
S i r k k a - L e h t i
Taiteen asialla jo viime vuosituhannelta lähtien



Kirjallisuudentutkimus on siitä hauska tieteenlaji, että vaikka perusopintojen kurssit pidetään järjestäen täysille saleille, ja se antaa perusteita syvällisille keskusteluille siitä, onko Kotiopettajattaren romaani vain 1800-luvun chick litiä ilman yhteiskunnallista sisältöä, se on kuitenkin hallituksen, ekonomien ja muiden rahamaakareiden mielestä totaalisen turhaa resurssien tuhlausta, kun samaan aikaan voisi tehdä oikeita töitä, harjoitella triathlonille, bis-nesskypettää, innovoida ja verkostoitua. Koska eihän Suomea millään tavalla hyödytä esimerkiksi väitöstutkimus suomalaisen dystopiakirjallisuuden asemasta kansainvälisessä traditiossa tai A. W. Yrjänän runojen ja CMX:n lyrii-koiden matkamyytin ja metatasojen yhteenliittymiä tutkiva pro gradu -työ.* Kulttuurintutkimus, täyttä paskaa! Me haluamme talouskasvua ja menolipun veroparatiisiin!
Kertomakirjallisuudessa tutkimuskohteena voi olla muun muassa tarinan kertoja, joka voidaan tietyissä tapauksis-sa tulkita epäluotettavaksi. Epäluotettavan kertojan auktoriteetti voi lukijan silmissä vähentyä esimerkiksi kertojan iän (Se on viisivuotias, ei varmana tiedä mitään suprajohteista!), mielenterveyden (Niin niin, kyllä se joulukaktus ehkä joskus vastaa, jos sille puhuu tarpeeksi kauan. Jatka vain.), tietämyksen rajoittuneisuuden (Sähän just lähdit tuolta paikasta, missä nyt sit väität että virkataan pitsiä ja juodaan laitonta rommia ja suunnitellaan vallankumous-ta. Miten muka voit tietää, häh?!) tai puolueellisuuden (Vaikka kuinka paljon inhoatkin Paavo Väyrystä, et silti voi väittää, että se olisi ollut joskus väärässä.) johdosta. Epäluotettava kertoja saattaa myös ryhtyä dialogiin lukijan kanssa ja kommentoida häntä ja hänen lukukokemustaan. 

-Niin rakas lukija siinä Olkkarin sohvalla, vilkaisepas kelloa, haluatko todella myöhästyä Arton tunnilta? -No en kai, paitsi… -Mitään paitseja! Teet naamaat nyt hophop, vähän polttelee kitalaessa mutta kekä välittää, jäädyt kuitenkin niissä risoissa Converseissa (-Ei ne oo mun vaan...(-Hiljaa!)) kun astut ulos ja SAMMUTAT NE VALOT! Kiitos pus <3
Tällainen kertomuksen ulkopuolisen maailman huomioiminen on lukijan kannalta haasteellista, koska omassa – rajoittuneessa – todellisuudessaan kertoja on joka tapauksessa Master of the Universe, ja lukijan on vähän hankala lähteä siinä sitten inttämään vastaan. Ja kuka nyt ilkeäisi He-Manille sanoa pahasti, niin herttainen heppu, kissakaveri ja kaikkea. 

Opinnäytetyöprosessissa opiskelijan oletetaan omaksuvan sellaisia taitoja, joilla tekee jotain tulevaisuudessa. Oppariraportin ja sen taustalla olevan tutkimuksen tulisi olla varteenotettava ja vakava. Tekstistä pitäisi huokua ajatustyö, ammattitaito ja ongelmanratkaisukyky. Johtopäätösten olisi oltava hyvin argumentoituja, nähtävissä tutkimustuloksista sekä sovellettavissa työelämään. Epäluotettavan kertoja identiteetti alkaa väistämättä hiipiä mieleen, kun on vääntänyt teoriaosuutta kaksi kuukautta ja tuloksena on kahdeksan sivua. Voiko muka väittää olevansa aiheensa asiantuntija, jos vaivainen opinnäytetyö johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin ja epäilemään koko ole-misensa ja uransa mielekkyyttä? Miksei voisi vain selitellä omiaan kuten asiantuntijaviestinnän tenttivastauksissa ja turhanpäiväisissä pääkirjoituksissa?
Pakollinen paha oppari toki on, ja vaikeampaa taitaisi olla sen hylätyksi saaminen, jos vaadittavat sivut on  ylipään-sä saanut  raapustettua kasaan. Ainakin näin sopii toivoa. Alistukaamme siis kohtaloomme ja näpyttäkäämme lisää hienoja sanoja ja abstrakteja käsitteitä.
     -viimeisen kerran ja yours truly elisa
Ps. Jos kirjoitusasusta ja kieliopista välittää pätkääkään, muutamilla kikoilla saa annettua itsestään todellista fi k-summan kuvan. Ensinnäkin lauseenvastikkeet toimivat aina (paitsi iskuna baaris, oon koittanu) etkä piru vie pane pilkkua kuin-sanan eteen ellet käytä sitä alistuskonjunktiona. Katso myös sivu 22.

*Hanna Samola, TaY: Siniparran bordelli ja murhattu Punahilkka. Dystopian ja sadun lajiyhdistelmät romaa-neissa Berenikes hår, Huorasatu ja Auringon ydin & Mari Kivijärvi, JY: ”Pian Kirjoitukset pyhiä, esineet tai-kakaluja”: matkamyytin ja metatasojen yhteenliittymät A. W. Yrjänän Somniassa ja CMX:n Cloaca Maxima II:ssa
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Näppäimistön tökintää ja yleistä söhertelyä harjoittivat
Elisa Uusirasi, Jussi Suominen, Hilla Taavila,

Alma Uotila, Panu Kekäle, Elina Nihtilä,
Ilse Jochems ja Corinna Klein.

Kannessa Hilliksen kuvaamana Ron Mueckin teos Mask II
Takakannen kuva näpsäisi Elsi Konttinen.



