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Pääkirjoitus
#yolo #swag ja tietysti
#swagswagswagetiswag.
Koska excumestarin duuni oli perseestä
(sori vaan Jussi), halusin päästä siitä
eroon. Toisaalta halusin jatkaa
hallituksessa, koska onhan tämä aika
siistiä. Silloin ilmestyi pelastava enkelini
Suvi #love tarjoamaan päätoimittajan
pestiä.
Tyylilleni uskollisesti voin luvata, että lehti
alkaa sylkemään ulos uskomatonta
paskaa. No eeeeeeei vaiskaan. Kyllä tästä
ihan luettavaa pitäisi tulla. Usko kätyreihini
on suuri. Nytkin juttuja tuli niin paljon, että
osa piti rajata pois. Jee klapklap!

H

Täytyy muuten pahoitella, että lehti tuli näin myöhään. Oli epiksen labraa ja kandia ja... ja no
haistakaa vittu tehkää itse. Ja enpäs sitä kandiakaan ole ehtinyt tehdä mitenkään hurjasti #yolo.
Jos joku kokee vastustamatonta paloa kirjoittaa lehteen juttu, nykäisee vain hihasta tai lyö
valmiin jutun käteen. Kuvia saa myös viljellä.
Liberaali nuori kun olen, suosin uudistuksia ja koitan välttää turhaa konservatiivisuutta #lame.
Pyrin mielikuvitukseni ja aikatauluni rajoissa kehitellä uusia ideoita lehteen. Tässä kaksi
ensimmäistä: Jarrunurkka ja Valenssin tekstaripalsta. Jarrunurkkaan kaivataankin heti
ensimmäisen jutun kirjoittajaa. Tekstaripalstaa varten tarvitsette vain yhden numeron
(+358405896469) ja tietty jotain kerrottavaa.
Stressitöntä kevättä pikku pupuseni,
propagandamestarinne



Puheenjohtajan palsta
Hallitushommiin minut houkuteltiin mukaan
lupauksella avaimista yliopistolle, mutta
sellaiset olin jo saanut perintönä. Veli
hoiti jossain välissä hallitushommia 13
eri hallituksessa puheenjohtajan, joten
pakkohan se oli itsekkin lähteä päättämään
asioista. Myyntivastaavana raahasin kopin
iitrahuulille kahvia selkä vääränä ja
taloudenhoitajana aiheutin pahennusta
karkaamalla ulkomaille. Siitä huolimatta
minulle annettiin puheenjohtajan paikka,
joten ehkä jossain välissä olen tehnyt
jotain oikeinkin! Ennen kuin pääsin
komentelemaan hallituslaisia täytyi vielä
saattaa loppuun taloudenhoitajan ura.
Kirosanojen saattelemana viimein sain itkua
vääntäen puristettua tilinpäätöksen kasaan ennen jäähyväismatkaa Irlantiin, mutta tottakai Jukka löysi jotain
korjattavaa...
Puheenjohtajaksi halusin, että ei tarvitsisi miettiä kenen varpaille astuu milloinkin ja tuntui muutamia
toteutuskelpoisia ideoitakin olevan. Hallitus oli valmiiksi tosi kiva, mutta huippu tyyppejä ei ikinä voi olla
liikaa ja tämän vuoden hallituksessa onkin ennätysmäärä! Toki se on täysin ymmärrettävää, koska olen
niin ihana, että kaikki haluaa mun hallitukseen. Lempinimiäkin olen jo saanut ja niistä ehdoton
suosikkini on Rakastettu johtaja. Kun valinta puheenjohtajuudesta oli tehty kuulin huhuja, että joitakin
pelottaa millainen stressihirviö minusta muodostuu, mutta voin tässä antaa vinkiksi, että uhrilahjoilla on
aina ennenkin lepytelty jumalia. Onneksi en sentään kuvittele itsestäni liikoja, kun joillakin tahtoo tuo
valta nousta päähän ja pitävät itseään jotenkin korkeampiarvoisena.
Tavoitteena olisi pitää Valenssi pystyssä ja keksiä jotain kivoja tapahtumia tai ehkä jopa excuja. Sain hyvän
neuvon valmistautuessani puheenjohtajan hommiin: ”Sinun tehtävä on kuunnella muiden ideoita ja tehdä
parhaasi, että mahdollisimman moni idea saadaan toteutettua.” Siksi kannustankin teitä kaikkia kemistejä myös
hallituksen ulkopuolella tulemaan reippaasti kertomaan mitä kaikkea mahtavaa teidän aivokiemurat kehittelee tai
jos kovasti ujostuttaa niin salaperäiset nimettömät viestit voisi olla jännittäviä. Toki opiskelu on tärkeää, mutta jotta
selviätte kursseista hengissä tapahtumissa käyminen on välttämätöntä. Ensinnäkin pääsette kunnolla
rentoutumaan ja tapaatte uusia ihmisiä, mutta melkein oleellisempaa varsinkin pHukseille on kaverustua
vanhempien opiskelijoiden kanssa, hyväksikäyttää heidän humalatilaansa ja pyytää kopiot kaikista
labraselkkareista ja laskareista. Meidän vanhojen käpyjen mielestä taas on kiva, kun näkee uusia naamoja eikä
aina tarvi katsoa miten meikäläinen yrittää tanssia pöydällä tai etsii hukkaantunutta
kännykkää/lompakkoa/laukkua/huivia/rannekorua....
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Tahtoisin innostaa mahdollisimman monia lähtemään mukaan hallituksen toimintaan, koska sen lisäksi, että se
näyttää hyvältä CV:ssä siinä oppii ottamaan tai vähintäänkin delegoimaan vastuuta ja ehkä myös saa kavereita.
Lisäksi pääsee kehittelemään tapahtumia eikä tarvitse murjottaa, kun just niitä sun lempisipsejä oli vaan yksi
pussi. Lisäksi tulee luontaisetuja, kuten avaimet yliopistolle, ilmaista ruokaa aina silloin tällöin ja facebookin
hallituskeskustelu, jonka helmet kaikessa karmivuudessaan on kuitenkin jotenkin kiehtovia ja hauskoja. Ja
tottakai aamulla klo 6 Teekkaritalon siivoaminen on ihan parasta ikinä ainakin Aappon ja Tuomaksen mielestä.
Loppuun laitan vielä lälly löllykän, joka tuhoaa mun katuuskottavuuden rippeetkin. Siispä kiitos kaikille ihanille,
jotka tulitte hallitukseen tänä vuonna, koska meillä on niin huippu hallitus, etten jaksa odottaa seuraavaa
kokousta missä nään teidät kaikki!
Ihanaa kevättä toivottaa Rakastettu johtaja Rosa!

