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Sisällysluettelo
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry



Päätoimittajan palsta

Heipähei,

Tasan vuosi sitten, Sanna Marinin hallitus julisti Suomeen poikkeusolot. 
Poikkeusolot ovat täällä vieläkin. Tasan vuosi sitten, vuoden -20 tiedotusvas-
taava ja Nakertajan päätoimittaja julkaisi KoroNakertaja 2/20 lehden. Näillä 
kahdella asialla on niin vanha korrelaatio, että on tämänkin lehden nimen 
oltava KoroNakertaja 2/21. 

Pitemmittä puheitta, lukekaa lehti. (Tämä oli vahva kehotus, ei uhkaus.)

Ps. Lukekaa ainakin Päivä Nakertajassa ja muun muassa kaikki muutkin jutut

Terveisin,
Päätoimittaja Pyykkönen

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Autamme sinua menestyksekkään uran  
luomisessa, tuemme osaamisen kehittämisessä  
ja hyvinvoinnin vaalimisessa. 
 
Hyödynnä TEKin edut ja palvelut:

• TEKin työkirja
• Palkkasuositukset
• Työsopimusten tarkistamiset
• Tapahtumat, webinaarit ja koulutukset
• Tekniikan alan digilehdet
• Yrittäjien palvelut
• Etuja esimerkiksi mökkeilyyn, pankkipalveluihin,  

hyvinvointiin ja harrastuksiin 

 
     www.tek.fi/opiskelijat



Puheenjohtajan palsta
Rakkaat YRKiläiset,

Vietnam Koronaviruspandemia Elävien kuolleiden yö Probudi me turkkilai-
nen vapaapainija maasto- ja ampumahiihto. Luettelo harmonikan soittajista 
Progressiivinen gender bend OTYn hallitus. kenraalimajuri Sebastian Aho 
Ens puheenjohtajan palsta on musiikkimiesten arvostelu. muutama alko-
holijuoma pikku häijy perhonen bingo bongi puungi poongi bin tai been. 
hei äijät mikä buungi ei v*tun v*ttu *PIIP* PIIP* salaseurajuttuja kotimaan-
pitkä(s)excursio. saa aina hauskemman ku lisää sanan perse silmän eteen. 
menin eilen sänkyyn miehen kanssa ja nyt kaduttaa ihan h*tosti, oispa oman 
elämän kontrol tset nappi. laittakaa google kääntäjään että se lukee nää. 
etruskipäästäinen väsynyt vitsi täällä on kuuma näytät hyvinvoimalta nyt ei 
oo kyllä krapulaa oikeesti ............. näytänkö mää siltä ai v*ttu mää raapasin 
itteäni laitoit sitä tahnaa mun tyynylle vois ottaa pari kasleria tänään mutta 
miten kasler kirjoitetaan? Nikita oli mun mindfu*ck ihan mitä haluat laittaa 
ihan mitä haluat laittaa ihan mitä haluat laittaa ihan mitä haluat laittaa ihan 
mitä haluat laittaa ihan mitä haluat laittaa ihan mitä haluat laittaa ihan mitä 
haluat laittaa ihan mitä haluat laittaa kyllä äiti on minusta ylpeä nyt koronan 
hellittäessä kaikki eroaa koska ne villiintyy olen valmis mutta en valmistu 
tää on vakavaa liiketoimintaa montako sannaa no viiskymmentä plus marina 
mää vaa mietin että mää en vaa kuule väärin tarvitseeko naiset pikkuTopin 
kumpaisellakin on sopimuspohja valmiina KENGURU.

Oispa äiti vaan painanu ctrl+Z.
tl;dr Tänään lähtee; dokataan rajusti

”Kun mausteena on ruoka, 
kaikki rakkaus on hyvää”
Julius Kittilä, 2021

Tää pitää lopettaa.
Veera Hiltunen
Puheenjohatja

Lähteet 
[1] Wikipedia, Satunnainen-toiminto 
[2] Jodel, Oulu, Main Feed 
[3] Sanelin
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Annikan (melkein) luontolive
Halojata halloo taas! Kevät etenee kovaa vauhtia, ja ulkona viimeisetkin lumen rippeet 
ovat alkaneet sulaa. Keväällä luonto herää henkiin aivan uudella tavalla, jonka takia 
kannustankin jokaista nyt lähtemään pikku retkelle luonnon helmaan. 

 Oli kyseessä sitten viikon mittainen vaellus tai pieni kävelylenkki, tulee ulkoilles-
sa aina varustautua oikeaoppisesti olosuhteet huomioon ottaen. Tarvitset siis tietenkin 
mukaasi hyvät retkieväät, sillä mitäpä olisi retki ilman maittavaa murkinaa. 

 Olen tehnyt viime aikoina pientä tutkimusta retkieväisiin liittyen. Tulin siihen 
tulokseen, että ulkona eväät maistuvat aina paremmilta. Koitapa vaikka itse syödä voilei-
pä kotona, jonka jälkeen vertaat sitä retkivoileipään. Tai miten ulkona grillattu kyrsä 
maistuukin aina niin hyvältä? Ruoka maistuu paremmalta ulkona, koska raikas ulkoilma 
takaa syömiselle hyvän hajualustan. Ulkoilman lisäksi kyse on vapauden ja kiireettö-
myyden tunteesta.

 On sanomattakin selvää, että tämän jutun luettuasi sulle tuli ikävä ulkona gril-
lattua makkaraa. Loppuun listasin kiltalaisten vinkkejä, mitä kannattaa pakata mukaan 
retkelle:

• Vahva olut keskellä metsää maistuu hämmentävän hyvältä. Kyllä se muutenkin 
maistuu.

• Pakkaa mukaan makkaraa. Muista varautua kunnolla, sillä mikäli mukanasi on Ella, 
tarvitset ainakin 2 pakettia.

