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Reippaudesta

Tuskin kukaan on lapsuudessaan välttynyt kehotukselta olla reipas. Terveyskeskuksessa lääkärin 
tunkiessa kipeään korvaan lamppua pitää olla reipas. Vanhempien tylsien tuttujen saapuessa ky-
lään täytyy leikkiä reippaasti tenavien kanssa, joiden käsitys hauskasta on repiä Barbilta pää irti ja 
rikkoa legoista vaivalla tehty maatila. Ole reipas, älä valita, älä huuda äläkä itke. Lama on päällä, 
opintotukea leikataan, kalja kallistuu ja tuskin töitäkään saat valmistuttuasi, mutta reippaalla ot-
teella ja tekemisen meiningillä eteenpäin, eiks niin! (Tähän kannustava fi st bump.)

Kiltteys ja reippaus ovat sukua toisilleen. Vaatimukseen reippaudesta liittyy kuitenkin aina jotakin 
ikävää, kiltti voi olla vain siitä syystä, että se tuottaa iloa itselle ja muille -- kiltteydelle on olemassa 
myös ihan moraalinen, lähimmäisenrakkauteen perustuva syynsä. Reippaus sen sijaan määritel-
lään ulkopuolelta, ja sen tavoitteena on sosiaalistaa reippautettava yhteiskuntaan halutunlaiseksi 
ihmiseksi, kulkemaan kehdosta hautaan kulttuuriin sisään rakennettujen ohjeiden mukaisesti. 

Kielitoimiston sanakirjan antamat synonyymit reippaalle ovat toimelias, tarmokas, virkeä, pirteä, 
vireä, ripeä, riuska, ravakka ja rivakka. Ihanneihminen siis, työteliäs ja nopea liikkeissään. Listasta 
puuttuu sen kaltainen reippaus, jolla lapsia palkitaan, kun nämä käyttäytyvät vanhempiensa 
haluamalla tavalla. Onko pelottavalle sukulaiselle käsipäivää sanomaan lähetetty ujo lapsi 
tarmokas, pirteä tai rivakka? Ei, hän vain toivoo miellyttävänsä vanhempiaan, ja samalla 
vanhemmat tahtovat opettaa pikkuiselleen, että elämässä täytyy joskus tehdä ikäviä asioita ja 
kätellä pelottavia setiä ja tätejä, vaikkei yhtään haluttaisi. Pitää olla reipas.

(Täysin out of record ja kirjallisuudentutkimuksellisesti epäkorrekti kommentti: Nalle Puhin paras 
ystävä Risto Reipas Pohjoisvapa yhdessä kädessä ja korkkipyssy toisessa katsoo pehmoeläimeen-
sä ja lausuu alentavasti ”Pöhkö karhu.” Kai sitä nyt järki helliää, jos ilta toisensa perään raahataan 
rappusia alas niin että pää kolahtaa jokaiseen askelmaan. Omahyväinen nulikka.)

Jokakeväisellä työhaastattelujen Via Dolorosalla tavoitteena on antaa työnantajalle mahdolli-
simman hyvä kuva itsestä. Haastattelut eivät oikeastaan milloinkaan ole miellyttäviä tilanteita, ja 
itsensä psyykkaukseen käykin loistavasti ”Ollaanpas reippaita!” -tsemppaus. Kehotettu reippaus 
on kuitenkin aina vale. Se on sosiaalinen maski, jolla epämiellyttävien asioiden läpikäynti ja teke-
minen saadaan vaikuttamaan kannustettavalta, useimmiten jonkun toisen näkökulmasta tosin.

Reippaus pyörittää yhteiskuntaa etenkin talvella. Pelkällä reippauden voimalla suomalaiset nou-
sevat aamuisin kylmään keittiöön juomaan säännöllisesti vahingossa laihaksi keittyvää kahvia ja 
ajamaan autoillansa kaiken valon imeviä asvalttiteitä pitkin paikkoihin, joissa ilma ja henki on huo-
noa. Reippaiden itsepetos on palvelus Suomelle. 

Sanakirjamerkityksessään reipas on hieno ihminen, mallikansalainen ja tavoiteltavan ahkera ja 
pärjäävä. Voisiko kuitenkin joskus olla reippaasti laiska, tyhmä ja saamaton, ei ehkä juuri palautuk-
sen kuolonrajan alla mutta ainakin viikonloppuna ja silloin tällöin maanantaisin? Tai edes kesällä. 
Nyt kesällä. Nytnyt. 

Mene jo!

-elisa
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Kesä Lepaalla? Kesä Lepaalla!

Sitä voisi helposti luulla, että rakas kampuksemme hiljenee totaalisesti toukokuun loppuun mennessä 
viimeistenkin opiskelijoiden riennettyä muun maailman rientoihin. Muutamat rohkeat kuitenkin aina 

jäävät pitämään paikkoja pystyssä ja kukkamaat kauniina. Tai ainakin saunan lämpimänä.

