakset eivät surkastu. Lisäksi proteiini pitää vatsan kylläisenä paljon pitempään kuin 
esimerkiksi hiilihydraattipitoinen ruoka.

Yksi tärkeä asia laihduttamisessa on muistaa juoda todella paljon vettä, koska jatkuva veden juonti pitää ai-
neenvaihdunnan käynnissä ja vatsan täynnä, jolloin nälkä ei tule yhtä helposti. Joo, kyllä minua vitutti kuurin 
alussa, mutta ei elämän pidä olla helppoa eikä Roomaa rakennettu yhdessä yössä. Mutta nyt, kun ruokavalio-
ni on osa arkea ja olen tottunut siihen, pystyn helposti kaupassa ohittamaan kaikki vanhat epäterveelliset ruu-
at. Laihduttaminen ei ole mikään yksinkertainen juttu, vaan se on elämäntapamuutos, jonka tarkoituksena on 
muuttaa epäterveellinen elämä terveelliseksi. Loppujen lopuksi me jokainen tahdomme elää pitkän elämän, 
emmekä tahdo kokea keskiajan lantsarien kohtaloa kuolla nuorena syöpään tai sotaleirillä punatautiin.

-Marko ”Mies Joka Söi Liikaa” Piipponen
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Parasta  sitsiruokaa  metsästämässä
Meillä kaikilla on varmasti yhtä varmat 
mielipiteet sitsiruoista kuin esimerkiksi 
siitä, kuuluuko kinkku juuston päälle vai 
toisin päin. Ehkä hassua keskittyä puhu-
maan ruoasta sitsien kaltaisessa tapahtu-
massa, jossa idea on kuitenkin nesteytyk-
sessä. Ruokakin on silti olennainen osa 
illan ohjelmaa ja siksipä sitäkin on syytä 
analysoida, että mikä on parhain mahdol-
linen sitsiruoka. 

Olennaista on, että sitseillä tarjoillaan al-
kuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Tämä 
unohtui oululaisilta tovereiltamme viime 
syksynä Hol-seminaarissa ja teki sitsien 
alusta varsin tuskaisen kokemuksen. Kui-
tenkin nuudelit pääruokana antoivat an-
teeksi aika paljon, varsinkin, kun niitä sai 
syödä paljon. Olemme siis määrittäneet jo kaksi ominaisuutta hyvälle sitsiruoalle: toistuvuus ja määrä.  Kui-
tenkin keskitymme vain pääruokaan, sillä alkupalalla ei ole niin väliä, kunhan sitä on ja jälkiruoka on yleensä 
aina joko pannari tai mokkapala – ei valittamista!

Myös ruoan laatu on yllättävän tärkeä. Fuksisitseillä tein aloittelijan virheen (yhtenä useista), enkä syönyt 
ennen sitsejä, minkä vuoksi tulin sitseille nälkäisenä! Silloin oli tarjolla vain pientä naposteltavaa koko sitsien 
ajan, joten ymmärrätte varmaan, miten meille fuksiparoille kävi… Joten ruoan täytyy olla myös jollain tavalla 
täyttävää. 

Sitseillä käy yleensä niin, että ruoka tulee eteen jo valmiiksi kylmänä, jolloin on plussaa, jos ruoka on myös 
sellaista, jota pystyy syömään silloinkin, kun se on yhtä lämmintä kuin tunnelma Trumpin virkaanastujaisissa. 
Itse olen huomannut, että vetelä makaroni kylmällä tomaattikastikkeella ei yksinkertaisesti toimi missään olo-
suhteissa. Myöskään suunnittelupöydässä hienolta kuulostanut idea euron juustohampurilaisista ei täyttänyt 
kaikkia odotuksia, sillä kylmä ja latistunut hampurilainen on aika mitäänsanomaton suupala.

Sitten päästään ehkä tärkeimpään ominaisuuteen eli makuun. Varnitsasta lähti pieni retkikunta Holliin Tam-
pereelle keväällä 2016. Edelleen voi kuulla kauhutarinoita paikallisesta sitsiruokakulttuurista. Ilmeisesti kuu-
lemma tuhkakupissa EI tule laittaa ruokaa… 

