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Pääkirjoitus

ämän kevään Wirikkeen teemaksi
päätyi meitä kaikkia kasvatustieteilijöitä tavalla tai toisella yhdistävä asia: opiskelu ja opiskelijaelämä.
Opiskelu ja sen tuoma opiskelijan arki
ja opiskelijaelämä pitää meillä jokaisella erilaisia asioita sisällään ja merkitsee jokaiselle meistä eri asioita,
mutta on kuitenkin varmasti monelle
meistä keskeinen osa elämää tälläkin
hetkellä.
Tämän Wirikkeen mukana lähdemme matkalle opiskelun maailmaan.
Opiskelijan arki ei ole aina ruusuilla
tanssimista, on stressiä, koulukiireitä
ja usein myös työssäkäynnistä huolimatta matala toimeentulo. Opiskeluelämä avaa kuitenkin oven myös
uusille ihanille asioille: uusien asioiden oppimiselle, uusille ikimuistoisille
kokemuksille ja opiskelutapahtumille,
mahdolliselle vaihtovuodelle. Minulle
tärkeimpänä ovat olleet ihanat uudet
ystävät, jotka tekevät opiskelusta vaivan arvoista ja joiden kanssa saan jakaa opiskelun ja elämän ilot ja surut.

ruokareseptit ja ihanat Katkon hyvinvointi-illan smoothiet ja herkuttelemme cup cakien muodossa. Tutustumme eri värisiin opiskelijahaalareihin ja
koulutuspoliittisen vastaavan toimintaan ja lähdemme kierrokselle Turun
yöelämään. Pistäydymme myös kulttuurimatkalle Mexicoon.
Lähde siis mukaan matkalle ja tunnustele miltä opiskelijaelämä oikeasti
tuntuukaan. Usein kuulee sanottavan,
että opiskelu on elämän parasta aikaa. Se onkin kuitenkin varmasti yksi
ainutlaatuisimmista ajoista elämässämme, joten pysähdytään yhdessä
hetkeksi ja nautitaan siitä ajasta tässä
ja nyt!

Päätoimittaja
Salli Rantanen

Lähdemme ensiksi matkalle vuosien
taakse, nimittäin opettajamme Annukka Jauhiaisen opiskeluvuosiin,
missä hän kertoo omasta opiskeluajastaan. Keskitymme opiskelua tukeviin elementteihin, sillä opiskelijan elämään kuuluu opiskelun lisäksi
myös olennaisesti terveys, hyvinvointi, ruoka, vapaa-ajan vietto ja erilaiset
opiskelijatapahtumat. Testaammekin
edulliset opiskelijabudjetille sopivat
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Opiskelijaelämää vuosien takaa
-haastattelu Annukka Jauhiaisesta

”Opiskelijaelämä on ihmisen parasta
aikaa” kuulee monesti sanottavan.
Kuitenkin varmaa on vain se, että opiskelijaelämä ei kestä loputtomiin vaan
sekin tulee päättymään aikanaan.
Mitä opiskelijaelämä sitten loppujen
lopuksi merkitsee? Kelan tuilla kitkuttelua, tenttejä, oppimispäiväkirjoja,
esseitä, harjoitustöitä? Itse opiskelujen ohella opiskelijaelämään sisältyy
kuitenkin paljon kaikkea muutakin.
Turun yliopiston kasvatustieteen
laitoksen lehtori Annukka Jauhiainen
muisteli omaa opiskelijaelämäänsä
kolmenkymmenen vuoden takaa.
Yhden vuoden hän vietti Kuopiossa
koti- ja taideteollisuuskoulussa ja
vuonna 1983 hän aloitti Turun
yliopistossa
kasvatusalan
suunnittelun,
hallinnon
ja
tutkimuksen
koulutusohjelmassa.
Opiskelu erosi nykypäivän opiskelusta
mm. opetusmenetelmien, sisältöjen

sekä kirjallisuuden osalta. 1980-luvulla piirtoheitinkalvot olivat arkipäivää
ja luennoilla oli käytävä, sillä luentomateriaaleja ei saatu internetin kautta. Tämä merkitsi myös sitä, että muistiinpanotekniikan tuli olla hallussa.
Kirjoituskoneen avulla tehtiin kaikki
esseet ja muut työt. Annukka muistaa
muun muassa kuinka aikaa vievää oli
kandidaatin työn kirjoittaminen, kun
kappaleiden muutos tuli tehdä leikkaa
- liimaa tyylillä. Yksittäiset kirjoitusvirheet paikattiin korjauslakan avulla.

”Opiskelijaelämä oli kolmisenkymmentä vuotta sitten vaatimattomampaa ja
työllistymisestä ei kannettu
huolta samassa mittakaavassa mitä nykyään”
Opetuksen sisällöt painottuivat paljolti peruskouluun ja Annukan mukaan sisällöt ovatkin nykyään monipuolisempia, sillä niissä käsitellään
eri koulumuotoja ja -tasoja. Vielä
1980-luvulla opintojaksot periytyivät luennoitsijoilta toiselle ja sisällöt saattoivat pysyä pitkään täysin
samoina. Nykyään opintojaksojen
kehittämisessä ollaan kunnianhimoisempia. Opintojen haasteellisuus tai
helppous vaihteli opintojaksoittain.
Toisaalta jotkin tietyt tekijät toivat
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oman haasteensa opiskeluun. Esimerkiksi kirjastonkäyttö oli aivan toisenlaista samoin kuin tiedon etsintä
ylipäätään. Nykyään vieraskielinen
kirjallisuus opinnoissa on englanninkielistä. 1980-luvulla tenttikirjoina
oli myös ruotsinkielistä kirjallisuutta
ja mahtuipa mukaan vielä saksankielisiä teoksia. Tenttikäytännöt sen sijaan
ovat pysyneet yllättävänkin
samoina.
Luennoitsijoista Annukalle ovat jääneet
mieleen Taimo Iisalo
sekä Kullervo Sartes. Taimo oli oikea
vanhanajan herrasmies pukeutumista
myöten. Hän myös
innostui helposti ja
täten oli myös opiskelijoille innostava. Kullervo puolestaan oli mielenkiintoinen persoona,
jota jopa hieman pelättiin, sillä hän
ei päästänyt opiskelijoita niin helpolla. Educariumin käytävillä edelleenkin käyskentelevät Risto Rinne sekä
Joel Kivirauma ovat myöskin opettaneet Annukkaa. Ennen Educariumia
kasvatustieteen laitos sijaitsi kuitenkin Lemminkäisenkadulla ja Annukka muistelee laitoksen olleen paljon
pienempi ja sokkeloisempi, mutta
samalla myös kotoisampi. Opiskelijat ja luennoitsijat tapasivat toisiaan
jatkuvasti laitoksen pienissä tiloissa
ja muistoihin on jäänyt myös kahvio,
joka toimi eräänlaisena kohtaamis-

paikkana. Opiskelijaelämä oli kolmisenkymmentä vuotta sitten vaatimattomampaa ja työllistymisestä ei
kannettu huolta samassa mittakaavassa mitä nykyään. Opiskelijaperheet
olivat myös yleisempiä, sillä monet
hankkivat lapsia jo opiskelujen aikana.

”Ainejärjestö oli merkittävin vapaa-ajan toiminnan järjestäjä, joka silloin
toimi nimellä K-Klubi”
Ainejärjestö oli merkittävin vapaaajan toiminnan järjestäjä, joka silloin
toimi nimellä K-Klubi. Vapaa-ajan tapahtumat vaihtelivat liikunnasta ja
illanistujaisista perinteisiin tapahtumiin. Liikuntapainotteisuus lisääntyi
ja 1980-luvulla aloitettiin mm. jalkapallo-ottelut laitoksen henkilökunnan kanssa. Illanistujaisille ominaista
oli musisointi eli soitettiin kitaraa ja
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laulettiin. Illan edetessä joku saattoi innostua myös lausumaan runoja
– mieluiten omiaan. Tietysti opiskelijavuoteen sisältyi myös runsaasti
perinteitä, joita olivat niin kastajaiset, pikkujoulut kuin laskiaisriehakin.
Annukka osallistui ainejärjestön järjestämiin tapahtumiin ja toimi myös
K-Klubin sihteerinä, mutta vaihto-oppilaaksi hän ei lähtenyt, sillä se oli siihen aikaan erittäin harvinaista. Opis-

Vinkkinä nykyisille opiskelijoille: ”Löydä omia intohimoja, tutustu mahdollisimman
moniin ihmisiin ja pidä hauskaa!”
keluajan hän asui yo-kylässä ja tällöin
tuli myös tutustuttua uusiin ihmisiin
yli tiedekuntarajojen. Myös eri alojen
ja ikäisten kanssa verkostoitumisen
hän näki hyvin tärkeänä. Päällimmäi-

Wirike6

senä opiskelijaelämästä mieleen ovat
jääneet ihmisten kirjo, musisointi
ja avoin keskustelu. Konkreettisena
muistona opiskelijaelämästä ovat jääneet elinikäiset ystävät, joihin ollaan
edelleenkin yhteydessä. Kiteytettynä
Annukka toteaa opiskelijaelämän olevan hienoa aikaa ja vinkkinä nykyisille
opiskelijoille: ”Löydä omia intohimoja, tutustu mahdollisimman moniin
ihmisiin ja pidä hauskaa!”
Vaikka välillä opiskelu voi olla hyvinkin
rankkaa ja turhauttavaa, on muistettava opiskeluelämän ainutkertaisuus.
Myöhemmin voimme muistella haikeudella ja ilolla kaikkia niitä upeita
muistoja, joita olemme saaneet näiden yliopistovuosien varrella. Nautitaan siis opiskeluelämästämme täysillä, sillä jokainen hetki on arvokas
ja vuosi vuodelta olemme lähempänä
työelämää!

Teksti: Annina Laaksonen

Tutustu vuoden 2012 Katkon hallitukseen seuraavien kysymysten avulla:
1. Nimi, ikä, horoskooppi
2. Pääaine ja opiskeluvuosi, hallitustitteli
3. Jos elämästäsi tehtäisiin elokuva, mikä olisi sen genre/nimi ja
kuka näyttelisi sinua?
4. Jos ystäviltäsi kysyttäisiin mitä eläintä muistutat, mitä he vastaisivat?
5. Jos saisit kolme toivomusta, mitkä ne olisivat?
6. Terkkuja Wirikkeen lukijoille tai mitä muuta sydämmellä onkaan
1. Asta, 21, skorpiooni
2. Pääaineena yleinen kasvatustiede, toinen opiskeluvuosi alkaa olee plakkarissa ja hallituksessa toimin
puheenjohtajana.
3. Hmm. Sen olisi oltava surkuhupaisa draamakomedia! Sen nimi voisi olla jotain tyyliin ”astan uudet kuviot” ja päähenkilönä voisi olla valkoinen dna-laama ja
ihmishahmoa esittäisi Kate Winslet!
4. Varmaan sellainen keskittymiskyvytön jyrsijä tai pienistä asioista isosti innostuva mangusti.
5. Unelma duuni, monimuuttujamenelmä -kurssista
kiitettävä arvosana ja sitä maailmanrauhaa!
6. Huikeaa opiskelijahuumaa ja ihania kesäpäiviä! Ensi syksystä tulossa mahtia
aikaa, be there or be square! Peace!
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1. Annina Laaksonen, 23, neitsyt
2. Aikuiskasvatustiede, 2009, vpj ja projektivastaava
3. Animaatio ja minua näyttelisi Madagascarin Mort
4. Furbyksi ollaan enimmäkseen kutsuttu, mut se ei kyl oo
mikään eläin :D Muita on sit ollu esim. orava, hiiri ja pupu
5. 1) valmiiksi litteroidut haastattelut
2) täydellinen spss:n ymmärrys ja käyttö
3) uuden tiedon oppiminen pelkästään yhdellä vilkaisulla
6. Hirrrveen hyvää ja ihanaa kevättä kaikille!