• Rentoutumista varten pakkaa mukaan riippumatto. Kannattaa tietenkin ottaa myös 
narut, koska muuten Zen-tilaa voi olla haastavampi saavuttaa. 

• Pakkaa pulloon mukaan vispikermaa. Pitkän patikoinnin jälkeen kerma on vispaan-
tunut vaahdoksi ja voit nautiskella sitä vaikka räiskäleiden kera. 

Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-9354057 
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Päivä Nakertajassa
Oletko koskaan miettinyt mikä on Nakertaja? Nyt kun luet tätä lehteä, osaat 
vastata varmasti kysymykseen. Tietenkin se on Ympäristörakentajakillan 
kiltalehti, mikäs se tommoinen kysymys on? 

 Oletko koskaan miettinyt mitä muuta se voisi olla? En tiedä sinusta, 
mutta mina olen. Olen kuullut, että se olisi jyrsijä. Joku, joka nakertaa, jyrsii. 
Joku toinen väitti, että jos vaihtaa Nakertajasta kirjaimet R ja N, tulee siitä 
Rakentaja. Tämähän kuulostaa järkevältä, onhan kiltamme ollut aikoinaan 
Rakentajakilta. 

 Tähän on kuitenkin myös olemassa oikea vastaus. Nakertaja on Paikka. 
Tarkemmin ottaen asuinalue. Wikipedian mukaan “Nakertaja on Kajaanin 
kaupunginosa. Se sijaitsee noin 5 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoi-
seen. Nakertajassa on asukkaita noin 2 200.” Tämä vastaus vakuutti lehden 
päätoimittajan, joka päättikin käydä koronaturvallisesti tutustumassa tähän 
Nakertajaan. Puhutaan siis tuttavallisemmin excursiosta, excusta.

 Alla tulette näkemään kuvia Nakertajasta. Kuvat ovat excujärjestykses-
sä, eli niistä voidaan myös päätellä excubussin reitti.

Kuvista puuttuu valitettavasti legendaarinen Nakertajan Siwa, Nakertajan grilli sekä kyläta-
lo Vanahis. Lähteet: Wikipedia, paikallistuntemus. Kirjoittaja: Varmaan joku Kajaanista
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Making Future

AFRYn Oulun toimistolla työskentelee yli 200 
tekniikan ja luonnontieteiden ammattilaista 
teollisuus-, infra- ja energiasektorin projektien 
parissa.

Meillä on töitä laajasti tekniikan alojen osaajille ja 
monipuolisia mahdollisuuksia myös opiskelijoille. 
Lue lisää muun muassa vuoden mittaisesta AFRY 
Future Stars -ohjelmasta verkkosivuiltamme ja 
liity mukavaan joukkoomme.

Hei teekkari, 
tunnetaanko me jo?

@AFRY

@afry.suomi

@AFRYSuomi



Tässä muutamia ajatuksiani alkuvuodesta. Kyllä minä niin kovasti olen 
ihmetellyt näitä mainoksia yliopiston seinissä. Seuraavaa asiaa olen päässäni 
ja välillä päissänikin pohtinut jo yli vuoden päivät. Miksi Oulun Akateemi-
sen Mölkky- ja Kyykkäseuran valomainoksia on lipaston ulkoseinissä? Kyllä 
jotain tasapuolisuutta meidän tulisi vaatia tähän seinämainostouhuun. Missä 
on meidän killan mainos?!

 Ilokseni voin kertoa teille Oulusta opiskelijamyönteisenä kaupunkina. 
Toisin kuin maamme hallitus kannusti meitä näinä vaikeina aikoina sanoin 
”koittakaa jaksaa”, niin Oulussa olemme saaneet konkreettista tukea – eten-
kin Linnanmaan opiskelijakeskittymässä asuvat. Ensiksi paikallinen energia-
yhtiö tukee lämmitetyillä kävelypoluilla kaikkia kulkijoita. On hienoa päästä 
oikomaan lyhemmillä reittivalinnoilla haluttuun määränpäähän. Tässä sääs-
tyy jalat ja muutenkin koronan kuormittama mieli. Näitä sulana pidettäviä 
ei niin virallisia kulkuväyliä löytyy ainakin lipaston itäiseltä puolelta. Jopa 
onnekkaimpien koulumatka voi muodostua tällaisesta. Näitä Onnen-Pekkoja 
asustelee ainakin Yliopistokadun pohjois-osissa. Syynähän tähän ilmiöön on 
lämpöä vuotavat kaukolämpölinjat, jos et sitä vielä hoksannut.

 Toiseksi paikallinen vesilaitos otti Linnanmaan asukkaiden pitkäaikai-
sen toiveen uimahallista vastaan maaliskuun kolmantena viikonloppuna. 
He järjestivät meille uimahallin sijaan maauimalan, tai no avannoksi kai sitä 
näin kevättalvella voi vielä kutsua. Siinä samassa tietyllä alueella hanasta 
saimme etuoikeutetusti laskea lonkeron väristä vettä mukiin. Siihen pie-
ni terästys sekaan ja Supparin kauppareissu peruuntui! Lonkeron värinen 
sameus vedessä johtui siis vaarattomasta ilmiöstä. Vesijohdon korjaustöissä 
veden sekaan joutui ilmaa. Kun vettä lasketaan tällaisessa tapauksessa lasiin 
niin hetken odottelun jälkeen lasissa oleva vesi on kirkastunut normaaliksi. 
Ainakin tämä tieto on ollut jo sinulle tämän jutun lukemiseen kuluneen ajan 
vastine.

