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Neiti Kevät ja muita kaupunkiin 
tulijoita 
Kas tässä luettavaksesi kevään upouusi Sirkka-lehti, innolla ja vaivalla teh-
ty vihkonen, joka kiertelee jossain eksaktin tieteellisyyden ja viihteellisen 
turhanpäiväisyyden laitamilla. Sellainen rasittavan itsetietoinen välihuute-
lija, joka on kaikesta huolimatta jollain tavalla rakastettava, ainakin omasta 
mielestään.  

Sirkka-lehti on tällä kertaa hyvin hippainen: Löytyy laskiaisriehaa, semi-
naaritanssiaisten tunnelmia ja monumentaalinen artikkeli kotiviinikisois-
ta. Tämän lisäksi pohditaan valmistumisen jälkeistä elämää ja kummastel-
laan Lepaalla tavattavia ihmistyyppejä. Katso kuvat! 

~ 
Kevät mainittiin, joten nikkaroidaan aasinsilta. Kevät pakottaa ihmiset tiet-
tyihin rutiineihin ja vakiintuneisiin pähkäilyihin.  

Kevätaiheinen musiikki: Sir Elwoodin hiljaisten värien Neiti Kevät ja Ta-
varamarkkinoiden Kevät ovat vuodenaikakappaleiden klassikkoja. Vaikka 
kevät on vain taustakangas laulujen tapahtumille, nimi rajoittaa ajatuksen, 
eikä radiotoimittajien mielestä toukokuun jälkeen enää tunnu soveliaalta 
kuunnella tällaista musiikkia. (Oli muuten pakko haettaa Spotifystä sanalla 
kevät. Kauko Röyhkän Kevät: Magnifico!) 

Koirankakka: Kun lumet sulavat, paljastuu sen alta jotain muutakin ruskeaa 
kuin pelkkää kuraa. Talvella huolellisesti kinosten sekaan piilotetut kikka-
reet tulevat esiin, ja kerrostalolähiöissä ne muodostavat massiivisen tilatai-
deteoksen ajoväylien viereisille ruohokaistaleille. Jumanslaveli, ellette ole 
kouluttaneet koirianne kakkimaan kanukoiden keskelle, opetelkaa edes 
itse noukkimaan jätökset jalkakäytäviltä! Sama homma roskien kanssa, ei 
paina karkkipaperi niin kovasti, ettei sitä voisi taskuun laittaa. 

Jatkuva vaatetusdilemma: Sukkahousut vai pitkät kalsarit? Kumisaappaat, 
talvikengät vai tennarit? Villakangastakki, välikausitakki vai toppatakki? 
Valitsee miten vain, jossain vaiheessa päivää on kuitenkin tukalaa. Lopulta 
sitä luovuttaa ja jättää pipon kotiin – vain saadakseen flunssan. 



3

Kesäahdistus: Keväällä valmistaudutaan kesään, tuohon vuodenaikojen 
jouluun. Välistä tuntuu, että koko kevät on pelkkää kesän odotusta, ja kaik-
ki itse kevääseen liittyvät silmujen puhkeamiset, muuttolintujen paluut ja 
yhtäkkinen valo jäävät huomiotta. Keväällä selaillaan kesätyöpaikkailmoi-
tuksia, määritellään itselle uusi ihannevartalotyyppi ja laaditaan siihen 
vaadittava jumppaohjelma sekä huolestutaan lööpeistä, jotka vuorotellen 
kertovat sammakoiden ennustaneen lämmintä kesää ja muurahaisten ehkä 
sittenkin viileää. 

Timon ja Pumba: Kun puhutaan vuodenajoista, kevät on joka tapaukses-
sa neljän parhaan joukossa.  Aina ajoittain aurinko tuntuu paistavan kirk-
kaammin kuin koskaan, tilhet sirisevät kuin tiu’ut ja jokaista puuta haluaisi 
halata ihan vain siksi että voi. ”Hakuna matata!” huudahtaisi Timon ja Pum-
ba, tuo veikeä kaksikko. 

~
Joten, Led Zeppelinin Whole Lotta Love -kappaleen sanoin ”Oh! Oh! Oh!”. 
Siinä kolme interjektiota, jotka kuvaavat Sirkka-lehden toimituksen suh-
tautumista ihmisiin, kevääseen ja opiskeluun. Intonaatiota muuttamalla 
samaiset huudahdukset sopivat 
jokaiseen elämisen hetkeen ja 
vuodenaikaan. 

Hurmaavaa kesää! Nähdään 
syksyllä. 

-elisa  
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Ilmoitustaulu

LOKin kirpputoripalsta löytyy Facebookista. Muis-
ta liittyä! 

Oppilaskunnan uudet kotisivut ovat ilmestyneet. Käy ihmet-
telemässä kohentunutta ulkoasua osoitteessa www.lok.fi. 

Opistoinfoa: Opiston ovet lukkiutuvat arkisin 
kello 16. Tämän jälkeen sisälle pääsee vain hen-
kilökohtaisella avainlätkällä. Viikonloppuisin 
kulku vain lätkällä. Teoriassa Opistolla voi olla 
vaikka vuorokauden ympäri, mutta klo 22:30 paik-
keilla on valomerkki. Tämän jälkeen valaistusta 
ei saa enää päälle, joten ota tasku- tai otsalamp-
pu mukaan. Puoli yhdentoista jälkeen tietokoneet 
saattavat sammua tai käynnistyä uudelleen itses-
tään, joten tallenna ahkerasti. Varaudu myös sii-
hen, että netti saattaa lakata toimimasta yön ai-
kana. Viimeinen urpopaikallaolija sammuttaa valot 
ja sulkee ovet sekä ikkunat lähtiessään, eiks je? 

LOKin Simafestivaalit järjestetään viikolla 15. Sokeria ja hii-
vaa hankkimaan siis.

Olohuoneella voi harrastaa kotitöitä erityisesti omien, mutta 
myös muiden tiskien osalta. Muista sammuttaa kahvinkeitin.

Jos tupakkapaikan stögis on täynnä, on itsestään selvää, että siihen on turha yrit-
tää tunkea enää lisää tavaraa perään. Stumppaa siis tumppisi ennemmin heti 
tuhkiksen vieressä olevaan roskikseen (kunhan olet sammuttanut sen kunnolla). 
Kipille voi laittaa viestiä, kun tuhkis täyttyy. Tämä edesauttaa sen tyhjentymistä.
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Hämäriä pälkähdyksiä ja tulevan 
välkähdyksiä         Piritta Timonen

Tässä koulutuspäällikkömme Heikki Peltoniemen kevätkuumeiset 
terveiset. Mitä Lepaalla on oikein tekeillä?

