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Päätoimittajan palsta
Tervehdys, arvon lukija! 

Olet jälleen suuren seikkailun kyn-
nyksellä, sillä vappu on jo ovella. 
Tähän lehdykän numeroon on yri-

tetty kasata apuja tulevaan. Mukaan on 
mahdutettu kaikkea mitä käsiimme on 
tullut. Tavoitteena on ollut luoda haalarin-
taskuun tai riehareppuun tungettava leh-
dykkä, jonka avulla selvitä vapusta. Toivon, 
että siinä on onnistuttu.

Tulen varmasti itse tukeutumaan kansi-
en välistä löytyvään, sillä en viime vuonna 
osallistunut vappuun. Jos rehellisiä ollaan, 
hieman jännitystä mahassa jo kurnii. Ta-
pahtumia on taas kalenteri täynnä ja kurs-
sitöitä jonossa odottamassa tekijäänsä. 
Toisin kuin viime vuonna, en anna näiden 
lannistaa minua! Vappu on aikaa ottaa ren-
nosti ja juhlia lukukauden häämöttävää 
päätöstä. Vuosi on taas vierähtänyt aivan 
kuin itsestään, ja kevättä on jo ilmassa.

Toivotan hyvää matkaa Oulun vappuun. 
Tulkoon jano tyrehdytyksi, lysti pidetyksi ja 
muistoja luoduksi! 

Rasmus Hindström
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Puheenjohtajan palsta

Enämbi viina saattaa ih-
misen tompelixi, wiisaat 
willidze ja hullut teke 

vielä hullummax, turmele tai-
don, sytyttä hecuman, saat-
ta capinan ja punaiset silmät: 
teke köyhäxi ja kiwuloisexi, 
ilmoitta salaisuudet, kehoitta 
Jumalan vihan, ja saatta ca-
dotuxen. Sentähden ei yxikän 
pidä juoman enä cuin tarpeexi 
ja terweydexi. Juoda myös ilo 
picarit, eli iloxi ystäwällises 
cocouxis ei ole kielty, cos-
ca ylöpaltius estetyxi tule, ja 
taito, tieto ja ymmärrys talles 
on, ja wircans töihin sovelias. 
Pitä siis waari otettaman, et-
tei yxikän määrä mital ja 
ylönpaltisudel pacota ja yllytä 
toistans (erinomaisesti Nuo-
rucaisia ja waimo wäke, ja ei 
yhtäkän) ylidze sen Jumalisen 
tahdon, woiman, terweyden ja 
cunniallisuuden.

- Vappuohje vuodelta 1644

Hyvää vappua kaikille! 
T. Antti

fuksitwappuna.jpg ©Essi Väänänen
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Perjantai 6.4.
11.00 Bussi starttasi Linnamaan kampuk-
selta kohti Joensuuta. 

Bussissa vallitsi odottavan innostunut 
tunnelma. Matkan aikana katsottiin excuvi-
deoita, pidettiin tietokilpailu, juotiin kaljaa 
(sekä muita alkoholituotteita) ja laulettiin 
Hauskaa. Bussissa kaikilla jaettiin BiTa-vih-
ko, johon sai kirjoitella tai vapaasti töher-
rellä viestejä muille Syntaksislaisille. Vihko-
jen parissa aika kului nopeasti. Joensuun 
saavutettuamme Oulu valtasi salin latti-
an ja hyvin lyhyen hengähdyksen jälkeen 
suuntasimme Tiedepuistolle ensimmäisen 
illan pilleisiin. Tiedepuistossa sai kiljua ja 
ilta lähtikin ainejärjestö-esittelyiden jäl-
keen melkoiseen nousuun. Tanssilattialla 
oli välittömästi Syntaksiksen invaasio, vaik-
ka kyllä joukkoon muutama vieraspaikka-
kuntalainen Piolooki (tunnistus habitus) 
eksyikin. Bileiden jälkeen porukka disper-

soitui ympäri Joensuuta ruuan, juoman ja 
unen perässä.  

Lauantai 7.4.
8.00 Final count down pärähtää soimaan 
Nepelmäen koululla ->mutinaa ja murah-
telua salin lattialta. 

Aamu lähti käyntiin hitaasti aamupalalla 
ja nesteytyksellä. Osalla saattoi olla huo-
mattavissa pieniä rapulan oireita, mutta 
eihän se paljon hidastanut. Suurin osa läh-
ti vähitellen liikkumaan Joensuun toiselle 
puolelle yliopistolle kuuntelemaan luen-
toja, syömään, Botanialle ja/tai täydentä-
mään haalarimerkkivarastoja. Luentojen/ 
Botanian jälkeen porukka suuntasi par-
haaksi näkemäänsä kohteeseen ravitse-
maan itseään tai valmistautumaan iltapäi-
vän Olympialaisiin. 

Syntaksikselta muodustuikin useita 
Olympialaisjoukkueita erinäisillä kokoon-
panoilla. Ilahduttavaa oli joukkuiden seka-

Kun Syntaksis valloittaa Joensuun, 
eli BiTa-jorinoita 2018
Teksti: Susanna Mertanen – Kuvat: Susanna Mertanen, Juho Harmoinen ja Lauri Kylmänen

laiset vuosikurssikokoonpanot. Eräs ryhmä 
ilahdutti ja kauhistutti Joensuuta Oululai-
sella perinneherkulla Jastikkeella. Jälkiruu-
aksi rasteilla pidettiin vielä Hauskaa! Osa 

rastivahdeista alkoi olla jo jopa sitä mieltä, 
että paras lahjus on, että Hauska loppuu jo. 
Erästä Jyväskylän Synrinx:in joukkuetta tai-
si alkaa hajottaa Hauskaa, kun se tien toi-
selta puolelta lauleli Syntaksiksen joukku-
een mukana ja muodosti oman lisäyksen. 

Olympialaisista voimissaan ja lupaavis-
sa nousuissa olevat Piolookit suuntasivat 
etkoilemaan. Nepelmäenkoulun etkoilla 
pelattiin juomapeliä, muodostettiin BiTa-
kasa, valmistauduttiin illan juhliin ja hen-
gailtiin hyvässä hengessä. Illan juhlissa oli 
tarjolla karaokea, tanssilattia, Pete Parkko-
nen ja hyvää seuraa. Ilta kului mukavasti 

jutustellen ihmisille niin Syntaksikselta kuin 
muistakin ainejärjestöistä. 