Vanhan puheenjohtajan jäähyväiset
Ihmiset ei osaa kuin valittaa vastaan, voisivat itse yrittää olla mun asemassa joskus. Ei ole
kauhean helppoa kun täytyy itse päättää koko Valenssin asioista. No PJ:n pesti saa nyt jäädä
jonkun muun harmiksi. Toivottavasti aika kultaa muistot ja voin joskus hamassa tulevaisuudessa
muistella PJ kauttani haikeudella. No jäätiinpä ainakin vähemmän tappiolle kuin viime vuonna,
se on ainakin positiivista. No olisikohan tässä avauduttu jo tarpeeksi, olihan puheenjohtajuus
mukava kokemus, vaikka en toista kertaa lähtenytkään. Vaikka mikään uusi tapahtuma
toteutunutkaan, niin ainakin yritettiin, kokeiltiin uutta ja ideoitiin tätä vuotta, toivottavasti nykyinen
hallitus saa enemmän aikaan. Kiitos kuitenkin edelliselle hallitukselle viime vuodesta, Valenssi
on edelleen olemassa, eli jossakin varmaan onnistuttiin. Vaikka PJ:nä en jatka jatkuu oma
osuuteni hallituksessa taloudenhoitajana, jos nyt saataisiin valenssi viimein konkurssiin.
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Uuden hallituksen esittely
Puheenjohtaja
RosaMaria "Rosa" "Don Rosa" "Rosamunda" "Rakastettu
johtaja" "Führeriina" "Äiti aurinkoinen" Haapala

Rempseä luonne ja puheenjohtajan paikka kuuluu tällä kertaa
mulle, Rosalle. Raivostuttavaksi saattavat jotkut kuvailla,
mutta enimmän aikaa yritän olla miellyttävä ja tätä tasapainoa
hallitsee vahva salmiakki riippuvuus. Reippaiden
karkkiannosten lisäksi pyrin joskus harrastamaan jotain
liikuntaakin tai niin ainakin kaikille satuilen.
Ratsastaminenhan on kuitenkin loppujen lopuksi persiillään
istumista hevosen raahatessa mun ruuminpainoa eteenpäin...
Rakastettu johtaja on tämän vuoden virallinen nimikkeeni ja
henkilöpalvonnan lisäksi uhrilahjoja toivon salmiakin
muodossa! Runsas osa päivästä kuluu omassa pienessä
kuplamaailmassa leijuen, joten haastavat kysymykset
kannattaa osoittaa viisaammille. Railakasta tilanne komiikkaa
tarjoan lähes päivittäin, joten eikun popparit mukaan ja
suunta kopille, mikäli luennot alkavat tylsistyttää! Riemukasta
kevättä kaikille.

Varapuheenjohtaja
Juha "JJ" "MegaKulli" Jyrkäs

Jaahans, hallitushommiin siis taas. Jouduin näihin hommiin jo
neljälttä vuotta peräkkäin,voikin siis sanoa, että olen tämän
hallituksen vanha pieru. Juha on siis nimi, toimin
hallituksessa varapuheenjohtajana ja kotoisin olen
Keminmaasta. Jalkapalloilua olen harrastanut kauan,
nykyään meneeaika kiipeilyyn ja salilla käymiseen. Jäätävän
pitkiä ja hyviä tekstejä muilta, mie voin siis olla se huono
esimerkki!

Joikataan, kun tavataan!

Sihteeri
Anna Heikka

Aloha! Anna on mun nimi ja sihteeri titteli. Aloitin opiskelut
kemialla syksyllä 2011 eli kolmatta vuotta mennään. Aikana,
jota en vietä yliopistolla, minut löytää asumuksestani Intiöstä
tai sh’bamailemasta Hukasta. Aina välillä äänenvoimakkuus
kasvaa eksponentiaalisesti saavuttaen maksimin nopeasti.
Aggresioiden purkautuminen saattaa olla hallitsematonta,
mutta usein se johtuu ulkoisista tekijöistä, kuten
kanssaihmisistä. Aikalailla melkein aina olen kuitenkin hyvin
iloinen. Alhainen opiskelumotivaatio on vahvuuteni ja
aropupu toteemieläimeni.
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Taloudenhoitaja
Timo Mäenpää

Terve
Taas on vuosi päässyt vaihtumaan ja niin vaihtui allekirjoittaneen
pestikin. Taloudenhoitajana siis toimin tämän vuoden. Timoksi
minua kutsutaan jos joltain on jäänyt välistä. Tällä hetkellä
opiskelen kolmatta(4) vuotta. Tavallisesti vietän vapaaaikaani
vältellen opiskelemista ja pelaten peliä nimeltä internet. Turhan
harvoin harrastan myös liikuntaa lähinnä stepmaniaa pelaten.
Tälläisen suorituksen jälkeen seuraavana päivänä harmittaa enkä
siis säänöllisesti tätä tee. Tarvittaessa minut löytänee kopilta
istumassa, jos vaikka haluatte tietää jotakin Valenssin taloudesta.
Tämä esittely koostuu 80 %:sti kierrätetystä materiaalista.