”Maratan kuusiaita poistetaan, Tommi osaa parhaiten antaa siitä lisä-
tietoja. Tilalle tulee varmasti jotain, mutta sitä ei ole vielä ratkaistu. On 
ollut esillä ajatus kaikkia liikkumaan aktivoivasta ”hyvinvointikampuk-
sesta”, jonka yhtenä osana olisi keskeisellä paikalla oleva ulkoliikunta-
paikka. Tällä voi olla vaikutuksia tilanjakotarpeisiin leikkipaikan ja kuu-
siaidan kulmilla. Jos jotakuta kiinnostaa startata hanke opinnäytetyöllä, 
voi Heikkiin olla yhteydessä. 

Reijon ja Matin eläköityessä rekrytoidaan taloon kaksi lehtoria. Haku 
käynnistyy todennäköisesti huhtikuussa.  

Lepaalla on alkamassa KIM -kasvipeitteiset imeytysrakenteet -hanke Ka-
tuMetro -rahoituksella. Hankkeen myötä on tulossa soveltavia kokeita, 
joissa tutkitaan erilaisten kasvillisuus- ja kasvualustarakenneyhdistel-
miä vaativissa olosuhteissa. Outilta saa tarvittaessa lisätietoja. 

Koristeheinät tekevät myös tuloaan kampukselle ja niihin liittyen on 
mahdollisesti koetoimintaa jo tulevana kesänä. 

Avomaalla on tarkoitus ryhtyä kokeilemaan parsan viljelyä aloittaen 
ensin pienessä mittakaavassa. Sirkalta ja Leenalta saa lisätietoja.” 

Paljon on siis luvassa kaikkea mukavaa ja mullistavaa, vau! Go Lepaa go, 
lähtekäähän opiskelijat aktiivisesti mukaan.
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Lepaan oppilaskunnalle valittiin vuoden alussa uusi hallitus, jossa 
mukana on myös pari vanhaa toimijaa. Tutustutaanpa hallituslaisiin 
lähemmin. Osaan ihan kuvan kera.

Ella Mäkinen, rahastonhoitaja 

Aloitin vasta ensimmäisen vuoteni rahastonhoitajana ja toimin toista vuot-
ta olevan rahastonhoitajan (Katjan) uskollisena alamaisena. Autan hoita-
maan  LOKin rahastoa ja muita laskujuttuja. Ratipäivillä pidän Katjan kans-
sa pikapankkia. Aika näyttää mitä tästä seuraa… :D 

Tämänhetkinen korvamato: Ultra Bran Kaunis ja ylpee 

Joel Tefke, puheenjohtaja

Puheenjohtajan homma on pitää paletti kasassa, kutsua kokoukset koolle, 
osallistua muihin kokouksiin, edustaa oppilaskuntaa kaikenlaisessa toi-
minnassa, huutaa muiden päälle kokouksissa ja ja… Pääasiassa varmistaa, 
että kaikki sujuu kuten pitääkin. Tulevaisuuden visioina voinee mainita ul-
koliikuntapaikan sekä bändikämpän. Ja kiljuviikot. Mikäli jollakin on ehdo-
tuksia LOKin ja kampuksen kehittämiseen, niin ota yhteyttä. 

Kotityö, jota odotat eniten: Piiskaaminen. 

Jemina Laihosola, urheilutoimikunnan puheenjohtaja 

Olin viime vuonna mukana urheilutoimikunnassa ja tänä vuonna hakeu-
duin urheilupeejiiksi. Hommaani kuuluu urheilutoimikunnan avustuksella 
kuntosalin ylläpito, liikuntatapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottami-
nen, liikuntakerhoista ja ryhmäliikunnasta tiedottaminen ja yleinen liikun-
taan innostaminen. 

Kotityö, jota odotat eniten:  Mattojen hakkaaminen (tamppaaminen?) on 
parasta varsinkin aurinkoisella säällä, kun näkee miten pöly lentää. 

Hallituksen esittely
kuvat: Heidi Salonen
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Saila Nieminen, sihteeri 

Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjat kokouksista, ja toimeen kuuluu myös muuta 
pientä kivaa sälähommaa. 

Elokuva, jota on maailman mukavinta siteerata: Muumipeikko ja pyrstötähti: 
”Hahh, hän jarruttaakin nenällään!”, ”Meri! Meri on tullut takaisin!” 

Laura Keulas, varapuheenjohtaja 

LOKin hallituksen varapuheenjohtaja vuosimallia 2015, toimin opiskelija-
korttien jakajana ja tarrojenvälitystyyppinä. Yleinen joojoo-mies, lämpö-
tolppa-avainten haltija ja jakaja. Opiskelijapalautekeskusteluiden järjestäjä 
ja sihteeri, lisäksi otan vikailmoitukset vastaan LOKin omistamista laitteis-
ta asunnoissa, ehkä kohta jopa sähköisesti. Lupaan tällä kaudella ja jatkos-
sakin olla se, joka aina nauraa. 

Tämänhetkinen korvamato: Aviciin The Nights: ”One day you’ll leave this wor-
ld behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a 
child these are the nights that never die…”
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Satu Laitinen, Lepaa 2015 -näyttelyn sihteeri 

Tämä hallitusvirka on kaksivuotinen, eli sihteeri on ensi vuoden Lepaa-näyt-
telyn puheenjohtaja. Sitä odotellessa. Nyt hommiini kuuluu sihteerin työt eli 
Lepaa-näyttelyn kokousten muistioiden kirjoittaminen, erinäiset juoksevat 
työt ja mitä pj käskee. Itse näyttelyssä toimin kuuluttajana, joten saatte kuul-
la kaunista ääntäni koko näyttelyn ajan, taukoamatta, tai ainakin melkein. 

Vakioleivos kahvilassa: Tälle herkkusuulle maistuvat kaikki leivonnaiset! 
Suklaata sisältävät erityisesti, vaikkapa sacherkakku. Kartanolla on tosin 
tullut suosittua rinkelimunkkeja, joiden tuoksua ei voi vastustaa. Slurps! 

Elisa Uusirasi, tiedotussihteeri ja tuutorivastaava 

Tiedotussihteeri pitää kampuksen ajan tasalla mm. kauppabusseista, haalii 
kokoon Sirkka-lehden kera toimituksen ja jutskailee uusien tuutorien kans-
sa. Nämä asiat tapahtuvat lähinnä useiden sinne tänne lähtevien sähköpos-
tien avulla. 