Alman kesä Lepaan auringon alla
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Kämppikseni Aini oli levittänyt pihanurmelle viltin, jonka päällä paistat-
telimme keskikesän kuumimman päivän viimeisiä säteitä. Evääksi lohko-
tut vesimeloninpalat tahmasivat näppejä kivasti. Olin ottanut tiskitkin 
sangossa mukaan pihamaalle ihan siltä varalta, että tiskaaminen tuntui-
si ulkosalla mielekkäämmältä kuin sisällä keittiön hämärässä. Ihan yhtä 
maltillisesti ne kuitenkin odottivat tiskaajaansa siinä sangossakin. Me 
molemmat olimme kissoinemme muuttaneet vasta keväällä Koivulaan, 
tai Kissalaan, kuten hopunutoverimme lemmikkiasuntoja kutsuivat. En-
simmäinen opiskeluvuosi oli hurahtanut suunnilleen kunnialla ja kaikki-
ne hyvine hetkineen houkutellut meidät lepautumaan. Ja siinä me nyt 
loioimme, vahdimme nurmikon kasvamista ja parantelimme maailmaa.

Puhelin piippasi. Avasin viestin ja varjostin heijastavaa näyttöä kämme-
nelläni. Aini keskittyi valokuvaamaan viltille pistäytynyttä perhosta mutta 
vilkaisi minua sen verran, että arvasi kyllä, keneltä viesti oli tullut. Jee, 
orastava romanssini vahvisti aikeensa tulla Lepaalle viikonlopuksi ja kysyi 
kuulumisiani. Lähetin vastauksen mukana kuvan sammakosta, joka oli 
loikkinut iltapäivällä näytemaan sipulirivillä vastaan. Toivottavasti se oli 
miehen mielestä hassu.

Koulun avomaalla olin viihtynyt viljelyprojektin takia. Tällaiselle aloittele-
valle hortsulle se oli ihan hyvä vaihtoehto, koska siellä sai muun muassa 
kylvää, kitkeä, leikata nurmea ja tarkkailla feromonipyydyksiin nalkkiin 
jääneitä ötököitä. Monipuolisesti sai siis työskennellä, kun vaan rohkeni 
pyytää vaihtelevia puuhia. Ainoa pikku miinuspuoli oli lyhyet kahvitauot 
ja liian pienet kahvikupit. Ne oli sellaiset kertispahviset, ja kahvia sai vain 
yhden kupillisen per tauko. Melko ankaraa!

Puuhien lisäksi viljelyprojektissa oli positiivista kyllä se, että siellä tapasi 
päivittäin muutaman ihmisen. Kesän vaihtari-Iringoon (niin kuin Ringo, 
mutta I:llä), pariin muiden vuosikurssien hortsuihin ja muutamaan tosi 
kivaan hamiinkin olin tutustunut ensi kerran vasta viljelyprojektin myötä. 
Muuten kampuksella olikin kesän tullen pidellyt hiljaista. Kaksoset toki 
lepailivat peltoja penetroiden ja virrasta kalaa nostellen, ja olihan minulla 
tietenkin Aini, että yksinäisyyttä en joutunut potemaan.

Oh, jostain kuului kopinaa! Nousin äkkiä istumaan ja tähystin tielle. Vireä 
ruunikko käyskenteli kampuksen suuntaan tätiratsastaja selässään. Nyt 
minäkin sen näin! Aikaisemmin olin nähnyt monena päivänä Lepaan suo-
ralla vain kikkareita. Ihailin hepan menoa ja Aini otti siitä tietenkin kuvan. 
Tuntui kotoisalta olla maaseudulla, nauttia sen rauhasta ja luonnon loput-
tomasta vehreydestä. 
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Tonin kesä saunan lauteiden alla

Kesä Lepaalla eikä mitään tekemistä?
Koko kesän tai osankin siitä viettäminen Lepaalla voi tuntua tylsältä.

Päinvastoin, kesä Lepaalla on täynnä mahdollisuuksia, kun voi muilta häiriötekijöiltä rauhassa 
keskittyä opiskeluun.
Ja vielä mitä! Kesällä kuuluu lomailla ja juhlia ja mikäpä olisi siihen parempi paikka kuin tuttu ja 
turvallinen Lepaa.

Oppilaskunnan tarjoamien pyörien turvin voi äkkiä polkaista kaupunkiin ihmettelemään 
kaupungin vilinää, jonka jälkeen taas jo haluaakin takaisin Lepaan turviin. Matka-aika vie kunnosta 
ja pyörästä riippuen noin puolesta tunnista tuntiin / suunta. 

Sijaintimme Vanajaveden rannalla tarjoaa myös oivat mahdollisuudet kalastuksen harjoittamiseen, 
jos on kiinnostunut tuoreesta kalasta.

Ehkäpä kesän tärkein ja paras anti on kuitenkin rakas saunamme Villa Primavera, joka on melko 
usein kesällä tyhjillään, jolloin sitä voi kätevästi vuokrata ja nauttia kesän lämmöstä saunalla 
rentoutuen. Vaihtoehtoisesti saunalla voi järjestää kunnon menoa ja meininkiä, johon kesäsää 
tarjoaa aivan mahtavat puitteet.

Mitäpä muuta Lepaalla voi tehdä kesäisin? Aivan kaikkea. Tekemisen mahdollisuudet ovat 
valtavat ja rajana on ainoastaan mielikuvitus, aina ei sekään.

kuvat: Aini Knut ja Alma Uotila



Kevätkysyjäiset

Olemme jälleen kerran kiusanneet viattomia ihmisiä älyttömillä kysymyksillä ja nyt on aika ottaa 
selvää kenen lumenvalkean pintakerroksen alta paljastuu koiranpaskaa ja tupakantumppeja täynnä 

oleva sielu. 
Haluatko mahdollisuuden voittaa päräyttävän palkinnon? Yhdistä vain 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 toukokuuta  tavalla tai toisella, esim. sähköpostilla tai 
lappuselle kirjoitettuna kiskan punaiseen postilootaan. Älä kuitenkaan tarraa häntä ohimennen 

kädestä ja rupea latelemaan nimiä ja numeroita, koska hän innostuessaan saattaa alkaa tanssia ja 
ripotella päällesi keijukaispölyä. 