Myyntivastaava
Senni Grekula

Senni on pikkuinen kääpiö rukka,
suuret on silmät ja ruskea tukka,
salaisena toiveena olisi pitää kämpillä elossa kukka.
Silloin tällöin olinpaikkana on Hukka.
Söpössä kodissaan Senni yksin hengailee,
suuressa valtakunnassaan tyytyväisenä seikkailee.
Salilla Senni purkaa suurta vihaa,
sekä pikku raudalla kasvattaa laatu lihaa.
Senni saattaa joskus kolmannen vuoden kunniaksi vääntää kandia,
siitä ei kyllä ole kuin hirmuna harmia.
Sennin sydämen voi suklaalla sulattaa,
salmiakista saattaa pieni ihminen murahtaa.
Senni lipastolla kopiokoneen kanssa jatkossa häksää,
suurella rakkaudella kuten Paavo ICPOES:ää.
Syksyllä pääsivät pHuksit Sennin mukana yliopiston kyytiin,
silti keskittyy Senni nyt haalarimerkin myyntiin.

Päätoimittaja
Tuomas Vielma

Tervepä terve. Tuomas on nimeni ja päätoimittaja pestini. Tehokas
kun koitan olla, olisi kandi tarkoitus kirjoitella loppuun tänä keväänä.
Toistaiseksi ihan hyvältä näyttää. Toista vuotta tosiaan opiskelen.
Työkseni juon kahvia ja syön pullaa. Tietysti teen myös muuta,
nostelen painavia esineitä ja lasken taas alas. Tissien kohdalta
ympärys metri ja risat. Tämä jos ei riittänyt, lisää löytyy sivulta H.
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Tapahtumavastaava (alkoholisti)
Ronja Suvela

Railakkaat tervehdykset vaan kaikille! Ronjaksi saa puhutella,
mutta Ryövärintytärvitsit voisi ehkä jättää kertomatta.
Rappiolla kun olen, minulle heitettiin tapahtumavastaavan
pesti, ja vastaan nimenomaan bileistä ja muista tapahtumista
missä viina virtaa. Ripeän päättelyn tuloksena päädyin
kuitenkin siihen, että seuraavat bileet taitavat jäädä ensi
syksyyn, sillä bilevastaavallanne ei taida vielä riittää ikä viinan
ostoon. Rohkeasti saa kuitenkin tulla repäisemään hihasta, jos
on bileisiin liittyen hyviä tai huonoja ideoita. Rupean niitä jopa
ehkä joskus työstämään. Rakastan lentopalloa ja puhun siitä
liikaa, mutta ei kai mulla muuta. Rairairai!

Tapahtumavastaava (absolutisti)
Tini Ruohola

Tervehdys. Tiniksi on nämä vuodet kutsuttu, ja jäähän tuo
ainakin ihmisille mieleen. Tätä ilmakehää olen kuluttanut
vuodesta 1993 lähtien. Torniosta Ouluun hain kemiaa
opiskelemaan, ja pääsin myös ensimmäisellä yrittämällä.
Tämän uteliaisuuteni ja kiinnostuksen kemiaan valoi
MacGyver, jo ennen kuin pystyin kyseisen sarjan tekstityksiä
lukemaankaan. Tietokonepelit, internet ja lautapelit ovat
varmaan ajanvietteistä ne suurimmat. Toisaalta kaikenlaisia
nörttiharrasteita on tullut kaveriporukalla kokeiltua, sekä
lopetettua ajan ja rahan säästämiseksi. Tämänhetkinen listaus
näyttäisi lautapelikokoelmani suuruudeksi 33 eri lautapeliä ja
lisäosaa, ja lukema on aina tasaisin väliajoin kasvanut. Tuossa
kesällä 2013 lopetin alkoholin käytön, eikä ole tehnyt mieli
juodakaan sen jälkeen. Tässähän tämä taitaa
lyhykäisyydessään olla. Tulkaa vaan kysymään, jos jäi jotain
olennaista kertomatta.

Tiedotusvastaava
Iida Nikkinen

Iida on nimeni. Ilkenen lähettää teille mielenkiintoisia
spämmejä joka viikko. Iloinen opiskelu ei ole valttiani. Itku
tulee miettiessä kaikkia rästitöitä. Ivalo ei ole kotikuntani, vaan
Paltamo. Itseäni pidän suhtkot pirteänä henkilönä. Ihkuna
pidän kissoja, rokkia ja tietokonepelejä. Ich kann auch ein
bisschen Deutsch sprechen. Ihan viimeiseksi vielä aivan
järkeenpäyvä lause. Iglut on kivoja.
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Opintovastaava
Aappo "Mörkö, 24 cm" Iisakka

Aloha!
Aloituksesta huolimatta en puhu sanaakaan Espanjaa tai
mitä ikinä kieltä tuo sitten lieneekään. Aluevaltaukseni
ulkomaille eivät myöskään ole kantaneet koskaan
Ruotsia pitemmälle, joten pitäytykää suomessa tai
hätätapauksessa englannissa mikäli asiaa joskus tulee.
Aivan niinku suomea taitamattomat tätäkään
ymmärtäisivät.
Asiaan! Asustelin elämäni alkuvuodet Ylikiimingissä ja
nykyään päivisin enimmäkseen kopilla. Aion isona
opettajaksi, koska minustahan ei kyllä mitään työtöntä
kemistiä tule. Ajelen paloautolla tai touhuan
yläasteikäisten nuorten parissa sillon, kun minua ei
kopilla näy. Ai että yläastelaiset on sitten mukavia ja
tämä ei ole sarkasimia.
Asiaan, ja nyt siihen tärkeimpään! Jatkan hallituksen
opintovastaavana ja olen kuudennen vuoden opiskelija.
Ahdistuneisuuttaan voi siis luvan kanssa tulla purkamaan
minulle milloin vain, mikäli se johtuu jostain kemian
opiskeluun liittyvästä. Aanailen, että aikaa yleensä löytyy
toisten ongelmille. Aktiivisimpia pyydän kuitenkin
välttämään yöllistä häirintää. Aika hankala uskoa mutta
asioissa voi jopa joskus tapahtua kehitystä, kun tarpeeksi
moni jaksaa tarpeeksi kauan valittaa muillekin kuin
kanssaopiskelijoille. Ahkeroin ja lyön nyrkkiä pöytään
KOT:n kokouksissa sitten kykyjeni mukaan, jotta asiaan
saataisiin muutosta parempaan suuntaan. Aikaani kuluu
myös myös muissa opintovastaavaan hommissa, jotka
toivon mukaan selviävät minulle vielä tämän vuoden
kuluessa.
Olen myös laiska homo ja käskin Tuomasparkaa
kierrättämään vanhan esittelyni.

