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Yhteiskunnallisuus ei taida määritellä Sirkka-lehden sisältöä juurikaan. Koska on kuitenkin aina hauska 
rikkoa kaava, ajattelin kerrankin olla ajankohtainen ja polveilevahkosti käsitellä sellaista teemaa kuin rasismin 
randomius. 

Olen kotoisin maalaiskaupungista, jossa ennen tätä syksyä ainoat ulkomaalaiset ovat joko katalogista valittuja 
thaivaimoja tai opistolla musisoimassa piipahtaneita etnohemmoja. Kaikenlainen poikkeavuus (kylähulluutta ei 
lasketa, se on ihan normisettiä) aiheuttaa edelleen päänkääntyilyä ja supinaa Nesteen kulmapöydissä. 

1990-luvun loppupuolella kaupungissa hääräili suhteellisen aktiivinen skinhead-ryhmä. Se piti majaansa 
rautatieaseman viereisessä räkäläs- siis kuppilassa, eikä aseman lähiympäristö oikeastaan vieläkään ole 
palautunut maineeltaan lapsiperheitä houkuttelevaksi.

Kuitenkin vielä vuonna 2008 skinit olivat sen verran voimainsa tunnossa, että kun tuolloin nouseva tähti Cheek 
tuli keikalle paikkakunnan ainoaan yökerhoon, uhosi jengi antavansa ”sille lökäpöksypellelle turpaan niin ettei 
peilistä itteensä tunnista.” No, sanat syötiin ja Cheek kohosi arvoon arvaamattomaan. Olisiko Suomi parempi 
paikka jos lupaus olisi pidetty, se jätettäköön jokaisen omantunnon ja musiikkimaun varaan.

Muusikot eivät kuulu skinien alkuperäiselle yhteiskunnan viholliset -listalle, mutta ehkä lahtelaisten räppäreiden 
invaasio suomalaisen populaarimusiikin aarniometsään koettiin maahanmuuttoa vastaavaksi uhaksi, jossa 
yhtä lailla pätee vanha kunnon ”Ne vie meitin työt ja muijat” -argumentti ja jonka ratkaisemiseksi jotakuta eli 
ketä tahansa pataan vetäminen on tuhannesti tehokkaampaa kuin esimerkiksi keskusteleminen. Pikku hiljaa 
skiniryhmä on vaipunut hiljaisuuteen, lopullinen niitti taisi olla kantabaarin konkurssi.

On sanottu rasismin olevan kantasuomalaisille kuin seksuaalinen häirintä miehille: Ilmiöstä on kuultu, 
mutta omalle kohdalle sitä ei ihme kyllä ole sattunut. Koska olen suomalainen ruma nainen, olen säästynyt 
kummaltakin, mutta edelleenkään se ei tarkoita, etteivätkö ongelmat olisi todellisia! Rasismin perusteleminen 
triviaaleilla ja tilanteeseen täysin liittymättömillä seikoilla tekee todistelusta useimmiten naurettavaa kuultavaa. 
Huolestuttavaa siitä tulee siinä vaiheessa, kun jokainen mahdollinen itseensä kohdistuva minimaalinenkin 
epäkohta oikeuttaa huutelemaan ääliömäisyyksiä.

Alkupamauksessa (ks. s. 9) yökerho UPiin jonottaessamme takaamme alkoi kuulua kirosanojen rytmittämää 
valitusta, kun jonon vieritse sisään pyrki joukko ulkomaalaisen näköistä väkeä. Tämä kirvoitti sellaisia 
puhetaidon helmiä kuten ”Menkääs mamut sinne jonon päähän kuten kaikki muutkin, saatana.” ja ”Kuinka 
paljon noillekin on rahaa syydetty, vois vähän oppia jo käyttäytymään!”

Edellisen väitteen taustaoletus ihmetyttää suuresti, sillä suomalaisuus ja jonossa etuilemattomuus eivät 
todellakaan korreloi keskenään; Tämä tulee todistettua mitä tahansa bussipysäkkiä tarkasteltaessa. 

Lisäksi jokaiseen ns. oikeaan suomalaiseen on yhteiskunta tuhlannut satoja tuhansia euroja lapsilisien, 
opintotukien, koulutuksen, neuvoloiden, sairaanhoidon, kirjastojen, uimarantojen ja minkä lie muodossa. Miksi 
eivät takanaseisojat huudelleet ohi kulkeneelle spurgumummolle ja käskeneet tämän lopettaa juominen ja 
samalla pelastaa kansantalous? Ei se katkaisuhoitokaan ihan ilmaista tässä maassa ole kuulkaas. Ties kuinka 
monta sotaveteraania silläkin summalla saisi ruokittua ja vaipatettua.

Tiedetään, syyllistämisen kohteen vaihtaminen maahanmuuttajataustaisista alkoholiongelmaisiin ei ratkaise 
mitään. Mikään tietty yksittäinen ryhmä ei ole aiheuttanut kaikkea pahaa eikä toisaalta myöskään pysty 
muuttamaan kaikkea paremmaksi. Maailma on ihmiselle aivan liian monimutkainen paikka mutta silti aina voi 
yrittää ymmärtää asioista toisenkin puolen. Ja kolmannen. Ja ehkä neljännenkin.

Lopuksi täytyy tunnustaa, että nyhverönä ex-humanistina en luonnollisestikaan uskaltanut sanoa baarijonon 
huutelijoille yhtään mitään, vaan puran ärtymystäni kirjallisesti kaukana sotatantereelta ja moraalisen etevyyden 
viitta harteillani. Sehän toimii aina.

Tasapuolista onnelllisuutta kaikille.

Sanon nyt minäkin sitten tästä asiasta jotain.
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Mikko Yli-Kauppila  

1: Puutarhatalous/ talousaineet, yrittäjyys ja osin avomaan viljelyn suunnittelu. Kahvipöydässä 
höpisen päivän aiheista ja muuten asiasta ja sen vierestäkin.

