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Päätoimittajan 
palsta

Kevät tuli, 
lumi suli,
korona sano, 
Wappu kuoli

No, onneksi Wappu ei sentään ihan kokonaan kuollut, vaan muutti enem-
mänkin vain muotoaan. Vaikka perinteisiä Wappumeihemeitä on mahdoton 
korvata kotoa käsin, pisteet kuitenkin Wappucomitealle nopeasta tilanteeseen 
mukautumisesta! EtäWappu on kuitenkin parempi kuin ei Wappua. Katsotaan 
niitä meihemeitä sitten syksyllä taas.

On tässä maailmantilanteessa myös hyviäkin puolia: Menojen puutteessa 
on enemmän aikaa lukea Nakertajan laatujournalismia! On väitetty, että 
Nakertajan lukeminen saattaisi jopa ehkä kuulemma mahdollisesti auttaa 
mielenterveyden ylläpitämisessä karanteeniaikana. En ole asiantuntija, mutta 
kuullostaa ainakin omaan korvaani uskottavalta. 

Nyt onkin myös hyvä aika valmistautua syksyllä saapuvaa päräyttävää Naker-
tajan 50v-juhlanumeroa varten. 

Tähän loppuun voisin vielä härskisti mainostaa juuri julkaistua Ympin 
Tyttökalenteria, joka on saatavilla mm. osoitteessa http://www.ymparistorak-
entajakilta.net/tyttokalenteri/. Mene ja osta. 

Topi Asmundi
Päätoimittaja
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Puheenjohtajan 
palsta

Hei.
 
Ympin kiltis meni kiinni 13.3.2020. Kiltahuone on suljettu to-
istaiseksi. Kiinni on jo moni muukin paikka kuten yliopisto.  
 
Toivottavasti Nakertaja tuo hieman iloa puuduttavaan kotona 
olemiseen. Pysytään kotona ja pysytään terveenä.  
 

Sami Herala
-peeJ

Kiltahuonetta sulkemassa
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Moikka moi,

Wapputerveisiä täältä karanteenilinnoituksestani olohuoneeni lattian matolta. 
Vaikka Wappu ei näillä näkymin tule perinteiseen tapaan, niin se ei estä meitä 
nauttimasta wappufiiliksestä. Päivät menee paljolti nyt kotona, mutta  onneksi 
netti pelaa, joten niin kokoukset, kahvittelut kuin myös kaljoittelut ja pelituokiotkin 
onnistuvat. Aikaa vapautuu myös enemmän ulkoilulle ja onneksi nyt on saanutkin 
nauttia aurinkoisista ja lämpenevistä keleistä. Intoa on löytynyt myös enemmän 
kokkailulle ja tässä on tullut harkittua mikäli meno näin jatkuu, niin kokeilisi ehkä 
Wappumunkkienkin tekoa itse.

OYYnkin toimisto on nyt suljettu, mutta toiminta jatkuu yhä. Apua saa aina 
asiassa kuin asiassa help@oyy.fi ja meikäläiseenkin voi ottaa aina yhteyttä. 
Lähipäivinä on tullut avustettua kiltoja postin suhteen, avattua halloped-paikko-
jen toimikuvia ja suunniteltu tapahtumavastaavien kanssa, jos viimein saataisiin 
kaikkien Oulun yliopiston järjestöjen yhteinen pelittävä tapahtumakalenteri. 
Hyvin tulee myös päivystettyä ainakin Koneen, OLTOn ja YMPin virtuaalikiltiksillä 
Discordissa. Kuulemani mukaan myös muilla Teekkarikilloilla on jo myös vastaa-
vat. Suosittelen liittymään, sillä nyt kun pitää ottaa fyysisesti muihin etäisyyttä, 
niin netin välityksellä saa kumminkin kaveriporukkaa seuraksi. Itsekin olen 
opiskelun parista pitänyt tauot kahvikupposen kanssa ja ottanyt etäyhteyden 
tuttuihini. Wapun poikkitieteellisyyttäkin saa simuloitua laittamalla vaikka allekir-
joittaneelle viestiä, niin voi tulla Koneenkin ”kiltiksellä” vierailemaan.

Vaikka pyrinkin tuomaan vasiten positiivista fiilistä teillekin, niin enemmän kuin 
samaistun harmitukseenne tapahtumien peruuntumisesta. Toimin OYYn hallituk-
sessa tapahtumista vastaavana, joten oman pestinikin puolesta meni suunnitel-
mat uusiksi. No, ei anneta sen haitata. Toivon mukaan saadaan Wapun tapah-
tumat vietettyä sitten syksyn puolella. Onpahan vähintään omalla tavallaan 
ikimuistoinen Wappu!

-kiltakumminne terveiset!