Sunnuntai 8.4. 
Aamulla osa suuntasi vielä Botanialle kat-
somaan perhosia ja kasveja. Edellisenä päi-
vänä muutama oli löytänyt Botanialta sau-
vasirkkoja ja saaneet ne mukaansa kotiin, 
sillä ne ovat tuholaisia Botanialla ja tulevat 
nopeasti liiskatuiksi. Kamppeiden keräys 
tuli tapahtua ennen kello 13, sillä silloin 
Syntaksiksen bussi suuntasi nokkansa ta-
kaisin Ouluun. Paluumatkan tunnelma oli 
huomattavasti väsyneempi, vaikka Oulua 

kohden tunnelma hieman nousikin musii-
kin, vihkoihin kirjoittelun ja puheensorinan 
merkeissä. Hauskaa bussissa ei kuitenkaa 
kuultu ennenkuin Linnanmaalla sen yhden 
kerran. Pienen kyselyn perusteella voidaan 
todeta, että BiTa oli tänä(kin) vuonna on-
nistunut ja erittäin hyvä kenraaliharjoi-
tus ensivuodelle! Be prepared Oulu, ensi 
vuonna BiTa on täällä!

Hauskaa (laulun) evoluutio 
Etupenkki takapenkki 

Hauskaa hauskaa
Perjantai Lauantai 
Hauskaa hauskaa

Kiljuntai kaljantai 
Hauskaa hauskaa

Lisää kaljaa
Hauskaa hauskaa 

Sunnuntai Maanantai
Hajottaa hajottaa
Tiistai keskiviikko 
Surettaa surettaa

Pirtein mielin 
matkalla Jo-
jensuuhun.

Tämä mielenkiintoinen asetelma olym-
pialaisista pohjautuu kreikkalaisiin 

aakkosiin ja saattaa sisältää sanan.
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Teksti: Sameli Piirto – Kuvat: Jaakko Jokinen, Sameli Piirto
30.3. 

14:16: Hallituswhatsapissa pöhistään BiTa-lahjaideoita. 
Idea jallupullon sisältävästä paperimassatoripolliisista 
syntyy
21:00: Paperimassan teko aloitettu
22:05: Ensimmäinen design-visio luonnosteltu

1.3. 
Paperimassan muokkaus, lujuustestit ja koevalu kokistöl-
kin ympärille

3.4. 
18:46: 0,5L Jaloviina ostettu

4.4. 
14.00-15:00: Oulun keskustassa kanahäkkiverkon ja maa-
lien etsimistä, kananhäkkiverkkoa ei löydy
15:09: Maalit ostettu
17:20: Hahmotelma kananmunakennoihin perustuvasta 
tukirangasta muodostuu
17:27: Askartelijoiden mieliala kohoaa
17:56: Runko rakentuu
18:07: Runko rakentuu ja pään anatomia 
kehittyy, liimaa kuivataan hiustenkuivaajalla
18:41: Kuorrutus paperimassalla alkaa
n. klo 20:00: Kuorrutus valmis

5.4.
08:00 Pään rakennus
10:55-22:20: Tuuletin puhaltaa polliisia

14:52: Kämmenten rakennus 
18:20: Vyön ja rähinäremmin kiinnitys

6.4. 
06:50: Maalaus alkaa
07:49: ¾ Patsaasta maalattu
08:28: Polliisi maalattu ja kuivunut
20:30 Polliisi luovutetaan Joensuussa Mikrovilluksen edustajille ja korkki aukaistaan
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Otsikon kysymys on valitettava ote 
elävästä elämästä, jonka allekirjoit-
tanut on kuullut liian usein. Vaikka 

kevään opiskelijariennot ovatkin kansan-
tarinoiden, omakohtaisten kokemusten ja 
ikuisten opiskelijoiden kertomusten perus-
teella opiskelijoiden elämän kulta-aikaa, 

päättyvät nekin hauskuudet aikanaan. Silloin katseet käännetään kohti kesää ja sen mu-
kanaan tuomia uusia mahdollisuuksia.

Kesätöiden kynnykselle on hyvä palauttaa mieleen työttömyyskassa-asiat. Työttö-
myyskassan kuulumalla vakuutat itsesi työttömyyden varalle. Toimintaidea on sama kuin 
kotivakuutuksessa. Maksat tasaisin väliajoin pienen summan rahaa vakuutusyhtiölle eli 
työttömyyskassalle. Työttömyyskassa turvaavaa tulosi, jos työttömyys yllättää. Kun loh-
kaiset pienen osan vakaista tuloistasi, saat sillä varmuuden odottamattoman tilanteen 
varalle.

Loimun opiskelijajäseneksi liittyessäsi voit liittyä samalla työttömyyskassaan. Voit liit-
tyä työttömyyskassaan myös jälkikäteen täyttämällä uuden hakemuksen opiskelijajäse-
neksi. Liittyessäsi kassaan sinulla pitää olla voimassa oleva työsuhde tai varma tieto siitä, 
milloin työsuhteesi alkaa. Loimun jäsenet ovat vakuutettuja Erityiskoulutettujen työttö-
myyskassa Erkossa. Kassaan liittymisestä voit ilmoittaa Loimuun etukäteen heti, kun tie-
dät minä päivänä työsuhteesi alkaa.

Milloin olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan?
Jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan, sinun täytyy täyttää työssäoloehto. Työssä-

oloehto tarkoittaa sitä, että sinun täytyy työskennellä kassaan liittymisen jälkeen opinto-
jesi aikana yhteensä vähintään 26 viikkoa. Yksittäisetkin työviikot kerryttävät siis työssä-
oloehtoa. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa. Kuukausipalkan tulee olla alan 
työehtosopimuksen mukainen, tai vähintään 1 189 euroa kuukaudessa. Jos teet töitä 
osa-aikaisella sopimuksella, suhteutetaan tuntipalkkasi täyteen kuukausipalkkaan, jota 
käytetään työssäoloehtoa tarkasteltaessa.

Työssäoloehdon voi kerryttää täyteen jo opintojen aikana, jolloin olet oikeutettu pa-
rempaan toimeentuloon valmistumisen jälkeen, jos työttömyys pääsee yllättämään. To-
dennäköisin ajankohta lyhyelle työttömyysjaksolle on valmistumista seuraava vuosi, jo-
ten työssäoloehdon täyttäminen opintojen aikana on erittäin suositeltavaa!

Loimun alojen opiskelijoiden keskiansiot kesällä 2017 olivat noin 2000 euroa kuukau-
dessa. Tällä tulotasolla ansiopäivärahaa saat noin 1200 euroa kuussa, joka on noin 500 

Miksi kukaan ei kertonut 
minulle opintojen aikana 
enempää työttömyyskassasta?

euroa enemmän kuin Kelan 700 euron suuruinen peruspäiväraha. Loimuun ja työttö-
myyskassaan kuuluvan opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 84 euroa vuodessa, joten jäsen-
maksut kuittaantuvat melko nopeasti takaisin jo lyhyen työttömyysjakson kautta. Ja jos 
taas työtilanteesi pysyy hyvänä, ei tuo 84 euroa vuodessa ole kovin suuri menoerä tulois-
tasi. 

