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Mistä näitä fukseja oikein tulee? Kysymys on jälleen 
noussut vanhemman opiskelijajoukon huulille. Ky-
symyksen taustalta löytyy ennen kaikkea positiivi-
nen uteliaisuus uutta ja innokasta opiskelijapolvea 
kohtaan. Meidän Joensuussa historiaa opiskelevien 
kohdalla taustalla on myös halu siirtää maineikkaan 
ainejärjestömme Varnitsan perinteitä eteenpäin. 
Jos joku on varmaa niin se, että olet joukkoomme 
enemmän kuin tervetullut. Ja tulit sitten Hangos-
ta tai Nuorgamista, Lapualta tai Lappeenrannasta 
niin neuvoni näin ainejärjestömme tämän hetkise-
nä ”päämiehenä” on yksinkertainen: tule sellaisena 
kuin olet.

Älä jätä aivoja narikkaan. Pätevä neuvo niin vesille 
kuin akateemisten opintojenkin ääreen. Lukeminen 
kannattaa aina, mutta varsinkin opiskelujen alkuun 
saattaa olo tuntua epävarmalta kaiken uuden ja ih-
meellisen edessä. Kysymyksiä on paljon, vastauksia 
huomattavasti vähemmän. On toki hyvä olla viisaas-
ti vesillä, mutta opintojen käynnistyessä kannatta 
olla myös viisasti esillä. Suosittelen heti syksyn alus-
sa tekemään rohkeasti tuttavuutta niin oman vuo-
sikurssin fuksien kuin vanhempien opiskelijoidenkin 
kanssa. Kokemuksesta voin kertoa, että varnitsalai-
siin tutustuminen on vaivan väärti ja neuvoja saa 
aina kun niitä tarvitsee. Ole huoletta, me autamme 
sinua.

Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Totta joka 
sana, ja sen vuoksi upeaan ainejärjestöömme liitty-
minen on tehty orastavan humanistin kukkarollekin 
varsin kannattavaksi investoinniksi. Tämän lehden 
välistä löydät ohjeet jäsenmaksumme maksamiseen. 
Hinta on vaivaiset 20 euroa kattaen koko opiskelu-
ajan. Varnitsalaisena edessäsi on paitsi akateemista 
perehtymistä menneisyyden kiehtoviin kiemuroihin, 
myös mieleenpainuvia juhlia ja muita vapaa-ajan-
viettoaktiviteetteja mitä mukavimmassa seurassa. 
Tämän kaiken haluamme varnitsalaisina tarjota 
myös sinulle, rakas fuksi. Koska olet sen arvoinen.

Ikimuistoista opiskeluaikaa toivottaen,

Pyry Saloranta
Varnitsa ry:n puheenjohtaja

Pääkirjoitus Puheenjohtajan 
tervehdys

Päätit sitten ryhtyä opiskelemaan historiaa. Ja vieläpä Jo-
ensuussa. Kenties tämä oli maantieteellisesti joko loogisin 
tai kiehtovin hakukohde. Tai ehkäpä olit vain kuullut, että 
tänne on helppo päästä. Voi kaiketi olla, että tämä ei edes 
ollut ykköstoiveesi. Mikä tahansa syynä onkin, olet tehnyt 
erinomaisen ratkaisun. Ja samaa jokainen lähipäivinä ja 
– viikkoina kohtaamasi historianopiskelija tulee alleviivaa-
maan muodossa tai toisessa.

Mutta mikä ihmeen Varnitsa?

Tämä kysymys saattoi herätä nähdessäsi tuutoreiden hei-
lutteleman lipun tai viimeistään tämän lehden kannen. 
Varnitsa on historianopiskelijoiden ikioma ainejärjestö 
Joensuussa. Se ei pelkästään suorita sinuakin koskevaa 
edunvalvontaa ja järjestä jos jonkinlaisia kekkereitä vaih-
teluksi opiskelija-arkeen, vaan myös tarjoaa hyvähenki-
sen ja hyväntuulisen verkoston tutustumisen arvoisia 
kanssaopiskelijoita, joita yhdistää viimeistään kiinnostus 
historiaan. Pakollisena triviana mainittakoon, että Varnit-
san vienankarjalaista suolankeittämöä tarkoittavan nimen 
keksi ainejärjestön grand old man, professori Heikki Kir-
kinen vuonna 1970.
 
Entä mikä on tämä Varnitsa-lehti?

Virallisen version mukaan Varnitsa-lehti on joensuulais-
ten historianopiskelijoiden ainejärjestölehti, joka ilmes-
tyy viidesti vuodessa. Varnitsa-lehti on myös paremman 
tiedon puutteessa kampuksen vanhin ainejärjestölehti 
ilmestyttyään yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien. Epä-
virallisesti Varnitsa-lehdessä on kaikenlaista asiasta tai 
asian vierestä kirjoitettua, mutta huumorisävytteisestä 
hevonkukkua, jota toimituskunnaksi kutsuttu retkulauma 
kirjoittaa varnitsalaisten viihdykkeeksi ja ajanvietteeksi.

Eli täytyykö minun olla Varnitsan jäsen vai retku liit-
tyäkseni toimituskuntaan?

Kyllä.

Varnitsa-lehti elää ja voi hyvin, mutta uudet kirjoitta-
jat ja jutut ovat aina tervetulleita. Aikomuksenani ei 
kuitenkaan ole tehdä tästä pääkirjoituksesta puhdasta 
lehti-rekryä, joten pitemmittä puheitta haluan toivot-
taa Sinut tervetulleeksi Joensuuhun, yliopistoon ja histo-
rianopiskelijaksi. Lisäksi toivotan informatiivisia lukuhet-
kiä tämän aviisin parissa!

Lopuksi erityiskiitokset oululaiselle 
Henri Salmelle, joka lainaamillaan 
resursseilla, ajalla ja kärsivällisyy-
dellä mahdollisti tämän lehden val-
mistumisen.

Ville Kuismin
Varnitsa-lehden päätomittaja
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Moikka fuksit! 

Olen Aleksis, kavereille eli toisin sanottuna kaikille 
teille Ale, ja toimin Varnitsan koulutus –ja sosiaa-
lipoliittisena vastaavana. Lyhyesti ilmaistuna tämä 
pitkältä ja byrokraattisen hienolta kuulostava titteli 
merkitsee sitä että toimin kaikkien varnitsalaisten 
(eli siis myös teidän) edunvalvojana. Ongelmatilan-
teiden ennaltaehkäisy on luonnollisesti tehokkain 
tapa edunvalvontaan ja täten kokosin teille oheisen 
kymmenen käskyn ohjenuoran!

KÄSKY NUMERO YKSI: ÄLÄ PELKÄÄ KYSYÄ NEUVOA
Varnitsa on olemassa vain ja ainoastaan historian 
opiskelijoita varten ja täten hallituksen jäseniä 
kannattaa lähestyä avoimesti mikäli jokin asiallinen 
tai epäasiallinen kysymys vihloo pääkopassa. Fuksi-
vuoden alussa tärkeimpänä tukenasi ovat tuutorit, 
joten muista hyödyntää myös heitä!  

KÄSKY NUMERO KAKSI: ÄLÄ USKO KAIKKEA 
Kuten kaikissa yhteisöissä myös Varnitsassa tykätään 
usein pelotella uusia tulokkaita, voit kuulla esimer-
kiksi vanhoilta opiskelijoilta tarinoita ”natsikurs-
seista”. Muista kuitenkin että kyseiset opiskelijat 
ovat itsekin suoriutuneet moisista koitoksista, joten 
kyse ei ole mistään Gordionin solmun avaamisesta. 
Jos kuitenkin tällainen ”varnitsalegenda” vaivaa 
päätäsi, voit aina turvautua käskyyn yksi ja kysyä 
neuvoa viisaammilta. 

KÄSKY NUMERO KOLME: SUHTAUDU AVOIMESTI 
KAIKKIIN OPINTOIHIN
Historian opintojen alkuvaiheen kurssit voidaan ja-
kaa kahteen kastiin kuin hutut ja tutsit konsanaan; 
osa perusopinnoista on lukiotietojen kertausta ja osa 
kursseista taas saattaa olla hyvinkin akateemisia. 
Peruskursseilla pääset kuitenkin kuulemaan proffien 
loistavia vitsejä, seuraamaan historiantutkimuksen 
dinosaurusten tajunnanvirtaa sekä kokeilemaan 
jopa ihan oikeaa tutkimusta. Oikealla asenteella 
kaikista kursseista saa ikimuistoisia kokemuksia irti! 

KÄSKY NUMERO NELJÄ: KOKEILE KAIKKEA
Fuksivuonna ei tarvitse välittää niin tarkasti tut-
kintokokonaisuuksien kasaan saamisesta ja täten 
sinulla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus kokeilla kai-
ken maailman sivuaineita sekä osallistua historian 
vapaavalintaisille kursseille joita on ensi lukuvuo-
dellekin tulossa useita! Tulevina vuosina tämä ei ole 
enää niin helppoa kun tulee alkaa huolehtia tuki-
kuukausien riittoisuudesta. 

KÄSKY NUMERO VIISI: HUOLEHTIKAA KUITENKIN 
OPINTOJEN ETENEMISESTÄ 
Tämä menee nyt vähän ristiin edeltävän kanssa, 
mutta pakollisista opinnoista suoriutumisesta kan-
nattaa huolehtia jo fuksivuonna. Vanhemmat op-
piainetoverisi voivat kantapään kautta todistaa että 
neljäntenä vuonna on paljon leppoisampi juoda 
kuplivaa kun kolme oikeustieteellistä tenttiä ja kak-
si kielikurssia ei ole hengittämässä niskaasi. 

KÄSKY NUMERO KUUSI: ANNA PALAUTETTA KUN 
SITÄ KYSYTÄÄN
Mikäli opiskelijoilta kerätään palautetta yliopiston 
tai ainejärjestön puolesta siihen tulee myös vasta-
ta. Haluamme kuulla vastauksesi myös silloin kun 
kaikki on hyvin! 