Oppilaskunta sai  syksyn alkajaisiksi kallisarvoisen lahjan ja palautuksen, kun Harri oli oman ryvettyneen omantuntonsa kanssa painittuaan saanut kokea johdatuksen hehkuvan valon ja luvannut luovuttaa oman elämänsä Pyhän Karitsan huomaan. Todistuksena tästä tuhlaajapojan paluusta Harri kiikutti ammoin LOKilta lainaamansa käsipainon takaisin alta löytyvän viestin kera. Toivottavasti jokainen lukija ottaa näistä viisaista sanoista vaarin ja oppia omaan elämäänsä ja antautuu totuuden, anteeksiannon ja kuntosaliharrastuksen armollisille käsivarsille.

Pasi Käkelä

1. Minkälaista tietoa koitat saada opiskelijoiden aivoihin ahdettua ts. mitä opetat? Miten olet siinä onnistunut? Taloudellista ajattelua ja yrittäjämäistä otetta. Yritystoiminnan edellytyksenä on taloudellinen kannattavuus.  2. Mitä polkuja pitkin olet päätynyt Lepaalle? Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Olen työskennellyt aikaisemmin business/group controllerina teol-lisuudessa, pankissa yritysrahoituksen parissa, yrittäjänä sekä 10 vuotta sitten Liiketalouden opettajana HAMK:lla.  3. Mikä on tärkein omista opiskeluajoistasi juontuva neuvo, jonka tahtoisit jakaa eteen päin? Opiskelussa kannattaa pyrkiä oppimaan eikä vain suorittamaan.  4. Voimaperennasi tai toteemipuusi Se mikä tehdään niin tehdään se kunnolla. 

Vesa Vuorinen

1. Opetan viherrakentamista ja viheralueiden hallintaan ja kunnossapitoon liittyviä aineita. Olen onnistunut ihan kivasti. Uutena opettajana on kyllä vielä paljon opittavaa HAMKin järjestelmistä ja siitä, miten erilaisia opiskelijat ovat taustoiltaan ja oppimistavoiltaan. 2. Mutkikasta polkua. Olen ollut työelämässä reilut kymmenen vuotta ja ollut monessa mukana. Pääasiassa olen toiminut viherrakennushankkeiden toteutuksissa siellä lapiopäässä eli urakoitsijan eri esimiestehtävissä. Vastuulla on ollut myös alueiden kunnossapitoa. Hienoin kokemus ehkä tämän Vihervuoden2016 Kaurialan Liikennepuisto -hankkeeseen osallistuminen Hämeenlinnan kaupungin edustajana. 3. Nähkää kokonaisuus. Työurat ovat nykyään  vaihtelevia ja moniosaaminen korostuu. Jos tunnette sisällänne spesialistin, niin erikoistukaa. Mutta harva työllistää itseään enää vain yhden kortin varassa. 4. Eikö pensaita lasketa? Olisin mielelläni puistoruusu ’Robusta’. Kestävä tapaus, jotenkin rauhallinen.

Kirsi Mäkinen

1. Opetan kasvioppia sekä puutarhatalouden ja rakennetun ympäristön puolella. Lisäksi maisema- ja viheralueasioi-ta, ruokakasvejakin vähän eri moduulien mukaan. Toistaiseksi kurssilaiset ovat saaneet hyviä suorituksia tehtyä ”opeillani”. 
2. Olen puistopuutarhuri, maisemanhoitoon ja virkistysalueiden hoitoon erikoistunut metsänhoitaja. Pisimpään olen tutkinut kyselyin ja haastatteluin kaupunkiviheralueiden asukasmerkityksiä Helsingin yliopistolla. Olen myös pitkään toiminut puutarhaneuvonnassa pitäen kursseja sekä pihasuunnittelun että hyötyviljelyn merkeissä. 
3. Hyvä ja monipuolinen lähteiden käyttö, kriittisyys saatavilla tietoa kohtaan, koska tieto ja tiede uusiutuu jatkuvasti. Myös tietämisen näkökulmilla on merkitystä (kenen tietoa kuullaan ja käytetään, esim. asukkaat, eri viiteryhmät). Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden eteen toivon tekeväni oman osuuteni. 
4. Niitä on monta: pidän kaikista kasvien elomuodoista. Puutarhaopiskelijana olin puu- ja katupuuihminen. Kiin-nostavat kasviryhmät ovat vaihdelleet aikojen kuluessa. Viljelen hyötykasveja, joista suosikkejani ovat pavut, leh-tikaali, avomaankurkut ja yrtit. Koristekasveista metsästän juuri nyt mielestäni viehättävää ja ’cottage gardeniin’ sopivan punakirvelin taimia. Tilanpuute on rajoittanut kasvihankintoja. 

