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Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Päätoimittajan palsta
Heipähei,
Tämmöisen aloituksen olet varmaankin jo sähköpostista lukenut. Vai
oletko, luethan viikkotiedotteen joka sunnuntai? Joka tapauksessa,
tässä on nyt toista kuukautta oltu tämän hallituspestin kimpussa, nimittäin tiedotusvastaavana.
Mitäs mietteitä? Noh, sanotaanko että on hauskaa ja kivaa. Jos
jotain tylsää itsestäni sanoisin, niin sanottakoon, että opiskelen nyt
toista vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. Kandivaihetta. Kuulitte oikein, 20 vuoden tauon jälkeen, Oulussa voi opiskella rakennustekniikan DI:ksi fuksivuodesta lähtien. Suosittelen.
Tässä Nakertajassa tulette näkemään monenlaisia juttuja, mistä
historiallisen suuri 11 hengen journalistitoimikunta pitää huolen.
Heti luettuanne puheenjohtajan palstan ja kurkattuanne vuosihoroskooppinne, tulette tutustumaan vuoden -21 hallitukseen. Hallitusta piti
hieman avittaa esittelyissä, joten päätinkin muotoilla heille kysymykset
valmiiksi:
1.
2.
3.
4.

Kuka olet?
Roolisi killan hallituksessa?
Paras muisto opiskeluajoilta?
Vinkkisi elämästä selviytymiseen?

Hyviä kiltalehden lukuhetkiä,
- Kasperi
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Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta vuotta arvon kiltalaiset!
Vuosi alkoi hyvin odotetusti - koronan merkeissä. Siitä huolimatta
tammikuu meni ohi liiankin nopeasti ja pian pääsemmekin seuraamaan yhdessä kevään merkkejä: päivä pitenee, muuttolinnut
saapuvat sekä henkilökohtainen suosikkini, tehtaat tuoksuvat. Helmikuu tuo myös mukanaan monta mukavaa etätapahtumaa, joihin osallistumista suosittelen jokaiselle lämpimästi. Kannustetaan
vähintään meidän fuksit voittoon Konekillan Tosi-tv Laskiaisen
Modified-sarjassa 16.2.!
Muuta suositeltavaa olisi myös muun muassa maskin käyttäminen ja käsien peseminen. Koitetaan jaksaa suosituksia vielä
vähän aikaa (melko optimistista), jotta päästään vielä nauttimaan
kokoontumisista ja lähiopetuksesta. Muistakaa maskit myös kiltahuoneella, kun siellä on useampia ihmisiä yhtä aikaa, jotta kaikkien
oleilu on turvallista.
Kasvokkain vietettäviä yhteisiä hetkiä odotellen,
Veera Hiltunen
Puheenjohtaja

Ps. Wappu tulee!! Tirsk.
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Meillä on
insinöörin hyvä olla.
Liity joukkoon!

Ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa

ains.fi

Oletko valmis
radalle?
NRC Group Finland on Suomen suurin radanrakentaja
ja yksi maan suurimmista raideinfran kunnossapitäjistä.
Rakennamme ja ylläpidämme Suomen ympäristöystävällisintä 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

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Nakertajan vuosihoroskooppi

2021

Oinas 21.3. – 19.4

Härkä 20.4. – 20.5.

Elämäsi on myötätuulessa ja mahdollisuutesi olla oikeassa paikassa oikeaan
aikaan moninkertaistuvat. Sinulle
kaikkein tärkeimmät asiat etenevät kuin
itsestään ja rentoutunut olemuksesi saa
ympärilläsi olevat avautumaan. Panosta
tänä vuonna läheisiisi ja yhteiseen aikaan, loppuvuosi testaa ihmissuhteidesi
kestävyyttä.

Hukassa ollut inspiraatiosi löytyy kevätauringon alkaessa lämmittää, loppukesän
pimeneviin iltoihin kannattaa varata omaa
aikaa ja pieniä irtiottoja. Et ole parhaimmillasi ilman kumppania, tänä vuonna on onneksi
luvassa kuumuutta ja intohimoa. Muista vain
uskaltaa elää rohkeasti.

Opiskelumotivaatiosi saattaa
olla hukassa, eivätkä tuloksetkaan ole
huippuluokkaa. Töissäkin vuosi on
tasaisen tavallista, tänä vuonna ei ole
tulossa huippumenestystä mutta ei
myöskään suuria epäonnistumisia.

Joudut tekemään tavallista enemmän
töitä opintojesi eteen, jotta pääset edes riittävän hyviin tuloksiin. Töissä tahti on kova,
myllerrystä ja sopeutumista uuteen on paljon, seuraa ja kunnioita voimavarojasi. Pyri
edistämään työilmapiiriä luontaisen viehätysvoimasi avulla, menestyt hyvän joukkueen
avulla.

Kaksoset 21.5. – 20.6.
Tänä vuonna elämäsi laajenee kaikilla osa-alueilla, joten pidä lippu korkealla ympäristön varoituksista liikaa murehtimatta. Stressi helpottaa, kun teet läheistä yhteistyötä
muiden kanssa. Olet parhaimmillasi loppukeväästä ja alkusyksystä, luvassa on runsaasti rakkautta ja romantiikkaa.
Sinun pitää vuoden aikana tehdä useita tärkeitä opintoja ja tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Töissä on luvassa haasteita, mutta saat niistä energiaa ja itseluottamusta.
Haastavien alamäkien lisäksi on tulossa myös ylämäkiä ja syyskuussa saat kaipaamaasi
tunnustusta.

Rapu 21.6. – 22.7.

Sinulla on tänä vuonna mahdollisuus
antaa elämäsi muuttua ratkaisevasti
parempaan suuntaan, jos vain uskallat
antaa sen tapahtua. Hyödynnä uusista
kokemuksistasi saamaasi tietoa toisten
auttamiseen ja tiimityöskentelyyn.
Flirttaile sydämesi kyllyydestä, edessäsi on upea levon, loman ja intohimon
kyllästämä kesä, suorastaan hehkut
rakkautta.
Opinnoissa mikään ei oikein
suju, keskittymiskyky on tiessään ja
vaihdat vapaa-ajalle pienenkin houkutuksen tullessa. Työelämässä etenet
hitaasti mutta varmasti kohti tavoitteitasi, muista vain pysyä kärsivällisenä.
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Leijona 23.7. – 22.8.

Rutiinien ylläpitäminen saattaa tuottaa vaikeuksia, kun uudet ja jännittävät seikkailut
vievät mukanaan. Olet usein seurueen keskipiste ja nautit siitä. Luvassa on runsaasti
rakkautta ja tulikuumia kesäromansseja.
Muut asiat vievät sinut mukanaan, ja
opiskeluun voi olla vaikea keskittyä. Edistymistäsi työelämässä hidastaneet asiat alkavat
selvitä ja tänä vuonna teet työsi paremmin
kuin koskaan. Uusia kontakteja ja työmahdollisuuksia aukenee hyvin hoidettujen hommien
ansiosta.

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Neitsyt 23.8. – 22.9.