 Maauimalan ja lonkeron lisäksi saimme vielä ilmaiset diskovalot pai-
kalliselta urakoitsijalta 22.- 23.3. väliseksi yöksi. Työkoneiden oranssit vilkut 
välkkyivät tunnelmaa nostattavasti. Missä muualla on opiskelijoita näin tuet-
tu? Bileolosuhteet tarjottiin meille kotiin keskellä koronarajoitusten lamaan-
nuttavaa aikaa. Tästä kaikesta muusta voi päätellä, että myös infra-alalla töitä 
riittää tulevaisuudessakin.

-Puhis-

Puhis pohtii
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Oulun Akateemisen Mölkky- ja Kyykkäseuran 
valomainos (Oikeasti Oulun ammattikorkeakoulu)

Lämmitetty oikopolku

Hanalonkero Väljähtynyt hanalonkero eli vesi

Bilevalot

Alue, Jonne tarjottiin Lonkeroa maaliskuussa 
vesimaksua vastaan

Linnanmaan maauimala. Kuva otettu aukioloaikojen 
ulkopuolella.
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Mistä labradorinnoutajaa 
kannattaa rapsuttaa?

Jo vuodesta 1830 Ihmiskuntaa on pii-
nannut suuri kysymys: Lappikset ovat 
loistavia, mutta mikä on optimaalinen 
kohta rapsuttaa näitä ystävällisiä kar-
vakorvia? No, selvittämään kannattaa 
tietenkin lähettää Teekkari.                      

Koekaniinimme Pepe, 3 vuotta.

Tutkimusasetelma
Koiran annettiin lähestyä havainnoijaa itse, jotta tiedettiin sen olevan valmiina sosiali-
sointiin (siis rapsutuksiin). Koiran huomio kiinnitettiin havainnoijaan, ja koiran hännän 
heilahdukset videoitiin. Tämän jälkeen koiraa rapsutettiin päälaelta, kyljestä ja hännän-
tyvestä.  Nämä rapsutukset videoitiin ja niiden pohjalta laskettiin kullekin rapsutuskoh-
dalle heilahdusfrekvenssi, josta arvioitiin koiran tyytyväisyys kyseiseen rapsutuskohtaan. 
Frekvenssi laskettiin 4 sekunnin ajalta rapsutuksen aloituksesta, jotta tiedettiin koiran 
huomion olevan rapsutuksessa eikä esim. filosofiassa. Kontrollivakio saatiin, kun koiran 
huomio oli havainnoijassa, mutta sitä ei rapsutettu. 

 Nämä kolme rapsutuskohtaa valittiin siksi, että koirilta yleensä löytyy ainakin pää-
laki, kylki ja hännän tyvi. Jos koiraltasi puuttuu jokin näistä kolmesta ruumiinosasta, ota 
yhteyttä eläinlääkäriin. 

 Tutkimuksen perusteella labradorinnoutajan rapsuttaminen päälaelta voi olla koi-
rasta stressaavaa, mutta muuten rapsutuskohdan valinta on vapaa, koira on tyytyväinen, 
kunhan huomioit sen. Tutkimuksen aikana vahingoitettiin yhtä mehulasista löytynyttä 
muurahaista. 
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rakennesuunnittelija

tie- ja katusuunnittelija

ratasuunnittelija

LVI-suunnittelija

valaistussuunnittelija

viestintäasiantuntija

Sinustako älykkään ja kestävän 
elinympäristön loihtija?

data-arkkitehti

arkkitehti

devaaja

sähkösuunnittelija

paikkatietoasiantuntija

sinä?

Työllistämme vuosittain 
noin 200 opiskelijaa!www.sitowise.com



Fuksicursio 2021
Tämän vuoden fuksicursiolla bussi ei startannut tasan kahdeksalta, joten viimeisetkin 
ehtivät hyvin hieroa unenpöppöröt pois silmistään ennen kuin matka alkoi. Excursio 
järjestettiin turvallisesti Zoomissa ja täten matkalle mahtui mukaan ennätysmäärä osal-
listujia. Painavasta lastista huolimatta bussi kulki ennätysvauhtia, kun matkan aikana 
ehdittiin bussikuskin mukaan tekemään mitä erikoisempia reittivalintoja. Matkan alussa 
tutustuttiin matkakumppaneihin ja ilokseni voin myöntää, etten varmaan koskaan ole ol-
lut zoomissa, jossa olisi ollut niin monta kameraa päällä. Moni osallistui exculle itsekseen, 
mutta myös pieniä ryhmiä näkyi olevan mukana. Heti aamun valjetessa kuulimme sopu-
lien aivastuksista ja muista tärkeimmistä yrkkiläisistä excuperinteistä.

 Alppilan yksiöön kerääntyi pirteän pakkasaamun kähmässä kolme innosta piukeaa fuksia 
kokemaan excursion salat. Vaikka aiemmat kokemukset excursioista olivat hyvin minimaaliset, oli kööri 
osannut varautua tulevaan seikkailuun matkanjärjestäjän hyvien ohjeiden avulla. Haalarit kiskottiin 
päälle, tuolit aseteltiin paikalleen ja webbikamerasta poistettiin FBI-suoja. Myös matkajuomat korkattiin 
aamupuuron kaverina.

 Vaikka bussikuski ajoi päivän aikana aivan omia 
reittejään, oli bussi äärimmäisen aikataulussa ja yri-
tysvierailuille päästiin täsmälleen kuin oltiin sovittu. 
Tänä vuonna myös esittelijät pääsivät mukaan excu-
tunnelmaan, kun Pillunsyöjä soi täysillä sopivasti juuri 
ennen vierailun alkamista. Yritysvierailut kohdistuivat 
tällä kertaa Sitowiselle ja SSAB:lle. Huhujen mukaan 
osa fukseista hyödynsi etäaikaa siten, että tupla-zoo-
meilivat excuzoomin ja luentojen välillä, mutta sitä ei 
kuulemma suositella kenellekään.
 