Mutta tuhkakupit sikseen. On aika julkistaa voittaja, joka on varsinaista aatelia sitsiruokien joukossa! Ei väliä, 
onko kyseinen herkku tehty itse vai tilattu valmiiksi, syökö sen kuumana vai kylmänä, on se aina yhtä hyvää. 
Siitä on helppo varioida niin liha-, kasvis- kuin allergia-annoksetkin ja mikä parasta, makua on vaikea pilata. 
Tietenkin tämänkin ruoan suuri heikkous on kaksi eri koulukuntaa, joista toinen on aina tyytymätön. Eli tu-
leeko siihen ananasta vai ei?
Niille, jotka eivät vielä vihjeistä tienneet, julistan parhaaksi sitsiruoaksi pizzan, sillä se täyttää kaikki ylläolevat 
kriteerit ja on lähes jumalten ruokaa, jos siis uskomme Jodelia. Ja miksi emme uskoisi?
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Riversmouth  Cityn  burgerimestat
Voin tunnustaa, tykkään hampurilaisista. Joensuussa purilaisia saa sieltä sun täältä, mutta mihin 
opastaa ihminen joka kyselee Joensuun parasta hampurilaispaikkaa? Nostan esille muutaman pai-
kan missä on tullut mässättyä böögeri, eli testi perustuu vain kirjoittajan omiin kokemuksiin. Ulos 
on jätetty kaikki pikaruokaravintolat, pitseriat ja grillit koska niissä on selkeästi yksi yli muiden: 
Dolly.

Kerubi: YYYY

Aloitetaan helpoimmasta. Jos sanoo pitävän-
sä hampurilaisista eikä ole Kerubissa käynyt, 
niin jo on aika. Annokset eivät pidä sisällään 
ranskalaisia, mutta vähemmän syöjälle riittää 
kyllä pelkkä burgeri. Ranskalaiset saa tieten-
kin kylkeen, eivätkä romuta lopullisesti talo-
utta. Maut ovat kohdillaan kaikin puolin, eikä 
esimerkiksi tulinen Dimmu Burger ei ole liian 
tulinen. Tarjolla myös hyviä kasviburgereita. 
Ainut miinus tulee hinnoista. Valitettavasti 
laadusta saa pulittaa, mutta jos yhtään haluaa 
naatiskella, niin tämä on place to be.

Amarillo: YYY

Perussettiä, varmaa ja taattua S-ryhmä laa-
tua. Eli Tallinnasta Rovaniemelle samat 
perusburgerit. Tarjolla myös opiskelijabur-
gereita ranuineen rapialla kympillä. Muu-
ten ihan ok maut ja näin, mutta varsinkin 
opiskelijamenun sämpylät ovat omituisen 
höttöisiä. Halkeavat herkästi, jos käyttää lii-
an ronskisti veistä. Monteray Jack juustolle 
erityismaininta, oikein mukavan makuista. 
Amarillo handlaa hyvin kaikki erikoismajo-
neesit.

Kuunari Elina: varauksellisesti YYYY

Muistot vievät parin vuoden päähän, mutta jos hampurilai-
nen jäi positiivisesti mieleen, niin kai se hyvä oli. Mikäs sen 
mukavampaa kesäisenä päivänä, kuin istua laivaravintolan 
terdellä oluen ja hampurilaisen äärellä, (no istua puistossa 
kaljalla, mutta se ei kuulu tähän). Hampurilainen oli kun-
non darranautinto. Rasvainen, tuhti, mutta samaan aikaan 
sisällä oli tuoretta tomaattia ja reippaasti kaiken maailman 
soosseja. Hyvää settiä. Varauksellinen arvosana tulee siitä, 
että Elina on myynnissä ja ensi kesänä voi olla ihan 
eri meininki.
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Big D: YYY

Voi Big D. Aloitti maailmanvalloituksen toril-
ta aivan loistavalla konseptilla. Myydään tava-
raa niin kauan kuin sitä riittää. Monta kertaa 
itsekin missasi tilaisuutensa saada burgerin ja 
kun tilaisuus koitti niin huh heijaa mitä tava-
raa. Foliokääreessä kerrassaan mainion makuis-
ta burgeria. Pihvit äärettömän suuret ja täyttivät 
isonkin miehen mahan. Kovat jätkät kertoivat 
syöneensä kaksikin purilaista putkeen. Usko pu-
hetta, mutta paskon. Mutta sitten, kun ravintola 
vakiinnuttaa paikkansa ympärivuotiseksi omalla 
kiinteällä ravintolalla, hädin tuskin toiminta me-
nee vuoden ympäri. Tätä kirjoittaessa en oikeasti 
ole varma onko paikka enää pystyssä, jos on, niin 
käykää ja tukekaa. Paikan burgeri on kuin Trumpin 
muuri, eli huge. Hintakin on kova, mutta eipä tämä 
hirviö enää ranskalaisia kaipaa kylkeen. Miinus tulee-
kin hinnasta. 

Hotelli-Ravintola Aada: Y

Jos Kuunarin burgeri jäi mieleen po-
sitiivisena yllätyksenä, niin valitetta-
vasti Aada teki toisinpäin. Ymmärrän 
kyllä, ettei paikan konsepti varmasti 
perustu paikan hampurilaisiin, mut-
ta ottaisivat vaikka kokonaan pois 
listalta. Päällimmäisenä jäi mieleen 
kärtsännyt pihvi ja pippurin makui-
nen sämpylä. Ei jatkoon.

