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Tästä on kuitenkin hyvä siirtyä käsittelemään 
itse lehteä. Edellä mainituista valtiollisista vel-
voitteista johtuen käsissä pitelemäsi lehden nu-
meron taittaminen nakittui toimitussihteeri-Mil-
kalle. Tästä haluaisinkin lausua hänelle mitä 
erityisimmät kiitokset, sillä ilman hänen panos-
taan, ei tämän lehden valmistuminen ajallaan 
olisi ollut mahdollinen. Myös muu toimituskunta 
suoriutui suhteellisen erikoisesta teemasta huo-
limatta siinä määrin hienosti, että Varnitsa-leh-
den erinomaisuutta pystyy jokainen varnitsalai-
nen pienessä nousuhumalassa rummuttamaan 
muiden ainejärjestöjen edustajille myös jatkos-
sa. Ja kuten aiemmissakin pääkirjoituksissa to-
dettua, parasta on lehteen kirjoittaneiden vuo-
sikurssikattavuus kakkosista N:teen. Alkakaapa 
fuksitkin tulla, meillä on täällä ihan mukavaa.

Tämän erittäin poukkoilevan pääkirjoituksen 
päätteeksi haluan vielä palata takaisin siihen, 
mitä sanoin aluksi: Varnitsalaiset rakastavat juo-
ruja. Tätä silmällä pitäen tavoitteena oli luoda 
niin tyylipuhdas juorulehti kuin nykymuotoi-
sen Varnitsa-lehden puitteissa on mahdollista. 
Pitemmittä puheitta päästän teidät arvioimaan 
työmme jälkeä. Antoisia lukuhetkiä!

- Ville Kuismin

PÄÄKIRJOITUS
Ei ole mikään yllätys taikka uutinen, että Var-
nitsa-lehteä luetaan paljoltikin juorujen takia. 
Siksi lehden teemoittaminen 7 Päivää-lehden 
kaltaisen laatujulkaisun mukaan sopiikin ai-
nejärjestömme ykkösfoorumille yhtä mainiosti 
kuin perheenlisäys Sauli Niinistön kampanjalle. 
Mutta mikä sitten oikeastaan on juoru ja mikä 
tekee siitä niin kiinnostavan ja vangitsevan?

Juoru on synonyymisesti sanottuna kuulopu-
hetta. Jonkun on siis kuultava, mitä joku toinen 
on puhunut, mikä tekee juorusta toisen käden 
tietoa. Jos Varnitsan hallituksen jäsen kertoo 
minulle kävelleensä päin punaisia, se ei ole vielä 
juoru. Mutta jos minä sen jälkeen välitän saman 
tiedon jollekulle Teistä arvon lukijoista, muun-
tuu kuulemani tieto juoruksi. Tämän jälkeen Te 
pystytte välittämään omia kanavianne pitkin 
Varnitsan hallituksen jäsenen kävelleen päin 
punaisia, ehkäpä hieman eri sanoin, eri henki-
löille ja eri tilanteissa. Päästyämme näin pitkäl-
le päättelyssä, alkaa myös juorun kiinnostavuu-
den olemus näyttää yhtä kristallinkirkkaalta 
kuin Jari Sillanpään verinäyte. Juorulla on siis 
oltava rikkinäisen puhelimen efektiä, joka sa-
malla kuljettaa mukanaan mahdollisuuden sii-
tä, että juoru on epätosi. Tai sitten ihmiset vaan 
tykkäävät lukea kontekstista irrotettua kukkua. 
Hitostako minä tiedän? Todettakoon kuitenkin, 
että esitetty esimerkki päin punaisia kävelemi-
sestä oli hypoteettinen. Varnitsan hallitus käve-
lee ainoastaan päin mäntyä.

Paatuneena narsistina en myöskään malta olla 
kailottamasta omia kuulumisiani. Joskus sota 
kaipaa jopa sitä yhtä miestä ja silloin myös 
Varnitsa-lehden päätoimittaja raastetaan pai-
nokoneen äärestä. Vartiovuorossa seistessäni 
minulla tosin oli oivallista aikaa miettiä tämän 
pääkirjoituksen sisältöä. Ilmeisesti kaluston 
variointi väsyneenä, aliravittuna, pimeässä, 
kylmässä ja sateessa tekee jänniä juttuja ihmi-
sen psyykelle, mikä osaltaan saattaa selittää 
edellisen kappaleen tarpeettoman filosofista 
otetta. Go figure.

Päätoimittaja 

vain lauloi!
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Niin se vaan kesä taas oli ja meni, ja on aika itse 
kunkin palata sorvin ääreen. Näin on myös Varnit-
san hallituksen laita. Ja hommiahan riittää, mutta 
mikäs siinä, kun seura on mitä mainiointa. Varnit-
sassa parasta onkin mielestäni juuri yhteishenki, 
varnitsalaiset pitävät yhtä niin myötä kuin vasta-
mäessä. Tähän joukkoon on ollut ilo liittää jälleen 
myös vuosikurssillinen uutuuttaan kiiltäviä fukse-
ja. Mahtavaa, että valitsitte Varnitsan!

Vaikka olen jo nykyiselläänkin varsin tyytyväinen 
ainejärjestömme toimintaan, riittää kehitettävää 
aina. Olemme pyrkineet kuluneen hallituskauden 
aikana parantamaan Varnitsaa sekä sisäisesti että 
ulospäin. Tällä tarkoitan sitä, että olemme:

1. pyrkineet tekemään Varnitsan toiminnasta en-
tistä parempaa varnitsalaisten näkökulmasta
 
2. pyrkineet tiivistämään Varnitsan yhteistyötä 
toisten ainejärjestöjen, laitoksen sekä muiden yh-
teistyötahojen kanssa sekä 

3. pyrkineet parantamaan Varnitsan näkyvyyttä. 

Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä myös teke-
mättä. Onneksi hallituksellamme on jäljellä vielä 
parisen kuukautta tehokasta peliaikaa!

Keskeistä minkä tahansa asian kehittämisessä 
on palaute. Sen vuoksi teetimme palautekyselyn, 
jossa kysyimme Varnitsan toiminnasta laajasti eri 
vuosikurssien varnitsalaisilta. Kiitos kaikille pa-
lautteesta! Käymme kyselyn tulokset huolella läpi 
tulevan hallituksen kanssa, jotta he eivät sortuisi 
samoihin virheisiin kuin me, ja jotta he toisaalta 
voisivat jatkaa niitä asioita, joissa olemme on-
nistuneet hyvin. Uusi hallitushan valitaan sään-
tömääräisessä syyskokouksessa Educalla 14.11 
klo 16, joten kaikki vaan sankoin joukoin mukaan 
vaikuttamaan Varnitsan tulevaisuuteen. Ja totta 
kai nauttimaan ilmaista kahvia ja pullaa.

Jatkuvalla kehitysinnolla on toki myös kään-
töpuolensa. Unohdamme nimittäin helposti naut-
tia siitä, mitä meillä jo on.  

Mielestäni Varnitsassa on jo nyt varsin hyvä olla, 
enkä uskoakseni ole mielipiteeni kanssa yksin. 
Tulevan muutaman kuukauden aikana jalkaudum-
me pariin kymmeneen lukioon levittämään tätä 
varnitsalaisuuden ilosanomaa, kun Tule Himaan 
2018-promootiokiertue pärähtää käyntiin.

Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille projektissa mu-
kana oleville, teette tärkeää työtä Varnitsan ja 
historia-alan kilven kiillottamiseksi. Olen varsin 
vakuuttunut siitä, että hoidamme homman kirjai-
mellisesti Himaan!

Tsemppiä kaikille syksyn koitoksiin!

Pyry Saloranta, Varnitsan puheenjohtaja

PAINAVAA ASIAA PUHEENJOHTAJALTA

Puheenjohtaja nautiskeli

 luontoretkestä ja harrasti 

pukuleikkejä... 
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KOPOSOPOLTA
Allright!

Syksy on taas lähtenyt rytinällä käyntiin ja pitäisi vähän 
raapustella edunvalvonnasta. Aloitetaan kertauksella. 
Viime elokuussa opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen 
piiriin. Voin ainakin itse rehellisesti myöntää yllättyneeni 
positiivisesti kyseisen muutoksen toteutuksesta. Suuri tu-
lonsiirtojärjestelmän delegointi onnistui Kelalta kuin ta-
kinkääntö Simon Elolta, eli ihan uskomattoman sujuvasti. 
Toisin kuin yleensä, palvelut eivät tukkeutuneet ja käsitte-
lyajoissa pysyttiin hyvin. Hatun nosto tästä Kelalle! 

Asumistuessa on edelleen räiketä epäkohtia, erityisesti 
seurustelukumppanin kanssayhdessä asuvien opiskelijoi-
den kohdalla, mutta uudistuksesta löytyy hyviäkin puolia. 
Opiskelijoiden asuminen on tästä lähin tuettua ympäri 
vuoden, ja mikäli lähdet vaihtoon, saat kolmen kuukau-
den ajan päällekkäin asumistukea kotimaassa tyhjillään 
olevaan asuntoosi sekä samaan aikaan vanhaa kunnon 
asumislisää majakoloosi vaihtokohteessa. Vaihtoon siis 
vain, mars! 

Tämän kevään osalta edunvalvonnan suhteen en voi pai-
nottaa liikaa seuraavaa fraasia, johon tulette lokakuun 
aikana todennäköisesti kyllästymään yhtä pahasti kuin 
Specia-kampanjaani vuosi sitten. Fraasi kuuluu näin: ÄÄ-
NESTÄKÄÄ EDUSTAJISTON VAALEISSA. Edustajisto on 
kaikkien Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden yhteisen 
edunvalvojan, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan eli 
ISYY:n korkein päättävä elin. Edustajisto päättää mm. mei-
tä kaikkia koskevista lukukausimaksuista sekä luo suurel-
ta osin myös edellytykset ainejärjestötoiminnalle. 

ISYY:tä on helppo kritisoida, kuten oikeastaan kaikkia 
edunvalvontajärjestöjä. On helppo esimerkiksi tode-
ta: ”Varnitsa järjestää liudoittain huikeita tapahtumia 
HOL-seminaarista limudiskoon kengännauhabudjetilla, 
kun ISYY taas käyttää resurssinsa post-it-lappujen ri-
pusteluun pitkin kampusta”. Edunvalvonta on kuitenkin 
paljon monimutkaisempaa kuin yksittäisten opiskelija-
tapahtumien järjestäminen, ja siinä on kyse pitkistä pro-
sesseista, joissa yhdistyvät systemaattinen tiedonkeruu, 
eri intressien yhteensovittaminen sekä pitkäjänteinen 
vaikuttamistyö. Tässä työssä ylioppilaskunnan kaltaista, 
yksittäisiä ainejärjestöjä järeämpää toimijaa mielestäni 
tarvitaan. 

ISYY:n toiminnassa on kuitenkin myös ongelmia, joista 
yksi on epäaktiiviset edaattorit. Jos katsoo esimerkiksi 
striimattua edustajiston kokousta, huomaa että osa edaat-
toreista on paikalla vain äänestääkseen ja moittiakseen 
ISYY:n hallitusta. Luottamustoimi ei kuitenkaan ainakaan 
omasta mielestäni saisi koskaan olla pelkkää valvontaa, 
vaan myös konkreettista tekemistä. 

Tähän me kaikki voimme kuitenkin vaikuttaa yhdellä, 
hyvin yksinkertaisella tavalla, nimittäin äänestämällä! 

Meidän varnitsalaistenkin keskuudesta löytyy esimer-
kiksi monta mainiota ehdokasta ja teemme hallituksen 
kanssa parhaamme, jotta saamme näiden ehdokkaiden 
äänen mahdollisimman vahvasti kuuluviin nyt vaali-
en alla. Aiomme järjestää esimerkiksi Varnitsan oman 
edarivaalipaneelin. Lähdetään ainaisen nurinan sijaan 
tällä kertaa kaikki yhdessä tavoittelemaan maagista 
30 prosentin äänestysaktiivisuutta! Äänestäminen ta-
pahtuu täysin sähköisesti ja ennakkoäänestys pidetään 
30.10. –  3.11. Varsinainen vaalipäivä on 8.11.