Viesti meitä paremmalta ihmiseltäIhan uusia immeisiä
Lepaalle on jälleen saatu houkuteltua uusia lehtoreita. Sirkka-Lehti tutustui heihin hieman lähem-min muutaman tarkoin valitun ja syväluotaavan kysymyksen avulla. Keksikääpäs lapsoset itse parempia ja teemaan vähän sopivampia sitten oppitunneilla!
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Moi moi, 
My name is Corinna. I am a German girl who studies Landscape Design and Construction in the autumn term 2016 at the HAMK University of Applied Sciences on Lepaa Campus as an exchange student. In Lepaa I will stay from September till mid-December. Currently I am in my seventh semester of my studies and I am going to fi nish my bachelor degree in March. 
My home university is the University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf. It is located in a small city called Freising near Munich in the southern part of Germany. The Campus has some similarities to the one here in Lepaa. It is also coherent and the buildings have almost the same light yellow colour as they have here. It was kind of a “coming home feeling” arriving in Lepaa in the end of August. Our tutors Jonna and Aino were very welcoming too. On the arrival day I spent a few hours at the landing stage in the sun with a student college of mine who studies with me here in Lepaa. So I had a very good start here. Classes started just a few days later and I was excited how landscape architecture is done in Finland. 
Soon I recognized that the content and the level of detail is diff erent than in Germany. At my home university we specialize in a specifi c part of landscape architecture – landscape planning, urban planning or open space plan-ning. Each semester we have one big project which we work on very detailed and have several specifi c lectures for it. Here in Finland the approach is more general. As far as my impression is, the students get a brief introduc-tion in a lot of assignments landscape architects have to do, but they do not go very deep into the topic. Also the composition of students is diff erent. In my studies in Germany every student studies on campus, there are no distant learners in the course, so group work can be easier done this way. However, in my opinion you can learn from both types of studying. In Germany you learn more about detailed and reasonable planning and in Finland your organisation and communication abilities get improved, which is very important in work life, too. 
The reasons why I chose Finland for my exchange semester are diverse. At my university we had an international afternoon, where all the partner universities have been presented. Finland surprised me very much during this event. Here are the main reasons why: First, the HAMK off ers an English speaking program, which was very important for me, because I want to improve my English. Second, the structure of the studies suited me because you do one project after another. Third, the dates suited me also because the start of the semester was early in autumn and the end is before Christmas. This way I can have relaxed Christmas holiday before fi nishing my bach-elor thesis in mid-February. Fourth, it was very comfortable, that everything was already organized for us, for example the accommodation and tutors. Fifth, I have never been in Finland before. And last, the girl, who told us about her semester in Lepaa sounded very enthusiastic about Finland. 
I also have a very good impression of Finland so far. I like the nature, lakes and forests over here. It is very nice that you can just go outside and enjoy the nature in front of your house. Finland is also more quiet and not so crowded as Germany, where many people live in big cities. The Finnish students I met on Lepaa campus are very kind, open and chatty. It is nice to talk with them on parties or in sauna. Speaking of sauna, that was a very surprising experience for me. In Germany I have tried it several times but I never liked it so much because there have always been some kind of aromatic oil in it. The wooden sauna on Campus has a much “cleaner” air, which I prefer. But even though Finns have no problems to be naked in Sauna even with foreigners, I am still not comfortable with that. I guess you really have to adapt to the Finnish mentality to do that. 
Nevertheless, I am looking forward to the rest of my time here in Finland and hope to experience many interesting things and visit many parts of the country. 
Siihen asti – Corinna

Visitors beyond the Sea
Again our campus has had the privilage of hosting exchange students all over Europe. Corinna ja Ilse gladly volunteered to introduce themselves and their life here in Lepaa.

Hei everybody!
Mina olen Ilse, I am a 19-year-old Dutch girl and I am over here now as exchange student.
In the Netherlands I study Horticulture and Arable Farming at HAS University of Applied Science ‘s-Hertogen-bosch. I am in my third year now and need to do one study and internship abroad and one internship in the Netherlands. Our school is a very small and specialized school in the Netherlands. We have around 10 studies and in total 2500 students. The studies are about business, horticulture, landscape and food. My study contains every term of 10 weeks a part of business and one of horticulture.
Overhere at Lepaa I follow the minor Horticulture. In this minor we had the fi rst term a module Growing Skills and Work Supervising with the third year students and in the second term we have the Module Sustainable Bio-economy with the second year students. I also follow a small module Finnish language and culture.The fi rst term was a little bit diff erent than I expected because I didn’t expect that I needed to work in the greenhouse but still I learned some interesting things about leadership. I think that I am going to learn a lot next module but we should see.
The reason that I came overhere in Lepaa, is that I would like to study in a country where they have an English minor. I was looking to the countries where I could go and there were some German and French speaking coun-tries and then from the English speaking countries I thought: Finland should be a really nice country!And yes it is, I think. It is beautiful over here. A lot of forests and lakes and beautiful nature. And all the people are so nice! I also like the Finnish sauna! I had never been in a sauna before I came here!
I hope to have a nice time overhere and meet a lot of people! And maybe I see you as exchange student back in the Netherlands one time.
Ilse Jochems
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Piti mennä pelaamaan 
sulkapalloa. Ja ajattele, 
siellä oli muita! Meidän 
suliskentällä! Liikkumas-
sa ja pitämässä hauskaa! 
Meidän suliskentällä! 
Käsittämätöntä...

Maailma on täynnä erilaisia ruokavalioita ja dieettejä. Jokainen niistä lupaa noudattajalleen jotakin lisää. Tietyllä tavalla syömällä voi saada kevyemmän kropan, suuremmat lihakset, lisää seksiä tai paremmat yöunet.
Tämä upouusi väreihin perustuva ruokavalio ei lupaa tai yritä yhtään mitään. Se on pelkästään outo ja raivostuttava, mutta siihen voi tulla addiktio.  
Sääntöjä on vain yksi. Yhden päivän aikana saa syödä ainoastaan samanväristä ruokaa. Värin saa päättää aamulla, eikä sitä tarvitse välttämättä koskaan edes vaihtaa.  Violetillakin ruoalla voi elää pitkään – siihen nimittäin sisältyy punaviini.
Jos tähän liemeen joutuisit, minkähän värinen päivä olisi herkkupäiväsi?

Mikä on herkullisin väri?

Punaisen päivän lounas

Kyyläpartio iskee!
Edes Lepaa ei ole omassa ylhäisessä yksinäisyydessään turvassa ryppyotsaisilta verhojen raoista pä-lyilijöiltä, oman nuoruutensa ensiluokkaisuudesta päihtyneiltä ja moraalinvartijuudessaan lyömät-tömiltä urputtajilta. Voi kuulkaa kuinka kaikki olisi niin paljon paremmin, jos minä saisin päättää!

Pitääkö ruokalassa astioita 
palautettaessa aina laittaa ne 
lautaset siihen ensmäiseen 
riviin, vaikka teline olisi tyhjä?

Ikävästi joutuvat sitten muut 
kurkottelemaan kastikkeisten 
ja puolukkaisten porsliinien 
ylitse ja tähtäämään sokkona 
omansa oikeaan väliin. 

keskiviikkoilta: On se nyt kumma, 
että ulkovalojakaan ei kampuksella 
jakseta vaihtaa ja pimeässä täytyy 
avainta yrittää sovittaa lukkoon? 
Muutenkin talvella valo kortilla ja 
kaamosväsymys vaivaa ja kohta 
varmana kompastun ja kaadun ja 
kenen on vastuu?!

torstaiaamu: Mikä ihmeen lam-
punkuvatus paistaa suoraan 
keittiöön? Eikö niitä lamppuja nyt 
sellaisiakin ole, jotka  on sopivasti 
suunnattu eivätkä posota can-
deloitaan koko kulmakuntaan? Jos-
sain vaiheessa häikäistyn täysin kun 
ulos astun ja varmana kompastun ja 
kaadun ja kenen on vastuu?!