1. Maisa, 21, jousimies
2. Aikuiskasvatustiedettä toista vuotta ja talousvastaava
3. Joku ihana romanttinen hömppäelokuva, jossa mulle
sattuis ja tapahtuis kaikkea ihanaa. Mun näyttelijällä ei
niin väliä, kunhan vastanäyttelijä olis komea :)
4. Selkeesti Maisa-Hiiri!
5. Ikuista terveyttä, paljon onnellisuutta ja monta paria
kalliita kenkiä!
6. Muistakaa syödä paljon jätskiä kesällä, sillä se on kesällä paljon parempaa kuin talvella :)
1. Salli, 21v, neitsyt
2. Yleinen kasvatustiede, aloitusvuosi 2010, sihteeri
ja wirikevastaava
3. Hmm, tä on todella vaikea kysymys. Se olis joko
tosi tunteellinen ja herkkä draamaelokuva, tai sitten tosi hilpeä komedia. Musta olis kuitenkin mahtavaa, että se sijoittuis siihen aikaan kun oon jo
vanha ja muistelen elämääni, mikä on toivottavasti
ollut pääosin ihana ja onnellinen. Näyttelijänä olis

tällöin Meryl Streep.
4. Kysyin ja kuulemma kummituseläintä, koska sillä on isot silmät ja näyttää
muutenkin ihan multa:D
5. Toivoisin, että osaisin tehdä viisaita päätöksiä, nauttia elämästä täysillä ja
tietenkin että mulla pysyis aina lähellä mun ihanat ystävät!
6. Nauttikaa elämän jokaisesta päivästä pienine hetkineen ja eläkää juuri tätä
päivää, ei huomista tai menneisyyttä! Ja ihanaa ja ikimuistoista kesää, syksyllä
nähdään:)
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1. Annemari Mäenpää 21v. ja kala
2. Erkka ja alotin 2010, hallitustitteli liikunta- ja hyvinvointivastaava
3. Laji olis varmasti komedia ja näyttelijä vois olla
vaiks Kate Hudson
4. Toivottavasti joku söpis koira! :)
5. 1. terve elämä 2. onnellisuutta 3. kolme toivetta
lisää :>
6. Kaikki innolla mukaan liikunta- ja hyvinvointitapahtumiin ja ideoita saa kertoilla aina kun joku huippu idis tulee mieleen! :)
1.Katariina Hava, 23, kauris
2. Kasvatustiede, 2009 aloittanut, Index-vastaava ja kulttuurivastaava
3.Elokuva olisi todennäköisesti jonkinlainen hasardi
taide-elokuva jossa Johanna Tukiainen aka minä puhuu
henkeviä ja yrittää pelastaa maailman.
4. Lokki; aina rääkymässä joka paikassa ja suunnasta ei
välillä tietoakaan.
5. 1. Maailmanympärimatka 2. Suvaitsevainen maailma
3. Kämppä Keskimaasta
6. Loisteliasta vuotta 2012 kaikille Wirikkeen lukijoille!
Nähdään Katkon tapahtumissa :-)
1. Kaksos-Outi, 21 vuotta plakkarissa.
2. Erkkalainen '10. Mä oon se, joka tukkii infoviesteillä teiän sähköposteja. Eli siis se tiedotus- & tutortyyppi.
3. Vaikee, hmm...Joku missä rockhenkinen musiikki ois kaikki kaikessa - pääosassa olis aivan ihanan
sympaattinen ja ilonen Audrey Hepburn, koska
hän on habitukseltaan jotain aivan muuta kuin
rock ! :)
4. Varmaan papukaija, koska se puhuu - niinkuin minäkin!
5. Lähetään pienestä liikkeelle; aidon tasa-arvon toteutuminen ois ykkösasia.
Toivoisin myös mulle matkaa maailman ympäri ja sitte sitä, että voisin vielä
9-kymppisenäkin kuikuilla maailman menoa ;)
6. Mahtavaa vapun odotusta kaikille - muistakaa, että vierivä kivi ei sammaloidu, eli ylös ja ulos haistelemaan kevättä :) PS. Kingston Wallin instrumentaalibiisi Istwan kannattaa kuunnella, koska siitä tulee hyvälle tuulelle!
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1. Mari Paajanen, 22 v. jousimies
2. Yleinen kt, 2. vuotta ja toinen meistä työelämäja ulkosuhdevastaavista ja opex vastaavista
3. Sekaisin Marista, eiku hups sehän on jo mut
mä tekisin oman :P :D Komedia tietysti se olisi, ja
näyttelijä zooey deschanel
4. Tiikeri, vahva, solakka ja aika iso pää, suututtaessa vaarallinen xD
5. Näin köyhänä opiskelijana kiva asia olis jos olis
rahaa. Saattaisin myös haluta jotain muutosta ulkomuodolle ja tietysti ei voi olla niin itsekäs, että
tuhlaa kaikki toiveet itseensä joten: world peace!
6. Katkolla on kiva olla!
1. Eini Saukkonen, 20vee, Rapu
2. Yleinen kasvatustiede, 2.vuosi, Työelämä- ja ulkosuhdevastaava
3. Muo näyttelis ehkä Reese Witherspoon, paitsi jos
se ei oo kiva oikeesti. Ja se ois kyl joku hömppäpömppäleffa.:))
4. Muista en tiedä, mut jos multa kysytään ni oon
murmeli ku se kuulostaa niin söpöltä<3
5. Eka ois: Paljon aurinkoa
Toka ois: Oma hiekkaranta
Ja kolmas ois: ONNELLISUUSsjaRAHAjaRAKKAUSjaTERVEYSjaKIVATYÖ
6. Hilpeenhauskaa vappua kaikille katkolaisille! Ja ihanaa ja kuumaa kesää! Näkyy syksyl taas kaikki:)<3
1. Anni Mäki, 22, oinas
2. Kolmannen vuoden kasvatustieteen opiskelija,
koulutuspoliittinen ja kansainvälisyysasioiden vastaava
3. Se olis varmaan joku musta tragikomedia, vaikka
ainahan sitä toivois, että elämä ois kuin musikaali...
Näyttelijästä on vaikea sanoa, mutta sen ei ainakaan
pidä ottaa itteään liian vakavasti :D
4. Jostain syystä kaikille tulee aina ekana mieleen
apina? Anni apina ja sillee, kyllähän se sointuu hyvin
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:D Oon vissii aika letkee tyyppi tai jotain :D
5. Tällä hetkellä toivoisin, että mun proseminaarityö olis jo valmis (ja arvosana
kans mieluiten hyvä :D) ja että olis kesä. Mut ihan yleisesti toivon, että mä ja
mun läheiset saa elää pitkään ja onnellisena :) Ja yks kopolle tärkee asia, opintotuki indeksiin! ;D
6. Toivottavasti uusi Wirike vastasi odotuksianne! Se on tehty teitä ajatellen :)
Kesälaitumet odottavat, hauskaa ja rentouttavaa lomaa katkolaiset!
1. Veera, 21, Skorpioni
2. Yleinen kasvatustiede, toinen opiskeluvuosi vetelee viimeisiään. Hallituksessa toimin juhlavastaavana.
3. Jos elämästäni tehtäisiin elokuva olisi genre todellisuudessa varmaankin jotain hulvattoman komedian ja jäätävän draaman väliltä. Draama elokuvassa juontuisi kylläkin vain ja ainoastaan siitä,
että välillä osaan olla melkoinen sählä jolle sattuu
ja tapahtuu. Elokuvan nimi voisi olla "You know, I
heard you were a bit of a fuckup" ja minua siinä
voisi esittää Pirates of the carribeanista tuttu Jack Sparrow, yar!
4. Kahta olen kuullut itsestäni käytettävän: opossumi ja sokea myyrä. :D
5. Peace, love & rock'n roll!
6. Aivan mahtavaa kesää kaikille katkolaisille, nauttikaa ja syökää paljon jäätelöä! Onnea myös kaikille uusille syksyllä aloittaville fukseille, olette tehneet
loistavan päätöksen valitessanne Katkon. Ja viimeiseksi, muttei vähäisimmäksi.
Erityiskiitokset kaikille ihanille hallituslaisille kuluneesta hallitusajasta, on ollut
mahtavaa olla osa teidän tiimiä! Kettu kuittaa ja kiittää, nähdään ensi vuonna!
1. Mimosa, 21v., skorpioni
2. Kasvatustiede, 2.vuosi, juhlavastaava
3. Komedian ja seikkailuelokuvan sekoitus , jossa ripaus romantiikkaa. En tiedä kuka itseäni näyttelisi, mutta
vastanäyttelijänä toimisi ehdottomasti Zack Effron!
4. Varmaankin, että koiraani Minniä (mutta toivottavasti pienemmillä korvilla!)
5. Että minä itse, sekä läheiseni saisivat elää elämänsä
onnellisina ja terveinä. Toisena , että saisin toteuttaa
unelmiani sekä elää katumatta mitään , ja viimeisenä
että minulla olisi sekä taloudellisesti että elämäntilanteideni puolesta mahdollisuus matkustaa rajattomasti.
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Puheenjohtajan tervehdys

Ihanaa auringon aikaa rakkaat katkolaiset!

ta nostamaan hatusta yhden arpalipukkeen. Tyttö kihersi riemusta.
Nämä olivat ensimmäiset arpajaiTäällä huutelee tuore puheen- set, jotka hän oli koskaan järjestäjohtaja. Se sama pieni tyttö, joka nyt. Naiset nostelivat vuorotellen
lapsena järjesti arpajaiset äitinsä hatusta valkoisia taiteltuja lappuystäville. Hän kirjoitti pieniin val- ja. Suurin osa joutui nostamaan
koisiin lappusiin ”ei voittoa”. Paitsi ”ei voittoa” –lipukkeen. Kuitenkin
yhteen. Siihen hän kirjoitti nämä luonnollisesti arvonnassa on olseuraavat sanat: ”voitit palkinnon”. tava yksi voittaja. Tyttö myhäillen
Se oli kaunein pieni valkoinen ar- seurasi jokaista vanhempaa, joka
palipuke, jonka pieni tyttö oli ikä- nosti arpalipukkeen. Pian eräs
nään tehnyt. Siinä oli kimaltelevia, nainen älähti innoissaan ja näytti
värikkäitä tarroja ja itse piirrettyjä lipukettaan, jossa luki maailman
sydämiä, kukkasia ja sateenkaa- kimaltelevimmin ja värikkäimmin
ria. Se oli arvonnan palkintolipuke. kirjaimin ”voitit palkinnon”. Tämä
Tämä sama tyttö meni äitinsä ys- pieni tyttö hymyili hyvin, hyvin letävien luo heidän istuessaan iltaa veästi ja oli itsekin yllättynyt, iloitämän kotona ja pyysi heitä jokais- ten että sinne se palkinto sitten
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meni. Vanhempi nainen kuitenkin
hivenen vakavoitui ja arvellen kysäisi: ”Mikäs tämä palkinto sitten
on?” Pieni tyttö naurahti ja hymyili
leveämmin: ”Siinähän se on!” Siinä silmänräpäyksessä vanhempi
nainen todella ymmärsi millaisen
palkinnon hän oli saanutkaan.
Tämä tarina on tosi. Yhä täällä on
se sama pieni tyttö, joka järjesti äitinsä ystävättärille arpajaiset.
Se sama tyttö piti tarinan arpajaispalkintoa itsestäänselvyytenä,
vaikka kyseessä olikin vain paperilappu. Ehkä siltä tytöltä voisimme yhä oppia jotakin. Tänä
materialistin aikakautena on kiintoisaa, miten palkinnot kiehtovat
ihmisiä. Palkintojen ei kuitenkaan
aina tarvitse olla konkreettista
materiaa, vaan ne voisivat käsittää paljon enemmän, aivan kuten
yllä olevassa tarinassa. Siinä varmaan se palkinnon aito hienous
piileekin. Veikkaan, että tarinan
”ei voittoa”-lappusen saaneet naiset saivat myös todellisen voiton.