Edustajiston vaaleista voidaankin sitten siirtyä käsit-
telemään Varnitsassa vireillä olevia edunvalvontapro-
jekteja. Tällä hetkellä teemme varnitsalaisille palaute-
kyselyitä. Ideana tässä olisi vähän kartoittaa, kuinka 
hyvin ainejärjestömme viestintä toimii, kuinka hallitus 
on suoriutunut sekä millainen ilmapiiri Varnitsassa 
on. Keräämme samalla myös kehitysehdotuksia. Tätä 
juttua kirjoittaessani näitä kyselyitä on ehditty tehdä 
jo huimat 41 kappaletta, joten tuloksia tullaan tällä 
kertaa varmasti myös saamaan. Kiitokset kyselyn on-
nistumisesta kuuluvat aktiivista jalkatyötä tehneille 
hallitustovereilleni! Kyselyn ohella suunnittelemme 
kuluvalle syksylle myös ”Suolaa ja selittelyä” –palau-
teiltaa. Tämä on varnitsalainen versio opettajaopiskeli-
joilla käytössä olevasta ”Viiniä ja valitusta” –konseptis-
ta. Ideana olisi, että kokoontuisimme varnitsalaisten ja 
laitoksen henkilökunnan kesken yhdessä käymään läpi 
koulutustarjontaamme risuineen ja ruusuineen. Mikäli 
illan järjestäminen onnistuu, toivoisin kaikilta aktiivis-
ta osallistumista siihen! 

Ale a.k.a KOPOmadafakinSOPO



6

 VAKOOJAMME BRITTEIN SAARILLA, LUE RAPORTTI
Eräänlainen kulttuurishokki

Ovet aukeavat väärään suuntaan, autot ajavat vää-
rällä puolella ja vessoissa on kaksi hanaa, joista 
toisesta tulee tulikuumaa ja toisesta jäätävän kyl-
mää vettä eikä mitään siltä väliltä. 

Ensimmäinen kuukausi vaihdossa täällä Briteissä 
on vierähtänyt ja monessa mielessä tuntuu, että 
olisin taas fuksi, mikä mä kyllä tavallaan olenkin, 
vaikka opiskeluja on takana jo sen neljä vuotta. 
Monella on täällä leuka loksahtanut auki, kun olen 
kertonut opiskelevani jo viidettä vuotta. Kuulun 
täällä myös selvästi niin sanottuun ikämies-sar-
jaan, sillä täällä yliopistoon tullaan heti lukiosta 
18-vuotiaina ja valmistutaan kolmessa tai neljäs-
sä vuodessa kandiksi ja sitten mennäänkin jo työ-
elämään. Läheskään kaikki eivät suorita maisterin 
tutkintoa, sillä kandin paperit riittävät täällä ilmei-
sen hyvin oman alan töiden saamiseen. 

Yksi merkittävä asia, mitä todella kaipaan suoma-
laisesta yliopistojärjestelmästä, on vertaistuuto-
rointi, sillä sitä ei ole täällä lainkaan. Täällä ihmis-
ten odotetaan ryhmäytyvän itsestään sekä myös 
hankkivansa itse kaikki käytännön tiedot ja taidot 
yliopisto-opintojen aloittamiseen. Kaikkein eniten 
minulla tuli ikävä sitä tuutorisessiota, missä ope-
teltiin käyttämään weboodia ja moodlea, koska 
mulla meni varmaan se ensimmäinen viikko täällä 
siihen, että opettelin käyttämään täkäläisiä säh-
köisiä oppimisympäristöjä. 

Muistan, kuinka silloin fuksisyksynä itseäni alkoi 
välillä ärsyttää se tuutorien hyysääminen, mutta 
nyt olen kyllä oppinut arvostamaan sitä. Tällä tun-
nun olevani niin paljon omillani eikä vertaistukea 
saa oikein mistään. Täällä sitä apua ei myöskään 
tulla tarjoamaan vaan sitä pitää oma-aloitteisesti 
osata pyytää. Toki se, että apua pitää osata pyytää 
itse, tuntuu ihan itsestäänselvyydeltä, mutta kun 
ottaa huomioon, että alkuun olin itse ihan pihalla 
kaikesta en oikein edes tiennyt, mistä sen avun-
pyytämisen olisin aloittanut ja ylipäätään keneltä 
sitä neuvoa olisin kysynyt. 

En nyt halua kuulostaa siltä, että täällä New-
castlessa kaikki on ihan perseestä, sillä se ei pidä 
paikkaansa. Totta kai se ensimmäinen viikko oli 
vaikea, kun kaikki oli outoa ja erilaista, mutta olo 
alkoi helpottua, kun asiat alkoivat tulla tutuiksi ja 
kurssit pääsivät alkamaan. Toki ne kurssitkin olisi-
vat olleet aikamoinen shokki, ellei olisi tullut istut-
tua Dhondtin luennoilla. Täällä kurssit on nimit-
täin jaettu puoliksi luentoihin ja seminaareihin, 
jotka seuraavat toisiaan vuorotellen. Luennoilla 
istutaan ja kuunnellaan, mutta seminaareissa kes-
kustellaan sitten oheislukemistosta ja siitä nous-
seista kysymyksistä. Ja täällä professorit ja lehtorit 
todella olettavat, että ne oheismateriaalit on luettu 
etukäteen. Jos en Dhondtin kurssien ansiosta oli-
si tottunut tähän, olisin ollut pulassa. Eli vinkkinä 
teille, jotka suunnittelette vaihtoon lähtöä ainakin 
tänne Newcastleen: kiinnittäkää huomiota Dhon-
dtin opetusmetodeihin, sillä siitä tulee olemaan 
täällä hyötyä. 

Olen henkilökohtaisesti tykästynyt tähän tapaan 
jakaa kurssit erikseen seminaareihin ja luentoihin. 
Mielestäni se toimii, ainakin täällä, sillä opiskelijat 
ovat tottuneet ilmeisesti jo lukiosta asti valmistau-
tumaan luennoille/seminaareihin etukäteen. Olen 
myös yllätyksekseni huomannut tykkääväni semi-
naareista ehkä hiukan enemmän kuin luennois-
ta, sillä seminaareissa on mahdollisuus paneutua 
kiinnostaviin aiheisiin yksityiskohtaisemmin kuin 
luennoilla. 

Jatkuu seuraavassa numerossa
Aikku

leima:http://www.psdgraphics .com/backgrounds/top-sec-
ret-stamp-and-envelope/
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 VAKOOJAMME BRITTEIN SAARILLA, LUE RAPORTTI

ISYY:n edustajiston vaalit ovat lähestymässä ja opiske-
lijoita yritetään taas jälleen houkutella äänestämään, 
jos nyt tällä kertaa ääniprosentti ylittäisi sen maagisen 
30 prosentin rajan, jota yksissäkään ISYY:n edustajis-
ton vaaleissa ei ole ylitetty. Vertailuna viime eurovaa-
lien äänestysprosentti, joka Suomessa oli 40,9, ja jota 
monet pitivät todella surkeana. Jos kerran kyseinen 
äänestysprosentti olisi surkea, niin ISYY:n edustajis-
ton viime vaalien äänestysprosentti 24,3 olisi todella 
katastrofaalinen ja se herättäisi aivan varmasti kysy-
myksen, että nauttiiko ISYY:n edustajisto todellakin 
Itä-Suomen Yliopiston opiskelijoiden mandaattia päät-
tää ylioppilaiden asioista. 

Pieni äänestysprosentti kertoo siitä, että ISYY:n edus-
tajiston toiminnassa on isoja ongelmia, jonka myötä 
ihmiset eivät äänestää edustajistovaaleissa. Minä en 
ole viiden yliopistovuoden aikana äänestänyt kertaa-
kaan edustajiston vaaleissa, sillä vastustan sitä, kuin-
ka politiikkaa ujutetaan ISYY:n, jolla ei nykyisellään 
ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Tieteen, joka on 
modernin yliopiston kulmakivi. Mutta tällä kertaa olen 
päättänyt tehdä toisin ja mennä puolueettomana eh-
dokkaana mukaan edustajistonvaaleihin. Vaikka en 
pääsisi edustajistovaaleissa läpi, niin ainakin saan kes-
kustelua aiheesta, josta tämä artikkelini kertoo ja se on 
tärkeintä.

Yliopiston tehtävä on tuottaa tiedettä ja kouluttaa ihmi-
siä tämänhetkisen tieteellisen totuuden pariin. Olit sit-
ten tuleva opettaja, asiantuntija, lääkäri, virkailija jne, 
niin olet saanut koulutuksen tiedemaailmasta, minkä 
vuoksi olet myös osa tiedemaailmaa, tahdoit sitä tai et. 
Siksi ISYY:n edustajiston ainoa poliittinen tavoite pitäi-
si olla se, että edistetään yliopistossa opiskelijoiden ja 
tieteen asemaa. Tällä hetkellä edustajisto on puoluepo-
litiikan leikkikenttä, jossa eri puolueiden tyypit pääse-
vät harjoittelemaan politikointia, ennen kuin he pääse-
vät isona varsinaisen politiikan kehiin. Edustajisto ei 
saisi olla erilaisten suomalaisten politiisten liikkeiden 
edustama, sillä poliittisilla liikkeillä ja tieteellä on yhtä 
paljon yhteistä kuin uskomuslääkinnällä ja lääketie-
teellä. Ne eivät yksinkertaisesti sovi yhteen.

On myös tiedemaailman kannalta ongelmallista, että 
edustajisto julistaa kannattavansa Reilua Kauppaa, 
feminismiä, ja muita yhteiskunnallisia diskursse-
ja, joilla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Jos 
yliopisto lähtee takertumaan yhteiskunnallisiin dis-
kursseihin, niin silloin yliopisto ei ole tieteen areena, 
vaan erilaisten poliittisten liikkeiden areena. Yhtä 
hyvin ISYY:n edustajisto voisi julistaa Itä-Suomen 
Yliopiston synnittömäksi yliopistoksi. Jos olet eri 
mieltä asiasta, niin olet aivan varmasti syntinen ja 
joudut helvettiin. Senkin paha ylioppilas. Toistan vie-
lä kerran: Yliopiston ainoa funktio on tehdä tieteellistä 
totuutta ja opettaa opiskelijoita

tieteellisen totuuden pariin.

Mutta onneksi meillä on tähän ongelmaan ratkaisu nimeltä syn-
dikalismi. Syndikalismi oli 1800-1900 lukujen taitteessa vaikut-
tanut sosialistinen liike, jonka tavoitteena oli toteuttaa sosia-
lismia ammattiyhdistysliikkeiden kautta. Yksinkertaisesti tämä 
tarkoitti sitä, että työläiset muodostavat ammattiyhdistysliik-
keen, joka päättää demokraattisesti kyseisen ammattiyhdistys-
liikkeen työläisiin liittyvistä asioista. Ammattiyhdistysliikkeet 
sitten yhdessä muodostavat suurimman elimen, jossa ammatti-
yhdistysliikkeiden edustajilla on mandaatti äänestää isommista 
asioista, jotka koskettavat kaikkia ammattiyhdistysliikkeitä ja 
niiden jäseniä. Nyt kun ymmärrätte mitä syndikalismi tarkoit-
taa, korvatkaamme äskeisessä kuvauksessa oleva sanasto yli-
opistomaailmaan sopivalla. Eikö tämä kuulostakin tutulta?

Jos ISYY:n edustajiston vaalit koostuisivat siitä, että ainejärjestö-
jen sisäisissä vaaleissa valittaisiin ainejärjestön edustajia ISYY:n 
edustajistoon, toteuttaisi tämä ainejärjestön paikallistason de-
mokratiaa paljon paremmin. Ainejärjestön jäsenet tietäisivät, 
että ISYY:n edustajistossa on ainejärjestön oma tyyppi, joka pitää 
edustajistossa huolta oman aineen opiskelijoiden asioista. Tämä 
myös mahdollistaisi erilaisten näkökantojen tuomisen edusta-
jistoon yliopistomaailmasta. Edustajisto koostuisi puhtaasti ai-
nejärjestöjen edustajista, joiden kautta opiskelijat voisivat tuo-
da huolensa ilmi ISYY:lle. Lisäksi syndikalistisella edustajistolla 
pysttäisiin myös kitkemään ISYY:n listoilta pois puoluepoliittiset 
listat, joilla ei ole mitään tekemistä yliopiston tai tieteen kanssa, 
toisin kuin ainejärjestöillä.

En tiedä, törmääkö syndikalistinen edustajisto johonkin lainpy-
kälään, jonka takia syndikalistista edustajistoa ei voisi perustaa. 
Mutta jos näin ei ole, on ainakin nostettu esiin mahdollisuus sii-
hen, että ISYY:n edustajisto voisi saada dramaattisen muutok-
sen, joka nostaisi ainejärjestöjen roolia ISYY:ssä paljon suurems-
maksi. Ne, jotka vastustavat syndikalistista edustajistoa ovat 
hyvin todennäköisesti niitä, jotka kuuluvat poliittisiin liikkeisiin 
eivätkä halua ainejärjestöihin pohjaavan edustajistomallin syr-
jäyttävän poliittisten liikkeiden asemaa yliopistossa. Oli miten 
oli, edustajistonvaalien äänestysprosentti ei tule nousemaan 
ilman, että jotakin dramaattista muutosta tapahtuu. Ei vaikka 
ISYY kuinka maanittelisi opiskelijoita äänestämään edustajisto-
vaaleissa, jotka on pilattu politikoinnilla.