(Ei vaineskaan, kiitos Simo-Tommi!)

Joku on laskenut liik-
keelle täysin perättömiä 
huhuja, että Olohuoneel-
la kahvi ja tee maksaisi 
oppilaskunnan jäsenille 
nykyisin! Täyttä hum-
puukia! Vaikka minähän 
en ainakaan kallisarvoisia 
roposiani tuollaiseen 
laittaisi, pahaa kahvia 
kuitenkin keittävät. 

Ja kuulkaa tiedättekö 
mitä tässä kerran näin? 
Pakkasta oli ainakin 
seitsemän astetta ja joku 
kaveri tuolla ulkona käveli 
ilman pipoa. Kyllä pahaa 
teki sellaista katsella. 
Eikö äiti opettanut, että 
pakkasen puolella pipa 
päähän niin eivät aivo-
solut karkaa. 
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teksti ja kuva: Elina Nihtilä

Keltainen päiväBanaani, greippi, sitruuna, currykana, 
Valkoinen päiväVaniljajäätelö, kermavaahto, kalakeitto ilman tilliä, riisi, valkosipuli
Vihreä päiväKurkku, herne, vinho verde, salaatti, ruusukaali
Musta päiväLakritsi, mustamakkara, veriletut, cokis, salmiakki

Sininen päiväPaasto tai kourallinen mustikoita 
Punainen päiväTomaatti, mansikka, vadelmaveneet, paprika, puolukka
Oranssi päiväMandariini, appelsiini, porkkana, persikka, lakka
Ruskea päiväPiparit, suklaa, kahvi, lihapullat, ruisleipä



Sivistymättömyyssanat
Ebola!

(joka hawaijin kielellä on sekä tervetuloa että hyvästi. Jos nyt muistan oikein…)
Jep jep taas on koulu alkanut ja aika omaksua roppakaupalla hyödyllistä lisätietoa. Hyödyllisen tiedon hakijat voivatkin sitten suksia kuuseen (tai kääntää sivua edes), koska tästä osiosta ei ole kenellekään mitään hyötyä. Siitä on hupia kenties kahdeksi minuutiksi, jonka jälkeen olet onnellinen, että se on ohi ja voit tehdä jotain muuta. Hmm, ihan kuin jokin muukin asia allekirjoittaneen kanssa…

Egyptienne: fonttiperheiden laji, jossa kirjaimet ovat päätteellisiä mutta viivat lähes tasapaksuja.Taitaa tarkoittaa myös egyptiläistä naishenkilöä. Semmoinen kirjahan on kuin Sinuhe egyptienne, eikö?
Eko:- ekologiaa koskeva t. sen mukainen; usein: luonnonvaroja (etenkin energiaa) säästävä.Opiskelijabileiden jälkeiset perjantait vietän yleensä Eko-tilassa: makaan hiljaa paikallani, en syö mi-tään ja elintoimintoni ovat lähellä nollaa.
Ekoilu: (arkisesti, usein halventavasti t. väheksyvästi:) luonnonmukaisen, ekologisen elämäntavan suosiminen t. ihailu
Onhan ekoilu ihan ok, mutta paljon kivempaa puuhaa on esimerkiksi sekoilu tai etkoilu!
Ekotalo: talo, joka on suunniteltu energiaa vähän kuluttavaksi.Maratakin on eräänlainen ekotalo siinä mielessä, että lämmitystä ei käytetä ollenkaan (ainakaan en-nen kuin sisälläkin alkaa olla pakkasta) ja ikkunoista vetää niin, että tukka hulmuaa. Vähän sama siis kuin ulkona nukkuisi.
Eksistenssi: olemassaolo, oleminen.On välillä sietämättömän keveää.
Ekoterrorismi: ympäristönsuojelun (ekologian) nimissä tehtävästä suorasta toiminnasta käytetty ni-mitys, jolla se luokitellaan terrorismikiksi.Kyllä vain, tuossa virallisessa määritelmässä lukee terrorismikiksi. Hmmm…kiksit, joita terroristit saa-vat terrorisoidessaan? Kiksisi ovat niin voimakkaat, että muut kokevat ne terrorismina?
       Terroris-Mikki
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Eksoottinen: outoutensa (vierasmaalaisuutensa) takia kiinnostava ja kiehtova; Alkujaan sana “ek-soottinen” viittaa jonkin asian tai ilmiön vierauteen tai vierasperäisyyteen.Uusien ykkösten silmissä Lepaa ja sen ”alkuasukkaat” saattavat vaikuttaa hyvinkin eksoottisilta, mut-ta kunhan muistaa olla tekemättä äkkinäisiä liikkeitä ja välttää kovia ääniä heistä ei sen kummempaa vaaraa ole. Ja ne ihmissyöntihuhut ovat ihan keksittyjä. Vannon sen.
Ekspansiivinen: laajentuva, laajentumishaluinen.Naisten takapuolet käyvät iän myötä aina vain ekspansiivisemmiksi. Itse asiassa joitain näyttää olevan yhtä vaikea pitää aloillaan kuin Saksaa vuonna 1939!(hehe... swish!) (pää.toim. huom: natsit ja sovinismi samassa lauseessa, panokset sen kun kovenee)
Elegantti: aistikas, tyylikäs.Kaikki naiset ovat tällaisia 
(pakollinen vastapaino edelliselle, jotta kunnianarvoisa päätoimittajamme ei anna minulle selkäsau-naa) (pää.toim. huom: Spanking would do no good.)