Tarpeeksi hölmöjä tähän ajanhukkaan olivat Toni H, Jussi S, Henri L, Katja S, Leila K ja Emmiina T.

Paikoillanne, valmiit, mitä helvettiä?!

Keväinen asia joka saa sinut vinkumaan ilosta (ainakin sisäisesti), mutta jota muut eivät välttä-
mättä ymmärrä?
1. Ensimmäiset koloistaan ryömivät koppakuoriaiset, erityisesti Sittisontiainen (Geotrupes 
stercorarius). Aiemmassa elämässäni olen ollut entomologi.
2. Vuoden ekat huurteiset auringon paistaessa terdellä. Kukaan ei varmasti yhdy tähän iloon…
3. Valoisat illat, joiden seurauksena yöjuoksentelua kevään uusia tuoksuja haistellen.
4. Voitonriemu, kun saa vihdoin liiskattua sen ensimmäisen ikkunasta sisälle lentäneen kärpä-
sen, joka on pörrännyt ympäriinsä jo monta päivää, ja aina kun otit jonkun aseen näkyville, sitä 
ovelaa paskiaista ei näkynyt missään.
5. Linnut.
6. Jalkakäytävän reunoille kinostuneen lumen pakonomainen potkinta keskellä tietä olevaan 
sulaan ja kuivaan kohtaan.

Mikä seuraavista on sinulle mieluisinta ja miksi: Lauleskelu, tanssahtelu vai runoilu?
1. Ehdottomasti tanssahtelu. Trancen tahdissa polkkaaminen tekee höpöä vanhoille luille ja 
lihaksille.
2. Tanssahtelu päissään koiran kera tarjoaa monia mahdollisuuksia. Mitään näistä en selvinpäin 
tekisi!
3. Lauleskelu. Pidän muiden ihmisten korvien kiusaamisesta.
4. Lauleskelu (silloin kun kukaan muu ei kuule), koska tanssahtelu ja runoilu = homoilu.
5. Lauleskelu on helpointa.
6. Kaikkien kolmen yhtäaikainen suorittaminen 26 tunnin valvomisen jälkeen ilman housuja.

Lemmikkikärpäsesi nimi?
1. Banaakikärpänen Brutus von Hellens
2. Paavo
3. Keijo
4. Jeff  Goldblum
5. Don’t have 1
6. Tuotantopäällikkö Ernest Kuusela III
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Lisääntyvän valon määrän vaikutus sinuun?
1. Lisääntynyt valo kasvattaa voimakkaasti sukupuoliviettiäni. Tämä ilmenee holtittomana 
käytöksenä vastakkaista sukupuolta kohtaan, mikä tekee kesästä itselleni varsin haastavan 
vuodenajan.
2. Kuin haudasta heräisin uuteen elämään.
3. Minusta tulee energisempi ja vastaanottavaisempi muiden ehdotuksille.
4. Saan siitä lisävoimia ja minulle kasvaa takatukka.
5. Energisyys ja vaeltamaan lähtö.
6. Suorastaan häikäistyn.

Paras/paskin tapa viettää kaunis kesäpäivä?
1. Klemmarikokoelmani järjestely ja papusopan nauttiminen kotona pimennysverhot alasvedet-
tyinä paras. / Auringonotto kaljatuopin äärellä paskin. Upean kesäpäivän voi pilata täydellisesti, 
jos erehtyy viettämään sen ulkona ystävien seurassa.
2. Kavereiden kanssa rannalla jäätelöä syöden ja musiikkia kuunnellen paras. / Kitkien sateella 
ruusupuskaa varpaista korviin asti mudan peitossa paskin.
3. Puistossa istuminen kavereiden kanssa yön pikkutunneille nauttien pikkupikkumäärän alko-
mahoolia paras. / Huonosti ilmastoidussa bussissa kyhjöttäminen hieltä haisevan tuntematto-
man vieressä paskin. 
4. Puistossa pultsarointi paras. / Uimarannalla loikoilu paskin. 
5. Ulkona paras / Sisällä paskin.
6. Sielukas ja reipashenkinen larppaus luonnon helmassa paras. / Suljetussa kellaritilassa kustan-
nuslaskelman kirjoittaminen manuaalisesti paskin.

Tyyli, jolla liikut vedessä?
1. Sulava, suorastaan silkkinen koirauintityyli, jossa kaikki raajat heiluvat eri tahtiin ja keuhkot 
täyttyvät poikkeuksetta vedellä.
2. Tavoitellen pohjaa keinolla millä hyvänsä.
3. Potkin ja huidon.
4. Liidän veden pinnalla nelinkontin vesikirpun lailla.
5. Hylje.
6. (Vesi)peto on irti!

 Jones Sumuisin

Kevättä rinnassa, kaamosta otsassa ja juhannusta puntissa
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Mikä tuoksu!