Ps. Loimulla on tulossa huikea liittymiskampanja vappuna! Kun liityt liittoon 30.4., tai 
kirjaat liittymislomakkeeseen jäsenyytesi alkamaan tuolta päivältä, saat loppuvuoden 
opiskelijajäsenyyden ilmaiseksi!

Kirjoittaja on Loimun järjestöasiantuntija, joka on kuullut liian usein vastavalmistu-
neiden ja nuorten asiantuntijoiden sanovan, ettei työttömyyskassan tärkeyttä koros-
tettu heille opintojen aikana tarpeeksi.

Teksti: Henri Annila, henri.annila@loimu.fi, 09 6226 8550

©Juho Harmoinen
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Vuoden 2017 syyslukukaudella yli-
opistomme pääravintoloitsija vaih-
tui jälleen, mikä aiheutti ennen 

kaikkea työtä ja tuskaa opetella uusien 
ravintoloiden nimet. Pikkuhiljaa Juvenek-
sen toiminnasta alkoi löytyä riemastuttavia 
uusia piirteitä, kuten ennätyksellisen halpa 
kahvi ja 0,35€ porkkanakakut. Tämä kombi-
naatio on löytänyt tiensä monen opiskeli-
jan sydämeen vatsan kautta. Erityisen ihas-
tuneita iltapäiväiseen porkkanakutteluun 
ovat tämän jutun kirjoittajat, joten ajatte-
limme panostaa suhteeseemme porkkana-
kun kanssa ja tiedottaa laajemminkin ko-
kemuksiamme tämän leivonnaisen äärellä. 
Tässä miniartikkelissa arvostelemme kaksi 
marketteihin ilmestynyttä porkkanakakku-
tuotetta. Suunnitteilla on myös laaja Juve-
neksessa esiintyvän porkkanakakun bio-
metriaa käsittelevä artikkeli. Stay tuned.

Valiojogurtin kausimaku: Porkka-
nakakku

Sameli: Jo kannen avattuani ajattelin, 
että no niin, taas sitä sortui mainonnan 
mielikuviin. Purkista minua tuijotti vastaan 
tasaisen oranssi mönjä, joka ampui ennak-
ko-odotuksiani haulikolla jalkaan. Haju ja 
maku muistuttivat hyvin pitkälti hedelmä-
pommijogurttia ja sokkotestissä olisin luul-
lut tätä siksi. Maku ei sinällään ollut huono, 
mutta siitä ei tullut mieleen alkuunsakaan 
porkkanakakku…joku porkkanan vivahde 
saattoi löytyä. Jogurtissa ei ollut taikinamu-
rentakaan, mikä olisi tuonut kivaa suutun-
tumaa ja sitä itse porkkanakakkumaisuut-
ta. Pettymys. 2/5

Jaakko: Syömäkokemus alkoi lievällä 
pettymyksellä. Kauhoessani lusikalla jo-
gurttia ei nimittäin kyydissä näkynyt yhtään 
kyytiläistä – siis porkkanakakkupaakkua. 

Moiset pienet kaverit olisivat tuoneet kivaa 
porkkanakakkuista lisää ja tavan jogurteis-
ta eroavaa suutuntumaa. Paakut olisivat 
voineet tuoda myös leivoksesta tuttua ma-
kua tähän tuotteeseen, josta nyt tuli mie-
leen enemmänkin jokin hämärä hedelmä-
sekoitusjogurtti. Tarkemmin makustellessa 
takaa löytyi kuitenkin porkkanakakunkin 
makua. Ihan hyvää se kuitenkin oli. 3/5 

Valio Jäätelöfabriikki: Porkkana-
kakku 

”Täyteläinen makutrio vaniljakermajää-
telöä, porkkanakakunmakuista kastiketta 
ja kanelikeksin paloja.” 

 – Valion nettisivut

Jaakko: Pakkaus on hauska ja söpö tan-
dem-pyöräilevine surffarilehmineen. Kan-
nen alta paljastuu vielä kiva sisäkansi. Si-
säkannen alta valitettavasti paljastuu hyvä 
jäätelö, joka ei ole porkkanakakkujäätelö. 
Maku on hyvä joksikin muuksi jäätelöksi 

Porkkanakakkua kaikkialla
Teksti ja kuvat: Sameli Piirto & Jaakko Jokinen

porkkanankakkujogurtin tapaan, mutta toi-
sin kuin jogurtista, jäätelöstä ei löydy sitä 
hitustakaan leivoksen makua. Kastikkeen 
pitäisi olla sen makuinen, mutta tuota lu-
vattua aromia ei saanut mitenkään imutel-
tua irti. Ei soosirikkaalla palalla eikä aivot 
jäädyttävällä jättipalallakaan. Kanelikeksin 
palat ovat hyvä tekstuuria tuova rutiseva 
ja ratiseva lisä. Kinuskipiparijäätelönä 4/5, 
porkkanakakkujäätelönä 2/5.

Sameli: Ensimmäinen lusikallinen puski 
suuhun miellyttävän täyteläisen vaniljan 
ja kinuskin kimaran. Mieliala oli korkealla 
ja suussa rouskui kanelikeksien muruset. 
Pidemmän päälle, kun porkkanakakun 
aromia ei vain löytynyt, alkoi jäde muistut-
taa vain jotain normaalia kinuskijäätelöä. 
Jäätelö oli hyvää, mutta ei porkkanakak-
kumaisella tavalla. Keksinmuruset olivat 
paikoitellen aika kovia, kieleen tai posken 
sisäsyrjään puraisu oli monta kertaa lähel-
lä. Kinuskipiparijädenä 4/5, pokkanakakku-
jädenä 2,5/5.

Valiojogurtin kausimaku vuodelle 
2018: porkkanakakku

Oulun Maikkulassa Valio tehtailee fab-
riikissaan mm. porkkananakkujäätelöä
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Kas näin kävimme sivistyneessä hen-
gessä hienossa seurueessa maiste-
luiltaan, jonka teemaksi oltiin valittu 

monille tuttu kofeiini sen eri muodoissa. 
Jotkut jättivät illan väliin, vedoten kofeii-
nin liialliseen piristävään vaikutukseen (vii-
saita ovat he) mutta me muut ryhdyimme 
urheana koitokseen. Paikalle olivat ko-
koontuneet itseni lisäksi Otso, WP, Milla, 
Juho, Timo, Janette, Raami, Petra, Mikko 
ja Maria. Kofeiinin fenotyypeiksi olimme 
valinneet teen, kahvin, colajuomat ja ener-
giajuomat (eli jonnet) höystettynä muu-
tamalla kofeiinittomalla jokerilla. Juomat 
nautittiin sivistyneesti seisaaltaan keittiön 
lattiaan tukeutuen.

Ensimmäisenä ohjelmistoon valikoitui-
vat teejuomat. Artikkelin kirjoittajana ja 
näin ollen ylimpänä auktoriteettina totean, 
että tee on pahaa, eikä sovellu ihmisravin-
noksi. Korkeintaan itselääkintään.