Bonuksena! Tee-se-itse ja säästä! YYYYYY

Hampurilaiset tulevat oikeasti todella halvoiksi arjen herkuiksi. Äk-
kiseltään laskettuna tuommoinen perusburgeri kustantaa noin 3-4 
euroa kappale. Totta kai hinta riippuu siitä, tunkeeko väliin kaviaaria 
vai ketsuppia. Ainakin itselle riittää yksi hampurilainen ateriaksi, jo-
ten kyseessä on vieläpä useamman päivän ruoka. Ja jos haluaa oikein 
kunnolla revitellä niin pakasteraneja uunin kautta kylkeen. 

Hyvän hampurilaisen määritelmä on tietenkin hyvä pihvi ja sämpylä. Valitettavasti olen hampurilaisen 
suhteen lihansyöjä, niin en osaa neuvoa kasvisvaihtoehtoa, kokeile vaikka härkistä tai tee itse hyvä härkä-
papupihvi. Lihansyöjille neuvon, ensinnäkin siitä 400 gramman pakkauksesta saa oikeasti jo 4 pihviä. Tee 
näin: Älä pistä mitään korppujauhoja, munia tai mitään sellaista mitä köksäntunnilla opetet-
tiin pihvien tekoon.

Murjo jauheliha. Tarkoitan juurikin tuota, tee siitä vaaleanpunaista mössöä, puristelemalla ja vaivaamalla. 
Kun massa on tasaista, jaa se niin moneen osaan kuin kuinka monta pihviä haluat. Aika helposti 100g/pih-
vi. Ota osa kerrallaan käsittelyyn ja pyörittele massasta pallo käsissä. 

Jos haluat paistaa pannulla, niin taputtele pallo kättä vasten tasaiseksi pihviksi. Nakkaa kuumalle pannulle 
ja paista molemmin puolin. Rasvaa tulee räiskymään. Mausta suolalla ja pippurilla kääntämisen jälkeen. Ja 
kuten miehet tiedämme; liha kutistuu kuumassa, joten pihvit saa olla isompia kuin sämpylä.
Uunissa tehdessä taputtele lihapallo leivinpaperia vasten pyöreäksi ja ohueksi. Näistäkin saa tulla laajoja 
koska: nahistumisilmiö. 225 °C about vartti. Älä säikähdä, vaikka pihvit näyttävät harmailta, rasvaisilta 
mutaatiovauvoilta, näin se nyt vaan menee. Mausta uunin jälkeen suolalla ja pippurilla.

Jos haluat sämpylöihin vaihtelua, tee ite, tai kokeile vaikka Ciabatta puolivalmistetta. Toimii nimittäin to-
della hyvin.

-Joni ”restonomi” Ylimäki
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Varnitsan  talvisotapäivä
 Varnitsan jokavuotinen talvisotapäivä 
pidettiin jälleen kerran paintballin merkeis-
sä 4. maaliskuuta Joensuun Marjalassa si-
jaitsevalla pelikentällä. Osallistujia oli muka-
na mukavasti, jopa semmoiset 17 henkilöä, ja 
myös muista ainejärjestöistä saatiin värvättyä 
joukkoja. 

VAROITUS!

Tämä juttu saattaa sisältää 

pieniä määriä inttiläppää

Kyyditykset aloitettiin sotatantereelle yliopistom-
me parkkipaikalta hyvissä ajoin noin 11.15 paikallis-
ta aikaa. Kokoontumispaikalla pystyi havaitsemaan 
korkean mielialan erityisesti niiden henkilöiden 
seurassa, jotka olivat tietoisesti tai tiedostamattaan 
laittaneet Isänmaanpuolustulaitoksen sponsoroi-
mat tuulivaatteet ylleen mahdollisesti ymmärretty-
ään, että olisimme lähdössä Vekaranjärvelle kerta-
usharjoituksiin. Tähän oli kuitenkin todettava, että 
olemme edelleen menossa pelailemaan värikuu-
lasotaa ilman Maanpuolustuskorkeakoulua. No ei 
siinä, pakkanen oli kylmä kuin ryssän helvetissä, 
rapiat -15 viivan väärällä puolella, mutta tästä ko-
keneimmat isänmaanpuolustajat eivät näyttäneet 
Siperian sääoloista piittaavan pätkän vertaa. Olim-
mehan kuitenkin Susirajalla. 