 Sekä perinteisten pullakahvien että kaiken 
muunkin tarjoilu oli tänä vuonna jokaisen osallistujan 
omalla vastuulla ja matkan aikana nähtiinkin mitä hie-
nompia ruokaelämyksiä aina pitsasta ja hampurilaisista 
aina brunsseihin ja kotiruoka-annoksiin saakka, myös 
juomapuoli oli osallistujilla ilmeisen hallinnassa. 

 
 Hyvän startin jälkeen verensokeria ja suolatasapainoa ylläpitivät sipsit, suolakeksit ja pähkinät. 
Lounaaksi Alppilassa ei syöty mitään huoltoasemabuffettia tai einesmössöä, vaan henkilökohtainen kokki 
loihti keittiössä pestopastaa pitääkseen matkustajat tyytyväisinä. 
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 Paluumatka Raahesta SSAB:ltä Ouluun oli todella pitkä, matkan kesto oli noin 4 
tuntia, mutta ilmeisesti bussi eksyi jonnekin itärajan läheisyyteen välillä. Fuksit ja muut 
osallistujat jaettiin pienempiin huoneisiin, joissa esiteltiin excuperinteitä ja opittiin lisää 
Teekkariudesta. Excukonkarit näyttivät kuvia menneiden vuosien excuilta ja kertoivat 
vesistö-sanan toisesta merkityksestä. Muisteltiin kalusta laulujen säkeiden järjestyksiä ja 
arvailtiin excubiisejä kuvien avulla. Opittiin Teekkarin tärkeimpiä taitoja ja testattiin, kuka 
tuntee Teekkarikillat parhaiten. Visailtiin myös Suomen kuntien tuntemuksesta ja päästiin 
esittelemään parhaimpia sutjautuksia vitsibattlessa sekä tutustumaan killan saunaan. 

 Excumatkaajia ilahdutti huoneiden ohjelmanumerot, kuten viisaiden päiden yhteen lyömistä vaativa 
kunta-arvailu. Mahtavien fuksivastaavan ja -apurin pisteellä Alppilan rangaistusdrinkki sai nimekseen 
Soijamaito, sillä siinä oli nimensä mukaisesti soijakastiketta ja maitoa. Jostain syystä tämä mocktail ei 
mennyt drinkkien ykköseksi. 

 Kun oikeasta ohjelmasta oli taukoa, väliajalla pidettiin mielet kirkkaina reippailun ja paikallisuu-
tisten avulla. Ulkoilmaan suuntautunut happihyppely sai nimekseen ”Alppilaexcu”, joka sisälsi naapurita-
loyhtiöiden pihakeinujen testaamista ja lumihangessa rämpimistä. Sanomalehti Kaleva tarjoili aimo annok-
sen kotiseudun ajankohtaisia asioita. 

Varsinaisen ohjelmaosuuden päättyä alkoivat jatkot, jotka jatkuivat iltaan saakka.

 En ole koskaan -pelissä fuksit kyykyttivät vanhempia opiskelijoita, muun muassa fraaseilla ”En ole 
koskaan ollut luentosalissa luennolla” ja ”En ole koskaan ollut livenä laskareissa.” Myös Teekkarilakkiin 
ja haalareihin liittyvät lausahdukset saivat vanhukset nostamaan tölkkien pohjat kattoon.
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Vanhojen animaatioiden tuomat ajatukset
Tämänhetkinen maailmantilanne olisi ollut minulle unelma-aikaa vielä reilu kymmenen 
vuotta sitten, kun kouluun ei olisi tarvinnut mennä ja ihmisiäkin olisi saanut vältellä ihan 
luvan kanssa. Nyt se tietty hiukan harmittaa, kun olen huomannut, että eivät kaikki niin 
perseestä olekaan ja jutteleminen toisten kanssa on kivaa. Mutta tämän eristäytymisen ta-
kia olen palannut takaisin lapsuuteen ja viettänyt vapaa-aikaani vanhojen tuttujeni kanssa. 
Tein näistä katselukokemuksista tämän hetkisiä arvioitani. Näissä saattaa näkyä se, että en 
enää ole se sama viaton mieli, joka joskus aikanaan olin.

Mulan (Disney, 1998)

Tässä Disneyn sotaklassikossa kiinalainen tyttö, Mulan, pestautuu isänäsä pelastamisek-
si armeijaan aikana, ennen kuin Elisabeth Rehn teki siitä yleiseksi hyväksyttävää. Kuten 
jokaisen armeijan käyneen kokemukset osaavat jo kertoa, hänen inttikavereina on mitä 
oudompia henkilöitä. Näkyvimmät heistä ovat yli-innokkaan sosiaalinen Ling, uhoavan 
miehisyyden perikuva Yao, jonka itsetuntoa häiritsee nuoren kapteenin paidaton olemus, 
sekä äärimmäisen ystävällinen ja väkivahva ruokaa rakastava Chien-Po, jonka halaukset 
sulattavat paatuneimmankin äkäpussin. Lisäksi Mulan saa seurakseen liskodiskosta jälkeen 
jääneen Mushun, sekä Sirin, joka ei ilmeisesti ole Applen kehittämä ääneen reagoiva robot-
ti, vaan sirkka, joka tuo onnea.

 Itse elokuvaa katsellessa hiipii mieleen kaino toive siitä, että olisipa osa hunnien 
armeijaa. Porukka näyttää todelta häijyltä ja vastaavalla äijäporukalla voisi toteuttaa vaikka 
mitä rähinää, eikä kukaan sitä estäisi (paitsi yksi kapinoiva nainen). Lisäksi iso osa liikkuu 
ilman paitaa. 