2: Lepaa on pitänyt hyvin paikkansa puutarhaopetuksen kartalla - ja omin silmin nähtynä tulevaisuus 
näyttää lupaavalta. Paljon uusia opiskelijoita, ja maantieteellisesti laajalta alueelta. Meininki on 
nuorekas ja rento.

3: Ottaa opiskelu sopivan tosissaan, mutta muistaa myös pitää yllä suhteita työelämään harjoitteluissa 
ja työjaksoilla. Menkää ihmeessä ulkomaille vaihtoon, sillä se voi ratkaista tulevan työuran suunnan! 
       Motto: Carpe Diem eli tartu tilaisuuteen.

Uusia naamoja hei!
Tänä syksynä opiskelijoiden ohella myös opettajakuntaan on saatu uutta verta. Tässä he esittäytyvät lyhyesti 
omin sanoin. Jos kuviansa kaipaatte, käykää itse katsomassa!

1: Vastuualueesi opetuksessa ja roolisi opettajainhuoneen kahvipöydässä.

2: Miltä meininki Lepaalla on tähän mennessä vaikuttanut?

3: Mikä on tärkein neuvo, jonka itse opit opiskeluaikoinasi ja jonka haluat jakaa tuleville sukupolville?

Kati Vesala

1: Opetan kaikkia kuraisia aineita, jotka liittyvät 
maarakentamiseen. Olen myös HOMSNU14 – ryhmän 
tutor-opettaja.

Roolini opettajainhuoneen pyöreässä kahvipöydässä on 
pitää nurkkapaikka kunnossa. 

2: :o)

3: Jos jotain neuvoja sain opiskeluaikoinani, niin ei kyllä 
jäänyt mieleen. Mutta kun menette työelämään, niin 
olkaa avoimia ja ennakkoluulottomia.

Mika Järvinen

1: Opetan tai olen osallisena koneharjoituksissa, kasvihuonelai-
toksen tekniikassa ja ilmastonsäädössä, koristekasvien, vihan-
nesten ja taimien kasvihuoneviljelyssä, ohjaan puutarhatalouden 
harjoittelua, kaupunkiviljelyn perusteissa, talousasioissa sekä 
puutarhatalouden että rakennetun ympäristön puolella.

2: Olen ollut Lepaassa töissä vuodesta 1992 asti. Tähän syksyyn 
asti vastuualueenani oli Lepaan kasvihuoneviljely. Elokuun alussa 
aloitin opettajan. Opettajanhuoneessa on innostunut yhdessä 
tekemisen meininki.

3: Perusasioiden hyvä hallinta ja ilmiöiden teoreettisen taustan 
tunteminen helpottaa asioiden ymmärtämistä ja uuden oppimista. 
Kokemusta käytännön puutarhatyöstä kannattaa hankkia aina 
kun se on mahdollista.
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Ei kyllä nyt ihan oikeesti, vähän rajaa kun on niin rankkaa.

Maanantaina

Jee pääsee kouluun ja pois töistä kun on ollut niin raskasta siellä. Ihanaa kun on tämä opiskelu tässä niin tulee 
semmoista vaihtelua, kyllä tekee hyvää päästä pois arkirutiineista uuden ja inspiroivan ääreen! Tosi mukava 
nähdä koulukavereitakin pitkästä aikaa.

Kaksi tuntia kurssin aloitusta? No en kyllä viitsi sen takia lähteä ajamaan, kai se selviää moodlestakin sitten 
joskus.

Se on kyllä huonoa toi tiedottaminen, tunneilla vaan kerrotaan asioista ja se on kyllä väärin niitä kohtaan, jotka 
ei kerkiä paikalle. Jollei nyt hetikohta ole kaikkea moodlessa laitan sille opettajalle meilissä pari valittua sanaa.

Tiistaina

Neljä tuntia aamupäivällä. Onks pakko, sitten multa menee iltapäivä ihan hukkaan ja pitää siellä kämpillä lojua. 
Voisi tietty tehdä jotain tehtäviä mutta tehokkaammin mä kyllä tekisin niitä kotona... oikeastaan kannata vielä 
lähteä, mä laitan opettajalle sitten meiliä et mitä siellä tunnilla puhuttiin. Vaikka ilmoitin kyllä töihinkin, että 
olen koulussa. Jos joku soittaa, ei pidä vastata ja soittaa takaisin vasta ruokatunnin aikaan.

Pitää vaan muistaa se sitten, jos joku töistä soittaa.

Keskiviikkona

Missähän meillä muuten on ne tunnit, muistanu moodlesta tarkistaa ja se on niin vaikea käyttääkin.

Pitääkin laittaa opettajille meiliä, et vois näistäkin tiedottaa suoraan jokaiselle sähköpostilla ja oikeastaan teks-
tarillakin. Olikohan ne tunnit nuorten kanssa, näkyyks ketään missään…?

Torstaina

Tehtävää pukkaa, siis ihan hirveen rankkaa, mä en kestä. Kahden viikon päästä jo palautus? Miten ne kuvittelee 
et mä pystyn tän tekee, mä vaan kysyn!? Mun pitää hoitaa kotia ja mun pitää käydä töissä ja viikonloppuna on 
vielä serkun kaiman rapujuhlatkin, siinä menee koko viikonloppu ensin aloitellessa ja sitten toipuessa ja sit 
pitäisi muka viikonloppuna laatia joku siis mikä kaavoitusyleisluonnos-skissi? Mä laitan sille opettajalle nyt kyl 
kipakan meilin, se ei selvästikään tajua, miten rankkaa tää on ja vois niinku vähän kohtuullisempaa olla tää koko 
touhu meitä monimuoto-opiskelijoita kohtaan.