Vaaka 23.9. – 23.10.

Olet uuden edessä, luvassa on suuria
muutoksia ja jännittäviä ratkaisuja. Ole
kärsivällinen ja uskalla pistää itsesi likoon
joka päivä, taitoja sinulla kyllä riittää.
Saatat joskus katsoa asioita vaaleanpunaisten lasien läpi ja näet vain haluamasi
asiat, mutta ihmiset pitävät sinua luonnollisena ja helposti lähestyttävänä.

Saat paljon uusia mahtavia tilaisuuksia ja
erilaisten muutosten myötä löydät uusia
toimintatapoja ja rutiineja elämääsi. Ystäväsi ovat sinulle tärkeitä mutta harvoin
tärkeämpiä kuin kumppanisi. Muista puhua
läheisillesi ja olla rehellinen itsellesi.

Pidä kiinni tavoitteistasi, niin pääset
kovalla työllä erinomaisiin tuloksiin. HelmiOpinnoissa on hieman hankakuusta alkaen työelämässä tulee tärkeitä ja
luuksia, mieli harhailee eikä keskittymis- vaikeita päätöksiä sekä valoisia muutoksia.
kyky ole paras mahdollinen. Töissä on
Olet täynnä intoa, luottamusta ja kunnianluvassa paljon stressaavia kilpailutilantei- himoa
ta.

Skorpioni 24.10. – 22.11.
Pitkän ajan jälkeen toiveesi ja tarpeesi
kohtaavat. Unohda menneisyyden haamut ja katso asioita löytämistäsi uusista
näkökulmista, niin vapaudentunne kasvaa sisälläsi. Muista levätä ja rentoutua.
Jos sinun on välillä vaikea avautua toisille, opettele ensin luottamaan itseesi. Sinua inspiroivat älykkäät ihmiset ja odotat
kumppaniltasi lojaalisuutta, älä unohda
arvojasi markkinoilla.

Kauris 22.12. – 19.1.

On aika uudistua ja päästää irti vanhanaikaisista ajatuksista. Sinua pidetään uraorientoituneena mutta oikeasti olet aika pehmo.
Alkuvuosi on kauriilla romantiikan juhlaa,
silmäsi aukeavat ja alat katsoa ihmisiä sekä
asioita uudella tavalla.
Saavutat opinnoissa niin hyviä tuloksia pienellä vaivalla, että hämmästytät itsesikin. Työasioissa saattaa tulla takapakkia,
keskitä energiasi ja tarmosi viime vuonna
käynnistyneiden hankkeiden raiteilla pitämiseen.

Opinnoissasi olet hieman hukassa, tarvitset tukea ja apua eteenpäin pääsemiseen. Urallasi on suotuisia näkymiä,
erityisesti loppuvuodesta on hyvä pyrkiä
Paineet saavat sinut tekemään muutoksia
eteenpäin. Ole ylpeä kyvyistäsi äläkä
monilla elämän eri alueilla. Sinulla on nyt
piilottele niitä.
kaikki avaimet edistää elämääsi ratkaisevasti
ja luoda siihen pysyviä rakenteita keskittymällä intohimojesi toteuttamiseen. Ole
Saat itseluottamusta, kun muut uskovat luova ja avoin kaikille vaihtoehdoille.
sinuun, mutta muista aika ajoin tiputEtäopiskelu sopii vesimiehelle ja
tautua maan pinnalle, sotkujen mahdollisuus lisääntyy epärealististen unelmien saavutat loistotuloksia ennätysvauhdissa.
Tiimityöskentely tuottaa tänä vuonna parkanssa. Nauti kaikista tähänastisen
elämäsi saavutuksista ja onnistumisista. haimmat tulokset työelämässä.
Jätä yhdenillanjutut ja opettele arvostamaan itseäsi sekä osoittamaan rakkautta
lähimmäisillesi.

Vesimies 20.1. – 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Jätä huvit hetkeksi syrjään ja
keskity opiskeluun, vastoinkäymisiä on
tulossa. Työpaikallasi on kilpailua, anna
tekojesi puhua puolestasi äläkä pelkää
asettaa itseäsi esihenkilön asemaan, olet
varmasti riittävän pätevä.

Aivan tyhjästä ennustuksia ei ole keksitty, vaan lähteinä on toimituksen omien tähtikartanlukutaitojen
lisäksi käytetty Annan vuosihoroskooppia 2021,
MTV Uutisten ”Mitä vuosi 2021 tuo tullessaan?”
artikkelia, Me Naiset -sivuston vuosihoroskooppia
2021 sekä Astro.fi:n vuosihoroskooppia 2021.
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Hallitusesittelyt alkaa

Vuonna 2021 Ympäristörakentajakillan hallitukseen kuuluu seuraavat 12 henkilöä:

1. Olen Veera Hiltunen, toisen vuoden ympäristötekniikan opiskelija.
2. Tänä vuonna roolini on hallituksen 		
puheenjohtaja.
3. Parhaita muistoja on lukemattomia, mutta
jopa koronasta huolimatta pakko vastata,
että viime syksy (2020) kokonaisuudessaan.
4. Palovaroittimen hiljentäminen ei tukahduta
tulipaloa.
1. Olen Veera Isometsä
2. Roolini hallituksessa on sihteeri
3. Fuksiwappu, vaikkei se ihan tavallinen 		
koronan takia ollutkaan
4. Jos ei jaksa nii koittakaa vaan jaksaa!

1. Reetta Saastamoinen
2. Rahastonhoitaja
3. Se, kun sai ensimmäistä kertaa käyttää
Teekkarilakkia.
4. Välillä kannattaa miettiä muutakin kuin
opiskelu- tai työjuttuja.
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1. Inka Järvinen
2. Teekkarivastaava
3. Joku excu tai muu tapahtuma missä ollaan
reissattu ulkopaikkakunnalle. Teekkarien
yhteishenki on ehkä parasta meissä ja
se korostuu hienosti ku liikutaan Oulun
ulkopuolella. Jos joku yksittäinen muisto
pitäis sanoa, niin varmaan olis pakko valita SRT 2020
4. ”Voileipä tekee aina hyvää yöllä.”
1. Topi Asmundi
2. Yrityssuhdevastaava
3. Kyykkäkisoissa on ollu aina kivaa. Asioiden nakkelu, huutaminen ja oluen nauttiminen on toimiva yhdistelmä.
4. Kukaan ei ole koskaan selvinnyt elämästä
hengissä etkä selviä sinäkään :))))

1. Olen se hallituksen toinen Santeri, 		
Santeri Leppälä
2. Toimin tänä vuonna killan emäntänä eli
vastaan rakkaasta kiltahuoneestamme. Lisäksi pöhisen tiiviisti isännän kanssa, sitsit
järjestyvät helpommin kahdestaa.
3. Kaijonharjun Tokmannilta löytyi Kurjalaa
lasipullossa ja vieläpä koreittain
4. Ota lateksihanskat mukaan, kun lähdet
palauttamaan pullomerta
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1. Olen se hallituksen toinen Santeri, 		
Santeri Puhakka.
2. Minua tänä vuonna myös isännäksi kutsutaan.
3. Muisto ajasta ennen koronakulkutautiepidemiaa
4. Kolaa aina parkkiruutusi säätiön kolalla
ennen kuin ajat autosi ruutuun. Palauta
kola.
1. Olen Elle Niemistö.
2. Toimin fuksivastaavana.
3. Parhaat muistoni opiskeluajoilta ovat
luonnontieteilijöiden jouluristeily ja fuksisuunnistukset
4. Elämästä selviää arktisella asenteella.