- Marko Piipponen

  Revolt Against the Modern ISYY

Suoraa puhetta!
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 KÄMPPIKSIÄ? LUTEITA? KOMPROMISSEJA? 
 SILMINNÄKIJÄ KERTOO:

Soluasumisen ilot ja kirot 
 
Uusi lukuvuosi ja uudet kujeet. Erityisesti monelle uu-
delle oppilaalle ja miksei vanhallekin uusi opintovuosi 
merkitsee vaihtelua aiempiin kokemuksiin. Näistä asu-
minen on merkittävä osa-alue, viettäähän moni meistä 
asunnossaan merkittävästi aikaa. Soluasumisesta liik-
kuu paljon erilaisia kertomuksia, osa näistä totuuden-
mukaisempia kuin toiset, kokemuksien vaihdellessa. 
Joten millaista se solussa asuminen oikeastaan on? 

Soluasunto merkitsee yksinkertaisesti sitä, että asunto 
on jaettu useammalle asujaimelle. Solutyypit vaihtele-
vat: Tampereen Hervannassa on useita kahden hengen 
soluja siinä missä Joensuun Ellillä kolmen ja neljän 
hengen solut ovat tavanomaisia sekä Noljakassa että 
Penttilässä. Perinteisesti näissä asunnoissa jaetaan yh-
teinen tila (keittiö) ja useamman hengen soluissa asun-
noissa on yhdyskäytävä, jonka varrella huoneet ovat.  
Solussa asuminen on pitkälti kompromissien tekoa: 
toisten tapoja ja tottumuksia on opittava sietämään. 
Siivousintoilijoille tai hiljaisuudesta ja eristäytymises-
tä haaveileville kokemus saattaa olla karvas: allekirjoit-
taneen solussa roskien ulosvieminen oli lähestulkoon 
ylitsepääsemätön haaste solun asujille ja eräänlainen 
herätys todellisuuteen tuli lattialle leviävien roskien 
muodossa, kun roska-astiakaapin avasi. Vastavuoroi-
sesti solussa asuessa henkilökohtainen sietokyky kas-
vaa, kun jokainen pikku roska tai kolahdus ei merkitse 
maailmanloppua. 

Solukämppisten valikoituminen on pitkälti venäläis-
tä rulettia; etukäteen ei voi tietää, nasahtaako se nalli 
kohdalle. Pääosin ihmiset ovat kohteliaita ja ystävälli-
siä sekä halukkaita tekemään pyyntöjen mukaan, jos 
ne esittää kohteliaasti; mutta pitää tosiaan uskaltaa 
pyytää. Yksiössä asuessa ei tarvitse kokea perisuoma-
laista sosiaalista pelkoa siitä, miten ja millä tavalla sekä 
millä hetkellä huomauttaa kämppistä siitä, ettei sinun 
mielestäsi ole soveliasta, että hän kävelee rapaisilla 
kengillään ees taas ja jättää jälkensä siivoamatta. Toi-
nen kestosuosikkiaihe on ruoanlaitto. Toisinaan ihmi-
set unohtavat ruoan liedelle ja käryä sekä likaa syntyy 
ja pinttyy lieden pintaan. Tämä sotku pitäisi kuiten-
kin myös siivota, ja osassa kauhukertomuksia liesi on 
pinttynyt kirjaimellisesti mustaan paskaan, jota joutuu 
hinkkaamaan irti teräsvillalla, eikä se silloinkaan tah-
do irrota. Jokainen ihminen on luonnollisesti vastuussa 
omista sotkuistaan ja ideaalitilanteessa näin olisi myös 
solussa. Sotkut voi kuitenkin pitkälti lykätä hamaan tu-
levaisuuteen eli siihen asti, kun joku muuttaa solusta 
pois. Tällöin Ellin tarkastus kyllä huomioi tahrat, kulu-
mat sekä jäljet, joita ei ennen ollut. Siksipä kuvien otto 
ennen ja jälkeen muuton on suotavaa, että välttyy mah-
dollisilta kämppiksien jälkien siivoamiselta. 

Vaan eipä Ellikään täysin tahraton yksikkö ole. Joensuun 
Elliä haukutaan opiskelijoiden piirissä ajoittain. Syinä 
ovat esimerkiksi asuntojen heikko kunto, henkilökunnan 
piittaamattomuus asukkaista sekä epäselvyydet muut-
tokohteista. Allekirjoittaneen asumiskokemus Ellin so-
luasunnoissa on ollut verrattain hyvä. Ainoat mainittavat 
viat olivat Noljakan solun suihkun homeisuus sekä Pent-
tilän kuuluisan ”palaneen lutikkatalon” etuoven asen-
nus. Kyseinen etuovi oli asennettu väärin, liian alas. Täs-
tä syystä ovea avatessa nuppia piti vääntää väkivalloin. 
Tämä johti lukkopesän särkymiseen ja allekirjoittaneen 
sekä kiireisen kämppiksen jäämiseen sisälle jumiin. Kai-
keksi onneksi Elli sai lähetettyä pian paikalle korjaajia, 
jotka tämän pikku vian fiksasivat. 

Ulkomaalaisista kämppiksistä kuulee silloin tällöin juttu-
ja, sekä myönteisiä että kielteisiä. Myönteisinä pidetään 
esimerkiksi kämppisten seurallisuutta, heiltä saatavaa 
oppia vieraan maan kulttuurista ja ruoasta sekä heidän 
avointa luonnettaan. Huonoiksi mainitaan vaihtelevat 
siivoustottumukset, usein käyvät ja myöhään viipyvät 
vieraat sekä vieras kieli, jota suomalaisena ei ymmärrä. 
Kokemuspohjani mukaan vaihtarit, muunlaisia kämp-
piksiä kun omalle kohdalleni ei ole osunut, ovat ihmi-
sinä kielitaitoisia, kompromissivalmiita, mukavia sekä 
mielenkiintoisia. Vastavuoroisesti heidän siivoustot-
tumuksissaan ja seurallisuudessaan on ollut ajoittain 
sietämistä (arkiviikkoisin puoleen yöhön asti viipyviä 
äänekkäitä vieraita useina iltoina peräkkäin). Korostan-
kin tässä, että mieltä mahdollisesti riipivistä asioista tu-
lee sanoa ääneen. Ihmisillä ei luonnollisesti ole pakkoa 
toimia ulkopuolisten halujen mukaan, mutta jos asiansa 
esittää selvästi ja kohteliaasti, ilman nöyristelyä tai tar-
peetonta ilkeyttä, se yleensä johtaa tuloksiin. Soluilu on 
myös tilaisuus oppia vieraasta maasta mielenkiintoisia 
seikkoja, ja omalla kohdallani kävin useita mielenkiin-
toisia keskusteluja kanadalaisen kämppikseni kanssa, ja 
nautin muutamaan otteeseen marokkolaisen kämppik-
seni erinomaisista kokkailuista.  

Sanonkin tässä, että huolimatta edellä mainituista Joen-
suun Ellin menettelytavoista sekä soluasumisen ajoit-
taisesta hiusten harmaannuttamisesta se on varteeno-
tettava vaihtoehto asumiselle. Yksiöasumiseen nähden 
kaksi soluilun kiistatonta hyvää puolta ovat käteen jäävä 
suurempi rahamäärä (allekirjoittaneen ei tarvinnut tur-
vautua koko vuoden aikana kertaakaan makaroni-ket-
suppi-komboon) sekä keskusteluseura, mitä yhteisissä 
tiloissa saa. Keskustelu ei tosin ole välttämättä mitään 
erityisen henkevää tai maailmaamullistavaa, mutta eten-
kin vieraaseen kaupunkiin muuttavalle ja epäsosiaalisel-
le se on hyvää henkistä harjoitusta ja hillitsee yksinäi-
syyden tunnetta. Hyvää lukuvuotta siis kaikille ja onnea 
teille, jotka soluun muuttavat sekä heille, jotka solussa jo 
asuvat! 
                                                          

Ville Pellinen 

HYI!
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Se mikä tapahtuu opintomatkalla, jää.... Päätyy 
Varnitsa-lehteen!

Varnitsan perinteinen opintomatka järjestettiin 
keväällä 2017 Euroopan halvimman kaljanhin-
nan kaupunkiin Prahaan ja rasvaisen ruuan pa-
ratiisiin Budapestiin. Tälle terveyslomalle osal-
listui 26 innokasta varnitsalaista reissaajaa.

Toukokuinen Praha tarjosi matkaajille haasteita, 
jo pelkän hostellin löytämisessä, mutta perille 
löydettiin lopulta somassa jonossa. Saapuminen 
kaupunkiin tapahtui ilta-aikaan, joten nälkäi-
nen seurueemme suuntasi ensimmäisenä iltana 
ruokailemaan ja nuuskimaan tulevien päivien lä-
hiympäristöä. Gourmeeta haettiin muun muassa 
joensuulaisille opiskelijoille eksoottisesta ravin-
tolasta, eli Burger Kingistä

Kuten opintomatkoillamme yleensä, jokainen 
suuntasi tarkastamaan kaupungin elämyksiä 
omien mieltymystensä mukaisesti. Meidän dele-
gaatiomme hoiti aluksi pakolliset velvollisuudet 
jonkun Prahan linnan juurella ja asianmukaisesti 
räpsäytimme kuvan paikallisen komistuksen, eli 
vartijan kanssa. (ks.QR-koodi: VARTIJA) Päivä oli 
erittäin paahteinen ja raskas urheilu Linnan kuk-
kulalla sekä paikallisessa Eiffel tornissa oli vaati-
nut veronsa, joten oli aika relata. 

Innokkaimmat törsääjät aloittivat pitkän ja har-
taan shoppailu-urakkansa, osan lepuuttaessa 
jalkojaan reissun legendaarisimmassa paikassa, 
eli hostellin kattoterassilla. Aurinko helli katto-
terassin lomailijoita, niin että ensimmäiset suo-
mituristiväritykset oli saatu ihonpintaan. Siitä 
olikin hyvä jatkaa Suomen peliin, ja toiveikkaat 
lätkäfanit suuntasivat toiselle puolelle kaupun-
kia ulkoilmabaariin fiilistelemään suurta urhei-
lujuhlaa. Kuten arvata saattaa, suomalaisille 
luvattua Kanada-peliä ei tietenkään näytetty 
ja pettymys oli purettava muun muassa alle 
euron maksavaan litran kaljaan. Kun Suomen 
peli –delegaatio saapui huikeet bileet-mäeltä,  
vastassa oli turhautuneita (kateellisia) bilettä-
jiä. Kova hinku oli kaikilla baariin, mutta lopulta 
päädyimme jälleen kattoterassille(mme).

Mikäs sen parempaa krapula-ahdistusta helpotta-
maan, kuin lähteä katsomaan eläimiä pienissä ah-
taissa häkeissä 25 asteen helteessä. Suuntana oli 
siis Praha Zoo. Jo bussimatka todisti, että päivästä 
tulisi loistava, sillä valaistuimme ja löysimme esi-
nahan. Tämän jälkeen näimme kuinka jääkarhu 
pissi (pitkään ja haisevasti) ja isopeniksisen ora-
van. Kaiken kruunasi, kun erään Ahmon koulun 
opettajasijaisen päälle kakkasi ihka aito lepakko! 
Hostelliin saapuessamme saimme huomata, että 
olimme saaneet kilpailijat kattoterassin herruu-
desta, ja keistäpä muistakaan kuin RUOTSALAI-
SISTA.

Onneksi Suomi pysyi vahvana, sillä STAM1NA ja 
Eppu Normaali voittivat ruotsipopin, ja terassin 
herruus oli palautettu. Illalla päästiin myös hää-
matkalle, kun entiset puheenjohtajat olivat yllät-
täen Alanyassa... (ks. QR-koodi: Kattoterassilla)

EKSOOTTISIA ELÄIMIÄ!

HENGAILUA KATTOTERASSILLA! SOITTAKAA PANZERFAUST!

BDSM-VÄLINEITÄ!