Maailmassa riittää haisteltavaa. Perushajuja löytyy 
noin tuhat ja näiden yhdistelminä ihmisten nenien 

ulottuvilla on runsaat 10 000 erilaista tuoksua. 
Tuoksut joko kiehtovat tai karkottavat.
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Tämän vuodenajan sesonkiaiheiksi 
pyrkivät kevään ja kesän tuoksut. 
Joulullakin on omansa, mutta talvea 
ei haistele kukaan. Usein puhutaan 
myös ”puutarhurin nenästä”, joka 
heti kasvihuoneeseen saapuessa 
tunnistaa mahdolliset epäkohdat.  
Ja miltä se kesä sitten oikein tuok-
suukaan? No se tuoksuu lomalta!

Moni tuoksu päätyy pulloon.

Aromien ympäröimä elämä

Hyvän hajun puoleensavetävä ominaisuus on tun-
nettu kauan. Vetovoimansa vaalimiseen erikoistu-
nut Egyptin kuningatar Kleopatra parfymoi laivansa 
purjeet mennessään Rooman puolelle tapaamaan 
Marcus Antoniusta tavoitteenaan valtakuntien yh-
distäminen. Historia osoittaa, että tuoksu tepsi erin-
omaisesti Marcukseen, mutta valtakunnan rajat eivät 
juuri laajentuneet.

Tuoksumuisti nostaa mieleen asioita, jotka yhdistyvät määrättyyn hetkeen. Ham-
maslääkärin odotushuoneessa tai rantasaunan koivuvihdan tuoksussa on aivan 
erilainen fi ilis.  Jotkut paikat muistetaan ominaistuoksuistaan. Paperitehdas haisee 
rahalta ja kahvipaahtimon läheisyydessä ilmaan pääsevät sadat aromiyhdisteet, 
joista voimakkaimmat säilyvät kahvipaketeissa kotipannuun asti.

Haitilla ollaan vakuuttuneita siitä, että huikentelevainen tai suorastaan uskoton 
puoliso saadaan aisoihin, jos kotona odottava mies tai vaimo vuoraa yläruumiinsa 
basilikan tuoksulla. Sen sijaan meksikolaisen mallin mukaan basilikan tuoksu tas-
kussa edistää vaurastumista. 
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Haluatko kesäheilan? Tällä reseptillä saat monta!

Valmista itsellesi kuuluisa 1800-luvun suosikkituoksu, 
jolla Euroopan seurapiireissä hurmattiin niin 

taitelijoita kuin rahamiehiä. 

Hovenia

½ dl vodkaa tai spriitä
24 tippaa sitruunaöljyä
2 tippaa neroliöljyä
4 tippaa mausteneilikkaöljyä
8 tippaa ruusuöljyä

Kaada alkoholi näyttävään lasipulloon. 
Lisää öljyt järjestyksessä ja ravista. Anna 
pullon seistä viikon kirjoituspöydälläsi ja ota 
käyttöön.

Haistelemalla eroon krapulasta

Tuoksut eivät ole vain viihdettä. Pilaantuneiden elintar-
vikkeiden haistaminen estää sairastumisen ja tulipalon 
aiheuttaman savun aistiminen pelastaa hengen. Kyse on 
myös isoista rahoista. Pelkät hajuvedet, suitsukkeet ja 
huuhteluaineet eivät enää riitä, tuoksuja halutaan myydä 
nyt voimalla.

Lääkinnällistä tehoakin löytyy. Oikeita asioita haistele-
malla asiointi apteekissa vähenee. Buranaa luomumpana 
vaihtoehtona krapulan tuskaan suositellaan ruusun, pi-
parmintun tai fenkolin nuuhkaisemista. Eri asia sitten on, 
kuka uskaltaa hädän hetkellä ainoastaan tähän vihjeeseen 
luottaa. 

Mustasukkaisuuden raastavaa tunnetta torjuvat kamo-
millan ja bentsoen tuoksut aromaattisina öljyinä. Ham-
massärkyä helpottavat neilikka, kamomilla, piparminttu 
sekä muskottipähkinä. Noidannuoli puolestaan katkeaa 
inkiväärin ja mustapippurin höyryissä. Voi tosin olla, että 
aika hurjasti saa haistella. 

Resepti on napattu Mari Kiistalan kirjasta 
”Ruusuvettä ja koivunlehtiä”.

Teksti: Elina Nihtilä  Kuvat: Elina Nihtilä ja pixabay.com
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Kuvien kollaashi

Maaliskuussa kolmen päivän sisään mahtui huikaisevasti hupailua, sillä torstaina 17.3. mittelöitiin 
sekä viininvalmistuksessa että pöytäfutiksessa. Seuraavana lauantaina vietettiin vielä seminaari-
tanssiaisiakin. 

Viinikisoissa lahjomaton ja tarkkamaistinen tuo-
maristo laittoi juomat järjestykseen. Kolmen parhaan 
taulukko näytti lopulta tältä:
1. Elina & Elisa - Mustaherukkaviini - 20,8
2. Toni Valo - GlöGlö - 20,5
3. Tuomas Gört - Marja-aronia - 18,5.

Don Reijoksi nimetty mustaherukkaviini oli balanssissa 
(ks. ehdotus etiketiksi). Muutoinkin tasoa kehuttiin, ja 
tavanomaista kiintiökiljukandidaattiakaan ei kilpavii-
neistä tällä kertaa löytynyt.

Myöhemmin samana iltana pöytäfutiksen 
LM-karkeloissa meininki oli kova ja pullat hilloa 
täynnä, hiki haisi ja posket ja nenät punoittivat in-
nostuneen kisatunnelman ansiosta. Ja miksipä ei 
olisi ollut intoa ilmassa, kun jalossa lajissa kamp-
pailtiin himoitusta, karkilla täytetystä pytystä.