Tämänhetkinen korvamato: Robinin Boom Kah. Jep. Hieno kappale. 

Katja Sundström, 1. rahastonhoitaja 

Rahastonhoito on kaksivuotinen virka. Rahastonhoitaja hoitaa nimensä mu-
kaisesti LOKin rahastoa ja muuta numeroja sisältävää. Ratipäivillä virkaan 
kuuluu mm. Pikapankin ylläpitäminen yhdessä toisen rahastonhoitajan 
kanssa. Lisäksi puuhaillaan yhdessä mm. laskutuksia, laskujen maksua ja 
kaikkea muuta tosi vakavaa. 

Vakioleivos kahvilassa: Mokkapala on yleensä aika varma valinta. Toisaal-
ta houkuttelevia ovat myös mm. suklaakakut, muffinssit tai juustokakut. Joka 
tapauksessa melkein kaikki makeat jutut maitokahvin kanssa on hyviä. Ja 
miten rajataan ”leivos”? 

Viivi Paasonen, huvitoimikunnan puheenjohtaja 

Tehtäviin kuuluu erilaisten tapahtumien järjestely yhdessä toimikunnan 
kanssa. Myös opiskelijabileiden lippujen myynti ja kuljetusten järjestämi-
nen kuuluu asiaan. Seuraavaksi olisi tarkoitus järjestää kirppis. Katsotaan 
mitä muuta jännää keksitään. 

Elokuva, jota on maailman mukavinta siteerata:  Kaikki Uuno Turhapu-
rot: ”Kuuma rakkaus ei tunne kielirajoja, intohimojen esteenä eivät ole sanat, 
vaan kaikkein tärkeintä on sielujen sanaton sympatia.”
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Hans Alexander Wilhelm Von Wahlstén, Lepaa 2015 -näyttelyn 
puheenjohtaja (Rati-pj) 

Rati-pj vastaa Lepaa 2015 -näyttelyn LOKin osuuden asioiden sujuvuudesta 
delegoi työtehtäviä muille delegoiminen sekä järjestää kokouksia. Tavoit-
teena saada kerättyä LOKille taas rahaa mahdollisimman paljon tuhlatta-
vaksi opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja siinä samalla toteuttaa 
jokaisen pikkupojan unelmaa omasta pienestä banaanivaltiosta, sen dik-
taattorina häärimisestä ja syrjäytetyksi tulemisesta sekä loppuelämän kat-
keruudessa elämisestä, että kunpa olisin tehnyt asiat toisin ja luonut edes 
näennäisdemokratian. 

Tämänhetkinen korvamato: Rakkaat korvamatoni tällä hetkellä: Robotti 
Vipusen kovalevyn Dodo-sorsa ja Ludwig Göranssonin Greendale Is Where 
I Belong.
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Häämöttääkö tutkinnon loppu, mutta koet vielä olevasi liian tietämä-
tön jatkamaan työelämään? Eikö Lepaa ole valmistanut sinua juuri 
siihen työhön, josta haaveilet? Maisemasuunnittelua tai sitä sivuavaa 
jatkokoulutusta on tarjolla niin koti- kuin ulkomaillakin.

Maisema-arkkitehtuuri (maisema-arkkitehti 120 op), Aalto-yli-
opisto

Suomen ainoa maisema-arkkitehtuurin opintoja tarjoava koulu sijaitsee 
entisen Teknillisen korkeakoulun tiloissa Espoossa. Maisema-arkkitehdiksi 
valmistuva täyttää ammattia kansainvälisesti säätelevät kriteerit, mikä ta-
kaa tutkinnon antavan pätevyyden maisema-arkkitehtuurin tehtäviin myös 
ulkomailla.

Hakuprosessi maisterinopintoihin alkaa joulukuun puolella ja päättyy tam-
mikuussa. Aloituspaikkoja on tarjolla noin 7, mutta vain ne paikat täytetään, 
joihin on sopivia hakijoita. Käytännössä siis voi olla, ettei joinakin vuosina 
sisään oteta yhtään Aallon ulkopuolista opiskelijaa. Valintaan vaikuttavat 
hakijan portfolio, CV, aiempi tutkintotodistus sekä motivaatiokirje. Viidak-
korumpu kertoo lisäksi, ettei ohjelmaan oteta ketään ilman vähintään kol-
men vuoden työkokemusta suunnittelusta. 

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen (Ylempi AMK 60 op), 
HAMK

Hortonomien YAMK-tutkinto on yhteinen kaikkien muiden biotalouden alo-
jen kanssa, ja se käsittää vain 60 opintopistettä. Tutkinto valmistaa nimensä 
mukaisesti johto- ja kehitystehtäviin, joten siitä voi olla hyötyä niille, joita 
kiinnostavat esimiesasema tai viherrakentamisen materiaalit. Koulutus voi 
tarjota myös tutkijoille tai opettajille lisänäkökulmia työhön.

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Hakuaikaa on maaliskuun 
lopusta huhtikuun alkuun, ja aloituspaikkoja on 30. Hakukelpoisia ovat 
biotalouden koulutusohjelmista valmistuneet, joilla on vähintään 3 vuotta 
työkokemusta alalta. Valintaperusteina työkokemuksen lisäksi ovat ennak-
kotehtävä sekä opinnäytetyön arvosana. 

Master of the Universe
… Vai sittenkin maisemasuunnittelun jatkokoulutus?       
 Ella Uppala
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Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjel-
ma, (HuK ja FM 120 op), Turun yliopisto

Maisemantutkimuksen maisterinohjelma antaa eväitä niin rakennetun ym-
päristön kuin luonnonmaisemankin analysointiin. Maisemantutkimuksen 
pääaineesta valmistuvat ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat työsken-
nellä esimerkiksi tutkijoina tai maankäytön suunnittelussa. Humanistisen 
tiedekunnan periaatteiden mukaisesti opintoihin kuuluu olennaisena osa-
na kansainvälisyys. 

Haku maisterinkoulutukseen tapahtuu tammi-helmikuussa. Hortonomeilla 
on muutaman muun ammatin lisäksi helpotettu pääsy maisemantutkimuk-
sen maisteriohjelmaan. Tutkintotodistuksen lisäksi valintaperusteena on 
motivaatiokirje, jossa hakija perustelee kiinnostuksensa ja soveltuvuutensa 
alalle.