1. Ida Korpi
2. Ympäristötekniikan opintovastaava
3. Taitaa olla ympäristötekniikkaa edeltäviltä
biologian opiskeluajoilta fuksiexcursion
kommellukset.
4. (Opintojakso)palaute on avain ainaki melkeen kaikkeen :)
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1. Arttu Junttila
2. Rakennustekniikan opintovastaava
3. Kurssipalautteen antaminen on ollut oman
opiskelijaurani ehdoton highlight, suosittelen kokeilemaan! Poronkusema 2020
oli myös mieleenpainuva reissu ja kaikki
excut ovat olleet aivan mahtavia.
4. Älä ressaa, kaiken ehtii suorittaa ennen
kuin valmistuu
1. Kasperi Pyykkönen
2. Toimin tiedotusvastaavana, tehtävänäni
on taittaa juuri tämä lehti jota luet!
3. Akateemiset alkajaiset! Sitä voi fuksina
ihmetellä, miten yhdessä päivässä, illassa
ja yössä ehtii tutustumaan niin moneen
kanssaopiskelijaan.
4. Välillä on hyvä miettiä, mihin on oikeasti
tarpeellista aikaa käyttää.
1. Hei, olen Andreas Malinen
2. Vapaa-ajan vastaava
3. KMP! Fuksivuonna reissu oli paras tapa
kiltaan tutustumisessa ja myöhemmin...
no olihan meillä hauskaa!!
4. Jos elämä heittää ylitsepääsemättömän
muurin eteen, pistä silmät kiinni ja juokse
niin lujaa ku pääset. Joko pääset läpi tai
juokset vastoinkäymisistä pois päin.

Hallitusesittelyt loppuu
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Vuoden 2021 toimihenkilöt:
Fuksiapuri: 		

Sanni Ahlqvist

Yrityssuhdeapurit:

Maria Wiik ja Piitu Taponen

Piika: 			
Renki: 			

Pinja Vähäkangas
Matias Sosunoff

Lukkari: 		

Riikka Haataja

Viinimestarit: 		
Elisa Heikkilä, Jenna Sippu, Eeva-Kaarina Heikkilä ja 		
			Laura Luukinen
Urheiluvastaavat:

Sami Herala, Markus Niemelä ja Elias Furst

Webmasterit: 		

Arttu Torkkola ja Vilho Tikkanen

Rakennusmestarit:
Fanni Alaraappana, Laura Luukinen, Siru Aksola,
			
Essi Kautto, Elisa Heikkilä, Jenna Sippu, Miikka Matero
			ja Antero Mettiäinen
Killan jarru: 		

Sami Herala

Orja: 			

Roope Pihlajavirta

Ympäristövastaava:

Iida Kämäräinen

Sopo-vastaavat:

Linnea Mäkinen ja Annika Kemppainen

Somevastaavat:
			

Ella Palosaari, Annika Grönvall, Tiia Kanto,
Iida Kämäräinen ja Pinja Vähäkangas

J.E.K.K.U.-apuri:

Anniina Taka-Eilola

Graafikko: 		

Roope Pihlajavirta

Historiikkivastaava:

Topi Asmundi

YTP-vastaava: 		

Lotta Marjamäki

YMP-Oltermanni:

Lauri Ikkala

Raksa-Oltermanni:

Jari Laukkanen

Ympin Kone: 		

Miko Kuosmanen

KV-vastaava: 		

Milla Heino
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Tässä olisi vielä kuvallinen esittely journalistitoimikunnalle, eli toimittajille,
jotka toimii tämän lehden juttujen takana kuluvan vuoden ajan.

Essi Lampela

Annika Grönvall

Elias Furst

Iisakki Tapaila

Arttu Torkkola

Sonja Riikonen

Maria Pulkkinen

Markus Niemelä

Vilho Tikkanen

Aino Koivisto

Tuulia Välikangas

TULEVIA TAPAHTUMIA
18.2. ROTI 2021 -RAPORTIN VIRTUAALINEN
JULKISTUSTILAISUUS

17.3. RIL-WEBINAARI: TEEKKARISTA DIPLOMIINSINÖÖRIKSI

Etkö ole vielä jäsen?
Liity mukaan rakennetun ympäristön akateemisten joukkoon!