 Elokuvan suomenkielinen käännös on jäänyt 
hiukan vajaaksi, sillä kaikkien tuntema ”Mies ulos 
sinusta” on tässä väärillä sanoilla ja sitä varten pitikin 
laittaa äänet pois ja kaivaa kalunjatke esiin, jotta se piti 
itse laulaa elokuvan päälle. Muuten ihan jees kokemus.
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Liisa ihmemaassa (Disney, 1951)

Disneyn klassikoihin kuuluva elokuva tuo vahvat mielenyhtymät kmp:n jälkeisen yön 
trippeihin, jotka ilmestyvät aina silmien painuessa kiinni. Lapsuudesta muistan elokuvan 
olleen ahdistava katsomiskokemus, mutta kun katsoin tämän uudestaan toi se lähinnä 
viihdyttävän uudelleenelämisen tunteen koronan takia menetettyjen excujen jälkitunte-
muksiin. 

 Ensin seurataan myöhässä kiirehtivää pupua johonkin ahtaaseen koloon, jossa pää-
dytään jatkuvaan ja ilman johtolankaa oleviin seikkaluihin. Kukat laulavat ja toukat polt-
televat ties mitä aineita. Välissä juhlitaan täysin turhia asioita, kuin Teekkarit konsanaan. 
Lopussa murhanhimoinen kuningatar haluaa poistaa päitä olennoilta, jotka eivät niitä 
tarvitse. 

 Elokuvassa kuulin myös Hullun Hatuntekijän elämänohjeen, jota olenkin jo tähän 
asti kohtuu hyvin noudattanut: ”Aina voit ottaa enemmän, kuin et yhtään”. Kiitos muistu-
tuksesta! (*avaa tölkin*)

King-Size Homer (Simpsonit 7. 
tuotantokausi)

iha ok, mut ootko kattonu simpsonit sarjasta 
jakson himo läski homer :D siinä esiintyy 
koko simpsonit perhe

 eli myös bart simpsons homer poika 
fanit saavat nauraa ja naurattaahan se tietty 
myös vaikka homerin läski kuteet ja muut :D

kannattaa kattoo nopee
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Wappuhulinoita
Alkaako kalsarikännit samojen naamojen kanssa tympimään? Onko samat tutut pelit ja 
puuhastelut jo koluttu aivan liian moneen kertaan läpi? Onko ikävä tapahtumia ja yhteistä 
tekemistä? Jos vastasit johonkin kyllä, ota tästä haltuun peli jos toinenkin ja ole Wapun 
illanistujaisten hauskuuttaja ja pelimestari!

 Pelien ohjeet ja selostukset löydät tästä sekä jutun lopussa olevasta Dropbox kan-
siosta. Dropboxista löytyy myös mahdollisia tulostettavia vinkkejä helpottamaan pelailua.

Jäynähdys
Jäynähdys on hieman Teekkarijäynää muistuttava peli, jossa tulee aluksi valita pelin joh-
taja. Pelin johtajan tulee keksiä jokaiselle pelaajalle oma tehtävä, johon liittyy joku toinen 
pelaaja ja kirjoittaa se lapulle. Esimerkiksi johtaja voisi jakaa TeemuTeekkarille lapun, 
jossa lukee ”heitä yläfemma MattiMeikäläisen kanssa”. Lapun saatuaan tulee TeemuTeek-
karin toteuttaa lapussa ollut jäynähdys eli tehtävä ilman että MattiMeikäläinen tajuaa sen 
liittyvän peliin. Jos TeemuTeekkari tässä onnistuu, tippuu MattiMeikäläinen pelistä ja 
antaa hänelle kirjoitetun lapun TeemuTeekkarille. Näin ollen saa TeemuTeekkari uuden 
tehtävän, jota hän lähtee suorittamaan. Voittaja on se joka on kerännyt kaikki laput, eli 
onnistunut kaikissa tehtävissään mitä on saanut ennekuin hänet on ehditty pudottaa. Pelin 
ideana on, että se toimii koko illan muun tekemisen ja oleilun taustalla. Tehtävistä keskus-
telu muiden pelaajien kanssa vie peliltä idean, joten mikäli ongelmia tai kysyttävää tulee, 
voi ne ratkoa pelinjohtajan kanssa.

 Tehtävät voi pelinjohtaja keksiä itse tai käyttää valmiita. Helpotukseksi on alla 
olevan linkin takaa löytyvään Dropboxiin luotu valmiit tehtävälaput, jotka voi tulostaa, 
leikata ja lisätä pelaajien nimet.

Tarvikkeet:
1. Kynä
2. Paperi tai tulostettuna ja leikattuna valmiit tehtävät
3. Mahdolliset tehtävissä olevat tarvikkeet
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Alias with a twist
Alias with a twist toimii kuin normaali alias, mutta tässä keksitään selitettävät sanat itse. 
Jokaiselle pelaajalle annetaan x määrä lappuja, jokainen kirjoittaa haluamiaan sanoja 
lapuille, jonka jälkeen laput kerätään yhteen. Tämän jälkeen pelataan pareissa tai jouk-
kueissa normaaliin tapaan aliasta, eli jokaisesta joukkueesta vuorollaan yksi selittää sana 
kerrallaan ja muut sen joukkueen jäsenet arvaavat ennalta määrätyn ajan (esim. 30 sec tai 
1 min). Pisteet määräytyy oikein arvatuista sanoista.

Twistinä tässä on pelin toinen kierros, joka pelataan samoja keksittyjä sanoja käyttäen, 
mutta pantomiiminä näytellen. Jokainen tällöin tietää suunnilleen, mitä sanoja pelissä on 
mukana, joka tekee näyttelemisestä hauskempaa ja matalammalla kynnyksellä tehtävää. 