Santeri Siira
Telegram: Alesandero

OYYn tapahtumahääräilijä
Teekkarikiltojen, OTYn ja OLTOn kiltakummi
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Poikkeusajan kuulumiset
Jepadijee. Kiltis laitettiin kiinni 13.3.2020 perjantaina. En ole 
koskaan ollut taikauskoinen mutta.. Siitä alkaen ovat kiltalaiset 
saaneet selviytyä kukin nurkissaan parhaaksi katsomillaan ta-
voilla. Yhteiskuntaan ennennäkemättömällä tavalla vaikuttaneen 
poikkeustilan edessä eivät toimittajatkaan ole jääneet kädettö-
miksi; tartuimme härkää sarvista ja teimme kiltalaisten tilannetta 
kattavasti kartoittaneen kyselyn. (huimat 11 vastausta) Ohessa 
analysoimme sensaatiomaiset tulokset:

Ensimmäiseksi kysymyksessä kysyttiin suomalaista kahvikuppineurootikkoa 
täristävä kysymys: ”Mitä kuuluu?” Kysymys keräsi kattavan spektrin erillaisia 
vastauksia paljastaen olemisen moninaisuuden kaikki ulottuvuudet:

-aivonystyrät ne hilijennee ... vaan
-Iha jees, pääsispä kiltikselle.
-Vituttaa
-Hyvää
-Psykoosit on tulilla, joka päivä kauheat vainot, mutta onneksi pääsee 
kursseista helposti läpi
-Hyvää! Pitkästä aikaa ei ahdista ja ole hoppu, saa luvan kanssa kotona 
öllöttää. Etäluennot best, jospa tämä yleistyy.
-Kellon tikitystä
-Tylsääääää. Jospa tämä ennen enskesän keskiviikkoo loppus. Siis tämä 
poikkeustila.
-Vähän tympii, vaihto loppui kesken, onneksi kohta on kesä ja työt

Kaikista vaikuttavimmat vastaukset kysymykseen tässä:

-Tööt
-Olispa kaljaa....

Seuraavaksi tutkittiin ajankulua. Kuten kaikki sen tietävät, kotona kyh-
jätessä saattaa alkaa aika käymään pitkäksi. Yllättävän monella oli kuiten-
kin ajan rakenne päässyt muuttumaan(81,8%). Liekkö tässä ainesta jollekin 
fysiikan tutkimusryhmälle? Se, millä nämä 18,2% ovat saaneet pällinsä 
pidettyä kasassa, selvinnee tuonnempana. Kukaan ei myöntänyt aikansa 
käyneen pitkäksi, joten varmaan ajan rakenteen muuttuminen suojaa pit-
kästymiseltä:
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Uraauurtavasta kyselystämme puuttuu vitutuskäyrä, mutta sen olemme korvan-
neet sapetuskaaviolla.

Kuten yllä olevasta näkyy, sapet ovat olleet koetuksella. Vastausvaihtoehdoissa on 
tietysti ollut huikeasti valinnanvaraa. Sappinestehän syntyy osaksi kolesterolista, 
joten ehkä tällä on potentiaalista terveysvaikutusta.

Kuten aiemmin luvattiin, nyt käydään läpi, että millä se aika on sitten saatu ku-
lumaan. Kysymys ”Oletko keksinyt jotain uutta ja erikoista ajanvietettä?” teki 
vihdoin sen kaivatun läpimurron. Ajanvietetapoja selvitettäessä tuli ilmi täysin 
ennenkuulumaton tapa, ja vielä ei ole täysin selvää, kuinka moni tätä uutta ja outoa 
puuhaa harjoittaa, ja tuliko se tavaksi vasta tänä poikkeuksellisena aikana. Ne kak-
si henkilöä, jotka paljastivat ilmiön olemassaolon, tuskin itsekkään tietävät kuinka 
käänteentekevää se voi olla. Tulevaisuutta ajatellen jää nähtäväksi, alkaako ilmiö 
yleistyä ja jäädä pysyväksi.

Vastaukset kuuluivat näin:
-kouluhommat
-opiskelen raivokkaasti.

Loput vastaukset:
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Ensimmäinen vastaus ilmensi teekkareiden huimaa matemaattista lahjakkuutta, 
varmasti käypä vastaus jonkin matematiikan kurssin tentissä. Poimikaa hyvä vinkki 
talteen. Yhdessä vastauksessa annettiin ymmärtää jostain salaisesta huvista, joka 
paljastetaan maksua vastaan, pitänee lähteä toimituksen mustalla pakulla selvit-
telemään asiaa ja neuvottelemaan siitä maksusta. 

Lisää ajanvietteestä paljasti seuraava kaavio: 

-kymmenem tikkua lauvalla jatko osa ykstoista tikkua lauvalla... va 
pitäskö se vähentää kumminki 10-1teen ku meinaa tuo lääni täälä itse 
murahus yksiössä käyä sen verran niukasti tuota on
-Keksispä, toivottavasti nakertajaan tulee top 5 ajanviettotapaa
-Enpä juuri
-Onhan tuota, mutta en paljasta muille, ellei makseta
-Elämästä nauttimisen
-Karanteeni päivä 5. Olen opetellut heittämään leivänmuruja WC Duck 
pesuainepulloille, kun istun posliinin päällä. Yritän samalla kuvitella 
olevani puistonpenkillä syöttämässä lintuja.
-Sain kaksi haarukkaa pysymään tulitikun varassa tasapainossa mukin 
reunalla
-Asuinkumppanin kiusaaminen, samojen uutisten luku 6 kertaa päivässä, 
herkkujen syöminen.
-Ostin 10kpl tulisukarapuja.