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Työnhaun ABC
Tarkasta, että sinulla on seuraavat asiat kunnossa:
1. LinkedIn-profiilisi on päivitetty ja siellä on kaikki kohdat täytettynä. Jos sinulla
ei ole vielä LinkedIn-profiilia, niin urasi kannalta merkittävimpiä asioita on luoda
se asap ja lisätä verkostoosi kaikki kurssikaverit, vanhemmat ja nuoremmat alasi
opiskelijat, kurssiesi luennoitsijat, sukulaiset, tutut, kiinnostavat alasi vaikuttajat,
ainejärjestötyypit, ja vaikka lukemiesi kirjojen kirjoittajat. Näin olet löydettävissä
sieltä, mistä kaikki rekrytoijat katsovat ensimmäiseksi ja missä käydään eniten
työhön ja työelämään liittyvää keskustelua heti TE-palveluiden jälkeen.
2. CV:si on päivitetty, siinä on sinusta otettu edustava kuva. (Tiedän, se voi tuntua
mahdottomalta, mutta on todellakin mahdollista jokaiselle meistä.) Hyödynnä
mahdollisuuksien mukaan Teekkarin työkirjaa, joka löytyy myös sähköisenä versiona. Jokaisen (työ)kokemuksen kohdalla kerrot myös mitä opit ja miten suoriuduit tehtävästä. Pyri tekemään CV:stä ytimekäs ja selkeä, esim Canvalla saa tehtyä
jo hyvinkin persoonallisia teoksia. Jos haluat olla pro, niin muokkaat CV:tä aina
kyseiseen paikkaan sopivaksi, tämä tulee tärkeäksi kilpailluissa työpaikoissa. CV:n
tulee olla samalla kielellä kuin työpaikkailmoitus, ellei toisin mainita.
3. Saatekirje/hakemus, joka on juuri kyseiseen paikkaan muotoiltu. Voit toki
muokata vain vähän käyttämääsi saatekirjettä, mutta lopputulos voi tällöin ontua,
eikä aina vaikuta luontevalta. Suosittelenkin käyttämään tähän oikeasti vähintään
30 min ja mieluusti joku kaverisi/perheenjäsenesi voi vielä lukea sen läpi. Hakemuksen tulee myös olla samalla kielellä kuin työpaikkailmoitus, ellei toisin mainita.
4. Soita aina hakemaasi paikkaan, mikäli voit valita soittamisen ja sähköpostin
välillä. Kysy täsmentäviä kysymyksiä, koska haluat varmasti tietää lisää hakemastasi työpaikasta ja koska tahdot jäädä rekrytoijan mieleen. Voit myös kysyä rekrytointiprosessista, koska haluttuna osaajana sinulla on varmasti muitakin rekryprosesseja meneillään ja haluat pysyä kärryillä aikatauluista. Lähes aina he pyytävät
sinua vielä toistamaan nimesi jotta saavat sen muistiin, koska haluavat lukea
hakemuksesi ja CV:si muita tarkemmin läpi.
5. Ennen haastattelua, lue oikeasti firman nettisivut läpi ja selvitä, mitä he tekevät, miksi he tekevät, miten he tekevät ja miksi tämä kaikki on sinulle tärkeää.
Haastatteluun mennessä kannattaa koittaa rentoutua, koska kun olet päässyt näin
pitkälle, niin onneksi olkoon! Olet todennäköisesti valikoitunut vähintään parhaaseen kymmenykseen ja rekrytoijat pitävät sinua jo todellakin potentiaalisena
ehdokkaana. Tässä kohtaa vinkit vähenevät, koska olet itse paras itsesi asiantuntija,
joten voit lähinnä tuoda parhaita puoliasi ja osaamistasi esiin ja olla rehellinen.
Itse tykkään myös hieman haastaa kysymällä haastattelijoiden omia kokemuksia ja
ajatuksia yrityksestä, sen tulevaisuudesta ja arvoista.
6. Ota paikka vastaan, allekirjoita sopimus ja tee työsi hyvin, jolloin pääset yleensä helpommalla seuraavan kerran kun haet kesätöitä/töitä.
Oman kokemuksen mukaan noin 5 kpl hiottua ja perään soitettua hakemusta antaa
enemmän tuloksia kuin 20 kpl copy+paste-hakemusta.
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Mistä niitä kesätöitä kannattaa lähteä hakemaan?
1. Google. Tästä se lähtee, googlaat oman alasi työt ja niitä alkaa yleensä löytyä joulukuun alussa. Haastavaahan tässä on se, että hakukausi voi olla mitä vain marraskuun ja huhtikuun välillä, painottuen tammi-helmikuulle. Voi olla vaikeaa päättää
ottaa joku alkuvuodesta irronnut paikka vastaan, jos joku myöhemmin julkaistu
kiinnostaa enemmän. Tässä kannattaa muistaa, että se mitä teet nyt kesällä ei kirjoita uraasi kiveen, ja että toivomaasi päämäärään on monta erilaista reittiä. Lisäksi olen huomannut, että monipuolinen työkokemus nähdään yleensä positiivisena
asiana, joten ei paineita tästä, vaikka tekisikin pari ensimmäistä kesää jotain ihan
muuta kuin oman alan juttuja.
2. LinkedIn. Täältä alkaa löytyä nykyisin yhä enemmän ja enemmän työpaikkoja,
myöskin Suomen rajojen ulkopuolelta, mikä on monille kiinnostava vaihtoehto.
3. Opiskelukavereiden kautta. Muut alasi opiskelijat, usein akateemisesti vanhemmat, osaavat yleensä kertoa millaista jossakin on, miten johonkin pääsee töihin ja
kenelle kannattaa soittaa. Heiltä myös kuulee oman alan yrityksistä, jotka varsinkin opintojen alkuvaiheessa voivat ovat pimennossa uudelle fuksille.
4. Tuudo. Tänne on myös enenevässä määrin alkanut tulla erilaisia työpaikkoja,
myöskin vakinaisia pestejä.
5. Pestipäivät/uratapahtumat. Näitä perinteisesti ständitapahtumina pidettyjä messuja pidetään mahdollisuutena käydä näyttäytymässä ja kyselemässä työnantajilta kesätyöpaikoista ja muista mahdollisuuksista yrityksen sisällä. Tänä vuonna
tapahtuma oli verkossa, ja ständeille liityttiin Teamsin/Zoomin kautta, ihan ok
konsepti ja kannattaa käydä pyörähtämässä ainakin niiden firmojen ständeillä
jonne lähetti hakemuksen.
6. Suhteet. Kaverit, sisarukset, sukulaiset, tutut, vanhemmat, vanhempien ystävät ja
käytännössä kaikki ihmiset, joihin sinulla on jonkinlainen suhde. Tämä voi kuulostaa epäreilulta, mutta on totta että ihmissuhteet ovat voimavara, jota ei todellakaan kannata jättää hyödyntämättä.
7. Nordjobb. Tähän väliin tulee maksamaton mainos. Nordjobb on Pohjoismaiden
välillä toimiva sesonkityöjärjestelmä, josta saa töitä toisesta Pohjoismaasta tai
joltain niiden itsehallintoalueelta. Olen ollut nordjobbarina yhteensä neljä kesää
Tanskassa ja Grönlannissa, lähinnä erilaisilla kalatehtailla ja kerran kokkina. Aivan mahtava tapa tehdä duunia ja matkustella, samalla voi bondata muiden nordjobbareiden kanssa, ja olenkin saanut ystäviä ympäri Pohjolaa. Saat hyvää palkkaa,
opit kieliä, saat sitä niin kuumaa ulkomaan työkokemusta, saat itseluottamusta ja
ennen kaikkea uusia ystäviä.
8. Sähköposti. Kilta, OTY, opintosuuntasi suunnittelijat ja luennoitsija laittavat paljon sähköpostia ja seassa on oikeita kesätyöpaikkoja, näitäkin kannattaa tarkkailla.
Voit vaikka päästä mukaan johonkin tutkimusryhmään.
9. Kävele työpaikalle ja kerro haluavasi töitä. Tämä on kuulemma joskus toiminut,
ja keski-iän ohittaneet muistavat aina kertoa kyseisestä vaihtoehdosta, niin kirjaan
sen tänne ihan kulttuurisessa mielessä.
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Jos en saa töitä tai en halua jostain muusta syystä
mennä töihin, niin onko pakko?
Ei tietenkään, pakko on vain kuolla ja sitäkin kannattaa vältellä viimeiseen saakka. Nyt
sinulla on useita vaihtoehtoja ja tässä niistä yleisimmät:
1. Lomaile, voit olla stressittä ja nauttia kesästä niin paljon kuin mahdollista.
2. Opiskele vähän tai paljon. Voit nostaa myös kesältä opintotukea ja raivota 		
opintojasi eteenpäin, tai sitten tehdä jonkun pari kevyttä kurssia ja toistaa koh		
dan 1., mikä on myös oiva vaihtoehto.
3. Lähde mukaan johonkin projektiin, esim Demolan kautta. Saat kokemusta, 		
kontakteja, täytettä CV:seen ja usein myös rahallisen palkkion.
4. Tee vapaaehtoistyötä. Voit auttaa jotakuta, saat kokemusta työstä ja elämästä. 		
Usein tästä saa myös hyvän mielen itselleen.
5. Tee mitä haluat. Tätä lukee todennäköisesti lain silmissä täysi-ikäiset ihmiset, 		
joten voidaan olettaa teidän keksivän itsellenne jotain järkevää tai vähemmän 		
järkevää tekemistä.