Taktiseen tukikohtaamme pääsimme noin 15 mi-
nuutin matkustelun jälkeen. Pelipaikalla sotureille 
jaettiin taisteluvaatteet, jotka olivat kuitenkin omi-
tuisesti kesäisellä teemalla kuvioidut. Jopa tyhmil-
lä tykkimiehillä oli näin ollen mahdollisuus erottaa 
vihollinen taistelutantereella, eikä syvään lumi-
hankeen piiloutumisesta ollut jääkärikoulutuksen 
saaneille mitään etulyöntiasemaa. Sitten oli vielä 
jaettava joukkueet, koska pyytämämme venäläiset 
eivät päässeet valitettavasti paikalla. Joukkueille 
oli varattu valkoiset ja punaiset nauhat, joten kaik-
ki vasemmistomieliset ja Lapuan liikkeen kannat-
tajat tiesivät kumman puolen valitsevat. 

Sitten päästiin sotakentälle. Nyt oli entisten aliker-
santtien aika ottaa roolia. Molempien joukkueiden 
sotajumalat, herra alikersantit, alkoivat jaella tais-
telutaktiikoita kuinka syvässä lumihangessa tulisi 
edetä ja miten vihollinen tulisi eliminoida ilman 
suurempia miesmenetyksiä. Eihän siitä mitään tul-
lut, kun tyhmät tykkimiehet eivät tajunneet miten 
niitä hyvin paljon RK kuus-Kekkosta muistuttavia 
pyssyjä tulisi edes käyttää. Tästä alikersantit sui-
vaantuivat ja uhkailivat perinteiseen tapaan pois-
tumiskielloilla sekä sotilasoikeudella, koska he ei-

vät ymmärtäneet, että kyseessä olivat vain huonon 
motivaation omaavat tykkimiehet. 

Paikalla olleet sotilaspoliisit ehdottivat taistelu-
alueella olevan bussin valtaamista jo ennen pelin 
alkua, jota joukkueiden alikersantit pitivät kerras-
saan tyhmänä ideana, koska kyseinen bussi ei kuu-
lunut edes pelialueeseen. Turhien sotataktiikoiden 
kertaamisten jälkeen taistelijat tulivat siihen tu-
lokseen, että yritetään vallata hallitsevia maaston-
kohtia, joka osoittautui tasaisella Pohojammaan 
peltoja muistuttavalla taistelukentällä turhaksi ja 
tarpeettomaksi. Joku päreensä polttanut totesi: 
’’Hei, sotamies Ryan, sä oot tänään omillas. Me ei 
tulla sua tänään pelastamaan.’’ 

Lopulta päästihin vihroon viimein sotimahan. 
Taistelu oli verisen tasaista. Värikuula-aseissa oli 
toimintahäiriöitä enemmän kuin laki sallii, jota oli 
hyvä käyttää tekosyynä pudottuaan pelistä, vaikka 
ei olisi edes ladonseinään osunut. Osa osallistujis-
ta leikki tarkka-ampujaa, koska heillä oli omasta 
mielestään nuorempana uskomaton AWP-käsi, 
joka oli hankittu yläkoulun tietotekniikan tun-
neilla. Puheenjohtajamme osoitti uskomattomia 
johtajataitoja myös taistelukentällä. Joku nimet-
tömäksi jätettävä fuksi ja puheenjohtajamme jäi-
vät taistelun tuoksinassa vihollisten ympäröimäk-
si. Toivottomalta vaikuttaneessa tilanteessa fuksi 
tokaisi puheenjohtajallemme pelottomana: ’’Yksi 
varnitsalainen vastaa kymmentä tomboloa.’’ Vii-
sas rabbimme tokaisi tähän: ’’Mutta mitäs sitten, 
kun tulee se yhdestoista?’’ 

Tarina ei kerro, mitä kyseiselle fuksille lopulta ta-
pahtui.

Kuva: talvisota.fi
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Edarikuulumisia
Kevät ja kesä alkavat lähestyä kovaa vauhtia ja monella tekisi mieli lähteä kesälomille. ISYY ei kui-
tenkaan nuku ja paljon on tapahtumassa kaiken aikaa. Savonlinnan siirtymisen osalta niin sanottu 
SEXIT-suunnitelma on koko ajan etenemässä eli valmistaudutaan savonlinnalaisten opiskelijoiden 
tuloon. Opiskelijavappukin on jo ovella. ISYYn nettisivuilta ja Facebook-sivuilta kannattaa käydä 
myös seurailemassa mitä kaikkea muuta jännää täällä tapahtuu. 
 