Muu maa mustikka…

Maisemasuunnittelun (landscape design) nimellä löytyy vain muutama 
hyvää opetusta tarjoava koulu ulkomailta. Hakuammunnan sijaan kannat-
taakin käydä tutkimassa esimerkiksi ECLASin eli eurooppalaisen maise-
ma-arkkitehtuurin koulujen neuvoston jäsenkoulut. Joukossa on yllättäen 
mukana myös koulut Australiasta ja Libanonista! Englanninkielisiä maiste-
rinopintoja voi suorittaa englanninkielisten maiden lisäksi myös Skandina-
vian maissa, Virossa, Amsterdamissa Alankomaissa ja Anhaltissa Saksassa. 

Erityismaininnan ansaitsee kaksivuotinen koulutusohjelma European Mas-
ters in Landscape Architecture, joka yhdistää viiden eri yliopiston maiste-
rinohjelmat yhdeksi kokonaisuudeksi. Opiskelija hakee Hannoverin, Bar-
celonan, Amsterdamin, Edinburghin tai Versaillesin oppilaaksi, ja samalla 
tekee vain EMiLAa koskevat hakumenettelyt. Ensimmäinen ja viimeinen 
lukukausi vietetään opiskelijan kotiyliopistossa, kun taas toinen ja kolmas 
lukukausi opiskellaan kahdessa muussa ohjelmaan kuuluvassa yliopistos-
sa. Ohjelmaan kuuluu lisäksi toisen ja kolmannen lukukauden välissä suo-
ritettava kesäkoulu, jonka aihe ja suorituspaikka vaihtelevat vuosittain. Va-
roituksen sana: Hakijan on osattava englannin lisäksi ranskaa, espanjaa tai 
saksaa voidakseen osallistua koulutukseen!
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Mikä lämmittäis kevätkii.. kröhöm, siis kevätviimassa paremmin kuin 
kupposellinen laadukasta teetä? Kolme enemmän ja vähemmän tee-
hifistelijää kokoontuivat eräänä hämyisenä iltana ja pistivät veden-
keittimen porisemaan. Kaikki testiteet olivat väriltään vihreän eri sä-
vyjä ja arvioimme niistä kuivatuoksun, haudukkeen tuoksun ja maun. 
Lopuksi annoimme tähden suosikkiteellemme ja miinuksen sille, joka 
aiheutti eniten inhoa ja pelkoa /vähiten ihastumista.

      https://www.youtube.com/watch?v=8Ny55xLU6l0

Ensimmäinen uhri oli japanilainen aromatisoitu Sakura. Kuivatuoksu oli 
hämyisän hullutteleva kumariinin ja parfyymin sekoittuessa toisiinsa. ”Tätä 
joko vihaan tai rakastan.” Haudutettuna tuoksussa oli havaittavissa vastalei-
katun nurmen ja puuterin likaisen pehmeää maanläheisyyttä. Maku oli hen-
non kitkerä, lempeän mitäänsanomaton ja tahmea. Sakura oli 2/3 testaajan 
mielestä miinuksensa ansainnut.

Seuraavaksi ruodittiin kiinalaista maustettua Sweet Osmanthusia. Ensim-
mäinen tuoksahdus oli runsaan hedelmäinen, tunkkainen, kuivan heinä-
mäinen ja syvän tumma olematta sitä kuitenkaan överisti. Haudukkeena 
tuoksu oli hieman pehmeämpi ja miedompi, kuitenkin makean helmeilevä 
ja tanssahteleva. Maku vei testiraadin vahvan heinämäisen ja viettelevän 
maanläheisyyden äärelle. ”Täyttää suun kokonaan perälle asti.” Sweet Os-
manthus valloitti yhden raatilaisemme sydämen ansaiten tähden olemas-
saolollaan. 

Tee-se-itse teetesti
Ella Uppala, Leila Kauppila ja Piritta Timonen
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Kolmas teeuhri oli aika perinteinen japanilainen maustamaton Sencha, jon-
ka kuivatuoksua kuvailtiin näin: rehevä, keväinen, pistävän kitkerä, paljon 
kosteaa ja vihreää heinää, suolainen. Höyrynä impatessa Sencha oli karvaan 
keveä, petrolimainen ja merellinen. Maultaan tämä tee oli vihreää ja nur-
mikkomaista, runsasta ja täyttävää samettimaisuutta. ”Mumsmums jepjep, 
hyvää!” Tämä sai tähden yhdeltä testaajaltamme. 

Seuraavaksi vuorossa oli intialainen maustamaton luomu Assam Green Fa-
ticherra. Ensituoksu oli miedon miellyttävä eikä mikään ihmeellinen, an-
taen kuitenkin hieman tallimaista vibatusta. Märkänä tuoksu oli silti kuiva, 
aika tavallisen teemäinen, hedelmäinen, aavistuksen vivahteikas ja lemmis-
kelevä. Maku oli voimakas ja kokonaisvaltainen, toisten mielestä jopa pis-
tävä, yhden mielestä tuudittava. Arvaatte varmaan että jälkimmäisen kom-
mentoija antoi Assamille tähtösensä. ”Kitkerää, kitkerää!” – kommentti taas 
selittää miksi se sai myös yhden raatilaisen miinuksen. 

Viimeisenä ruodittavana oli kaikille hieman tuntemattomampi, korealainen 
maustamaton Woojeon. Kuivatuoksu oli makeahkon fudgemainen, aavis-
tuksen pähkinäinen ja tuoksui samanväriselle kuin paketti (hyvin vaalean 
vihreä). Märkätuoksun kanssa oltiin jännän äärellä, ja se herätti aistimuksia 
mm. epämiellyttävästä kusisuudesta ja johdatti syviin pohdintoihin ei-kas-
visuudesta. Makunystyröiden kertomaa: ryhdikäs ja hyökkäävä, maistuu 
hassulta mutta teeltä ilman mitään selkeän erottuvaa muuta makua. ”Ma-
kua on tosi vaikea kuvailla!” kertoo varmaan sen, miksi tämä tee jätti kaikki 
raatilaiset hieman hämmentyneiksi.

           http://imgarcade.com/1/uncle-iroh-quotes-tea/
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Seminaaritanssiaisten tunnelmia
kuvat: Iikka Pietilä
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Nauru, puheensorina, pulla, mehu, paleleminen, vauhdin hurma ja ajoittai-
set kiljahdukset ovat tuttuja elementtejä Lepaan laskiaisessa. Tänä vuonna 

mäkeä laskettiin Sikalanmäessä, jossa nähtiin perinteisten pulkkien ja 
liukureiden lisäksi ainakin yksi lumilauta ja yksi Nakki. Laskijoita riitti aika 

tasaisesti pitkin iltapäivää, joten suurilta ruuhkilta vältyttiin.