Mutta kuinka selviät sitten kesästä?
1. Jos sait töitä toiselta paikkakunnalta, kannattaa kysellä jos joku kaveri tai kesätyöpaikan toinen kesätyöntekijä haluaisi hankkia kimppakämpän kesäksi. Näin
säästät paljon rahaa ja saat todennäköisesti uuden ystävän, sillä mikään ei pakota
ihmisiä tutustumaan toisiinsa paremmin kuin samassa kämpässä asuminen. Ja
mitä enemmän teitä asuu saman katon alla, sitä ennemmän säästätte. Henkilökohtainen ennätys lienee 11 henkeä samassa omakotitalossa kuukauden ajan.
2. Vuokraa oma kämppäsi eteenpäin kesäksi. Itse olen suosinut tätä aina kun en
ole asunut kesää Oulussa. Säästyy taas huomattavasti rahaa, jonka voi sitten sijoittaa järkevästi indeksirahastoihin tai meemisti Gamestopin osakkeisiin. (Tämä ei
ole sijoitusneuvontaa, allekirjoittaneella ei ole pätevyyksiä tai muitakaan edellytyksiä sellaiseen.)
3. Liity työttömyyskassaan heti kun työsopimuksesi astuu voimaan! Tämä on tärkeää, koska haluat heti alkaa kerätä ansiopäivärahaan oikeuttavia työssäoloehdon
täyttäviä 26 kalenteriviikkoa. Käytännössä sinun tulee viimeisen 28 kuukauden (2v
4kk) aikana olla ollut töissä 26 viikkoa (6kk), jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan. Merkittävää tästä tulee erityisesti jos valmistut työttömäksi, mutta olet ollut
vaikka molemmat edelliset kesät töissä, yhteensä siis esim. 8kk. Tällöin olet oikeutettu ansiopäivärahaan, joka on jo 2400€/kk palkalla 100% enemmän kuin pelkkä
peruspäiväraha.
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1. Jos olet opinnoissasi siinä vaiheessa, yleensä 2.-n. vuosi, että kandia voisi alkaa
tehdä, niin kannattaa kysyä siitä esihenkilöltäsi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kesää, ehkä jopa haastattelussa. Koska mikäs sen mukavampaa kuin tehdä
kandi kesätyönantajallesi ja saada palkkaa opiskelusta. Monet ovat hyödyntäneet
tämän mahdollisuuden ja kandin aiheen suhteen ei kannata nirsoilla. Kyseessä on
kuitenkin vain hieman laajempi essee, paitsi jos kysyy killan emännältä.
2. Tutustu työkavereihisi, voi olla houkuttavaa scrollata puhelinta jokaisella tauolla,
mutta sitä ehtii tehdä myöhemmin. Töissä on hauskempaa, kun on hyvää pataa
jengin kanssa, plus pääset todennäköisesti uudestaan samaan paikkaan jos tunnet porukan hyvin. Lisäksi näin voit saada kavereita, joiden kanssa pelata vaikka
frisbeegolfia vapailla tai muuten vain hengailla.
3. Pyri lähtökohtaisesti tekemään työsi hyvin, mutta muista myös pitää huolta
omasta jaksamisestasi. Unen, ruoan ja liikunnan pyhä kolminaisuus on jaksamisen ja hyvinvoinnin kulmakivi, joten syö hyvin, nuku riittävästi ja liiku muutaman
kerran viikossa. Näin vuoro- ja päivätyö eivät hierrä sinua rikki ja voit paremmin.
Kerro myös rohkeasti esihenkilöllesi, mikäli seinät alkavat kaatua päälle ja työt
eivät suju, todennäköisesti saatte molempia tyydyttävän ratkaisun aikaan.
4. Kuuntele ja kysy. Kukaan ei oleta, että osaat mitään vielä superhyvin. Olet oppimassa, mutta pääset samalla tekemään ihan oikeita töitä. Koin keskustelut esihenkilöideni kanssa hyvin mielenkiintoisiksi, sillä heillä on paljon kokemusta ja tietoa
yrityksestä ja alasta yleisestikin. Tahtomattakin mieleen jää uusia asioita.
5. Pidä hauskaa ja rentoudu parhaasi mukaan. Jätä työt töihin ja nauti kesästä. Tapaa kavereita ja elä niin normaalia elämää kuin voit, pandemia huomioon ottaen.
6. Jos joku työpaikallasi kohtelee sinua epäasiallisesti, oli hän sitten ollut kuinka
monta vuotta talossa, niin ota aihe esille esihenkilösi kanssa. Sinulla on samat
oikeudet tulla kohdelluksi kunnioittavasti kuten kaikilla muillakin. Jos työnantaja
vaatii jotain täysin kohtuutonta, jota ei ole työsopimuksessa huomioitu, niin luottamushenkilö ja TEK:in lakipalvelut ovat tukenasi.
7. Muista pyytää työtodistus! Tämä on oikeutesi ja sillä voit helposti näyttää jatkossa mitä olet tehnyt potentiaalisille työnantajille.
8. Lunasta kesätyöstä saatavat 5op. Työharjoittelu (477004A)
9. Tule Ympäristörakentajakillan kesäpäivään! Tapaat parhaat tyypit ja voit pitää
kivan päivän.

”Tarkoituksena oli alun alkujaan kertoa vinkkejä työnhakuun, mutta
kävi ilmi että Nakke ilmestyy vasta melko myöhään , joten tein järkevän ratkaisun ja kerron silti vinkkejä työnhakuun, MUTTA myös
vinkkejä kesätöihin ja kesään.”
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Rakennustyömaalla nojailemisen 101
Kansainvälisten tutkimuksien mukaan rakennustyömaalla 60-70% ajasta hukataan odotteluun, tavaroiden siirtämiseen ja epäselvyyksien ratkaisuun. (Nettiaineisto: https://www.ril.fi/fi/rakennustekniikka/rakennustyomaan-ongelmien-poistaminen-digitalisaatiolla.html, viitattu 2/2021) Rakennustyömaiden digitalisoituminen
tulee osakseen ratkaisemaan tämän ongelman. Valitettavasti kuitenkin rakennusala on
kehitykseltään hitaimpia teollisuuden aloja, joten kyseisen teknologisen mullistuksen,
joka saa seisoskelevien työmiesten ja rakennusmestareiden tumput epäsuoristumaan
lopullisesti, saapumista rakennustyömaalle saadaan luultavasti odotella vielä ainakin
pieni hetki.
Rakennustyömaalla tavaraa, seuraavaa työvaihetta ja digitalisoitumista odotellessa, olisi hyvä kiinnittää huomiota ergonomiaan. Jalat lukossa ja tumput suorina
seisoskelu voi haitata verenkiertoa ja turhaan jäykistää työntekijän raajoja. Venyttely
on useammin jäykälle patsastelulle parempi vaihtoehto, mutta ei sitäkään oikein sovi
koko odotteluaikaa tehdä. Näyttäisihän se kieltämättä hölmöltä asiakkaalle ja ohikulkijoille kun 60-70% rakennusmaan työajasta käytettäisiin joogaamiseen suojavarusteet
ja -vaatteet päällä.
Paras vaihtoehto odotteluajan käyttöön onkin rennon letkeä nojailu, joka
pitää työntekijän raajat vetreinä ja verenkierron kohdillaan. Työmaalla ei kuitenkaan sovi nojailla mihin vain kasaan tai pintaan, vaan yleensä paras vaihtoehto on
omat mukana kulkevat työkalut. Alle olemme arvioineet eri rakennustyömaalta tuttujen työkalujen nojailumahdollisuuksia. Arviointikriteerejä oli kaksi: ergonomia, eli
kuinka hyvän, rennon ja letkeän nojailuasennon kyseisellä työkalulla voi saavuttaa, ja
kompaktius, eli kuinka helposti työkalu kulkee nojailijan mukana nojailupaikalle.