Oikein kunnolla ebolaa kaikille toivottaa Jones Sumuisin
”well, bugger me with a fi shfork”

Walk like an Egyptian. ..
dädädädäddää dädädädädää
dädädä däddäddää
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Maanantai: makkara/sienikastike, perunaSalaattipöytä oli maanantaille tyypillinen: karu ja pröystäilemätön. Päivän mielenkiintoisena erikoi-suutena oli perunaa kahdella tavalla: kuorilla ja ilman. Nerokasta. Ilmeisesti tasapuolisuuden vuoksi liha- ja kasvisruoissa oli käytetty pohjana samaa limaa. Herkullisen sienikastikkeen ainoana epäkohta-na oli maku. Vesimelonien ylikypsyys kruunasi maanantailounaan mielipahan.
Tiistai: Maanantailounaan mitättömyydestä suivaantuneena jätin lounaan väliin. Ruokin itseäni vain korkea-kulttuurilla (ks. kansi) ja riuduin nälkäisenä taiteen luomassa tuskassa. Aina se makkarakastikkeen voitti.

Keskiviikko: hernekeittoPerinteikäs ja koostumukseltaan sopiva hernekeitto. Salaat-tipöydän tarjonta miellyttävä ja saaristolaisleivästä plussaa. Kylmät letut levällään teollisen hillon saartamana. Ei kiva. 

Torstai: spagettivuoka/nuudeliwokki, bordellikalaMuutaman porkkanan värittämä puuromaisen ylikypsä spa-gettivuoka ei erityisemmin ansaitse kiitosta. Bordellikala sen sijaan oli makoisaa ja kokonaiset maissit ilahduttava yllätys. Salaattipöytä notkui herkuista ja lautasen vetoisuus ei meinan-nut riittää. 

Perjantai: tortillat, tacot, maissilastutKerrassaan hieno kokonaisuus. Lounas, jonka kutkuttavat yksityiskohdat stimuloivat aiempien pettymysten turruttaman kyynisen sydämen tuntemaan taas rakkautta. Erityisesti haluaisin kiittää 
fetajuustoa, juustoraastetta, ranskankermaa sekä oliiveja.

Maanantai:Maanantaina odotukset ovat matalahkolla. Maanantai on makaronilaa-tikoiden ja makkarakastikkeiden päivä. Ja bingo, makkarakastike it is! Perunat pääsevät yllättämään kuorellisella vaihtoehdollaan ja makkarakas-tike on makkarakastike. Vaikka tomaatit ovat nykyiseen tapaansa raakoja, salaattipöytä pelastaa: perjantailta on jäänyt fetaa (no okei salaattijuustoa joo) ja pavuilla sekä chileillä kastikekin maistuu mukavasti.
Tiistai:Jeah, broileripäivä! Ihan mehevää (ei ole itsestäänselvyys). Tästä saa kivan aterian, kun perkaa kanan suupaloiksi ja sekoittelee runsaasti salaattipöydän antimia joukkoon. Miinuksena mainittakoon, että tomaatit olivat raakoja 
Keskiviikko:Hernekeitto. Se on semmosta. Ihan hyvää. Oikeesti.
Torstai:Bordellikalaa. Kalapäivän vaihtoehdoista tämä on makuuni maultaan tylsin, joskin nimeltään hupai-sin. Mut kyllä se makukin on ihan ok. Ja koostumus on hauska, kun jostain se kuori voi olla vähän ra-pea ja jostain ihan löllö. Torstai on kuitenkin toivoa täynnä ja tomaatit ovat kypsiä! Juu ihan punaisia joulupallosia. Oo miltä ne maistuvatkaan kaikkien näiden raakojen aikojen jälkeen!
Perjantai:Siis tortillapäivää on odotettu aikamoisella hartaudella. Siihen valmistaudutaan siten, että varotaan hankkimasta oksennusdarraa, herätyskellon pitää soida ajoissa, että ehtii eturuokailuun ja menot täytyy järjestellä mielellään niin että ei, mutta jos kuitenkin niin vasta iltapäiväyhden jälkeen. On kastiketta, ananasta, toista kastiketta, juustoa, chiliä, perus salaattikamat, kolmatta soosia ja toista juustoa. Ai että. Maittaa. Kahden hitaan tortillan jälkeen kaksi hidasta kupillista kahvia ja kaksi kek-siä. Valtakunnassa kaikki hyvin.P.s. Perjantainakin oli kypsiä tomaatteja !

Annan viikko
Sirkka-Lehden tinkimätön ja rautaisen ammattimainen testiryhmä kapsahti täksi julkaisuksi oman ruokalamme Annan tarjoamien maku- ja hajupalojen kaulaan. Kieltensä umamirauhasten ja aivojen-sa makureseptoreiden yhteistyötä koettelivat ansiokkaasti Alma ja Hilla. Koeaikana toimi Armon vuoden 2016 viikko 40, ja menjyy kuulosti seuraavalta: 

Maanantai Makkarakastike  Peruna  SienikastikeTiistai  Uuni broiler  Riisi, kastike  KasvispyörykätKeskiviikko Hernekeitto  Ohukainen Hillo  Kasvishernekeitto

Torstai  Bordelaisekalagratiini  Peruna  NuudeliwokkiPerjantai Wrap Tortillat /Tacot  Kala  Jauhelihatäyte  Kasvistäyte  Kahvi, tee ja pienimakea
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Sirkka-leh   tarjoaa taas  laisuuden vilkaista muutaman opiskelija-toverin näennäisen tasapainoisen fasadin tuolle puolen!
Jo monennen kerran olemme kyselleet syväluotaavia kysymyksiä, jotkakertovat vastaajista kaiken olennaisen. Keksitkö kuka on kuka?Palkinnoksi saa suklaata, jos on tarpeeksi hyvä!Yhdistä vastaukset vastaajiin tyyliin 1. Pena 2. Rane 3. Kössi 4. Late 5. Kake 6. Beauregard. Yhdellä vastaajalla on siis aina sama numero.
Toimita vastauksesi Jussi Suomiselle ennen joululomaa tavalla tai toisella, esim. s-pos  l-la tai lappuselle kirjoite  una kiskan punaiseen pos  lootaan. Älä kuitenkaan tarraa häntä ohimennen kädestä ja ala latelemaan nimiä ja numeroita, koska hän saattaa huutaa ”Dios mio”, laittaa päähänsä sombreron, kitata pullon tequilaa, ampua jonkun gringon ja vetäytyä siestalle.