English tea shop, Calming blend
• Hyvä tuoksu, maku laimea
• Aika meh, kiva “jälkimaku”
• Tyypillistä teetä, tuoksu hyvä mutta 

maku ei niinkään (=laimea ja vetinen)
• Laimea, voi johtua suhteista. Otin lisää
• Mautonta kuten tee yleensä

• Laimea, mutta saattaa johtua käytet-
tyjen teepussien määrästä. Raikas ja 
hyväntuoksuinen

Keskiarvo: (2+2+2,6+3+2+3,5+3)/7 = 2,59/5

Pirkka, Ruusunmarjatee
• Teenä hyvä koska ei sisällä teetä, kai-

paa sokeria
• Mehua, kielteiset mielleyhtymät
• Kiva punainen väri, vähän kuin mauton 

mehu, parempi kuin edellinen kuiten-
kin

• Mehumainen, laimea
• Vahva jälkimaku, mehumainen
• Laimee marjamehu
• Kiva vaaleanpunainen väri, mauton, 

hapan
Keskiarvo: (3+1+2,8+3+2+2+2)/7 = 2,26/5

Teetaikurin granaattiomena
• Geneerinen tee, mauton ja kitkerä, kai-

paa sokeria
• Tuoksuu kuin karkkihylly, maku “perus”
• Tuoksu kiehtovan hedelmäinen. Mais-

tuu teeltä eli siis toisin sanoen pahalta. 
Hunaja auttoi vähän.

• Perinteinen teen maku, vaatii hunajaa
• Mautonta, perus teen maku
• Teen makuinen

• Mukava hedelmäinen tuoksu, ilman 
sokeria kitkerää

Keskiarvo: (1,5+3+1,6+3+2+2,5+2,5)/7 = 2,⅗

Tesco finest, Vanilla chai
• Jouluinen tuoksu, laimea maku, hunaja 

paransi huomattavasti, hyvin pehmeä 
maku

• Tuoksuu joululta, pehmeä maku var-
sinkin hunajan kanssa

• Tuoksu tähän mennessä paras, maku 
vain lievästi kauhea

• Kitkerä joulu, jännä jälkimaku
• 3p hunajan kanssa
• Jouluinen, pehmeä, hunajan kanssa 

tosi tosi pehmeä
• Juon tätä normaalisti sokerin kanssa
• Keskiarvo: (2,5+4+2,7+2+3+4+5) = 

3,31/5

Sencha jungel
• Hyi
• Tuoksu “kumimainen”, maku KAMALA
• Hyh, maistuu vähän tilliltä
• Kitkerä
• Kitkerää
• Kitkerä, tillimäinen
• ilman hunajaa erittäin kitkerä, hunaja 

ei onnistunut peittämään kitkeryyttä
Keskiarvo: (0,5+0,5+1(säälistä)+2+1+0+1,25)/7  
= 0,89/5

Lipton, Forest fruit
• Ihan kelvollinen
• Tuoksu hyvä, maku meh
• Tuoksuu metsän hedelmiltä, ei tämä-

kään hyvää ole
• Pehmeää ja maistuu hyvälle
• Tuoksuu hyvälle mutta mautonta
• Hedelmäisen tuoksuinen, pehmeä
• Tätä teetä on tullu muulloinkin lipitet-

tyä, tuoksu ihana ja marjaisa
Keskiarvo: (2,5+2+1,2+4,5+2+4,5+4,5)/7   
= 3,03/5

Kashmir (“Sotatee” -liikanimi 
tuli Intian ja Pakistanin välisestä 
konfliktista alueella)
• Jouluinen tuoksu, maistuu kalalle
• Tuoksuu joululta, ei maistu miltään
• Tuoksuu vähän jouluisalta, ei maistu 

sotaisalta
• Hyvää, pidin, pehmeä
• Mautonta
• Joulumainen
• Mielenkiintoinen tuoksu, ilman huna-

jaa ei maistu oikein miltään
Keskiarvo: (0,5+1+1,1+4+2+3+2)/7 = 1,94/5

Teksti ja kuvat: Mauno Konu, kofeiinin uhri
The taste of bärrr :-DDD
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Seuraavana testasimme kahvit. Jälleen 
kerran kirjailijan auktoriteettia ja taiteellis-
ta vapautta käyttäen totean: Hyi helevetti. 
Mikä ihmisiä vaivaa. Pesisin tällä myrkyllä 
pytyn ellei se aiheuttaisi värjäymiä poslii-
niin. Kolmen eri kahvilaadun yhteensä noin 
3-4 senttilitran tilavuudella pärjään taas 
seuraavat kymmenen vuotta. Älkää tarjot-
ko minulle kahvia kun tulen kyläilemään.

Juhla Mokka (tietysti pauligin)
• Hyi kamala, maito ei auta, ideaali suh-

de 1:10:10 kahvi:maito:sokeri
• Perus kahvia
• Maidolla ja sokerilla ihan juotavaa
• Hyi olkoon
• Kahvi on hyvää
• Pahaa, maidon kanssa menee alas. En 

tosin ole opetellut juomaan kahvia
• Keskimääräistä parempi peruskahvi, 

kuten saludo tai kultakatriina
• Vähän latkun makuista
Keskiarvo: (0+3+3+0+5+3+0+3,5+3)/9 = 2,28/5

Vitun hyvä kahvi
• Hyi helevetti, en tienny että juhlamok-

kaa pahempaa löytyy
• Tuli liian vahvaa, itse maku hyvä
• Nimi lupaa paljon, tuoksuu laaduk-

kaalta, maidon kanssa ihan ok
• Ei Jeesus
• Ihan jees kahvia

• Ei ole nimensä mukainen, hyi kauhia
• Vaikka kahvin annostelu aivan perseel-

lään, niin nimihän sen sanoo, vitun hy-
vää

• Vitun hyvää, pehmeän makuista
Keskiarvo: (-1+π+3-1+4+2+0+5+4)/9   
= 2,126843628.../5

Kultakatriina tumma paahto
• Kuolema tulee suksilla
• Pehmeä maku
• Ei kommentteja, tai no, kahvilta se 

maistuu, ei erityisen hyvältä sellaiselta
• Kylmät väreet, hyi saatana
• Vähän kitkerä
• En kestä enää En pysty enää maistele-

maa
• Tumma paahto ei pelastanut, ihan jees 

mutta ei mitään sykähdyttävä
• Ihan kahvin makuista
Keskiarvo: (-1,5+3,5+2,2-1+4+1+0+2,5+4)/9  
= 1,63/5
§
No niin… nyt kun tämä Via Dolorosa on 
kärsitty niin päästään vähän hilpeämpiin 
tunnelmiin. Seuraavaksi siirryimme vir-
voitusjuomiin. Aloitimme kofeiinittomilla 
limonadeilla ja siirryimme niiden jälkeen 
colajuomiin.