RAPAJUOPPOJEN RYMYREISSU, LUE KAIKKI LIKAISET YKSITYISKOHDAT
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Tämän koodin takaa lisämateriaalia:

Oli aika jättää haikeat jäähyväiset kattoterassille, ja 
suunnata junalla Budapestiin. Kova oli yritys luxu-
ry-vaunuihin, mutta yllättäen päädyimme viimei-
siin kolmannen luokan vaunuihin (ILMAN FREE 
WIFIÄ). Seuraavana päivänä päätimme tutustua 
paikalliseen kylpyläkulttuuriin eli lillua 40 astei-
sessa vedessä Budan puolella. Siitä sitten olikin 
hyvä suunnata kohti juutalaiskortteleita syömään 
ja juomaan. Tapahtumarikkaan illan jälkeen osasta 
porukkaa alkoi tuntumaan siltä, ettei ilta voi tähän 
jäädä vaan päätimme mennä
rommin, kolan ja euron viinin kanssa paikalliseen 
Ilosaareen istumaan (ks. QR-koodi: All Nighter). 

Ahmon koulun sijainen päätti myös käydä vähän 
uittamassa itseään Tonavassa. Kello kahdeksalta 
oli ihan hyvä palata tältä reissulta aamupalalle, sa-
malla kun ensimmäiset heräilivät. Hostelliin siirty-
neet, saivat kuunnella kunnon ryminää ja räminää, 
sekä erään hupiukon kuorsaamista hostellin res-
passa (ks. QR-koodi: Uni maistuu myös respassa). 
Loppupäivä meni suurimmaksi osaksi koomailles-
sa ja voimia keräillessä.

Matkan viimeisenä kokonaisena päivänä päätim-
me, että ruokapaikkamme on tänään syö-ja-JUO-
niin-paljon-kuin-haluat-ravintola. Tästähän var-
nitsalaiset nauttivat suuresti ja lähdimme massut 
pyöreinä juutalaiskortteleita ja tiettyä baaria koh-
ti, jota olimme etsineet jo aiemmin Budapestistä. 
Aamun valjetessa poliisit olivat jo hostellilla val-
miina, kun erään omaisuutta oli kadonnut. Tätä ta-
pahtumaa oli hyvä juhlistaa hieman shoppailemal-
la lisää tavaraa paikallisesssa ostoskeskuksessa. 
Päivä jatkui epäonnisena, kun jouduimme keskelle 
kunnon myrskyä ja lennot myöhästyivät, mutta 
onneksi varnitsalaiset lopulta pääsivät väsynei-
nä, palaneina ja eräs ilman kännykkäänsä takaisin 
Suomeen.

Matkaa fiilistelivät: Emmi Vähäkangas ja Heidi Tu-
runen

Reissun antonpisteet top5:

1. Matias Saastamoinen

2. Heidi Turunen

3. Eero Toroi

4. Emmi Vähäkangas

5. Tomi Parkkonen

SOTILASPOLIISIT VARNITSALAISTEN 

PERÄSSÄ? KUKA SÖI KANNABISTIKKARIN?
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ROOLIPELAAMISTA JA LARPPAUSTA JOENSUUSSA

Syksy on tullut ja on aika keskittyä opintoihin. 
Opintojen yhteydessä on kuitenkin hyvä rentoutua 
ja toteuttaa itseään. Vaikka yleensä tämä rentou-
tuminen tarkoittaakin erilaisissa opiskelijatapah-
tumissa ja bileissä juoksemista, niin Joensuussa 
on mahdollista myös kokeilla erilaisia harrastuk-
sia liikunnasta aina yliopistoteatteriin. Joensuussa 
löytyy paljon pöytäroolipelaajia ja liveroolipelaa-
jia, joiden harrastuspiiri toimii Joensuussa todella 
aktiivisesti. Joensuu onkin Suomen mittakaavassa 
suhteutettuna asukasmäärään hyvin aktiivinen 
kaupunki pöytä- ja liveroolipelaajien suhteen. Jo-
ensuussa toimiikin Mannun Vartijat ry niminen 
pöytä- ja liveroolipeliyhdistys, joka on ollut pystys-
sä jo vuodesta 1996. Mannun Vartijoiden näkyvin 
toiminta on joka toinen lauantai tapahtuva miitti, 
joka kokoontuu Karsikon nuorisotalolla. Miiteissä 
pelataan lautapelejä, pöytäroolipelejä, kahvitel-
laan ja keskustellaan yhtä sun toista, mikä liittyy 
tavalla tai toisella nörtteilyyn.

Mannun Vartijoissa löytyy todella paljon erilais-
ta porukkaa ja jopa Synkmetsästä kantautunei-
den huhujen mukaan kyseisestä yhteisöstä löytää 
myös jonkin verran varnitsalaisia ja muita yliopis-
toihmisiä. Mannun Vartijoiden nimissä järjeste-
tään myös usein liveroolipelejä, joista ilmoite-
taan hyvissä ajoin Mannun Vartijoiden sivuilla ja 
Facebook-ryhmässä. Jos sinua kiinnostaa roolipe-
laaminen tai liveroolipelaaminen, tervetuloa tu-
tustumaan Mannun Vartijoihin paremmin! Meillä 
on omat nettisivut ja Facebook-ryhmä, joita seu-
raamalla saa selville mitä kaikkea toimintaa jär-
jestämme Joensuussa. Allekirjoittanutta voi myös 
yliopiston käytävillä nykiä hihasta ja kysyä asiasta 
tarkemmin.

Nettisivut: https://mannunvartijat.wordpress.
com/
Facebook: Mannun Vartijat - Joensuulaista Rooli-
pelausta

- Marko Piipponen. Mannun Vartijat ry:n varapu-
heenjohtaja

Kuva on joensuulaisesta larpista vuodelta 2015: Lohikäärmeiden aika – Poltettu 
kaupunki.
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SIOUXA PALJASTAA UNELMAKOTINSA SALAT
Talon perustana on graniittisokkeli, joka Siouxan mie-
lestä tuo taloon lämpöä täysin eri tavalla kuin betoni.
 
- Saumasin itsekin sokkelista noin puolet ja se oli ainoa 
mitä tein rakentamisen hyväksi. Enempää en ehtinyt, 
kun aloitin uudelleenkouluttautumisen Joensuussa. 

Ruuanlaiton lisäksi Siouxa nauttii puutarhan-
hoitamisesta ja lenkkeilystä irlanninterrierinsä 
Galwayn kanssa. Liikunnan vuoksi hän myös imu-
roi ja pesee säännöllisesti talon lattiat. 

-Päärakennuksen imurointiin menee kolme tuntia, 
Siouxa naurahtaa. Pihatöiden ja lisärakennusten 
siivoamisen kanssa käy talonhoito treenistä. Meillä 
ei ole kuntosalia ollenkaan! 

Aikamme alkaa loppua ja kotikäynnin päätteek-
si Siouxa esittelee meille makuuhuoneen ja sen 
yhteydessä olevan kylpyhuoneen. Makuuhuoneen 
leveälle vesisängylle on levitetty kokoelma toinen 
toistaan hienompia showasuja eri väreissä. 

-Suosituimmat asujen värit ovat musta ja punai-
nen. Musta kumibody on erityisen suosittuja. 

Myös pinkkejä ja valkoisia asuja löytyy ja pyrin 
vaihtamaan asuja asiakkaiden toiveiden mukaan. 
Kysymme saammeko kuvata Siouxaa mustassa 
kumiasussa ja mallimme suostuu hymyillen ku-
vattavaksi. Viimeiseksi näemme upean kylpyhuo-
neen, josta löytyy myös iso kylpyamme. Siouxa 
näet nauttii erityisen paljon vaahtokylvyn aikana 
nautitusta viinitilkkasesta raskojen iltojensa 
päätteeksi. Jätämme tähden näihin tunnelmiin ja 
nauttimaan hyvin ansaitusta kylvystä. 

Karo Kankus

Varnitsa-lehden toimitus sai kuukausien sin-
nikkäiden yhteydenottojen jälkeen tilaisuuden 
reportaasin tekemiseen viihdetaiteilijan ja Oi-
keus2013-puolueen kunnallisvaaliehdokkaan 
Siouxan ökykartanosta. Siouxa oli ehdolla puo-
lueen listalla viime vaaleissa, mutta ei tullut vali-
tuksi. Vaalien jälkeen Siouxa ja hänen tuore avio-
miehensä rakensivat unelmatalonsa Saimaan 
rannalle Ruokolahteen. 

Siouxan ja hänen autokauppiasmiehensä yli 400 ne-
liömetrin talo sijaitsee niemellä, joka työntyy Sai-
maan vesiin. Juhlavankokoinen talo vaatii tietysti 
juhlavan tontinkin, lisärakennuksineen ja puistikkoi-
neen. Kotona Siouxan lempiharrastus on ruuanlaitto 
ja Itä-Suomesta kotoisin olevan rouvan keittiössä vie-
raat saavat nauttia vaikkapa sultsinoita ja hirvenli-
haista karjalanpaistia. Viime aikoina Siouxa on laitta-
nut paljon myös thairuokia. Aineksia Siouxa hankkii 
Hakaniemen erikoisliikkeistä käydessään tanssimas-
sa Helsingin Gentleman’s Clubilla. 

-Thaimaalainen punainen kookoscurry on sekä pehme-
ää, että puhdistavaa, Siouxa hehkuttaa. 

Keittiö on hyvin laaja runsaine kaappi- ja työtiloineen 
ja sen yhteydessä on erillinen ruokasali johon mah-
tuu syömään 14 henkeä. 

Siouxa muutti uuteen kotiinsa keväällä 2017. Talo on 
kolmesta rakennuksesta koostuva kartanokompleksi. 

-Me haluttiin talosta sopivan vanhanaikaisen oloinen, 
mutta silti nykyaikaisin mukavuuksin varustettu. Ris-
teytys suomalaista isoa maalaistaloa ja amerikkalais-
ta ranchia.

Kartanon päärakennuksessa on 405 neliötä, pihara-
kennuksessa 80 ja venevajassa 60 neliötä. Pääraken-
nuksessa on myös pieni autotalli, jossa on kaksi autoa 
joista toista käyttää Siouxa ja toista aviomies. Veneva-
jassa on runsaasti soutuveneitä ja lisäksi nopea pieni 
moottorivene, sillä kalastus ja veneily kuuluvat paris-
kunnan yhteisiin harrastuksiin. 

-Moottoriveneellä on kiva kierrellä saaria kun halu-
taan miehen kanssa omaa rauhaa ja aikaa toisillemme. 
Siinä on juuri sopivasti tilaa meille kahdelle ja vaikka 
samppanjalle ja mansikoille. 

VAU, MIKÄ KYLPYHUONE!
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TÄSSÄ HE NYT OVAT, FUKSIT 2017!

Mikko Halonen 
Hei! Olen Mikko Halonen, 18-vuotias nuori Rääkkyläs-
tä aivan Joensuun kupeesta. Valmistuin viime keväänä 
lukiosta, josta syksyllä ajelehdin Joensuuhun historiaa 
opiskelemaan Varnitsan riveihin. Odotan mielenkiin-
nolla aikaani UEF:ssä ja Varnitsassa. 

Sara Heikkinen
Olen Sara, 25v Nurmeksesta, kokoaikainen Whovian ja 
1920–60-luvun vintagen keräilijä. Tykkään historiasta, 
hevosista ja lavatansseista. Mulla on kaks kissaa, Nel-
son ja Napoleon.

Mikko Hietala
Olen Mikko, 24 vuotta ja kotoisin Lahesta (ilman d:tä) 
Ennen historia-opintoja olin pitkään työttömänä ja 
suunnittelin maailmanvalloitusta sosialistisen vallan-
kumouksen voimin. Heitin myös tasokkaita stand-up 
esityksiä. Minut voi bongata kaupungilla keikoilla ja 
erilaisissa tapahtumissa, kuten Jokipoikien peleissä. 
PS. Väitän olevani Varnitsan ja kenties koko yliopiston 
nopein oluen juoja. 

Mikael Hänninen

Mikael Hänninen, 28v, kotoisin Ruokolahdelta. Maalta 
kaupunkiin. Olen tehnyt aiemmin infra-rakentamisen 
töitä sekä maatalon hommia. Olin lähellä päätyä Maa-
jussille morsian-ohjelmaan. Harrastukset luontopai-
notteisia. Hyvät oluet ovat vastustamattomia.

Juho Härkönen
Olen Juho Härkönen Mikkelistä. Ikää on 21 vuotta. Olin 
museo-oppaana ennen yliopisto-opintojen aloittamis-
ta. Harrastuksiini kuuluu kaiken nörtin shitin lisäksi 
populaarikulttuurin ylikuluttaminen.

Essi Inkinen
Nimeni on Essi Inkinen ja olen 19-vuotias. Tulen Val-
kealasta. Pääsin ylioppilaaksi keväällä 2016, mutta en 
päässyt heti opiskelemaan. Eli pidin välivuoden tahto-
mattani, mutta tein joitakin osa-aikatöitä. Olisi pitänyt 
heti hakea lukemaan historiaa, mutta jänistin ja hain 
vain lastentarhanopettajaksi ja sosionomiksi. En kadu 
nykyistä päätöstäni vaan olen tyytyväinen historian 
opiskelija. Olen maailmanparantaja, tai enemmänkin 
idealisti. Viihdyn kirjastoissa ja olen aikamoinen luku-
toukka.