Johtopäätöksenä PSOAS säästyy kattojen peseskelystä. Kysely toteutettiin hyvin 
rajallisena, ja lisäselvityksiä tarvitsee eritoten tämä WC -paperin loppuminen. 
Toivottavasti monesta asunnosta löytyy kuitenkin bidee. Todellisuudentaju alkaa 
olla hiljalleen hupeneva luonnonvara. 

Sen paljastaa tämä kaavio:
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Huomattavan isolla osalla huoneistoon on pesiytynyt isoja liskoja. Liskolajeja ei 
tarkemmin eritelty, mutta niitähän löytyy monen kokoisia.

Alkaen harmittomasta kääpiökameleontista…

…Päätyen tähän örvelöön. Näiden kanssa ei muuten enää vitsailla!
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Vunuhut
Tässähän oli vielä pari kuukautta sitten tarkoitus kirjoitella 
nuorista, tuosta mädänneestä sukupolvesta, joka tuhoaa perin-
teitä, tuo olohuoneeseen ”pelikoneen” ja kantaa kiltikselle kaljan 
sijasta limpparia. Kuinka lipaston ruokalassa ei enää saa maksaa 
ruoastaan kuin normaali-ihminen ilman hankalan leimaa ja kuin-

ka bajamajan kokoinen umpinainen pönttö, joka aukeaa silloin kuin siltä tuntuu, on 
parempi kuin roskakori, ilmeisesti.

Mutta koronavirus pyyhkäisi lipaston ovet säppiin ja kaikki nämä ovat muisto 
vain, mielen on sen sijaan täyttäneet yksinäinen kahvikuppi tiskialtaan reunalla 
ja teams-luennot. Sitä alkaa kaivata kiltiksen sohvan sähköistä syleilyä, pöydälle 
kaadettua kahvia ja tyhjiä maitopurkkeja. Tunne ei enää ole sama sanoessaan: ”JA 
NE KAHVIKUPIT TISKATAAN!”, kun katsoo sitä yksinäistä kuppia tiskialtaan reunalla, 
ennen kuin kaataa itselleen jälleen kupin kuumaa. Vanhan kova pintaa alkaa muren-
tua, kaipaus murtautuu panssarin läpi. Siksi päätimmekin keskittyä tällä kertaa 
muistelemaan kiltaelämän tuomaa kaveruutta.

Ei pysty itseään enää piiskaamaan nuorten huonoista tavoista. Sellainen oli-
si tässä tilanteessa liikaa vaadittu, ja tarjottu. Kovasti koettaa itseään piristää 
elämällä hiukan muistoissa. Palaa sinne kiltiksen sohvalle, aikaan, kun se ei vielä 
tarjonnut sähkövarausta. Aikaan kun spotify soi katkeilematta, mitä nyt mork-
kisnurkan kaiutin välillä mykistyi itsekseen. Viattomaan aikakauteen kun Kaijonhar-
jun nistit eivät vielä olleet kiltahuonettamme niin raa’asti häväisseet. 

Joka kuun alussa tilille napsahti opintotuki, asumistuki sisällytettynä, ja tentit oli 
ihmisten aikoihin. Mieli oli huoleton. Kurssit pystyi vielä muusimaan ja hallituslaisen 
isoin synti oli jäädä poissa tapahtumasta, tai joutua lähtemään ennen pilkkua. Si-
ellä sitä emännän (Meri<3) kanssa aloitettiin baarin tanssilattia, ja aloitteestamme 
tamppaus olikin pian täydessä vauhdissa. Seuraavana aamuna sitten Tuomaalan 
liikkeensiirron välitenttiin ja sääliosallistumispisteet plakkariin, vastaamatta yh-
teenkään kysymykseen oikein. 

Kyllä sitä nyt arvostaa ympin yhtenäisyyttä entisestään. Muistelee jo valmistuneita 
kavereita. Ikävöi aikaisemmin, yhtä aikaa ja myöhemmin aloittaneita. 

Opinahjonamme toimii mauttomin värein (näin olen kuullut) koristeltu betoniko-
lossi, joka ei rakennuksena hirveästi ketään liikauta, mutta sen katakombien kät-
köissä on koti, jonne haluaisi aina palata. Toivottavasti syksyllä taas pääsee Teitä 
tapaamaan.

-Roope
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Tämänkertaisen palstan aiheena oli tosiaan tarkoitus olla se, 
miten ennen kaikki oli paremmin. No, voin sanoa nytkin, että 
kyllä ennen kaikki oli paremmin, nimittäin silloin kun pääsi vielä 
kiltahuoneelle ryystämään kahvia, kun joku laittoi jotain paskaa 
musiikkia soimaan, kun itse menit laittamaan sitten parempaa musiikkia eli Rata-
sessarit, kun Maken suusta vielä kuuli: ”Oisko mittää denssihommia?”. Nyt sitä 
tajuaa, että kyllä meillä oli silloin asiat hyvin. 