Excursiomestari
Jussi Näppä

Jussi Näppä on edelleen nimeni. Jo vuosi kolmas on
hallituksessa edessä, tiedotusvastaavan nakkihommista
excumestariksi siirtyen. Jo kolmas vuosi on myös
lipastollakin menossa. Ja saapa nähdä mitä tästäkin
tulee. Joskus ajattelin toisen hallitusvuoteni olevan
viimeinen, mutta tässä sitä ollaan. Jos tämä vuosi olisi
sitten viimeinen. Jeejee. Jos sitä joskus saisi jotain
aikaakin.
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pHuksivastaava
Teemu Tuovinen

Tämmöinen esittely piti kirjoittaa. Tuolla kuvan vieressä lienee
nimi. Toivottavasti edes joku entuudestaan tuntematon lukee
tämän ja kokee hyödylliseksi. Totisesti, valaistukaa, sillä tässä
on teille joka päiväinen pHuksivastaavanne. Tänne olen tullut
Oulun käytännöllistetyn tieteen yliopiston fengshuisyövereistä
piiloutumaan rehellistä työtä. Totta kai siihen kuului
hakeutuminen opiskelijajärjestöihin. Tietänet Olut:in, tuon
yhteisen killan? Tungin sinnekin pilaamaan tapahtumia –
urheilutapahtumia. Tule tutustumaan ja kertomaan siitä miten
parhautta/pilalla pHuksit ja Oluturheilu on.

Vanhan hallituksen jäähyväiset

Luova katuuskottava avausrepliikki!
Luovutin myyntivastaavan hommat vuoden jälkeen
ja keskityn tällä hetkellä kaikkeen muuhun, koska en
keksi parempaakaan tekosyytä luistaa hommista.
Luultavasti Valenssilla ei ole tähän mennessä ollut
yhtä kitupiikkiä myyntivastaavaa. Lyhyen (höhö)
urani aikana tuli otettua yhteen kopiokoneen kanssa
useampia kertoja eikä tulostimetkaan aina olleet
meikälle ylimpiä ystäviä. Loppuu mielikuvitus ja
sanat kesken, koska kirjoitan tätä kiireellä
vaatimattomat 5 päivää myöhässä niin tulee aika
paskaa tekstiä.
Lortto alkaa ällällä.



Kvalitatiivinen analyysi erilaisista säilykkeistä.
Jarmo J. Antikainen ja Mika M.J. Laakso
Valenssilehden ruokaraati suoritti tällä kertaa tutkimuksen erilaisista säilykkeistä post
apokalyptisellä teemalla. Mitä tekijät tekisivät, jos kaiken tulisi säilyä hyvin pitkään. Analyysia
suorittamassa oli tutkimusta varten koottu raati. Raadin jäsenet olivat L.Grekula, S. Grekula, RM.
Haapala, J.Kelloniemi, K.Syrjälä ja T.Vielma.
1. Johdanto
Säilöntä on käsittelyä, jonka ansiosta elintarvikkeet säilyvät pilaantumatta tavallista pidempään.
Yleisiä säilöntätapoja on pakastaminen, fermentointi, kuivaaminen, suolaaminen ja sokerin kanssa
keittäminen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähinnä kolmeen jälkimmäiseen ja yritettiin jälleen
kerran löytää toimivia makuyhdistelmiä, joita ei normaalisti tulisi ajatelleeksi.
2. Kokeellinen osa
2.1 Astioiden desinfiointi
Kaikkia säilöntään käytettyjä lasiastioita desinfiointiin kiehuvassa vedessä noin 10 min ajan.
2.2 Punaiset ketut v 2.0
2.2.1 Synteesi
Avattiin kaksi tomaattisosepurkkia. Toinen oikealla, toinen vasemmalla kädellä. Sulatettiin 250 g
voita kattilassa ja lisättiin tomaattisose voin joukkoon. Lisättiin joukkoon myös 1 dl sokeria.
Sekoitettiin kulhossa 7 dl vehnäjauhoja, 1 dl paprikajauhoa, 2,5 rkl pizzamaustetta ja 1 tl
chipotlejauhetta. Lisättiin jauhoseos ja kaksi kananmunaa sulaan voihin ja sokeriin. Sekoituksen
jälkeen käärittiin syntynyt massa tuorekelmuun ja laitettiin se 18° C:hen puoleksi tunniksi.

Jäähtymisen jälkeen kaulittiin massaa toistuvasti jauhoisella alustalla ja lisättiin jauhoja
kunnes alustaan jäi enää vain jonkin verran rasvaisia jälkiä massasta. Leikattiin massasta
ketunmuotoisia kuvioita, joita lämmitettiin 250° C lämpötilassa 610 min ajan.