KÄSKY NUMERO SEITSEMÄN: HUOLEHDI TUISTASI 
Opintotuki ja yleinen asumistuki muodostavat ny-
kyään aikamoisen byrokratiaviidakon, mutta koita 
kuitenkin parhaasi mukaan huolehtia siitä että olet 
oikeutettu nauttimaan kaikista käyttämistäsi tuista. 
Mikäli Kelan kanssa menee kuitenkin sormi suuhun 
niin turvaudu ensimmäiseen käskyyn! 

KÄSKY NUMERO KAHDEKSAN: HAE ELLIN YKSIÖTÄ 
HETI
Suurin osa fukseista asuu joko Ellin solussa tai yk-
sityisellä sektorilla. Elliltä saat kuitenkin huomat-
tavasti elämää ja toimeentuloa helpottavan yksiön 
kunhan vain jaksat jonottaa riittävän kauan. Hake-
mus kannattaa laittaa heti tulille, asuntoahan ei 
tarvitse vastaanottaa mikäli koet löytäneesi kotipe-
säsi solusta tai yksityiseltä sektorilta. 

KÄSKY NUMERO YHDEKSÄN: OLE OMA ITSESI
Varnitsassa kaikki tulokkaat hyväksytään juuri sel-
laisina kuin he ovat, olit sitten lipokettu tai absolu-
tisti. Meillä sinun ei tarvitse yrittää hakea huomiota 
juomalla Jallupul-
loa ykkösellä alas.

KÄSKY NUMERO 
KYMMENEN: REN-
TOUDU JA PIDÄ 
HAUSKAA! 

Koposopon 10 käskyä
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Mikä pirskatti 
tämä Varnitsa 

oikein on?

Pysy siitä kaukana!
Varnitsa järjestää

infernaalisia bileitä ja 
vouhottaa opiskelijoiden 
oikeuksien perään. Sen 
matkaan kun lähdet, ei 
takaisin ole paluuta!

•	Maksa Ylioppilaskunnan jäsenMaksu. 
Muista säilyttää Maksukuitti, ja kanna sitä 
Mukanasi kaikkialla, kunnes saat opiskelijakortin. 
kuittia vastaan saat vr:n ja Matkahuollon 
opiskelija-alennuksiin oikeuttavan kortin, 
halpaa ruokaa yliopistolla, ynnä Muut opiskelija-
alennukset yMpäri suoMenMaata. 

•	TäYTä TarviTTavaT paperiT, joTTa saaT 
opinToTukea heTi sYYskuun alusTa. raha 
pyörittää Myös opiskelijaMaailMaa.

•	Maksa varniTsan jäsenMaksu. 
varnitsalaisena on vaan niin hauskeMpaa!

•	liiTY varniTsan sähköposTilisTalle ja 
Facebook rYhMään. tietät Missä Mennään 
ja Milloin Mennään.

•	oTa rennosTi! kaikki Menee hyvin. :)

•	Tärkeää lisätietioa osoitteessa   
http://www.uef.fi/fi/opiskelu/uudelle-
opiskelijalle

Liity varnitsalaiseksi!

Elinikäinen jäsenyys 20 euroa.
Hintaan sisältyy *juhlia *bileitä *matkoja *juomaa *ruo-

kaa *miehiä *naisia *liikuntaa *tietovisoja *edunvalvontaa 
*kulttuurielämyksiä *kuuluisaa vappuboolia, sekä Var-

nitsan oma *historiakirja 
Suolankeittäjien heimo.

Maksa jäsenyytesi Varnitsan tilille 
FI11 4924 0010 4349 39 

Laita maksun viestikenttään oma nimesi ja kotipaikkakuntasi.

FUKSIN MUISTILISTA
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Saimme opiskelupaikan vuosi sitten Joensuusta 
enemmän tai vähemmän yllättäen. Muutto pois 
vanhempien luota ensimmäiseen omaan asuntoon 
oli luonnollisesti iso askel. Salla muutti Joensuun 
keskustan asuinalueen pohjoispuolelle pieneen yk-
siöön jaetulla kylppärillä ja Pinja muutti soluasun-
toon eteläpuolelle. Meistä kumpikaan ei tuntenut 
koko kaupungista ketään ja kaupunki itsessäänkin 
oli aivan vieras, joten ensimmäisten päivien aikana 
tuli itkettyä muutamat itkut koti-ikävän takia. En-
simmäiset viikot Joensuussa tuntuivat joltain loma-
reissulta ulkomailla ja paikallinen murrekin tuntui 
omaan korvaan vieraalta.    

Ensimmäinen yliopistopäivä valkeni Joensuulle ko-
vin tyypilliseen tapaan harmaana ja viileänä, ja 
päivän päätteeksi mietitytti ja vähän ehkä pelot-
tikin, tuleeko Joensuusta saamaan yhtään kaveria. 
Ensimmäiset viikot olivat täynnä monenlaisia tapah-
tumia, jotka tutustuttivat meidät fuksit keskenään 
toisiinsa. Fuksiporukka alkoi kasaantua pikkuhiljaa, 
ja meitä yhdisti erityisesti taipumus juhlimiseen 
tässäkin asiassa suuresti.

Vaikka kaikki oli alussa uutta, syksy ja opinnot läh-
tivät hyvin käyntiin. Vastapainoa opiskeluille toi-
vat Varnitsan tapatumat, joita järjestettiin usein 
ja joissa oli kiva käydä. Tapahtumissa oli aina hyvä 
meininki ja muiden varnitsalaisten kanssa oli helppo 
viihtyä. Koko fuksivuosi meni todella nopeasti ohi, 
ja me molemmat, useiden muiden tapaan, lähdim-
me kesäksi kotipaikkakunnillemme. Kesä Joensuussa 
on kuulemma kaunis ja lämmin, mutta me sen sijaan 
pääsemme nauttimaan kylmästä, pimeästä ja erit-
täin pitkästä talvesta.

Kesän aikana on ollut kova ikävä opiskelukavereita, 
Varnitsan tapahtumia ja karaokessa Dingon laula-
mista. Odotamme myös innolla uusien fuksien ta-
paamista. 

Terveisin

Pinja & Salla

Edellisen syksyn fuksit

1. Tervehdi uutta asuntoa pesemällä lattiat, hyvästele se 
aikoinaan samalla rituaalilla.

2. Laita byrokratia järjestykseen. Tee postille muuttoil-
moitus, tee sähkösopimus, ilmoita taloyhtiölle muutostasi 
(yleensä postilaatikko kellarissa tms.), ilmoittaudu läsnä 
olevaksi yliopistoon, maksa Varnitsan jäsenmaksu.

3. Soluasuntoon muuttaessa tutustu uusiin asuinkumppa-
neihisi. Kruunalla saat heistä hyviä ystäviä, klaavalla nukut 
sählymaila kainalossa.

4. Laita tavarat jonkinlaiseen järjestykseen. Esimerkiksi 
keittiössä voit sulkea silmäsi ja miettiä miten ne kattilat 
olivat kotonasi. Yleensä (ei aina) järjestyksellä on jonkin-
lainen logiikka. Toki voit nuorena radikaalina hassutella 
ja asetella tavarat oman logiikkaasi mukaan, mutta käy-
tännön syistä tulet siirtämään ne juomalasit alakaapista 
ylemmäs.

5. Käy kaupassa ja osta ruokaa. Ennen muuttoa on suota-
vaa opetella hieman ruuan laittoa. Ostoksia tehdessä mieti 
koko viikko kerralla eteenpäin. Oikeat raaka-aineet takaa-
vat ruuan vähintään kahdeksi viikoksi. Älä kuitenkaan osta 
missään nimessä jääkaappia täyteen ruokaa, koska et en-
nätä sitä yksin syömään. Jos asunnostasi löytyy pakastin, 
olet onnekas. Muista se aina.

6. Mikäli ovessasi on edellisen asujan jäljiltä ”ei mainok-
sia”-tarra. Revi ja hävitä se nopeasti. Muuten et tule saa-
maan joka keskiviikko Lidlin tarjouksia aka Pyhiä Kääröjä.

7. Ota selvää mitä jätteitä voit lajitella. Reippaimmat vie-
vät jätteitään vieläpä jonkin matkan päähän, ihan vain sii-
tä syystä että saavat jätteet oikeille paikoilleen. Jos laitat 
biojätettä, lasia tai metallia sekajätteeseen vaikka taloyh-
tiösi roskakatoksestasi löytyisi näille omat paikkansa, olet 
moukka ja tulen Sinun uniin.

8. Jos omistat pyörän, niin tiedä että sen arvo on kultaakin 
kalliimpi Joensuun mafian mustassa pörssissä. Niillä tuntuu 
olevan kova kysyntä ja lukitsemattomana ne lähtevät yön 
pimeyteen. Lukitse pyöräsi, vielä parempi jos vielä säily-
tätkin mahdollisessa pyörävarastossa. Kypärä ei ole pakol-
linen, mutta auta Armias jos syksyn hämärässä aiot polkea 
ilman valoa. Sakko rapsahtaa, voit kokeilla jos et usko.

9. Tutki lähiympäristöäsi kävely- tai pyörälenkillä, opi hah-
mottamaan missä asut. Varsin hyödyllinen taito kun tulet 
aamuyöstä ensimmäistä kertaa kotiin. Yliopistolla käynti 
ennen ensimmäistä päivää auttaa hahmottamaan kuinka 
kauan matkassa menee ja mitä reittiä kannattaa kulkea.

10. Ennen ensimmäistä päivää ota keuhkot täyteen ilmaan 
ja puhalla ne tyhjiksi. Kyllä se tästä.

Joni Ylimäki

Fuksivuoden kokemuksia Joensuusta 10 muuttovinkkiä
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Laitostuneet, eli historian henkilöstöä

Jukka Korpela
Laitoksemme karismaattisin professori, 
jonka luennointityyliin joko ihastuu tai 
sitten ei, sillä hän käyttää harvoin mi-
tään teknistä laitetta. 
Haastaa pohtimaan omaa historiakäsitys-
tä ja yleensä joka luennon jälkeen pää 
tuntuu olevan täynnä uutta, setvimistä 
odottavaa tietoa.
Korpelan erikoisalaa ovat Venäjän histo-
ria, Itä-Euroopan keskiaika, yleinen kes-
kiaika sekä antiikin historia.