Tarvikkeet:
1. Kyniä
2. Paperia
3. Ajastin ajanottoon (esim. puhelin)

Shottilaivanupotus
Shottilaivanupotuksesta pelataan normaalin laivanupotuksen tavoin nimetyllä ruudukolla, 
jossa sarakkeet on nimetty kirjaimin ja rivit numeroin. Pelin alussa molemmat pelaajat 
piirtävät pizzalaatikkoon (tai muuhun alustaan) ennalta määrätyn kokoisen ruudukon 
(huomaa että ruudukon ruutujen tulee olla isoja, jotta yhteen ruutuun mahtuu yksi shot-
tilasi). Ruudukkoon asetetaan ”laivoja” eli shottilaseja sovittu määrä, esimerkiksi 5 kappa-
letta. Shotteja voi laittaa laivanupotuksen laivojen tapaan peräkkäin tai yksittäisinä sinne 
tänne pelilautaa. Tämän jälkeen pelaajat asettuvat lattialle istumaan selät vastakkain (tai 
sermin yms. näköesteen molemmille puolin) ja alkavat vuorotellen arvuuttelemaan, missä 
vastustajan shotit ovat. Jos ei laivanupotuksen perusidea ole tuutu, löytyy se googlesta.

Tarvikkeet:
1. Piirtoalusta ruudukoille (esim. pizzalaatikko)
2. Tussi ruudukon piirtämiseen
3. Shottilaseja
4. Shottilasien täytettä

Hubaisia pelejä ja nauttikaa Wapusta!!! Jokaisen 
näistä peleistä voi viedä myös ulos, joten ei muuta-
ku piknikille auringonpaisteeseen ja pelailemaan!

Linkki Dropboxiin: (kopioi se)

https://www.dropbox.com/sh/a91klxyk6ul2wnx/
AAAaMUViFDGkfPS_aa63UDZWa?dl=0
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Ympäristörakentaja
Ympäristörakentaja valmistetaan mitenkäs muutenkaan kuin rakentamalla. Aluksi Ympä-
ristörakentajalle valetaan vankka pohja jäämurskasta ja betonista. Betonin voit valmistaa 
joko itse ginistä ja greippilimonadista tai voit käyttää luotettavan valmistajan tekemää be-
tonia. Jäämurskan raekoko tulee säätää käytettävän valumuotin mukaan. Seuraavaksi Ym-
päristörakentaja puetaan jo kasarilla debytoineisiin ”juppiväreihin”: siniseen ja säväykseen 
keltaista sekä punaista. Sininen väri saadaan aikaan lisäämällä betoniin sinistä curacaota 
kunnes betoni on halutun sävyistä. Punainen ja keltainen väri saadaan koristelemalla 
cocktailkirsikalla ja sitruunaviipaleella. Tai mansikalla ja mangolla. Tai vadelmamurskalla 
ja karambolalla. Tai jollain sopivan värisillä objekteilla, Ympäristörakentajan tarkat sävyt 
riippuvat Ympäristörakentajan vuosikurssista. Lopuksi Ympäristörakentajaan lisätään 
modernia raikkautta puhdistetun maan, ilman ja veden huipputuotteella: suomalaisella 
vahvalla mintulla. Käsittele mintunvarsi lehtineen aromaattiseen huippuunsa kevyellä 
taputtamisella ja lisää se betonin sekaan. Jos olet aiheesta tietämätön ja mieltäsi vallitsee 
ysärihenkisyys, voit lisätä mintun sijasta kettukarkin. Mikäli työviikko on ollut erityisen 
raskas, voit valaa betonin sekaan hiukan Kossua tai vaikkapa Jaloviinaa

Selko-ohjeet:

• x cl giniä ja y cl greippilimonadia tai x+y cl 
greippilonkeroa

• z cl sinistä curacaota
• Punainen koriste
• Keltainen koriste
• Pari vartta vahvaa minttua lehtineen
• Vapaavalintainen lasi (Ympäristörakentajia 

tulee kaikissa ko’oissa ja muodoissa)
• Murskattua jäätä

1. Täytä lasi jäämurskalla ja ginillä ja greippi-
limonadilla tai greippilonkerolla

2. Kaada lasiin curacao ja sekoita
3. Koristele punaisella ja keltaisella
4. Taputtele mintun varsia kämmenellä ja 

lisää ne lasiin

Ympäristörakentaja kirsikalla ja 
sitruunalla
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Meillä on  
insinöörin hyvä olla.  
Liity joukkoon!

Ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa

ains.fi

Ympäristörakentaja mansikalla ja karambolalla
sekä Ympäristörakentaja vadelmalla ja mangolla
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Excursio Raksilan moottoriurheilukeskukseen
Tänä lukuvuonna, kun KMP on jäänyt välistä, ja Fuksicursiokin järjestettiin etänä, on 
jäänyt suuri aukko elämään kun ei yhdellekään excursiolle ole päässyt. Hiljattain tapahtui 
kuitenkin niin, että tuli mahdollisuus päästä excursiotunnelmaan korona-ajasta huolimat-
ta, pienellä porukalla ja pystyen luottamaan siihen, että tartuntatautiriski on minimaali-
nen.

