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Pääkirjoitus
Termostaatti!
Totta se on, Valenssi‐lehti on palannut! Kopin
hyllyjä tutkittuani ja Valenssin kulahtaneita
nettisivuja selattuani totesin edellisen
julkaisun olevan vuodelta 2016! Haluaisin
osoittaa
syyttävällä
sormellani
tämän
perinteen rikkoneita, mutta jätetään se toiseen
kertaan.
Sikäli mikäli luet tätä pääkirjoitusta painetusta lehdestä, ei lehden
henkiinpalauttaminen ole jäänyt vain yritykseksi ‐ paitsi jos taitossa tai
painossa on jokin mennyt pahasti pieleen. Itseasiassa edellinen
yrityksemme pari vuotta sitten kuihtui kasaan opiskelukiireiden vuoksi. Sen
jälkeen pandemia vei huomiomme toisaalle, mutta nyt olemme pienellä
toimituksen porukalla aloittaneet työt tosissaan!
Lehden toimittaminen on ollut mielekästä puuhaa. Perinteen katkettua on
toimituksemme kokemus ja tietotaito hyvinkin alkeellisella tasolla, mutta
toivottavasti tämäkin teksti on lukukelpoista. Yleensä lehtien sisältö on ollut
hyvinkin absurdia (ns. perseilyä), vaikka on seassa ollut asiasisältöäkin.
Tämä julkaisu sisältää valitettavan vähän ensimmäisenä mainittua, sillä
hyvin pitkän tauon jälkeen tämän ensimmäisen julkaisun päätarkoituksena
oli palauttaa Valenssi‐lehti elävien kirjoihin. Toivoisin (suorastaan käsken ja
pakotan), että perinne jatkuisi tästä eteenpäin kuten menneinä kulta‐
aikoina. Kulkekoon Valenssin nimi ja väri painokoneiden läpi myös
jatkossakin!
Toivotan kaikille hauskaa ja mieleenpainuvaa wappua!
Akseli Kumpula
Päätoimittaja
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Puheenjohtajan palsta
Terppa!
En voi uskoa tätä todeksi. Valenssin lehti on
herännyt henkiin?! Saa nipistää, tämän on
oltava unta! Toisin kuin meidän intoa puhkuva
päätoimittaja, meikäläiseltä pääsi unohtumaan
tuo vanhojen lehtien selailu ja nyt pää lyö
tyhjää. Mitä scheissea tähän pitäis oikein osata
suoltaa??
Syksyllä 2019 skippasin syyskokouksen, etten vain vahingossakaan päätyisi
hallitushommiin. Jotenkin kummasti sitä silti ollaan kolmatta hallituskautta
täällä viettämässä, tällä kertaa puheenjohtajan saappaissa. Vinkki vitonen
kaikille kanssakemisteille: harkitkaa kahdesti ennen kuin vastaatte Eekin
puheluihin, se on kova poika suostuttelemaan. :D No ei vais, kiitos @Eeki!!
1! Hallitushommat on ehkä parasta opiskelussa.
Kulunut kevät on Valenssilla käynnistynyt *loistavasti*. Ollaan otettu täysillä
ilo irti rajoitusten höllentymisestä ja järjestetty sitsejä, baaribileitä,
ulkotapahtumia ja rentoa hengailua. Myös tärkeällä asialla ollaan liikuttu,
sillä Valenssille on järjestetty häirinnänvastainen tapahtuma ja luotu omat
Turvallisemman tilan periaatteet. Mikäli sinun, rakkaan lukijan, mieltäsi
kutkuttaa jokin tapahtuma jonka haluaisit meidän järjestävän, laita
rohkeasti viestiä! Opiskelun vastapainoksi on aina tarvittu ja tullaan
jatkossakin aina tarvimaan rentoa hengailua ja kanssakemistien seuraa.
Tätä kirjoitellessani vieressäni pulputtelee iloisesti poikani, Wappu‐Simo
nimeltään. Kovasti se tuokin jo wappua odottelee, oikein kihisee innosta!
Raelakasta wabua, rakhaat valenssilaiset!
Sincerely,
Anisa Harju
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1. Kuka olet?
3. Kerro itsestäsi?

2. Pestisi hallituksessa?
4. Mottosi?

1. Anisa Harju
2. Puheenjohtaja
3. Soankyläläinen neljännen vuosikurssin kemisti, innokas
tanhuilija ja suuri ruoanlaiton (ja syömisen) ystävä. Kahvi
on hyvää.
4. Parempi pyy pivossa kuin kaivat persettä
1. Alina Lehto
2. Varapuheenjohtaja
3. pHuksi ‐21 ja aikasemmalta koulutukseltani ensihoitaja
(AMK) (kUtSuMUsAmMaTti). Rakastan hyvää kahvia ja
olutta sekä tykkään leipoa (pullaa ja ihmisiä).
4. Mitä vittua nyt taas? Luulin että tällainen sekoilu on
lopetettu?
1. Riikka Lebeitsuk
2. Sihteeri, SoPo, Fuksivastaava
3. 1. vsk paljasjalkane oululaine. Äänekäs ja ratakana eli
alkoholi maistuu maistuu (etenkin viina).
4. Haista vittu! Never stop the madness ja kohta
vedetään taas