Riikka Myllys
Mikäli Riikkaa et näe vuodessa ker-
taakaan, teet kaiken väärin. Riikka on 
historian opiskelijoiden tärkein hahmo, 
opintojemme etenemisen kulmakivi. 
Vaikka itsestäsi saattaa tuntua että 
opintosi ohjautuvat suoraa kaivoon, on 
Riikka eri mieltä kanssasi. Tosin, mikäli 
Riikka jotain neuvoo tai huomauttaa, 
kannattaa tämä oppi ottaa tosissaan. 
Usko pois, kyllä Riikka tietää. Hänellä 
on kaiken muun lisäksi myös ruotsin 
kielen opettajan pätevyyden, joten 
muistuttelee kaikkia pakollisista kieli-
opinnoista. Varnitsan entinen sihteeri.

Arto Nevala
Tällä miehellä on yllättävän terävä sa-
nainen säilä ollakseen Pohjanmaalta läh-
töisin. Hänen luennoiltaan jää mieleen 
vähintäänkin terävät havainnot ja sar-
kastiset huulenheitot. 
Toiminut aikaisemmin jalkapalloero-
tuomarina, mikä näkyy hänen antamis-
saan tiukoissa, mutta reiluissa kurssiar-
voinneissa,
Erikoistunut korkeakoulutukseen ja sen 
ympärillä vallinneeseen politiikkaan 
sekä liikuntakulttuuriin ja urheiluseuro-
jen aseman muuttuminen Suomen histo-
riassa.

Maria Lähteenmäki
Naishistorioitsija henkeen ja vereen. 
Moni muistaa hänet ’his’-story/’her’sto-
ry -vertauksestaan Mitä historia on kurs-
silta. Kannustaa muutenkin katsomaan 
historiaa eri vinkkeleistä. Kirjoittajalle 
itselleen jäi mieleen termi longue durée 
historian tulkinnan eri tasot.
Erikoisaloina 1800-1900-luvun yhteiskun-
tahistoria, rajaseutuhistoria, naishisto-
ria, sodan sosiaalihistoria sekä työväen-
liikkeen historia. Mukanan East meets 
North –hankkeessa. 

Pieter Dhondt
Laitoksen ulkomaanvahvistus  ja nykyinen 
varajohtaja on kiertänyt eurooppalaisia 
yliopistoja, joista myös tuonut vaikutteita 
luennoilleen. Odottaa opiskelijoiltaan paljon, 
mutta tarjoaa laajaa tietopohjaa opiskeli-
joihin. Keskustelua odotetaan luennoilla, 
sekä luennoille tulee valmistautua. Luennot 
tapahtuvat yleensä englanniksi, mutta kieli-
rajoitteita ei osallistumiseen ole: tämä belgi 
taitaa myös suomen kielen. 
Dhontin erikoisalaa ovat koulutus- sekä yli-
opistohistoria, belgialaisen Kongon historia, 
lääketieteenhistoria sekä skandinavismi. 

Pasi Tuunainen
Mikäli sotahistoria kiinnostaa, kannattaa tar-
kistaa aika ajoin onko Tuunaiselta tulossa kurs-
seja. Miehen innostuneisuus luennoimaansa 
aihetta kohtaan on selvästi havaittavissa ja 
erilaisten havaintokeinojen kautta näkee että 
mies tietää mistä puhuu. Vallan tavatonta ei 
ole jos törmäät luennolla Suomi-konepistoo-
liin, taistelujen esittämiseen sotaukoilla tai 
saattaa Pasi pyytää opiskelijoita esittämään 
taistelujen kulun. 
Tuunainen on erikoistunut Yhdysvaltojen ul-
kopolitiikan toisen maailmansodan jälkeiseen 
historiaan, Suomen sotahistoriaan sekä Poh-
jois-Karjalan paikallishistoriaan. Tämän lisäk-
si hän on ”Karelia, Russia and the Baltic Area” 
-ohjelman koordinaattori. Onpa mies käynyt 
myös YK:n rauhanturvaajana sekä luennoi-
massa West Pointissa.

Kimmo Katajala
Professori Katajala onnistuu värittämään huu-
morilla luentoja. Helposti lähestyttävä jonka 
johdosta luennot menevätkin useasti sivurai-
teille professorin vastatessa opiskelijoiden 
ajoittain epämääräisiin kysymyksiin. Luennot 
ovat kuitenkin tarkoin laskelmoituja jolloin 
välillä kiritään aikataulua umpeen, ajoittain 
myös tarkoittaa luentojen päättymistä odo-
tettua aiemmin. Vannoo vanhan oppimisen ni-
meen vanhojen käsialojen kurssilla. Luennoil-
la on kirjoitettavaa, vaikkakin on korostettua 
poimia avainasiat eikä pyrkiä kopioimaan 
kaikkea.
Erikoisaloina rajojen historia, sosiaalisten 
konfliktien historia, Karjalan historia. Vanha-
na Varnitsalaisena saatetaan myös edelleen 
nähdä Varnitsan kinkereissä. Palkittu 2013 
Eino Jutikkala historiapalkinnolla. Toiminut 
Varnitsan huvivastaavana ja sihteerinä.

Jani Karhu
Tutkijana laitoksella, luennoi esim. joh-
datus empiiriseen tutkimukseen kurssia, 
joka on monelle ensimmäinen luento-
kurssi yliopistossa. 
Kuten monelle varnitsalaisellekin, on 
Karhullekin musiikki lähellä sydäntä. 
Karhu on elävä esimerkki siitä, miten 
historia ja maantiede sopivat hyvin yh-
teen, sillä hänen erikoisalaansa ovat 
Suomen 1900-luvun ympäristö- ja alue-
kehitys sekä kaupunki tutkimus. 

Lehti esittelee tällä sivulla osan historia- ja maantieteiden laitoksen historian henkilöstöstä. Näiden naa-
mojen lisäksi laitoksella on muutama muukin, mutta heitä ei välttämättä näe pitämässä luentoja. Heidän 
yhteystietonsa löytyvät täältä: http://www.uef.fi/fi/web/geohistoria/historia2                             
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Historiaa opiskelevia on moneen junaan ja ainoa mikä 
yhdistää kaikkia on jonkinlainen kiinnostus historiaan. 
Opiskelijat erottuvat kuitenkin toisistaan kiinnostuksen 
kohteidensa, elämäntyylinsä ja sen sellaisen perusteella, 
muodostaen toisinaan myös ryhmiä, joiden jäsenet jaka-
vat samoja piirteitä. Tämä artikkeli tutustuttaa sinut var-
nitsalaisten parista löytyviin klikkeihin ja ryhmiin. 

Juopot

Näille tyypeille maistuu kaikki alkoholipitoinen. Heiltä 
ei välttämättä saa hyviä kirjasuosituksia tai tietoa mie-
lenkiintoisista tutkimuksista, mutta heitä kannattaa silti 
jututtaa. Heiltä nimittäin saa tietoa siitä mistä kaupun-
gin halvin olut löytyy ja myös vinkkejä melkein juomakel-
poisen kiljun valmistamiseen. Heihin kannattaa ottaa yh-
teyttä, mikäli tarvitsee juttu- ja ryyppyseuraa, sillä joku 
heistä on aina valmis lähtemään juomaan yhden opiske-
lijatuopin. Juopot löydät jostakin Joensuun lukuisista ra-
vitsemusliikkeistä nauttimasta virvokkeita. Mikäli he ovat 
köyhiä, tai muuten vähissä rahoissa, löydät heidät sään 
salliessa juomasta ulkona, tai nauttimasta kiljua jonkun 
kämpällä. 

Pätijät 

He tietävät kaiken kaikesta ja toisinaan myös kaikista. 
He eivät myöskään arastele kertoa tietojaan, riippumatta 
siitä kiinnostaako kuulijoita. He kertovat tietonsa myös 
silloin, kun siitä ei ole keskustelun tai luennon kannalta 
hyötyä. Muista kuitenkin, että kaikissa meissä asuu pieni 
pätijä, vaikka he olisivatkin ärsyttäviä. Heidät on helppo 
löytää ja heidät tunnistaa ja kuulee kaukaakin.

Urheilijat

Joka vuosi Varnitsaan saapuu enemmän tai vähemmän ur-
heilusta kiinnostuneita, jotka joko itse harrastavat urhei-
lua, tai seuraavat sitä intohimoisesti. Moni heistä on kuu-
lunut urheiluseuroihin ennen opintojen aloittamista, ja 
rohkeimmat ja aktiivisemmat liittyvät opintojen alettua 
paikallisiin seuroihin. Tähän joukkoon voidaan lukea myös 
intohimoiset kuntosalien kuluttajat. Liikuntailtapäivä on 
heidän opiskeluvuotensa kohokohta. Heitä löytää muun 
muassa lenkkipoluilta, kuntosaleilta ja Varnitsan pallo-
seuran harjoituksista. Penkkiurheilijoita voi nähdä seu-
raamassa urheilua Jet Set -anniskeluravintolassa.

Roolipelaajat/otakut yms. 

Mystinen joukko, joka näyttää joko salaseuran jäsenil-
tä, tai sitten pukeutuu hyvin formaalisti. He ovat usein 
kiinnostuneita keskiaikaisesta kirjallisuudesta, fantasia-
kirjallisuudesta, sekä fantasiamaailmoista, joista muut 
eivät ole ikinä kuulleet. Monella heistä on kiinnostusta 
myös Japaniin, joko historiaan tai populäärikulttuuriin, 
tai molempiin. Joillakin tämä kiinnostus Japania kohtaan 
käy kaiken muun ylitse ja he kehittävät pakkomielteen 
Pocky-tikkujen syömiseen. Heitä löytää Fantasiape-
lit-liikkeestä, roolipelaamasta jonkun kotona tai juokse-
massa metsässä oudoissa asuissa. Jotkut löytävät itsensä 
Japanista jossain vaiheessa opintojaan. 