ISYY on myös kovaa vauhtia menossa mukaan asuntobisnekseen. Suunta vain on vielä haussa, onko 
se raakaa bisnestä, joka vie rahat kapitalistien taskuihin vai mennäänkö opiskelijat edellä ja opis-
kelija-asunnot ovat prioriteetti numero yksi. Tämä oli hieman kärjistäen, mutta olette saattaneet 
lukea ISYYn OKKK-projektista Uljaasta tai muualta ja miettiä mikä se oikein on. Itsekään en täysin 
tiedä. Ainakin se on varmaa, että asuntoja tarvitaan opiskelijoille. Savonlinnalaisten tulo lähestyy 
hetki hetkeltä.
 
Joensuun Elli ei ehdi rakentaa tarpeeksi asuntoja Joensuuhun ja ISYYn asuntoprojekti ei myöskään 
ehdi valmistua vuoden 2018 syksyksi, toki se ei myöskään ollut tarkoitus. Pahimmassa tapauksessa 
tulevaisuudessa on 200 opiskelijaa hätämajoituksessa, ilman asuntoa ja Carelian ruokajonot jatku-
vat ulko-oville asti. Viime edustajiston kokouksessa päätimme lähteä selvittämään mihin suuntaan 
projektia lähdetään viemään. Kuten Uljaan tekstaripalstalla oli kirjoitettu, emme myöskään edus-
tajistossa halua siitä start-up/pop-up/fuck-up bisnesinnovaatioekosysteemiä vaan nimenomaan 
kilpailukykyisiä ja laadukkaita asuntoja meille opiskelijoille. Raha ei saa olla motiivi, vaan opiske-
lijoiden etu.

Ilolla olen seurannut varsinkin oman Turus-Heidimme työskentelyä ISYYn hallituksessa. Meillä 
on hyvin määrätietoinen ja osaava Varnitsan ex-puheenjohtaja vallan ytimessä. ISYYn toimintaan 
liittyen Heidi ja niin ikään ISYY:n hallituslainen Matias Saastamoinen vastailevat varmasti mie-
lellään kysymyksiin ja mieltä askarruttaviin asioihin. Toki minullekin voi esittää huolensa ja mur-
heensa ISYYn suhteen. 

Facebookin osalta kannattaa liittyä ISYY: Edunvalvonta 
voi kannattaa -ryhmään. Siellä on paljon tärkeää tietoa 
esimerkiksi ISYYstä, UEF:sta, opiskelusta ja opintues-
ta, samanaikaisesti siellä käydään melkein vihapuhepi-
toistakin keskustelua aika ajoin. Popparit tulille ja seu-
railemaan ISYYn tekemisiä ja tapahtumia. Ensi syksyä 
ajatellen kannattaa myös muistaa, että uudet edarivaa-
lit käydään silloin. Suosittelen lämpimästi lähtemään 
ehdolle ja ajamaan Varnitsan asiaa edustajistossa. 

Tommi Anttalainen
Varnitsalainen edaattori
Ryhmäpuheenjohtaja, Keskeiset
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Humukuppilan  väkeä
2000-luvun alkupuolella Varnitsa-lehdessä 
nähty Humukuppilan väkeä-haastatteluosio 
tekee kenenkään pyytämättä paluunsa lehden 
jutturepertuaariin. Osion ideana on nostaa 
valokeilaan kerrallaan yksi Varnitsan jäsen, 
joka pääsee myös vaikuttamaan seuraavaan 
haastatteluun. Haastattelupaikkana toimii 
Agora-rakennuksen kahvila Humu.

Ensimmäisenä grillissä on hiillostettavana 
yksinoikeudella Varnitsan emerituspuheen-
johtaja Tomi Parkkonen.

PT: Tomi ”PJ”, ”Grand Old Man”, ”Mokkula-
poika” Parkkonen. Mitäpä elämään kuuluu?
Tomi: Hyvää kuuluu. Teen parhaillaan gra-
dua Fabian Societyn poliittisista suhteista 
vuosina 1945–1951. Eli toisin sanoen yhden 
haastattelun antamiseen löytyy hyvin aikaa.

PT: Moni varmasti miettii, kuka Tomi Park-
konen oikein on miehiään. Taustoittaisitko 
aikaasi ennen Joensuuta ja Varnitsaa?
Tomi: Olen Kotkasta kotoisin. Kävin intin 
Haminassa vuonna 2010 moottorialiupseeri-
na laskuvarjojääkärinä. Aloitin opiskelut Jo-
ensuussa vuonna 2011.

PT: Miksi juuri Joensuu? Miksi juuri histo-
ria?
Tomi: Alun perin ajattelin hakea Jyväsky-
lään, mutta osasin jo silloin elämäntavoittei-
den priorisoinnin ja menin pääsykokeiden 
sijaan mieluummin Heaven & Hell-yhtyeen 
keikalle. Siitä sitten parin tunnin yöunilla 
läksin Joensuun pääsykokeisiin ja tässä sitä 
ollaan. Historia valikoitui lähinnä siksi, että 
historianopettaja on ollut jo pidemmän aikaa 
toiveammattina.