Petra Juvonen
Hei! Olen Petra, 22 vuotias Parikkalasta kotoisin oleva 
hissan fuksi. Valmistuin lukiosta kolme vuotta sitten, 
jonka jälkeen työskentelin Ärrällä tähän syksyyn asti. 
Lähestulkoon kolmen vuoden työskentelyn jälkeen 
onkin mukava palata vaihteeksi opiskelujen pariin. Va-
paa-ajalla minut löytää todennäköisimmin hevosten 
parista, oman koiran kanssa touhuamasta tai kameran 
takaa. 

                      

Vasemmalta: Tuutorit Tommi ja Teemu, fuksit Petra, Sara, Essi, Mikael, Juho, Saara, Mikko Hie-
tala (photoshopattu)

MELKEIN-MAAJUSSI-MIKAEL 

PIILOTTELI TYTTÖJEN TAKANA!
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TÄSSÄ HE NYT OVAT, FUKSIT 2017!

Vasemmalta: Tuutori-Pyry, Laura, Reeta, Erkka, Santeri L, Tuutori-Milka

Erkka Kivilahti
Erkka 24 v. Kotkasta olen kotoisin. On sitä oltu aiem-
min kansanopistoissakin.
Lahden pääsykoepäivästä tuli odotellessa antoisa sar-
viksen hakumatka (himoittu juustokupu 539 ja mela-
miinikannu 35–12). Avustajana olen kai melkein joka 
toisessa Suomi 100- elokuvassa. Kahdessa ainakin.

Matias Komsa
Matias Komsa 27v, kotoisin Kuopiosta. Kävin neljä 
vuotta ympäristöteknologian linjaa Savonia AMK:ssa, 
mutta en valmistunut. Sen jälkeen olin kolme vuotta 
timantti- ja purkuhommissa, kunnes huomasin että ei 
sitä koko loppuelämää kehtaisi työkseen tehdä, joten 
hain Joensuuhun yliopistoon. 

Santeri Laakso
Olen Santeri Laakso 21-vuotias ja kotoisin Kouvolasta. 
Ennen Joensuuta suoritin asepalveluksen ja työsken-
telin reilun vuoden koulunkäynninohjaajan hommissa 
Savonlinnassa.

Laura Lantto
Heippahei! Olen Laura ja porukan junnuja elikkä 19-vuo-
tias. Joensuuhun olen eksynyt Lappeenrannasta/Imat-
ralta kun en onnistunut valintahaastattelussa puhumaan 
itseäni sisään ensimmäiseen hakukohteeseen eli Jyväsky-
lään. Joensuu on kuitenkin kaupunkina paljastunut posi-
tiiviseksi yllätykseksi, mihin tietty saattaa vaikuttaa se, 
että vietin ensimmäiset 19 vuotta elämästäni Imatralla. 

Tavoitteena miulla on tämä klassinen kombo eli joskus ha-
massa tulevaisuudessa päätyä historian, yhteiskuntaopin 
ja uskonnon opettajaksi. Tv-sarjoja, alkoholia ja kirpputo-
reilla haahuilua produktiivisempia harrastuksia miulla on 
piirtäminen ja maalaaminen, lenkkeily sekä kirjat. 

KUKA HEISTÄ ON TUNTEMATON 

SOTILAS?

JO ON AIKOIHIN ELETTY! JOENSUUKO POSITII-
VINEN YLLÄTYS?
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 Ken ompi fuksi seitsemäntoista...

Antonio Candela
Moi! Olen Antonio, 25-vuotias ja kotoisin Helsingis-
tä. Ennen Joensuuhun tuloa asuin muutaman vuoden 
Lahdessa, jossa opiskelin liiketaloutta ammattikorkea-
koulussa. Tulevaisuudessa minulla tulee olemaan kak-
si tutkintoa, sillä valmistun tradenomiksi noin vuoden 
päästä. 

Tomas Dahlström
Olen Tomas, Salosta kotoisin ja -91 syntynyt. Ennen yli-
opistoa tuli tehtyä useampi vuosi hommia kaupan kas-
salla sekä puolen vuoden jakso museossa.

Patrik Frangén
Tervehdys vaan! Olen Patrik, 21 vuotta Vesilahdelta. 
Vesilahtihan tunnetusti on pieni maalaiskunta noin 35 
km Tampereelta lounaaseen. Ennen Joensuuta opiske-
lin vuoden Työväen Akatemialla Kauniaisissa ja kesän 
työskentelin Alma Manun leivissä. Mielenkiintoisina 
yksityiskohtina voisin mainita olevani ilmeisesti yksi 
Suomen harvoista Trump-kannattajista, sekä ns. red-
neck tai hillbilly.

Susanna Halonen
Ennen yliopistoa olin töissä Pitäjänmäen Subwayssa 
Helsingissä ravintolapäällikkönä muun perseilyn ohel-
la. Kuuleman mukaan empaattinen ämmä ja allekirjoi-
tan täysin.

Riikka Heikkilä
Hei! Olen Riikka, 20-vuotias tyttö täältä Joensuusta. 
Olin viime vuonna työkokeilussa Nepenmäen koululla 
kakkosluokkalaisten parissa. Siinä sivussa pelasin Jos-
ban naisten edustuksessa kakkosdivaria ja pääsimme 
ykkösdivarikarsintojen viimeiseen osaan, jossa tipuim-
me. Pelaan edelleen salibandyä, mutta tällä kaudella FB 
Factoria edustaen kakkosdivarissa.

Santeri Koistinen
Hei, olen Santeri, 24v Tuusniemeltä. Opiskelin Alkiolla 
kaksi vuotta kunnes pääsin väylän kautta Joensuuhun. 
 
Joona Pihlman
Olen Joona Pihlman Orivedeltä ja ikää on hurjat 21 
vuotta. Historiaa on tullut opiskeltua Alkio-opistossa 
se kaksi vuotta, joten Alkion jengiähän sitä ollaan.

Jenna Pitkänen
Hei, olen Jenna, 27 vuotta! Olen asunut Joensuussa noin 
10 vuotta, mutta olen lähtöisin Pirkkalasta. Harrastuk-
siini kuuluu mm. luontovalokuvaus ja monipuolinen lii-
kunta kuten kehonhuolto- ja lihaskuntoharjoittelu.

takarivi vasemmalta: Riikka, Susanna, Jenna, Santeri K, Antonio, Patrik. Eturivi: Joona, Tomas

MAKE AMERICA GREAT AGAIN 

           URHEILULUPAUS?
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Edessä makuulla: Roope, takana: Noomi, Rasmus, Peppi, Miikka, Leo

Peppiina Paananen
Heips Heips! Olen Peppi näin puhekielessä ja 19-vuo-
tias. Ennen yliopistoon tulemista pääasiassa sähläsin 
lukiota siinä kaiken muun sivussa. Porvoosta olen to-
siaan tänne Joensuuhun asti eksynyt ja tänne tulen hy-
vin todennäköisesti jäämään. Varsinaisia harrastuksia 
ei ole, mutta kaikenlaista ylimääräistä ja epämääräistä 
puuhailen vapaa-ajalla. Loput infosta ei ole julkaisukel-
poista  :D

Miikka Pirhonen
Olen Miikka, ikä 21 ja kotipaikkakunta Savonlinna. En-
nen yliopistoon pääsyä kävin Vekaranjärvellä varus-
miespalveluksen ja avoimen yliopiston kursseja.

Noomi Salmi
Hei, mie oon Noomi 21 v ja Imatralta kotoisin. Ennen 
tänne tuloa pidin kaksi välivuotta maleksien ympäriin-
sä turhaan, välillä olin parissa paikassa töissä mm pu-
helinmyyjänä, tehtaan siivoojana ja museon oppaana.

Leo Tuomenoksa
Hei! Olen 20-vuotias toissa kevään ylioppilas kuopi-
olainen. Tykkään jalkapallosta. Olen asunut melkein 
jokaisessa Itä- ja Pohjois-Suomen kaupungissa, joten 
Joensuu oli luonnollinen asuinpaikan valinta.

Rasmus Saukkonen
Olen Rasmus, 22 vuotta vanha nuorimies Klaukka-
lasta Nurmijärven kunnasta. Olen kiinnostunut his-
toriasta, kirjallisuudesta, sekä elektroniikkalaitteista. 
Kirjoitin ylioppilaaksi 2014 Arkadian yhteislyseossa. 
Seuraavana vuonna suoritin asepalvelukseni Karjalan 
prikaatissa. 2016 hain Turun ja Tampereen yliopistoi-
hin lukemaan historiaa, mutta en päässyt vielä silloin 
mihinkään kohteistani. Tein töitä Talosykkeessä ja 
Murata Electronicissa, kunnes pääsin Itä-Suomen yli-
opistoon.

Roope Stenbäck
Hei! Olen Roope ja ikää 24 vuotta. Oulusta olen alun 
perin lähtenyt ja ennen Joensuuhun muuttoa hom-
maillut vähän sitä sun tätä, enimmäkseen sitä. Har-
rastan kaikenlaista urheiluun liittyvää, enimmäkseen 
lenkkeilyä ja kuntosalia. Juon myös joskus maitoa.

JAPANILAISEN BONDAGEN HARRASTAJIA?

MITÄ PEPPI SALAA?

MAKE AMERICA GREAT AGAIN 



18

Oton juttu

 TOTTA VAI TARUA?
OLIKO PYHÄ SAKSALAIS-ROOMALAINEN KEISARI-
KUNTA PYHÄ, SAKSALAINEN JA ROOMALAINEN?

TOTTA: Joku voisi todeta väitteen oleva mieletön 
lause tai suuri valhe, vaan ei kirjoittaja itse. Hän on 
itse asiassa valmis puolustamaan kantaansa eli kei-
sarikunnan kunniaa julkisesti vähintään yhdentois-
ta viinilasillisen jälkeen. 

ONKO ”DADDY” JANNE (2.VSK) LEMPINIMENSÄ 
VEROINEN MIES?

TARUA: Janne ei huhuista huolimatta ole oikeasti 
isä, mikä on tietenkin suuri sääli. Oikeastaan ajatus 
pelottaa häntä niin kovasti, että välillä tekisi mieli 
kiljua. Ja ihan hyvää kiljua mies kuulemma tekeekin.

EIKÖ PROFESSORI JUKKA KORPELA PYRKINYT-
KÄÄN JOENSUUN DIKTAATTORIKSI?

TOTTA: Professorin vahva irtisanoutuminen dik-
taattorin aseman tavoittelusta todennäköisesti 
maksoi hänelle paikan Joensuun kaupunginvaltuus-
tosta. Moni fani pettyi totaalisesti keväällä profes-
sorin lausuntoihin. 

LENSIKÖ ALE (4.VSK) KESKIAJALLA YKSISARVI-
SELLA VALTIOSTA TOISEEN HÖRPPIEN SEKÄ LU-
KIEN SAMANAIKAISESTI JALLUA?

TARUA: Siis mitä ihmettä? Kaikkihan sen nyt tietä-
vät, että tämä on silkka mahdottomuus. Ei keskiajal-
la ollut olemassa mitään ihmeen valtioita.

HAJOSIKO ROOMAN VALTAKUNTA VUONNA 476 
JKR.?

TARUA: Rooma ei missään nimessä koskaan hajon-
nut, se vain totaalisesti murskaantui taloudellisesti, 
poliittisesti, hallinnollisesti, oikeudellisesti, insti-
tuutionaalisesti, byrokraattisesti, sotilaallisesti…

OSALLISTUIKO FUKSEJA HÄPEÄLLISEN VÄHÄN 
VARNITSAN FUKSIAISIIN?

TOTTA: Fuksien motivointi on mennyt täysin pen-
kin alle. Hallitus on myös huhujen mukaan krii-
sissä, eihän paikkaa tullut edes liikuntailtapäivän 
perinteiseen futisturnaukseen. Varnitsa täten me-
nettää sen suuren ihailun, mikä rentosarjan jum-
bosijaa odottaa. Farssi.  Ei siis tarvitse olla kaksi-
nen Caesar tai Napoleon huomatakseen, että nyt 
on paikka iskeä.  

ONKO ROOPE (FUKSI) VUOSIKURSSINSA PRIIMUS 
NESTEIDEN NAUTISKELUSSA?