Päivä 1
Oli käynyt niin, että eräs Ympin tytöistä 
oli ostanut auton. Ja kun ostaa auton, niin 
mihinpä muualle sillä ensimmäisenä lähti-
si, kuin Raksilan marketeille katselemaan 
viikonlopun menoja. Näin tapahtui, ja nel-
jän hengen porukka lähti perjantai-iltana 
katselemaan, että minkälaista menoa sieltä 
löytyisi. Koska kaverin autolla mentiin, niin 
totta kyytiläisten piti ottaa kaljaa mukaan 
takapenkille (excutunnelmaa lisäävä tekijä). 
Huomasimme, että kävijämäärä marke-
teiden yössä oli kokenut jonkinmoisen 
inflaation, sillä autoja oli paljon vähemmän 
paikalla kuin menneinä aikoina. Jäimme 
kuitenkin parkittamaan (vinottain tieten-
kin) ja katselemaan menoa. Eipä aikaakaan, 
kun alkoi tapahtua. Seuraavana hetkenä 
parhaimmillaan kolme (3) autoa vetivät 
sivuluisussa rinkiä automme ympäri. Tästä 
driftausesityksestä saimme nauttia vaik-
ka kuinka kauan, sillä BMW-, Mersu- ja 
Audikuskeilla ei tuntunut into loppuvan, ja 
ihmekös tuo, sillä hauskaahan se on uudella 
lumella ajella taka- taikka nelivetoisella. 

 Bemarin angel eyesit ja Audin 
markettietikettiä noudattaen päällä olevat 
sumuvalot tekivät vaikutuksen. Ja koska 
kaljaa ottaessa sosiaalisuuden määrä kasvaa 
lineaarisesti (tai eksponentiaalisesti), niin 
päätettiin, että pitää päästä myös jutulle 
näiden oikeiden amisten kanssa.
Kohta oltiin amisparkissa bemarin kanssa. 

Pojilla oli ikää 18 vuotta, ja heiltä löytyi 
avokätisesti täydennystä meiltä itseltämme 
loppuneisiin nautintoaineisiin. Kohta oli 
myös Audi pysähtynyt lähietäisyydelle, ja 
tältä päätimme kysyä mahdollisuutta päästä 
kyytille. Näin istuttiin quattro-Audin kyy-
tiin kuin huvipuistolaitteeseen konsanaan. 
Tässä kohtaa olisi excu-tunnelman nostat-
tamiseksi voinut huutaa ”kiertää, kiertää”, ja 
kierrettiin muuten enemmän kierroksia kuin 
yhdelläkään excubussilla tai Wesibussilla 
liikenneympyrässä ikinä. A4 2.0 TFSI vm. 
07 S-line:n kyydissä oli lystiä (selvitimme 
tietenkin tarkat tiedot, että minkä vehkeen 
kyytiin on istuttu, sillä paremmat jakkarat 
paljastivat auton olevan jotain muuta kuin 
tavan A4). Kuskin kanssa jutellessa paljastui 
myös se, miksi marketeilla oli tavanomaista 
vähemmän porukkaa. Kuulemma kaikki 
ovat nykyään Bauhausilla, ja nämäkin kave-
rukset olivat juuri sieltä tulleet.

 Excursio suuntasi seuraavaksi tieten-
kin siis Bauhausille, välietappina Ouluhallin 
parkkipaikka. Tässä kohteessa koitimme 
päästä itsekin ajotunnelmaan, ja uusi auton 
omistaja sai neuvoja siitä, että miten se perä 
oikein irtoaa. Luisuttamisen opettelua hi-
dasti hieman auton ajonvakautusjärjestelmä, 
emmekä keksineet että mistä sen saa pois. 
Kuka noista Tojotoista nyt tietää että mistä 
niitä ajetaan. Iloisin mielin jatkoimme kui-
tenkin kohti Bauhausia. Päästyämme kohtee-
seen, meidät valloitti välittömästi tunne, että 
nyt ollaan oikeassa paikassa. Autoja oli pilvin 
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pimein, osa kiersi parkkipaikan ulkoreunaa 
sivuluisussa lumi pöllyten, ja parkkipaikan 
keskusta oli täynnä joko yksin, tai sitten 2-5 
auton riveissä parkittavia autoja. Näihin 
autoihin oli laitettu tuninkia, ja silmiinpis-
tävää oli, että joukossa oli melko uusiakin 
hienoja mersuja ja bemareita. Tämä oli 
kulttuuria parhaimmillaan, kuin suoraan 
niistä Fast & Furious -elokuvien kohtauk-
sista. Meininkiä katsellessamme tapahtui 
niin, että kalja pääsi loppumaan, ja toisin 
kuin excursiolla yleensä vastaavassa tilan-
teessa toimitaan, ei auttanut pysähtyä kaup-
paan, sillä kello oli sen verran ettei kaljaa 
enää myyty (tosin exculla yleensä joutuu 
odottamaan, että kaljaa aletaan myymään).

Päivä 2
Koska yksi excursioryhmämme jäsenis-
tä oli päässyt niin hyvin tunnelmaan, ja 
tajunnut, ettei ole aiemmin edes käsittänyt, 
että näin hieno kulttuurin muoto on hänen 
elämästään puuttunut, päätimme tietenkin 
jatkaa excuilua toisenakin päivänä. Tällä 
kertaa roolit vaihtuivat, ja ensimmäisenä 
päivänä kuskina toiminut ryhmämme jäsen 
pääsi nauttimaan excursiojuomista. Myös 
menopeli vaihtui, sillä eilisen nelivetoko-
kemuksen jälkeen ei tuntunut luontevalta 
lähteä marketeille enää millään muulla, 
kuin nelivedolla.

 Marketeilla oli eilisen tapaan jälleen 
hiljaista, mutta Ouluhallin parkkipaikan oli 
löytänyt muutama muukin. Tilaa onneksi 
riitti ja nyt pääsivät loputkin exculaiset 
nauttimaan nelivedon kyydistä. Liekö muut 
paikalla olijat katsoneet paremmaksi siirtyä 
katselemaan sivusta, kun huomasivat että 
nyt on tytöt tulleet vähän driftaamaan 
iskän autolla. Kun oli tehty muutamat 
vastaheiton vastaheitot, ja yh-

dellä kerralla ei enää taittunutkaan, kuski 
päätti että nyt on aika lähteä. Kyytiläiset 
nostivat kuitenkin metelin, että nytkö me jo 
lähdetään, joten ei auttanut kuin noudattaa 
enemmistön toivetta. Tässä sai pienen elä-
myksen siitä, miltä varmaan Matka-Makesta 
ja muista excrusio- sekä Wesibussikuskeista 
tuntuu kun bussillinen humalaisia Teekka-
reita on äänessä. Pääsääntöisesti kuljettajat 
ovat olleet kuitenkin sen verran kokeneita, 
etteivät häiriinny siitä kun Pillunsyöjä soi 
bussissa loopilla. Eikä toki Ouluhallin park-
kipaikalle vielä pieneksi hetkeksi jääminen 
haitannut, ja mitenpä sitä voisi ketään ku-
vitella haittaavan myöskään sen, että pääsee 
kuuntelemaan timanttisia exculistoja.