Olisiko nyt sopiva hetki katsoa taaksepäin ja todeta, että asiat ovat olleet oikeasta-
an koko ajan aika hyvin. Vaikka opinnot ovat venyneet ja vuosikurssikaverit ovat 
valmistuneet, ei silti ole tarvinnut koskaan olla yksin. Aina on tullut uusia fukseja, 
mikä tarkoittaa, että aina on tutustunut uusiin kavereihin, jokaiselta uudemmaltakin 
vuosikurssilta. Ei ole tarvinnut istua yksin kiltahuoneella, lähteä yksin KMP:lle tai 
Wesibussiin. Matpk1:stäkään ei ole tarvinnut käydä kertaakaan niin, etteikö siellä 
olisi ollut tuttuja. Killan yhteishenki on ollut se tekijä, miksi täällä on viihtynyt niin 
hyvin. Se on myös se tekijä, miksi täältä ei halua valmistua pois. Kiltahuone on ollut 
kuin toinen koti jo kohta kahdeksan vuoden ajan. Se on ollut sitä, koska siellä on 
ollut aina kavereita, opintojen alusta asti. 

On melkoinen helpotus, kun näkee muita ymppiläisiä Unirestan ruokarekkajonossa 
sen jälkeen, kun ei ole päässyt kiltikselle yli kuukauteen. On paljon mukavampaa vi-
ettää kesiä Torniossa ja Raahessa, kun ottaa palan kiltahuonetta mukaan, ja aset-
tuu kommuuniin asumaan muiden ymppiläisten kanssa. On ollut jo vuosien ajan 
haikeaa laulaa ”sillä meillä ei voimaa enää kylliksi, heidän joukkoonsa liittymään”, 
koska se jotenkin muistuttaa siitä, että valmistuminen on aina vaan lähempänä ja 
tämä kaikki tulee olemaan taakse jäänyttä elämää. Mutta nyt tunteilut seis ja kohta 
vedetään taas saatana. Katse on käännetty jo kohti syksyä, jolloin osaa varmasti 
arvostaa ihan eri tavalla sitä, että meillä on fuksi-info sekä KMP, kiltahuone ja ka-
verit. 

Älkääkä käsittäkö väärin, kyllä minä aion jatkossakin toitottaa sitä, miten ennen 
kaikki oli paremmin ja miten asiat silloin tehtiin, kun minä olin fuksi. Toivottavasti jo 
Nagen seuraavassa numerossa. Kyllä se päivä vielä tulee, kun kaikki on taas niin 
kuin ennenkin, ja ollaan taas ryystämässä kiltiksellä kahvia ja unohdetaan mukit 
pöydälle. 

- Sonja 

Tällainen poppoo aloitti -12
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Fuksicursio 2020

Varhain aamun valjetessa reipas fuksijoukko suuntasi kohti ensimmäistä yhteistä 
excursiotaan. Ensimmäisenä kohteena suuntasimme Pyhäjoelle rakenteilla olevan 
Fennovoiman ydinvoimalan rakennustyömaalle. Ikkunasta pystyimme havaitse-
maan riveittäin tuleville työntekijöille tarkoitettuja taloja. 

Parkkipaikalle saapuessamme lennähdimme ulos linja-autosta kuin kypsyneet 
telkänpoikaset pesästään ja suuntasimme nokkamme kohti Fennovoiman koulu-
tusrakennusta. Ulkoa sisään saapuessamme vastaanotimme pullakahvit ja run-
saan määrän sellasia ketjuja mihin saa avaimia kiinni tms, kyllä sellaset tiietään. 
Noin tiivistettynä saimme runsaat kolme varttia kuunnella Fennovoiman rakennus-
projektin etenemisestä, sen, sekä ydinvoiman itsensä ympäristövaikutuksista, ja 
paikallisten mielipiteitä koko hanketta kohtaan vuosien aikana. Aikaa oli riittävästi. 

Nähtyämme kaiken siirryimme jälleen ulkosalle näkemään lisää. Edessä oli bussis-
ta käsin suoritettava tutustumiskierros ympäröivään alueeseen, eritoten kiinnos-
tavaa oli nähdä rakenteilla oleva voimalaitos. Nyt täytyy tosin mainita, että aluees-
ta ei saanut ottaa kuvia, joten on selvää, että sen liian tarkka kuvailu on tietoturvan 
kannalta mahdotonta. Onnistuimme kuitenkin kätkemään erään tulevan toimistor-
akennuksen värin edeltäviin lauseisiin. Rakenteilla oli selvästi ainakin ************** ja 
oikein hieno ********. Työmaan vieressä oli jonkun kesämökki. Lounaan nauttiminen 
suoritettiin pyhäjokisessa lounasravintolassa. Tarjolla oli ainakin kanakastiketta, 
porkkanasosekeittoa ja kahvit.