Varnitsalaiset stereotypiat
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Ylisuorittajat

Opiskelu on heille kaikki kaikessa ja heitä ei paljoa näy 
ainejärjestön tapahtumissa. He ovat tulleet yliopistoon 
oppiakseen ja jäävät usein mieluummin kotiin opiske-
lemaan tenttiin, kuin lähtevät baariin tai opiskelijabi-
leisiin. Hyvällä tuulella ollessaan voivat olla arvokkaita 
tiedonlähteitä. Ovat muuten harmittomia, mutta voivat 
aiheuttaa stressiä, mikäli omat opinnot eivät etene yhtä 
sujuvasti. Heidät löytää luennoilta tai kirjastosta silloin, 
kun he eivät lue kotonaan. 

Muusikot

Musikaalisesti lahjakkaat, tai ne jotka toivovat olevansa 
musikaalisesti lahjakkaita. Tähän klikkiin voidaan laskea 
myös musiikkifanit. Soittoa itse harrastavat muodostavat 
usein eri genreihin lukeutuvia bändejä. Harrastajien ja 
fanien lempigenret vaihtelevat punkista räppiin ja räpis-
tä iskelmään. Muusikot tuntevat henkistä yhteyttä juop-
poihin. Heitä löytää treenikämpiltä, toisinaan keikoilta 
ja mistä tahansa missä voi kuunnella musiikkia.

 

Sotaintoilijat

Näiden yksilöiden ongelmana on kaikki sotaan liittyvä. 
Mikäli osaat ulkoa noin puolet talvisotaan osallistuneiden 
jalkaväen divisioonien nimistä ja numeroista, löytänet 
heistä hengenheimolaisia. Ne, jotka eivät kuulu tähän 
kohderyhmään, saattavat pitää heidän juttujaan puudut-
tavina. He vertailevat mielellään eri sotien armeijoiden 
aseistuksia ja puhuvat paljon omista armeija-ajoistaan. 
Tämä klikki on sissien tavoin hajautunut useisiin pieniin 
tukikohtiin. 

Poliitikot

Varnitsalaisten keskuudesta löytyy joukko, joka on kiin-
nostunut sekä yhteiskunnallisista asioista, että niihin vai-
kuttamisesta. Varnitsalaisia politiikkoja löytyy laidasta 
laitaan, aina hipeistä konservatiiveihin ja kommunisteis-
ta porvareihin. Tavallisesti he ovat ehdokkaina ylioppilas-
kunnan edustajiston vaaleissa ja valtakunnallisissa vaa-
leissa. Heitä löytää poliittisista tapahtumista ja sieltä, 
missä voi edustaa. 

Historianopiskelijoiden keskuudessa on myös jako niiden 
suhteen, jotka käyvät Varnitsan tapahtumissa ja niiden, 
jotka eivät juuri käy, siis muista kuin edellä mainituista 
syistä. Osa ei ehkä keksi mitään puhuttavaa muiden ai-
nejärjestöön kuuluvien kanssa tai sitten heillä on mielui-
sampaa tekemistä muualla.

Karo Kankus
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Agora: Kauniiden kieltenopiskelijoiden ja parrakkaiden 
teologien päämaja.

Ainejärjestö: Samaa ainetta opiskelevien opiskelijoiden 
yhdysside ja edunvalvoja. Varnitsa on historian opiskelijoi-
den ainejärjestö

Alkukivet: Carelia-rakennuksen edustalla sijaitsevat kivi-
monumentit. Toimii yleensä kokoontumispaikkana.

Amanuenssi: Yliopistomaailman vastine opinto-ohjaajalle. 
Auttaa opintojen suunnittelussa ja järjestämisessä.

Amica: Yliopiston ruokailupalveluista vastaava firma, jolla 
on opiskelijahintaiset ravintolat Carelia-, Natura-, Futura-, 
ja Borealis-rakennuksissa. Kestosuosikkina rapeat kalapa-
lat.

Aurora: Yliopiston uusin rakennus, josta löytyvät opinto- ja 
opetuspalvelut, YTHS, kielikeskus sekä rehtorin työtilat.

Borealis: Metsätieteilijöiden päämaja, jossa sijaitsee kam-
puksen hiljaisin opiskelijaravintola. Tunnetaan kansanomai-
sella nimellä Borrelioosi.

Carelia: Yliopiston päärakennus, josta löytyvät opiskelija-
ravintola, kirjasto sekä pääsalit C1 ja C2.

Dekaani: Tiedekunnan hallinnollinen johtaja

Educa: Entinen päärakennus, jossa historian opetus pää-
asiallisesti tapahtuu Metria-rakennuksen remontin valmis-
tumiseen asti. Kellarikerroksessa sijaitsee Varnitsan kahvi-
tila.

Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija eli todennäköisesti 
juuri sinä.

Haltia: Ylioppilaskunnan päämaja sekä Legolaksen rotu.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Laaditaan 
ensimmäisen syksyn aikana ja auttaa opintojen etenemisen 
seuraamisessa.

ISYY: Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta. Jokainen 
yliopiston opiskelija kuuluu tähän. Toimii yliopiston opiske-
lijoiden edunvalvojana. Toimisto Haltia-rakennuksessa.

Laitos: Yliopiston yksikkö, joka vastaa oman alansa tutki-
muksesta ja opetuksesta. Suomen historiasta ja yleisestä 
historiasta vastaa historia- ja maantieteiden laitos.

LuKe: Luonnonvarakeskus Borealista vastapäätä. Suurim-
malle osalle historianopiskelijoita tuntematon paikka. 
Kyltti suorastaan kerjää ”I’m your father”-spreijausta

Luento: Yliopiston oppitunti. Erona lukioon jokainen vastaa 
itse omasta oppimisestaan. 

Lukari: Sähköinen lukujärjestys.

Maakunta-arkisto: Agoran vieressä sijaitseva arkistoraken-
nus, jossa on paljon vanhaa paperia. Tulee tutuksi viimeis-
tään seminaarikurssien yhteydessä. 

Metria: Historia- ja maantieteiden laitoksen päämaja. Tällä 
hetkellä remontissa.

Moodle: Sähköinen opetusalusta, jolta kurssista riippuen 
löytyvät luennoilla käytetyt opetusdiat tai kurssilla suoritet-
tavat oppimistehtävät. 

Opintopiste: Lyhennettynä op. tai noppa. Opintojen etene-
misen mittayksikkö. Tietyn kurssin suorittamisesta saa tietyn 
määrän opintopisteitä. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan 180 
opintopistettä ja maisterin tutkintoon 120 opintopistettä.

Seminaari: Luentokursseja intensiivisempi kurssi, jonka 
päätavoitteena on yleensä tieteellisen harjoitustyön tuotta-
minen.

Sitsit: Pohjoismainen akateeminen juhlamuoto, johon 
olennaisesti kuuluvat juominen ja laulaminen. Sitseillä on 
yleensä jokin teema.

Tentti: Yliopiston versio kokeesta. Tenttejä voidaan järjes-
tää joko luento- tai harjoituskurssien päätteeksi, tai niitä 
voi suorittaa sähköisenä kirjastossa sijaitsevassa tenttiti-
lassa. Joillakin kursseilla on käytössä myös yleisiä tenttejä, 
joihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Tuutori: Kokeneempi opiskelija, jonka tehtävänä on opastaa 
uusia opiskelijoita. Kärsii yleensä jonkinlaisesta ylemmyys-
kompleksista. Historian tuutorit on esitelty tämän lehden 
sivuilla 12–15.

Uljas: ISYY:n julkaisema lehti. Saatavissa ilmaisjakelupisteis-
sä ympäri kampuksen.

Varnitsa: Joensuun subjektiivisesti hämäränimisin, mutta 
objektiivisesti paras ainejärjestö. 

WebOodi: Internet-tietokanta, joissa voit tarkastella opinto-
suorituksiasi sekä ilmoittautua kursseille. Opintojen suorit-
tamisen kannalta käytännössä välttämätön.

YTHS: Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö. Tarjoaa pääsään-
töisesti maksuttomia terveyspalveluita ylioppilaskunnan 
jäsenille. Sijaitsee Aurora-rakennuksessa.

Tässäpä lukijalle pieni sanasto pelastusrenkaaksi opiskelun alkuvaiheessa tulevaan tie-
don hyökyaaltoon. Sanastoa ei tarvitse päntätä ulkoa, mutta voit selailla sitä jos joku 

sana aiheuttaa hämmennystä. Jos kuitenkaan jotain sanaa ei sanastosta satu löytymään, 
niin ainahan voi kysyä vaikkapa kaverilta tai tuutorilta.

Lyhyt yliopistosanasto
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PKO: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Omistaa sen toisen 
puoliskon Joensuusta.

Poliisi: Kortti- ja lupapalvelut keskustassa, putka kau-
kaisessa Lehmon kaupunginosassa. Metsästää valottomia 
pyöräilijöitä erityisesti Noljakan ja Rantakylän alueilla.

Raatekangas: Teollisuusalue kaupungin pohjoisosassa. 
Löytyy Prisma, Gigantti, McDonald’s, kirppis ynnä muuta 
kivaa.

Rantakylä: Turpaansaannin riski iso. Tuttu Helmiä ja 
sikoja-elokuvasta.

Ruutukaava: Keskustan asuinalue. Jos pääset tänne asu-
maan, pidä itseäsi onnekkaana ja maksukykyisenä.

Suvantosilta: Kaupungin keskeisin joenylityspaikka. 
Kiinni ollessaan lamauttaa koko keskustan liikenteen. 
Lempinimeltään Stalingrad.

Suvas: Ylioppilaskunnan omistama ja opiskelijoille 
vuokraama vapaa-ajan tila. Tuo saunavihta mukaan yli 
30 henkilön tilaisuuksiin sillä huonelämpötila nousee 
infernaalisiin lukemiin.

Teletappikukkula: Ilosaaren tapainen maakaistale 
Pielisjoella. Kätevä kokoontumispaikka Ilosaaren ollessa 
remontissa.