Huvi- ja urheilutoimikunta olivat ahertaneet lentopallokentälle jopa pienen 
lumisotatantereen, mutta mäenlaskun vetovoima oli liian kova ja sodat 

jäivät sotimatta. Ehkä parempi niin.

Make snow slides, not war

Sikalanmäki

Laskiaisrieha
teksti: Jussi Suominen
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Joel Tefke Kuvan takapuoli ei liity tapaukseen

Huvitoimikunnan puheenjohtaja Viivi Paasosen takakontti oli kenties päi-
vän vetonaula. Sen antimet eivät jättäneet ketään kylmäksi (hehe), koska 

ainahan pulla ja mehu ihmisille maistuu. 

Lepaan oppilaskunnan tuore puheenjohtaja Joel Tefke nähtiin myös mäes-
sä, ja toimittajan kysyessä ”Onko takapuoli huomenna mustelmilla?”, mies 

äityi runolliseksi ja totesi seuraavaa: 

”On.”
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Ystäväni innoittamana läksin viimein mukaan hupeilemaann Hupelluksel-
le. Suuntana oli Zako-Hupellus viikolla 9. Luvassa oli siis viikon mittainen 
reissu Etelä-Puolan Zakopaneen, jonne matka kulkisi halki Viron, Latvian ja 
Liettuan. Päälle 20 tunnin bussimatka Tallinnasta all the way hotelli Swier-
kiin sujui yllättävän kivuttomasti, vaikka perillä huomasinkin orastavan 
flunssan läsnäolon. Heti matkalla minut kuitenkin otettiin avosylin vastaan 
(kts. kuva)!

Heti ensimmäiset vilaukset vuorista ja vuoristokylistä sytyttivät tämän ty-
tön. Jos siis korkeuserot viehättävät, niin Tatravuorilla sitä riittää kolmin-
kertaisesti Suomen nyppylöihin verrattuna! Kun mukana on viitisenkym-
mentä nuorta ihmisapinaa, jotka tykkäävät laskemisesta, niin luonnollisesti 
myös after ski on kuvioissa mukana. Puolassa kukkarokaan ei kovaa tahtia 
keventynyt vaikka shnapsia hörpittiinkin...

Laskemisen ja after skin lisäksi käytiin vetämässä porukka hiljaiseksi 
Auschwitzissa + Auschwitz-Birkenaussa. Samalla käytiin myös tsekkaamas-
sa menoa Krakovassa.

Zako-Hupellus 2015
teksti: Piritta Timonen

kuvat: Piritta Timonen ja Pasi Reiju
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Mahdollisuus oli myös lähteä Slovakian puolelle samaan vuoristoon Jas-
naan laskemaan yhdeksi päiväksi. Itsellä jäi tilaisuus käyttämättä, koska 
flunssa vaati mittavia karkotustoimenpiteitä.

Hupellus on siis laskufestari, jota järjestetään vuosittain Zakopanen lisäksi 
Ranskassa ja Norjassa. Tänä vuonna extrarientona on Vappu-Hupellus joka 
järjestetään 29.4.–3.5.2015 Svansteinissa Ruotsissa. Suosittelen lämpimäs-
ti, vielä kerkeää mukaan! 

 
Lisätietoa: http://www.hupellus.net/
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Otsikonkaltaisia luonnehdintoja saattoi kuulla maaliskuisena iltapäi-
vänä Olohuoneella, kun käyntiin polkaistiin kolmannet Lepaan Koti-
viinikisat. Osallistujien huolella ja hellyydellä maailmaan tuottamat 
juomat pistettiin paremmuusjärjestykseen mittelössä, jonka leppoi-
suudesta harmittavan moni jäi paitsi. Tuomaristoon kuuluivat itse op-
pinut maistelija Tuomas Koivumäki ja viinialan ammattilainen Eeva Pa-
lotie Lepaan viinitilalta. Myös Sirkka-lehdelle suotiin etuoikeus astua 
viinitieteen hetteikköön ja tuomaroida tätä jaloa kilvoittelua. 

Tosiasiassa olen sitä mieltä, että viininmaistelu on yksi ensimmäisen maa-
ilman höpöhöpöimmistä harrasteista, nakkisormidiivailijoiden älyllistä 
itsekorostusta ulkoa opeteltujen termien avulla. Kaikenlaiset alkoholijuo-
mamaistelut ovat yritys saada oma ryypiskely näyttämään fiiniltä. Alkoholi it-
sessäänhän on pahaa (moralisoidaanpa vielä: - myös pahaksi), mutta oikeas-
sa miljöössä ja riittävällä tahdonvoimalla alkoholin maun voi siirtää kuppia 
kaataessaan taka-alalle ja kuvitella löytävänsä viinistä esimerkiksi piikiveä, 
nahkaa, muurauslaastia tai ikiroudan alta paljastuneen mammutin reisiluuta.  

Enologien eli viinioppineiden käyttämien satojen luonnehdintojen sijaan vii-
neissä – ja elämässä – pärjää melko pitkälle vain kolmella kuvailulla: hyvällä, 
paremmalla ja ei-hyvällä. Kotiviinien kohdalla jaottelun voi supistaa kahteen, 
nimittäin juotavaan ja kammottavaan. Tuomaristolle tuodussa nivaskassa oli 
useampi sivu ohjeita viinien arvosteluun aina väristä, tuoksusta ja suutuntu-
masta lähtien. Jokaisen puntaroitavan ominaisuuden jälkeen maistelijaa oh-
jeistettiin merkitsemään havaintonsa lomakkeeseen. Herttaista. 

Kilpailuun ilmoitetut kymmenen viiniä kisailivat kaikki yhdessä ja samassa 
sarjassa. Pöytää kiertäessä ja juomia tutkaillessa niistä alkoi kaikesta edellä 
olevasta panettelusta huolimatta toden totta löytyä muitakin vivahteita kuin 
nuo nimenomaiset juotavuus ja kammottavuus. Keskittymisellä ja mielikuvi-
tuksella saattoi viineistä eristää aroniaa tai mustaherukkaa. 

Kandidaateissa oli myös huomattavia ominaispiirteitäkin, yksi viineistä esi-
merkiksi haisi kinkulle. Muutaman kohdalla tuntui, kuin suu olisi vuorattu 
sahajauholla ja eräs viini ei oikein tiennyt olisiko kiljuna sittenkin parempi 
olla. Toisaalta joukosta löytyi myös niin suloisen vaaleanpunainen ehdokas, 
että sille teki mieli alkaa leperrellä. Onneksi se ei sattunut maistelukierroksen 
viimeiseksi pulloksi. 