Perjantai

Neljään asti tunteja? Perjantaina!? Eikö nää saa mitään järkeä tähän touhuun, pitäisi ajatella niitä, jotka joutuu 
ajamaan pitkän matkan ja pääsee kotiin vasta viiden jälkeen, perjantaina! Tästä mä kyllä annan palautetta ihan 
rehtorille asti. Sekin on niin väärin, että nuorisopuoli saa joka päivä koko ajan opetusta ja meidän tarvii sit vaan 
pärjätä näillä lähiviikon parilla tunnilla. Ihan ite joutuu kaiken tekemään.

Onneksi pääsee ensi viikolla töihin lepäämään.

Lähiopetusviikko - Aikuisopiskelijan tunnelmia
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pirkka lager
Väri: Vaalea, hyvä, Elovenatytön lettimäisen aurinkoi-
nen                          
Tuoksu: Limonadi, maltillisen maltainen, makea, 
sieluton                         
Maku: Makea, laimea mutta maukas, vetinen, pain-
ovoimaton                  
Selvästikin hyvää keskitasoa raadin mielestä.

a. le coq
Väri: Vaalea, meripihkan valaistunut                                                                     
Tuoksu: Hedelmäinen, sitruksinen, maissimainen, 
piilevän hento               
Maku: Kevyt, laimea, lässähtävä                                                                          
Ilmeisesti varsin mauton yksilö, kuitenkin ihan 
juotavaa.

sandels
Väri: Kultainen, oranssihtava, kellertävä                                                       
Tuoksu: Raikas sadepäivä, neutraali, popcorn (tarjol-
la olleet naposteltavat saattoivat vaikuttaa tähän)                                                                             
Maku: Vahva, tulvaportin sakkaava
Vahvemmalla maullaan edukseen erottuva.

Välihuomautuksena mainittakoon, että tässä vaiheessa 
kun kolmatta olutta maisteltiin, viriteltiin jo yhteislaulua 
Junnu Vainion tahtiin. Liekö maisteluannos ollut liian 
runsas… Vaiko juuri sopiva?

karhu
Väri: Tumman keltainen, ruskea, huulekas ambrosia
Tuoksu: Viipyvän tuuleton, ei tuoksu
Maku: Täyteläinen x4, sulavalinjaisen ummehtunut
Erittäin täyteläinen maku ja mieto tuoksu, raadin 
suosikkeja.

koff
Väri: Perusbisse, isänmaallinen, multaisen viehko
Tuoksu: Ylitse paahtunut seireeni, hajuton, kirpeä
Maku: Mauton, tunkkainen, pistävä, ruudin käryävä 
sihahdus
Aika pitkälti hajuton ja mauton liemi. 

karjala
Väri: Sakea, fossiilin keltainen, tumma, tummahko
Tuoksu: Mantelimainen, hiivahirviön paluu, hiivainen, 
tunkkainen
Maku: Mieto, loppua kohti paksuuntuva, kultainen, 
merimetson vivahteleva
Tumman värinen ja hiivaisen hajuinen, mutta 
vivahteikkaan makuinen.

nikolai
Väri: Ananaslimsa, vaalea olki, hehkunsa menettänyt 
meduusa
Tuoksu: Siivetön outolintu, virtsa
Maku: Paska, mauton, mitätön
Ylivoimainen inhokki, tässä 
alkoholittomassa surkimuksessa 
paras asia oli väri.

lapin kulta
Väri: Kohtuu-, keski-, oranssin- ja kullankeltainen
Tuoksu: Kukkainen, harras Belle epoque
Maku: Kohtalaisen kevyt, hyvä, avantgardmainen 
siluetti
Kaunis väri ja houkutteleva tuoksu yhdistettynä 
hyvään makuun. Taisi olla raadin ykkössuosikki!

23.9.2015 järjestettiin taas kerran perinteelliset ja eeppisen maineen saaneet olutmaistajaiset jo peräti 1. ker-
ran. Arvovaltainen raati koostui mittavan kokemuksen ja herrasmiesmäisen olemuksen omaavista kaljaveikoista, 
joita voi huoletta kutsua asiantuntijoiksi oluenjuonnin saralla. Maistettaviksi oluiksi valikoitui tällä kertaa 10 
kpl marketin perusoluita: A. Le Coq, Koff, Karhu, Kukko, Karjala, Sandels, Lapin Kulta, Olvi, Pirkka Lager ja 
sokerina pohjalla alkoholiton Nikolai. Raatiin sen sijaan valittiin 6 kpl Lepaan hienoimpia ja kultivoituneimpia 
herrashenkilöitä: Joel ja Toni Härkönen, Väinö Mensio, Hans Wahlsten, Olli Latvus ja Aki Kirjavainen. Toim-
itsijana toimi toimittaja Jussi Suominen.

Oluita ruodittiin hajun, värin ja maun perusteella sokkotestinä (yksi raatilainen fiksoitui kylläkin jostain syystä 
lähes yksinomaan vaahdon laatuun), ja tulokset olivat seuraavanlaiset:

totuuden ÄÄrellÄ:

olutraati
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Kas siinä se! Vihdoinkin oluenjanoiset herrat (ja miksei naisetkin, saavathan ne nykyään ajaa autoa ja 
äänestääkin, niin voisin kuvitella, että jotkut epäsovinnaiset yksilöt juovat silloin tällöin oluttakin… (päätoim. 
huom. Jahas.)) Kröhöm! Mihin jäinkään? Ai niin! Siis vihdoinkin oluenjanoiset ihmiset kautta maan – ei, kautta 
maailman – voivat lopettaa loputtoman lorvimisen kaljahyllyn edessä, koska nyt heillä on kattava opas peruso-
luiden valintaan! Muistakaa kuitenkin varovaisuus, koska suuren voiman mukana tulee suuri vastuu. 
Okei, ei tämä opas kenestäkään Hämähäkkimiestä tee, mutta jonkun asteista ryömimistä voi silti olla luvassa, 
jos ei pidä varaansa.