1. Kaarle Kaunisto
2. Taloudenhoitaja
3. 2. vsk Helsingissä syntymässä käynyt Oululainen.
Harrastuksiin kuuluu töiden tekeminen ja ehtiessä kyykkä.
4. Motot ei oo mukavia

7

1. Emilia Kähkönen
2. Tiedotus‐ ja urheiluvastaava
3. Toisen vuoden kemian opiskelija. Kotoisin oon Virroilta
eli pienen kylän kasvatti. Joukkueurheilu ja musiikki lähel
sydäntä mut tykkään myös kahvista, ruoan laitosta sekä
menosta ja meiningistä!
4. never say never:)
1. Antti Karppinen
2. Kopo, Tapahtumavastaava
3. 4. vsk. Analyytikko. Oulu born and raised. Harrastan
monenlaista urheilua ja opiskelijaelämässä parasta on
tapahtumissa käyminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen.
En oikein käynyt tapahtumissa aikaisempina vuosina, joten
odotan innolla vappuneitsyyden menettämistä!
4. Elämä on kaunista ja hyvää

1. Laura Lankinen
2. Myyntivastaava
3. Oululainen kemisti vuosikertaa 2020. Vapaa‐ajalla
tykkään tanssia, lukea, neuloa ja osallistua erinäisiin
opiskelijarientoihin!
4. Kaikki on mahdollista ja mikään ei ole varmaa

1. Laura Sohlo
2. Urheilu‐ ja Loimu‐vastaava, SoPo‐toimari
3. Opiskelen 4. vuotta kemiaa, innokas maalaamaan ja
haaveissa vielä joskus oma moottoripyörä, maailman
surkein huonekasvien hoitaja
4. Kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu
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1. Julia Myllymäki
2. Some‐ ja fuksivastaava
3. 2. vsk. Valenssilainen. Alunperin Kokkolasta (ruotsiks
karlebystä). Retkeilen, matkustelen, penkkiurheilen,
vietän aikaa kavereiden kanssa ja juon halpaa valkkaria.
4. Jossei jaksa ni koittakaa vaan jaksaa
1. Maisa Eskola
2. Loimu‐ ja tapahtumavastaava
3. Oon 2020 vuosikurssin kemisti ja toiselta nimeltä
valenssin ilopilleri. Harrastuksiini kuuluu pianon
pimputtelu (oon myös histonin bändissä nimeltä Hela),
salilla käyminen, ruoan laittaminen, hyvän musiikin
ﬁilistely ja satunnaisesti maalaaminen. Rakastan järkätä
tapahtumia, osallistua niihin ja nähdä, kun porukalla on
kivaa ja he tutustuu uusiin ihmisiin.
4. Ei elämästä selviä hengissä
1. Jakov Lubenets
2. Suhde ‐ ja tapahtumavastaava
3. (Oon perseestä)2 , muuten koostumus 40% lutka, 40%
humanisti ja 20 % teekkari. Kirjat ja eläimet on kivoja,
ihmiset ei.
4. Sinuna menisin töihin

1. Aatu Kukkola
2. ATK‐vastaava
3. 4. vsk. kemisti, orgaanikko. Olen alunperin
oulainenlainen. ATK‐vastaava, koska muita pestejä ei ollut.
4. Älä kaiva nenää samalla sormella kuin kymmenen
oksalla.
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Valenssi-tsätti
Valenssilaiset saivat lähettää viestejä ja terveisiä
julkaistavaksi. Toimitus kiittää kaikkia viestinsä lähettäneitä.

lehteen

Oispa töitä. ‐työtönvalenssilainen‐
Mikä on homman nimi kun ei ole Valenssin lehteä julkaistu ikuisuuksiin?!
Ei‐ystävällisiä terveisiä toivoopi Juu570
Oon lipastunut kaikkiin valenssilaisiin <3 ‐itsekkin valenssilainen
Eilen huomasin, että tilaamani eteenikaasupullo olikin täynnä etaania.
Minua on vedytetty! ‐vetyttää‐

Pitäisikö kokeilla minkälainen kaamea kirjo uusia elämänmuotoja
saadaan jos otetaan kopin jääkaapista pyyhkäisynäyte petrimaljaan?
+Tehään sama biokemistien kopilla ja annetaan niille se petrimalja
vujulahjaksi eikä kerrota ensin mitä siellä on nii saavat yllättyä
tutkiessaan. ‐uteliasvalenssilainen‐

"Kuinka paljon mahtuu pieneen hiaceen jussipaitoja, melkein aitoja?
‐Noin 600" ‐myytinmurtajavalenssilainen‐
T‐tuloa k‐tilais. yht. taip. kunn. tul. til. L‐rint. 1.5. k. 12. P‐k. casual. Ilm.
sms‐v. huhtik. aik. a‐kirj. Rva ja Hra Virtanen
Wappuna pitää muistaa ryypätä! ‐wabueilobu‐