Puheenjohtajana on kaikki ollut
uutta, alkukevät on ollut opettelua ja tutustumista. Parasta tässä
opettelussa ja tutustumisessa on
ollut se, että pian asiat ovatkin
tuttuja ja ne osaa. Paljon voittoja
mutkista huolimatta. Ensi syksy
tuo paljon haasteita eteen erilaisten suurien tapahtumien ja muutosten myötä, mutta ei huolehdita
niistä, varmasti ne haasteet tuovat
mukanaan myös niitä palkintoja.
Ja hei, for real, ei suljeta silmiämme elämän arpajaisilta, jossa jokainen arpa voittaa.
Ihanaa kevättä ja kesää,
toivottaa puheenjohtaja,
joka yhä lapsen kengissä onnellisena odottelee kasvupyrähdystään,

Asta

Uusi vuosi on lähtenyt riemukkaasti käyntiin, vaikka vielä tosin kuljetaankin hivenen lapsen kengissä.

Wirike13

kuva: www.turku.fi

Opiskelijabilekulttuurin anatomiaa turkulaisittain

Opiskelijan ajankäyttöön vaikuttaa
se pikku seikka, että opiskelijan tahdotaan jossain kohtaa valmistuvan.
Tuulettuminen opiskelujen vastapainona on kuitenkin ollut aina tärkeä osa opiskelijaelämää, sillä ”All
work and no play makes Jack a dull
boy”. Ainejärjestöjen ja opiskelijayhdistysten toiminta ei suinkaan ole
silkkaa bileiden järjestämistä, mutta yksi näkyvimpiä toimintamuotoja
se toki ainakin Turussa on. Opiskelijamaailmaa tuntemattomalle saattaa olla yllätys, ettei kyse ei olekaan
pelkästä tavoitteettomasta hillumisesta ja todellisuuden karttelusta, opiskelijabileitä ja –tapahtumia
järjestetään hyvin järkevistä syistä.
Turkulaisilla opiskelijabileillä on pitkät perinteet
Oman alansa opiskelijoille leipää ja
sirkushuveja järjestävien akateemis-
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ten ainejärjestöjen historia Suomessa alkoi 1800-luvulla, ammattikorkeakouluissa vastaavia tehtäviä hoitavat
opiskelijayhdistykset ovat huomattavasti nuorempaa perua. Åbo Akademin opiskelijat ovat vuodesta 1918
huolehtineet siitä, että ruotsinkieliset akateemiset perinteet säilyvät
vireinä. Turun Yliopisto perustettiin
1920, vanhin ainejärjestö on 1935
perustettu Turun Yliopiston Kemistit
TYK ry. Opetuksen monipuolistumisen myötä uusia yhdistyksiä on syntynyt tasaista tahtia ja ainejärjestöjä
Turun Yliopistossa on nykyään peräti
68. Suuri osa näistä järjestää vuosittain sekä useita opiskelijabileitä että
virallisempia akateemisia juhlia. Vaikka opiskelijoiden järjestäytymisen
aikanaan aloittaneita osakuntia on
ainoastaan neljä, on niidenkin järjestämä, erittäin perinteikäs kulttuuritoiminta vuosien varrella säväyttänyt

lukemattomien opiskelijoiden elämää. Kunniakkaat ovat myös monien
korkeakouluopiskelijoiden harrasteyhdistysten bile- ja juhlaperinteet.
Suomen monipuolisinta opiskelijabilekulttuuria
Turkuun opiskelemaan tulleet opiskelijat voivat olla iloisia siitä, että ovat
päätyneet juuri tänne. Vaikka useat
opiskelijakaupungit ovat mittakaavaltaan Turkua suurempia, ei Turun
kaltaista, ympärivuotisesti monipuolista sekä runsasta opiskelijabile- ja
juhlakulttuuria löydy muualta. (Tämä
ei ole vain allekirjoittaneen subjektiivinen näkemys, vaan perustuu ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden
sekä eri kaupunkien ravintoloitsijoiden kanssa vuosittain käytyihin keskusteluihin). Syitä tähän ilmiöön on
useitakin. Ensinnäkin opiskelijoiden
osuus Turun asukasmäärästä on melkoinen. Opiskelijoita 178 630 asukkaan Turussa on nimittäin yli 30 000,
korkeakoulutusta tarjoavat Turun Yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia,
Humak sekä Diak. Ainejärjestön tuki
opiskelijoille Turun korkeakouluissa
on korostetun tärkeää, sillä Turkuun
saapuu vuosittain erittäin paljon vieraspaikkakuntalaisia
opiskelijoita.
Onneksi ainejärjestöt ja opiskelijayhdistykset Turussa ovat dynaamisia ja
pääsääntöisesti hyvin aktiivisia. Vanhan ja historiallisesti merkittävän sekä
nuoremman opiskelijabile ja -juhlakulttuurin rinnakkaiselo kukoistaa.

Näpsäkän kokoinen kaupunki mahdollistaa vaivattoman liikkumisen koulun,
kodin ja keskustan välillä. Paikasta toiseen siirtyminen sujuu nopeasti linjaautolla, polkupyörällä tai apostolinkyydillä. Opinahjot sijaitsevat varsin
lähellä toisiaan, toisin kuin monessa
muussa kaupungissa ja näin ollen
myös opiskelijoiden keskinäinen verkostoituminen heti kaupunkiin muutosta alkaen on helpompaa. Viikoittain
tarjolla on jotakin baaripeli-illoista ja
rastikierroksista sitseihin, upeisiin iltapukujuhliin ja teemallisiin iltabileisiin.
Pienempiä tapahtumia järjestetään
yhdistysten omissakin tiloissa, mutta
isommat opiskelijabileet ovat jo parikymmentä vuotta löytyneet pitkälti
iltaravintoloista. Suuria asiakasmääriä
palvelemaan kykenevät iltaravintolat, joissa varsinaiset opiskelijabileet
järjestetään, löytyvät pääsääntöisesti maksimissaan muutaman korttelin
päästä Turun kauppatorilta, joten opiskelijabileisiin saapuminen on helppoa.
Me-hengen nostatusta ja verkostoitumista
Opiskelijoiden bilekulttuuria kuulee
välillä kritisoitavan kovin sanoin. Joutaviksi ryyppyilloiksi bileet leimaavilta
puuttuu kuitenkin selkeästi ymmärrys
siitä, mitä kaikkea ainejärjestöt tekevät
ja miksi tapahtumia järjestetään. Esimerkiksi juuri opiskelijabileillä on monia ulottuvuuksia, jotka erottavat ne
tavallisesta baari-illasta. Oman yhdistyksen bileillä on tärkeä yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä alaidentiteettiä
lujittava merkitys. Uusikin opiskelija
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kokee itsensä tervetulleeksi, kun bileisiin osallistuvat kaikki vuosikurssit.
Verkostoitumisen merkitystä ei voi vähätellä, uusiin ihmisiin tutustuminen
luentosalin ja somen ulkopuolellakin
kannattaa. Ainejärjestön tunnettuuden
lisääminenkään ei ole huono lisäarvo.
Me-henki säilyy parhaimmillaan opiskeluajan jälkeenkin, ihmiset alasta
riippumatta muistelevat lämmöllä
myös opiskelijabileitä. Lukuisat ystävyyssuhteet pysyvät, joistain vanhoista opiskelukavereista tulee ehkä
yhteistyökumppaneita työelämässä.
Onpa moni opiskelijabileistä löytänyt itselleen elämänkumppaninkin.

”Perinteiden säilyttäminen
Turun opiskelijabilekulttuurissa on ehdottomasti vaalimisen arvoista.”
Yhdistyksen perimätiedon ylläpitoa
Vaikka uusia bileteemoja syntyy, ovat
monien bileiden rakenne, tapahtumapaikat, nimet, tunnukset sekä tietyt ohjelmanumerot säilyneet vuosikausia. Nämä legendaariset bileet
halutaan kokea yhä uudelleen. Kukin
bilettäjä jatkaa omalta osaltaan järjestävän yhdistyksen kunniakkaita
bileperinteitä. Sitseihin, vuosijuhliin
tai tanssiaisiin osallistuja pääsee puolestaan sukeltamaan virallisemman
juhlaetiketin traditioihin. Eri kouluilla
ja aloilla on omat juhla- ja bile-erikoisuutensa, joihin tutustuminen on
varsinainen löytöretki. Perinteiden
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säilyttäminen Turun opiskelijabilekulttuurissa on ehdottomasti vaalimisen arvoista. Eikä siinä vielä kaikki:
bilelipun ostaja tukee aina tärkeällä
tavalla ainejärjestöjen muutakin toimintaa. Moni opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvä asia jäisi tekemättä,
jos yhdistyksen kassaa kartuttavia ja
näin ollen toimintaresursseja lisääviä opiskelijabileitä ei järjestettäisi.
Tapahtumajärjestämisestä eväitä
työelämään
Ainejärjestötoimintaan mukaan lähteminen kannattaa. Sen lisäksi, että
yhdistystoiminta on parhaimmillaan
hulvattoman hauskaa ja energisoivaa,
saavat tekemiseen osallistujat sivutuotteena oppitunteja monelta alalta.
Nimenomaan tapahtumajärjestämisestä kiinnostuneelle sekä akateemisten juhlien että bileiden järjestäminen
antaa projektinhallinnallisia valmiuksia, joista työelämässä on valtavasti
apua. Tapahtumasuunnittelun aikataulutus, vastuunjako, yritysyhteistyö,
ohjelman rakentaminen, markkinointi
ja mainonta sekä itse tapahtuman
suunnitelman mukainen hoito sekä tapahtuman onnistuminen vaativat tekijöiltään paljon. Lähde rohkeasti mukaan oman ainejärjestösi toimintaan!
Mikaela Savolainen
Kirjoittaja on valmistunut restonomiksi Turun
Amk:n ensimmäisestä palvelujen tuottamisen
ja johtamisen koulutusohjelmasta, osallistui
aikanaan aktiivisesti opiskelijajärjestötoimintaan sekä tapahtuma- ja bilekulttuurin rakentamiseen ja toimii nykyään ravintoloitsijana
Night Club Marilynissä & Night Club Vegasissa

Mistä opiskelijoiden suosittu bilevaruste onkaan
kotoisin?

MINKÄVÄRISIÄ HAALAREITA
SUOMEN ERI KASVIKSILLA
OLIKAAN?

Mitä, mistä, milloin..?

Turussa jo monet vuodet ollaan to-

tuttu värikkääseen haalarikansaan,
joka parhaimmillaan voi vallata koko
keskustan ja sen läheiset kuppilat
sekä mäet. Mistä tämä kaikki haalaritouhu on lähtöisin?
Haalarikulttuurista saamme kiittää
naapuriamme Ruotsia ja sen sitsikulttuuria. Suomessa ensimmäiset
viitteet haalareista ulottuu 1950-60
luvun taitteeseen, jolloin Rakennusinsinöörikillan jäsenet hankkivat yhteistuumin rakennustyömaahaalarit.
Samoihin aikoihin oli myös teekkaritempauksia, joiden yhteydessä oli
tempaushaalareita. Näitä asioita voidaan pitää Suomessa haalarikulttuurimme äiteinä. 1970-luvulta eteenpäin haalarit alkoivat levitä pikkuhiljaa
myös muun opiskelijakansan keskuuteen ja näkyä katukuvassa eräänlaisina opiskelijoiden juhlimisasuina.