Pyöreys valtaa suun
teksti: Elisa Uusirasi

kuva: Tomi Rosenqvist
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Kotiviinikilpailuun osallistuneet olivat järjestäen ylpeitä omista aikaansaan-
noksistaan. Verta ja mustasukkaisuutta ei kisassa nähty, vaan rakkaus lajia 
kohtaan huokui osanottajien tarinoidessa käymislämpötiloista ja raaka-ai-
neiden hankinnasta. Viinien villit ja ennakkoluulottomat makuyhdistelmät 
saivat tuomaristolta pyyteetöntä ihailua. 

Kisa oli tiukka ja kärkisijat erottuivat toisistaan pienimmällä mahdollisella 
marginaalilla. Voittajaksi selviytyi Mikko Hännisen runsasarominen aro-
nia-pihlajaviini. Toiseksi tulivat Heli, Sami ja Jasper mystisesti nimetyllä Ri-
bes xxx -viinillään, joka sisälsi herukoiden lisäksi muun muassa raparperia 
ja mansikkaa. Kolmannen sijan ottivat haltuunsa Viivi Paasonen ja Ella Mäki-
nen, jotka säväyttivät tuomariston omena-viinimarjaviinillä.  

Loppujen lopuksi, onko kuitenkaan edes oikein määritellä kotiviinejä viini-
rypäleistä käymisen avulla valmistettujen juomien arvosteluun kehitellyillä 
mittareilla? Kotiviineissä luovuus ja kokeilu ovat kenties jopa tärkeämmässä 
asemassa kuin tuotteen lopullinen maku. Reseptejä ei välttämättä noudate-
ta prikulleen ja ainesosien suhdetta tai laatua voi sen mukaan, mikä puu tai 
puska sattuu parhaiten tuottamaan satoa. Tämä tuo kotiviinin valmistukseen 
oman jännittävän puolensa, jota ei voi milloinkaan kokea Alkon viinihyllyjen 
välissä seikkaillessa. Kliseistä vertauskuvaa käyttäen voi sanoa matkan ole-
van viininvalmistuksessa tärkeämpi kuin itse määränpää, joka viineistä pu-
huttaessa tosin yleensä on jokin hauska paikka, kuten Puuhamaa. Tässä ta-
pauksessa siis metaforinen Puuhamaa.  

Lepaan kotiviinikisat ovat osoitus siitä, että kotiviininvalmistuksen jalo taito 
on säilynyt eloisana ja alati kehittyvänä. Kotiviinien puolestahan puhuu myös 
Marttaliitto, ja jos Martat ovat jonkin asian hyväksyneet, se ei voi olla pahasta. 
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Himo viinin valmistamisen salattuun maailmaan sai innostuksen vuonna 
2011, kun päädyimme eräissä maalaisjuhlissa maistelemaan tuota jaloa 
elämämme eliksiiriä. Makunautinnostamme selvittyämme lähdimme se-
katavarakauppaan ostamaan ihka omat käymisvälineet: Settiin kuului käy-
misastian lisäksi muun muassa siiviläpussi, lappo, pesuvälineet ja sokerit. 
Koska emme halunneet leikkiä kemistejä, niin ostimme samalla valmiit käy-
misainekset. 

Syksyn tullen alkoivat taloyhtiön marja-aroniapensaat ja naapureiden ome-
napuut tuottaa satoa, joten päätimme mennä osingoille lupaa kysyen. Kun 
ainekset ja välineet oli hankittu, oli aika siirtyä itse viinin valmistamiseen. 

Kuten yleensä, ohjeet luet-
tiin vasta jälkikäteen. Niis-
tä kuitenkin opimme, että 
marjat ja omenat on syy-
tä murskata. Tämä kuu-
lemma olisi varmistanut 
maun irtoamisen parem-
min. Tarkat ohjeet viinin 
valmistukseen vaihtelevat 
käymispaketista riippuen, 
joten yhtä oikeaa ohjetta 
ei ole. Siksi meidänkin oli 
helppo kulkea kultaista 
keskitietä. 

Viini, tuo viisasten juoma 
teksti ja kuvat: Viivi Paasonen ja Ella Mäkinen



23

Ensivaiheiden jälkeen jätimme Pojan pulputtamaan huoneen nurkkaan. 
Koska käymisastian kannessa oli ihmeellinen reikä, päätimme tukkia sen 
jesarilla. Tämä osoittautui suurimmaksi virheeksi viinin valmistuksessa: 
Koska paineet eivät päässeet astiassa tasautumaan, yhtenä kauniina aurin-
koisena päivänä punainen viini oli räjähtänyt valkoisille seinille. Suositte-
lemme siis muille vesilukon hankkimista ja käyttämistä. 

Kaikkien vaihtelevasti onnistuneiden välivaiheiden jälkeen pääsimme vii-
nin valmistuksen parhaaseen osioon eli lappoamiseen! Tämä oli mielihyvää 
tuottava toimenpide, jossa saimme sydämiemme kyllyydestä imeä posket 
lommolla letkusta. Kun vanhat apteekkipullot vihdoin täyttyivät, puhdis-
timme välineet ja aloimme riemuisina tehdä heti uutta satsia. Tämäkin 
osoittautui virheeksi, koska emme olleet huomioineet useiden kymmenien 
litrojen viinimäärän pullottamista ja säilyttämistä. Hätä keinot keksii, joten 
löysimme isovanhempien pula-ajan kätköistä ison saavin, johon sata litraa 
mahtui kevyesti.  

Joka syksy on yritetty saada uusi satsi tulille, ja nyt uutena tulokkaana per-
heeseemme ovat saapuneet sherryt. Viinin valmistus ei ole vaikeaa, siitä 
selviää tyhmempikin puutarhuri ja mehän olemme sen jo todistaneet! 

Elämyksellisiä makunautintoja kaikille! 

- Ella ja Viivi 
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Mitä pidempään Lepaalla viipyy, sitä useamman henkilön kohdalla tu-
lee déjà vu-tunne: ”Tää on nähty joskus ennennii”.  Sirkka-lehti tarjoaa 
kompaktin tunnistusoppaan, jonka avulla opit Lepaan opiskelijoiden 
taksonomiaa.