Linnuse Kali (Kali? Käli?) - 
Virolainen kotikalja
• Tosi outo (ei paha)
• No words
• Maistuu vähän Julmustilta, hiilihappo-

ja voisi olla enemmän
• Pidin
• Hyvää juotavaa
• Simamainen, erittäin hyvää
• En päässyt oikeen makuun, jännä eri-

koinen sekametelisoppa
• Pehmeää ja makeaa
Keskiarvo: (3+4,5+3,4+4+4+5+2+4,5)/8 = 3,8/5

Laitilan sitruunasooda

• Tosi hyvää, sitruunainen
• ei niin makea, mutta hyvää
• Vähän kuin Sprite mutta sitruunaisem-

pi ja parempi
• Pidin, tuli mieleen drinkkiblendi
• Maistuu sitruunalle, ylläri
• Spritemainen, sitruunaisempi
• Maistuu spritelle
• Ihan jees, mutta samaa peruskamaa 

limukaks
• Sitruunaista, mehumainen
Keskiarvo: (4,5+3,5+4,1+4+3+4+3+2,5+3,5)/9  
= 3,57/5

Laitilan Le Pom
• Vaikea kuvailla
• Vähän ku Pommac
• Pommaccia, hieman kuivempaa
• Kyllä tätä juo vähä
• Ihan ok
• Pommacimainen
• Maistuu Pommacille, ihan jees
• Vaa pari kertaa aikasemmin Pommacia 

juonu, menee alas mut en ostais
• Pitäisi olla hedelmäistä mutta on en-

nemminkin teollisen makuista
Keskiarvo: (3+3+3,8+3+3+3+3+2+1)/9 = 2,76/5

Laitilan Jaffa
• Jaffana ei niin makea
• MAHATAUTI
• Väkevän virtsan väristä, ihan okei maku
• Laimea jaffa
• Sitrusmaisempi jaffa
• Jaffan makuinen, mutta maistuu joten-

kin lisäaineilla kyllästetyltä (Niinhän ne 
kaikki ovat mutta eivät maistu siltä)

• Jaffa on jaffa
• Imelää, vähän liian makeaa
Keskiarvo: (3,5+1+3,3+4+4+2,5+2+2,5+1,5)/9  
= 2,7/5

Latilan Rio Cola
• Maistuu julmustille
• Hyvää

• Tämäkin maistuu vähän julmustille, 
makeaa

• Kaikki colat samoja
• Rio Cola oli eniten muista erottuva
• Hyvin paljon colakarkkien makuista
Keskiarvo: (3+5+3,4+1+3+3+2+1)/8 = 2,68/5

Coca-Cola
• Hyvä cola
• Kyllä kokis on kokista
• Mukavan hiilihappoista, makeaa
• Kaikki colat samoja
• Ei mitään eroa Rainbow colaan
• Makea
Keskiarvo: (4,5+5+3,8+1+3+3+1)/7 = 3,04/5

Pepsi
• Ei niin hyvä kuin kokis
• Itse juoma 3/5 mutta koska Messi 5/5 

(Toim.huom. keskiarvo 4/5)
• Ihan hyvää, makeaa
• Kaikki colat samoja
• Makeampi
Keskiarvo: (4+4+3,8+1+4+2,5+1)/7 = 2,9/5

Rainbow Cola
• Parempi kuin Pepsi, ei niin makea
• Kitkerää
• Jäi vähän tahmea maku suuhun, ei niin 

hyvä kuin muut colat
• Kaikki colat samoja
• Ei mitään eroa Coca-colaan
• Makein

Keskiarvo: (4,5+2+3,2+1+3+3+1)/7 = 2,53/5
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Ei viddu make :-DDD lobugs me viel juodiin 
hirveesdi ES ja muida bärinäjuomii. sid me 
gadoddiin leffaa iha bärinöissä ja lobuks 
me mendiin odson moboaudolla ajamaan 
gylabilisdä oulun gesgusdaan :-DDD siel 
fobba meinas oddaa meijäd giinni mudda 
mä bisdin lisää ES dankkiin nii mendiin ai-
nagi 50 gilsaa dunnissa :-DDD

Euroshopper energy drink, eli ES
• Miksi jonnet juo tätä, tosi outo maku
• Samaa paskaa
• Äklöä, kirpeää, ylenpalttisen makeaa 

Ebin :DD
• Hämmentävä maku, muistuttaa josta-

kin
• Pettymys
• Maistuu normi energiajuomalle
• Kusen väristä ja sillehän se maistuikin
• Tuoksuu hedelmäaakkosilta muttei 

TOD maistu =(
• Sitruunaisempi ja hedelmäisempi kuin 

Monster
Keskiarvo: (3+jonne+2+1+3+1,5+2+0,5+1+2)/10 
= ((16+jonne/10)/5

Monster energy
• Maistuu jollekin lääkkeelle
• Parempi ku ES
• Parempi kuin ES, premium pärinät, he-

delmäinen
• Parempi, mutta maku
• Maistuu normi energiajuomalle
• Parannusta edelliseen, mutta silti pas-

kaa, eliittimiehen kusta
• Tuoksuu edelliseltä, maku edellistä he-

delmäisempi
• Jonnepommac, kuivempi
Keskiarvo: (3+(jonne+1)+2,5+2+4+4+2+1+1,5+4)/10  
= ((25+jonne)/10)/5

Mega Force
• Maistuu ES
• Aika sama ku ES

• Muistuttaa ES, ei yhtä kirpeä mutta 
tahmean imelä

• ES iha sama
• Maistuu normi energiajuomalle
• Kts. numero 1
• Miten nää kaikki tuoksuu samalta??? 

kitkerää
• Ei niin sitruunainen mutta hedelmäi-

nen
Keskiarvo: (3+(jonne±1)+2+1+3+1,5+2+0,5+1+3)/10 

= ((17±1+jonne)/10)/5

Illan päätteeksi voin todeta, ettei kofeiini 
sovi minulle. Vaikka nautittujen kofeiinipi-
toisten juomien yhteismäärä vastasi vain 
noin kahta kupillista, maistelutilaisuuden 
jälkeisen elokuvan aikana iskenyt kofeiini 
aiheutti epämiellyttävää päriää, kiihdytet-
tyä masennusta™ ja ikävää paranoiaa, joka 
jatkui koko illan. Tätä myyttistä piristävää 
vaikutusta en huomannut. Täten julistan 
yhden koehenkilön kokemusperäisen em-
piirisen tutkimuksen tulosten nojalla kofe-
iinin haitalliseksi aineeksi ja näin ollen ih-
misravinnoksi sopimattomaksi.

Kolasokkotesti, sokkokolatesti, kokkosolatesti

Piruuttaan alla mainitut halusivat vertailla colajuomia sokkotestillä.