Vasara:

Ergonomia: ++
Kompaktius: ++
Vaatii hieman mielikuvitusta nojailuasennon löytymiseen, mutta
kun itselleen sopivan asennon
löytää, on vasara varma valinta.

Rautalapio:

Ergonomia: +++
Kompaktius: Loistava nojailuasento, oikea
klassikko. Hieman hankalan
kokoinen.
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Akkuporakone:

Ergonomia: Kompaktius: +
Ei uskalla suoranaisesti
nojata. Kunnon poravasara voisi toimia paremmin.
Kulkee salkussaan mukana näppärästi.

Akkuporakoneen
salkku:

Ergonomia: +++
Kompaktius: +
Miksi edes yrittäisit nojata
akkuporakoneeseen, kun
voit nojailla tähän?

Leka:

Ergonomia: +
Kompaktius: -Nojailuasento muistuttaa
vähän liian lyhyttä kävelykeppiä. Painava.

Timpurinkynä:

Ergonomia: (++)
Kompaktius: +++
Yleensä yhtä tyhjän kanssa, mutta kun kynän saa
sopivasti aseteltua lihasjumin kohdalle toimii se
omana taskufysioterapeuttina! Kulkee näppärästi
rintataskussa tai korvan takana minne vain.

Työkaveri:

Ergonomia: +++
Kompaktius: ++
Yllättävän mukava ja lämmin asento. Kulkee kuin itsestään, mutta ei aina sinne minne haluaisi/pitäisi.

Puukko:

Ergonomia: --Kompaktius: +++
Ilman tuppea pistää ikävästi. Mielummin olisi nojaamatta mihinkään, kuin
nojaisi tähän. Tälle ei löydy mitään
hyvää asentoa. Joidenkin mukaan myös
työturvallisuusriski. Kulkee kuitenkin
näppärästi taskussa tai vyöllä minne
Kirjoittanut: Vilho Tikkanen ja Tuulia Välikangas
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Araa, herttaa ja greippiä
Siitä se sitten lähti, hetken mielijohteesta toteutettava kiltisremontti. Onni oli
toki hitusen puolellamme, kun hallitus ei ollut liiemmin utelias, mitä kaikkea tehokas
iskuryhmämme aikoisi tehdä kiltiksellä. Tämä oli jokseenkin yllättävää, mutta tuskin
ideoitamme olisi juurikaan jarruteltu, vaikka ne olisivat nähneet päivänvalon. Joulunpyhien jälkeen tapasimme isäntä Puhakan kanssa kiltiksellä ja kuutioimme hieman
pienen pintaremontin mahdollisuuksia. Pian saatoin tehdä tulkinnan, että isäntä aikoisi pitää rahapussinnyörejä hyvinkin kireällä. Näin ollen totesimme yhteen ääneen,
ettei koko kiltiksen kattavaa remonttia olisi mitenkään mahdollista toteuttaa.
Opiskelutilan uupuminen on noussut esiin uusilta opiskelijoilta syyksi,
miksi heitä ei ole niin paljon näkynyt kiltahuoneella. Tästä syystä johtuen päätimme
kohdistaa voimavaramme tällä erää kiltahuoneen takaosastoon. Remonttipäivä alkoi
aikaisin aamulla yliopistokadulta suuntana rautakauppa. Tosin heti aamusta tuntui,
että urakka niin sanotusti kusee sillä isäntää ei kuulut eikä näkynyt. Noh, mikäs se
siinä autossa istuessa, kun sai kuunnella kuusi sylinterisen sinfoniaa. Onneksi isäntä
sai kuitenkin aamukahvinsa juotua ja kömmittyä vankkureihin. Rautakaupassa isännän täksi vuodeksi lanseeraama säästölinja huokui kaikissa käänteissä. Oli tekeminen,
että saimme luvan nostaa remonttipahvirullan ostoskärryihin. Sanomalehtikin olisi
kuulemma riittänyt hyvin suojaksi.
Selvittyämme ensimmäisestä rautakaupasta oli pirssin renkaat suunnattava maalikauppaan. Tavoitteena oli löytää lähelle kiltamme haalareiden värejä olevat
sininen, punainen ja keltainen maali. Tämä oli helpompaa kuin luulimme ja sävyt
löytyivät sekunneissa, tosin myyjä totesi valinnoistamme kylmäävästi “Valitsitte sitten
kalleimmat sävyt”. Tämä kommentti veti isäntämme hiljaiseksi ja meitä muita tilanne
vain huvitti. Reaktiomme ei tosin tainnut olla kovin suotavaa ja toivottavaa kyseisessä
kontekstissa isäntämme ilmeestä päätellen. Maalit olivat kuitenkin jo sekoittumassa ja
hintalaput tulostettu, joten sinänsä oli jo myöhäistä perua tekemiämme valintoja.
Vaikka tässä kaikessa “paloikin” jonkin verran maallista valuttaa,
saavutettiin tällä uhrauksella suuri
yleisilmeen kohotus kiltiksen takahuoneelle. Samaan konkurssiin
uusittiin myös loisteputket ledeiksi.
Valojen uusimisella oli suuri merkitys myös korostamaan uutta maalia
saaneita seiniämme ledien tarjoaman suuremman valomäärän lisäksi.
Ja saatiin sitä opiskelutilaakin lisää
pienen mööbleerauksen vaikutuksesta. Parastahan tässä koko hommassa
on ollut kuulla positiivista palautetta
kiltalaisilta. MUTTA! Mikä jo näin
viikko “remontin” jälkeen on alkanut
kismittämään, niin yhdessä seinässä
on jo erotettavissa hikisten mustien
sukkien jättämät jäljet. Ehtihän se olla
- Emäntä
puhtaan valkoinen jo noin viikon.
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Annikan (melkein) luontolive
Noniin noniin! Annikan luontolive on saanut paljon seuraajiltaan huomiota ja
fanien pyynnöstä päätyykin nyt jopa lehteen. Hurjaa, eikö?
Niille, jotka eivät vielä ole päässeet mukaan luontoliven ihmeelliseen maailmaan, kerron seuraavaksi vähän faktaa. Luontolivessä tutustutaan ympärillämme
olevaan ihmeelliseen luontoon. Näin ympäristötekniikan opiskelijoina meillä tulee
olla faktat hallussa, jotta voimme työllämme suojella monimuotoista bioversiteettiämme. Vuodenajat tuovat luontoliveen aina uuden näkökulman sillä luonto
tarjoaa meille joka retkellä jotakin uutta ja mielenkiintoista.
Tämänkertaisessa luontolivessä kokosin listaa minua hämmentävistä jutuista, joihin olen etelän vetelänä törmännyt.
•
•
•
•