Tiukkoja olivat trikoot ja taistot, tuimia ilmeitä 
näkyi sekä katsojilla että ottelijoilla. Akiakaan 
ei ihan joka hetki hymyilyttänyt. Tasapuolisesti 
kaikkia joukkueita kuitenkin kannustettiin, ja 
häviäjät onnittelivat voittajiaan rehdisti. 

kuvaajina Laura Keulas, Elisa Uusirasi, Elina Ojanen ja Hilla Taavila.
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Lauantaina perinteiset Seminaaritanssiaiset järjestettiin Kankaisten Tilalla 
Hämeenlinnassa. Kolmoset olivat pukeutuneet parhaimpiinsa, ja saapues-
samme juhlapaikalle Quelle surprise! Puhallinorkesteri Linna Wind Band toivot-
ti vieraat tervetulleiksi! 

Lepaan mestareiksi uskomattoman tiukan ja 
yleisön eläytymiskykyä koetelleen fi naalidraaman 
jälkeen selviytyivät Joonas ja Väinö! Onnittelut! 
Pullaa kaikille!

Eläkkeelle jäänyt lehtorimme Matti 
Erkamo piti innostavan luen... siis 
puheen  alamme tulevaisuudesta. 
Ohjelmassa oli maittavan ruoan 
lisäksi tietenkin myös tanssia sekä 
ilotulituskin vielä. Heikkikin piipahti 
datamuodossa kaukaisesta Liver-
poolista asti.
Juhlan kunniaksi jär-
jestäjät olivat hank-
kineet myös liputuk-
sen, eikä sillä ollut 
todellakaan mitään 
tekemistä sen kans-
sa, että 19.3. on Min-
na Canthin päivä.
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Sivistymättömyyssanat

Tervetuloa. Käy peremmälle vain. Lupaan, että olet nyt turvassa Sirkan hömppäjutuilta ja olet 
vihdoin päässyt ainoaan ihan oikeaa asiaa sisältävään osioon tässä lehdessä, koska nyt saat 

aivoillesi kunnon virikkeitä. Laitan vain oven vielä lukkoon ja HAAAAA NYT ON MYÖHÄISTÄ ENÄÄ 
PAETA, OLET LIIAN PITKÄLLÄ! AION TAAS KERRAN VÄKISINMAATA AIVOSI TURHALLA SKEIDALLA JA 

SAADA NE TUNTEMAAN ITSENSÄ LIKAISIKSI JA HYVÄKSIKÄYTETYIKSI!
Voit syyttää vain itseäsi. Näytit siltä, että haluat oppia uusia sanoja kyseenalaisella tavalla. Saat 

mitä kerjäsit. 

Camp: viihteen, taiteen, elämäntavan tai yleensä kulttuurin muoto, jolle on ominaista 
provosoivuus. Camp tahallaan ”koettelee hyvän maun rajoja”;
Hans W:n huumori, tai itse asiassa koko persoonallisuus, on vahvasti camp-henkistä.

Chip: pieni ”siru”, joka sisältää integroidun piirin; perunalastu;
Opiston koneet jumittavat välillä niin pahasti, että niissä taitaa tosiaan olla pelkkiä peru-
nalastuja sisällä.

Credo: kristillinen uskontunnustus, erityisesti jumalanpalveluksena esitettynä; sitä vas-
taava osa messumuotoisessa sävelteoksessa;
Minä uskon Lepaaseen, kouluun iankaikkiseen, putien ja maisujen Luojaan, ja Heikkiin 
Peltoniemeen, yhteen ja ainoaan Rehtoriin jne. Kyllä te tiedätte, miten Lepaan uskontun-
nustus menee. Jos ette, joudatte painua Forssaan.

Cross-kitchen: keittotaito, joka yhdistelee eri ruokakulttuureita, monikulttuurinen keit-
tiö, sekoitekeittiö;
Et siis ole pelkästään opiskelija, joka loppukuussa nälkäkuoleman partaalla kaapii kaapis-
ta kattilaan kaiken vähänkin syötäväksi kelpaavalta vaikuttavan. Olet kokki, joka harras-
taa cross-kitchen -tyylistä ruokaa!

Dalton: eräs massan yksikkö, jota käytetään atomi- ja molykyylimassojen ilmaisemiseen;
Eurassa tätä yksikköä käytetään rikollisuuden mittaamiseen.

Defekaatio: (nesteen) kirkastaminen; ulostaminen;
Jotkut kotiviinit maistuvat kyllä siltä, että osa valmistusprosessia on todellakin ollut de-
fekaatio.

Dekoodata: purkaa koodi, muuntaa koodatusta muodosta selväkieliseksi t. muuten käyt-
tökelpoisemmaksi;
Naisten puheita ja tekemisiä tulkitessa pakollinen toimenpide. 
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Delfoimenetelmä: tutkimusmenetelmä, jossa esitetään sama kysymys useille asiantunti-
joille ja tehdään heidän vastauksistaan kooste;
Kun jollain kurssilla on useampi opettaja yhtä aikaa.

Delirium: houretila, sekavuus;
Joillain tyypeillä vallitseva mielentila.

Digiscoping: valokuvaaminen digikameralla kaukoputken läpi okulaarisuurennusta käyt-
täen;
Helpottaa stalkkaamista huomattavasti perinteiseen ikkunoista sisään kyttäämiseen ver-
rattuna. Suosittelen!