Kootut lausahdukset
Koonnut ja editoinut Otso

”Teetä elikkä mautonta” 
– Juho

”Periaatteesta kaikille teelaaduille 2/5” 
– Mauno

”Röörien puhdistus” 
– Milla teenjuonnin välissä

”Tää on semmosta teetä mitä mä pystyn juomaan ku tässä ei oo teetä” 
– Mauno

”On muuten hyvää hunajaa” 
– Milla teestä hunajan kera

“Hankoon!” 
– Maria kun maistellaan Kashmirin teetä

”Hyi olkoon!” 
– Mauno Juhla Mokasta

”Haisee kissanpaskalta” 
– Mauno Vitun hyvän kahvin tuoksusta

”Jeesus saatana se oli kamalaa” 
– Milla Vitun hyvästä kahvista

”Siirrytäänkö jonneihin?” 
– Mauno ku aletaan maistaa ES:ää

”Tän toisen nimi on eliittijonnen kusta” 
– Mikko Monsterista

”Monster on sitä mitä äidin pikku Herbertille ostetaan” 
– Mikko Monsterin käyttäjäryhmästä

”Täytyy kyllä sanoa että on nääki hyviä aineita” 
– Raami energiajuomista

 Oikea vastaus 

 Rainbow Pepsi Coca-cola Rio Cola 

Timo Rainbow Pepsi Coca-cola Rio Cola 

Mikko Pepsi Rainbow Coca-cola Rio Cola 

Juho Rainbow Rio Cola Coca-cola Pepsi 

Janette Pepsi Rainbow Coca-cola Rio Cola 

Maria Pepsi Rainbow Coca-cola Rio Cola 
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Thump! The last thing I heard as an 
european football hit me in the head. 
Still a bit stunned I looked up to team 

Syntaksis standing on the bright snow co-
vered football field with my friends smiling 
and waving in apology. Laughing I walked 
over and we began to play snow football. 
Yes that’s right, football in the snow! The 
field was covered in at least half a meter 
of snow. The smell of grilling sausages fil-
led the chilly air as we organized our teams 
on the field. Soon the referee sounded the 
whistle and each opposing team stumbled 
through the deep snow, chasing the foot-
ball towards the goal. As the game went 
on I could feel the cold air in my lungs and 
snow in my shoes, it was quite a workout. 
It was the coolest game! Snow football is 
one of the many fun events I’ve taken part 
here in Oulu. 

When I first arrived in Finland I was 
greeted by my kummi Henna. She showed 
me and everybody in my kummi group 
around the university, the city center and 
introduced us to the biology guild; also 
known as Syntaksis. I’ve had the opportu-
nity to meet new friends from Finland and 
all over the world through the biology guild 
and my kummi group. Events organized by 

guild, such as snow football, have been 
very fun and a good way of getting to know 
everybody in Syntaksis. One of the guild’s 
trips to Oulanka National Park was really 
nice because I got to see some of Finland’s 
beautiful nature; it was also really cool 
seeing reindeer along the way. 

While in Finland I’ve learned some of 
the Finnish language. Finnish has been a 
fun and rewarding language to speak. It’s 
unlike many other languages in Europe 
because it belongs to another language 
family tree. It uses post positions that mo-
dify words to communicate. As a result if 
someone wants they can continue com-
pounding words together to make one very 
long word such as lentokonesuihkuturbiini-
moottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas. 

Studying abroad in Finland has been a 
wonderful experience. Seeing Finland’s 
spectacular nature and meeting new fri-
ends have been some of my favorite things; 
hopefully soon I will get to see the nort-
hern lights or revontulet as they are known 
in Finnish. I have enjoyed studying in Oulu 
and going to Syntaksis events have been 
fantastic. I’m looking forward to the new 
experiences and friends the rest of the se-
mester will bring.  

The adventures of King Solomon
Text: Solomon Miller

Työttömyyskassaan kuuluminen on fiksua! 

VAKUUTA ITSESI PAHAN PÄIVÄN VARALTA!
Kesätöiden alla on hyvä muistaa 
liittyä työttömyyskassaan, jotta 
ehdit kerryttää työssäoloehdon 
täyteen ennen valmistumistasi. 
Työttömyyskassa toimii kuten 
muut vakuutukset, et voi ottaa sitä 
takautuvasti.

Loimun alojen opiskelijoiden vuoden 
2015 kesätöiden keskiansio oli noin 
2 000 € kuukaudessa. Näillä tuloilla 
ansiosidonnaisen päivärahan suuruus olisi 
noin 1 200 € kuukaudessa, joka on noin 
500 € Kelan maksamia tukia suurempi.

Työssäoloehdon kriteerit pähkinänkuoressa:

• Voimassaoleva palkkatyösuhde liittymishetkellä
• Opiskeluaikana yhteensä 26 työviikkoa, 

minimityöajan ollessa 18 tuntia viikossa. 
Opetustyössä työaika on 8 opetustuntia viikossa.

• Korkeakouluopinnot pidentävät tarkastelujaksoa 
korkeintaan seitsemällä vuodella. Muutoin 
tarkastelujakso jonka aikana työviikot tulee kerryttää, 
on 28 kuukautta.

• Kokopäiväisessä työsuhteessa palkan pitää olla 
vähintään TES:n mukainen. Jos alalla ei ole työ
ehtosopimusta, palkan on oltava täysiaikaisesta työstä 
vähintään 1 187 € kuukaudessa (2017). Osaaikaisten 
ja tuntityöläisten palkat suhteutetaan työaikaan.

Liity Loimuun ja 
työttömyyskassaan 

osoitteessa  
www.loimu.fi.
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Erään biovisan jälkimainingeissa 
Teron pubissa saimme loistavan 
ajatuksen - pidetään venäläinen 
vodkailta! Pääsylippuna toimii 

vodkapullo ja suolaisia ruoka-asioita, sitten 
nostellaan maljaa vodkalla ja syödään suo-
laisia ruoka-asioita. Ajankohdaksi osoittau-
tui sopivasti keskiviikko parin viikon pää-
hän. 

Päivä ennen h-hetkeä joku vielä sattui 
tämän muistamaan (voihan perkele, sillä 
olihan tiedossa kohtuu aikainen aamu, eikä 
viinan juonti viinan juonnin takia erityi-
semmin inspiroi). Kohti Alkoa ja suolaisten 
ruoka-asioiden ostoliikettä siis kuitenkin! 
”Venäläisiksi” ”vodkiksi” valikoituivat pul-
lo Russian Standardia, Koskenkorva pullo 
(sellainen kaunis lasinen) ja Leijonaviinaa. 
Särpimiksi (suolaiset ruoka-asiat) oli mm. 
metukkaa, smetanaa, sinappisilliä, suola-
kurkkuja, nakkeja, ruisnappeja, kylmäsavu-
lohta, suolakeksejä ja juustoa. Välijuomana 
puolukkamehua ja kuplavettä. 