Ennen raadin analyysia ripoteltiin synteesituotteiden päälle ruokasuolan ja chilijauheen
seosta varovaisesti.
2.3 Aurinkoinen huomen
2.3.1 Synteesi
Fileroitiin kaksi appelsiinia ja kuorittiin sekä suikaloitiin 78g inkivääriä. Rinkuloitiin kaksi pientä
sipulia ja fileroitiin 2 pientä sitruunaa. Siirrettiin ainekset kattilaan ja kiehautettiin niitä hetki
vähäisessä vedessä jonka jälkeen lisättiin 2 dl ”Olvi III”olutta. Lisättiin myös kolme pientä
kuivattua ”lemon drop”chiliä. Lisättiin 4 dl hillosokeria, jonka liukenemisen jälkeen siirrettiin seos
tiivisteelliseen lasiastiaan ja suljettiin kansi.
2.4 Kuminakotikalja
2.4.1 Synteesi
Asetettiin 3 dl ”Tuoppi”kotikaljamaltaita, 2 dl sokeria ja 2 rkl kuminan siemeniä 10 l käymisastian
pohjalle. Kiehautettiin 3 l vettä ja kaadettiin se maltaiden ja kuminansiementen päälle. Lisättiin
hetken päästä viileä vettä liuokseen ja annettiin jäähtyä 42 °C:n lämpötilaan. Tämän jälkeen
lisättiin 0,25 tl kuivahiivaa ja jätettiin tuote käymään huoneenlämpöön. Siirrettiin 24 h päästä 1,5
muovipulloihin. Huomattiin, että käymistä ei ollut tapahtunut, joten jokaiseen pulloon lisättiin
hieman kuivahiivaymppiä ennen sulkemista. Pidettiin 24 h huoneenlämmössä, jonka jälkeen
siirrettiin pullot jääkaappiin.
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2.5 Salmiakkisuolakurkut
2.5.1 Synteesi
Pätkittiin yksi kokonainen tuorekurkku pitkittäissuuntaisiksi suikaleiksi. Laitettiin kattilaan 2 l
vettä, johon lisättiin 0,5 dl ruokasuolaa ja 11 ”Lakrisal”puristepastillia. Keitettiin vesi kiehuvaksi
ja lisättiin 2 rkl väkiviinaetikkaa. Ladottiin kurkunviipaleet 0,5 l metalliseen mukiin ja lisättiin 10
kpl mustapippureita ja 5 valkosipulin kynttä. Kaadettiin suolaliemi tähän astiaan ja peitettiin astia
24 h ajaksi. Pidettiin tuotetta huoneenlämmössä tämän ajan, jonka jälkeen siirrettiin lasiastiaan
jääkaappiin.
2.6 Koe 307
2.6.1 Synteesi
Valmistettiin kohdan 2.5.1 mukainen suolaliemi, mutta lisäksi liemeen lisättiin kanelitanko, 5 ml
kuminaa, 15 ml pizzamaustetta, 5 ml fenkolia, 15 ml paprikajauhetta, 5 ml chipotlejauhetta, 5 ml
kardemummaa, 15 ml valkosipulijauhetta ja 30 ml ruokasuolaa. Laitettiin 2 dl kuivattuja herneitä
lasiastiaan ja kaadettiin kiehuva mausteliemi niiden päälle. Jätettiin pehmenemään ja siirrettiin
jossain välissä kylmään.
2.7 Italian kiivi
2.7.1 Synteesi
Kuorittiin ja paloiteltiin 3 kiiviä, laitettiin ne kattilaan ja lisättiin 1,5 dl vettä. Kiehautettiin hetki,
jonka jälkeen lisättiin 1,5 dl hillosokeria, 2 tl oreganoa, 2 tl basilikaa ja 3 ml mustapippurirouhetta.
Sokerin liukenemisen jälkeen siirrettiin tuote tiivisteelliseen lasiastiaan ja suljettiin kansi. Siirrettiin
astia jääkaappiin odottamaan analyysiä.
4. Analyysit
Asiantunteva raati suoritti ruoille kvalitatiiviset ulkonäkö, tuoksu, ja makuanalyysit. Raadin
hämäämiseksi osa näytteistä nimettiin erilaisilla peitenimillä, jolloin raati ei pystynyt kehittämään
ennakkooletuksia. Näytteet nimettiin seuraavalla tavalla ja tarjottiin raadilla samassa
järjestyksessä:

“Punaiset ketut” “Punaiset ketut”
“Aurinkoinen huomen” “Aurinkoinen huomen”
“Salmiakkisuolakurkut” “Ehkä tällä ei ole edes nimeä”
“Kuminakotikalja” “Nukacola”
“Koe 307” “Koe 307”
“Italian kiivi” “Italian mafia”
“jaNRG5” “jaNRG5”
“Outdoorkekse” “Outdoorkekse”