Tähän äly  ömyyteen olivat valmiit vastaamaan seuraavat tyhjäntoimi  ajat: Jussi S, Ville T, Paula R, Hilla T, Tea M ja Mitja Y.
Mikä ruokatrendi/villitys ärsyttää sinua?1. Fitnessvillityksen mukana tullut ”fi tnessruoka” -villitys, jonka mukana kanapaketteihin ja muuhun alettiin lisätä ”sisältää paljon proteiinia” merkkejä, ihan kuin sitä ei voisi lukea tuoteselosteesta. Ja myyntiin tuli buumin mukana proteeinirahkat joissa on normirahkaa vähemmän proteiinia.2. Rasvattomien maitotuotteiden vuoksi saatan menettää uskoni ihmiskuntaan silloin tällöin.3. Kaikki ja ei mikään, ainostastaan ruokatrendeistä paasaavat ihmiset ärsyttävät. Niin kauan kun mitään ei mulle tulla tuputtaan niin saavat kaiken maailman ruokatrendi tahi villitykset olla ja mennä.4. VHH5. Avokadon tunkeminen joka paikkaan. Okei onhan se terveellinen, mutta jotain rajaa!6. Ärsyttävä ruokavillitys on jo vähän taka-alalle jäänyt karppaaminen, koska en voi luottaa ihmisiin, jotka eivät salli ranskiksia ruokavalioonsa.
 Kumpi on parempi, patsas vai taulu?1. Taulut, koska ne herättävät mielestäni syvempiä ajatuksia.2. Taulu. Vie vähemmän tilaa olohuoneessa kuin esimerkiksi Rion Kristus-patsas.3. Miksi pitäisi valita. Kummassakin on omat hyvät ja huonot puolensa.4. Patsas5. Patsas, koska niitä voi kosketella ja lääppiä ja ottaa hassuja kuvia, jos ne ovat sopivassa asennossa.6. Patsas. Kaikki on parempaa 3D:nä.

Kysyjäimet Kuka on lempitaiteilijasi?1. Albert Speer. Jäbä sai aikaan tuloksia vaikka pomo oli painostava.2. Se kaksikko, joka on luonut ruokalan aulan mestariteoksen. Claude Monet´kin oli ihan taitava.3. Vincent van Gogh 4. Salvador Dalín surrealistiset maalaukset/veistokset. Hämmentyminen korvaa tarpeen miettiä taiteen syvällistä sanomaa.5. Don Rosa. Hyvänä kakkosena Van Gogh, mutta sen Aku Ankka -tarinat ei ole puoliksikaan yhtä hyviä6. Lempparitaiteilija on ehdottomasti Tom of Finland.
Eroottisin ruoka?1. Perinteiseen makuun Laskiaspulla, kermat päällä ja hillot sisällä on AL DENTE.2. Joulun herkku piparijäädyke. Sitä voi sitten... niin... vaikka syödä... 3. Tjaa, suusasulava, mausteisen tulinen ja erittäin suklainen suklaakakku. Niin mitä eroottista tuossa nyt sitten oli, miettikääpä sitä.4. Lihalörtsy. Lörtsy yhdistää kaksi suomalaisen ruokavalion tärkeintä elementtiä, lihan ja vehnäpul-lamössön. Kruunattuna houkuttelevalla ulkoasulla, voiko parempaa ruokalajia enää olla.5. Metrilenkki.6. Purkkihernari
Millä tekniikalla syöt spagettia?1. Pyöritän sitä haarukkaan ja syön tehokkaasti.2. Imen spagettia siististi, kastikkeet kertyvät vähitellen huulilleni ja juuri kun kuvittelen kukistaneeni sen pas*an, spagetin häntä halkoo ilmaa piiskan tavoin ja heittää kastikket säälimättömästi paidal-leni. Tipahti ennen kuin kerkesin nuolaista. 3. Riippuu spagetista, normaalisti tyylin valinta menee mielentilan ja astiakaapista puhtaina löytyvien aterimien mukaan.4. Mahdollisimman monimutkaisesti, ruokailu on aina suoritus.5. Ensin otan lusikan toiseen käteen ja haarukan toiseen, sitten syöksyn naama edellä astiaan, jossa spagetti on.6. Mahdollisimman sotkuisesti ja muiden hyvinvointia uhmaten.
Jos maalaisit yhden taulun, joka olisi mestariteoksesi, mitä se esittäisi?1. Se olisi kuva alkosta joka olisi yöllä tulessa ja sen nimi olisi ”suuri tragedia”.2. Teoksessani olisi erivärisiä maaliläiskiä kuvaamassa Lepaan värikkäitä persoonia. 3. Luultavimmin tauluni aihe yrittäisi olla maisema mutta se olisi täysin mielivaltainen, mistä ei saisi selvää edes kumminpäin taulu pitäisi seinälle ripustaa.4. Tyylitelty diktaattorimainen omakuva.5. Jotain raamatullista ja vaikuttavaa. Vaikkapa Jeesus hyppäämässä aurinkolasit päässään moot-toripyörällä tulisen vanteen läpi katkaistu haulikko kädessään.6. Sunnuntaiaamun omakuva ”olen voinut paremminkin”.

T: Henkilökohtainen Juudaksenne Jones Sumuisin

Haluan munakoisopipon! 
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Tämä kaikki on sinun!
Oppilaskunnan hallitusta ja muita toimijoita etsitään jälleen! Hae mieluisaan pestiin ja ota osaa toi-mintaan tehdäksesi kampuksesta vieläkin huipumpi. Muistutuksena listaus kaikesta siitä hyvästä, mitä LOK sinulle ja meille tarjoaa. Aika ankeaa olisi elämä Jumalan selän takana ilman (Sher)LOKia. 