Utra: Place-to-go, jos haluat nähdä sitä Joensuun kuului-
saa skinikulttuuria.

Vesikko: Uimahalli/kuntosali kampuksen vieressä. Opis-
kelijoiden ja venäläisten suosiossa.

Alko: Löytyy Sokoksen talosta keskustasta, sekä Nolja-
kan suunnalla Pilkon Citymarketista. Tarjoaa parhaat 
eväät opiskeluun.

Areena: Urheilupyhättö, joensuulaisten palloilulajien 
kotikenttä

Asema-alue: Tois puol jokke, mikäli koti-ikävä yllättää. 
Junat ja bussit lähtevät täätä.

Carelicum: Torin laidalta löytyvä Pohjois-Karjalan mu-
seo. Sisältää Lippupalvelun toimipisteen.

Elli: Joensuun opiskelija-asunnoista vastaava monopoli. 
Pitkät jonot ja kylmät asunnot, mutta halvin vuokra.

Heili: Joensuun ilmaisjakelulehti ja siksi historianopis-
kelijoiden keskuudessa luetuin. Yleensä ei surullisia 
uutisia.

Hukanhauta: Jos luulit, että ”susiraja” kuulostaa pahal-
ta... Nimi kertoo kaiken.

Ilosaari: Saari keskellä Pielisjokea keskustan ja aseman 
välissä. Rokkia EI järjestetä täällä. Toistaiseksi remon-
tissa.

Iso-Myy: Keskustan ostoskeskus.

Kanervala: Lapsiperheiden suosima puutaloalue. Sisäl-
tää myös amerikkalaisen sarjamurhaajamotellin näköisiä 
Ellin asuntoja. Varnitsan puheenjohtaja asuu omien 
sanojensa mukaan täällä.

Karjalainen: Pohjois-Karjalan maakuntalehti.

Kauppakatu: Lämmitetty kävelykatu keskustassa. Kau-
pungin opiskelijahintaisin mättölä Fiesta löytyy täältä.

KELA: Opiskelusi pääsponsori tai pahin vihollisesi. Pää-
konttori Koulukadun ja Siltakadun risteyksessä.

Laakkonen, Yrjö: Autotalokeisari. Omistaa puolet Joen-
suusta.

Linnunlahti: Uimaranta, jäähalli, ravirata ja Laulurinne, 
jonka ympäristössä Ilosaarirock järjestetään.

Niinivaara: Keskussairaala ja ammattikorkeakoulu. 
Löytyy myös kaupungin jyrkin mäki ja Suomen rumin 
vesitorni.

Noljakka: Kokemus.

Penttilä: Muuta tänne, jos olet optioilla elävä liikemies 
tai autokorjaamopuolen opiskelija. Harmaata aluetta ei 
ole.

Pielisjoki: Halkaisee kaupungin keskustan ja aseman 
välistä. Laittaa ”joen” Joensuuhun.

Joensuu-sanasto

Jos lapsesi haluaa muuttaa 
N:llä alkaviin paikkoihin,
hänelle ei saa antaa happea.
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Tervehdys fuksit! 

Olen Susanna Koi-
vistoinen, ”Sussu”, 
”Suski”, miksi ikinä 
haluatkin minua kut-
sua, 25-vuotias joen-
suulaistunut kuopio-
lainen ja viidennen 
vuoden historian opis-
kelija. Älkää antako 
iän ja opiskeluvuosien 
kuitenkaan hämätä, 
olen edelleen va-
kiokalustoa ainejär-
jestömme Varnitsan 
tapahtumissa, joihin 
muuten kannattaa 
ehdottomasti osallis-
tua! Tapahtumien lisäksi tulen olemaan tuttu naama 
ainejärjestömme hallituksesta. Varnitsan hallituk-
sessa toimin järjestövastaavana, eli pidän yhteyttä 
ammattiliittoihin sekä Historian Opiskelijain Liit-
toon, jonka hallituksessa myös istun. Jos tuleekin 
jotain kysyttävää historian opiskelijoiden työllisty-
mismahdollisuuksista, niin voit kääntyä puoleeni! 

Suurinta hupia vapaa-ajallani on triggeröityminen 
maailman epäkohdista sekä uppoutuminen musii-
kin ihmeelliseen maailmaan. Lisäksi saatat törmätä 
minuun yliopistolla satunnaisesti opiskelujen mer-
keissä. Historian lisäksi suoritan aineenopettajan 
yhteiskuntatieteellistä kokonaisuutta, pedagogi-
sia opintoja, kirjallisuutta ja suomen kieltä sekä 
mediakulttuuria ja viestintää. Isona näkisin itseni 
työskentelemässä viestintä- ja media-alalla tai his-
torian, yhteiskuntaopin ja äidinkielen opettajana. 
Historian opiskelu on mielettömän mielenkiintoista 
ja ainejärjestömme on tunnettu hyvästä yhteishen-
gestä, joten iso peukku valinnasta. Tervetuloa opin-
tojen ja Varnitsan pariin!  

susakoi@student.uef.fi

Morjensta vaan kaikille miun puolesta! 

Mie oon Antti Aavaharju ja ikää on 21 vuotta. Joen-
suuhun muutin opiskelujen perässä Etelä-Karjalas-
ta. Joensuu osoittautuikin hyvin mukavaksi kaupun-
giksi asua ja opiskella, enkä ole katunut päätöstäni 
hetkeäkään.

Nyt tosiaan kolmas vuosi starttaa yliopistolla ja tar-
koituksena olisi valmistua joskus tulevaisuudessa 
aineenopettajaksi. Pedagogiset opinnot aloitankin 
tänä syksynä. Opetettavaksi sivuaineeksi minulle 
tulee ainakin yhteiskuntatieteellinen paketti, joka 
kuuluu Joensuussa pakollisena hissan opeopintoihin. 
Toiseksi sivuaineeksi ajattelin mahdollisesti ottaa 
ortodoksisen 
uskonnon.

Vapaa-aikani kuluu 
vaihtelevan tehok-
kaasti erinäisten 
harrastusten kanssa. 
Liikunnan puolelta 
tulee harrastettua 
HEMA:a, tuttavalli-
semmin historiallista 
miekkailua. Harras-
tuksiini kuuluu myös 
legoilla pienoismal-
lien ja eri kokoisten 
teosten tekeminen 
sekä näyttelytoimin-
ta eri puolilla Suo-
mea. Todennäköises-
ti minut voi bongata 
myös moottoripyörän 
ohjaksista, mikä on-
kin minulle rakkain 
liikkumamuoto.

anttiaa@student.uef.fi

TUUTORIT
Tässä osiossa tuutorit saavat kertoa itse itsestään. Nämä hekilöt tulevat olemaan teidän fuksien 
apuna akateemisen polkunne ensimetreillä, joten painahan nimet ja naamat mieleen niin tiedät 
ketä syyttää kenen puoleen kannattaa kääntyä, jos opinnot tuntuvat hankalalle.

Pidemmittä puheitta lehti antaa nyt puheenvuoron teidän tuleville kaitsijoille, tuutorit olkaa 
hyvä.
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Hojo hojo!

Nimeni on Ville Kuismin ja olen tällä hetkellä 24:lla 
kierroksella auringon ympäri. Tänä syksynä lähden 
kuluttamaan yliopiston istuimien päällysteitä jo nel-
jättä vuotta. Joensuuhun päädyin aikoinaan poron-
hoitoalueen rajapintana toimivasta Oulusta. Neljän 
vuoden mittaan olen saanut todeta tämän pohjois-
karjalaisen kymmenen nakkikioskin kasvukeskuksen 
erittäin tiiviiksi ja antoisaksi opiskeluympäristöksi. 
Tuutorina tulen tekemään parhaani, jotta tulisit it-
sekin samaan johtopäätökseen Joensuusta, yliopis-
tosta sekä erityisesti Varnitsasta.

Opintojen puolella suoritan vaihtelevalla menes-
tyksellä aineenopettajan opintoja, päätähtäimenä-
ni historian- ja yhteiskuntaopin sekä mahdollisesti 
jopa venäjän kielen opettajan pätevyys. 

Vapaa-aikanani toimin pääsääntöisesti tyhjäntoi-
mittajana ja Varnitsan puolella puolestaan lehden 
päätoimittajana. Mikäli kirjoittaminen kiinnostaa, 
tule ehdottomasti koputtamaan olkapäätä tai pais-
kaa viestillä. 

Jukka Rasilan sanoin: 
Teretulemast Tallinkille sekä 
hyvää syksyn alkua ja jatkoa!

villekui@student.uef.fi

Hei! 

Olen Ella Leskinen ja aloitan syksyllä kolmannen 
opiskeluvuoteni Joensuussa. Toisin kuin muut, mi-
nusta ei tule tulevaisuudessa historian ja yhteiskun-
taopin opettajaa. Joensuuhun muutin Rantasalmel-
ta, joka on varmasti monelle ”neverhööd” paikka. 
Rantasalmi sijaitsee Etelä-Savossa, Savonlinnan ja 
Varkauden välissä. Tosin, ennen kuin aloitin opiske-
luni Joensuussa, tein pienen mutkan Korpilahdessa. 
Opiskelin Alkio-opistossa vuoden verran. 

Yliopisto-opintojen tasapainottamiseksi vapaa-ai-
kaani kuuluu monenlaisia asioita. Esimerkkinä mai-
nittakoon Netflixin runsas käyttö (varsinkin tenttien 
ja deadlinien lähestyessä) ja Sykettä-liikuntapalve-
luiden melkein viikoittainen käyttö. 

Odotan syksyltä hyvää meininkiä ja ikimuistoisia 
hetkiä. Olen erityisen innostunut syyskuusta, koska 
pääsen ensimmäistä kertaa toimimaan tuutorina ja 
myös täytän 22 vuotta syyskuun aikana. Suosittelen 
lämpimästi osallistumaan aktiivisen ainejärjestöm-
me Varnitsan erilaisiin tapahtumiin. Tapahtumiin 
osallistuminen on hyvä tapa tutustua sekä teidän 
omaan vuosikurssiinne, että myös meihin vanhem-
piin historianopiskelijoihin. Jos tulee kysyttävää 
ihan mistä vaan, saa laittaa viestiä tai tulla nykäi-
semään hihasta.

ellal@student.uef.fi
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Hei vaan, olen tuutorinne Milka Mustonen!