Matka jatkui kohti Pyhäntää ja Jukkatalon yritysvierailua. Bussimatkan aikana 
tutustuimme ymppiläisten excuperinteiden saloihin bingon avulla. Kahden metrin 
turvaväli ei vielä tuolloin ollut ajankohtainen, mutta muistuttelimme kanssamat-
kaajia käsidesin käytön tärkeydestä. Jukkatalolla nautimme päivän kolmannet 
pullakahvit kuunnellessamme esittelyä yrityksen toiminnasta. Lopuksi pääsimme 
kurkistamaan myös tuotantotiloihin ja esittämään kiperiä kysymyksiä. 

Paluumatkan alkaessa kuulimme sopulin aivastavan ja matka sujuikin mukavasti 
erilaisten virvokkeiden parissa. Pitkästä päivästä väsymättömät henkilöt jatkoivat 
Oulussa yhteistä illanviettoa mallasjuomia maistellen ja uusia kokemuksia jakaen. 
Ne, joiden voimat eivät vielä tämänkään jälkeen olleet ehtyneet, jatkoivat iltaansa 
paikallisessa kaijonharjulaisessa ravitsemusliikkeessä. 

Arttu Torkkola ja Laura Luukinen

Oletko valmis 
radalle?

NRC Group Finland on Suomen suurin radanrakentaja  
ja yksi maan suurimmista raideinfran kunnossapitäjistä.  
Rakennamme ja ylläpidämme Suomen ympäristö- 
ystävällisintä infraa ja muokkaamme ihmisten 
mahdollisuuksia liikkua nyt ja tulevaisuudessa. 

Tarjoamme rakennus-, sähkö- ja infra-alan  
opiskelijoille monenlaisia mahdollisuuksia opintojen  
aikana, kesäduunina ja valmistumisen jälkeen. 

Hae meiltä opinnäytetyöpaikkaa tai kasva  
ammattilaiseksi trainee-ohjelmassamme. 

nrcgroup.fi/ura
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Fuksivastaavan 
Wapputerhvehdys

 Hyvät tulevat Teekkarit,

Edessä on erikoinen Wappu. Moni varmasti harmittelee perinteisten Wappu-
menojen puuttumista ja varsinkin niitä tapahtumia, joita kohti koko fuksivuoden 
pisteiden keruu on tähdännyt. 

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, sillä etäWappu tulee. Maailmanti-
lanteen salliessa perinteiset uitotkin järjestyvät syksyllä, joten fuksivuoden 
kohokohta ei jää keltään kokematta.  Ja mikä tärkeintä, lakin saatte painaa 
päähänne kaikesta huolimatta! Alla muutama vinkki lakin korkkaamiseen ja 
käyttöön:

1. Kun saat kauan odotetun Teekkarilakin hyppysiisi, älä laita sitä heti 
päähäsi. Kokeile, että samettinauhassa oleva omaa kiltaasi edustava 
kokardi on kunnolla kiinni.
2. Tupsu on kiinnitetty tipasta lakkiin muutamalla pistolla, ja tämän 
saa perinteisesti purkaa vain akateemisesti vanhempi vastakkaista suku-
puolta oleva henkilö. Tänä vuonna tupsu on kuitenkin avattu teille valmiik-
si. 
3. Ennen lakin painamista päähän, tupsuun solmitaan yksi (1) solmu 
ensimmäisen oululaisen Teekkarivapun viettämisen merkiksi. Tässä ha-
vainnollistava kuva kuinka selvitä solmu-urakasta:
(KUVA)
4. Vappupäivänä 1.5. klo 01.00 alkaen OTY:n puheenjohtaja antaa lu-
van lakin päähän painamiselle. Tästä alkaa yleinen lakkilupa eli lakkia saa 
käyttää milloin vain ilman erillistä lupaa aina syyskuun loppuun saakka. 

Tämä Wappu tulee varmasti jäämään kaikkien mieliin, kun fuksius hukutetaan 
ennenkokemattomalla tavalla. Otetaan kuitenkin yhdessä kaikki irti tästä eriko-
isesta tilanteesta ja nautitaan silti toistemme seurasta etänä!

Fuksivastaavanne Ella
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Lauran leivontanurkka

Leivontamaailmaa on jo tovin ihastuttanut kääretortun muotoon leivottu pork-
kanakakku. Tässä makuaisteja hemmottelevassa versiossa perinteinen kuorrute 
on korvattu Baileys-täytteellä. Tämän kääretortun osaa varmasti jokainen tehdä 
ja se sopii mitä parhaimmin nautittavaksi etäopiskelun ohessa. Ylijäävän liköörin 
voi käyttää vaikkapa etäWappua viettäessä. 