Raati laittoi hienosti kroppansa ja psyykensä likoon 
yhteisen hyvän vuoksi, vaikka jätkien ulkomuodosta 
päätellen molemmat lähestyivät kriittistä pistettä kovaa 
vauhtia jo paikalle saapuessa. Tosin oluen elähdyttävä 
vaikutus ja terveyttä tukevat entsyymit tuntuivat ainakin 
toimittajan ruumiissa vielä seuraavanakin päivänä, joten 
eivätköhän kunnianarvoisat raatilaisetkin ole hengissä.

Lopuksi vielä kunniamaininta Joel Härköselle kaikkien 
oluiden tunnistamisesta oikein. Jonkinlaista fiilunkia kyllä 
epäiltiin, mutta menköön se kateuden piikkiin.

Hansin vaatimuksesta mainittakoon vielä, että hänelläkin 
olisi ollut kaikki arvaukset oikein, mutta kohtalokas 
merkintävirhe pilasi hänen suorituksensa.

Seuraavaksi gentlemanniklubi kokoontuu kenties viskin maistelun merkeissä, mutta katsotaan nyt.

Jones Sumuisin

olvi
Väri: Tumman keltainen, keltainen, virtsankeltainen
Tuoksu: Kultainen, kevyen hiivainen, hämärä bingo
Maku: Manteli, geysirin huumaava, hapokas
Ihan ok peruskamaa, ei herättänyt suuria tunteita 
suuntaan taikka toiseen.

kukko
Väri: Kevyt, vaalea, raikas pisuaari
Tuoksu: Näkymätön esirippu, kevyt, sokerinen
Maku: On, virtsainen, katkennut Tower bridge, 
hapokas, sitruksinen
Maultaan raikas, mieto haju ja väri. Tämäkin maistui 
raadille aika hyvin. Erottui selkeästi keskitason 
ölveistä olemalla tovereitaan pirteämpi.

Oispa kaljaa.

Voittaja ja palkintosuklaa

6



Kirjasto ja kioski ovat täynnänsä opuksia, joiden edessä pieneltä opiskelijalta menee herkästi sormi suuhun. 
Niitä on niin paljon ja niissä on niin hienoja sanoja! Sirkka on jo aiemmin auttanut pulaista koululaista Ota, 
lainaa, jätä -listauksella ja nyt otetaan uusi kierros seuraavan sukupolven pelastukseksi.

Viheralueiden hoito, VHT´14 (Viherympäristöliitto)
Ota tai lainaa

VHT pohjautuu valtakunnalliseen viheralueiden hoitoluokitukseen ja laatuvaatimuksiin. Toimii maisujen/rak-
sujen apuna julkisten alueiden hoito-ohjeiden laatimisessa, sillä usein viittaus VHT:hen riittää ohjeistukseksi. 
Auttaa selviytymään A-, B-, C-, E-hoitoluokitusviidakossa ja suunnittelemaan hoidoltaan oikein mitoitettuja 
yleisiä viheralueita. VHT:n osaaminen antaa myös pohjaa väittelyille sen virheettömyydestä ja puutteista.

Suomen puu- ja pensaskasvio (Hämet-Ahti, Palmén, Alanko, Tigerstedt)
Ota tai lainaa 

Puu- ja pensaskasvio esittelee Suomen luonnonvaraiset ja yleisimmin viljellyt puut, pensaat, varvut ja puuvar-
tiset köynnökset. Pettämätön oikea käsi tunnistustenteissä. Epäselvissä kasvillisuustilanteissa kirjan tunnistus-
kaavio ohjaa vähintään oikeaan heimoon.
Jos tunnistat kaikki Suomen puut ja pensaat tai ei kiinnostakaan tunnistaa, lainaa. Jos et, ota.

Viherrakentajan käsikirja (Soini)
Ota tai lainaa

Viherrakentajan käsikirjan tarpeellisuudesta, tarkkuudesta ja oikeellisuudesta on monia mielipiteitä. Pelkästään 
tähän kirjaan ei kannata luottaa, vaan toiseenkin lähteeseen tutustumisen jälkeen valitaan kivalta kuulostava 
keskiarvo. Viherrakennuksen pääaineilijoille kuitenkin perusteoksena mainio. Sisältää paljon kaavioita.

Viherproggis (Karjalainen, Tajakka)
Lainaa

Viherproggis onViherrakentajaa oppikirjamaisempi ja selkokielisempi esitys samasta asiasta. Ellei ole pakol-
linen kurssikirja, lainaamalla selviää. 

Opiskelujen jälkeistä elämää ajatellen Viherrakentajan käsikirja on varmempi investointi, mutta jos ostaa molem-
mat, siinähän sitä vertailuaineistoa saa.

Viljelykasvien nimistö (Räty, toim.)
Ota tai lainaa

Kirja täynnä nimiä nimien perään ei kuulosta kovin myyvältä konsepilta. Viljelykasvien nimistö on kuitenkin 
melkoisen tärkeä teos, sillä jos kasveista puhuttaessa tai tilauksia tehtäessä viralliset, käytössä olevat suomalai-
set ja tieteelliset nimet eivät ole hallussa, ammattimaisen vaikutelman luomisesta on turha haaveilla. 
Kirjasta löytyvät myös ohjeet tieteellisten nimen kirjoittamiseen ja tiedot kasvien käyttötarkoituksista lyhentein. 

Viherammattilaisen perennakäsikirja (Tossavainen, Räty)
Lainaa tai jätä

Viherammattilaisen perennakäsikirja esittelee nimestään huolimatta suppean valikoiman kasveja. Vaikka 
perennat on esitelty huolellisesti ja tarkasti mm. istutusmäärineen ja kokotietoineen, vähäinen lajimäärä 
vääristää käsitystä käytössä olevasta valikoimasta. Ainoastaan tähän kirjaan ei pidä turvautua etenkään suunnit-
telussa. Ennen ostamista kirja kannattaa lainata ja tarkistaa, onko teos itselle ehdoton vai ei.