Olen kotoisin Etelä-Karjalan kiistattomasta helmes-
tä, eli Imatralta, mutta Joensuussa olen viihtynyt jo 
kolme vuotta. Isona minusta piti tulla taiteilija tai 
egyptologi, mutta jokin meni vikaan ja päädyin Jo-
ensuuhun opiskelemaan historiaa. Tykkään opiskella 
kaikkea omituista, kuten arkeologiaa ja kulttuu-
riantropologiaa, joten jos kuoppien kaivaminen ja 
heimotanssit ovat sydäntäsi lähellä, osaan neuvoa 
sinut oikeisiin opintoihin. 

Varnitsan toiminnassa olen mukana Varnitsa-leh-
den toimitussihteerinä sekä tietysti tuutorina. Va-
paa-ajalla harrastan taiteilua, ja piirroksiani voikin 
bongata Varnitsa-lehdestä Liehu ja Luihu-sarjakuvi-
en muodossa, sekä eräästä haalarimerkistä. Muihin 
vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu keikoilla rypemi-
nen ja puskaratsastus.
 
Lopuksi haluaisin sanoa, että antakaa Joensuulle 
mahdollisuus. Onhan tämä hornan kuusessa ja tal-
vella Suvantosilta tarjoaa uudelleenesityksen Sta-
lingradin piirityksestä, mutta ihmiset ovat yleensä 
ihan ok. Ainakin Varnitsassa.

milkam@student.uef.fi  

Moi kaikille!

Olen Pyry Saloranta, 23-vuotias neljännen vuoden 
historian opiskelija ja yksi tuutoreistanne. Kotoisin 
olen Kuopiosta, mutta olen viihtynyt uudessa koti-
kaupungissani Joensuussa siinä missä Savon sydä-
messäkin. Tästä kiitos kuuluu ennen muuta rakkaan 
ainejärjestömme Varnitsan sitäkin rakkaammille 
kanssaopiskelijoille!

Kuten monesta muustakin, minusta tulee isona näil-
lä näkymin historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon 
opettaja. Lisäksi suoritan rehtorin pätevyyteen oi-
keuttavat opinnot. Tällä hetkellä toimin myös Var-
nitsan puheenjohtajana. Vapaa-ajalla minut voi 
bongata paitsi ainejärjestömme illanistujaisista, 
myös lenkkipoluilta ja kössikentältä. Kössihaasteita 
otetaan vastaan ;)

Yhden vinkin haluan antaa kaikille uusille opiskeli-
joille: menkää alussa mukaan kaikkiin mahdollisiin 
rientoihin ja tutustukaa niin omaan fuksiporukkaan-
ne kuin vanhempien vuosikurssien Varnitsa-veteraa-
neihinkin. Omasta kokemuksesta voin nimittäin va-
kuuttaa, että se kannattaa!

Nähdään syksyllä!

pyrysa@student.uef.fi
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Morjesta!

Olen Teemu Rainamaa ja ikää löytyy 23 vuotta. 
Joensuuhun eksyin vuonna 2014, eli lehtien varis-
tessa maahan alkaa neljäs vuosi. Taustaa voi kuvata 
kolmen koon lausekkeella: Kymenlaakso>Kouvola>-
Kuusankoski, eli nykyisen Kouvostoliiton alueelta ol-
laan. Tällä hetkellä suoritan pedagogisia opintoja, 
eli opettajaksi on siis tarkoitus tässä valmistua. Si-
vuaineina löytyy yhteiskuntaoppia ja maantiedettä. 

Liikuntaa tulee harrastettua mieluusti, mutta kui-
tenkin vaihtelevalla frekvenssillä eli silloin, kun 
deadlinet vielä häämöttävät kaukaisuudessa. Dead-
linet ovat vähän kuin talvi autoilijoille, kaikki tietä-
vät niiden olevan tulossa, mutta aina ne pääsevät 
iskemään takavasemmalta. Kannattaa jo opintojen 
alussa panostaa opiskeluun, niin ei tarvitse myö-
hemmin sitten kiirehtiä. Jos liikunta kiinnostaa, 
löytyy siihen mahdollisuuksia ja fasiliteetteja sekä 
Joensuun, ylioppilaskunnan että myös Varnitsan 
osalta. Vaikkei taitoa aina löytyisikään, niin siitä 
vaan rohkeasti mukaan vähän heilumaan ja huito-
maan. Auttaa kummasti jaksamaan opinnoissa ja 
opiskelijaelämän riennoissa.

Loppukaneettina onnittelut opiskelupaikasta ja ter-
vetuloa Joensuuhun! Jos herää kysymyksiä tulevasta 
opiskelupaikasta tai opiskelusta ylipäätään, niin pis-
tä meiliä osoitteeseen 

teemurai@student.uef.fi.

Morjens!

Olen Tommi Anttalainen ja yksi tuutoreistanne. 
Kotoisin olen Kajjjaanista, tuolta Kaenuun pääkau-
pungista. Joensuuhun ajauduin kolmen vuotta sit-
ten ja aloitan nyt neljännen vuoden opiskelut. Iso-
na minusta pitäisi tulla historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja. Samalla opiskelen sivuaineina uskonnon 
opettajan pätevyyttä, rehtorin opintoja ja johta-
juutta. Kaiken muun ohessa käyn omaksi ilokseni 
myös muita mielenkiintoisia kursseja sekä opinto-
kokonaisuuksia ja niitähän riittää!

Vapaa-aika menee suureksi osaksi politiikan ja yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen parissa. Toki myös 
ahkerasti käyn metallinpaljastimen kanssa peltoja 
ja rantoja läpi. Muu aikaa menee sitten kavereiden 
kanssa, tietokoneella istuessa, kirjoja lukiessa ja 
elokuvia katsoessa.

Joensuussa olen viihtynyt oikein hyvin. Yhteisölli-
sestä opiskelijaporukasta saa nopeasti hyviä ystäviä 
ja onhan Joensuu mukavan kokoinen kaupunki eli 
tekemistä ja eri harrastuksia täältä kyllä löytyy. Ai-
nejärjestöömme pääsee nopeasti sisälle ja samalla 
pääsee tutustumaan monenlaisiin huippuihin tyyp-
peihin. Eli ehdottomasti heti mukaan ainejärjestön 
toimintaan ja tapahtumiin. 

Jos herää kysymyksiä tai jokin askarruttaa mieltä 
niin yhteyttä voi aina ottaa vaikkapa sähköpostin 
tai Facebookin kautta. Lämpimästi tervetuloa Jo-
ensuuhun ja yliopiston parhaaseen ainejärjestöön 
Varnitsaan! Tavataan syksyllä!

tommianttalainen@gmail.com
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  Varnitsan hallitus

ETURIVI VASEMMALTA OIKEALLE:

Aleksis Honkanen (4vsk.) – koulutus- ja sosiaalipo-
liittinen vastaava sekä varapuheenjohtaja:
Vastaa varnitsalaisten edunvalvonnasta

Pyry Saloranta (4vsk.) – puheenjohtaja:
Vastaa Varnitsan toiminnasta kokonaisuudessaan

KESKIRIVI:

Minna Simola (3vsk.) – sihteeri:
Vastaa Varnitsan asiakirjahallinnosta

Sanni Penttinen (3vsk.) – tiedotus- ja 
uusmediavastaava: Vastaa Varnitsan 
sähköisistä tiedotuskanavista

Eero Toroi (3vsk.) – huvivastaava:
Vastaa Varnitsan tapahtumien organisoinnista

Matias Riikilä (3vsk.) – huvivastaava:
ks. edellinen

Jaakko Kangasmäki (3vks.) – kulttuuri- ja liikunta-
vastaava: Vastaa Varnitsan kulttuuri- ja liikuntata-
pahtumien organisoinnista

Susanna Koivistoinen (5vsk.) – järjestövastaava:
Vastaa yhteistyöstä työelämäjärjestöjen sekä Hol:n 
(ks. sivu 18) kanssa

YLÄRIVI:

Ville Kuismin (4vsk.) – 
Varnitsa-lehden päätoimittaja:
Vastaa Varnitsa-lehden toiminnasta 
kokonaisuudessaan

Tommi Anttalainen (4vsk.) – rahastonhoitaja:
Vastaa Varnitsan taloudenpidosta

Varnitsan hallituksen tehtävä on järjestää tapahtu-
mia ja aktiviteetteja Varnitsan jäsenille. Täysipäi-
väistä työtä hallituksessa toimiminen ei kuitenkaan 
ole, vaan aikaa jää myös opinnoille ja hauskanpi-
dolle. Varnitsan hallituksissa on perinteisesti ollut 
erittäin hyvä tiimihenki ja hallituksessa toimiminen 
toimii kätevänä väylänä muiden vuosikurssien opis-
kelijoihin tutustumiseen sekä yhdistystoimintaan 
perehtymiseen.

Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan joka syksy pi-
dettävässä yleiskokouksessa, jossa jokaisella Var-
nitsan jäsenmaksun maksaneella opiskelijajäsenellä 
on äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Mikäli hallitukses-
sa toimiminen kiinnostaa tai jokin muu Varnitsan 
toimintaan liittyvä asia mietityttää, kysy lisää halli-
tuksen jäseniltä!
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Yliopiston välittömästä läheisyydestä, kadun 
toiselta puolelta, löytyy Mehtimäen urheilu-
puisto, jonne on koottu kaikki isoimmat urhei-
lunäyttämöt sekä miellyttävät luontomaisemat 
tarjoava lenkkipolku, josta löytyy myös talvisin 
loistavat hiihtoladut. Kaupungin pääsarjajouk-
kueiden kotikentät löytyvät juurikin Mehtimäen 
urheilupuistosta. Joensuun Areenalla ottelunsa 
pelaavat kaupungin koripalloylpeys Kataja sekä 
salibandyn divaria tahkoava Josba. Mehtimäen 
urheilupuistossa palloilevat myös JoMa ja Jip-
po. Jääkendosta kiinnostuneille on tarjolla Jo-
kipoikien kotiluola. 