 Tässä vaiheessa suoritettiin jälleen 
kulkineen vaihtoa, mutta ei suinkaan siitä 
syystä, miksi tämä KMP:llä tapahtuu, eli 
bussin hajoamisen takia (KMP 2017 nevö 
föget). Nyt kun autossa oli asianmukaiset 
äänentoistolaitteet, pääsimme excumusiikin 
siivittämänä vielä autenttisempaan tunnel-
maan. Ratasessarit 1, 2 & 3 (eli kakkosen 
jälkeen seuraava), taisivat olla ne toivotuim-
mat kappaleet. Näissä tunnelmissa saavuim-
me jälleen Bauhausille. Meininki oli sama, 
ellei jopa parempikin kuin perjantai-iltana. 
Mitään sen jännittävämpää ei kuitenkaan 
tapahtunut, toisin kuin edellisenä iltana, kun 
poliisitkin kävivät paikalla, jolloin jokaisen 
auton takarattaiden alle ilmestyi hetkelli-
sesti sen verran kitkaa, ettei perä luistanut 
yhtäkkiä enää kenelläkään. Tässä vaiheessa 
hoksasi myös sen, miten bussikuskit eivät 
excursiolla voi päästä koskaan täysin tunnel-
maan, koska kyllähän se nyt latistaa kun ei 
itse voi kaljaa ottaa.

 Markettiexcursio tarjosi kokemuk-
sen, joka oli tervetullut tähän tilanteeseen, 
kun mitään hauskaa ei voi oikein tehdä. Oli 
hauska nähdä, että Raksilan ja Kaakkurin 
moottoriurheilukeskukset ovat paikkoja, 
joissa kulttuuri on edelleen voimissaan val-
litsevasta maailmantilanteesta huolimatta. 
Onneksi excursiollekin voi edelleen päästä, 
kunhan käyttää vähän kekseliäisyyttä.
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Teen Lehdestä Veneen
Johdanto
Jätetään tällä kertaa johdanto välistä ja mennään suoraan asiaan.

Suoraan asia
Ennustetaan teenlehdistä tulevan Wapun tapahtumia. Tarkoituksenani oli käyttää her-
kullista, vuohenmaidossa haudutettua oolong-teetä, josta voisi melkein kirjoittaa oman 
juttunsa. Kyseinen tuote ei ole vegaaninen. Tämä on kiinnostavaa, sillä yleisesti ottaen 
teiden keskuudessa näin ei ole. Ongelmana kuitenkin oli se, että teepallerot avautuvat liian 
isoiksi ennustuskäyttöön. Leikkasin auki pussin jotain mansikkaista pussiteetä, muualta ei 
löytynyt tarpeeksi hienojakoista teemateriaalia.

 Etsin ohjeet ennustuksen suorittamiseen pikaisella Google-haulla. Toimenpiteeseen 
kannattaa lukemisen helpottamiseksi valita laakea, kookas kuppi, jossa on kahva. Kahva 
symboloi kotia, eli mikäli käytät kahvatonta kuppia, olet koditon. Kupin pohjalla tulisi olla 
ennustamista varten noin yksi teelusikallinen teenpuruja. Kuppia kuuluu pyöräyttää va-
semman kautta kolme kertaa ja tämän jälkeen se asetetaan ylösalaisin asetille ja nesteiden 
annetaan valua pois minuutin ajan. Ei perhana. Ohjeissa luki että tämä tulee tehdä erittäin 
hitaasti ja varovaisesti. Joudumme tyytymään ripeään ja uhkarohkeaan. Tässä tulos:
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Otahan, lukija, muistiinpanovälineet kauniiseen käteen ja paneskele itse muistiin, mitä 
kuviot tuovat mieleesi. Näissä on nimittäin aina hyvin paljon tulkinnanvaraa. Sovitaan, että 
itse näen siellä ainakin lepakon, sienen, numerot 4 ja 1, potkulaudan, fallisen symbolin, 
aggregaatin, useamman teenlehden, merihirviön, pöydän, sekä silmäripsen (putosi sinne 
tarkastellessani tuloksia). 

 Tuleva Wappu sisältää ainakin oman tulkintani mukaan siis huonoa onnea ja sai-
rautta, mahdollisen kuoleman, aggregaattiin ja numeroon 4 liittyvän ehdotuksen/konsul-
taation, potkulaudalla suoritettavan yhden (1) pituisen matkan, petturuutta ja odottamat-
toman uhan, sekä pienen riskin, jota seuraa suuri onnistuminen.

 Näissä ohjeissa lukee, että sekava kuppi voi kuvastaa lukijan mielentilaa. 

Tässä olisi vielä lehden 
loppuun pieni aivopäh-
kinä. Tehtyäsi tämän 
sanaristikon, voit hyvillä 
mielin jatkaa Wapun 
viettoa tai vaihtoehtoisesti 
mennä töihin. 

Lehden takakannesta näet 
vuoden 21 Wapun aika-
taulun. Ole hyvä.

Wappu_sana_ristikko
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