10

Katsoin eilen, kun joku sytytti vahingossa neljän tuulen lakin tuleen, ja se
hiiltyi
pahasti.
Siitä
videosta
tuli
äkkiä
kiraalihitti.
‐anonyymivalenssilainen‐
Onkohan kopin tietokoneella "Kotitehtävät" ‐kansio vai kotitehtävät. ‐
kansio... ‐kaverinpuolestakyselen‐
KEMISTI etsii elämäänsä Labrarottaa tositarkoituksella. Mikäli olet
sisäsiisti, vaaleakarvainen ja punertavasilmäinen, täällä olisi
tieteentaitaja ilman tutkimusseuraa. Osotteeni on niin ja näin, jotta
kirjeet tulis tännepäin. ‐kelarotta‐
Tuleekohan kopin kahvinkeittimen kalkkivalo koskaan syttymään?
‐justcurious‐

o o o
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KoronapHuksin sopeutuminen yliopistoelämään
Hei, olen Julia!
Olen myös Valenssin hallituksessa fuksi‐ ja
somevastaavana, tokan vuoden kemisti, viime
syksyn PRO ja vuoden 2020 koronafuksi. Tämän
jutun tarkoituksena on purkaa kaikki patoutunut
turhautuneisuus siitä, miten koronavirus pilasi
oman fuksivuoteni.
Vaikka tulikin tuossa mainittua kuinka korona pilasi fuksivuoteni, ei se
täysin totta ole. Vuoteen mahtui paljon hauskuuttakin mm. tapahtumien
muodossa, vaikka erityisjärjestelyin koko vuosi opetuksen ja
ryhmäytymisen kannalta suoritettiinkin. Fuksisyksynä järjestettiin mm.
fuksisuunnistus, joka olikin vuoden parasta antia! Tämä oli yksi niistä
harvoista tapahtumista, kun koko pienryhmämme oli koossa kasvotusten.
Erilaiset kokoontumisrajoitukset tekivät tapahtumien järjestämisestä
hankalaa, eikä Zoomin Breakout ‐huoneissa ruotsin ryhmätyön merkeissä
jutustelu varsinaisesti ryhmäämme yhdistänyt.

pHuksit OLuT:n fuksisuunnistuksessa syksyllä 2020.
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Viime lukuvuoden jälkeen päätinkin 2021 syksynä lähteä mukaan kaikkeen
mahdolliseen toimintaan. Tässä päätöksessä olen aika hyvin pysynyt. Liityin
hallitukseen, toimin pienryhmäohjaajana eikä kovin monet pippalotkaan
ole jääneet minulta välistä. Lempitapahtumiini kuuluu ehdottomasti mm.
PRO‐sitsit alkusyksystä, sillä ensimmäistä kertaa Teekkaritalolla sitsaaminen
oli moninkertaisesti hauskempaa kuin etukäteen osasi arvata. Sitsit
latasivatkin kovat odotukset tulevalle lukuvuodelle. Myös Hurmos,
haalaribileet ja jouluristeily ovat jääneet mieleeni. Wappuun liittyvän
hehkutuksen perusteella odotan kuitenkin wapun kahden viikon
juhlintoineen menevän tapahtumista suosikkeihini.
Koko ajan lisääntyvä lähiopetus sekä hallituksen kokoukset, joissa
kanssakemistejä näkee vuoden jälkeen kasvotusten, on tuonut tunteen
akateemiseen yhteisöön kuulumisesta. Kokoustaminen hallituksen kanssa,
kasvotusten tehtävät ryhmätyöt ja luentojen jälkeen yhdessä
kurssikavereiden kanssa syömään meneminen on tarjonnut matalan
kynnyksen mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Tällaisia kokemuksia
kaipasin fuksivuoden etäilyn aikana, joten tänä vuonna olenkin pyöräillyt
lipastolle aamuluennolle kiitollisena ja hymy korvissa joka päivä… En aivan,
mutta huikea tämä toinen opiskeluvuosi joka tapauksessa on ollut!

Vuoden 2021 pHuksit tutustumassa Ouluun.
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Ja te muut vuoden 2020 fuksit. On ollut huippua tutustua teihinkin
paremmin tänä vuonna. Vaikka teistäkin saattaa fuksivuoden aiheuttamien
traumojen jäljiltä yliopistoelämä ja sosiaalisuus tuntua aika kaukaiselta,
suosittelen silti jokaiselle aktiivista tapahtumiin osallistumista ja matalalla
kynnyksellä esimerkiksi toimariksi lähtemistä. Mikäli kaveri puuttuu ja
tapahtumiin yksin lähteminen ei houkuta, laita vaikka allekirjoittaneelle
viestiä niin kerätään yhdessä porukka kasaan.
Onneksi opiskeluvuosia on vielä (ainakin) kolme jäljellä, joten koronan
vuoksi ”hukkaan” mennyt fuksivuosi ei harmita niin paljon. Toisen
opiskeluvuoden meiningit ovat hyvin veloittaneet viime vuonna säästettyjä
euroja ja aivosoluja, joten enää oikeastaan ei ole sellaista tunnetta, että
olisi jäänyt jostain paitsi. Kiitokset tässä kohtaa myös muille Valenssilaisille
siitä, kuinka meidät, omissa yksiöissämme fuksivuoden viettäneet 2020
vuosimallin fuksit, on otettu mukaan porukkaan.
Oikein mukavaa wapun odotusta kaikille!

o o o

Lue minut ‐ olen tärkeä!