•

•

Oulussa ei ole mäkiä — siksi täällä varmaan
pyöräillään niin paljon
Purjeveneitä on vähän — ja seilor miehiä vielä
vähemmän
Täällä Perämerellä on kuulemma niin matalaa, että ei oo hirveen kannattavaa 		
ostaa venettä
Talvisin on kylmä, pitää oikeen laittaa takki
kiinni, hämmentävää. Eikä täällä oikeen edes
selviä lenkkareissa koko talvea — ostin siis
talvikengät.
Jokainen paljasjalkainen oululainen pitää
itseään oman elämänsä Kaisa Mäkäräisenä
— itse en edes osaa hiihtää. Käytiin joskus
yläasteen liikuntatunnilla hiihtämässä ja sillä
reissulla eksyttiin ja sauvakin katkesi. Ette
siis ikinä tule näkemään luontoliveä 		
hiihtoretken merkeissä
Kävin pulkkamäessä, suosittelen kaikille

Muistakaahan viettää aikaa luonnossa!
-Annika
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Vunuhut
Koska timantit syntyvät paineen alla, alettiin tätäkin juttua kirjoittamaan deadline-iltana. Alkuun vinkkejä sille varalle, jos joku homma tuntuu vaikealta aloittaa:
1. 80 % riittää. Ei tarvi tehä täydellistä, koita tehä semmonen 80 % täydellinen.
2. Jos ei onnistu vieläkään, niin ala tekemään hommaa, ja tee siitä ihan paska.
Kuhan vaan teet.
Tuntuu että nämä jutut alkaa jo kiertämään kehää, mutta luotetaan siihen,
että Nakertaja on saanut uusia lukijoita, jotka eivät ole ihan jokaista Vunuhujen-palstaa lukeneet. Ja jotta tällä kertaa olisi kuitenkin kaikille jotain uutta sanottavaa, niin kerrotaan sitten vaikka menneen viikon kuulumisia.
Pinppi-69 niitti mainetta kyykkästadionilla kahden pelin verran. Hävittiin molemmat,
mutta yksi erä pelattiin aika hyvin. Yritystä ei
kuitenkaan puuttunut, ja vastustajille huudeltiin
siihen malliin että pientä sipulin pettämistä saattoi
olla välillä havaittavissa vastapuolella. Tällä kaudella on voitettu kuitenkin yksi (1) peli, mikä on
paremmin kuin viime kaudella. Olkaamme siis
erittäin ylpeitä tästä. Kapteenille kauden hienoin
saavutus oli saada joukkue ylipäätään kasaan, ja
onhan meillä ollut taas mukavaa ulkoilua. Viime
numerossa toivoin keksiväni järkeviä vinkkejä jaksamiseen, ja tässä tulee yksi: menkää pelaamaan
kyykkää, se on kivaa. Pelin aikana kerkesi melkein
unohtua harmitus siitä, että perinteiseen tapaan
kiireellä peliin lähtiessä avaimet jäivät sisään, ja
sain köyhtyä huoltopalvelulle tästä 50 e.

Sattuipa eräänä iltana tallilta kotia ajellessa, että vihreän nuolivalon syttyessä
vasemmalle, katsoin että hidastaako tuo vastaantuleva ollenkaan. No menin silti,
ja sieltä vaan mummeli harmaalla tojotalla painoi punaisia vastaan. Kerkesi silmissä vilahtaa pikakelauksella kaikki nämä vuodet rakkaan Golffintötterön kanssa ja
mielessä kävi jo ajatus, että tähänkö meidän yhteinen matka päättyisi. Ei muutako
kaasua ja väistöliike vasempaan jakajan lumipenkan kautta mummelin alta pois.
Ei tullut naarmuakaan, ei perään eikä keulaan, sillä luntahan se vain oli. Tarinan
opetus: kannattaa vähän haistella muidenkin aikeita liikenteessä, ja adrenaliinia voi
saada muualtakin kuin menemällä viivoille Iskon nesteen valoihin. Jaksamisvinkki: jos kaipaat adrenaliinia, niin mene viivoille Iskon nesteen valoihin. Jos joku ei
ole aivan varma mistä puhun, niin katsokaa jokin Fast & Furious elokuvista, ei OG
Ulla-Maijan musiikkivideota.
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Viikko huipentui elämäni ensimmäiseen hiihtoratsastuskokeiluun. Säästövinkki: jos ei riitä rahat laskettelukeskuksen
hissilippuun, niin laita hevoselle valjaat (ei
meillä mitään oikeita valjaita ollut, mutta
askarreltiin sellaiset erinäisistä tarvikkeista) ja mene roikkumaan narusta perään
joko suksilla tai laudalla. Varmasti hauskaa, halpaa ja kaiken lisäksi terveellistä, sillä
raviradalta ei löytynyt edes afterski-baaria,
ja näin säästyivät myös kaljarahat. Voi pojat
sitä riemua kun keikkuu pehmeässä hangessa
sydämensä kyllyydestä laukkaavan hevosen
selässä. Kuulemma stunttihiihtäjälläkin tuo
kohta oli ollut siistiä. Sattuipa sitten niin,
että pehmeän puuterin jälkeen tuli alle kova
hanki, joka petti alta. Mentiin hevosen kanssa
nurin. Ilmeisesti hevonen selvisi säikähdyksellä, ratsastajakin vain kellahti lumihankeen.
Viime kerralla hevosen selästä tippuessa
polven eturistiside meni leikkaukseen, nyt
selvittiin pienen pienellä naarmulla satulassa ja katkenneilla ohjilla. Oli muuten kalliit
ohjat, mutta köyhänä opiskelijana nekin olin
onnistunut hankkimaan käytettynä kymmenellä eurolla.