PT: Miten paljon olet ollut mukana Varnitsan 
toiminnassa?
Tomi: Toimin Varnitsan hallituksessa koposo-
pona/varapuheenjohtajana vuonna 2014 ja pu-
heenjohtajana 2015. Lisäksi olen toiminut kol-
mena vuonna tuutorina

PT: Hallituksen sponssaama ja ei ollenkaan 
johdatteleva kysymys: Oletko opiskeluaikanasi 
huomannut muutosta Varnitsan toiminnassa tai 
jäsenistössä ja mihin suuntaan?
Tomi: Mielestäni Varnitsa tekee aiempia vuosia 
huomattavasti enemmän yhteistyötä esimerkik-
si muiden ainejärjestöjen kanssa, mikä on pel-
kästään positiivista. Toisaalta jäsenistössä on 
tapahtunut pientä marttakerhoistumista. Nyky-
ään vaikkapa Suvaksen bileissä jengi istuu aika 
usein omien vuosikurssin kavereiden joukossa 
ja muihin varnitsalaisiin tutustuminen tapahtuu 
vasta myöhemmin. Ennen näki useammin eri 
vuosikurssien sekoittumista.

PT: Mikä biisi soi päässä tällä hetkellä?
Tomi: Bon Jovin It’s My Life. Varmaan siksi, 
että tässä käydään elämää läpi, mutta Bon Jovi 
jos soi, niin se on aina plussaa.

Kuva: pinterest.com
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PT: Lehden ilmestymisen aikoihin kuntavaalit 
ovat jo takanapäin, mutta oletko tässä vaiheessa 
käynyt äänestämässä?
Tomi: En vielä. Olen sitä sorttia, joka jättää ää-
nestämisen mieluiten vaalipäivään, jotta oma ääni 
olisi siellä ”ratkaisevien” joukossa.

PT: Joko olet päättänyt ehdokkaasta ja jos olet, 
niin millä periaatteella?
Tomi: Olen päättänyt. Ehdokas valikoitui lähinnä 
vaalikoneen perusteella. Puoluetausta vaikuttaa.

PT: Miten harmaa talous ratkaistaan?
Tomi: Suomessa on isompiakin ongelmia ja ve-
ronkierto on viatonta. Puoluetausta vaikuttaa.

PT: Jos saisit olla mikä elokuvahahmo ikinä halu-
atkaan, niin valitsisitko Rockyn vai Rambon?
Tomi: Mitä nää kysymykset oikein on? Mutta eh-
dottomasti Rambo, koska se on kova jätkä. Rocky 
ottaa turpaan, Rambo antaa turpaan.

PT: Millaisten harrasteiden parissa vietät perin-
teistä (koti-)iltaa?
Tomi: Olen leffojen suurkuluttaja ja innokas 
penkkiurheilija.
PT: Huhujen mukaan olet Penttilän Seudun Ru-
mat Poikamiehet ry:n aktiivi. Pitääkö paikkansa?
Tomi: Kyllä vain. Ja järjestömme kaipaisi myös 
vähän uutta verta. Penttilästä on lähtenyt aika pal-
jon praxislaisia pois, joten se laskee jäsenmäärää.

PT: Kenet varnitsalaisen ottaisit mukaan autiolle 
saarelle? Miksi?
Tomi: (miettii pitkään) Ehkä kuitenkin ottaisin 
tuon puheenjohtaja-Pyryn. Puujalkavitsejä 
kuunnellessa ei kävisi aika pitkäksi.

PT: Toukokuussa olet mukana Varnitsan opinto-
matkalla Prahaan ja Budapestiin. Mitä odotat reis-
sulta?
Tomi:  Haluaisin päästä maistelemaan Velkopo-
povicky-olutta. Lisäksi Tshekin jalkapallokulttuuri 
kiinnostaa. Prahaa on myös sanottu köyhän mie-
hen Amsterdamiksi. Uskoisin, että rötöskumppa-
neita niihin hommiin löytyy tästä pöydän toiselta 
puolelta.

PT: Tässä kohtaa normaalisti olisi edellisen 
haastateltavan esittämä kysymys, mutta sel-
laisen puuttuessa esitän sen itse: Mikä on 
vessapaperiorientaatiosi?
Tomi: Mitä toimittaja tarkoittaa tällä kysy-
myksellä?
PT: Kumpi puoli rulla purkautua?
Tomi: Ehdottomasti yläpuolelta. Onhan se 
niin päin paljon loogisempaa. Oliko tää nyt 
sitten Serlan sponssaama kysymys?