Valenssin hallitus on laatinut turvallisemman tilan periaatteet, jotka
toimivat eräänlaisina pelisääntöinä tapahtumissa. Näillä halutaan
taata kaikille turvallinen ja mieleinen mahdollisuus osallistua
Valenssin tapahtumiin. Osallistuessasi tapahtumiin sitoudut
noudattamaan yhteisiä turvallisemman tilan periaatteita.

Kiitos, että huomioit muita!
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Valenssin turvallisemman tilan periaatteet
KUNNIOITA JA HUOMIOI
Kunnioita muita ihmisiä ja heidän moninaisuuttaan sekä heidän
mielipiteitään, uskomuksiaan ja valintojaan. Kohtaa muut ihmiset sellaisina
kuin he ovat. Valenssi ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää,
kiusaamista tai rasismia – ei tarkoittaa ei.
TIEDOSTA OMAT ENNAKKO‐OLETUKSESI
Tarkastele kriittisesti omaa ajatteluasi ja tunnista omat ennakko‐oletuksesi.
Näin voidaan välttyä toisintamasta niitä esimerkiksi sanoilla tai teoilla.
Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti.
ANNA TILAA
Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä, psyykkistä ja tunteellista tilaa.
Emme voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä, emmekä koske toista
kysymättä lupaa. Pyydä tarvittaessa tilaa myös itsellesi. Huolehdi siitä, että
kaikilla on tilaa osallistua.
KUUNTELE JA OPI
Keskustellessa ole avoin ja kuuntele toisia ihmisiä. Älä jyrää muiden
mielipiteitä ja anna toiselle puheenvuoro. Asiattomasta kohtelusta saa
antaa asiallista ja rakentavaa palautetta, jota tulee kuunnella. Suhtaudu
jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia
uutta ja kehittyä.
PUUTU
Edellytä asiallista käytöstä myös muilta. Jos havaitset kiusaamista, häirintää
tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu tilanteeseen. Ilmoitathan
epäasiallisesta käytöksestä tapahtuman järjestäjille. Jos kaipaat apua tai
tukea
ongelmatilanteisiin,
ole
rohkeasti
yhteydessä
OYY:n
häirintäyhdyshenkilöön (hairinta@oyy.ﬁ) tai Valenssin sosiaalipoliittiseen
vastaavaan.
LUO HYVÄ ILMAPIIRI
Ole ystävällinen muita kohtaan ja huolehdi omalla toiminnallasi siitä, ettei
kukaan jää ulkopuolelle. Haalarit jalassa edustat omaa ainejärjestöäsi, joten
käyttäydythän sen mukaisesti. Luodaan kaikille hyvä ja turvallisempi
ilmapiiri, jossa kaikki ovat tervetulleita mukaan pitämään hauskaa yhdessä.
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Kesätyöpaikkakuntapaskapostaukset
Tässä osiossa anonyymit valenssilaiset kertovat kokemuksiaan
paikkakunnista, joissa he ovat kesänsä viettäneet. Toisin kuin jutun otsikko
kertoo, (m)etyylialkoholiin taipuva kemisti voi toisinaan päätyä vieraalle
paikkakunnalle myös muista syistä kuin töiden perässä.
1. Yleinen ﬁilis paikkakunnasta?
2. Asioita joista et pitänyt?
3. Hyödynsitkö työsuhde‐etusi?
4. Mitä ottaisit Ouluun jos voisit?