Lepaan Oppilaskunnan tarjoama kauppabussi kaartaa joka tiistaisin Tiiriöön sekä kerran kuu-kaudessa villiä iloittelua edustavaan Hämeenlinnaan. Jo Tiiriössä näkee uusia ihmisiä ja toivo herää, kun muistaa, että Lepaan ulkopuolellakin on eläviä organismeja.
Kivitalon alakerrasta löytyvän kuntosalin ovessa on kohta puoliin sähkölukko! Siellä on myös musiikkisoitin ja kuntoiluvälineitä!
Liikuntapuolella tapahtuu muutenkin, sillä keskiviikkoisilla ryhmäliikuntatunneilla liha liikkuu ja maitohapot polttelevat. Liikuntasalista löytyy oppilaskunnan välineitä erilaisten urheiluharras-teiden, kuten sulkapallon, sählyn, koripallon ja lentopallon, harjoittamiseen.
Olohuoneella saat oppilaskunnan jäsenenä nauttia kahvia, teetä ja vaihtuvia kastettavia. Olk-karin kirjahyllystä löytyy luettavaa ja nurkasta piano pimputeltavaksi. Vintagesohvat kutsuvat päivätorkkujia. Siellä on pulkkiakin!
Kioskilta saat melkoisen edulliseen hintaan alan kirjallisuutta ja oppaita, harrastejulkaisuja, skis-siä, haalarimerkkejä, ikonisia Lepaa-kasseja ja tittididii! Karkkia!
Sauna Villa Primavera on opiskelijoiden itseoikeutettu rentoutumis- ja juhlapaikka virkistävine virtoineen ja paljuineen. Kiuaskin on just nyt uusi!
Kivitalon alakerrassa raikuvat eläimelliset huudot liittyvät useimmiten tiukkoihin pöytäfutisot-teluihin. Biljardi- ja pingispöytäkin siellä odottelevat kisailijoita. 
Oppilaskunnan tuotoksia on myös nyt selailemasi Sirkka-Lehti, väsymätön heikkojen puolustaja ja ajankohtaisuuteensa hukkuva aikakauslehti!
Päätalon kahviautomaatti ja kopiokone sekä opiskelija-asunnoista löytyvät pyykinpesukoneet, ylimääräiset jääkaapit ja pakastimet, mikrot, televisiot ja digiboksit ovat nekin oppilaskunnan, joten pidäthän niistä hyvää huolta. Halutessasi voit lainata LOKilta myös videotykin!
Ja tietenkin Oppilaskunta on myös juhlia, pirskeitä, tapahtumia, menoja, hassutuksia, hyörinää, pöhinää ja vipinää.
Viime lukuvuonna Oppilaskunta tarjosi kampukselle luentopäivän valaistuksesta sekä perma-kulttuurista. Huvia ja hyötyä yhdessä paketissa, sellaista se LOKin jäsenyys on!
Vireillä on myös bändikämppä ja harrastetila (kangaspuut!) keltaisen Toimisto-rakennuksen ala-kerrassa sekä Marjalan muuttaminen oppilaskunnan hermokeskukseksi. Hallituksen jäsenenä saat olla vaikuttamassa uusiin aluevaltauksiin opiskelijoiden viihtymisen varmistamiseksi.
Ja koska LOK on tärkeä osa Lepaan opiskelijoiden hyvinvointipalveluja, oppilaskunta on oppilai-toksen ja HAMKin oppilaskunnan HAMKOn  kanssa mukana kehittämässä asioita entisestään.
Ja voitko uskoa, että kaikki tämä on sinun ulottuvillasi vastineena aiemmin tai tulevana kesänä tekemällesi arvokkaalle työlle Lepaa-näyttelyssä. Tällaisesta meiningistä useimmat oppilaskun-nat ja ainejärjestöt vain haaveilevat.

Kauden uutuuksia
Jotta tässäkin Sirkassa olisi edes muutama rivi ihan asiaa, tässäpä pieni katsaus tämän taide- ja kirjasyksyn uutuuksiin.

Mia Rönkä: Maanalaiset linnut, Sammakko, 2016
Röngän esikoiskokoelman runot antavat puheenvuoron elottomille ja elollisille olioille. Eko- ja yhteiskuntakriittisten runojen taustalta nouse-vat esille tiede, tekniikka ja ihmisen halu hallita luontoa. Toivoa ei silti voi viedä.

Hallanaro, Kuusela ym.: Metsän salainen elämä, Gaudeamus, 2016
Metsää ei näe puilta, tavataan sanoa. Metsä ei olekaan pelkkää puu-ta, vaan niiden lisäksi kokoelma muun muassa mönkiäisiä, öttiäisiä, lahottajia, hipisiäisiä, kääväkkäitä, sammalia, sieniä ja sammalsieniä. Metsän salainen elämä on tietokirja, jonka päähenkilöitä harvemmin näkee, mutta joita ilman meitä ei olisi niitä tutkimassa. Todellinen Kau-narit-kertomus loisista, monimutkaisista näytöslavojen takaisista suh-teista ja plagioinnista mutta myös elintärkeästä monipuolisuudesta ja sopusointuisesta yhteiselosta.

Kasper Strömman: Kaspervisio 2020, WSOY, 2016
Vuoden graafi koksi 2013 valittu Strömman käsittelee Suomen tule-vaisuutta visionäärisessä kirjassaan, jossa ennustetaan muun muassa Suomen ja Ruotsin sota sekä selvitetään tarinat tulevien aikojen hittila-jien sauvamäkihypyn ja sauvamiekkailun takana (eläkeläiset totta kai). 
Nauroin ääneen. Katsoivat bussissa oudoksuen.