PT: Ketä varnitsalaista haluaisit haasta-
teltavan seuraavaksi tässä osiossa ja min-
kä kysymyksen haluaisit hänelle esittää? 
Vaihtuvuuden nimissä ota eri sukupuolen 
ja vuosikurssin edustaja.
Tomi: Aika paha, kun joutuu olettamaan 
sukupuolen, mutta otetaanpa Varnitsan 
järjestövastaava Susanna Koivistoinen. 
Häneltä haluaisin kysyä, kumpi voittais tap-
pelussa: Kurt Cobain vai Jon Bon Jovi?

PT: Tomi Parkkonen, kiitos haastattelusta. 
Ja jotta lehden linjan mukaisesta uhkailu-
kiristys-vittuilusta toteutuu se jälkimmäi-
nen, niin haluan myös onnitella valmistu-
misen johdosta.
Tomi: Kiitos.

Ostaisitko käytetyn auton tältä mieheltä?
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Varnitsan  Hikipedia-artikkeli

Varnitsa (tunnetaan myös nimillä Virnutsa, Sukurutsa sekä joukko känniääliöitä, jotka luulevat 
tietävänsä kaiken talvisodasta) on eräs Itä-Suomen yliopiston monista rinkirunkkauskerhoista. Jotkut 
kutsuvat sitä ainejärjestöksi, mutta mehän emme niille sitä kunniaa suo. Sen ainoa tehtävä on järjestää 
opiskelijabileitä historianopiskelijoille, jotta he unohtaisivat tulevansa valmistumaan suoraan työttömyys-
kortistoon. Vaihtoehtoisesti osa päätyy kaitsemaan räkänokkaisia euroshopperin energiajuomia kittaavia 
kakaroita johonkin kepun suvereenisti hallitsemaan kahden nakkikioskin kasvukeskukseen. Toinen syy yh-
distyksen olemassaololle on saada hallituksen jäsenet hyvälle tuulelle ja tuntemaan itsensä tärkeiksi. En-
simmäinen kohta on toteutunut vaihtelevalla menestyksellä, mutta hallitus on kaikesta huolimatta edelleen 
paska.

Tämä artikkeli kiinnostaa 
kiviäkin.

Jäsenet

Kuten Tanskanmaassakin, on Varnitsan jäsenistössä 
jotain mätää. Voisikin sanoa, ettei koko porukassa ole 
ketään tasapainoista. Pintapuolisesti tasapainoisilta 
vaikuttavien on puolestaan epäilty olevan laitoksen 
palkkaamia soluttautujia. Näin on toimittu, jotta his-
torian laitos säilyttäisi edes sen maineen rippeet. 

Varnitsan historianopiskelijoiden joukossa on mo-
nia erilaisia ihmistyyppejä, joista listaamme tähän 
ainoastaan helpoiten mieleen jäävät, eli kaikista är-
syttävimmät. Sotahistoriafanaatikot tietävät lähes 
kaiken talvi- ja jatkosodasta ja ovat tulleet yliopiston 
syventämään jo ennestään ensyklopedisia tietojaan. 
He ovat aina valmiita korjaamaan kanssaopiskelijoi-
ta, jos he esimerkiksi sanovat tietyn joukko-osaston 
taistelleen tiettynä aikana Summan taistelussa, vaik-
ka osasto taistelikin oikeasti Taipaleella. Noin puolet 
varnitsalaisista ja noin 70 % miespuolisista opiskeli-
joista kuuluu tähän ryhmään. 

Hieman alle puolet varnitsalaisista on sosiaalisia per-
hosia ja bilehileitä. Näiden edustus on hyvin korkeaa 
Varnitsan naisten parissa. Kohtuuton juominen ja ir-
tosuhteet kuuluvat asiaan. Joskus niitä harrastetaan 
varnitsalaisten kanssa ja toisinaan ei. Myös muiden 
kuin bailaajavarnitsalaisten keskuudessa esiintyy 
kiinnostusta känniseksiin, mutta erityisesti miesten 
keskuudessa tulokset tuppaavat jäämään laihoiksi. 

Loput jäsenistä voidaan jakaa enemmän tai vähem-
män hassuihin ja omalaatuisiin, sekä niihin jotka ei-
vät osallistu ainejärjestön toimintaan edes käymällä 
tapahtumissa. Näihin kuuluvat poliittiset aktiivit, 
joista jokainen on sitä mieltä että hänen puolueensa 
ja sen ajamat asiat ovat yhteiskuntamme ainoa oikea 
tie. Ihme kyllä perussuomalaisten avoimia kannatta-
jia ei tunnu juuri löytyvän kaikesta isäm muallisuu-

delta vivahtavasta sota-ajan hehkutuksesta huolimat-
ta. 