Sitten katsomosta itse liikkumiseen. Joensuu 
on liikuntamahdollisuuksien kaupunki, jossa 
kaupunkisuunnittelu on toteutettu järkevästi 
liikuntamahdollisuuksien osalta. Suurin osa lii-
kuntapaikoista löytyy juurikin Mehtimäen ur-
heilupuistosta. Kaupungista löytyy urheiluseu-
roja marginaalisimpienkin lajien harrastajille, 
joten kannattaa tutkia mahdollisuuksia lajin 
harrastamiseen myös Susirajalla.  

Yliopiston sekä ammattikorkeakoulun liikun-
tapalveluista vastaavat Sykettä-liikuntapalve-
lut. Palvelu toimii yksinkertaisimmillaan tarran 
ostamalla, jolloin voit osallistua ryhmäliikun-
ta- ja palloiluvuoroille sekä Varnitsan omalle 
salivuorolle. Kannattaa käydä tutustumassa Sy-
kettä-palvelun nettisivuilla, mitä lajeja on tar-
jolla. Lisäksi syyskuun pari ensimmäistä viikkoa 
ovat ilmaiset, joten kannattaa lähteä kokeile-
maan, mikä laji voisi kiinnostaa.

Ainejärjestömme salivuorolla pelataan pää-
asiassa pallopelejä, höystettynä rennolla mei-
ningillä ja mahtavalla porukalla yhdessä Oidi-
puksen, eli psykologian opiskelijoiden, kanssa. 
Vuorolle tulemisesta ei kannata ottaa stressiä, 
koska aikaisemmalla lajikokemuksella ei ole 
mitään merkitystä. Juuri sinä fuksi, lähde eh-
dottomasti mukaan! 

Varnitsa järjestää jokavuotiset vuosikurssien 
väliset urheilutapahtumat sählyssä ja futsalis-
sa. HiMa eli ihana laitoksemme on ottanut myös 
osaa turnauksiin useampana vuotena. Näissä 
turnauksissa taistellaan laitoksen herruudes-
ta, kuitenkin rennolla meiningillä unohtamatta 
tietysti jatkoja sekä palkitsemisia. Ainejärjes-
tömme osallistuu myös jokainen vuosi järjes-
tettävään yliopiston salibandyliigaan, yleensä 
rentosarjaan, jonne kaipaisimme kipeästi muu-
tamia uusia keuhkoja. Kevään liikuntatapahtu-
mat päättää Itä-Länsi -pesäpallo-ottelu, jossa 
taistellaan savolaisten ja pohjalaisten sekä hä-
mäläisten ja karjalaisten kesken kansallislajim-
me herruudesta. 

Kulttuuripuolelta kaupungista löytyy jos jonkin-
laista tarjontaa, enkä puhu nyt pelkästään baa-
ritarjonnasta. Joensuussa sattuu ja tapahtuu 
ympäri vuoden. Musiikista kiinnostuneille Kerubi 
tarjoaa läpi vuoden kovia kotimaisia sekä upei-
ta ulkomaisia artisteja. Ilosaarirock oli ainakin 
allekirjoittaneelle huikea kokemus eli jos fes-
tarifiilistely nappaa, osallistumista ei kannata 
empiä ensi kesänä. Joensuun kaupunginteatteri 
tarjoaa näytelmännälkäisille esityksiä ympäri 
vuoden. 

Toivottavasti yliopistomme sekä Joensuun kau-
punginkirjasto tulevat tutuiksi ainakin jossain 
vaiheessa opiskeluja. Ainejärjestömme järjes-
tää erilaisia tapahtumia lähes joka viikko lu-
kuvuoden ajan, joten kannattaa ehdottomasti 
lähteä mukaan heti alusta asti haistelemaan. 
Varnitsa järjestää jokavuotisen kulttuuripainot-
teisen opintomatkansa jonnekin päin Eurooppaa 
toukokuun aikana, jonne suosittelen osallistu-
mista tämän vuotisen reissun perusteella eh-
dottomasti.

- KulLi Kangasmäki

Joensuun liikunta- ja kulttuuritarjonta
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Hol-terveiset
Heipähei teille kaikille tuleville historioitsi-
joille ja suuret onnittelut opiskelupaikasta! 
Kuten hakuvaiheessa varmaan huomasitte-
kin, historiaa opetetaan Suomessa seitse-
mässä yliopistossa. Historianopiskelijoiden 
ainejärjestöjä ympäri maan on kirjoitus-
hetkellä 11 ja ne muodostavat yhdessä His-
torian Opiskelijain Liiton eli kavereiden 
kesken Holin. Tampereen Patina on liiton 
puheenjohtajajärjestö vuonna 2017. Vuoro 
siirtyy Turulle ja Kritiikille ensi vuonna. Lii-
ton hallitus valitaan loppuvuodesta ainejär-
jestöjen itse ensin valittua omat hallituk-
sensa.

Holin jäseniä ovat kaikki ainejärjestöjen jä-
senet ja merkiksi jäsenyydestä saatte opis-
kelijakorttiinne tarran. Tällä tarralla saa 
lukuisia etuja museoissa, joten sitä kannat-
taa Hol-vastaavalta kysellä. Museoetujen 
lisäksi Hol näkyy opiskelijoiden arjessa ta-
pahtumiensa kautta. Esimerkkinä säännölli-
sesti järjestettävät seminaariviikonloput ja 
epäsäännöllisemmin toteutettavat opiskeli-
jaristeilyt ja muut tilaisuudet keräävät yh-
teen alan opiskelijoita ympäri maan. Syksyl-
lä 2017 seminaarin pitopaikkana on Suomen 
Turku ja keväällä 2018 maantieteellisesti 
keskeinen Jyväskylä.

Tapahtumat ovat vain Holin toiminnan kruu-
nu, näkymättömämpää työtä tehdään jatku-
vasti. Liitto saattaa yhteispäätöksellä ottaa 
kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koske-
viin asioihin. Ylioppilaskunnat keskittyvät 
yleisesti opiskelijoiden toimeentuloon, kun 
taas Hol pyrkii historianopiskelijoiden etu-
järjestönä kiinnittämään huomiota juuri 
historian oppiaineen arvostukseen koulussa 
ja muihin suoraan jäseniinsä vaikuttaviin 
asioihin. 

Teemme yhteistyötä useiden alan ammat-
tiyhdistysliikkeiden, kuten asiantuntijoi-
den ammattiyhdistys Specian ja museoalan 
MAL:n, kanssa. Ammattijärjestöihin kuulu-
minen on mahdollista ja suositeltavaa jo 
opiskeluvaiheessa, sillä monet tapahtumat, 
koulutukset ja edut ovat räätälöityjä juuri 
opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskelijoiden no-
pea ja hyvä työllistyminen on voittoa kaikil-
le osapuolille.

Holin toiminnasta saat lisätietoa kotisivu-
jemme hol.fi tai some-profiilien kautta. Ko-
tisivulla pidämme yllä hieman vapaampaa 
blogia. Yhteyttä voi ottaa suoraan tai vaik-
kapa oman ainejärjestön Hol-vastuuhenki-
lön kautta. Nähdään viimeistään Turun se-
minaarissa!

Arttu Huoviala
Puheenjohtaja
Historian Opiskelijain Liitto

Hol:n jäsenjärjestöt

Helsinki: Historicus, Kronos, 
Polho & Taso

Joensuu: Varnitsa

Jyväskylä: Tosine

Oulu: Tiima

Tampere: Patina

Turku: Kleio, Kritiikki & Politiikan 
tutkimuksen klubi
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60’s Palaver – Varnitsalaisten suosima baari. 
Tarjoaa erikoisoluita ja joitakin opiskelijatar-
jouksia. Perusbaari, josta ei tule mieleen juuri 
mitään pahaa sanottavaa. Ainoana miinuksena 
yksi ainoa baaritiski, joka aiheuttaa ruuhkautu-
mista vilkkaina päivinä.

Bar Play – Sporttibaari aivan torin laidalla, jos-
sa isot screenit urheilutapahtumien seuraami-
seen. Jos urheilu ei kiinnosta, sitä seuraamassa 
on yleensä hyvännäköisiä urheilufaneja, joten 
katseltavaa löytyy aina. Playstä saa myös ruo-
kaa. 

BePop - Tällä hetkellä luultavasti kaupungin 
nuoren yökerhokansan päämesta, keskiviikkoi-
sin ja sunnuntaisin Hehku-klubit, joihin ilmai-
nen sisäänpääsy ja kohtuullisen halpaa viinaa. 
Popissa on joka ilta sama portsari, joka tuomit-
see katseellaan vakioasiakkaat.  Täältä löytyy 
aina unikaveri, myös epätoivoisimmille.

Gloria – Nimettömän vinkin mukaan Gloria on 
iltaisin oivallinen paikka metsästää puumia. Al-
lekirjoittaneet eivät sellaista harrasta ja tyyty-
vät toteamaan, että Glorian terassille paistaa 
aurinko ja se on oivallisella paikalla ohikulkijoi-
den kyyläämistä varten. 

Hostina Piimälinna - “Olutta, jazzia ja rentoa 
meininkiä”, näin mainostaa itseään omituisen 
nimen valinnut Piimälinna nettisivuillaan. S-ma-
fian ravintola, jossa käyvät vain oluthipsterit. 

Jet Set - Pieni sporttibaari pohjoisella ruutu-
kaavalla, tutummin Jetti. Jetissä törmäät var-
mimmin kolmen euron opiskelijabissen hou-
kuttelemiin varnitsalaisiin. Opiskelijatoverien 
suusta kuulee usein seuraavan kysymyksen: 
”Muistatko, mitä tapahtui sen jälkeen, kun läh-
dettiin Jetistä?” Vastaus on yleensä kieltävä. 