Diiva: vaativainen tai hienosteleva ja oikutteleva ihminen;
Voisin taas mainita naisista jotain, mutta päätoimittajan reaktio leikkisään sovinismiini oli 
jo viimeksi sen verran ankara, että en taida uskaltaa. (pää.toim.: *Hymähtää sarkasmille 
mutta toivoo, että joku joskus jotain oppisi.*)

Dinkki: avioitunut mutta lapseton ”elintasoihminen”. Johtuu sanoista “double income, 
no kids”;
But if you do have kids you can tell those lazy bastards to get jobs -> Even more income 
and they’re almost never at the house messing up your shit.

Dipata: kastaa haarukkapaloja kastikkeeseen;
Hmmm, mikähän kastike maistuisi hyvältä haarukoiden kera? hehe……………….
HAHAHAAAHHAHAHHHHAAAAAAHAHAHAHAHHAAAA!!!!!!! Haha….ha……ha…

  Jones Sumuisin 
  *polttaa savuketta tyytyväisenä*

Was it good for you?
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Maidoke - maineensa väärti

Erilaisten ruoka- ja nautintoaineiden testaukseen keskittynyt Sirkka-osio iski korruptoituneet 
kyntensä tällä kertaa kiinni kahviautomaatin makuaarteisiin. Omassa pikku erkkerissään Päätalon 
aulassa pönöttävä masiina kätkee sisäänsä mitä yllättävämpiä kulinaarisia aistielämyksiä. Arvoste-

lijoina toimivat Elina, Elisa ja Jussi.

Tomaattikeitto

haju
Elina: basilikainen, mausteinen, vois-
ko jopa olla hyvää? (jälkihuom. Ei)
Elisa: ei haise pahalle
Jussi: samalla tasolla kuin jälkimaku, 
miellyttävä

maku
En: vieno tomaatin maku hukkuu 
suolan alle.
Es: suola hyökkää arvaamatta
Ju: ”kettu, joo kyllä täs ainakin suo-
laa on” *irvistys*, jälkimaku miellyt-
tävän lämmin

ulkonäkö
En: vetistä ja sameaa, jossa jotain 
vihreää sattumina
Es: lientä. Herttaista lientä.
Ju: ruusunmarjakiisseli, jopa kaunis

Kanakeitto

haju
En: epäilyttävä ja hivenen pohjaan-
palanut maitopohjainen kastike
Es: keitetty kana
Ju: vetisen kanamainen, kouluruo-
kalan kanaviillokin mieleen tuova 
tuoksu

maku
En: suolainen 
Es: veteen liuotettu liemikuutio
Ju: Kuumaa merivettä, jossa on pi-
detty kananluuta kolme sekuntia ja 
voilà! Mm-mm-mmm, valmista nau-
tittavaksi. *voimakasta sarkasmia*

ulkonäkö
En: Kermainen, lupailee täyteläistä 
makua ja ihanaa ruokanautintoa. 
Es: hempeän petollinen
Ju: pettävän kermainen

yleisarvosana: Hyi
Jälkituoksu ja -maku miellyttäviä, maku tuo mieleen suolatun meriveden.

yleisarvosana: Yök!
Edellistä lempeämmästä ulkomuodosta huolimatta 
suola käy edelleen kimppuun kuin ateenalaiset Troijan. 
Maultaan pahempaa kuin tomaatti, mutta haisi siltä 
kuin pitikin!

Eräs ohikulkenut kaksikko mietti ääneen, mistä tuo 
ruoan haju Päätalolla leijailee. Kauempaa keitot siis aina-
kin tuoksuivat ruoalta.

Tuolta ne tulee, kaikki maut.
Musta kahvi

haju
En: sumppiintunut, väkevä tuoksu
Es: halvin mahdollinen kaupan 
oma merkki
Ju: automaattikahvi, pannun pohja

maku
En: hyvin kitkerä ja pistävä maku. 
Ei voida kutsua enää kahviksi
Es: Jos pannun pohjaan kiinni pala-
nut kahvi raavittaisiin pois ja uutet-
taisiin uudelleen, se maistuisi tältä.
Ju: maku pelkkää tuoksua, mais-
tuu nenässä. Kahvi on pelkkää 
show’ta, ulkonäkö ja haju antavat 
vaikutelman kahvista mutta maku 
jää tyystin puuttumaan.

ulkonäkö
En: alussa ollut vaahto isoine ilma-
kuplineen loi epäilyksiä, jotka vah-
vistuivat: näyttää juurikin pohjaan 
palaneelta kahvilta.
Es: tyhmempi voisi erehtyä luule-
maan kahviksi
Ju: näyttää erehdyttävästi kahvilta

Yleisarvosana: Hmm?
Hyvin kummallista. Ehkä jossain toisessa ulottuvuudessa tämä neste on saattanut saada kahvin 
statuksen. Kahvin nymfi vaihe? Tai kahvin ilkeä äitipuoli?
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Musta kahvi ja sokeri

haju
En: makean pistävä
Es: hivenen kookokseen vivahtava
Ju: makeahko sivujuonne

maku
En: kahvin kitkeryys hukutettu soke-
riin, sopii makeanhimosta kärsiville 
varsin mainiosti! Mikäli makeanhi-
mo menee sairauden puolelle.
Es: makeaa kuin siirappi, sokerin 
saturaatiopiste saavutettu
Ju: sama kokki, joka on lisännyt 
liemiin suolan, on lisännyt tähän 
sokerin

ulkonäkö
En: yhtä epäilyttävä kuin musta 
kahvi
Es: synkkä ja ilkeä
Ju: näyttää kahvilta, mutta muu-
toin säätämisen varaa

yleisarvosana: öö-ö 
Aiemmin mainitussa rinnakkaisuniversumissa asuvan dementiapotilaan kahvi, lisää nimittäin aina 
hörpätessään lusikallisen sokeria, koska on unohtanut laittaneensa jo.