4.1 Raadin analyysit
4.1.1 “Punaiset ketut”
4.1.1.1 Ulkonäkö
Raati totesi yksimielisesti näytteen olevan väriltään punainen. Havaittiin myös ”epäilyttävää”
pulveria näytteiden pinnassa ja ajoittaisia epämuodostumia.
”Sillä ei oo päätä” L.Grekula
4.1.1.2 Tuoksu
Raadin mielestä näyte tuoksui chililtä, näkkileivältä ja ”myös vähän pahalta”
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4.1.1.3 Maku
Raati kritisoi näytteen erittäin suolaista ja chilistä makua. Keksi olisi ilman suolaa ollut kuulemma
paljon parempi. Suutuntuman arvioitiin olevan digestivekeksin kaltainen ja oikeastaan ihan
kelvollinen.
”Suolaa, suolaa, suolaa. Itse keksi ok. Aiheuttaa aikamoisia irvistyksiä ensi haukulla, mutta sitten
keksi alkaa maistua ja yrittää pelastaa mitä pelastettavissa on. Loppujen lopuksi jää kuitenkin
paha mieli” K.Syrjälä
4.1.2 “Aurinkoinen huomen”
4.1.2.1 Ulkonäkö
Grekuloita lukuunottamatta näytteen keltaista ulkonäköä raati piti lupaavana ja pirteänä.
Näytteessä nähtiin appelsiini, sipuli ja ”naruja”.
4.1.2.2 Tuoksu
Tuoksusta raati löysi erityisesti sipulin. Lisäksi osa havaitsi myös appelsiinin ja inkiväärin. Tuoksua
ei pidetty huokuttelevana.
4.1.2.3 Maku
Osa raadista piti tuotetta kehityskelpoisena. Yleinen mielipide oli, että näyte on liian tulinen ja
sipuli ei kuulemma sovi yhdistelmään.
”Ei niin paha kuin haju. Sipuli maistuu ihan liikaa! Voisin tykätä ilman sipulia. Makea,
mausteinen, ei hyvä yhdistelmä.” RM. Haapala
4.1.3 “Salmiakkisuolakurkut”
4.1.3.1 Ulkonäkö
Näytteen ulkonäkö toi raadille mieleen hullun tiedemiehen kokeet tai noidan pajasta löytyvät
purkit. Havaittiin mustapippureita ja valkosipulia liemessä.
4.1.3.2 Tuoksu
Puolet raadista piti tuoksua sinappimaisena, ja aika mitäänsanomattomana. Grekuloiden mielestä
tuoksu oli varsin paha. J. Kelloniemi ei ole käynyt Venäjällä, mutta kommentoi kuitenkin tuoksua
lainauksen mukaisesti.
”Ei haise etikka :( Haisee Venäjälle ” J.Kelloniemi
4.1.3.3 Maku
Raadin kommentti mausta oli se, että suolaa oli liikaa. Kurkut olisivat voineet olla hyviä, jos suolan
määrä olisi ollut pienempi. Suutuntuma oli rouskuva.
”0/5 maistuu suolalta. Varmasti kyllä säilyisikin, koska ei näitä kukaan söisi.” T.Vielma
”Pelkkää suolaa ja ehkä ihan vähän valkosipulia. Muu ei kyllä yhtään maistu. Verisuonet kiljuu” L.
Grekula
4.1.4 “Kuminakotikalja”
4.1.4.1 Ulkonäkö
Ulkonäköä raati luonnehti sameaksi, simamaiseksi ja lisäksi näytteen arvioitiin näyttävän hieman
kuravedeltä.
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4.1.4.2 Tuoksu
Tuoksu oli raadin mukaan vahva, hapan ja hieman mädäntynyt.
”Aivan järkyttävä haju. Happaman tuoksuinen” S.Grekula
4.1.4.3 Maku
Makua raati kuvaili oudoksi ja samalla laimeaksi. Yleinen mielipide oli, että ulkonäkö ja tuoksu
antoivat odottaa paljon pahempaa.
”Fariinisokeria ja vettä, maku todellinen pettymys ulkonäön ja hajun odotusten suhteen.” K
Syrjälä
”Laihaa sokerivettä ja joku outo kitkerä sivumaku” L.Grekula
4.1.5 “Koe 307”
4.1.5.1 Ulkonäkö
Raati tunnisti näytteessä olevat herneet herneiksi. Tämänkin tuotteen ulkonäköä kuvailtiin
arveluttavaksi ja pelottavaksi.
4.1.5.2 Tuoksu
Tuoksu toi raadille mieleen herneet, mössön ja punaiset ketut.
”Haisee samalle kuin punainen kettu, miksi TAAS?!” S.Grekula
4.1.5.3 Maku
Myös tämä synteesituote oli raadin mukaan aivan liian suolainen. Lisäksi kritiikkiä tuli siitä, että
herneet olivatkin jääneet koviksi ja kitkeriksi.
”Taas sitä ****n suolaa. Ilmeisesti se on postapokalyptisen maailman ainoa säilöntäaine.”
T.Vielma
”Herne oli raaka ja kova. Lisäksi punainen kettu oli ilmeisesti käynyt ulostamassa purkkiin. Nyt jäi
paha tosi mieli” K.Syrjälä
4.1.6 “Italian kiivi”
4.1.6.1 Ulkonäkö
Ulkonäön perusteella näytteestä havaittiin kiiviä ja mustapippuria. Lisäksi arveltiin joukossa
olevan ananasta.
4.1.6.2 Tuoksu
Raadin oli yksimielinen siitä, että näyte tuoksuu vihreältä. Lisäksi raadille tuli mielleyhtymiä
jouluun ja saunaan. Raati kommentoi tuoksun olevan ensimmäinen hyvä tuoksu näytteiden
joukossa.
”Tuoksuu glögille. Tämän täytyy olla jekku. Vähän pelottaa.” S.Grekula
”Hyvä tuoksu. Tuli hyvä mieli. Assosiaatio joulusta ja saunasta.” RM. Haapala
4.1.6.3 Maku
Raadin mielestä maku oli paras tähänastisista näytteistä, mutta ei kuitenkaan ollut yhtä hyvä kuin
mitä tuoksu antoi ymmärtää. Tuote oli liian sokerisen makuinen. Myös makua kuvailtiin vihreäksi.
”Jep, jekku. Paras tähän mennessä, mutta silti kauheaa. Outo jälkimaku.” S.Grekula
”Maku: Ei suola! Jee! Miellyttävän mieto, makeahko kiivi” J.Kelloniemi
”Aika makea ja glögimäinen, ihan syötävää. Paras tähän mennessä, mikä nyt välttämättä ei ole
kehu. En kuitenkaan söisi enempää” L.Grekula
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4.1.7 “jaNRG5”
4.1.7.1 Ulkonäkö
Keksit muistuttivat raadin mukaan sahanjauhopuristetta, lastulevyä ja kuollutta Paavo Pesusientä.
4.1.7.2 Tuoksu
Myös tuoksun arvioitiin muistuttavan sahanpurua.
4.1.7.3 Maku
Myös makua raati luonnehti sahanpurun kaltaiseksi. Maku oli varsin mitäänsanomaton, eikä
kovinkaan hyvä.
”Ei oikein maistu erityisesti millekään. Murenevaa. Hyvin pieni keksin maku havaittavissa.”
S.Grekula
4.1.8 “Outdoorkekse”
4.1.8.1 Ulkonäkö
Kaikki raadin jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että keksit näyttivät kekseiltä.
4.1.8.2 Tuoksu
Tuoksu oli raadin mukaan keksimäinen. Lisäksi havaittiin hienostuneita vaniljan ja pahvin
aromeja.
4.1.8.3 Maku
Kaikki raadin jäsenet totesivat keksien maistuvan mariekekseiltä.
5.”Tulokset ja pohdinta”
Parhaiksi tuotteiksi arvosteltiin tällä kertaa kaupalliset vertailukohdat ja huonoimmaksi ”Koe
307”. Raadin arvioista päätellen kehityskelpoisia tuotteita olivat “Aurinkoinen huomen”,
“Salmiakkisuolakurkut” ja “Italian kiivi”. Lisäksi “Punaiset ketut” saattavat saada vielä
jatkokehitystä. Kaikissa suolaisissa tuotteissa tulee jatkokehityksessä pitää suolan määrä paljon
pienempänä tai vaihtoehtoisesti tehdä suurempia eriä samalla suolamäärällä. Kuminakotikaljassa ei
ilmeisesti ollut tapahtunut ollenkaan käymistä, sillä tuote oli erittäin makea, eikä siinä ollut happoja
lainkaan. Lisäksi maku (tekijän arvio) antoi ymmärtää, että jos käymistä oli tapahtunut, oli
kyseessä ennemminkin maitohappokäyminen.
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ppHHuukkssiinn vvuuoossii