Valitse fi ksusti: Ota, lainaa, jätä
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Viheralueiden perennat Hoitokortisto (Taimistoviljelijät)
Lainaa tai ota

Kätevästi taskuun menevä Hoitokortisto esittelee 96 julkisille viheralueille sopivaa lajia. Kirja on suunniteltu 
mukana kuljetettavaksi, sillä se on kierrelankasidottu ja sivut hylkivät vettä. Kasveista kerrotaan mm. korkeus, 
kukinta-aika ja hoito-ohjee. Koonsa puolesta helppo ottaa varmuuden  työmaalle mukaan.

Heinäopas, Katja Orrainen (Viherympäristöliitto)
Lainaa tai ota

Kuuminta hottia puistosuunnittelussa oleville koristeheinille pyhitetty opas on tarkoitettu suunnittelijoiden 
lisäksi rakennuttajille, rakentajille ja hoitajille. Kirja sisältää kuvaukset suositeltavista, kokeilemisen arvoisista 
ja vältettävistä lajeista, tietoa käyttömahdollisuuksista ja eri kasvuympäristöistä. 
Kannattaa hommata, jos tuntee vetoa Piet Oudolfiin.

Yllä olevat teokset menevät yleiseen hauska tietää -osastoon, jolloin jossakin vaiheessa elämää ne osoittautuvat 
joka tapauksessa hyödyllisiksi. Jotkut kirjat ovat kuitenkin jo niin erikoistuneita, että niiden hankinta kannattaa 
jättää siihen vaiheeseen, kun todella tietää, mitä isona tekee:

Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita: Käsittelee 247 kasvitautia ja 249 tuhoeläintä, mitkä kiusaavat koristeka-
sveja, peltokasveja, erikoiskasveja, avomaa- ja kasvihuonevihanneksia sekä hedelmä- ja marjakasveja. 

Avomaavihannesten taudit ja tuholaiset:  Käsittelee erityisesti  kaalilla, porkkanalla, herneellä, sipulilla, 
salaatilla ja perunalla esiintyvät  haitallisimmat kasvitaudit ja tuhoeläimet.

Hedelmä- ja marjakasvien taudit: Opas on tarkoitettu  avuksi tautien tunnistuksessa ja niiden merkityksen 
sekä kehityksen ymmärtämisessä.

Hedelmä- ja marjakasvien tuhoeläimet: Perustiedot tuholaisista ja niiden luontaisista vihollisista, sekä neu-
voja tuhoeläinten aiheuttamien vioitusten tunnistamiseen eri kehitysvaiheissa.

Kasvihuoneviljelmien tuhoeläimet ja niiden biologinen torjunta: Opas kasvihuonekasvien tuhoeläimistä ja 
niiden biologisista torjuntaeliöistä. 

Mansikan taudit, tuhoeläimet ja hyötyeliöt: Esittelee mansikan tauteja ja tuhoeläimiä sekä tavallisimpia tu-
hoeläinten luontaisia vihollisia. 

Peltokasvien taudit ja tuholaiset: Esittelee haitallisimmat viljojen, heinien ja apilan siemenviljelysten, perun-
an sekä öljykasvien taudit ja tuholaiset. 

Puuvartisten taimitarhakasvien tuholaiset – kenttäopas: Sisältää yli sadan tuholaisen esittelyn sekä tärkeim-
mät petohyönteiset puuvartisilla taimitarhakasveille. 

Herukan viljely, Mansikan viljely, Omenan viljely, Vadelman viljely: Perusopukset viljelyyn.

Vihannekset - Lajit, Viljely ja Sato: Hyvä perusteos vihannesten viljelyyn.
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Kaupunki on täynnä supersankareita mutta Albertin Kellarin tunnelma on harras ja odottava, kun rastinpitäjät 
asettuvat paikoilleen ja vartoilevat ensimmäisiä ryömijöitä. Ryhmä 1 saapuu paikalle ja hetken kuluttua ilmoille 
kajahtaa Teräsbetonin Taivas lyö tulta. Alkupamaus on alkanut!

Rastilla piti siis laulaa karaokea. Biisilista oli kattava viiden kipaleen kimara, johon kuului em. Taivas lyö tulta, 
Erittäin hyvä (ellei täydellinen), Malagaan, Timantit ovat ikuisia ja Pokerface. Illan aikana saimme kuulla ja 
katsoa toinen toistaan karmeampia ja hauskempia esityksiä. 

Ensimmäinen esitys kuului parhaimmistoon, koska Teräsbetonikaan ei oikein jaksa viihdyttää, kun sen kuulee 
yhtään liioittelematta noin tuhat kertaa yhden illan aikana. Mascaran Erittäin hyvä oli, ainakin allekirjoittaneen 
mielestä, pisimpään iloa antanut kappale. Nerokkaista sanoituksista ja hienosta videosta riitti loputtomasti huvia 
raadille, esityksistä puhumattakaan. Kun nuori nainen hoilaa mikrofonin korvikkeena toimivaan harjaan ”Kun-
kulla kupolissa mätti”, ei voi kuin hymyillä!

Illan omituisimpaan joukkueeseen kuului mies-Lumikin ja Beetlejuicen lisäksi ainakin yksi Turtleseista (en 
muista oliko kyseessä Donatello, Rafaello, Da Vinci vai Karl Marx), hevonen sekä muovista valosapelia 
heiluttanut ja kylpytakkiin pukeutunut jedi (Obi Wan Relaxin?). Myös heidän esittämänsä kappaleen nimi on 
painunut unohduksen syövereihin mutta ehkä parempi niin.

”Heti shotteja!”

Tässä vaiheessa toimittajan muistiinpanot ja -kuvat käyvät sen verran sekaviksi, että tyydyn pikaiseen yhteen-
vetoon loppuillan kulusta:

Lavalla joku tekee pieruääniä, kissa juo pitkän kulauksen Ginger Joeta ja 
pitkätukat moshaavat asiaankuuluvasti. 