Haalareiden avulla voimme erottaa
eri alojen opiskelijat toisistaan ja huomata heidät hyvin liikkuessa esimerkiksi kaupungilla. Ne luovat yhtenäisyyttä. Kaiken tämän lisäksi haalarit
antavat paljon käytännön hyötyjä.
Talven kylminä aikoina haalareiden
alle voi laittaa paljon lämmintä, jopa
toppahousut. Lisäksi ne pelastavat lialta ja roiskeilta.
Ennen haalareita ei koristeltu. Nykyään erilaiset kangasmerkit peittävät
haalareiden pintaa. Merkit voivat
kertoa kantajastaan jotakin esim. hänen mieltymyksistä, matkustelusta,
historiasta, bileistä, sotilas-arvosta ja
seurustelusta. Lahkeiden vaihto parisuhteessa olevien keskuudessa on
yleistynyt.
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Näistä väreistä voit tunnistaa Turun toreilla etsimäsi
ainejärjestöläiset, LEIKKAA
LISTA VAIKKA HAALARISI TASKUUN;)
Punainen: KATKO, Kemistit ja biokemistit, Mañana
Vihreä: Synapsi (Maantiede ja biologia), S-klubi (Sosiologia), Kirkas vihreä: Asteriski (Tietojenkäsittelijät)
Musta: Tritunus (Musiikkitiede), Digit
(Tietoteekkarit), Filosofia, Hammaslääkis ja tavis lääkis
Musta-violetti: Fobia (Psykologia)
Valkoinen: Kanta (Suomen kieli) ja

OPEX (Luokanopettajat)
Pinkki: T-klubi (Taloustiede)
Sininen: Nucleus (Biotekniikka)
Vaaleansin: Slava (Venäjä), Putex (Logopedia)
Tummansininen: Kauppakorkeakoulu, Anglica (Englanti), Forum Romanum (Ranska ja romania), Kääntöpiiri
(Kielenkääntäjä), P-klubi (Poliittinen
historia ja valtio-oppi)
Violetti: Delta (Matematiikka)
Puna-kelta-musta: Germanica (Saksa)
Keltainen: Kompleksi (Sosiaalipolitiikka ja –työ)
Viininpunainen: Lex (Oikeustiede)
Oranssi: Statistika (Tilastotiede)
Harmaa: Pulterit (Geologia)

MIKSI SIIS HAALARIT EIKÄ PRINSESSAMEKKO…

1. Helppous ja lämpö!
2. Niiden kanssa sopii useammat melkein mitkä vaan paidat
3. Kengiksi riittää perustennarit
4. Suuret taskut toimii käsilaukkunakin
5. Ja meillä ne on niin ihanan punaisen värisetkin!<3
Eini Saukkonen ja Mari Paajanen
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I h a n a t
smoothiet
Katko testasi hyvinvointi-illassa ihania terveellisiä
smoothieita. Tältä sivulta löydät nämä maukkaat
reseptit. Ainesosien määrän saat päättää oman
maun mukaan. Saat myös lisää makeutta lisäämällä hieman sokeria.

Raikas suu –auttaa painonhallinnassa

sokeria. Tarjoile kylmänä!

omenoita
sitruunaa
limeä
päärynää
Kuori omenat ja päärynät ja paloittele. Sekoita blenderillä limen ja
sirtuunan mehun ja hedelmälihan kera. Voila!
Luonnonlapsi –kehittää
vastustuskykyä
mansikoita
maustamatonta jogurttia
maitoa
persikkaa
Sekoita ainesosat blenderissä. Lisää makeutta
saat lisäämällä hieman

ti, mikä saavutti ehkä
suurimman suosion jäsenistön keskuudessa:
Maisan smoothie

Ananasunelma –auttaa
ruoansulatuksessa
ananasmurskaa
päärynää
maustamatonta jogurttia
ananasmehua

mansikoita
ananasmurskaa
persikkaa
limeä
maitoa
maustamatonta jogurttia

NAM!

Kuori
päärynät
ja
paloittele.
Sekoita muiden ainesosien kera blenderissä.
Vielä lisäksi loppuaineosista syntyi resep-

Salli Rantanen
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”Eiks tääl oo mitää syötävää?”

kuva: www.myllynparas.fi

Jokainen opiskelija joutuu jossain kohtaa kohtaamaan sen tosiasian, etteivät rahat riitä kaikkeen. Köyhyysrajan alapuolella kärvistelevät yhteiskunnan tulevaisuuden vaikuttajat joutuvat usein vetämään hihastaan
jos jonkinmoisia kikkakolmosia ja ässiä, jotta vatsa pysyisi kylläisenä ja
mieli virkeänä. Tärkeää on myös tietenkin terveellinen ruoka, jottei ihan
rappioidu. Tässä pikaruokalayhteiskunnassa tämä lienee joskus hivenen
hankalaa ja siksi allekirjoittanut on tehnyt epätieteellistä ja antieettistä
tutkimustyötä siitä, miten pieni nälkäinen opiskelija voisi ruokkia itsensä parhaiten. Tässä ohessa koottu lista keinoista, jotka kannattaa ottaa
huomioon suunnitellessa mahdollisimman halpaa, mutta hyvää ateriaa.
Mikäli olet läpikäynyt jokaisen tämän listan kohdan, mutta mikään ei silti
auta ja edelleen on nälkä, niin ratkaisuna taitaa olla yhtä kamala: muutto
vanhempien luo. Joten pysy tarkkana ja kärsivällisenä!

1. Satsaa aamiaiseen.
Jokainen tietää,
että aamiainen on päivän tärkein ateria ja aamulla pitää syödä kuin
kuningas ja niin edelleen. Hyvän aamiaisen
voi saada myös eurolla.
Esimerkiksi kaurapuuro
hillolla höystettynä pitää
nälän kaukana melko
pitkään. Kaurapuuro ei
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maksa paljoakaan
ja hillonkin voi
pihistää
mummolta.
Hyväksi
havaittu on myös
jogurtti
kaurapuuron
kanssa,
tämä yhdistelmä
pitää kylläisenä
extrapitkään. Hedelmät ovat halpoja ja hyviä keinoja
aloittaa päivä. Esimerkiksi hedelmä mehun
muodossa
täydentää
monipuolista aamiaista.
Jos et ole puuron ylin
ystävä, muista että on
olemassa
vaihtoehto
numero kaksi: ruisleipä!
Ruikkari pitää ihmisen
tiellä, kuten sanotaan.

Kannattaa vilkaista tuoteselosteeseen ja valita
kaikkein rukiisin vaihtoehto, kaikki ”ruisleivät”
eivät
todellisuudessa
ole kovin ruispitoisia.
Esimerkiksi
joissakin
”suomen
suosituimmissa ruispaloissa” on
ruista vain alle puolet,
mutta jälkiuunileivissä
prosenttiosuus on liki
100%. Myös fiiliksessä
on vissi ero!
2. Muista aina hyödyntää opiskelijaruokalat.
Vaikka hinta välillä nouseekin ja opiskelijan kukkaroa hirvittää, niin summa on silti
aina alle perustyöläisen

lounashinnasta. Syö siis
yliopistolla ja syö runsaasti.
3. Valmisruoan jalostaminen.
Valmisruoka sinänsä ja
yksinään on vain hirvittävännäköistä ja –hajuista mönjää, mutta
kun siihen lisää itse joitakin aineksia, niin voíla:
sinulla on herkullinen
ja halpa lounas edessäsi. Esimerkiksi valmiskeittoihinvoit lisätä
kermaa, ranskankermaa
tai tuorejuustoa, näin
saat pehmeyttä. Lisäksi
leipäkuutiot ja krutongit tuovat ruokaisuutta
soppaan. Lisäksi ennakkoluuloton ruokien yhdistely tuo takuuvarman
onnistumisen
jossain
vaiheessa. Toiselle se on
raejuusto hernekeitossa
ja toiselle se on pakastemaissi kanakeitossa.
Myös erilaisiin pastaannoksiin voi kokeilla
lisätä vaikkapa basilikaa,
oreganoa tai muita halpoja mausteita.
4. Eksoottiset ruoat
Jos kuitenkaan
ei valmisruoatkaan maita ja haluaakin satsata

enemmän lounaaseen
on hyvä hyödyntää
muiden kulttuurien
ruokia. Ei, kyse ei ole
take away –ruoasta,
vaan esimerkiksi intialaisesta herkkuhetkestä!
Ei kaikissa maissa ole
rahaa tai mahdollisuutta ajaa autolla
lähimpään mäkkäriin
hakemaan bicmaccia,
vaan on täytynyt olla
luova ja kehittää jotakin
muuta. Ohessa herkullinen intialainen dalkastikkeen ohje, joka on
paikallisten tavallisten
pulliaisten arkiruokaa.
Tämä resepti sopii myös
vegetaristeille. Mikäli
olet kovin lihan perään,
niin vaihda linssit vaikkapa kanaan tai naudan
lihaan. Tarjoile riisin ja
naan-leivän kera!
Tarvitset:
•250 g punaisia linssejä
•1 sipuli
•1 rkl kuminaa
•Ripaus chiliä
•1 rkl Garam Masala
-mausteseosta (kardemummaa, neilikkaa,
korianteria, mustapippuria, kanelia)
•1 rkl kurkumaa
•2 rkl öljyä

•1 prk kookosmaitoa
•Vettä
•Pieni palanen inkivääriä
•3 kynttä valkosipulia
•Soijakastiketta
•Suolaa
Valmistus:
1. Aloita huuhtelemalla
linssit ja anna niiden
liota hetki.
2. Kuumenna öljyä
kattilanpohjalla. Paahda
mausteet öljyssä. Nauti
mahtavasta tuoksusta!
3. Sotke sekaan pieneksi hienonnettu sipuli.
4. Lisää linssit pataan.
Lisää pieni tilkka vettä
ja noin puolet kookosmaidosta.
5. Lisää vettä aina
tarpeen vaatiessa, siten
että linssit keittyvät
kokoajan, mutta ei siten
että kastikkeesta tulee
liian vetistä.
6. Hienonna valkosipuli
ja pieni pala inkivääriä
ja lisää ne pataan.
7. Anna kypsyä hellalla
parikymmentä minuuttia. Lisää kastikkeeseen
vähitellen kookosmaitoa.
8. Kun linssit ovat
murentuneet kastikkeeseen voit maustaa
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soossin suolalla ja soijakastikkeella.
Annoksen hinta ei päätä
huimaa. Kannattaa tehdä
useammalle kerralla, mutta
hinnaksi on muotoutunut
noin 2,50e (3-4hlö)

5. Ilman herkkuja ei voi
opiskelijakaan elää.
Myös mukavia jälkiruokia voi opiskelija minibudjetillansa
loihtia.
Esimerkiksi suhteellisen
halpaa on keittää tujua
kahvia kupillinen (1dl)
ja makeuttaa se sokerilla ja vaniljasokerilla.
Sen jälkeen pakasta se
siinä jääkaapin yläosassa olevassa pakastinlokerossa. Tämän jälkeen
kun kahvi on jäähtynyt,
laitetaan vaniljajäätelö
(1,5dl) pehmenemään
tehosekoittimeen ja sitten kahvi kaadetaan sinne. Näin! Nyt sinulla on
edessäsi todella halpa
ja herkullinen aikuisempaan makuun sopiva
jälkiruokapirtelö. Mikäli
viime laivareissulta on
jäänyt kaapin pohjalle
esimerkiksi Bailey’sia,
niin sitäkin voi toki hivenen lorauttaa mukaan.
6. Valitse
kauppa.
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edullinen