Kerubi - Joensuun musiikki- ja kulttuurielä-
män keskus. Tarjolla myös Joensuun parhaat 
burgerit. Kerubissa on lähes joka viikonloppu 
keikkoja laidasta laitaan, ja siellä järjestetään 
talvisin minifestarit niin elektroniselle tanssi-
musiikille kuin metallillekin. Meno yltyy joskus 
kovaksi, ja niinkin voi käydä, että erään lemi-
läisen metallibändin solisti varastaa shottisi.

Kolumbus - Niinivaaran S-Marketin yhteydessä 
sijaitseva S-ravintola, kätevästi Ellin opiskeli-
ja-asuntoja vastapäätä. Sisustus omituisen me-
rellinen sijaintiin nähden. Karaoke raikaa koko 
yön, ja saatat päästä VR:n raidemiehen tanssit-
tamaksi.

Opiskelijoiden, alkoholistien ja karjalais-
ten runsaasta joukosta johtuen Joensuussa 
on varsin laaja valikoima erilaisia baareja 
ja muita kuppiloita, joista valita. Näitä on 
neljän opiskeluvuoden aikana kierrellyt Pe-
rusmuijina tunnettu varnitsalaisklikki, joka 
uskaltaa väittää omaavansa vankan koke-
muksen yöelämästä ja bilettämisestä. 

Halpaa ja/tai hyvä tarjonta

Hyvää musiikkia/keikkoja

Karaoke

S-ryhmä

Urheilua


♫




♫

Susirajan yöelämä



ϟ

ϟ

ϟ





ϟ
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La Barre - Pikkuinen pubi, jossa hintataso suh-
teellisen alhainen. Musiikkimaailma raskaam-
paan suuntaan, ja Barressa soittaa usein hämä-
riä vähemmän tunnettuja bändejä. 

Laila – Karaokebaari, jossa kuulee yleensä vä-
hemmän taidokkaita tulkintoja ikivihreistä. Vii-
denkympin haamurajan ylittäneiden pubiruusu-
jen kantapaikka.

Las Palmas - ”Oo Las Palmas, sun helmaasi 
aina jään”… lauloi Irwin aikoinaan. Nyt ei ole 
kyse kuitenkaan Atlantin turistirysästä, vaan 
joensuulaisesta baarista/yökerhosta. Sisustus-
ta muovipalmuineen voisi kuvailla kitschiksi, ja 
yleistunnelmaltaan paikka on kuin Tallinnan lai-
va ilman merta ja tax freetä. Karaokea ei pääse 
pakoon.

Marks Rock Bar  - Suhteellisen halvat juomat 
ja paljon hevareita. Myös livekeikkoja. Suuntaa 
siis sinne, jos pidät raskaasta musiikista ja/tai 
karvaisista miehistä. 

Ravintola Mikko - ”Ei mennä Mikkoon, jouduin 
flirttailemaan baarimikon kanssa, että saatiin 
sponsori haalareihin”, ilmoitti eräs nimeltä 
mainitsematon ystäväni. Pieni pubi Suvanto-
kadulla, jossa soi yleensä raskaampi musiikki. 
Opiskelijaystävälliset hinnat.

Sointula - Pikkuriikkinen kuppila, jonka asiakas-
kunta koostuu yhden vierailun perusteella hips-
tereistä ja paikkaan luultavasti kantiskortin jo 
ansainneista, kuudenkympin ja kuoleman välis-
sä rimpuilevista vakkareista.

Takatasku - Puumaa mä metsästän. Pieni räkälä 
Dollyn vieressä. Karaokea. 2 euron ISOT SALMA-
RISHOTIT.

Viihdemaailma Ilona –  Isojen opiskelijabilei-
den pääkallonpaikka, sijaitsee kävelykadulla 
kauppakeskus Isoa-Myytä vastapäätä. Tyypilli-
nen ketjujuottola, viikolla teinihelvetti, viikon-
loppuisin K-22. Ilonassa asioineella on aamuisin 
kateissa usein rahat, järki ja suuntavaisto he-
rättyäsi Karsikosta AMK-opiskelijan kainalosta. 

Arvostelematta jäivät logististen 
ongelmien sekä allekirjoittaneiden 

maksojen ja budjettien 
kestämättömyyden vuoksi 

seuraavat juottolat:
 

Fever - Keskusta
Gaude (molemmat) - Keskusta ja Karsikko

Kammari - Rantakylä
Kimmel - Aseman alue

Kioski Kahvila Pauliina - Karsikko
Ravintola Koivu - Noljakka
Suvannon Santra - Keskusta
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Vaihtoehtovirvokkeita
Varnitsa-lehden toimitus haluaa edelliseen juttuun viitaten tarjota tärppinsä myös niille, jotka  fysiologisista, talou-
dellisista tahi periaatteellisista syistä harrastavat kuppiin sylkemistä. 
Anniskeluravintoloiden mehulinjaan sisältyy peruslimujen ja kahvin lisäksi myös tervetulleita ja kokeilemisen arvoisia 
poikkeuksia.

Kerubi: Kaupungin parhaat holittomat drinkit. Hinta kohtuullinen.

Ilona: Drinkkien laadussa niukasti Kerubin takana, mutta vain niukasti.

JetSet: Niin ikään hyviä alkoholittomia drinkkejä, mutta yleisempi linja ko. juomien suhteen 
tässä baarissa ei tiedossa.

BePop: Pyydettäessä holittomia shotteja, joiden sisällön mielikuvituksellisuus vaihtelee 
puristetun limen ja 7Upin lantringista lasilliseen appelsiinimehua.

Kimmel: Pelkkä normaali Coca-Cola 7 €. Drinkkejä ei suositella ilman opintolainaerän nostoa 
etukäteen.

Gloria: Siideriä saa vähäholillisena, mikäli et edellytä täyttä nollatoleranssia

Lisäksi alkoholittomia oluita ja siidereitä löytyy melkein kaikkialta vaikkakin esimerkiksi 
Piimälinnassa ja Palaverissa oli viime vuonna vain olutta. Kannattaa kuitenkin aina kysyä

Muissa juottoloissa holittomien juomien saatavuus on kirjoittamishetkellä vaihtelevaa ja/tai 
kartoittamatonta.

Varnitsa-lehden toimitus haluaa kannustaa baaritunnelman haisteluun ja sosiaaliseen 
integroitumiseen juomatottumuksista riippumatta. Uskomme, että tunnelmaan 
ja viihtyvyyteen tärkein vaikuttava tekijä on asenne, ei lasin tai pullon sisältö.

Top 3 kuumimmat Varnitsan tapahtumat
1. Lavatanssit

Varnitsan suurin vuotuinen tapahtuma järjestetään kevätlukukaudella. 
Perinteisesti pidetty joen rannalla sijaitsevassa Teatteriravintolassa.

Ohjelmaan sisältyy yleensä parikin livebändiä. Tanssitaito ei pakollinen. 

2. Varnitsan opintomatka

Perinteisesti toukokuulle ajoittunut ulkomaanreissu. 
Matkat ja majoitus tilataan ja maksetaan ryhmänä. 

Nimellisesti opintomatka, tosiasiallisesti
kulttuuri- ja viihdematka. Matkan järjestäjät 

ja kohde valitaan syksyn yleiskokouksessa. 
Kolme edellistä matkakohdetta ovat olleet 
Praha/Budapest, Barcelona sekä Skotlanti.

3. Hol-seminaarit

Kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin, järjestettävät seminaarit, 
jotka tarjoavat mahdollisuuden maakuntamatkailuun ja muiden kotimaisten

historianopiskelijoiden tapaamiseen. 
Sisältää mielenkiintoisia luentotilaisuuksia järjestävältä 

yliopistolta sekä yleensä myös vapaamuotoisempaa
iltaohjelmaa. Syksyn seminaarin järjestäjäkaupunkina 

Turku ja keväällä vuorossa Jyväskylä.
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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/var-
nitsa/docs

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

Huumorisivu

Nousut ja laskut-, Liehu ja Luihu- sekä kuin 
kaksi marjaa -osiot palaavat taas syksyllä!

KAUHUN HETKIÄ 
VARSINAIS-SUOMESSA: 
KOSKENKORVA EI OLLUT KUSTAVISSA
Keski-ikäinen ulkopaikkakunta-
lainen mies koki hurjan tilanteen 
sunnuntaina. Vahvassa humala-
tilassa autoillut mies oli oman 
kertomuksensa mukaan ollut 
matkalla Etelä-Pohjanmaalla si-
jaitsevaan pitäjään tapaamaan 
kavereitaan huomatessaan, että 
jokin Koskenkorvassa ei ollut 
kohdallaan. Mies oli toistaiseksi 
tuntemattomasta syystä ajautu-
nut Kustaviin, noin 300 kilomet-
riä määränpäästään harhaan. 
Poliisi muistuttaa tielläliikkujia 
asianmukaisen kartanluvun ja 
navigoinnin varmistamisesta en-
nen matkalle lähtöä ja kehottaa 
välttämään autoilua alkoholin 
vaikutuksen alaisena.

Kuvan haltia ei 
liity tapaukseen

Sandro Bottlecelli, Fuksisyksy (Autunno di matricola) 
n. 2017, 200 cm x 158 cm. Yksityiskokoelma
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Tapahtumakalenteri
 
 2.9. FuxAmazing
 6.9. Kaupunkisuunnistus
 7.9. Varnitsan tutustumisilta
 14.9. Syysolympialaiset
 20.9. Fuksisitsit
 26.9. Fuksiaiset
 7.10. Sulkapalloturnaus
 4.11. Futsal-turnaus
 24.-26.11. Hol-seminaari Turussa
 30.11. Varnitsan pikkujoulut

Aikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla 
lisäyksiä ja/tai muutoksia. 

Seuraa mahdollisten muutosten varalta tiedotusta 
Varnitsan sähköpostilistalla, 

Facebook-ryhmässä sekä Varnitsan nettisivuilla.
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VALLOITTAVIA UUSIA
TUTTAVUUKSIA
JO VUODESTA 1970

  ARNITSA