Maistelija

”… Ja se on sit muuten myrkylli-
nen”, päättää Erkamo lauseensa. 
Kasvikierrosryhmän laitamilta 
kuuluu ”Ptui! Ptui!” Katseet kään-
tyvät kohti Maistelijaa, joka nap-
paa tottuneesti taskustaan lääke-
hiiltä. Maistelija elää vaarallista 
elämää: hänen periaatteenaan on, 
että kaikkea voi maistaa ainakin 
kerran. Hänen jääkaapissaan on-
kin sulassa sovussa itse kerättyjä 
juurakoita, hyönteisiä, lehtiä ja hedelmiä. Toiset yritykset gastronomiassa 
ovat onnistuneempia kuin toiset, ja vaikka Maistelija ymmärtääkin viidak-
kokurkun sulot ja osaa valmistaa herkullista ruokaa vaikka maamunista, on 
syötävien kasvien opettelu käynyt muutaman vatsahuuhtelun kautta. 

Saunatonttu
Sinulla on raskas viikko takanasi, mut-
ta ajatus perjantai-illan kruunaavasta 
saunaillasta on pitänyt sinut järjissä-
si. Saavut hyvissä ajoin Primaveralle 
sytyttämään kiuasta, mutta kas, pii-
pusta kohoaakin jo varovaisesti savua. 
Saunakamarista löydät kyyristyneenä 
Saunatontun, joka on jo kantanut ve-
det, täyttänyt halkotelineet ja saanut 
kiukaan pesän komeaan roihuun. ”Mä 
kuulin, että tänään ois sauna”, hän to-
teaa leppoisasti. Joviaalina heebona 
Saunatonttu on tietenkin myös kutsu-

Lepaan tyypit
teksti: Ella Uppala

kuvat: Leila Kauppila
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nut vaihtarit saunomaan, ”ne kun niin tykkää olla täällä”. Rauhallinen sau-
nailtasi on mennyttä, mutta onneksi Saunatonttu lupaa siivota tilat lopetet-
tuaan saunomisen. Pääset odotettua aiemmin nukkumaan.

Opistoluuta

Kävi Opistolla aamulla tai il-
lalla, istuu Opistoluuta tieto-
koneen äärellä. Näennäisestä 
keskittymisestä huolimatta 
Opistoluuta kuulee muiden 
luokassa istuvien kärsimykset 
ja tarjoaa apuaan kaikille. Kun 
häneltä kysytään, mitä hän aina 
siellä tekee, kuuluu vastaus 
”Teollisuusalueiden suunnitte-
lu, herbaario, lannoitussuun-
nitelma”.  ”Sä oot aina täällä”, 

hänelle nauretaan. Jossakin vaiheessa mieleen hiipii epäilys: aina Opistolla? 
Ei kai kukaan niin voi tehdä, eihän? Toisaalta Opistoluutaa ei koskaan näy 
ruokalassa tai juhlissa tai edes kampuksella kävelemässä. Eikä teollisuus-
alueiden suunnittelua ole opetettu sitten 70-luvun…

Aikuinen opiskelija
Aikuisella opiskelijalla on kaikkea: työkokemusta, elämänkokemusta, koira, 
lapset, puoliso ja talonrakennusprojekti. Tästä huolimatta hän on luokkan-
sa kärjessä ja hänen suorituskykynsä on venytetty äärimmilleen. Aikuisen 
opiskelijan kunnianhimo ja perhevelvoitteet saavat hänet valvomaan öitä, 
mikä tekee hänestä kärttyisän ja lyhytpinnaisen tunneilla. Hänen anek-
doottinsa ja neuvonsa 
vuoroin ihastuttavat ja 
vihastuttavat, mutta sii-
tä voi olla varma, ettei 
hän lopeta niiden lau-
komista kirveelläkään. 
Paras lähestymistapa 
aikuisen opiskelijan jut-
tuihin onkin siis hank-
kia valikoiva kuulo, jolla 
erotella jyvät akanoista. 
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Kaupunkilainen

Kauneutta ja kasvillisuutta kaipaava Kaupunkilainen saapuu Lepaalle intoa 
puhkuen ja toistelee, kuinka onnekkaita me lepaalaiset olemme saadessam-
me olla näin kauniissa miljöössä, kaukana keskustan humusta. Hän haavei-
lee työstä urbaanien luomuvihannesten viljelijänä tai kukkivaa luovuuttaan 
ilmentävänä maisemasuunnittelijana. Kaupunkilaisen intoa verottaa kui-
tenkin ajan myötä välimatka: jokapäiväinen ajo moottoriteillä alkaa rassata 
hermoja ja lompakkoa viimeistään jouluun mennessä. Älä siis ihmettele, jos 
kaupunkilainen ei palaakaan kesälomiltaan, vaan jatkaa viljelyä ainoastaan 
kotiparvekkeellaan ja pihasuunnittelua lähinnä nojatuolissaan.  

Aktiivi ja Lusmu
Mystistä kyllä, Aktiivi ja Lusmu löysivät 
toisensa ensimmäisen vuoden syksyllä, 
ja ovat olleet siitä lähtien erottamatto-
mat. Siinä, missä Aktiivi ehtii kiertää 
päivässä oppitunnit, KOVA-kahvit, LO-
Kin kokoukset ja HAMKOn bileet, saa-
puu Lusmu paikalle vain viimeiseen 
häppeninkiin. Mutta siellä hän onkin tappiin asti! Kuten sieni- ja leväosakas 
muodostavat symbioosin jäkälässä, tarjoaa Aktiivi ikkunan opintoihin ja 
koulun politiikkaan, kun taas Lusmun rentous on parhaimmillaan tarttuvaa 
ja ennenaikaista vanhenemista ehkäisevää. Liekö kyseessä vastakohtien 
vetovoima, vai toivovatko he voivansa muuttaa toisiaan? 
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LOK ry on vuoden alusta tarjonnut jäsenilleen ärsytyksenpurkukana-
van Olohuoneella ja Kivitalon alakerrassa. Nämä V*itutusvihot ovat 
alkukankeuden jälkeen pikku hiljaa täyttyneet opiskelijoiden päätä 
hajottavista ongelmista. Sirkka-lehti kokosi vihkojen parhaimmat ja 
pahimmat palat.
(Soveliaisuuden vuoksi kirjoituksissa eräs yleisesti toistunut termi on kor-
vattu sanalla kettu. Lainaukset ovat suoria, joten ei kettu näitä typoja!)
Ekaks olin että et ei kettu make
mut sitten olin et mitä kettua make

Ensin ketutti EA1, sitten huomasin tämän vihkon. Sitten tajusin, ettei ol-
lut kynää ja taas ketutti. Kaivoin ketutuksissani kynän ja nyt teitä lukijoi-
takin ketuttaa. 

toi nuoli ketuttaa myös aika paljon!