5. Paras ruoka/ruokapaikka?
6. Tarttuko murre sinnuun?
7. Lähtisitkö uudelleen?
8. Muuta sanottavaa?

Hämeenlinna
1. Kivalla sijainnilla Tampereen ja Helsingin välissä.
2. Bussit kulkevat surkeasti, isommat shoppailupaikat puuttuvat ja yöelämä
vähän kuollutta.
3. ‐
4. Lenkkireitin! Hämeenlinnasta löytyy paras lenkkireitti, joka kulkee linnan
vierestä ja seuraa vanajavettä, joka ylitetään kahdesta kohtaa.
Ruokapaikkoja ottaisin Hämeenlinnasta mukaan!
5. Paras rullakebab Topcapista! Lounas Uomasta ja illallinen Ravinteli
Vintistä!
6. No ei
7. Suosittelen lämpimästi!
8. Ahvenistolta löytyy kiva uimapaikka ja Aulangon näkötornilta pääsee
näkemään yhtä Suomen kauneimmista maisemista! Toisin sanoen jos
yöelämä ei ole tärkeä kriteeri niin Hämeenlinnassa viihtyy varmasti!
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Kittilä
1. Legit Suomen paras kesäkaupunki.
2. Paikalliset kädenvääntäjät.
3. Joo.
4. 64 eri tapaa tainnuttaa heijari.
5. Kämppiksen ruuat oli hyviä, mutta ite kämppis aika äkäinen jostain
syystä.
6.
7. Jos kämppiä lähtee niin joo.
8. ‐
Iisalmi (x2)
1. Ihan kiva paikka kesällä, keväällä tänne muuttaessa oli melko ankean
oloinen. Ihmiset hieman outoja.
2. Pitsa ja kebab oli täällä pahaa. PK:n asunto oli ilmastoimaton ja likainen
kuutio. Kauppahalli oli surkea.
3. Ainakin juomapuoli oli kunnossa.
4. Ne kaikki vesistöt ja kävelyreitit vesien vierellä! Panimon voisi myös
siirtää vaikka Raksilaan.
5. Pub Old Dog oli hieno mesta.
6. Ei. En kyllä kuullu kenenkään edes puhuvan selekeää savoa.
7. Kesäkaupunkina ihan hieno ja kiva, ja palveluita riittämin tällaisen
kokoiseksi paikaksi. Suosittelen.
8. Kun tämä lehti julkaistaan, olen todennäköisesti jo levittämässä Valenssin
keltaista tunnusväriä seuraavaan kohteeseen.
1. Paikkakunnasta 2,5/5, töistä 6/5
2. Vuokranantaja
3. Ainahan se jussijuomat maistuu :‐)
4. ievan <3
5. ‐
6. Suattapi olla tai suattapi olla olematta
7. ‐
8. Menkään Savoon, ihana murre
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Valenssin keskustakampushankkeen kannanotto

Oulun Yliopiston Kemistit ry (Valenssi) toteutti keskustakampuskyselyn
jäsenistölleen 28.1.2022 – 30.1.2022. Kyselyyn saatiin vastauksia 48,
joten ainejärjestön kokoon suhteutettuna saatiin hyvä otanta kemian
opiskelijoiden
mielipiteistä
koskien
nykyistä
mallia
keskustakampushankkeesta. Kyselyn keskeisiä asioita olivat hankkeen
tiedotus,
opiskelijoiden
ja
henkilökunnan
osallistaminen,
poikkitieteellisyys,
kampuksen
sijainti
sekä
meidän
mielipidekirjoituksemme, joka julkaistiin Kalevan mielipideosiossa
2.2.2022. Kyselyyn vastanneista 89 % ei kannata nykyisen esityksen
mukaista keskustakampushanketta, joten Valenssin hallituksen
mielipide mukaan huomioituna voidaan päätellä, ettei Valenssi
kannata nykyistä kolmen kampuksen keskustakampushanketta.
Yksi hankkeen suurimmista vaaroista on opiskelijoiden ja
henkilökunnan pirstaloituminen usealle eri kampukselle. Tällä olisi
negatiivinen vaikutus poikkitieteellisyyteen ja kuilut ainejärjestöjen
välillä syvenee entisestään. Korkeakouluopiskelussa hienoa on se, että
opiskelijat pääsevät tutustumaan uusiin ihmisiin täysin eri
opiskelualoilta. Tämän hankkeen seurauksena uhkana on kuitenkin
tutustumisen rajautuminen ainoastaan oman ainejärjestön sisälle.
Oulun yliopisto on opiskelupiireissä tunnettu poikkitieteellisyydestään.
Nyt Oulun yliopiston vetovoima on vaarassa, koska meillä on ilman
opiskelijoiden tai henkilökunnan hyväksyntää menossa läpi hätäisesti
suunniteltu keskustakampushanke.
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Mitä järkeä siinä on, että pahimmassa tapauksessa opiskelijat ja
henkilökunta joutuvat matkustamaan kolmen kampuksen välillä jo
valmiiksi kiireisessä arjessaan? Jo pelkkä ajatuskin kemian
opiskelijoiden ja sivuaineopiskelijoiden mahdollisesta arjesta
puistattaa: Pää‐ ja sivuaineopintojen sekä laboratoriokurssien
jakaantuminen kolmelle kampukselle ei aja kenenkään etua. Luentojen
ja laboratoriotuntien välillä on aikaa 15–30 minuuttia. Tästä seuraa se,
että opiskelijoiden täytyy valikoida, mitkä opinnoistaan jättää välistä,
jotta aikaa on riittävästi toiselle kampukselle matkustamiseen.
Yliopistoihin tullaan oppimaan ja tekemään tutkimusta, joten olisihan
se nyt kohtuullista, että tähän annettaisiin parhaat lähtökohdat.
Kolmen erillisen kampuksen malli ei todellakaan ole kenenkään eduksi.
Jos Linnanmaa ei ole vaihtoehto, täytyy löytää ratkaisu, jossa kaikki
opiskelijat ja henkilökunta saataisiin saman katon alle riittävine
tiloineen.
Hankkeeseen liittyvä tiedottaminen on itsessään ollut todella
vajavaista, ja tiedotettujen asioiden valossa yhtä isoa kaikille sopivaa
kampusta ei ole tulossa. Täten Oulun Yliopiston Kemistit ry ei kannata
nykyistä kolmen kampuksen hankemallia. Tulevaisuudessa Oulun
yliopiston poikkitieteellisyys vähenisi, mikä tietenkin huolettaa meitä
nykyisiä Oulun yliopiston opiskelijoita. Olisihan se nyt sääli, että näin
hyvin toimiva akateeminen kokonaisuus tulisi pilatuksi vain muutaman
päättäjän takia.
Kemian opiskelijoiden puolesta,
Oulun Yliopiston Kemistit ry (Valenssi)