Porkkanakääretorttu Baileys-täytteellä
Pohja:      Täyte:
2 kananmunaa    300 g tuorejuustoa
2 dl sokeria     75 g voita
100 g voita     1,75 dl tomusokeria
2 dl vehnäjauhoja    1 tl vaniljasokeria
2 tl kanelia     Baileys-kermalikööriä
1,5 tl kardemummaa
1,5 tl leivinjauhetta  
2,5 dl porkkanaraastetta

Vaahdota huoneenlämpöiset kananmu-
nat ja sokeri. Lisää sulatettu voi. Sekoita 
kuivat ainekset keskenään ja lisää ne 
vaahtoon varovasti sekoittaen. Lisää 
viimeisenä porkkanaraaste. Kaada leivin-
paperilla vuoratulle uunipellille ja paista 
200 asteessa noin 12 minuuttia, kunnes 
pinta on saanut hieman väriä. 

Jäähdytä pohja huolellisesti ja kumoa se 
toisen leivinpaperin päälle. Vatkaa tuo-
rejuusto ja huoneenlämpöinen voi. Lisää 
Baileys-likööriä oman makusi omaan. 
Lisää tomusokeri ja sekoita. Levitä täyte 
pohjan päälle. Halutessasi voit jättää 
osan täytteestä pursotettavaksi kääre-
tortun päälle. Kääri tiiviiksi rullaksi ja 
anna tekeytyä jääkaapissa muutaman 
tunnin ajan ennen syöntiä. 
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Nakertajan 
toimitus testaa: 

Tiskiharjat
Tiskiharja, tuo joka opiskelijakämpästä löytyvä esine. Tiskiharjoja on melkein 
yhtä montaa eri sorttia, kuin on käyttäjiäkin. Testasimme toimittajatiimin kans-
sa kotoamme löytyviä harjoja ja arvioimme ne muutamien eri kriteerien mu-
kaan. Emme laita harjoja mitenkään paremmuusjärjestykseen, sillä kutakin 
harjaa on testannut vain yksi henkilö eräästä kaikkien huulilla olevasta viruk-
sesta johtuen, mutta kuvaukset voivat helpottaa teitä valitsemaan omanne 
tulvaisuudessa. Hinnat ovat suuntaa antavia ja voivat vaihdella ostopaikan 
mukaan.
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Sini trendi tiskiharja 1,79€
Materiaali: varsi ja harjakset muovia
Varsi: tuntuma on varsin hyvä, muotoilu on er-
gonominen, lisäksi sormenpäille löytyy varresta 
kolo. Lujaakin hangatessa suomalainen sini vaikut-
taa olevan vankkaa tekoa
Harjakset: ei liian kovat eikä liian pehmeät
Puhdistavuus: Puhdistavuus myös hyvä, hiukan 
parempi olisi ilman karvaisten kodinasukkien haitu-
via. 
Muita huomioita: Harja on synkkä, tumma ja tuo 
hyvin kontrastia valkoisen tiskivaahdon rinnalle itse 
toimintaa suorittaessa. 

Sini vaihtopäätiskiharja 1,49€
Materiaali: varsi muovia ja harjakset hevosen-
jouhista
Varsi: Lujaa Suomalaista tekoa tämäkin eikä taivu 
pinttyneemmänkään lian edessä. Silikoniset väri-
kohdat antavat parempaa pitoa ja tuntuvat käteen 
mukavalta. Kivasti kaksivärinen.
Harjakset: Materiaalinsa ansiosta pehmeämmät 
kuin monissa muovisissa. Harjaksia myös tiheässä, 
tosin käytössä harjaksia saattaa irrota silloin 
tällöin.
Puhdistavuus: Harjasten materiaali ja tiheys hie-
man hankaloittavat
Muita huomioita: Ei sovellu vegaanille. Kuvan harja 
ollut käytössä 2 vuotta.

Ikea Rinning, 0,99€
Materiaali: Varsi vähintä 20% kierrätettyä muovia, 
harjakset muovia, imukuppi silikonia
Varsi: Muotoilultaan ovaali. Yläpää saisi olla hiukan 
paksumpi. Päässä kätevä imukuppi, jolla harjan 
saa kiinnitettyä vaikkapa seinään. Varsi on sopivan 
jäykkä.
Harjakset: Melko jäykät, joten roiskumisvaara 
on olemassa. Harjakset aseteltu epätyypillisesti 
pyöreästi ympyrän muotoon. Melko tiheät.
Puhdistavuus: Muodosta johtuen, keskelle harjaa 
meinaa kerääntyä likaa.
Muita huomioita: Harja on ollut omistajallaan 
lattiakaivojen ja vessan altaan puhdistusharjana, 
joten se on kohdannut hyvin monenlaista.
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X-tra tiskiharja 0,58€
Materiaali: varsi ja harjakset muovia
Varsi: Varressa tyylikäs ja siro muotoilu, jonka vuoksi harja 
taipuu, jos se kohtaa pinttyneempää likaa.
Harjakset: Jäykät mikä välillä aiheuttaa roiskumista. Ku-
luvat käytössä toispuoleisesti mikä voi tietenkin olla kiinni 
myös tiskaajasta. 
Puhdistavuus: Ihan jees
Muita huomioita: Harjaa on käytetty jo yli kaksi vuotta ja 
sanoisin, että hinta-laatusuhde on kohdillaan.