Lepaalaisryhmän käsitanssikoreografia on paljon miellyttävämpää 
katseltavaa kuin vihreäpukuisen miehen mooseknuckle, ja veikkaan, 
että Siwan muovikassia kantanut kapteeni Kirk olisi samaa mieltä. 

Matti Nykäsellä taas on Siwan kasseista tehty viitta. 

Jättimäistä revolveria heilutteleva Jeesus toteaa jossain vaiheessa ”Vois 
se enemmänki ****ttaa” ja joku nuolaisee Punisherin käsivarresta 
lakushottiroiskeet pois. Muistaakseni kyseinen lipoja oli naispuolinen, 
mutta en taaskaan voi olla varma. 

Samaan aikaan toisaalla Paula uhkaa vetää perseet ja Zorron miekka 
katkeaa. 

Käteeni ilmestyy iloinen rapu ja erään upseerin sotilaallinen tulkinta Jari 
Sillanpään Malagaansta saisi Tauskiinkin ryhtiä. 

Ihan perusmeininkiä siis.

Alkupamaussss

9



Vielä muutama sananen jatkoista. Skogsterin tyhjennyttyä täysin puolen yön aikaan siirrymme UPiin, joka on 
tapansa mukaan niin täynnä, että koko baari on yhtä ja samaa tanssilattiaa. Meno on siis kova. Ja hikinen.

Jatkojen jatkoissa oppilaskunnan saunalla ei tapahtunut mitään painokelpoista, joten antaa kuvan puhua puolestaan 
ja mielikuvituksenne laukata:

 Lopuksi haluaisin kiittää rastinpitäjiä, rastinkiertäjiä, Jeesusta, taskumattiani ja naista, joka antoi minulle tikkarin. 
Teitte illasta onnistuneen!

Jones Sumuisin
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S i r k a n  p u u h a k u l m a

Tässä välissä on sopiva hetki rauhoittua ja stimuloida aivoja hienomotoristen harjoitteiden parissa. 
Tussit käteen ja värittämään kuten aikuiset konsanaan!
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Kasvata sanavarastoasi ja paranna mahdollisuuksiasi päästä pätemään turhalla tiedolla.

Abderiitti tyhmyri, hölmö; Fiilikseni edellisen tentin aikana 

Agglomeraatio kasautuminen, iskostuminen; 
Jokasyksyinen tapahtuma, jolloin uudet opiskelijat saapuvat  Lepaalle

Anaalinen peräaukon kautta tehtävä; Tapa, jolla useimmat harjoitustyöt tehdään

  Anaerobinen ilmaa (happea) tarvitsematon (ja sietämätön); Olotila saunabileiden jälkeen

Anakruusi esitahti, nousutahti; Olotila ennen saunabileitä ja niiden aikana

 Analfabeetti luku- ja kirjoitustaidoton ihminen; Kuinka moni luki ANALfabeetti, eikä ANalfabeetti?

 Analgeetti kipulääke; Voi auttaa anaerobiseen olotilaan

 Anapesti ylenevä kolmitavuinen runojalka; Ainoa tapa, jolla Väinö ilmaisee itseään humalassa

 Animismi usko, jonka mukaan kaikilla tai monilla luonnon esineillä ja ilmiöillä on sielu; 
Monet jäbät uskovat näin tietyssä mielentilassa

 Antipodi siemenaiheen alkiorakon tyvipään solu; 
Kaikki tuntevat ainakin yhden tyypin, jonka älykkyys on tätä tasoa

 Argumentti (järkeen vetoava) perustelu, todistelu; Ei tepsi naisiin lainkaan (Päätoim. huom.  Jahas.) 

 Apsis puolipyöreä tila, yleensä holvattu, tavallisesti suurempaan tilaan ilman väliseinää liittyvä; 
Piristäisi huomattavasti Maratan itsemurhakoppeja

Artikulaatio ääntäminen; Kännissä helvetin vaikeaa.

 Arsina vanha venäläinen pituusmitta, noin 0,71 metriä; Tässäpä hauska leikki: Muunna oma pituutesi arsinoiksi 
ja kierrä kyselemässä kaikilta vastaantulijoilta kuin mikäkin kusipää, että kuinka monta arsinaa sinä olet? 

  Asymptootti suora käyrä, jota äärettömiin ulottuva käyrä rajatta lähenee; 
Tuo kuvaus ei ihan kertalukemisella avaudu

Atrofi a surkastuminen, kuihtuminen; Opiskelumotivaatio on varsin altis tälle

 Attrahoida vetää puoleensa; Sänky tekee tätä aina kun pitäisi lähteä klo 8.00 luennolle

 Atrappi jäljitelmä, joka laukaisee jonkin reaktion; 
Suoraan Wikipediasta kopioitu tehtävä (ja sen palauttaminen opettajalle)

Teitä sivisti Jones Sumuisin

Koska pitäähän tässä koulussa edes jotain oppia!

Pieni Sivistyssanakirja
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No todellakin! On elämä silloin tällöin sellaista scheissea, että vähemmästäkin happi loppuu ja pää repeytyy. 

Ketuttaa, kun . . .
. . . ei saa kunnon opetusta.
. . . moduulin työmäärää ei suhteuteta aikaan.
. . . väsyttää ja on nälkä.
. . . mikä ketun ”hihkutus”?
. . . KUN JOKU TOINEN OSAA PUKEA SANOIKSI PAREMMIN SEN, MIKÄ ITSEÄ KETUTTAA!

Ketuttaa kun kesä tuli. Ja meni.

Ketuttaa ruotsi.

Ketuttaa kun tomaatit on niin saatanan herkkiä enkä osaa niitä käsitellä!

Ketuttaa mm. kaikki :) 

Ketutus voi olla myös voimavara.