Jutun taustalla oleva kuva on peräisin 26.2.2022 järjestetystä Kaikkien
kampus ‐mielenosoituksesta, jossa esitettiin puheenvuoroja
opiskelijoiden ja henkilökunnan toimesta. Myös Valenssi esitti
puheenvuoronsa tuonaikaista keskustakampushanketta vastaan.
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OYY‐kummin terveiset
Hei hyvät valenssilaiset! Vuosi alkaa olla jo kolmasosan
pyörähtänyt eteenpäin ja Wappu alkaa lähestymään tai
luultavasti
julkaisun
aikaan
on
jo
jonkun
Wapputapahtuman muodossa alkanut. Sain ajatuksen
vuoden alussa, että voisin pienen tällaisen kuulumis‐/
terveiskornerin kirjoittaa niin nyt sinä sitten sitä luet.
Vihdoin kahden pitkän vuoden ja kahden etäwapun
pääsemme näillä näkymin oikeaa wappua juhlimaan. Itse nyt neljännen vuoden
opiskelijana ja yhden oikean wapun juhlineena voin sanoa, että wapusta kannattaa
ottaa kaikki mahdollinen irti, oli se sitten baaribileiden, wappusuunnistuksen tai
muiden tapahtumien muodossa, unohtamatta kuitenkaan sitä, että saa viettää
aikaa muiden opiskelijoiden kanssa. Omasta fuksiwapusta minulla on vain hyviä
muistoja, lukuun ottamatta sitä, että saatoin lyödä pään kun nousin paljusta,
liukkaan terassin takia (muistakaa varoa liukkaita jäitä). Tutustuin moniin uusiin
ihmisiin ja se omasta mielestäni oli parasta koko wapussa, yhteisöllisyys. Olemme
tietyssä mielessä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa melkein puolet opiskelijoista
on, niitä jotka ensimmäistä kertaa kokevat oikean opiskelijawapun. On tärkeää, että
pyrimme yhdessä siihen, että kaikilla on oikeus nauttia wapustaan, kaikki otetaan
avoimesti mukaan ja pidetään hauskaa yhdessä. Wappu on parasta aikaa tutustua
uusiin ihmisiin ja siksi on myös tärkeää että emme kiusaa tai häiritä toisia.
Aikaisempina vuosina olen ollut monessa mukana järjestötoiminnassa, ensin
Sigman toiminnassa, sitten pari vuotta OLuT:ssa ja nyt OYY:n puolella
sosiaalipoliittisena vastaavana. Vaikka järjestötyöt ovat vaihtaneet luonnettaan,
niin uusien haasteiden edessä on ollut mukava työskennellä. Siitä huolimatta, että
nykyään toimin eri järjestössä ja aika menee pitkälti eri projektien parissa toivon,
että silti minua olisi helppo lähestyä. Sama opiskelija tässä kuitenki ollaan kun mitä
neljä vuotta oltu.
Hyvää wappua kaikille ja nauttikaa keväästä!
Terveisin,
Iikka Kokkoniemi, OYY, Sosiaalipoliittinen vastaava