Sini Vaihtopäätiskiharja harja+ 1kpl vaih-
topää 2,05€, vaihtopäät 2 kpl 1,98€
Materiaali: varsi muovia ja vaihtopää 100% kierrätysmuo-
via
Varsi: Lujaa Suomalaista tekoa tämäkin eikä taivu 
pinttyneemmänkään lian edessä. Silikoniset värikohdat 
antavat parempaa pitoa ja tuntuvat käteen mukavalta. 
Kivasti kaksivärinen.
Harjakset: Sopivan pehmeät, että ei roisku, mutta 
tarpeeksi jäykät että lika lähtee. 
Puhdistavuus: Hyvä ja tarvittaessa harjas osa on helppo 
vaihtaa uuteen
Muita huomioita: Kivan ekologinen valinta, kun kierrä-
tysmuovipään voi vaihtaa uuteen, mutta varsi säilyy.

Tiskisieni 10 kpl 1,27 - 1,75€
Materiaali: muovia
Sieni: Kaksiosainen, sieniosa sekä hankausosa. Hankau-
sosalla on hyvä hinkata ne sitkeimmät liat, joihin harjat 
eivät pysty. Kannattaa kuitenkin varoa, ettei tule naarmut-
taneeksi astioita vahingoissa.
Puhdistavuus: En halua tietää mitä sienen sisään 
jääneille rasvajäänteille yms. tapahtuu ajan saatossa.
Muita huomioita: Loistava pari tiskiharjalle
Vinkkejä tiskiharjaan liittyen:
- Harja tulisi säilyttää ilmavasti, jotta vältytään bakteeri- ja homekasvustoita. 
Kuivauskaapin alaritilästä roikottaminen on hyvä, mutta esimerkiksi tiskialtaan 
pohja ei ole oikea paikka.
- Harja tulisi pestä välillä kuumassa esimerkiksi tiskikoneessa. Tämä lisää 
harjan käyttöikää. Jos sinulla ei kutenkaan ole tiskikonetta voit desinfioida harjan 
esimerkiksi pitämällä sitä hetken aikaa kiehuvassa vedessä.
- Harja tulisi vaihtaa uuteen, kun harjakset alkavat etsiä uusia suuntia ja 
niiden juureen on kertynyt patinaa.  Mutta tästä testistä ja vaihtovälistä voidaan 
sanoa sen verran, että toimittajatiimimme tiskiharjat alkavat ikänsä puolesta jo 
olla monella hyvinkin vaihdon tarpeessa. 
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Kaikki mitä tarvitsee 
tietää koronasta

Auringon ulompaa kaasukehää ja sen hajaantumisvyöhykettä kutsuta-
an koronaksi. Se koostuu hyvin harvasta kaasusta, jonka lämpötila on 
noin miljoonaa astetta. Se on nähtävissä selkeänä auringonpimennyk-
sen aikaan, jolloin koronan epäsäännöllinen muoto paljastaa magneet-
tikentän voimaviivat. (Wikipedia 2019)

Korona (Aurinko)

Kuva: Danehrr22 (Pixabay)

Kaupunki Kaliforniassa, joka sijaitsee noin 72 kilometrin päässä Los An-
gelsista. Sen asukasluku on 168 000, ja pinta-alaltaan noin 102 neliöki-
lometriä. Kaupungin pormestarina toimii Jim Steiner. (City of Corona 
2020)

Corona (Yhdysvallat)

Kuva: Google Maps
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Meksikolainen olut, joka on saatavissa yli 150 maassa. Väriltään 
vaaleankeltainen, maultaan kevyt, miedosti humaloitu, viljainen ja 
hennon yrttinen. Sopii sekä seurustelu- että ruokajuomaksi. Tarjoilu 
hyvin viilennettynä, 7-10-asteisena. (Alko 2020)

Corona (olut)

Kuva: stokpic (Pixabay)
Corona (Kemi)
Kauppakeskus Kemissä. 
Kauppakeskus sijaitsee Karjalahdenkadulla. Kauppakeskuksessa toimivat seuraa-
vat liikkeet: Prisma, Emotion, Tälläämö, Alko, Kalle’s Burger, Sun Suutari, Nissen, 
Lähitapiola, Timanttiset Kultavirta-Konttinen, Pelaamo, Kangaskukkula ja Mehiläi-
nen.