Minut käskettiin kirjoittelemaan fuksivuodestani, vaikka eihän se ole vieläedes lopussa. Mitä tämä oikein on? Enhän ole päässyt vielä edespukemaan labratakkia ylleni kuten kunnon kemisti. No, en kyennytvastustamaan arvoisan päätoimittajamme auktoriteettia, joten tässä sitä nytollaan. Ja onhan sitä tähänkin mennessä ehtinyt tapahtua.

Syksyn ensimmäisistä päivistä ei jäänyt kauheasti muistikuvia, ilmeisestikaikki ihmiset olivat aivan hirmuisen pelottavia ja olin täydellisessäpaniikissa. Vulcanaliasta kaikki kai alkoi, parin lonkeron jälkeen vanhatjarrutkaan eivät enää näyttäneet aivan kamalan ilkeiltä. Uusia naamojatosin oli aivan liikaa tälle aivokapasiteetille ja aamulla mielessä oli lähinnämonet keltaiset haalarit, naamat ja nimet olivat jääneet jonnekin. Enmyönnä alkoholin osuutta asiaan.
Jostain syystä muistissa tuntuu olevan aivan liikaa aukkoja, muttaseuraavaksi kai lähdettiin vähän suunnistamaan porukalla ympäri Oulua. Olihuikeaa päästä hulluttelemaan hyvien tyyppien kanssa, ujouskin hälvenisiinä kaikilla samaa tahtia kun pulloja tyhjeni ja vaatteet väheni. Meidänolisi ehdottomasti pitänyt voittaa, mikä muka on viihdyttävämpää kuinvähäsen muumipornoa armeijatamineissa (voidaan unohtaa, että se olivalerasti). Ja olin leiponut pullaakin!

Sitseistä taas olin kuullut tasan sen verran, että siellä on hauskaa jaseuraavana aamuna pitää koittaa kysellä muilta, että mitenkäs iltamenikään. Joten fuksisitsithän ovat paras tapa aloittaa sitseily, kaikkimuutkin ovat kujalla enkä ehkä ole ainut, joka nolaa itsensä. Sitä en tiedä,olinko ainut, mutta aamulla oli hieman mitä vittua –fiilis. Muistikuvia eijäänyt paljon, mutta seurauksia sitäkin enemmän. ”Sähän voit alkaaValenssin sihteeriksi?” Muistan kuulleeni jotain vastaavaa, kun Juha ja Timopiirittivät minut ja saivat lopulta nalkkiin. Sain ilmeisesti jonkun tasoisenaivohalvauksen ja vastasin myöntyvästi, enkä enää aamulla selvittyänikehdannut kieltäytyäkään. Oikeastiko ne saivat mut houkuteltua hommiinkertomalla, että saan yliopiston avaimet? Juha taisi sitten saada minutmuullakin tavalla nalkkiin (ehkä ne oli ne viikset), mutta vahinkoja sattuu.
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Yhtäkkiä olisikin sitten ollut hyvä ymmärtää vähän enemmän kaikesta.Ensimmäisessä kokouksessa en ymmärtänyt puoliakaan mistä puhuttiin, tulivarmasti loistava pöytäkirja. No, minua ei syöty ja lähdin hallitukseen tällekinvuodelle, joten näköjään harkitsemattomatkin päätökset voivat olla ihanonnistuneita. Koko ajan sitä huudellaan, että olkaa avoimia uudelle ja lähtekäärohkeasti ainejärjestöhommiin ja muuhunkin, mutta ei sitä turhaan yritetä toitottaa.Heiluinhan myös haalaritoimikunnassa, ja kyllä siitäkin irtosi ihan hienojakokemuksia. Ja ylimääräisiä viinapulloja.
Mitä muuta? Paljon valvomista videoyön ja peliillan merkeissä. Lisää valvomistaristeilyllä. Haalaribileet ja ihanat ja täydelliset tipunkeltaiset haalarit. Varmaankinvielä lisää bileitä ja valvomista, hauskaa on ainakin ollut. Tuomakselle olenedelleen kaksi euroa velkaa pitsasta eikä se suostu ottamaan rahaa takaisin,vähän pelottaa. (Maksu otetaan vastaan uusiutuvana luonnonvarana. päätoim.huom.)
Kaiken kaikkiaan fuksivuosi on tähän mennessä ollut aika lailla loistava, uusienihmisten löytäminen on aina kivaa. Ja olen minä opiskellutkin, mutta ei se ketäänkiinnosta. En myöskään ole ihan aina humalassa. Tämän komian kuvan myötähaluan kuitenkin jo nyt kiittää kaikkia ihania ihmisiä siitä, miten hieno vuosi ontähän mennessä ollut, tehdään lopusta vielä parempi!Ronja
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MMeeggaaKKuulllliinn lliiiikkuunnttaannuurrkkkkaauuss oossaa ddooss:: lleennttooppaalllloo
Terveppä terve taas!
Jahas, tämän lehden aiheena on kirjoittajan lempilapsi lentopallo. Olen ilokseni huomannut
nousevaa kiinostusta lentopalloa kohtaan männä vuosina ja ajattelinkin, että artikkelin
kirjoittaminen aiheesta olisi ihan paikallaan. Toivottavasti tämä alentaisi edes vähän lentopallon
kokeilukynnystä. Keskityn kahteen eri aiheeseen: perustekniikat ja pelin kulku.
Perustekniikat
Itse jakaisin lentopallon tekniikat neljään eri kategoriaan: sormilyönti, hihalyönti, syöttö ja
iskulyönti. Näistähän ainakin kolme ensiksi mainittua on tuttuja jo koulusta, mutta jos lentopalloa
ei ole harrastunut on iskulyönnin lyöminen saattanut jäädä melko harvojen iloksi.
Sormilyönti on suurimmalla osalla hyvin hallussa jo koulussa opittuna. Kaikkihan muistaa
legendaarisen hirven sarvetmetodin. Jos tekniikka on päässyt unohtumaan, niin tässä ohjeet
miten löytää oikea tekniikka: 1) ota molemmilla käsillä pallosta kiinni niin, että peukalot koskee
päistä toisiaan ja etusormet muodostavat peukaloiden kanssa kolmion (muut sormet
mahdollisimman leviällä 2) lyöt joka kerta palloa tällä tavalla. Tällöin kosketus on sopivan varma.