27

Kemistikopla MM‐kyykässä
Erään maailmaa rasittaneen vitsauksen takia opiskelijaelämästä on vietetty
hiljaiseloa viimeiset pari vuotta. Näin alkuvuodesta aloimme näkemään
kuitenkin valoa tunnelin päässä, kun saimme tiedon Akateemisen kyykän
MM‐kisoista Tampereella. Kyseinen tapahtuma on siis yksi Suomen
suurimmista opiskelijatapahtumista ja tällaisen oman elämänsä
kyykkäintoilijalle tapahtuma oli pakko päästä kokemaan.
Matka alkoi kisoja edeltävänä päivänä 11.3. klo 17 yliopiston pihasta OAMK
ry:n järjestämällä bussikuljetuksella. Meitä kemistejä tähän pitkälti
teekkarivetoiseen matkaan lähti jonkin verran. Vaikka matkaa Tampesteriin
olikin aika paljon, taittui matka nopeasti paskavitsikilpailujen ja yleisen
excubussibiletyksen ohessa. Tampereelle saavuttaessa siirryttiin joko omiin
majoituksiin tai legendaarisen ”Hotelli” Tornin yhteismajoitukseen. Tornin
majoitus on allekirjoittaneen kuuleman perusteella sellainen kokemus, että
unenhaluisista syistä päätin itse hankkia majoitukset muualta. Olisi Tornissa
kuitenkin kuulemma kivaa ollut.
Seuraavana aamulla pelit alkoivatkin puoli kymmeneltä Hervannassa
alkulohkon muodossa. Kemistejä löytyi paristakin eri joukkueesta. Itse olin
edustamassa kahden kanssakemistin ja yhden sekaan soluttautuneen
sigmalaisen kanssa osana joukkuetta The No Good Yellows tai lyhyemmin
TheNGY.
Alkulohko
aurinkoisessa
etelän
lämmössä
sujui
kemistikokoonpanolta (ja sigmalaiselta) hyvin kolmella selkeällä voitolla ja
samalla lohkovoitolla. Tätä seurasi muutaman tunnin tauko, jonka aikana
kävimme nauttimassa paikallista kulttuuria keskustassa kanansiipien
muodossa. Turnausurakka oli alkulohkon jälkeen tosin vasta alussa.
Seuraavat pelimme olivatkin huomattavasti karseammalla kentällä
jatkolohkossa. Kenttä oli ensinnäkin mäessä ja toiseksi enemmän vettä,
sohjoa ja hiekkaa kuin lunta. Pisteenä i:n päälle kentän takana olevasta
lammikosta sai käydä kahlaamassa pelivälineiden perässä. Selvisimme
tästäkin koitoksesta kahdella voitolla ja turnauksen parhaalla
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"Heitä täysiä!" on tuttu huuto kyykkäkentällä.

tuloksellamme ‐20. ”Kalibrointi” oli kunnossa, tiimi innoissaan
menestyksestä ja keli hieman viilenemään päin. Siirryimmekin
jatkolohkosta ensimmäiseen pudotuspeliimme. Tällä kertaa kentän pinta oli
loistava Tampereen standardeilla. Kenttä oli kuitenkin sen verran vino, että
karttu osui välistä omiinkin kyykkiin. Tästäkin pelistä selvisimme jatkoon.
Hymy (kirjaimellisesti) hyytyi kuitenkin äkkiä, kun huomasimme että
seuraavassa pelissä kentän keskellä oli suuri lätäkkö (vai pieni lampi?).
Vaatteet kastuivat, kyykkiä ei saatu pois neliöstä ja kaikkia vitutti. Pelikin
voitettiin vain muutamalla pisteellä.
Seuraavaksi olikin luvassa neljännesvälierä, jossa vastaamme asettui kasa
opiskelijoita lappeen_Rannoilta. Peli oli ensimmäisessä erässä vielä tiukka,
mutta toisessa erässä menikin homma näin kiltisti sanottuna pipariksi.
Matkamme yleisessä sarjassa päättyi kolmen pisteen erolla tähän. Vaikka
turnaus olikin meidän osaltamme tässä ja kaikkia hieman harmitti,
piristyivät ilmeet, kun pääsimme vaihtamaan kuivat sukat ja suuntaamaan
kohti jatkoja. Olisihan tapahtuman virallisillekkin jatkoille voinut mennä,
mutta meitä kiinnosti ”Kuutiotakin karseampi räkälä”.
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Kyykkä on ainakin Jannen mielestä hieno laji.
Seuraavana päivänä ja ikävän krapulan saattelemana olikin aika pakata
kamppeet ja suunnata taas kohti kylmää pohjoista. Bussi otti suunnakseen
Oulun Hervannasta klo 12.00. Paluumatka sujui huomattavasti
rauhallisemmin ensimmäiseen pysähdykseen asti. Allekirjoittanut toteaa,
että ruoka nosti elämän halua tässä vaiheessa huomattavasti. Kun ”akut”
oltiin saatu ladattua alkoivat paluumatkan bileet bussin perällä nostamaan
päätään.
Ilta alkoi hämärtymään ja teekkarit laskivat lakkinsa Zempeleen ja Oulun
rajalla. Saavuimme Ouluun illasta, missä vaiheessa ainut päässä pyörivä
asia olikin päästä nukkumaan. Kokonaisuudessaan Akateemisen kyykän
MM‐kilpailut olivat kokemus, jota suosittelen tasapuolisesti kaikille. Itse
ainakin aion ottaa reissun uusiksi ensikerralla.
KonapommittaJanne

30

Verkot vesille
Aurinkoista kevättä ja mukavaa Wapun aikaa! Lähestyvän kesän ja näin
ollen toivottavasti myös auringon myötä on mukava ulkoilla, kalastaa,
viettää aikaa kavereiden kesken ja ennen kaikkea verkostoitua muiden
alojen opiskelijoiden ja tulevien asiantuntijoiden kanssa. Tästä lehdestä
löytyy Loimun näkökulmia verkostoitumisesta ja infoa työttömyyskassasta!
Mukavaa loppukevättä kaikille toivoo
Saana Riekki, Oulun Loimun kampuspromoottori