TOTTA: Roope on myös erittäin antelias jakamaan 
korkealaatuisia rohtojaan, mistä allekirjoittaneel-
lakin on hieman kokemusta. Tästä jakamisen ilos-
ta eivät ole huhujen mukaan päässeet nauttimaan 
ainoastaan ihmiset, sillä Varnitsa-lehden toimituk-
sen saamien tietojen mukaan Roope tarjosi huikan 
vatsalämmintä jekkua myös katulaatoille. Puheen-
johtaja-ainesta.
 
Otto Korhonen



19

Fukseja ja tuutoreita, miekkailua, kolmenkimppaa!

LUE VARNITSAN PARIEN VILLIT KERTOMUKSET!

Varnitsassa on pitkään naureskeltu parien 
suurta lukumäärää suhteessa pieneen ainejär-
jestöömme. Niinpä oli aika ottaa selvää, millai-
sia ovat varnitsalaiset rakkaustarinat, onhan 
rakkaassa ainejärjestössämme tälläkin hetkel-
lä noin kymmenen paria. Tässä esittelemme 
teille niistä neljä.

Tuutori ja fuksi – Apua!

Tarun ja Leonidin (molemmat N.vsk) tarina alkoi 
vuonna 2012, kun Taru tuli Joensuuhun opiske-
lemaan historiaa ja Leonid oli hänen tuutorinsa. 
Tarun ensivaikutelma Leonidista oli aluksi negatii-
vinen:

– Leonid vaikutti aluksi takakireältä ja vähän liian 
tiukalta, Taru muistelee 

Onneksi Tarun huomio kuitenkin kiinnittyi no-
peasti Leonidin älykkyyteen ja sukkelaan huumo-
riin sekä – komeaan ulkonäköön. Leonid kiinnitti 
Tarussa ensin huomiota tarttuvaan ja raikuvaan 
nauruun sekä kauniiseen hymyyn.

Kohtalokas karjalanpaisti

Heti syksyllä 2012 parilla oli vähän silmäpeliä, ja 
Facebookissakin tuli juteltua jo syyskuun alusta 
alkaen. Sitten koitti kohtalokas futsalturnaus, jos-
sa Leonidin laukku hajosi. Hän pyysi Tarua luok-
seen korjaamaan laukun ja Taru suostui. Kuitenkin 
Leonidille päin polkiessaan, Tarun pyörä sanoi so-
pimuksensa irti, jolloin myös Leonid pääsi korja-
ushommiin. Kaksikko puuhasteli – toinen laukun, 
toinen pyörän kimpussa – minkä jälkeen Leonid 
tarjosi Tarulle bravuuriaan, karjalanpaistia. Jutte-
lu kääntyi syvempiin aiheisiin ja Leonid kysyi, että 
tykkääkö Taru hänestä. Taru hätääntyi ja selitti 
tykkäävänsä, mutta voisi unohtaa koko jutun, mi-
käli se Leonidia häiritsisi. Leonid kuitenkin vastasi 
tunteisiin ja ehdotti seurustelua. Tässä kohtaa Ta-
rulta pääsivät ilon kyyneleet valloilleen ja Leonid 
joutui hieman rauhoittelemaan häntä.

Paljastus!
Taru ja Leonid onnistuivat salaamaan suhteensa 
noin kuukauden ajan. Heidät paljasti vanhempi, jo 
valmistunut, varnitsalainen, joka bongasi heidät il-
takävelyllä käsikädessä. Seuraavana päivänä Taru 
saikin jo kuulla asiasta vihjailua. Pari ei kuitenkaan 
tainnut tulla kanssaihmisille yllätyksenä, sillä hei-
dän nimensä olivat pyörineet parisuhdebingossa 
jo pidemmän aikaa. Pari päätti sittemmin viral-
listaa suhteensa Facebookissa, kuitenkin rajaten 
sukulaiset pois, jotta heille asia voitiin paljastaa 
rauhassa. Pari meni naimisiin marraskuussa 2016.

Romantiikkaa Rantakylässä

Antti ja Petra (3.vsk.) aloittivat opinnot syksyllä 
2015 ja fuksivuoden helmikuussa lempi leimahti. 
Petra kiinnitti ensin huomiota Anttiin, koska hän 
pukeutui hyvin omaperäisesti ja oli hyvin ulos-
päinsuuntautunut. Antti syttyi hieman myöhem-
min, jopa salakavalasti huomaamaan, miten mah-
tava ihminen Petra oli. 

Rantakylä, Rantakylä…

Kysymykseen, että kuinka pari päätyi yhteen Antti 
vastaa: ”Se vain tapahtui!” Myöhemmin pari ker-
toi, kuinka olivat jossain vaiheessa alkaneet jutella 
enemmän ja sitten eräänä helmikuisena pakkasyö-
nä olivat kohdanneet sattumalta Rantakylässä. 
Petra sattui silloin vielä asumaan siellä ja Antilla 
oli samoilla tienoilla miekkailutreenit. Kirkkaan 
pakkastaivaan alla pari oli sopinut tärskyistä ja 
näin syntyi jälleen yksi Varnitsan pareista.     u
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”Se vain tapahtui” – Antti 3.vsk

Kiinni jäätiin!

Antin ja Petran suhde ei pysynyt pitkään salassa, 
vaan jo noin viikon päästä opiskelukaverit huoma-
sivat, että jotain on meneillään heidän välillään. 
– Kun kaksi ihmistä, jotka eivät aikaisemmin olleet 
viettäneet aikaa samoissa porukoissa, yhtäkkiä 
viettivätkin enemmän aikaa yhdessä, niin kyllä sen 
huomaa, Petra kertoi.
Facebookiin pari päivitti suhteensa vasta vapun 
aikoihin.

Rakkautta ensi silmäyksellä

Tommin ja Pauliinan (4.vsk) tarina alkoi jo fuksi-
vuoden tutustumisillassa, eli jo ensimmäisinä päi-
vinä. Tutustumisleikkien aikaan he istuivat jonkin 
aikaa samassa pöydässä ja Pauliina luuli Tommin 
katsovan häntä vihaisesti. Pohjalaiseen tapaansa 
hän kysyi Tommilta, miksi hän katsoo niin vihai-
sesti. Ilmeni, että kyseessä oli väärinkäsitys ja niin 
pari päätyi kulkemaan yhtä matkaa Rantakylän/
Utran suuntaan. Matkalla Pauliina huomasi, että 
Tommi oli komea, parrakas mies, jolla oli ihanan 
ystävällinen luonne. Tommi puolestaan kiinnitti 
huomiota Pauliinan suuriin, kauniisiin silmiin ja 
hyvään perseeseen. Myös pohjalainen tempera-
mentti veti puoleensa ja antoi särmää keskustelui-
hin yhteiskunnasta, historiasta ja politiikasta.

Draamaa draamaa
Itse seurustelu alkoi syksyn Halloween-bileistä. 
Pauliina oli mustasukkainen ja luuli, että Tommi 
oli ihastunut erääseen toiseen naiseen. 

Kerubissa pari rohkaisuryyppyä ottaneena Paulii-
na meni ja kysyi Tommilta, tykkääkö hän jostain 
toisesta. Tommi vastasi kieltävästi ja kertoi pitä-
vänsä Pauliinasta. Parilla vietti omat jatkot Utrassa 
Pauliinan kämpässä…

Imuttelua Educalla

Tälläkään parilla seurustelu ei kovin pitkään pysy-
nyt salassa. Viimeistään Stereotypiasitseillä mar-
raskuun alussa kaikille kävi selväksi, missä men-
nään. Ensimmäisellä periodilla Tommille heitettiin 
se tavallinen ”Ootko sinkku”-kysymys ja vastaus 
kuului, ettei hän ole varma. Tauon (ja muutaman 
suudelman) jälkeen vastaus samaan kysymykseen 
oli ”En mie taida enää olla”. Jos jollekin jäi vielä sit-
sien jälkeen epäselväksi uuden parin syntyminen, 
niin jouluna saattoi myös Facebookista nähdä pa-
risuhdepäivityksen.
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Hitaasti mutta varmasti

Jenni ja Max (5.vsk) aloittivat opiskelun vuonna 
2013. Ensimmäiset vuodet kuluivat opiskeluka-
vereina vähän eri porukoissa, mutta kolmantena 
vuonna he tutustuivat viimein paremmin ja huo-
masivat pitävänsä toisistaan. Pientä ihastusta oli 
ilmassa koko vuoden ajan ja vuoden 2016 huhti-
kuussa 8Approssa sai pari kerrottua toisilleen tun-
teistaan. 

Enkelinkasvoinen mies ja hyväntahtoinen nai-
nen

Jenniä viehättää Maxissa tämän ystävällisyys, rei-
luus ja huumorintaju. Eivätkä enkelin kasvot ja 
leveät hartiat kuulemma yhtään haittaa kokonai-
suudessa. Maxin mielestä Jenni on ihanan lempeä 
ja hyväntahtoinen ja hänellä on kauniit kasvot ja 
hyvä perse.

Salamyhkäisyyden mestarit

Toisin kuin muut parit, Jenni ja Max onnistuivat 
tapailemaan salassa hyvinkin pitkään Varnitsan 
mittapuulla. Läheisille kavereille he kertoivat al-
kukesästä ja muille varnitsalaisille asia ilmeni vas-
ta seuraavana syksynä laitoksen tutustumisillan 
tuutorivisassa.

Millaista on seurustella toisen varnitsalaisen kans-
sa? (kaikki parit yhdessä)

Kaikki parit tuovat esiin sen, kuinka helppoa on olla 
toisen varnitsalaisen kanssa, koska arvomaailma ja 
kiinnostuksen kohteet ovat niin samanlaisia. He saavat 
toisiltaan tukea niin henkistä kuin käytännöllistäkin tu-
kea opiskelussa. Tyylit saattavat hieman erota. Tommi 
ja Pauliina käyvät yleensä kurssit samanaikaisesti, jol-
loin aikataulut menevät yksiin. Antti ja Petra taas käy-
vät kandin ja opeharkan ristiin, jolloin saavat toiselta 
käytännön vinkkejä siitä, miten asiat kannattaa tehdä.
 
Amorin ainejärjestö

Nähtävästi Varnitsassa on suotuisa ilmapiiri pareille, 
sillä kukaan haastatelluista ei kokenut millään lailla 
ahdistavaksi seurustelun aloittamista kymmenien kiin-
nostuneiden silmäparien seuratessa jokaista liikettä 
herkeämättä. Ainoastaan Taru harmitteli, että vanhem-
mat vuosikurssilaiset tunsivat hänet lähinnä Leonidin 
toisena puoliskona kuin omana persoonana. Leonid 
toi myös esiin, miten historiasta päteminen ei ole enää 
niin hohdokasta, koska toinen tietää samat asiat. Leo-
nid analysoi myös tulevaisuutta ja sitä, miten he tulevat 
aina olemaan toistensa kilpailijoita työmarkkinoilla. 
Kaiken kaikkiaan kaikki parit olivat erittäin tyytyväisiä 
seurustellessaan toisen varnitsalaisen kanssa.

Uni on yliarvostettua

Jenni ja Max tiivistivät pähkinänkuoreen, millaista his-
torianopiskelijoiden keskinäinen seurustelu on. Max 
aloittaa: ”Kiva, kun voi kertoa keskellä yötä Bagdadin 
piirityksestä vuonna 1258 ilman, että joutuu sohval-
le nukkumaan.” Jenni jatkaa: ”Mahtavaa, kun keskellä 
yötä herätetään kuuntelemaan Bagdadin piirityksestä, 
koska uni on yliarvostettua. Toisen kanssa on helppoa 
olla, kun jakaa saman huumorin ja samat mielenkiin-
non kohteet.”  

Joten, olkaa hyvä ja pariutukaa
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Varnitsan vuosikurssit ovat kamppailleet jo tuhansien 
vuosien ajan elämästä, kuolemasta ja kunniasta legen-
daarisen pahamaineisessa vuosittaisessa futsal-tur-
nauksessa. Viime vuosien turnaukset ovat olleet nykyisen 
kolmannen vuosikurssin hallintaa, mutta uusi haastaja 
on jälleen astunut areenalle. Kykenevätkö nykyiset fuksit 
haastamaan kolmannen vuosikurssin supertähdet? Nou-
seeko vanha dynastia tuhon raunioilta uuteen nousuun, 
vielä viimeisen kerran? Onko vihdoin Mustapaitojen 
Rooman marssin aika? Lue ennakkoarviosta allekirjoit-
taneen arvio vuoden kovimmasta turnauksesta.