Ja au, miten kukkaroon
sattuu kun täytyy kampuksen ja keskustan
pienissä ruokakaupoissa
käydä. Ne ovat kalliita.
Täytyy kohdata karu totuus, että isot ketjumarketit ovat halvempia.
Tämä voikin kannustaa
siihen, että edullisempaa on ostaa raakaaineet isoissa erissä ja
valmistaa ruokaa kerralla enemmän kuin itse
söisi. Siinä säästää sekä
rahaa että aikaa. Siitä
voi syödä itse myöhemmin, tarjota kavereille
tai pakastaa. Valitettavasti isot pakkauskoot
ovat yleensä reilusti halvempia kuin pienet sinkkumaidot.
7. Tee ostoslista!
Eläkeläiset eivät turhaan kirjota ylös kaikkia
tuotteita, joita tarvitsevat. Suunnittelu tarkoittaa myös säästöä!
Hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty! Kun tietää mitä ruokia tekee,
ei tule napattua hyllyltä
kolmea eri vaihtoehtoa,
joten rahapussi kiittää.
Helpottaa myös, jos et
mene kauppaan nälkäisenä. Näin annat aivojesi päättää mitä ostetaan,

et mahasi. Hyvä vinkki
on myös käydä kaupassa
vähän ennen sulkemisaikaa (anteeksi kaupan
kassalla töissä olevat
opiskelijat), silloin jotkin kalliit lihatuotteet ja
leipomotuotteet voivat
olla jo alennuksessa!
8. Pyri olemaan heittämättä ruokaa pois.
Suomi heittää vuosittain
kuulemma jopa miljardien eurojen edestä
ruokaa roskikseen. Hui
kauhea! Ja jos ottaa
huomioon, että lihakilon tuottaminen kuluttaa 34 000 litraa puhdasta vettä ja tuottaa
kasvihuonepäästöjä, on
roskikseen niiden heittäminen jopa ympäristörikos. Opiskelijan kannattaakin siis hyödyntää
pakkasen toiminnot ja
jäädyttää ruokansa.
Joten ei kun innolla
säästämään ja nauttimaan hyvästä ruoasta
opiskelijahintaan. Jääkaappikin nauttii, kun
ruokaa todella on!
Asta Vainionpää

C U P
C A K E S
-kakkuja kupissa

Susanna Nieminen

Viimeisten vuosien aikana pienet, usein värikkäällä kuorrutuksella koristellut cupcaket
ovat saavuttaneet varsin erityisen aseman makeiden leivonnaisten maailmassa. Cupcaket
valtaavat tilaa kahviloiden vitriineistä ympäri maailmaa, onpa
jopa pelkästään cupcakeihin
keskittyneitä leipomoita. Lisäksi nettisivustot ja leivontablogit
pursuilevat mitä monimuotoisimpia cupcake-reseptejä. Eikä
pelkkä herkkuleivonnaisten valmistus ja syöminen riitä, vaan
cupcaket koristavat lukuisia erilaisia tuotteita vaatteista ja koruista saippuoihin ja astioihin,
jopa elektroniikkatuotteisiin!
Kuppikakku vai muffini? Cupcake, muffin or fairy cake?
Suomessa alun perin amerikkalaista alkuperää olevaa leivonnaista kutsutaan
usein sen suomentamattomalla nimellä cupcakeksi. Epäsystemaattisen Googlen hyväksikäytön perusteella ei selvinnyt onko kielitoimisto Suomessa antanut
virallista ohjeistusta tulisiko leivonnaista kutsua kuppikakuksi, vuokakakuksi vai
kenties kuorrutetuksi muffiniksi.
Internetin ihmeellisessä maailmassa keskustelupalstat sen sijaan pursuavat
keskusteluja cupcaken ja muffinin erosta. Englanninkielisessä keskustelussa leivonnaissoppaa hämmentämään otetaan lisäksi fairy cake. Lyhyen (eikä kovin
tieteellisen) analyysin perusteella muffin on yleensä makea tai suolainen leivonnainen. Muffin eroaa pienemmästä, makeammasta, usein rasvaisemmasta
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ja kuorrutetusta cupcakesta myös leipomistavaltaan ja ainesosiltaan. Cupcakea taas voidaan luonnehtia miniatyyrikakuksi, jossa voi kuitenkin olla tavallista kakkua enemmän leivinjauhetta sekä munia. Useimmiten, joskaan eivät
aina, cupcaket ovat kuorrutettuja. Fairy cakea (nimitystä käytetään erityisesti
brittienglannissa) kuvaillaan cupcakea pienemmäksi, ja sen päältä saatetaan
leikata leivoksen päällystästä pois ennen kuorrutusta. Nämä poisleikatut osat
voidaan kuorruttamisen jälkeen asetella leivoksen päälle ”siiviksi”, mistä fairy
cake –nimitys todennäköisesti juontaa juurensa.
Kuppien kilinää historian havinassa
Varhaisimmat tiedot cupcakeista ulottuvat aivan 1700-luvun lopun Amerikkaan. Erään cupcake-sivuston mukaan cupcake-leivonta mullisti leivontaperinteitä, sillä aiemman ainesosien punnitsemisen sijaan aineksia alettiin nyt mitata. Näin ollen on myös epäselvää juontaako cupcake-nimi juurensa siihen, että
ne paistettiin kupeissa vai siihen, että niiden ainesten mittaamiseen käytettiin
kuppia. Ensimmäinen tunnettu cupcake-resepti antoi aiheen kutsua leivonnaisia myös ”numerokakuiksi”, sillä niiden valmistukseen tarvittiin yksi kuppi voita, kaksi kuppia sokeria, kolme kuppia jauhoja, neljä munaa, yksi kuppi maitoa
sekä lusikallinen soodaa. Alkuaikoinaan cupcakejen suosiota selitti myös se,
että ne olivat tavallisia kakkuja nopeampia paistaa. Muffinivuoat alkoivat yleistyä 1900-luvun alussa, jolloin niitä alettiin käyttää myös cupcakejen leivontaan.
Sitä ennen ne paistettiin esimerkiksi posliinisissa teekupeissa.
Leivo cupcake!
Cupcake-reseptejä löytyy laidasta laitaan niin Internetistä kuin lukuisista
osittain tai pelkästään cupcakeille omistetuista kirjoistakin. Sopivan perusreseptin löydyttyä voi sitä muutella mielin
määrin – vain mielikuvitus on rajana!
Seuraavassa on perusresepti, josta allekirjoittanut on tehnyt erilaisia cupcakeja. Se, onko resepti nimenomaan
”aito” cupcake-resepti (tuskin), voi jäädä kunkin arvioitavaksi. Joka kerta se on
ainakin toiminut, eikä tiettävästi yhtään
cupcakea ole jäänyt syömättä, joten siitä on halutessaan hyvä aloittaa!
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Tarvitset:
125 g rasvaa
3 dl sokeria
2 munaa
2 dl kermaviiliä tai rahkaa
1 tl vaniliinisokeria
2 tl leivinjauhetta
5 dl vehnäjauhoja
Tee näin:
1. Vaahdota voi ja sokeri.
2. Lisää joukkoon munat
hyvin vatkaten.
3. Lisää joukkoon kuivat
aineet.
4. Lisää lopuksi kermaviili tai rahka.
5. Annostele esim. muffinipeltiin tai paperisiin
muffinivuokiin.
6. Paista 200 asteessa
noin 12–15 minuuttia.
Vinkkejä:
• Voit hyvin käyttää

maustettua
rahkaa,
esim. sitruuna, mustikka
tms. sen mukaan, millaisia cupcakeja olet leipomassa.
• Jos teet sitruunaisia
cupcakeja, voit lisätä
taikinaan myös yhden
sitruunan mehun.
• Muita vaihtoehtoja
esim. suklaiset (lisää
taikinaan kaakaojauhetta ja/tai suklaarouhetta
tms.) tai marjaiset (lisää
taikinaan sopivasti pakastemarjoja) cupcaket.
Kuorrute:
Cupcake-kuorrutteeseen löytyy todennäköisesti variaatioita lähes
yhtä paljon kuin itse
cupcake-taikinaankin ja
niitä voi muokata tarpeen ja oman maun
mukaan.
• Yksinkertaisimmillaan

päälle voi laittaa tavallista sokerivesikuorrutusta.
• Mikäli kuorrutteesta
haluaa vähän paksumpaa voi sekoittaa keskenään esim. tomusokeria
ja rasvaa.
• Allekirjoittaneen peruskuorrutteseen tulee
rasiallinen maustamatonta tuorejuustoa ja
epämääräinen määrä
tomusokeria.
• Kuorrutteen voi värjätä elintarvikevärillä tai
suklaamuffinien kohdalla esim. kaakaojauheella. Mikäli käyttää nestemäisiä elintarvikevärejä,
kannattaa olla tarkkana,
ettei kuorrute löysty liikaa.
•
Kuorrutteen voi
levittää lusikalla / veitsellä tai pursottaa cupcaken päälle.

Cupcake-iltama

Järjestä harmaata opiskelija-arkea piristämään cupcake-iltama!
1. Kerää kasaan hyvä porukka.
2. Leivo riittävä määrä cupcakeja.
3. Tee erivärisiä kuorrutteita.
4. Hanki erilaisia koristeita (esim. erilaisia karkkeja, nonparelleja, marsipaania, – ole luova!
5. Koristelkaa cupcaket porukalla – mielikuvitusta saa ja pitää käyttää!
6. Ihailkaa koristeltuja cupcakeja hetki.
7. Nauttikaa kauniit cupcaket hienostuneesti teen kera.

Wirike25

Unohda tekosyyt
- nyt se alkaa!
Osalle suomalaisista liikunta ja urheileminen ovat osa jokapäiväistä
elämää, kun taas toiset eivät saa mitenkään itseään niskasta kiinni ja jäävät yhä uudelleen sohvan pohjalle
pötköttämään. Melkein kaikki tietävät
ainakin osan liikunnan hyödyistä ja
taistelevat sohvan pohjalle jäämistä
vastaan, mutta miksi sitten kannattaisi
nousta ylös, ulos ja lenkille?

Yy, kaa, koo, nee, jaksaa vielä vähän, vielä muutama kerta, mennään,
mennään! Se oli siinä! Hiki on virrannut tunnin verran ja nyt olo on mitä
mahtavin, onneksi lähdin. Usein aloittaminen ja ryhmäliikuntatunnille tai
lenkille lähtö tuntuu ylivoimaiselta,
mutta jälkeenpäin fiilis on aivan loistava ja saa olla tyytyväinen ja ylpeä
itsestään.
Mikä sitten saa meidät kerta toisensa
jälkeen jäämään kotiin sohvalle teke-
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mättä mitään, vaikka juuri vartti sitten
tekemistä löytyi niin paljon, että aikaa
ei millään olisi riittänyt enää liikuntaan? Toisilla päivä on ollut niin raskas, että enää ei jaksa tehdä mitään,
toiset uumoilevat alkavaa flunssaa,
joidenkin pitää lukea vielä tuleviin
tentteihin ja toiset ovat juuri saaneet
paremman tarjouksen – elokuva ja
herkku-ilta kavereiden kesken. Syitä
löytyy pilvin pimein, varsinkin jos niitä
aletaan keksimällä keksiä. Kuitenkin
seuraavana päivänä harmitellaan eilisen väliin jäänyttä jumppaa tai lenkkiä
ja jälleen luvataan tehdä parannus.
Taas kuitenkin löytyy uusi syy, miksi
tänäänkään ei ole hyvä aika aloittaa
liikuntaa.
Varsinkin meillä tytöillä löytyy valittamista aiheesta kuin aiheesta –ei löytynyt sopivia housuja tai kaikki hyvät
puserot ovat likaisina, lemppari ripsivärin valmistus on lopetettu ja aamulla nukuttiin pommiin eikä aikaa jäänyt
kuin kaksikymmentä minuuttia, silti
ulkonäkö on tiptop. Suurin aihe on
kuitenkin se, miltä näyttää, joku kertoo lihoneensa viisi kiloa viimeisen
vuoden aikana ja toisilla kiloja on kertynyt kaksi, silti se usein ei näy missään. Siksipä suurin syy miksi liikuntaa
kannattaa harrastaa, onkin painonhallinta. Vaikka useimmilla höpinät
painon noususta ovatkin puuta hei-

nää, on liikunnalla suuri vaikutus
siihen. Mitä raskaampaa liikuntaa,
sitä enemmän kaloreita palaa.
Liikunnan ainoa positiivinen puoli ei suinkaan ole painon-hallinta.
Se on lisäksi hyvä keino tyhjentää
päätä ja päästä hetkeksi eroon
mieltä kuormittavista asioista,
esimerkiksi tulevista tenteistä tai
ulkoa opeteltavista käsitteistä.
Liikunnan jälkeen aivot ovat jälleen
vastaanottavaisemmassa tilassa ja
lukeminen tai muut asiat sujuvat paremmin. Ja mikä onkaan parempi tapa
viettää aikaa ystävien kanssa kuin liikunta. Kun näkee ystävänsä tsemppaavan vieressä täysillä, ei itsekään
kehtaa jättää suoritustaan puolitiehen.
Kunto ja voimat kasvavat kohisten.
Vaikka aina ei löytyisikään ystävää
vierelle hikoilemaan, se ei ole mikään
syy jäädä kotiin. Esimerkiksi yliopistoliikunnassa kanssa-jumppaajia on
hurja joukko ja ohjaajien kannustavassa seu-rassa liikkeet tulee useimmin
tehtyä satakymmenen lasissa. Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta,
noin kaksi, kolme kertaa viikossa, vaikuttaa todella aineenvaihduntaan ja
sitä kautta painonhallintaan, vah-vistaa luustoa, lihaksistoa ja niveliä sekä
nostaa mielialaa ja vireystasoa. Erittäin tärkeänä vaikutuksena voidaan
pitää korkean verenpaineen ehkäisyä,
tyypin 2 diabeteksen pienentynyttä
riskiä sekä sydän- ja verisuonikuolleisuuden alenemista.