Huom. Korona ei tarkoita seuraavia:
Coronado, San Diego – Kaupunki Yhdysvalloissa
Coronaria – terveydenhuollon yritys
Corolla – Toyotan valmistama alemman keskiluokan automalli

Lähteet:
Alko, 2020. Corona Extra. Saatavissa: https://www.alko.fi/tuotteet/761044/Corona-Extra
City of Corona, 2020. About Us. Saatavissa: https://www.coronaca.gov/about-us/about-us  
Wikipedia, 22.1.2019. Korona (aurinko). Saatavissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Korona_(aurinko)
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Ajanhukkauspelit
Ovatko kaikki riennot peruttu ja paikat kiinni? Ottaako 
jatkuva itsensä viihdyttäminen koville? Onko sinulla 
liikaa aikaa, mutta liian vähän tekemistä? Ei hätää. 
Tässä muutama Nakertajan vinkki ylimääräisen ajan 
hukkaamiseen tehokkaasti:

Perinteinen 2048-peli märemmällä twist-
illä. 2048-peleissä tarkoitus on palikoita yh-
distelemällä 4x4 ruudukossa saada aikaan 
2048-palikka. Palikoiden numerot alkavat kah-
desta ja palikkojen yhdistyessä niiden numerot 
summataan. Tosin tässä versiossa numeropa-
likat on korvattu korkeadokabiliteettisilla alkoho-
lituotteilla. Visuaaliset tehosteet ja äänitehosteet 
märkää siirrellessä ovat aluksi hymähdyksen 
arvoisia. Erittäin hyvä varsinkin etäluentojen 
aikana. 

Oispakaljaa.com

Old School Runescape
Se klassikko. Vanha kunnon OSRS. Kyseessä on 
siis vuoden 2007 versio massiivisesta verkkoroo-
lipeli Runescapesta. Tällä vanhan koulukunnan 
versiolla on kuitenkin yli kaksi kertaa enemmän 
aktiivisia pelaajia kuin nykyajan versiolla. Se 
ei ole ihme, sillä onhan tämä ainakin kirjoitta-
jan täysin puolueettoman mielipiteen mukaan 
selvästi parempi peli. Tämä on se aito ja oikea 
Runescape, mitä poikien kanssa koulun jälkeen 
aikoinaan pelattiin. Tästä löytyy sitä aitoa_me-
noa. En oikeastaan itsekään tajua mikä tästä 
tekee niin koukuttavan, koska suuri osa pelin 
sisällöstä on yksitoikkoista käsityöammattien 
harjoittamista. Löytyy pelistä toki paljon muuta-
kin kuten runsaasti tehtäviä, sekä demonien ja 
muiden pelaajien mätkimistä. Nykypäivän mit-
tapuulla pelin ulkoasu näyttää hieman vanhen-
tuneelta, mutta se on vain osa viehätystä. OSRS 
on ilmainen, mutta kuukausimaksua maksamalla 
pääsee käsiksi huomattavasti suurempaan 
määrään sisältöä.
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Geoguessr.com
Tätä ei edes välttämättä pitäisi sisällyttää tähän 
listaan, koska tämä ei välttämättä ole peli eikä 
ajanhukkaa. Se nyt on kuitenkin tässä. Tässä “pe-
lissä” pelaaja heitetään jonnekin päin maailmaa 
Googlen StreetView -näkymään. Tarkoituksena 
on ympäristön perusteella osoittaa maailman-
kartalta mahdollisimman tarkasti oma sijainti. 
Erittäin yksinkertainen, mutta koukuttava kon-
septi, jossa kuitenkin oppii maantietoa. Saatavil-
la on myös lähes loputtomasti käyttäjien teke-
miä kustomikarttoja, jotka keskittyvät erilaisiin 
paikkoihin. Allekirjoittaneen suosikki on kartta, 
joka sisältää pelkkiä Lidlejä ympäri maailmaa. 
Harmillisesti tämä “peli” muuttui hiljattain mak-
sulliseksi, mutta on ehdottomasti parin euron 
hinnan arvoinen.

Kyykkä Experience 2
Vuosituhannen kovin urheilupeli, joka täydellises-
ti kuvaa kesän kyykkäkauden raadollista arkea 
kyykkäkentällä ja sen ulkopuolella. Pelin tavoit-
teena on yksinkertaisesti voittaa kyykän Suomen 
mestaruus. Matkalla mestaruuteen pelaajan 
tulee väistellä vaaroja matkalla kisapaikkakun-
nille, ostaa saludoilla (pelin valuutta) parannuksia 
kyykkätarvikkeisiin, kehittää oman kyykkääjän 
taitopisteitä ja viihtyä mahdollisimman pitkään 
kisapaikkakunnan ravitsemusliikkeessä kuiten-
kaan sammumatta, masentumatta tai joutu-
matta putkaan. Kaiken tämän lisäksi pitäisi vielä 
kyykkääkin pelata. Pelin muilla osa-alueilla suori-
tuminen vaikuttaa myös itse kyykkäsuoritukseen.   
Soveltuu erinomaisesti yksinäisiin koti-iltoihin. 
Samaan pelisarjaan kuuluu myös uudempi osa 
Academic Kyykkä Simulator, joka keskittyy enem-
män itse kyykkäpelin tarkempaan mallinnukseen 
ja sisältää ainoana pelinä maailmassa virallisen 
akateemisen kyykän joukkue- ja pelaajalisens-
sin. Kumpikin peli on saatavilla Kyykän maailma 
-facebooksivulta.