Viinasten juominen tapahtui niin, että 
shotit kaadettiin laseihin, kaikki nousivat 
ylös ja kiertäen pidettiin aina yksi puhe per 
lasillinen. Pääpaino oli syömisessä ja kes-
kustelussa. Aluksi puhuimme mineraalien 
ja eliöiden vuorovaikutuksesta, politiikasta 
ja älyttömästä some-elämästä. Totesimme 
jopa geologit oikein hyödyllisiksi otuksiksi. 
Otteita alkuillalta:

”Täytyykä viina juoda?” - ”Itse asiassa, 
viina pittää juua!”

”Miksi sulla on amfetamiinilusikka?” - 
”Se on suolalusikka!!!” - ”Joo joo me usko-
taan, se toi vaan mielikuvia elokuvista”

”Humalan taso on lineaarinen*”
”Puolukkamehu on hyvästä”
”Junat ja *vodkanjuojahenkilöt2* ovat 

luotuja kulkemaan”
 Myöhemmin illasta seuraamme liittyi 

myös lempiankeuttajamme naapurimaasta 
(mukanaan pullo Stolitšnajaa ja suklaakon-
vehteja ja parhaita kaurakeksejä suoraan 
Turun kauppatorilta)! Keitimme kahvia ja 

Smelleristä – vodkailtatarina
Teksti: Eräs ihminen – Kuva: Slaavili

söimme suklaakonvehteja ja parhaita pai-
miolaisia kaurakeksejä. Olo alkoi muuttua 
epämiellyttäväksi, mutta muuttui sokerin 
syönnin loputtua kohta taas aivan mainiok-
si! Johtopäätöksemme:

”Sokeri on saatanasta, suola on kunin-
gas/kuningatar/hallitsijahenkilö.”

”*ankeuttajahenkilö* tulehan juomaan 
viinasi”

”..ja mun sukkakin on väärinpäin glu-
koosi perkele vittu saatana!”

”Venäläinen ilman suolasärpimiä on no 
go”

”Junat ja *vodkanjuojahenkilöt2* ovat 
luotuja juomaan”

”vodkanjuojahenkilö1 on aina metukka-
päissään”

Huolissamme katselimme suolasärpimi-
en hupenemista. Jääkaapista löytyi onneksi 
vielä selleri. Siitä syntyi illan (alkuyön) pa-
ras hittiruoka smelleri (= selleri+smetana). 
Pohdimme myös sellerin makua. Päädyim-
me seuraavan olevan varsin kuvaava: väl-
jähtänyt huoneenlämpöinen greippilonke-
ro johon on lisätty currya. Särpimet alkoivat 
toden teolla huveta, viinaa tosin vielä oli. 

Teimme seuraavan lisäyksen aiemmin lau-
suttuun: ”*ja kun särvin loppuu, tulee vä-
hän eksponentiaalinen”. Keskustelimme 
opiskelusta ”Annamari* sp on jumalatar” 
ja M. A. Nummisen musiikista: ”DÄGÄ, 
DÄGÄ DÄGÄ DÄGÄ DÄGÄ!” Sitten tuli naa-
puri silmät vihaa leiskuen huutamaan omia 
päätelmiään vodkaillastamme (oli tosiaan 
alkuyö). Hajaannuimme tahoillemme nuk-
kumaan.

Seuraavana päivänä olo ei ollut ollen-
kaan hassumpi, krapulasta oli vain hentoi-
nen häivähdys. ”Hmm nää suolakurkut on 
hyviä, miksei meil oo vodkaa.” Ei se ollut-
kaan pelkkää viinan juontia viinan juonnin 
takia, vaan varsin parahultainen kulttuu-
rielämys ystävien seurassa. Humalan ole-
mus oli myös perinteisestä tunkkaisesta 
oluthumalasta perin poikkeava. Käytettyjä 
kuvauksia olivat lineaarisen lisäksi kirkas ja 
energinen. 

ps. Ainoa kusetuskin tapahtui lempian-
keuttajahenkilön toimesta tämän vodkala-
seilla. 

pps. Vein seuraavana päivänä naapurille 
kukkia ja suklaata.

Juhlapöytä tarjoiluineen vodkailtatyyliin. Smellereitä ei kuvassa

Wabuu-pesukarhu 
asian ytimessä.
P.S. Venäläinen ei 
juo koskaan suo-
raan pullosta
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Teen, kahvin ynnä muiden lähinnä 
kofeiinipitoisten nautintoaineiden 
maistelmushetken (ks. The taste of 

bärrr :-DDD) jälkeen enemmistö maistelu-
kööristä asettautui mukavasti sohvaan ja 
tuoleihin television ääreen: Vuorossa oli 
tutustuminen viime aikojen elokuvatar-
jonnan ehkä mielenkiintoisimpaan tuotok-
seen, brittiläis-amerikkalaiseen scifijännä-
riin Annihilation (Suom. Hävitys.) Elokuva 
löytyy ainakin tätä kirjoittaessani Netflixis-
tä, ja suosittelen sen katsomista jokaiselle 
kanssabiologille, jolta löytyy (omat tai naa-
purin serkun kissan ) tunnukset kyseiseen 
suoratoistopalveluun. 

Siihen liittyen ensin muutama sananen 
elokuvan julkaisusta: Alun perin se ilmes-
tyi Amerikassa Paramountin julkaisemana, 
mutta elokuva meni ilmeisesti jenkeiltä yli 
hilseen ja sitä pidettiin liian tieteellisenä. 
Niinpä levitysoikeudet myytiin Netflixille, 
joka toi elokuvan nähtäväksi myös muulle 
maailmalle. 

Varoitus! Tästä alkaa se osuus, joka saat-
taa sisältää pieniä määriä spoilereita. Joten 
mikäli haluat välttyä niiltä, suosittelen ole-
maan lukematta artikkelia tästä eteenpäin. 

Mielenkiintoiseksi elokuvan tekee eten-
kin se, että tarinan päähenkilö on Natalie 

Portmanin esittämä solubiologi Lena, ja 
biologia on muutenkin tärkeässä roolissa 
tässä tieteiselokuvassa. Mystinen hohde, 
josta lähestulkoon kukaan ei tähän men-
nessä ole selvinnyt elävänä ulos, herättää 
Yhdysvaltain hallituksen kiinnostuksen, 
ja Lena yhtenä jäsenenä eri tieteenalojen 
edustajista kootussa partiossa lähtee telt-
taretkelle selvittämään mitä tämä hohde 
kätkeekään sisäänsä. 