Meillä on yliopistossa aivan mahtava
tilaisuus urheilulle ja liikunnalle. Jokaiselle löytyy varmasti jotakin, jos
ei niin välitä ryhmäliikunnasta, saa
yliopistossa käydä salilla. Rauhallista liikuntaa kaipaaville löytyy omia
jumppia, kuten niska-hartia tai keskivartalo venyttely. Lihasten kunnosta
huolta pitäville on monena päivänä
yo pump ja sali. Tanssiliikuntaa ja
vauhdikkaita pyöräily tai hikituntejakaan ei ole unohdettu. Lisäksi tarjolla
on suurta suosiota osakseen saanut
combat. Myös ohjaajia löytyy varmasti jokaisen makuun, on rauhallisia ja
energisiä sekä äärimmäisen kannustavia, jotka saavat puristettua aina sen
yhden liikkeet lisää ja täysiä! Kirsikkana kakun päällä on yliopistoliikunnan
hinta. Koko lukuvuosi alle 50 euroa.
Verrattuna muihin, liikunta-keskusten
hintoihin, on yliopistoliikunnan vuosimaksu todella edullinen. Mikäpä sen
mukavampaa kuin ottaa ystävä mukaan hikoilemaan, kokeilla eri lajeja,
pitää hauskaa ja ihastua! Lupaan, että
olo liikunnan jälkeen on upea!

		Annemari Mäenpää
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K o p o n

ABC

Tässä Wirikkeen numerossa
esittelyssä ovat uudet Katkon hallituksen jäsenet, joihin siis myös itse
kuulun. Useimmat hallituspestit ja
niiden tehtävät ovat varmasti kaikille selviä, mutta kopon eli koulutuspoliittisen vastaavan titteli aiheuttaa monille hämmennystä. Kuka tuo
hallituksen outolintu on ja ennen
kaikkea MITÄ se siellä oikein tekee?
Näitä kysymyksiä pohdin ainakin itse
astuessani muutama vuosi sitten Katkon riveihin. Nyt kun olen onnistunut
nakittamaan itselleni tämän outolinnun osan, on myös mystinen verho kopouden sisimmän olemuksen
edestä pikkuhiljaa väistynyt. Jotta te
muutkin pääsisitte osaksi tätä upeaa
valaistumistani, olen laatinut teille
tiivistetyn paketin siitä, mitä koulutuspoliittisen vastaavan hommaan
kuuluu ja mitä hänen tulisi tietää.
Etenen listassa ruohonjuuritasolta
yliopiston tasolle. Se ei toki ole aivan
täydellinen, mutta perusasiat tulevat
selville. Jos siis kopojutut ei nyt niin
kauheesti inspaa, ota tämä ihan yleissivistyksen kannalta! Joten hyvät katkolaiset, tässä se nyt on, Kopon ABC!
Ainejärjestö: Kopo toimii siis ainejärjestön jäsenien edunvalvojana opiske-
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Anni Mäki

luun ja koulutukseen liittyvissä asioissa yhteistyössä muiden hallituslaisten
kanssa. Kopon tehtävä on seurata yhteiskunnallista koulutuspoliittista keskustelua, mikä käytännössä tarkoittaa
ajan tasalla pysymistä opintoihin liittyvissä asioissa ja yhteydenpitoa henkilökunnan kanssa. Jos kopo havaitsee jotain merkittävää muutosta tai
ongelmaa, hän ilmoittaa siitä muulle
hallitukselle ja hallitus päättää, mitä
asialle tehdään. Kopoon saa jäsenistö olla yhteydessä missä vain opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa.
Kopolla on ainejärjestön tuki takanaan, joten keinot puuttua ovat paremmat kuin yksittäisellä opiskelijalla.
Index: Indexillä eli kattoainejärjestöllämme on myös merkittävä rooli
Katkon edunvalvonnassa. Index on
tiedekuntajärjestö, mikä tarkoittaa
sitä, että sillä on myös enemmän uskottavuutta ja valtaa puuttua epäkohtiin. Jos Katko tarvitsee isomman
järjestön tukea, se voi turvautua Indexiin. Toisena samanlaisena tiedekuntajärjestönä voisi mainita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
Hybridin. Indexin puolella kopon tehtäviä hoitaa tänä vuonna Johannes
Elmnäinen toimivalla opintovastaa-

van nimikkeellä. Hän koordinoi Indexin jäsenainejärjestöjen koposektorin
toimintaa ja toimii tiedonvälittäjänä
niiden välillä sekä tekee virallisia kannanottoja jäsenjärjestöjen puolesta.
TYY: eli Turun yliopiston ylioppilaskunta toteuttaa edunvalvontaa koulutus-,
sosiaalipoliittisissa ja kansainvälisissä
asioissa sekä yliopistolla, kaupungissa
että valtakunnallisella tasolla. TYY tarjoaa jäsenilleen opiskelija-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä alayhdistyksilleen järjestö- ja tukipalveluita.
TYY:n edustajisto päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Tätä valtaa se käyttää määrittelemällä kuinka paljon rahaa mihinkin käytetään, toisin sanoen
hyväksymällä vuoden talousarvion,
ja päättämällä mihin asioihin ylioppilaskunta vuoden aikana keskittyy, eli
hyväksymällä toimintasuunnitelman.
Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan
edustajisto valitsee hallituksen ja samalla valvoo sen toimintaa. Edustajisto valitsee myös ylioppilaskunnan
pääsihteerin ja Turun ylioppilaslehden
päätoimittajan. TYY voi uskottavasti
vaikuttaa yliopiston elimien toimiin
ja ottaa kantaa. Ainejärjestön kopon
kannalta tärkeintä on tietää ja olla
yhteydessä TYY:n koulutuspoliittiseen
sihteeriin, joka voi auttaa TYY:n osalta
ongelmatilanteissa. Kyseinen henkilö
on siis myös muun jäsenistön käytössä
ja tänä vuonna tehtävää suorittaa Jukka Vornanen. (Lähde: TYY:n nettisivut)
Halloped(i): eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii nimensä mukaisesti

”Opiskelijaedustus
tärkeimmissä yliopiston elimissä on lakisääteistä,
sillä luonnollisesti opiskelijoiden tulee olla mukana
tekemässä heitä koskevia
päätöksiä.”
opiskelijoiden mielipiteen edustajana hallinnollisissa elimissä, kuten
tiedekunnan johtokunnassa. Opiskelijaedustus tärkeimmissä yliopiston
elimissä on lakisääteistä, sillä luonnollisesti opiskelijoiden tulee olla mukana tekemässä heitä koskevia päätöksiä. Tässä mielessä hallopedin tehtävä
on hyvin tärkeä. Kopo on säännöllisesti yhteydessä tiedekunnan ja laitoksen
hallopedeihin ja suunnittelee hallopedien toimintaa eri elimissä yhdessä
heidän kanssaan. Hallopedit ovat siis
kopolle tärkeä linkki tiedekuntaan.
TYY valitsee tiedekuntien hallopedit
yhteistyössä ainejärjestön kanssa.
Hallopedkoordinaattori: toimii tiedekunnan hallopedien yhteyshenkilönä
ja tiedottaa toiminnasta TYY:lle. Kasvatustieteellisen tiedekunnan hallopedina toimii nyt Katkon pj Asta Vainionpää.
Johtokunta: kehittää tiedekunnan
opetusta ja tutkimusta, tekee ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi
sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen
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suuntaviivoista. Lisäksi se hyväksyy
opetussuunnitelmat, väitöskirjat ja
lisensiaatintutkimukset sekä myöntää
väittelyluvat ja tekee esityksen tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun
vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Johtokunnassamme on viisi
opiskelijaedustajaa, tästä keväästä
lähtien myös minä sekä Annina Laaksonen KTL:n puolelta. Kopon on hyvä
olla tietoinen johtokunnassa käsiteltävistä asioista, sillä siellä tärkeimmät
päätökset tehdään. Johtokunta perustaa ne usein laitos- tai tiedekuntatasolla toimivien valmistelevien työryhmien ehdotuksien perusteella. Näissä
työryhmissäkin on yleensä opiskelijaedustus. Niissä opiskelijalla on hyvä
mahdollisuus vaikuttaa käytännön
toimiin ruohonjuuritasolla. Nämä
edustajat valitaan usein vapaaehtoisten joukosta, usein kuitenkin ainejärjestön hallituksen keskuudesta. (Lähde: Kasv.tieteiden tdk:n nettisivut)
Dekaani(t): johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa ja kehittämistä
sekä toimii tiedekunnan johtokunnan
puheenjohtajana. Dekaanin ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa
varadekaani(t). Nykyinen dekaanimme on professori Marja Vauras. Kopon
kannattaa tehdä dekaanin kanssa yhteistyötä ja olla säännöllisin väliajoin
yhteydessä, jotta tiedonkulku säilyy
ainejärjestön ja tiedekunnan välillä.
Laitoksen johtaja: eli rehtori toimittaa
hieman samoja tehtäviä kuin dekaa-

ni, mutta laitoksen tasolla. Nykyinen
KTL:n rehtori on professori Risto Rinne.
Opintopäällikkö: hoitaa opiskelun ohjausta ja neuvontaa, opiskelijavalintoja, opintojen korvaavuuksia ja on
mukana opintosuunnitelmien laadinnassa. Opintopäällikköön kopon tulee
olla yhteydessä myös, mikäli havaitsee ongelmia opinnoissa ja jotta pysyy
ajantasolla mahdollisista muutoksista.
Opintopäällikkömme on Mari Broberg.
Yliopiston hallitus: on yliopiston ylin
päättävä toimielin. Hallituksella on
monia yliopiston strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä
tehtäviä, kuten yliopiston keskeisistä
tavoitteista, strategiasta, ohjauksen
periaatteista ja talousarviosta päättäminen. Hallitus myös valitsee rehtorin. Hallitus siis käytännössä päättää siitä, mitä yliopistossa tehdään
ja miten se toteutetaan. Hallituksen
valintatavasta lisää kollegion kohdalla. Nykyisessä hallituksessa on kymmenen jäsentä ja sen toimikausi on
10.8.2009-31.12.2013 (paitsi opiskelijajäsenten kaksivuotinen, kuten
kollegiossa). (Lähde: Turun yliopiston
nettisivut ja TYYn opas hallintoon ja
edunvalvontaan). Yliopiston strategian voi lukea yliopiston nettisivuilta.
Yliopistokollegio: päättää hallituksen
jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen
jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan
ja jäsenten palkkiosta. Lisäksi se valitsee muut kuin yliopiston henkilöstöä
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ja opiskelijoita edustavat jäsenet (opiskelijaedustajat valitsee alustavasti ylioppilaskunnan edustajisto) yliopiston
hallitukseen ja yliopiston tilintarkastajat. Kollegio myös vahvistaa yliopiston
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden

myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
rehtorille. Kollegio siis vähän niin kuin
valvoo hallituksen toimia ja tekee viimeisen päätöksen esimerkiksi jonkin
hallituksen jäsenen erottamisesta
yms. (Lähde: Yliopiston nettisivut)

Tässä vielä selventävä malli yliopiston rakenteesta.
Kuva löytyy myös yliopiston nettisivuilta.