N:nen.vsk:n ja 5 vsk:n yhdistelmäjoukkue, ”Vanha 
Dynastia ja kumppanit”

Vieläkin yön pimeinä tunteina, suurimman osan var-
nitsalaisista ollessa sammumispisteessä, kuuluu yössä 
kuiskauksia dynastiasta. Nykyinen 6 vsk. oli alkuvuo-
sinaan voittamaton ja dominoi Varnitsan futsal tur-
nauksia supertähtiensä Jessen, Jonin ja Simon johdolla. 
Kaikki kuitenkin murenee aikanaan ja viime vuonna 5 
vsk.n ja 4 vsk.n yhdistelmäjoukkue ei saavuttanut enää 
mairittelevia tuloksia. Jesse on kuitenkin vuosien var-
rella osoittanut olevansa täysin kykeneväinen ratkaise-
maan pelejä, vaikka itse.

 Joukkueen potentiaali on vieläkin aivan loistava, mutta 
tiimi on menettänyt yksinkertaisesti vuosien varrella 
liian paljon loistoaan, vauhtiaan ja pelaajiaan. Joukku-
een toinen osapuoli, 5 vsk. on todennäköisesti yksi Var-
nitsan urheiluhistorian huonoimpia joukkueita, tuoden 
kuitenkin mukanaan turnaukseen tarvittavat tyttöpe-
laajat. Tämä vuosi tulee todennäköisesti olemaan dy-
nastialle viimeinen tilaisuus näyttää, että vuosikurssi 
ei Rooman tavoin koskaan tuhoutunut, se vain muuttui.

Ennakkoarvio: 4 sija

FUTSAL-ENNAKKO
4 vsk, ”Mustapaidat” ”FC Thukydides”

Fuksivuonnaan nykyisen neljännen vuosikurssin piti 
ennakkokaavailujen mukaan aloittaa uusi dynastia. 
Joukkueen tähtipelaaja Robin oli vienyt Varnitsan syk-
syn liikuntailtapäivän rentosarjan turnauksessa lähes 
yksin aina finaalin asti ja joukkueesta löytyi muitakin 
erinomaisia pelaajia. Fuksien hermot eivät kuitenkaan 
kestäneet ennakkosuosikin paineita ja pelasivat domi-
noinnistaan huolimatta tasapelejä futsal turnauksessa. 
Joukkue on vuosien varrella menettänyt aloitusviisi-
kostaan neljä pelaajaa siirtojen takia muihin yliopistoi-
hin ja loukkaantumisten johdosta. 

Tänä vuonna joukkue lähtee ensimmäistä kertaa tur-
naukseen ilman yhtään jalkapalloa harrastanutta pe-
laajaa. Heikin, Pyryn, Joonan, Hillan ja Alen johtama 
aloitusviisikko kuuluu kuitenkin turnauksen juoksu-
voimaisempiin. Joukkueen todellinen tähtipelaaja on 
kuitenkin ”Varnitsan Neuer” eli Josku, joka pystyi usko-
mattomilla torjunnoillaan ja pallonkäsittelytaidoillaan 
viemään joukkueen viimevuonna aina toiselle sijalle 
asti. Mikäli joukkue pääsee pelaamaan omaa nopeisiin 
vastahyökkäyksiin perustuvaa peliään, kaikki on mah-
dollista.

Ennakkoarvio: 2 sija

3 vsk, ”Ylimieliset kuninkaat”

Fuksivuonnaan nykyinen 3 vsk. räjäytti pankin voitta-
malla Varnitsan futsall turnauksen ja tuhoamalla tur-
nausta monta vuotta putkeen hallinneen silloisen 3. 
vuosikurssin dynastian. Tämä oli lähtölaukaus suve-
reenille dominoinnille, joka on jatkunut jo kaksi vuot-
ta. Tänä aikana joukkue ei ole vielä hävinnyt peliäkään. 
Viime kevään salibandyturnauksessa joukkue kuiten-
kin näytti, että sekään ei ole välttämättä voittamaton.                                                                                  
                                                                                                          w                   

Dynastian loppu?

 Uusi dynastia? Haaveet kaatuu...
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Joukkue on vuosien varrella tottunut voittamaan niin 
ylivoimaisesti, että joukkue pelasi välillä jopa liian le-
veällä kokoonpanolla. Joukkueen tähtipelaajat eivät 
saaneet näin tarpeeksi peliaikaa. Ratkaisun hetkillä 
Jaakko, Matias, Ilmari, Esa, Severi ja Eero ovat kuiten-
kin aina nostaneet tasoaan ja runnoneet joukkueensa 
väkisin voittoon. Joukkueen tähdistö on yksinkertai-
sesti liian hyvä ja leveä, että muut vuosikurssit olisivat 
sitä tähän mennessä voineet haastaa. Mikäli joukkue 
lähtee kuitenkin tähän turnaukseen samalla asenteel-
la kuin viime kevään salibandy turnaukseen, yllätykset 
ovat kuitenkin mahdollisia.

Ennakkoarvio: 1 sija

2 vsk, ”Iloiset altavastaajat”

Viime vuoden turnauksessa silloisia fukseja pidettiin 
etukäteen ehkä heikoimpana joukkueena. Joukkue on-
nistui kuitenkin voittamaan yhden pelin ja haastamaan 
muitakin vuosikursseja Vilin ja Veli-Matin erinomaisen 
yksilöllisen taidon ansiosta. Lopulta joukkue ei kaatu-
nutkaan yksilölliseen taitoon, vaan pelaajamateriaalin 
vähäisyyteen. Tämän takia useat pelaajat joutuivat pe-
laamaan aivan liian isoja peliminuutteja.

Tänäkin vuonna joukkue lähtee etukäteiskaavailuissa 
turnaukseen heikoimpana joukkueena, vaikka pelaa-
jamateriaalikin onkin parhaiden pelaajien osalta pa-
rempaa kuin parin muun vuosikurssin joukkueissa. 
Yksilötaitoa joukkueessa kuitenkin on niin paljon, että 
toinen vuosikurssi pystyy parhaimmillaan haastamaan 
minkä tahansa vuosikurssin joukkueen. Joukkueen me-
nestys riippuu kuitenkin pitkälti siitä, että kuinka pal-
jon pelaajia Otto saa potkittua jalkeille turnauspäivän 
koettaessa. Joukkueella on kaikki potentiaali yllättää 
turnauksessa kaikki omalla osaamisellaan.

Ennakkoarvio: 5 sija

Fuksit, ”Uusi toivo”

Harvat fuksiryhmät ovat olleet niin itsevarmoja omasta 
tulevasta urheilumenestyksestään, kuin nykyiset fuk-
sit. Futsal ei kuitenkaan ole fuksien päälaji, vaan sali-
bandy. Tästä huolimatta nykyisiltä fukseilta voidaan 
odottaa paljon parempaa menestystä kuin viime vuo-
den fukseilta. Suurimmat odotukset fukseista kohdis-
tuvat futsalissa Santeriin ja Roopeen, joiden voidaan 
olettaa tuovan fukseille muutamia voittoja. Myös vuo-
sikurssin tytöt Sussen ja Riikan johdolla voivat kuulua 
turnauksen parhaimmistoon.

Kaikki tämä on kuitenkin vielä puhdasta spekulaatio-
ta, koska fuksit eivät ole vielä pelanneet yhtään peliä 
joukkueena. Joukkueen materiaali ei ole samaa luok-
kaa kuin kolmannen vuosikurssin, mutta tasaveroinen 
monen muun vuosikurssin kanssa. Kaikki riippuu siitä, 
että millaisen joukkuehengen Fuksit saavat aikaan tur-
nauksessa ja miten nopeasti joukkue saa oman pelin-
sä kasaan. Aikaisemmin fukseina futsal mestaruuksia 
ovat fukseina voittaneet joukkueet, jotka ovat voineet 
rakentaa koko joukkueen kahden tai kolmen loistavan 
pelaajana henkilökohtaisen taidon varaan. Aika kertoo, 
että ovatko kolmannen vuosikurssin kuninkaat vihdoin 
löytäneet varteenotettavan haastajan. Loppujen lopuk-
si ”There can be only one”.

Ennakkoarvio: 
3 sija

Joona Turunen

2 vsk. Mikäli joukkueen menestys kentällä korreloituu haa-
lareiden hankkimisnopeuteen, joukkueelta ei voi odottaa 
suuria asioita

Voittamattomat kus... kuninkaat

Uusi toivo? Vai pelkkä  katkera pettymys?

Potki kovaa, Otto!
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VIRVOKKEITA JA HYVÄÄ MENOA
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HUMUKUPPILAN VÄKEÄ
Edellisessä numerossa kysymyspatterin vastaan-
ottajana toimi pitkän linjan varnitsalainen Tomi 
Parkkonen (N.vsk), joka nimesi seuraavaksi uhrik-
si Varnitsan oman Pikku-Myyn, Susanna Koivistoi-
sen (5.vsk).

PT: Susanna ”Sussu” ”BikBok” Koivistoinen. How 
the fuck are you?

Sussu: Pidin juuri oppitunnin, jossa oppilas yritti hy-
pätä toisen kerroksen ikkunasta ulos. Eli kiitos, hyvää 
kuuluu.

PT: Olet monelle varnitsalaiselle varmasti aika tun-
tematon. Mitä teit ennen aikaasi Varnitsassa?

Sussu: Olen Kuopiosta lähtöisin. Kirjoitin ylioppilaak-
si keväällä 2011, minkä jälkeen toimin jonkin aikaa 
siivoushommissa. Kädenjälki niiltä ajoilta on edelleen 
nähtävissä Suvaksella aina bileiden jälkeen.

PT: Mitä olet puuhannut Varnitsan aikana? 

Sussu: Olen ollut Varnitsassa aika aktiivinen toimija. 
Fuksivuonna toimin hallituksessa sihteerinä ja kakkos-
vuotena huvivastaavana. Kolmantena vuonna halusin 
ottaa rennommin, joten rupesin Lavatanssitoimikun-
nan PJ:ksi. Ja viime syyskokouksessa minut valittiinkin 
järjestövastaavaksi. Lisäksi olen ollut tänä ja edellisenä 
syksynä tuutorina.

PT: Entä miten opintosi ovat muotoutuneet?

Sussu: Opiskelen opettajaksi. Lisäksi olen lukenut me-
diakulttuuria ja viestintää, minkä lisäksi minulla on 
Suomen kielen sivuaineoikeus. Kulttuuriantropologia 
kiinnostaisi, mutta aika ei tunnu riittävän.

PT: Miten ja miksi päädyit juuri Joensuuhun histo-
riaa lukemaan?

Sussu: Pari vuotta moppia heiluteltuani alkoi tehdä 
mieli vähän vaihtelua ja historia tuntui lukiossa omalta 
jutulta. Joensuu oli itse asiassa se viimeinen vaihtoehto 
johon pyrin ja melkein jätin menemättä pääsykokee-
seen.

PT: Olet toiminut tuutorina ja olet nähnyt fuksien 
opintojen aloittelua aitiopaikalta. Onko fuksina 
oleminen ja opintojen alkaminen vaikeutunut yli-
opistossa viettämäsi neljän vuoden aikana?

Sussu: Ei minun mielestäni. Opettajat ja kurssit ovat 
hyvin pitkälti samat kuin omana fuksivuotenani.

PT: Sinut tunnetaan Varnitsan sisällä eräänlaisena 
musiikkiguruna. Mikä on suosikkisi lastenohjelmi-
en tunnareista?

Sussu: Ei näin henkilökohtaisia kysymyksiä! [Miettii 
pitkään] Sanotaanko vaikka Pokémon. Se oli se juttu 
silloin omassa lapsuudessa ja siinä tunnarissa on mu-
siikillistakin yritystä.

PT: Pitäisikö eduskunnan luovuttaa pyydettäessä 
istuntojen vierailijalistat?

Sussu: Kyllä, koska edustuksellinen demokratia ynnä 
muita hienoja juttuja.

PT: Kuka murhasi Olof Palmen?

Sussu: Jääköön mysteeriksi.

PT: Jos pääsisit mille tahansa keikalle, minne meni-
sit ja kenet varnitsalaisen ottaisit mukaan?

Sussu: Menisin Arctic Monkeysin keikalle ja mukaan 
ottaisin vakiokeikkaseuralaiseni eli Matias Saastamoi-
sen (N.vsk). Tiedän, että myös Eero (3.vsk) tykkää Arc-
tic Monkeysista, joten ihan vittuillessaan jättäisin hänet 
valitsematta.                                                                             u
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PT: Entä kenet varnitsalaisen ilmoittaisit tämän 
tietämättä Idolsiin?

Sussu: Heikki Jantusen (N.vsk). Olisihan se mielenkiin-
toista kuultavaa.

PT: Olet töissä BikBokissa. Päivisin siis sovitat vaat-
teita ja iltaisin sovitat työtä ja opiskelua yhteen. Mi-
ten helppoa se oikein on?