Kulunut viikko sisälsi siis talviurheilua monenlaisessa muodossa. Tulipa
käytyä myös ulkojäillä näyttämässä pojille että miten niitä maaleja tehdään. Niitä
voi tehdä vaikka näin: lämäse niin kovaa, että menetät samalla tasapainon ja kaadut
selälleen ja liu’ut tikkusuorana itsekin kiekon perässä. Onneksi en mennyt itse sentään maaliin. Onneksi kiekko meni. Jaksamisvinkki: menkää ulkojäille. Vapaa-ajanvastaavalta on myös toivottu Ympin yhteistä uj-tapahtumaa, joten ko. henkilö voi
tämän jutun lukiessaan muistaa alkaa sellaista järjestämään.
Viikkoon kuului siis niin onnistumisia kuin vastoinkäymisiäkin. Vastoinkäymisistä mainittakoon, että yhtään kouluhommaa ei tullut viikon aikana tehtyä.
Tästä pettymyksestä huolimatta uskon, että on yhtälailla tärkeää huolehtia myös
siitä omasta mielenterveydestä. Sen, että tuliko tästä jutusta timanttia vai paskaa,
voi jokainen lukija itse päättää. Näin se vaan tuli kuitenkin tehtyä valmiiksi, joten
ottakaa tädin vinkeistä vaariin. Nyt ainakin yksi on todistettu toimivaksi.
- Sone
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Artun arvontanurkka
Viime vuonna Nakertajassa esiintyi suosittu sarja leivontaohjeita nimellä Lauran Leivontanurkka. Henkilökohtaisesti en ole vielä valmis päästämään irti tästä
juttusarjasta, joten otin ohjat omiin käsiini ja päätin jatkaa sitä. Jouduin kuitenkin
alliteraation vuoksi muuttamaan Nurkan nimen ja sen myötä koko idean. Ensimmäinen ajatukseni oli arpoa kaikkien ainesten määrät tähän asti käyttämättömillä
DnD-nopillani, mutta päädyin järkevämpään vaihtoehtoon: löin kaikki viime vuonna käytetyt ainekset yksinkertaiseen Markovin ketju -generaattoriin*, joka yrittää
luoda syötetyn tekstin pohjalta saman tyylistä, järkevän oloista tekstiä. Syntyi kaunis
kunnianosoitus sarjan rikkaalle historialle:

Vaniljainen Vaniljaunelma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 % verran jauhoja (70 % vehnäjauhetta)
100 g mansikoita
75 g voita
75 g vaniljasokermaa munaahetta
100 g tuorejuustoa
2 dl tomusokeria
75 g tuorejuustoa
1,75 dl kermaa
100 g vaniljasokeria Baileys-kermaa
1,75 g vaniljasokeria
75 g vaniljasokeria
2 tl vehnäjauhoja, 30 % perunajauhojauhetta
2 kaakaoja, 30 % perunajauhoja (70 % vehnäjauhoja)
ripaus leivinjauhetta
2 kananmunien painon verran sokeria Baileys-kermaa
1,75 g voita
2 dl sokeria
2 dl kuumaa munaa
100 g tuo
Jouduin karsimaan erilaisia
Lämmitä n. kaksi kananmunaa
tuotoksia saadakseni käsiini tämän edes mikroaaltouunissa**. Punnitse ne ja lisää
jotenkin mahdollisen reseptin, mutta
kulhoon munien painon verran sokeria
algoritmi näyttää silti nauttineen “Baija lisäksi 2 dl sokeria. Vaahdota munat ja
leys-kermaa” jo ennen leivontapuuhia.
sokeri. Lisää vaahtoon sula voi. Huomaa,
Tarkasteltuani aineksia hetken arvioin,
että voi loppuu kesken, jos käytät tässä
että resepti muistuttaa eniten Nakertajan kohdassa kaikki 76,75 g. Lisää vaahtoon
numerossa 2/20 tehtyä porkkanakääre- sen sijaan listan lopusta 100 g “tuota”, jontorttua, joten yritän mukailla tuota ohjet- ka voi halutessaan tulkita vaikka voiksi.
ta. Tästä versiosta on allergioiden vuoksi Sekoita kuivat ainekset keskenään (onnea
jätetty pois porkkana ja ammattitaito.
siihen) ja lisää ne vaahtoon varovasti sekoittaen.
Heti aluksi hätäännyin siitä, että
resepti ei näytä sisältävän kananmunia.
Onnekseni loppupäästä kuitenkin löytyy
2 dl “kuumaa munaa” jonka mielestäni
voi jokainen tulkita omalla tavallaan.
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Jauhojen määrä on annettu idioottimaisella tavalla. Koska täytteen ja pohjan
ainekset ovat sekaisin, oletetaan, että “30% verran jauhoja” tarkoittaa, että 30%
pohjan aineksista tulisi olla jauhoja. Lisäksi tästä jauhomäärästä 70% on oltava
“vehnäjauhetta”, loput oletettavasti sitten perunajauhoja, sillä muita jauhoja reseptissä
ei esiinny. Otetaan täytteen ainekset erilleen: mansikat, tuorejuusto, tomusokeri, osa
vaniljasokerista. Ohitetaan neljäs aines. Säästetään lukijat laskutyöltä ja kerrotaan, että
pohjan ainesten painoksi saatiin 795 g. 30% tuosta on 238,5 g, ja siitä 70% on 166,95
g. Vehnäjauhoja tarvitaan siis 166,95 g ja perunajauhoja 71,55 g. Elikkä tiivistä rullaa
pukkaa. Sitä leivinjauhetta kannattaa muuten laittaan ihan kunnollinen ripaus.
Sekoita nyt vihdoin kuivat ainekset keskenään ja lisää ne vaahtoon. Kaada
leivinpaperilla vuoratulle uunipellille, ja paista 200 asteessa 12 minuuttia, tai miten
kauan tähän nyt meneekään.
Jäähdytä pohja ja kaada se toisen leivinpaperin päälle. Vatkaa 175 g tuorejuustoa ja 76,75 g huoneenlämpöistä voita. Lisää tuorejuustoa tarvittaessa. Lisää
“Baileys-kermaa” 100 g + kahden kananmunan painon verran. Samoin ne mansikat
kannattaa survoa sinne nyt tai jotain. Lisää 2 dl tomusokeria. Lisää peräti 101,75 g
vaniljasokeria. Levitä täyte pohjan päälle. Onko tässä nyt käytetty kaikki? Veikkaan,
että “2 kaakaoja” tarkoittaa kahta yksittäistä kaakaopapua. Jos saat näitä jostain käsiisi, nekin varmaan kannattaa jättää koristeeksi. Yritä rullata kasaan. Itse en onnistunut
tässä, sillä pohja ehti koppuroitua ja muistutti aika paljon jonkinlaista keksiä. Opin
tästä kokemuksesta, että kääretortun idea on se, että se tulisi saada käärittyä. Maku oli
yllättävän hyvä, vaikkakin todella vaniljainen. Tajua tässä vaiheessa, että ostit 1,75 dl
kermaa koska reseptissä luki niin, mutta et enää löydä sille paikkaa. Tee siitä vaikka
kermavaahtoa siihen tortun päälle.
Toimitin valmistamani
tuotoksen maisteltavaksi itse Lauran
leivontanurkkalle. Ulkoinen olemus
ei hänen mukaansa muistuttanut
perinteistä kääretorttua, mutta
makuelämys oli suorastaan mieleenpainuva. Vanilja maistui sopivasti
(niin varmaan, itellä suorastaan palo
kurkku tätä syödessä) ja mansikka
riittävästi. Jatkoon!

*https://projects.haykranen.nl/markov/demo/
**Älä oikeesti tee tälleen
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