Huom. Kukaan ei ole seppä syntyessään eikä varsinkaan kopo. Itsellänikin on
vielä paljon opittavaa. Vaikka nämä asiat voivat näyttää monimutkaisilta paperilla, käytännössä ne eivät sitä kuitenkaan ole, sillä ihmisten kanssa tässä
kuitenkin vain ollaan tekemisissä. Kenellä vain on siis mahdollisuus toimia kopona ja menestyä siinä tehtävässä hyvin! Ja meitä kaikkiahan tietysti kiinnostaa
vaalia opiskelijan etua ;) Rohkeasti siis mukaan vaikuttamaan!
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Mistä löytyy kaupungin parhaimmat bileet juuri SINUN makuusi?
1. Dynamo (k -20) , Linnankatu 7
Virallisen lähteen mukaan Dynamo on
Suomen helposti legendaarisimpia klubeja, joka on toiminut Turun Linnankatu
7:ssä vuodesta 1997 asti.
Dynkyssä musiikki ei ole suoraan NRJ:n
hittilistalta. Tämän vuoksi paikka onkin
tunnettu niin opiskelijoiden kuin kulttuuriväenkin piireissä. Dynkkyyn tervetulleita ovat niin hipsterit, opiskelijat ja
muutkin hifistelijät, Seduloista poiketen
tunnelma on erityinen, ehkä hieman
omalaatuinenkin. Ohjelmistossakin saattaa olla yllätyksiä moneen makuun. Täällä
et törmää Pissa- Liisaan kaverinpapereilla
18v.
2. Börs Night Club, Eerikinkatu / Kauppiaskatu 6
Börs Night Club on pitkänlinjan yökerho Turun ytimessä. Bökö lukeutuu Turun
suurimpiin meno mestoihin, mutta suuri ei ole aina kaunista. Tämä tarkoittaa,
että hiljaisena iltana paikka tuntuu kolkolta, mutta menestyksekkäänä iltana
tanssilattia syttyy liekkeihin ja missit & jääkiekkoilijat kohtaavat toisensa!
Börs tekee paljon yhteistyötä opiskelijoiden kanssa suurien bileiden merkeissä, kuten pikku laskiaisten sekä AATU:n merkeissä.
3. The Monkey ( ke – to k-18 & pe-la k-20) , Aurakatu 3
The Monkey, toiselta nimeltään Apina, on Turun meno mestojen nuorimpaan
kastiin kuuluva. Täytyykin sanoa, että Apina vasta n. 2-vuoden iän saavuttaneena on hienosti ansainnut paikkansa yhtenä suosituimpana baarina.
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The Monkey tarjoaa kahden kerroksen välillä erilaisia musiikkielämyksiä, sekä
myös tunnetut DJ:t ympäri Euroopan pistäytyvät usein viihdyttämään musiikin
nälkäistä bilekansaa.
Mikäli myös tunnet tarvetta suomenruotsalaiseen hienosteluun, tarjoaa Monkeyn apinalauma kaikille asiakkailleen mahdollisuuden pöytävaraukseen ja
pääsyn VIP- tiloihin.
4. Amarillo ( k – 18) , Aurakatu 5
Amarillon bileet laajenevat joka perjantai ja lauantai Amarillo Night ravintolaan
klo 23 alkaen! Amarilloa voisikin kuvailla Börs Night Clubin pikkusisarukseksi,
sekä tilojen koon, sijaintinsa ja myös juhlijoidensa vuoksi.
Vaikka yli kahdenkymmenen ikävuoden saavuttaneet, saattavat tuntea Amarillossa itsensä vähintään eläkeikäisiksi, tarjoaa Amarillo kuitenkin ah- niin – ikiihania vaahtobileitä, karkkikeskiviikkoja sekä hyvä nachoja! Carambaa!
5. Prima (k-18), Aurakatu 14
Nettisivujen mukaan Primaa ei voi kuvailla, se täytyy kokea! Niinpä suosittelemmekin, että menette ja koette, vaikkakin Prima on osa S-ketjua.
6. Night Club Vegas ( k- 20 ) , Eerikinkatu 19
Ikärajansa puolesta Vegasiin tulijan ei tarvitse pelätä olevansa liian nuoressa
seurassa, mutta musiikkilinja puolestaan takaa sen ettei keski-ikä ei nouse liian
ylös. Vegas on suht pieni , ja siksi aina tunnelmallinen. Vegasissa asiakaskunto on niin laaja, ettei tarvitse mitä päälleen pukee – aina sopeutuu joukkoon!
Tämän lisäksi juomatarjonta on monipuolinen ja aina opiskelijan kukkarolle sopiva!
7. Night Club Marilyn ( k – 18) , Eerikinkatu 19
Eli Lyni, Lynkky, what ever you like… pikkusisaruksella on taas monta nimeä.
Vegas toimiikin Lynin isoveikkana.
Lyni on Turun vanhin yökerho, jolla ikää on jo kunnioitettavat 20-vuotta! Lyni
tunnetaan laadukkaasta henkilökunnasta, jossa ei ole turvauduttu vuokrahenkilöpalveluihin. Lisäksi Lyni pitää Vegasin tavoin kiinni halvoista hinnoistaan, ja
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siksi onkin viikolla opiskelijoiden suosima paikka. Viikonloppuisin meno puolestaan on melko villiä ja nuorta, melkeinpä lihatiskimäistä. Suosittelemme
kuitenkin tutustumaan Lynin Salmari shotteihin sekä Mansikka Margaritoihin!
8. Forte ( ma –to & su k-18 ja pe – la ( k-20), Kristiinankatu 8
Forte on yökerho , joka on käsite Turkulaisessa yöelämässä. Mikäli tanssijalkaa
vipattaa maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina, perjantaina , lauantaina ja sunnuntaina suuntaa tiesi Forteen, siellä on aina bileet! Sen lisäksi juoma
on aina halpaa.
Forte ei tee kovinkaan paljon yhteistyötä opiskelijabileiden merkeissä, joten
mikäli haalariväki alkaa ahdistaa tämä on oiva paikka vieroitukseen.
Koska Fortessa joka päivä bileet onkin…. Myös väki on sen mukaista.

Nyt voitkin ottaa kevään ensimmäisen baarikierroksen ja testata pitivätkö väitteemme paikkaansa, sekä mistä löytyvät juuri parhaat bileet sinulle!
Tutkapari kiittää!
Veera & Mimosa
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Vappu on the rocks
Vappu lähenee jo huimaa vauhtia ja tiedossa on jos jonkinmoista pippalointia kieltolain kumoamisen vuosijuhlasta aina legendaariseen AATUun. Ilmojen
lämmetessä on tietystikin tärkeä huolehtia riittävästä nesteytyksestä ja pitkän
talven jälkeen lasin täytteeksi saattaa kaivata jotain muutakin kuin sitä perinteistä Alkon halvinta punaista. Goldencappejäkin on tullut sihauteltua auki aina
seuraavan aamun pöhöttyneeseen habitukseen saakka. Pirkka-oluen tyylikkyydestä puhumattakaan. Enkä ainakaan puhu nyt omasta kokemuksestani...Tosin
faktahan on se, että opiskelijan kevään aikana lievästä laskusuhdanteesta kärsinyt taloustilanne asettaa raaka-aineiden valinnalle omat rajoitteensa. Olisikohan siis aika kokeilla jotain ihan muita virvokkeita? No olisi! Tässä yksi keväisen
raikas drinkkivinkki. Eikun minttua kasvattamaan ja jäätä louhimaan

Mojito
4cl vaaleaa rommia
Sokeria
Limelohkoja
Mintunlehtiä
Soodaa
Jäämurskaa
**Lasin pohjalle noin 2
tl/sopiva määrä sokeria
ja limelohkot. Murskaa
lohkot nuijalla. Lisää

tuore minttu ja murskaa varovasti. Kaada
rommi sekaan ja täytä lasi jäämurskalla ja
soodalla – nauti pillillä,
refreshing!**

luista loistavat mielessä
yhtä kirkkaina kuin vesi
Aurajoessa. Limu-viinamixien tilalle kaivattaisiin
nyt jotain tyylikästä ja innovatiivisempaa.

Kattavampi empiirinen
juomatutkimus jäi kuitenkin tällä erää osaltani tekemättä, sillä sain
avukseni vahvaa asiantuntemusta ja vinkkejä
Blankon Tuomolta.
Lähdetään aluksi teoreettisesta
ajatuksesta, jossa katkolainen on
hankkinut Kasvisristeilyltä vappuviikkoa varten
verovapaat perusboozit.
Eli baarikaappin sisältö
huokuu laatua, mutta
ideat kanssa-etkoilijoiden nesteyttämistarjoi-

”Boolissa tulee tietty
kirkkaiden lisäksi olla
ainakin makuaine, täytelöittäjä, keventäjä ja
jäät. Makuaine vois olla
vaikka likööri tai makusiirappi. Täytelöittäjäksi
valkoviiniä tai siideriä,
keventäjäksi soodaa tai
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sprite-limpparia. Keventäjillä on helppo säädellä boolin makeutta
ja vahvuutta. Sakeita
mixereitä
kannattaa
kuitenkin välttää, koska esimerkiksi appelsiinimehu tekee boolista
suttaisen
näköistä...”
Jos annoksia tekee useampia, kannattaa aluksi
aloittaa vahvemmalla ja
illan jatkuessa sekoittaa
miedompia kulhollisia ”sopiva vahvuus ekaan
booliin on jossain 10 %
tietämillä.” Näillä ohjeilla
booli jo varmasti kauhottaisiin vauhdilla loppuun,
mutta estetiikan hakuinen katkolainen kaipaisi vielä pintaan pientä
kaunistushärpäkettä.
”Koristeeksi tuoreita hedelmiä, boolin kuin booliin sopii kasariherkku
karambola! Ja kickass
top tip saada booli pysymään kylmänä, on käyttää isoja mehupurkkeja
jääpalojen tekoon; mitä
isompia
jäälohkareita
sen parempi. Isot palat
pitävät boolin kylmempänä kauemmin.” Takeawaynäkin booli maistuu
tapahtumapaikalla, kunhan muistaa lisätä väljähtävät ainesosat vasta
h-hetkellä.
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laukullinen jäitä ja oman
maun mukaan mietoja
alkoholijuomia. Boksiin
mahtuu mainiosti koko
porukan juovutusjuomat. Joka tyypille taskuun pieni leka väkeviä,
jolla saadaan se lopullinen kierto lanteeseen.
Jallu on hyvä.” Voi olla,
että Edun pihalla vilkkuu
muutamakin kylmälaukku tänä vuonna toukokuun tullen. Ainakin allekirjoittaneen seurueen
vappuhulinoissa...