Täydellisellä välinpitämättömyydellä 
ja mittayksiköiden unohtamisella 
luodut Nescafén automaattijuomat!

(Tarjoiluehdotus. Kuvan viineriä ei saa 
kahviautomaatista. Eikä porsliinikuppia. Eikä lusikkaa. 
Eikä tuollaista kahvia. Mutta jotain sen nimistä!)

Sitruunatee

haju
En: haisee ihan Strepsilsin sitruu-
nayskänkarkeilta
Es: yskärkarkit ja esanssisitruuna
Ju: keltaiset vicksit

maku
En: pistävällä tavalla kurkkukarkit
Es: iskee ja pakenee saman tien
Ju: aikakin saada jotain hyvänma-
kuista, toisaalta hyvyys saattaa 
johtua siitä, että aiempien juomien 
pieksämät makunystyrät iloitsevat 
saadessaan jotain edes puoliksi 
juomakelpoista

ulkonäkö
En: pitkään haudutettu musta tee
Es: kun hajun yhdistää reunavaah-
toon, voisi sen sekoittaa johonkin 
pesuaineeseen 
Ju: tavallisen teemäinen

yleisarvosana: no joo
Kesken koulupäivän yllättävä kurkkukipu voisi lannistua tällä. Kurkkupastilli juotavassa muodossa.

Kaakao
 
haju 
En: ihan jees, ei lupaile turhia (eikä 
yllätä positiivisesti)
Es: aika autenttinen
Ju: veteen tehty pussikaakao

maku
En: pienesti kaakaoinen, vetinen
Es: hyvä yritys 
Ju: jauhoinen suutuntuma, veteen 
tehtynä jättää pliisuksi kokemuk-
sen, ensimmäinen sekunti suussa 
maistuu hyvältä

ulkonäkö
En: mitäänsanomaton
Es: näyttää siltä miltä pitääkin
Ju: näyttää siltä mitä on, Nescafé 
näköjään panostaa siihen liikaa. 
Mitenkäs Nestlé sitten, hyvä maku 
mutta paska ulkonäkö?

yleisarvosana: Nam?
Ei herätä intohimoja suuntaan eikä toiseen eli vähän niin kuin Martin Freeman. Toisin kuin isänsä 
Morgan!
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haju
En: salaileva, peittelee jotain tum-
maa ja pahaa, menneiden aikojen 
synkkää salaisuutta
Es: mustaa kahvia jossain kaukana
Ju: haisee kaukaa hyvältä, läheltä 
mustan kahvin kitkeryys

maku
En: mustan kahvin kitkeryys tun-
kee läpi, tilannetta yritetty paran-
taa sokerilla ja maidolla
Es: kuten maidoke itsessään, teol-
linen
Ju: täyteläisemmällä maulla ihan 
hyvää ehkä; Frankensteinin kahvi, 
lisäosilla yritetty saada jotain eloa 
menetettyyn tapaukseen.

ulkonäkö
En: valkoista vaahtoa, jossa rus-
keita pilkkuja, rasva liikkuu veden 
päällä
Es: alun ruskeat pisteet toivat toi-
veita suklaasta, mutta pettymys 
oli suuri juoman tasoittuessa
Ju: tasoittuessaan näyttää maito-
kahvilta, alun vaahto näyttää saas-
tuneen vesistön kuonavaahdolta

Kahvi, maidoke ja sokeri

yleisarvosana: hhmm! *ilahtuneesti*
Parempaa kuin kahvi ja sokeri. (Tässä välissä joku (Jussi) heitti rasistissävytteistä vertailua, jota 
emme paina.)

Kahvi ja maidoke

haju
En: maidoke neutralisoi hajun, ha-
juttomuus on petollista
Es: heikosti kaakaohko
Ju: ei hajua, ehkä taitavan kono-
söörin nenässä jotain väräjää

maku
En: kitkeryys valtaa suun
Es: ei maistu kahville, maidolle eikä 
niiden sekoitukselle. Elää omassa 
makumaailmassaan haluten olla 
jotain muuta
Ju: jotain kaakaon ja mustan kah-
vin välistä, niiden sekasikiö, jota 
pidetään väkisin hengissä kahviau-
tomaatin sisuksissa ja joku huutaa 
epätoivoisesti ”Kill me!”

ulkonäkö
En: vetistä kahvi, johon lirautettu 
jotain maidon kaltaista. ”Haa mai-
doketta!”
Es: laiha kahvi rasvattomalla mai-
dolla 
Ju: taas kerran, jätevaahto

yleisarvosana: Pyh!
Totaalisen ala-arvoinen ja epätoivoinen yritelmä luoda jotakin maitokahvin tapaista, maidoke ja 
”kahvi” kertonevat kaiken tarpeellisen.