Poikkitieteellinen tutustuminen kannattaa
Poikkitieteellisyydestä kuulee aina puhuttavan ja tuntuu, että sitä pidetään
jopa jonkinlaisena itseisarvona ja tavoiteltavana asianlaitana. Onko
poikkitieteellisyys sitten tavoiteltavaa? Kyllä on.
Harmittavan usein korkeakoulukulttuurissa huomaa niin sanottua
siiloutumista oman pääaineen opiskelijoiden kesken. Tämä on toki
luonnollinen kehityskulku: jo fuksina tutustutaan ja monesti ystävystytään
oman pääaineen fuksikavereiden kesken. Näiden samojen ihmisten kanssa
jaetaan lukuisat luennot ja tapahtumat. Oma ainejärjestö tai kilta on usein
opiskelijan koti ja aktiivisesti läsnä opiskelijan arjessa. Pääaineesta tulee
vahvasti osa opiskelijan identiteettiä ja siitä tunnetaan ylpeyttä niin
yksilönä, kuin yhteisönä. Pääaine tuo ihmiset yhteen.
Tämä kaikkihan kuulostaa oikein mukavalta ja luonnolliselta, miksi siis
lähteä aidan toiselle puolelle tutustumaan niihin tuntemattomiin kasvoihin,
joihin törmää toistuvasti yliopiston käytävillä? Viimeistään työelämään
lähtiessä kohtaat poikkitieteellisyyden. Valmistumisen jälkeen ihmiset
päätyvät töihin laajasti erilaisiin organisaatioihin, jotka harvoin menestyvät
vain yhden osaajaproﬁilin voimin. Organisaatioissa on laajasti erilaisia
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toimintoja, joiden pyörittämiseen tarvitaan hyvin erilaisen koulutuksen
omaavia henkilöitä.
Poikkitieteellisyys on siis lopulta vääjäämätöntä, joten mitä jos sitä
edistäisikin jo opintojen aikana. Verkostoista on aina apua. Mitä jos omat
verkostosi ulottautuisivat myös oman pääaineesi ulkopuolelle. Voisiko tämä
auttaa sinua työelämän ja työnhaun lähestyessä—todennäköisesti kyllä,
haittaa siitä ei ainakaan ole. Erilaisuus on rikkautta.
Miten sitten tutustua poikkitieteellisesti? Esimerkiksi oman alasi
ammattiliiton kautta. Luonnon‐, ympäristö‐ ja metsätietelijöiden liitto
Loimu ry edustaa kymmeniä erilaisia pääaineita. Meidän jäsenenämme
pääset
tutustumaan
ihmisiin
poikkitieteellisesti
esimerkiksi
työelämätapahtumiemme‐ ja koulutustemme kautta. Jäsenillämme on
lisäksi myös oma LinkedIn‐ryhmä. Yksi helppo keino tutustua
poikkitieteellisesti on lähteä mukaan kampuksellasi toimivan Loimun
opiskelijayhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. Jos et vielä ole Loimun
opiskelijajäsen niin hopihopi liittymään ja osallistumaan erilaisiin
poikkitieteellisiin tapahtumiimme!
Kannustan kaikkia tänä vuonna tutustumaan ja verkostoitumaan yli
pääaine‐ ja tiedekuntarajojen.
Henri Forssten
Kirjoittaja työskentelee Loimun opiskelijasektorilla ja on huomannut
yhteiskuntatieteilijänä olevansa työelämässä ympäröitynä muun muassa
lain, viestinnän ja luonnontieteen osaajilla.
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Kemisti-Kallen puuhasivut :)

Kalle on unohtanut, missä
opetuslabra on! Auta häntä
löytämään se.

Kalle haluaa tietää
opiskelijawapusta!
Auta häntä löytämään
8 wappuun liittyvää
sanaa.

Kalle
on
unohtanut,
miten
2-fenyyli-2-pentanolia
syntetisoidaan!
Kehitä
synteesi,
jossa
käytetään
mahdollisimman halpoja reagensseja sen tuottamiseen. Voit
olettaa, että käytössäsi ovat kaikki tavallisimmat liuottimet
ja lasitavara.

33

Valenssin haalarimerkki‐ ja labravälinemyynti
Valenssin kiltahuoneelta (tuttavallisemmin kopilta) voi ostaa
edullisesti jokaisen kemistin perusvälineistöä! Lisäksi myynnissä on
useita mahtavia haalarimerkkejä, joita ostamalla voit osoittaa tukesi
ja rakkautesi meitä kemistejä kohtaan <3
Myynnissä olevat tuotteet:
Labratakki

30,00 €

Spaatteli

5,00 €

Pumpetti

10,00 €

Haalarimerkki

2,50 €

Pinsetit

5,00 €

Pinssi

2,50 €

Dekantterilasi (shottilasi)

5,00 €

Suojalasit

5,00 €

Labrasetti

50,00 €

‐ Takki, lasit, pumpetti, spaatteli, pinsetit
Sauvamagneetti

2,50 €

T‐paita

5,00 €
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