Boolinmakuisilta etkoilta
katkolaiset tottuneesti
jatkavat tarinassamme
suoraan
perinteiseen
Edun vappupikniköintiin.
Ulkona vietettävästä päivästä tulee pitkä ja taas
kaivattaisiin apua, jotta
juomapuoli pysyisi kunnossa...
Kylmäboksin lisäksi matkaan pitää varata kun”Hyvin
varustautunut non eväät, jotta jaksaa
pitää vappuna huolen jorata loppuillan ennen
ainakin yhdestä asiasta kotimatkan kurvia Man– juotavaa pitää olla tar- tun kautta. Että, ei mittä
peeksi! Mikään ei ärsytä ruakka olis?
niin paljon kuin laskuhumala kesken bileiden, jo- ”Piknikille olis jees ottaa
ten keittoasiat kuntoon.” esimerkiksi tortillavermeet, joilla jokainen tuunaa omanlaisensa rullan.
Tai vaihtoehtoisesti klassinen sputnik-henkinen
pallogrilli, mikä lämmittää ruuan ohella myös
viilennyttä taistelijaa.”
Basicpurtavaa juhlijoiden keskuudessa ovat
juurikin kaikenlaiset tunteella valmistetut, pirs”Liikkuvaan vappuun so- kahtelevan aistikkaat ja
pii mahtavasti iso kylmä- ryhdikkäästi hiiltyneet
True that, mutta jokainen tietää, että haalarin
taskujen pullovetoisuus
on melko rajallinen eikä
lukuisten siwapussien
roudaaminen
kaljankanto mielessä oikein
natsaa styleltään päivän
päähineeseen.

grilliruuat. Skumppahenkisten ateriaan kuuluu
tietysti myös mansikoita,
joiden laadunvalvontaan
kannattaa kyllä varata
jo kaupassa aikaa...Ellei
sitten halua epämääräisen punaisia, homeisia,
karvapalleroita skumpan
kaveriksi ja kruunaavaksi
jälkiruuaksi...

keino on hakeutua suihkun kautta ulkoilmaan
ja raahautua johonkin
vaikka freesille brunssille.”

Vapun jälkimainingeissa jäätävä hedari ei
– ainakaan tässä kertomuksessamme - säästele katkolaistakaan, ei
vaikka olisi kuinka noudattanut sääntöjä ja ohjeita. Onneksi olotilaan
on kuitenkin olemassa helpotteita. Tiukan,
suola- ja rasvapitoisen,
ruokavalion lisäksi päivän mittaan vesipullosta
hörppiminen osoittautuu
krapula-aiheisten
sivustojen listaykköseksi
ennaltaehkäisykeinona.
Tuomon krapulalistalla kebu ja korjaussarja
ovat nou-nou, kun taas
ennaltaehkäisevä, parin vesituopin, yömyssy
buranan ohessa on jo
kannatettavampi vaihtoehto.

GinGin Sour – rapea
olisi Tuomon valinta Katkakkospäivän aloitus
kon kissalle. Is red – is
• Giniä
good !
• Inkivääriä
• Limemehua
Teksti:
• Skidisti sokeria
Outi Aaltonen
• Ujo splash ginger alea -Haastateltavana Tuomo ”sa-

Jos jatkotsembalot kuitenkin vaativat vielä läsnäoloa, voi kakkos – tai
kolmos – päivän aloittaa
näillä eväillä:

**Gini, inkivääri ja sokeri
murskataan & sheikataan. Tarjoillaan lyhyestä lasista on the rocks ja
heitetään mukaan ujo
splash ginger alea. Koristellaan lime- ja inkiväärisiivuilla, tiputellaan
reippain ottein!**

tunnainen opiskelija ja hieman säännöllisempi baarihessu” Blankosta .

Brunssilla käytyään tarinamme
katkolaiset
halajavat pippaloiden sinetiksi vielä drinkin, joka
väriltään vastaa haalareihin sointuvaa punaista. Tuoreista mansikoista
valmistettu frozen straw”Jos kankainen kuitenkin berry daiquiri tai vadelyllättää, hyväksi havaittu marommi-karpalomojito
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Pikaopas Meksikosta
Hyödyllistä tietoa Meksikoon matkustavalle:
1) Bussilla matkustaminen Meksikossa
on helppoa, edullista ja äärimmäisen
mukavaa vaikka etäisyydet kaupunkien välillä ovatkin pitkiä (yöbussit ovat
suosittuja pitkillä välimatkoilla). Bussit
kannattaa varata päivää ennen matkustamista. Isoilla bussiasemilla on
turvatarkastus, joten paikalla kannattaa olla ajoissa. Busseissa pyörii amerikkalaisia B-luokan komedioita joista
monet ovat valitettavasti dubattuja.
2) Ilman espanjan kielen taitoa Meksikossa matkustaminen on hyvin
haastavaa. Itse kohtasimme kolmen
viikon aikana vain kourallisen englantia puhuvia meksikolaisia.
5) Länsimaalaisuus merkitsee monelle meksikolaiselle rahaa; riskien minimoimiseksi kalliit merkkivaatteet ja
laukut on syytä jättää kotiin. Vaalean
naisen on myös parempi pitää muotonsa piilossa.. (mottomme matkalla:
4) Hintataso Meksikossa on alhainen ”Mitä röntömmät hippi-vaatteet, sen
etenkin Mexico cityn ulkopuolella parempi.”)
(esim. 0,5 Coca-Cola pullo kioskista
50 senttiä, Corona baarista 1,2€, ra- 6) Taksilla kulkeminen on halpaa ja
vintolaruoka 3-5€). Tinkiminen on turvallista, matkan hinta on kuitenyleistä etenkin markkinoilla ja kuu- kin hyvä sopia ennen taksiin istumisluu paikalliseen tapaan. Matkan lop- ta (Mexico cityn taksien ikkunoista
puvaiheessa huomaa tinkivänsä 1,5 kannattaa tarkistaa kuskin virallinen
euroa maksavista tavaroista hintaa ajosertifikaatti). Noin 5-15 minuutin
taksimatka maksaa alle 2 euroa.
alemmas.

3) Vaihtoraha on hyvin harvassa (etenkin takseissa ja pienissä kaupoissa);
pidä mukanasi aina pikkuhiluja ja kolikoita.
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7) Yleisesti ottaen meksikolaiset 9) Älä hämmenny jos matkustaessasi pitovat ystävällisiä ja avuliaita, älä kän matkan bussilla bussiin nousee virpelkää kysyä apua!
kamies joka kuvaa videokameralla kaikki
matkustajat. Tämä kuulostaa oudommal8) Meksikon katukuvassa näkyy ta kuin se todellisuudessa on, mutta se on
todella paljon erilaisia vartijoita vain osa heidän kontrollijärjestelmäänsä
ja poliiseja, mutta tavallisen tu- johon tottuu Meksikossa ollessa jo muuristin tallustaminen ei heitä kiin- tamassa päivässä.
nosta. Poliiseilla on aseina jättimäiset konekiväärit ja joidenkin 10) Meksiko sijaitsee korkealla merenpinunivormuun kuuluu kasvojen nan yläpuolella, joten ensimmäiset päikokonaisvaltainen peittäminen vät saattavat olla raskaita hapenpuutteen
mustalla kankaalla. Tällainen pe- vuoksi ja hengästymisen tunne saattaa tullon lietsominen on maassa yleis- la tavallista nopeammin.
tä, mutta poliiseja on turha pelätä vaikka he hurjilta näyttävätkin.

Suosittelen lämpimästi seuraavia kohteita:
1) Teotihuacan (The city of gods)

Temple of the moon

Täältä löytyvät Meksikon kuuluisimmat temppelit. Kaupunki
sijaitsee n.40 km Mexico cityn
keskustasta ja matkoja alueelle myydään esimerkiksi useimmissa hostelleissa. Paikalle voi
myös ottaa julkisen bussin. Parhaimman kokemuksen saa, kun
kiipeää suurimman temppelin
(The Temple of the Sun) huipulle
ihailemaan maisemia. Alueelle
ei kannata mennä polttavimman auringon paahtaessa, sillä
aavikossa varjot ovat harvassa.
Huom. Havaianasit eivät ole ideaalit kiipeämisjalkineet.

Xochimilcon kanaalien gondolit
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2) Xochimilco canals
Mexico cityn alueella sijaitsevassa kaupungissa
voi kokea upean kanaaliajelun ja päästä vierailemaan Julian Santana Barreran saarelle, jossa
saaren omistaja, siellä asuva Julian on ripustanut kanaaleista löytyneitä nuken osia saarensa
puihin ja keppien päihin. Santana Barrera alkoi kerätä nuken osia kanaaleista löydettyään
kanaalista kuolleen tytön. Hän uskoo että nuken osien kerääminen suojelee häntä pahoilta
hengiltä ja pitää kuolleen tytön hengen rauhassa. Santana Barrera kertoo itse tarinastaan
ja nukeistaan jos saarelle pääsee käymään.
Kanaalimatkalla päivällinen tarjoillaan toisesta gondolista toiseen ja kanaalit ovat täynnä
mariachi-bändejä jotka ajelehtivat kanaaleissa. Julian Santana Barreran nukkesaari
Näky on harvinaisen hupaisa.
3) Puerto Escondido

Puerto Escondido

Rantakaupunki Meksikon etelärannikolla. Kaupunki on tunnettu pitkistä hiekkarannoistaan ja rennosta tunnelmastaan.
Tyypillinen päivä Puerto Escondidossa pitää sisällään surffaamista, riippumattoja
ja reggaeta. Kaupunki on erittäin suosittu
surffareiden ja reppureissaajien keskuudessa. Luomuruoka ja ekologisuus ovat nostamassa Puerto Escondidossa päätään, mutta
hintataso on silti hyvin edullinen. Hostellien
hinnat pyörivät hiljaisempina sesonkeina 5
euron tienoilla. Puerto Escondidoon matkatessa suosittelen päiväbussia vaikka matka
onkin joka suunnasta sinne tultaessa pitkä.
Vuoristomaisema on tällä Meksikon alueella niin käsittämättömän upeaa katseltavaa
että sen ohi ei kannata nukkua.

El Chiflónin kansallispuisto
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4) San Cristobal de las Casas

Oaxacan kaupunki

Trooppisten sademetsien alueella sijaitseva
käsittämättömän idyllinen kaupunki täynnä
musiikkia, käsitöitä, luomuruokaa ja latinalaistunnelmaa. Kaupungissa poliittinen suuntautuminen on vahvasti vasemmalla. Monissa
kaupoissa myydään sissiliikettä tukevia tavaroita ja monissa kahviloissa on julisteita ja
maalauksia jotka kuvaavat alueen poliittista
tilannetta. Kantaväestöstä suuri osa kannattaa paikallista sissiliikettä, joka haluaa tukea
osavaltion köyhää alkuperäiskansaa joka elää
kaupungin ulkopuolella pienissä vuoristokylissä. Kaupungin rajoja ylittäessä, bussiin
saattaa nousta muutama poliisi tarkistamaan
onko kaikki kunnossa. Tätä ei kuitenkaan kannata pelästyä.

Kun lähdet Meksikoon,
pakkaa rinkkaan mukaasi:
-Rahavyö
-Kopio passista
-Adapteri
-Malaria lääkkeet (Malariaa vain Oaxacan alueella)

5) Oaxaca
Oaxacan kaupunki on täynnä
mielettömiä ruokapaikkoja ja
kahviloita (kokeile erityisesti
Café Nuevo Mundoa). Kaupungissa on lisäksi paljon taidetta
niin kaduilla kuin gallerioissa.
Parhaimman tunnelman tarjoaa
Oaxacan kaupungin keskusaukio, Zocalo, jonka ympärillä on
useita ravintoloita ja kahviloita
joissa aikaa kuluu helposti useita tunteja kaupungin elämää
katsellessa. Historiaakin on
kaupungilla tarjota; kaupungin
lähellä sijaitsee Monte Albanin
upea muinainen laakso, jossa
pääsee ihailemaan atsteekkien
vanhoja rakennelmia.

-Lonely Planet (korvaamaton apu)
-Hyttysverkko yöksi Malaria-alueelle mennessä
(hostelleista voi myös
kysellä verkkoja lainaksi)
-Korvatulpat + unimaski
-Taskulamppu

-Käsidesi
-Aurinkorasvaa (+50!)
-Havaianasit
-Vaatteita jotka voit jättää Meksikoon rinkan
täyttyessä kaikella siistillä tavaralla jota ostat
Meksikosta
Katariina Hava
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