Mikä siinä muka on niin vaikeaa, tuossa on kahvi ja tuossa on maito!
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Kokonaisuutena kahviautomaatin antimet eivät saaneet kovin lämmintä vastaanottoa raatilaisil-
ta. Taustalla voisi ajatella olevan testaajien alitajuntainen sympatia materialisoituneen maapallois-
tumisen antikristuksen eli Nestlén hyväksikäyttämiä kehitysmaiden asukkaita ja riistokapitalismin 
orjuuteen kahlitsemia tuottajia kohtaan, mutta todennaköisempi syy on se, että automaattikahvi, 
-tee, -tomaattikeitto, -kanakeitto ja -kaakao yksinkertaisesti maistuvat pahalta. Paitsi cappuccino, 
jonka suuta hellivä pehmeys, kieltä syleilevä kermaisuus ja makunystyrät ylienergiseen kalinkaan 
houkutteleva sokerisuus tuovat jälleen todeksi sen, mitä kaikkea kaunista kemiallisilla esansseilla 
ja lisäaineilla voikaan saada aikaiseksi.

Mutta muista! Automaatista tilattujen juomien kontentti on hottia, eli anna muovimukin sisällön 
ilmaantua ja maun tasoittua ennen nauttimista. Kahvi ei maistu hyvältä, jos suu on vesikelloilla 
palovamman jäljiltä.

Cappuccino

haju
En: makean täyteläinen
Es: karkkimainen, täyteläisen ma-
kea
Ju: aavistus kermatoff eeta ja lap-
suuden viileitä sadepäiviä, mäyte-
läisen takea

maku
En: paras, juotavin, voisi juoda 
jopa koko mukin. (Legenda kertoo 
kolmesta mukillisesta puolessa 
tunnissa. Beat that bitch!) 
Es: kaiken jälkeen helpottava
Ju: jotain kahvin ja kaakaon välis-
sä, yhdistää näiden hyvät puolet; 
kahvin ja maidokkeen hyvä kak-
soisveli, kuten Arska ja DeVito 
Identtisissä kaksosissa.

ulkonäkö
En: pehmeä
Es: täyteläinen
Ju: ei näytä miltään, ruskeaa juo-
maa

yleisarvosana: nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom. 
om. Raadin selkeä suosikki.

Kerrankin ei näytä miltään, minkä haju ja maku kuitenkin korvaavat. Nescafén konsepti mennyt 
pahasti piloille tässä tapauksessa.

Hhmm, mitä mahtaa Elina 
miettiä? Ehkä lehmiä.
Tai automaatin herkullista 
cappuccinoa!



Kesäbingo

Nyt pallot pyörimään ja ruksitussit käteen, koe elämäsi kesä ja... ja kaikkea 
huisin kivaa ja... ja silleen. Pidä hauskaa.

Palelet töissä toppa-
housuissa ja manaat 

nykyajan kesiä ja 
kyllä ennen oli kaikki 
paremmin. Elokuussa 

valitat, kun on liian 
kuuma.

Haet radion tms. 
takaisin.

Perit kaukaiselta 
Qatarin-sedältä kaksi-
mastoisen kuunarin, 
jolla purjehdit Saint 
Tropez’hen ja Mal-
lorcalle - tai ainakin 

Vaasaan.

Selviät juhannuksesta 
hengissä.

Lupaat itsellesi, että 
tästä tulee paras kesä 

IKINÄ!

Heität radion tms. 
järveen, kun kuulet 

neljännensadannen-
kuudennentoista 
kerran Valvomon 

Mikä kesän tai Mam-
ban Vielä on kesää 

jäljellän.

Valinnainen onnel-
linen sattuma, johon 
liittyvät polkupyörät 

tai moottorisahat 
sekä jogurttijäädyke, 
samppanja tai kaste-

madot.

Festareilla eksyt epäi-
lyttävään seuraan, 
joka ei polta pilveä, 

yritä juottaa  uimaren-
kaassa salakuljetettua 

omapolttoista tai 
tarjoa “minttukarkke-

ja”. Petyt.

Paistat vahingossa 
grillimakkaran tilalla 

jotakin muuta.

Teet jussina (tai 
vaihtoehtoisesti 
Jussina) kansan-

perinteellisiä taikoja. 
Katsot kaivoon ja 
näet alasti jonkun, 
jota et halua nähdä 
enää milloinkaan.

Ostat tietyn fi rman 
jäätelökioskilta 
irtojäätelön ja 

äkkiä koet suurta 
samaistumista 

pingviineihin. Isket 
tötterön naamaasi 

nokaksi.

Ymmärrät, mikä ero 
on aurinkovoiteen 
suojakertoimilla 10 

ja 50.

Käyt uimassa ja 
tapaat rannalla Paul 

McCartneyn.

Hankit kesäheilan./ 
Oletat hankkineesi 
kesäheilan, joka ei 

välttämättä ole asiasta 
tietoinen. (Kokeile 
lähettää vielä pari 

alastonkuvaa itsestäsi, 
ehkä se sitten tajuaa.)

Ylitse lentävästä 
kuumailmapallosta 

putoaa piknikviltillesi 
jyrsijän kokoinen 

safi iri. Viet sen pant-
tilainaamoon ja ostat 
rahoilla hyppykepin ja 

knallin.

Muistat, että tästä 
piti tulla paras kesä 

IKINÄ! 
Eipä tullut.

Jos onnistut ruksittamaan vähintään kaikki 
kohdat, saat olla hurjan ylpeä itsestäsi. Voit 
palkinnoksi leikata tuosta valitsemasi man-
sikankuvan ja teipata sen vaikka otsaasi. 
Noin! Kaunis olet.
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