Ja jos jonkinmoista omituisuutta sieltä 
löytyykin: Muun muassa ennennäkemät-
tömän erikoisia kasveja ja hirvieläimen ta-
paisia otuksia, joiden sarvissa kasvaa lehtiä 
(olivat siis lehtisarvisia) sekä hieman hirvit-
tävämpiäkin mörköjä, kuten mutatoitunut 
alligaattori joka saadaan hädin tuskin hen-
giltä rynnäkkökiväärillä. Elokuva alkaakin 
pian muuttua melko raa’aksi ja kaunistele-
mattomaksi, välillä jopa odottamattoman 
ahdistavaksi. Loppua kohden myös psyke-
deelisyys lisääntyy. 

”Mä haluun kans tota samaa piriä”  -Otso 
Sitten itse arvosteluun. Suurin plussa 

ehdottomasti siitä, että elokuva on visuaa-
lisesti tavattoman hieno. Elokuvan tieteelli-
syys kuitenkin ontuu pahasti näin biologin 
näkökulmasta, ja tarinassa esitetyt selityk-
set epätavallisille ilmiöille ovat melko kor-

Hävityksen kauhistus
Elokuva-arvio: Annihilation (2018) 

Teksti: Wille-Pekka Lepo – Kuvat: Paramount Pictures

kealentoisia ja tuntuvat hyvin kaukaa hae-
tuilta. 

”Tämä ei ollut tarpeeksi tieteellinen”  
-Mauno 

Kaikki kaikessa, joka tapauksessa eloku-
va oli ihan katsomisen arvoinen ja mieleen 

jäi paljon kysymyksiä. Uusi katselukerta 
auttaisi varmasti saamaan tästä paljon 
enemmän irti. 

Arvosanaksi elokuvalle annan pseudo-
tieteelliset

3,5/5
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”Syön poroa ja paskannan PCR:ää” 
– Katri

”Meillä lähtee koti!” 
– Jan hätääntyy Junttibileissä

”Voinko maistaa purkkaa” 
– Raami

”Kuinka pitkä sä olet?” 
– Helmut kysyy Glumoffilta aulakahvilan edustalla 

”Kun lintu on hengissä, oletetaan, että se on hengissä” 
– Jari Päkkilä tiltin jatkokurssilla

”Hyvä kahvi on kuin halaus. Kiltiksen kahvi on kuin potku päähän.” 
– Allu

”Linnut on tylsiä…ne on keltaisia ja sanoo piip piip” 
– Mauno 

”Hauskaa!” 
– Oululaiset BiTassa

Mainiot möläytykset & 
arveluttavat argumentit 

Koonnut: Madagascarin pöhisevä Sameli

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt tilanteita, joissa tietyn sanan (tarkoituksellinen) 
käyttö laukaisee joukossa yleistä kommunikointia puurouttavan ja jopa välillä häiritse-
vän yhteislaulun. Tulevia vapun tapahtumia varten alle on koottu muutamia kiertoilma-
uksia, joilla välttää kyseiseen tilanteeseen ajautumista.

H-sanalle vaihtoehtoisia synonyymejä:

Kivaa, mukavaa, loistavaa, hupaisaa, mahtavaa, hilpeää, lystikästä, hulvatonta, poske-
tonta, ja metkaa.

Hauskaa Wabua!

Näin vältät astumasta h-miinaan
Avuliaat neuvot antaa: Alkotso

Wabubingo
Toimitus
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Vappuristikko
Wabu-Sameli

Pystysuoraan
1. vappuna kymmeniä
3. teekkarien lakeissa
4. vapun tärkein vaate
6. muumit juo
7. ruotsissa
10. lämmin vuodenaika
11. tähtijuoma
13. henkinen krapula
15. vapun toiseksi pa-
rasta lukemistoa
17. juoppohulluus
20. eläimillä keväällä

Vaakasuoraan
2. teekkarifuksit kastuu
5. lakitetaan
8. voit löytää suomen-
ruotsalaisen naisen
9. soivat galapagossaa-
rilla
12. fuksien huoli
14. käytetään vapuksi
16. _ infinitus
18. vapun parasta luke-
mistoa
19. sitä pittää juua
21. rinnat

*huokaus* 
vielä viikko...
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Kootut tapahtumat humanistien, luonnontietelijöiden, 
teekkarien ja oamkilaisten listoilta.
TORSTAI 19.4.

klo 16 Wapun avajaiset @Sokos Eden
klo 22 Wapun avajaisten wiralliset jatkot @Ilona

LAUANTAI 21.4.
klo 15 Juomalauluharjoitukset @Oulun Teatterin   
  kupeet
klo 19 Teekun Wappukonsertti @Caio

SUNNUNTAI 22.4.
klo 12 Kirkkovenesoudut Kuplafutis @Tuiran ranta
klo 22 Jälkisoudut Jälkifutikset @Ilona

MAANANTAI 23.4.
klo 20 Ööpisgaala @Teekkaritalo

TIISTAI 24.4.
klo 12 BBQ-bileet @Humanistipääty
klo 18 BBQ-jatkot @Teekkaritalo

KESKIVIIKKO 25.4.
klo 14 Wappu beer pong @Teekkaritalo

TORSTAI 26.4.
klo 13 KotiKaupungin Lyhyt @Wesibussi
klo 13 Olutjooga @Hevimesta
klo 14 Wappusuunnistus @Oulun yliopiston   
  ympärys
klo 22 Aatonaatonaatonaatonaatonapinakapina   
  @Hevimesta
klo 22 Wappureivit @Ilona

PERJANTAI 27.4.
klo 12 Wappupiknik @Humanistipääty
klo 15 Teroexcu @Teron Pub

LAUANTAI 28.4.
klo 10 PäiväDisko @Kaarlenholvi
klo 13 Päiväkännit @Hevimesta (Huom!    
  Wesibussin heittokyydit klo 13 ja 14)
klo 14 Tynskän työntö @Kaljaasintie 8 (Hietasaari)

SUNNUNTAI 29.4.
klo 12 Teekkarien tempaukset ja fuksikisat    
  @Torinranta
klo 22 Waatonaaton bileet @Ilona

MAANANTAI 30.4.
klo 12 Wappukulkue @Keskusta
klo 12 Franzénin lakitus @Franzéninpuisto
klo 14 Teekkariuitot @Åströminpuisto
klo ?? Teekkaritorvet @Joku Paikallinen Pubi
klo 21 Waaton bileet @Hevimesta

TIISTAI 1.5.
klo 3.33.33 Ashematunnelin örinät @Asematunneli
klo 10 WappuVimpa @Yliopisto
klo 12 Wappupiknik @Linnansaari
klo 14 Teekkaritorvien Wappukonsertti    
  @Rotuaarin lava

Wapun tapahtumia
Jaakko Jokinen

Rasti ruutuun, jos kä-
vit tapahtumassa!

WESIBUSSIN NORMAALIAJOT 
Lähdöt parittomin tasatunnein yliopistolta, parillisin keskustasta.

Ke 25.4.  klo 21-24
To 26.4. klo 19-24
Pe 27.4. klo 16-24
La 28.4. klo 16-24
Su 29.4. klo 13-24
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