Varnitsasta löydät myös roolipelaajia, larppaajia, 
otakuja ynnä muuta ihmiskunnan pohjasakkaa. He 
ovat enimmäkseen todellisuudesta vieraantuneita ja 
luulevat itsestään liikoja. Myös muusikkoja löytyy ja 
he ovat yleensä ylimielisiä, erityisesti mikäli heillä on 
runsaiden keikkojen myötä kosketus yliopiston ulko-
puoliseen todellisuuteen. 

Toiminta

Varnitsa järjestää ihan käsittämättömän rajuja ja vii-
nanhuuruisia kekkereitä. Nämä juhlat ovat kadeh-
dittuja kautta koko kampuksen. Tämä johtuu alko-
holimyrkytysten suuresta esiintymistiheydestä, mikä 
vahvistaa historianopiskelijoiden katu-uskottavuutta. 

Kaikissa tapahtumissa kuten sählyturnauksessa, ylet-
tömällä alkoholijuomien nauttimisella ei ole turhan 
suurta roolia. Erityisesti näillä tapahtumilla on toi-
sinaan havaittu olleen jopa piristävä ja yhteishenkeä 
kohottava vaikutus. Valitettavasti tästä vaikutuksesta 
eivät pääse nauttimaan ne haamujäsenet, jotka eivät 
jaksa osallistua. Koska ovat väsyneitä kuuntelemaan 
väittelyitä siitä, kumpi on kovempi futisjoukkue, Ar-
senal vai Tappara? 

Tulevaisuus

Varnitsan tulevaisuudesta ja toiminnasta päätetään 
säännöllisesti järjestettävissä kokouksissa. Mikäli ko-
kousten tarkat ajat kiinnostavat, niin KVG! Varnitsan 
tulevaisuus näyttää jatkuvan tällä hetkellä samanlai-
sena kuin tähänkin asti, eli varsin mitäänsanomatto-
mana. Periaatteessahan toivoa on niin kauan kuin on 
elämää, mutta… 

Mitä oikein tapahtuisi, jos joku päättäisi ikuistaa 
ainejärjestömme internetin Vangittuun Tietosa-
nakirjaan? Toimittajan näkemyksen mukaan jälki 
näyttäisi tältä:
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Huumorisivu

Eero Heinäluoma
SDP:n kansanedustaja

Jukka Korpela
Jukka Korpela

Lars Eidinger
Saksalainen hupiukko

Eero Toroi (2vsk.)
Varnitsalainen puliukko

Nousussa:

Maailmanlopun meininki

Danny ja Erika

Jodel-ihastukset

KalPa-hype

Varnitsan haalarimerkki-
myynti

Laskussa:

Huumorintaju

Kirkkoslaavin osaaminen 
laitoksen johdossa

Paavo Väyrysen vitutus

Opiskelumotivaatio

Lämpötila #takatalvi

Nousut ja laskut

VTT BREAKING NEWS!!!Mikä on 5 metriä pitkä ja haisee vanhalta 

viinalta?Vasemmistoliiton vappukulkue

Kaksi kemistiä käveli baarin 

ohi

Myyjä puhalsi 50 vappu-
palloa Joensuun torilla

Joensuulainen torikansa haukkoi 
henkeään, kun paikallinen vappu-
pallomyyjä suoritti noin 50 Spider-
man-teemaisen vappupallon puhal-
luksen.
”Vi**u, ei ois siitäkään kaveris-
ta uskonu” kommentoi  myyjän 
palkanneen Vappenboll Oy Ab:n 
nimettömänä pysyttelevä edustaja 
tuohtuneena. Silminnäkijöiden mu-
kaan myyjä poistui kähveltämiensä 
pallojen kanssa Niinivaaran suun-
taan. Poliisi pyytää lisätietoja tapah-
tuneesta.

Entisen huumesalakul-
jettajan raju avautu-
minen: ”Tullissa pelot-
ti aina kamalasti”

Entinen huumausaineiden sala-
kuljetuksesta tuomittu pohjois-
karjalainen Arvo Kovala (nimi 
muutettu) purkaa tulevassa do-
kumentissa tuntojaan salakulje-
tuksen henkisestä kuormittavuu-
desta: ”Kyllähän se aina pelotti 
täydessä kamalastissa. Takakon-
tissa oli pelkästään sitä ihtiään”, 
Kovala tilittää.

Paskat jutut

Kuin kaksi marjaa x2

Varnitsan rahastonhoitaja sanoi kassalla: ”Pidä vaihtorahat”
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Varnitsa

Hengenravintoa 
ja silmänruokaa 
jo vuodesta 1970