”Se mikä ei tapa, luultavasti ketuttaa ankarasti.” 
  -Albert Einstein 23.3.2015 klo 22.25

Ketuttaa yammeri. Kettu.

Ketuttaa ku pitää lähtee bileistä liian aikasin! Autolla!

Mururakenne <3

Ketuttaa, että matematiikan täytyy olla todellisuuden kieli. Jos sitä ei osaa ei 
ymmärrä mistään oikeasti yhtään mitään. Olenko ihmisolentona turha?

Kun ei ohjeisteta tehtävissä tarpeeksi
Kaikki on niin epäselvää
Ketuttaa, kun haluaisi tehdä asioita, joita ei saa.

Laskut on maksamatta. Koulus ei mee vahvasti. Onneks oon jo valmistunut 
suomilyriikan professori.

Luottamus maailmaan palasi kuitenkin hetkeksi, sillä Olohuoneen vihon 
kääntöpuolelle on ilmestynyt Hihkutusvihko. Oi, tätä aloitekyvykkyyttä!
Jälleen yksi Lepaan lempeä hetki. Ihanat ihmiset ympärillä, aurinko lämmit-
tää, lumikellot kukkivat olkkarin ikkunan alla ja piano soi taustalla <3 Miten 
täältä saattaa koskaan lähteä pois?

Hyvä kouluruoka Kivat kaverit Hyvä viikonloppu

Onni on. 
Hellä krapula. <3 äksdee, sydänsydän, ihQQQ 

Elämä on...
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Viimeisen vuoden opiskelijat
Ella Uppala

Viimeisen vuoden opiskelijat ovat myyttisiä, lähestulkoon taruolentoja. 
Heidän on pakko olla: He ovat suoriutuneet tenteistä, palauttaneet kaikki 
tehtävät ja saaneet herbaarionkin kokoon ja tentittyä. Opettajat ovat val-
mentaneet heitä kuluneet 3-5 vuotta, minkä päälle heillä on vähintäänkin 
kahden harjoittelujakson verran alan työkokemusta. Ja jotkut ovat käyneet 
ammentamassa oppia ulkomailtakin! Ei tällainen valmistuva opiskelija voi 
muuta olla kuin valmis.

Näin ainakin itse kuvittelin koulun alussa, kun katselin selkeästi itseäni 
vanhempia opiskelijoita kampuksella. Tänä lukuvuonna olen katsellut sa-
moja maisemia, ja todennut: vanhempia henkilöitä täällä kyllä on, mutta pi-
demmän opiskelun suomaa senioriteettia on harvemmalla. Ja minulla, yhtä 
kurssia ja opinnäytetyötä vailla valmiina, ulkomailla käyneenä, kaksi har-
joittelua tehneenä ja herbaarion palauttaneena, on jäytävä epävarmuuden 
tunne: Minä en osaa mitään. 

Mainitsin tästä marraskuun alussa ystävälleni, joka vietti viimeistä viik-
koaan Lepaalla. ”Aika huolestuttavaa, jos sä olet tota mieltä, sulla kuitenkin 
näyttää olevan asiat niin hyvin hallussa”, hän totesi. Tunnen omat heikkou-
teni ja vahvuuteni kohtalaisen hyvin, ja se auttaa minua havaitsemaan mui-
denkin ihmisten ominaisuuksia. Tiedän siis olevani hyvä opiskelemaan. 
Mutta luokkakaverien kanssa jutellessani en voinut olla huomaamatta, että 
he olivat menestyneet täysin eri vahvuuksilla: ahkeruudella, diplomatialla, 
koko ajan karttuvalla käytännön kokemuksella. ”Ehkä näyttää nyt. Mutta 
sillä hallinnalla ei töitä saada”, vastasin.

En ole yksin tuntemattoman pelossa. Mitä työelämä minulta vaatii? Mitä 
jo osaan? Miksi vielä viimeisilläkin Outin ja Reijon kursseilla tuntuu siltä, 
kuin aivot olisi korvattu heinäsirkoilla? Vakituisen työpaikan saaneissakin 
herää pelko: Entä jos työnantajat muuttavatkin mielensä, ja löytävät jonkun 
paremman? Näitä aiheita sivusimme syksyllä porukalla, josta 80 % käy Le-
paalla enää opinnäytetyöasioita junailemassa.

Kuluneiden kolmen-neljän vuoden aikana tapahtunut ammatillinen kas-
vu on ollut valtavaa. Sen näkee viimeistään silloin, kun vertailee vanhoja ja 
nykyisiä tekstejään, koulua tai sosiaalista mediaa varten kirjoitettuja. Hen-
kinen kasvu on tullut joillekin vaivihkaa, joitakin se on iskenyt naamaan 
märällä rukkasella. Joka tapauksessa on vaikeaa kuvitella, ettei tämän pi-
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tuisella ajanjaksolla olisi merkitystä yksilön koko elämässä. Joukko opis-
kelijoita kastautui Lepaan virtaan; Täysin toinen joukko nousee virrasta. 
Ja kukin rantautuu aivan eri kohdassa. Kastuimmeko vain, otimmeko vettä 
mukaamme, vai virtaako se nyt suonissamme? 

Olemme huomattavan paljon valmiimpia työelämään kuin kouluun saa-
puessamme. Mutta olemmeko vieläkään valmiita?

~  ~  ~
Jussi väsäili Sirkkaa näiden kappaleiden tahdissa:

Hypocrisy - Hell Is Where I Stay, 
Deathchain - Napalm Satan,

Children of Bodom - Are You Dead Yet,
Diablo - Resign from Life ja

Katy Perry - California Gurls ft. Snoop Dogg.

 Elisan inspiraation herättivät
 Bob Dylan - Ballad of a Thin Man,

Nico - These Days,
Pikku Kukka - Kevätyö, majnatt ja

Aino Venna - Waltz to Paris.

Ellan taustamusiikkina toimivat
Asian Kung-Fu Generation - Entrance,
Magenta Skycode - Go Outside Again ja

Tiisu - Elämältä turpiin sain.

Piritalle luomisvoimaa antoivat 
Lucia- Me Over You,

Pummiharmonia - Neliapiloita ft. Refu,
Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson, 

Gestört aber Geil - Studio Set (Januar  2015) ja
Pave Maijanen - Elämän nälkä.

Leilan työskentelyä edesauttoivat
Antti Tuisku - Peto on irti, 

Blind Guardian - The Lord of the Rings,
Eleanoora Rosenholm - Puoli päivää Firenzestä itään ja

Placebo - Every You Every Me.
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