Ketuttaa ku Seppo lähti salkkareista

Erästä henkilöä ketuttaa kun ruoho kasvaa ja golfpallot lentää

Kyntäminen ketuttaa!

Nyt tuli syksy ja ketuttaa ku on kylmä vaik syksy on kiva

KETUTTAA KUN HALUAIS JÄÄDÄ NIIN PITÄÄ LÄHTEE JA KUN HALUAIS LÄHTEE NIIN PITÄÄ 
JÄÄDÄ

Ketuttaako edelleen?

Loppuun päivän positiiviset hihkutusvihkoilut:

Teon matotesti oli kiva!!!! :)

Hihkuttaa, kun . . .
. . . tilillä on rahaa.

PORVOOBÄNDIN BASISTI <3

Kiitos lepaa! En ole ollut näin onnellinen pitkään 
aikaan. Paras keikka ikinä! Haluan palata tänne 
uudestaan ja uudestaan. Älä pelkää pimeyttä.

Ihana Outi Tahvonen

Palsternakka.

Sirkka sanoi kerran tunnilla, et jotkut omenat näyttää 
ihan persläveltä!!! Hahah :D XD
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Sukupuolten välisistä eroista:

Varastojen kätköistä

Somistuksen varaston siivouksen yhteydessä nurkista löytyi nippu vanhoja Sirkka-lehtiä. Comic Sansin, 
tuhruisen kopioinnin ja epäselvien valokuvien keskeltä löytyi myös täydellisyyttä hipovaa journalismia ja 
erityislaatuista huumoria. Kokosimme tähän aukeamallisen helmeyttä.

Neuvoja kämppiksen karkottamiseen:
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Kuvat on kivoja
Syyslukukaudesta jo yli puolet on tarvottu. Pariin 
kuukauteen on mahtunut huimasti kaikenlaista jännää, 
vähemmän jännää, sadetta, melua naapurista, kuraa, 
niska- ja hartiakipuja, uusia ihmisiä, samoja tyyppejä, 
sulkapalloa, nättiä säätä ja omenoita, muun muassa. Ja 
lisäksi esimerkiksi tällaista.
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Tämän piti olla opas maaseutumatkailuun Hattulassa, mutta tilanteet muuttuvat ja aina ei onnistu; Hattulan 
mittakaava vaihtui Lepaaksi ja kunnan reitit kinttupoluiksi mielen maisemiin. Matkanjohtajaksi syksynsävyiseen 
kampukseen ja omaan elämäkertaansa lupautui tv:stäkin tuttu ruohonjuuritason filosofi Mauno Mato.

Aloitamme kulkumme kuusiaidan vierestä. Torstai on aurinkoinen ja niitä lokakuun kauniita päiviä, joina puissa 
on vielä lehtiä ja valo häikäisee iloisesti, ei häiritsevästi.  
 ”Jossakin vaiheessa olin empirismin ja rationalismin vakaa kannattaja, mutta vähitellen olen liukunut 
siihen käsitykseen, että todellisuuksia enemmän kuin vain se, jonka koemme tässä hetkessä. Vaikka ei kenties 
ole ammatillisesti kaikkein järkevintä tunnustaa, Narnian vaatekaappi ja elokuva Labyrintti ovat vaikuttaneet 
tässä tapauksessa ajatteluuni enemmän kuin kukaan varsinainen filosofi. 
 Maailmojen runollinen rinnakkainelo ja toisiinsa vaikuttaminen konkretisoitui minulle tällä 
hiekkakäytävällä pari vuotta sitten: Oli varhainen pakkasaamu, hengitys höyrysi ja yöllä oli satanut lunta. 
Seisoin kuusiaita oikella puolellani, ja lähes täysi kuutamo loisti suoraan edessäni. Ympärillä oli hiljaista. 
Silloin ymmärsin, että kuusiaidan takana voi olla mitä tahansa, sillä enhän minä näe sinne. Kuusiaita erottaa 
toisistaan kaiken, sen mitä on ja sen mikä on mahdollista. Liikkumattomina hetkinä se voi yhdistää tavoilla, joita 
emme osaa kielentää.”

Kilpailu suomalaisen filosofian huipulle on kovaa. Vielä vaikeampaa on pysyä korkeimmalla korokkeella ja 
olla putoamatta koko ajan kiihtyvästä tuuppimisesta huolimatta. Vaikka filosofia mielletään rauhanomaiseksi 
taiteenlajiksi, jossa asiat tappelevat ihmisten sijaan, kulissien takana kiusanteko ja sabotaasiyritykset ovat 
jokapäiväisiä. Mauno kertoo, kuinka eräällä kiertueella hänen muistiinpanonsa sotkettiin useamman kerran 
punaviinillä ja esiintymiskenkänsä täytettiin kuolleilla etanoilla. 
 ”Organisaatio ei missään vaiheessa puuttunut kiusaamiseen. Kaikki tiesivät siitä ja senkin, että 
pahimmat sadistit olivat vanhan polven filosofikonkareita, jotka vetivät salit täyteen 70-luvulla hankitulla 
maineellaan. He vähättelivät meitä nuorempia, vaikka esitysten lopussa kuinka kehuivat ja taputtelivat olalle.”
 Kun Mauno palkittiin Vuoden nuorena tulokkaana Kultainen Esa -gaalassa, hän alkoi saada uhkauskirjeitä. 
Niistä hän ei jaksanut välittää, mutta kun lopulta hänen kotiinsa murtauduttiin ja hänen palkinnoksi saamansa 
Esa Saarisen leopardibleiseri lojui revittynä sianverilammikossa, Maunon sisällä kytenyt pelko ja epävarmuus 
muuntuivat pakkomielteiseksi näyttämisenhaluksi. 
 Vaikka Maunon taidot oli ainakin osin nyt tunnustettu ammattikunnan sisällä, hänen harjoittamansa 
klassinen metafysiikka ei muutama vuosikymmen sitten ollut suuressa huudossa. Laman aikana olemassaolon 
peruskysymykset koettiin liian joutavanpäiväisinä ja niiden tuomat tunteet laimeina. Filosofialta kaivattiin 
selkeyttä ja vastauksia. ”Kukaan ei koskaan tule tietämään, onko filosofin tehtävä vastata vai kysyä. Maineen ja 
kunnian perässä minä kuitenkin yritin.”