Toimitus tms.: Varjo-Timppa, Kolotamppaamo, 2016
Sirkka-lehden sisarusjulkaisu Varjo-Timppa tarjoaa hyytävän täsmälli-sellä otteella viiltäviä analyysejä ihmiselon tummista puolista ja syvistä onkaloista. Samaan aikaan Timpan sisältö helkkää haavoittuvan sielun avaruuteen ulottuvaa kaipuuta ymmärrykseen ja toisen ihmisen jää-kaapille. Ja saunaan. Ja vaatekomeroon. Täydellinen joululahja monel-la maulla.
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Pöytäfutiksen Lepaan Mestaruuskisat järjes-tettiin jo toisen kerran tänä kalenterivuonna. Tunnelma oli jälleen tiheä ja kannustushuudot ja -kiljunnat raikuivat kuten asiaan kuuluu. Oman kampuksemme kannalta lopputulos tosin oli hieman tylsä, sillä jo fi naaliparien ratkettua oli selvä, että pitkän ja perinteik-kään turnauksen palkintopysti ei tällä kertaa nousisi lepaalaisten voittajien käsissä kohti taivaita. 
Kaikille tällainen peli ei todellakaan vedellyt, kuten alakuvasta voi päätellä.

Sadonkorjuujuhlat eli Oakstock oli huikea viiksien, hapsutakkien ja päähuivien tanhumarssi. Ruoka oli erinomaista ja koristelut ver-taansa vailla. Hikipaja oli hajultaan nimensä veroinen.
Tämän vuotinen fuksiaines on täten hyväksytty lepaasopan ingredientteihin. Ja muistakaakin sekoittaa kunnolla sitä keittoa!

Oikealla oleva kuva on siis myös pöytä-futisturnauksesta, ei suinkaan herätys-kokouksesta. 
Hallelujah! We have a Winner!

Voittajakaksikko oli muuten Saksasta tai Hollannista tai ainakin sieltä päin koska nimensä olivat hankalia ja pitkiä. Alex ja Tobi tai Bruno ja Günther. Mitä näitä nyt onkaan... nimiä...

Voittajien on helppo hymyillä karkkipytty kainalossa!

Tuolla toisella sivulla on ilakoivia Monni Monnisia ja vasemmalla kirjaston pingviiniagentti, jonka äänittämät keskustelut päätyvät suoraan Heikin korvanappiin. 

2019
Kuvia ottivat Anna Parri, Niina Andersson ja Elisa Uusirasi
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Fukseja – raksuja, horyja, maisuja tai mitä lie...
Viitisenkymmentä heitä aloitti tänä vuonna, yhtään ei liene vielä lopettanut. Enemmistö tekee tutkintoa monimuotona, osa paikan päällä, osa opiskelumuotoaan vaihdelleen. Tässä heistä muu-tama. Seuraavassa jaksossa, joko painettuna tai verkossa, käymme läpi puutarhapuolen vastaavia.

Mia Järvinen 
Lahden Villähteeltä, viikot ihanaisessa solussa kampuksella. Kotona mies ja lapset Ilona ja Markus sekä hiukan höppä-nä labradorinnoutaja Pultti. Muulloin kuin sydäntalvella viikonlopun koittaessa pakkaan kuplavolkkarin ja huristelen sielunmaisemaani eli Asikkalaan, Päijänteen ja viljavien peltojen väliin. 

Aiemmalta koulutukseltani olen merkonomi ja olen työsken-nellyt niin palkanlaskijana, kirjanpitäjänä kuin markkinoin-tiassistenttinakin. Kiinnostuin rakennetusta ympäristöstä toimiessani teknisessä lautakunnassa 4 vuotta. Haluaisin työskennellä kunnalla tai kaupungilla ja päästä vaikuttamaan ympäristön viihtyisyyteen ja siihen, miten pidämme jo ole-massa olevasta ympäristöstämme huolta. Toinen kiinnostuk-sen kohteeni tulee harrastuksestani, eli lähellä sydäntäni ovat perinnemaisemat ja kulttuuriympäristön vaaliminen. 
Rakkain harrastukseni on sukututkimus ja siihen liittyvä Suomen historia. Unelmani olisi yhdistää työ ja historia esimerkiksi perinnemaisemiin ja kulttuuriympäristöön liittyen. Sukututkimukseen saisi kulutettua kaikki liikenevän vapaa-aikansa.  

Johanna Janhunen 
Melkein kakskakkonen, joka asustelee tällä hetkellä Lepaalla, mutta kotoisin Tampereelta. Netfl ix, videopelit ja satunnainen lenkkeily ovat lähellä sydäntä. Ja tärkein: kengänkokoni on 38.  

Valmistuin lukiosta 2014, kävin vuoden ammattikorkeakoulua Kuo-piossa opiskellen viittomakielen tulkiksi. Totesin ettei se ole minun juttuni ja pidin taktisen välivuoden töitä tehden. Hain Lepaalle ja täällä ollaan :) Julkinen puistopuoli kiinnostaa paljon, ja erityisesti työnjohdolliset tehtävät. Koulutuksen jälkeen haluaisin kovasti päästä alan töihin. Tässä taloustilanteessa on vähän vaikea ruveta olemaan nirso. 

Anni Someroja 
Asustelen Espoossa, jossa muutin juuri uuteen asuntoon. Koulua käyn monimuotona. Ennen Lepaalle tuloa opiske-lin Omniassa viherrakentaja-artesaaniksi. Työskentelen viherrakentajana koulun ohella Allium Oy:ssä Uudellamaalla. Harrastuksille ei pahemmin jää aikaa koulun ohella, mutta jos on aikaa, niin askartelen. Muuta jännää: olen ensi keväänä mukana rakentamassa Kevät-puutarhamessuja :) 

Panu Kekäle 
Seniorikansalainen Savosta, joka on henkisesti ikuinen teini. Kulkenut Kuopiosta Helsingin ja Tallinnan kautta Hämeenlinnaan. Alanvaihtaja, jonka työhistoria on matkailupainotteista, mm. Kantolan Tapahtumapuiston isä ja entinen Katisten Kartanon pehtoori. Yrittäjyyden oppirahoja niskassa viiskyt kiloa. Kahden vaiheilla golfi n suhteen, rakastaako vai lopettaa. Perheessä toinenkin emigrantin jälkeläinen sekä myös Kuopiossa syntynyt ruunihallakko. 

Tiiriön Tokmannin ilmoitustaululta osui silmään tuollainen asiakkaan jättämä mainos. Eläköön se pieni ero!
Ei liity aukeaman raksufukseihin, ainakaan toivottavasti.



Aika herkku Sirkka, eikö?

Äläpä.