Sussu: Yllättävän helppoa, jos opintoja ei ole aivan lii-
kaa ja omaakin aktiivisuutta löytyy. Toki se vaatii komp-
romissivalmiutta sekä työnantajalta että – tekijältä.

PT: Mitä odotat marraskuun lopussa järjestettäväl-
tä HOL-seminaarilta?

Sussu: Turku on luvannut räjäyttää kyllä pankin taval-
lisuudesta poikkeavilla iltajuhlillaan eli mielenkiinnol-
la odotan. Varnitsalaiset tosin ottanevat tuttuun tapaan 
tavoitteekseen perseillä mahdollisimman paljon.

PT: Edellisessä Humukuppila-osiossa Tomi Park-
konen haastoi sinut haastateltavaksi ja halusi ky-
syä sinulta, kumpi voittais tappelussa: Kurt Cobain 
vai Jon Bon Jovi?

Sussu: Olen oikeesti miettinyt tuota kysymystä siitä 
lähtien kun luin viime lehden, mutta kyllähän se vas-
taus on, että Kurt Cobain. Hän on kuvaannollisesti kuo-
lematon ja elää sydämissämme.

PT: Ketä haluaisit haastateltavan tähän osioon seu-
raavassa lehdessä ja minkä kysymyksen haluaisit 
hänelle esittää?

Sussu: Seuraava haastateltava on Matias Uski (3.vsk). 
Häneltä haluaisin kysyä näinkin filosofisen kysymyk-
sen, että mitä on viisaus? Lisäksi haastan Matiaksen
esittelemään jossakin Varnitsan tapahtumassa kurkku-
laulantataitojaan, joista hän antoi näytteitä viime tou-
kokuun opintomatkan aikana.

PT: Kiitokset haastattelusta!
Sussu: Kiitos!

OHOH!

TURUN ILTAJUHLINA 

PANKKIRYÖSTÖ!

HEIKKI JANTUNEN  SEURAAVA 
IDOLS-ENNAKKOSUOSIKKI!

KUKA ON MYSTEERIMIES MATIAS? 

ENTÄ MITÄ ON KURKKULAULANTA? 

KAIKKI SELVIÄÄ ENSI NUMEROSSA
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Kauris 22.12.–20.1.  
 
Kauriin ihannekumppani on työkaveri. Työpaik-
karomanssin puhjettua kauris muuttaa toimin-
nalliseen taloon, jossa on talonpoikaishuonekalut 
ja sisustuksen värit ovat grafiitin harmaa ja musta. 
Ammatti: tiedenainen
Erityisvinkki: Ota mutakylpyjä.

Vesimies 20.1.–19.2.

Vesimies hakeutuu kansainvälinen kumppaninsa 
kanssa asumaan moderniin, originelliin ja tren-
dikkääseen kommuuniin, joka on sisustettu säh-
könsinisellä, farkulla ja eksoottisilla väreillä.
Ammatti: propagandisti
Erityisvinkki: Helli nilkkojasi. 

Kalat 19.2.–21.3.

Kalan unelma on symbioottinen yhteiselo rak-
kauden paratiisissa, boheemin ja monikansallisen 
kumppanin kanssa. Kattohuoneistossa sijaitseva 
rakkauden paratiisi sisustetaan vedenvihreällä ja 
läpinäkyvillä sisustuselementeillä lumoavaksi ja 
satumaiseksi. 
Ammatti: elokuvatähti
Erityisvinkki: Kokeile vyöhyketerapiaa. 

Oinas 21.3.–20.4. 

Näennäisestti menevä oinas on oikeasti aika nös-
sö, joten hänen kumppaninsa tulee olla vähän 
macho, muttei liikaa. Oinas asuu keskustassaa 
puhtaalla punaisella ja räväköillä kuvioilla sisus-

tetussa yksiössä.
Ammatti: tiedustelija
Erityisvinkki: Harrasta päälläseisontaa.

Härkä 20.4.–21.5.

Härkä kaipaa rinnalleen rehevää renessanssi-
miestä, joka ei pelkää kokata. Härän koti on nau-
tintojen keidas, ruskea, maanläheinen ja maustei-
nen. Kodin materiaalina toimii nokkonen. 
Ammatti: makeistehtaan johtaja
Erityisvinkki: Lausu runoja.
 
Kaksonen 21.5.–21.6.

Kaksonen haluaa poikamaisen miehen, jonka 
kanssa muuttaa keltaiseen, urbaaniin kotiin. 
Ammatti: bussinkuljettaja
Erityisvinkki: Harrasta taukoliikuntaa päivittäin. 

Rapu 21.6.–23.7.

Ravun kumppanitoiveissa on lämmin nallekarhu, 
jolla on tunteet. Rapu haluaa kotiinsa kartano-
tunnelmaa, lemmikinsinistä, hopeaa, ja antiikkia. 
Keittiö on kodin sydän. 
Ammatti: kansansuosikki
Erityisvinkki: Hanki vastustuskykyä flunssaan. 

Leijona 23.7.–23.-8

Leijona valitsee kumppanikseen joukon kin-
gin. Leijona asuu yläkerroksen näyttävässä ju-
gend-tyylisessä parvekeasunnossa, joka on si-
sustettu kuin Casterly Rock konsanaan, väreinä 
oranssia ja kultaa. 
Ammatti: manageri
Erityisvinkki: Vältä liiallista alkoholinkäyttöä. 
                                                                                             
                                                                                     u

Lähteenä on käytet-
ty teosta ”Jokanaisen astro-
logiaa” (Laurento, Maarit, 2004.). Kirja 
tarjoaa astrologian määrittämiä vinkke-
jä jokaiselle elämän osa-alueelle, tähän 
horoskooppiin on koottu näistä ohjeista 
älyttömimmät, joita noudattamalla voit 
nostaa elämäsi uusiin sfääreihin ja saa-
vuttaa onnen. Tähtien asennot määrittävät yl-
lättävän monia asioita, kuten kotisi sisustuk-
sen, joten luettuasi kannattaa suunnata oitis 
Ikeaan. 

HOROSKOOPPI                 
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Neitsyt 23.8.–23.9.

Neitsyen unelmien kumppani on hyvä keskustelija,joka 
pohtii usein Sointulassa kuolemaa viinilasillisen äärel-
lä. Koruton, yksinkertainen funkkisasunto sisustetaan 
beigellä ja tummansinisellä.
Ammatti: terveydenhoitaja
Erityisvinkki: Jumppaa itsellesi kiinteä vartalo. 

Vaaka 23.9.–23.10.

Kahden rakastetun loukussa rimpuileva vaaka ei keksi 
tilanteelleen ratkaisua, mutta haaveissa siintää kohteli-
as gentlemanni. Asunto on pastellisävyinen, klassinen, 
elegantti, värit sävy sävyyn.
Ammatti: viihdetaiteilija
Erityisvinkki: Jumppaa lantionpohjan lihaksiasi. 

Skorpioni 23.10.–22.11.

Skorpioni hakee rinnalleen karskia ja rankkaa machoa, 
jonka kanssa jakaa tummanpuhuvasti ja mystisesti si-
sustettu loistohuvila meren rannalla.
Ammatti: seksuaaliterapeutti
Erityisvinkki: Kiinnitä huomiota suolen toimintaan. 

Jousimies 22.11.–22.12.

Jousimiehen sporttinen maailmanmatkaaja löytyy 
Naturalta, ja hänen kanssaan perustetaan etninen ja 
globaali koti, jonka väreinä toimivat violetin sävyt luu-
musta purppuraan. 
Ammatti: filosofi

Tähtitieteellistä

soopaa!

PASK...HAUSKAT PUHEKUPLAT
Lähetä omasi numeroon 666-1323-1945
Tai sähköpostitse: hitlerolinatsi@hotmail.com

Tizian, Portrait of Frederico II Conzaga (n.1529)

Varnitsa-lehti on miesten lehti.

Kummal on isompi 
virtuaalipippeli?
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Jan Gossaert, The Holy Family (1507-1508) Vincent Van Gogh, Portrait of Marcelle Roulin (1888)

Artemisia Gentileschi, Judith Slaying Holofernes (1614-1620)

Miehet on hyödyllisiä 
vain tiettyihin tarkoi-
tuksiin.

Miltähän 
maistuu 
ihmisliha?

Kaikki maailman ongelmat 
ratkeaisivat napalmilla.

Minä en ole mikään sek-
siobjekti.

Tykkään haistella kas-
seja.

Miun äiti on milf.

Varnitsa-lehti on miesten lehti.
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VASTATAAN PALAUTTEESEEN
Varnitsan kahvihuoneen palautelaatikko on 
viime kevään ja alkaneen syksyn aikana täyt-
tynyt toinen toistaan rakentavammasta pa-
lautteesta koskien ainejärjestömme toimintaa. 
Hallitus haluaakin osoittaa mielenkiintoa ja di-
alogisuutta jäsenistöä kohtaan, minkä vuoksi 
vastaamme antamaanne palautteeseen tässä 
Q&A-osiossa.

PÄIVÄN PALAUTE:

Q: Varnitsan kahvi
maistuu kuvottavalta
Pyry seppuku
A: Paskan maun syynä:
Kahvimitta hävisi
Ei nyt saatana
Lisäpisteitä palautelappuun piirretystä, ereh-
dyttävästi Karvista muistuttavasta kissahah-
mosta. Esimerkillinen palaute!

Q: Voihan hohtimet
A: Ruots. Åh hovtång.

Q: Pasi kuskaa! T. Homo
A: Hyvä Homo. Tiedostamme, että Pasi kuskaa, 
mutta reunaehtona vain silloin, kun on kysees-
sä puhdas ja aatteellinen Pasi Kuikka.

Q:

A: Vittu, kun hallituksella oli vaikeuksia saada 
selvää lappuun piirretystä symbolista. Tulim-
me kuitenkin lopulta siihen lopputulokseen, 
että kyseessä on Kaiken Näkevä Silmä. Hallitus 
kiistää kaikki yhteydet Illuminatiin.

Q: Laulutoive: Korsuorkesteri- Raatteentie
A: Suomeen tuli Raatteentietä kutsumaton 
sakki
Ilman viisumia, päässään outo piippalakki
Pakkasessa umpihankeen loppui ponnistukset
Kotiin oli unohtunut lapaset ja sukset

Q: Matias ja Anni <3
A: On hienoa, että varnitsalaiset kykenevät 
myötäelämään toistensa arjen onnellisia pik-
ku hetkiä.

Q: ÄÄNESTÄKÄÄ KORPELAA
A: Käyttökelpoinen, joskin itsestään selvä 
vinkki. Tulemme menettelemään oheisen pa-
lautteen mukaisella tavalla myös vastaisuu-
dessa.

Q: Eero ja Jaakko on tosi cooleja
A: Hallitus lähtee siitä, että Eero ja Jaakko eivät 
ole cooleja, vaan KulLeja.

Q: Varnitsa on sell-out kaupunkisuunnist. : (
A: On paskapuhetta, että Varnitsa olisi sell-out 
kaupunkisuunnistuksen suhteen. Varnitsa on 
aina ollut sell-out kaiken suhteen. Hallitus on 
sitoutunut myymään vaikka oman äitinsä.

Q: Eero hävisi kesken kaiken. Tietääkö joku 
minne?
A: Kyllä.

Kiitoksia kaikille rakentavista ja hyödyllisistä 
kommenteista! Hallitus ottaa palautteestanne 
vaarin ja kehittää toimintaansa sen mukaan.

HALLITUKSELLA YHTEYKSIÄ ILLU-
MINATIIN? LUE PALJASTUKSET 
ENSI NUMEROSTA.
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Tietoa lehdestä
Kiinnostaako ainejärjestöleh-
titoiminta? Haluatko juttusi/
kuvasi lehteen? Liity lehden 
toimituskuntaan. Ota yhteyttä 
lehden päätoimittajaan Ville 
Kuisminiin joko sähköisesti tai 
naamatusten.

Tämän ja aikaisemmat nume-
rot näet värillisinä osoitteesta 
http://issuu.com/varnit-
sa/docs

Tutustu myös Varnitsan 
nettisivuihin http://varnitsa.
wordpress.com

Huumorisivu

Tony Halme, edesmennyt
 yhteiskunnallinen vaikuttaja

Ville Kuismin, 
Varnitsa-lehden 
päätoimittaja

Lasse Piirainen, joku nevahööd 
pianisti

Matias Saastamoinen, mu-
siikkimies Varnitsasta

HesaÄijä, somepersoona ja ”artisti” Pauli Puistosalo Espoosta

KUIN KAKSI MARJAA:

EI NÄIN

VAAN NÄIN

ETIKETTIOHJEITA: 
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ARNITSA

JO VUODESTA 1970

PALJASTA PINTAA