Pudonneella vaahteranlehdellä Mauno vaikenee. Hän katselee aavistuksen apeana ympärillään levittäytyvää 
ruskeankeltaisuutta. ”Syksy on lehtien eskapismia”, Mauno lausuu vakavasti ja hiljaa. Tiedän kuulleeni suuren 
viisauden enkä osaa kuin nyökätä kunnioittavasti.

Maunon minimatkoilla
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Lopulta Mauno nousi lööppeihin ja kansan tietoisuuteen kiistanalaisilla ja rajuilla tulkinnoillaan G.W.F. 
Hegelin ja Immanuel Kantin filosofian päämääristä. Vaikka luennot Padasjoen työväentalolla ovat lähes yhtä 
suuressa maineessa kuin Jumalan teatterin kakanheittelyepisodi, Mauno itse ei halua puhua niistä. Aiemmissa 
haastatteluissa hän on kertonut häpeävänsä silloista naiivia julkisuudenkaipuutaan ja olevansa pahoillaan 
lausunnoista, joita kukaan itseään ja yleisöään kunnioittava filosofi ei sanoisi ääneen. 
 ”Kuuntelin liikaa managereja, kun olisi todellisuudessa pitänyt kuunnella hypotalamusta. Vaikka 
nykyään kuluva päivä on minulle tärkeämpi kuin koko mennyt elämäni, tuo aika herättää edelleen syvää 
katumusta”, Mauno myönsi vuonna 2010 Sydän-Hämeen Lehdessä.

Vierasvenelaiturilla Mauno viihtyy pitkään. Hän kertoo lumoutuvansa joka kerta nähdessään maailman niin 
suurena ja tyynenä. ”Vesi on kiehtova elementti: Se on pelottava ja hoitava samaan aikaan. Avartava mutta 
pusertavan ahdistava, jos sen varaan joutuu tahtomattaan. 
 Muistatko Narkissoksen? Minusta on omituista, että peiliä pidetään turhamaisuuden symbolina, sillä 
sehän näyttää asiat juuri sellaisena kuin ne ovat, virheineen päivineen. Vai onko sittenkin niin, että ihminen on 
pohjimmiltaan rakastunut eniten juuri vikoihinsa?”

Maunon muutos tietoteorian raikulipojasta hiljaisuudelta oppivaksi luonnonfilosofiksi sai alkunsa muurahaisista. 
Päämäärättömältä näyttänyt juoksentelu pysäytti Maunon miettimään, mihin muurahaiset kipityksellään oikein 
pyrkivät. Yhtenä kesänä hän vietti viikoittain kymmeniä tunteja tuijotellen kuusenneulasia rahtaavia öttiäisiä. 
 Lopulta tärkeämmäksi muodostui muurahaisten katselu sinänsä: Niillä oli syy käytökseensä, mutta 
vaikka Mauno sen mistä tahansa luontokirjasta lukikin, se ei muuttanut sitä mitä metsänpohjassa tapahtui. 
Muurahaisille ei ollut väliä, ymmärsikö Mauno niitä vai ei. Maunon ja muurahaisten todellisuudet kohtasivat, 
limittyivätkin hieman. Joka tapauksessa ne olivat ja olisivat olemassa toisistaan riippumatta.
 ”Todellisuuksien ei tarvitse olla avaruusolentojen rinnakkaisuniversumeita, jokaisessa paikassa on 
yhtä monta todellisuutta kuin on kokijaa. Elottomallakin kokijalla on todellisuutensa, se ainoastaan ymmärretään 
yksipuolisesti. Tai kuka senkin tietää, en minä ainakaan. Jos löytyy kokija, löytyy tarina ja jokainen tarina luo 
uuden, oman maailmansa.”

Ansiokkaimmat matkat saattavat olla niitä kaikkein lyhimpiä. Opettavaisimmat tarinat ovat kenties jo olemassa. 
Todellisuudet elävät rinnakkain, ja joskus ne vaikut tavat toisiinsa, tahtomattamme.

Einari Mahonen
kuvat: Sutja-Mariia Karlström

20



nauriin

sisin

on 

t 

! 
ä a 

ei

on 

n n 

? 

yö

si

:(

nipä

musta

kipu

k
ip

u

sielu

vois

m
m

e

sois

pois

tämä

elämä

kalvakka

ä

vä

ni

päätty

y
k

si
n

tä ni

kestän

mennä

kauas

ed
w

a
rd

cu
ll

en jos

kai

lusikka

lievennä

marmelaati

ik
ä

v
ä

loppu

veitsi

v
ii

lt
ä

vilkuttaa
hylly

ssabile-dani ruudu

terävä

kuutamo

miksi

it
k

e

sydän ymmärrä

kuin

m
u

rh
e tuo

ssa

stä

Talven kalseuden hiipiessä värisyttämään meitä ajatuksemme saavat helposti synkeän vivahteen. Pimeyden 
ympäröidessä ihminen kääntyy kohti sisintään ja saattaa vaipua masennuksen syövereihin.

Koska omia tunteitaan on vaikea ilmaista, Sirkka-lehti auttaa tällä kätevällä Angst-jääkaappimagneettieditiolla 
Sinua selventämään ahdistuksiasi itsellesi tai olotilaasi kummasteleville asuinkumppaneillesi. Leikkaa vain 
sanalaatikot irti, päällystä ne kontaktimuovilla, osta magneetteja ja liimaa sanalaput niihin. Näin voit hauskasti 
ja helposti tuoda esille henkilökohtaisia traumojasi ilman kalliita terapiaistuntoja!
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