Hihalyönti on syötön nostoon ja hyökkäysten puolustamiseen tarkoitettu lyönti. Tätäkin on
melko pitkälle harjoiteltu koulussa, mutta käynpähän nopiasti läpi. Tärkeintä hihalyönnissä on
muistaa, että kyseinen lyönti suoritetaan suurimmalta osin jaloilla ja vain pieni ohjaava osa
tehdään käsien liikkeellä. Yleensä pallo myös nousee rinnan osoittamaan suuntaan. Lyönti
tapahtuu ranteen ja kyynärtaipeen välisellä osalla, EI nyrkeillä.

Iskulyöntiä ja syöttöä en käy läpi sen enempää. Tärkeintä on vaan muistaa, että
molempien lyöntien on hyvä lähteä suoralla kädellä!
Pelin kulku
Käyn läpi tyypillisen lentopallon pisteen. Toinen joukkue syöttää verkon yli ja toinen joukkue
vastaanottaa pallon, passari passaa ja joku hyökkääjistä hyökkää. Tästä seuraa joko pisten tai
toinen joukkuen saa puolustettua ja suorittaa itse hyökkäyksen. Piste päättyy kunnes pallo osuu
lattiaan (myös katto ja seinä) tai jokin virhe suoritetaan. Kun pallo saapuu joukkueen
kenttäpuoliskolle, joukkueella on käytössään korkeintaan kolme kosketusta, jotka ovat yleensä
vastaanotto, passi ja hyökkäys. Sama pelaaja ei saa koskea palloa kahdesti peräkkäin, ellei
ensimmäinen kosketus ole torjunta – torjuntaa ei lasketa joukkueen kosketukseksi, vaan
torjunnan jälkeen joukkueella on edelleen kolme kosketusta jäljellä. Kuitenkin pallon mennessä
torjunnasta "ulos", on virhe torjuvan joukkueen. Joukkueen ensimmäiseksi kosketukseksi
sallitaan myös tahaton kaksoiskosketus, johon pelaaja ei reagoi tai ehtisi reagoida (esim.
kädestä päähän). Tällöin käytössä on vielä kaksi kosketusta.
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Molemmilla joukkueilla on kentällä kuusi pelaajaa: passari, hakkuri, kaksi yleispelaajaa ja kaksi
keskitorjujaa. Passarin tehtävänä on passata (eli pelata palloa hyökkääjille hyökättäväksi ja
hakkurin tehtävä on olla päähyökkääjä. Yleispelaajat ovat pääpuolustajia, mutta voivat myös
hyökätä. Keskitorjujat ovat verkolla keskellä, josta he ehtivät torjumaan molempiin laitoihin ja
hyökkäävät myös keskeltä. Meidän peleissä ei näillä rooleilla pelata, mutta onhan nekin ihan
jännä tietää :P Tärkeintä on tietää, että keskellä verkkoa oleva passaa (eli hänellä on 2.
kosketus) ja laidat hyökkää.

Mitä teen kun tulen Valenssin vuorolle pelaamaan?
1. Tule 19.40 Valenssi lentopallovuorolla Norssille
2. Nappaa mua hihasta kiinni, niin katsotaan nopeasti perustekniikat läpi
3. Mene kentälle
4. Let’s play
Jos lentopallon kokeilu kiinnostaisi, mutta säännöt ovat hieman epäselvät, suosittelen kattomaan
youtubesta pikaisesti vähän videoita. Ja ei muuta kuin pelaileen! Seuraavassa numerossa
voisin käydä läpi jotain vähän extremempää!
JJ

Kiistellysti Suomen maajoukkueen ihanin mies Olli Kunnari näyttää
hyökkäämisosaamistaan Italian Ivan Zaytsevia vastaan.
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LLyyhhyytt iirrkkkkaauussooppaass
Irkki tuo pikaviestinten aatelinen ja Oulun tärkeimmistä saavutuksista. Mikä se on ja miten sitä
käytetään? Empiiristen havaintojen pohjalta irkin kovin moni lukija ei osaa näihin kysymyksiin
vastata. Onhan #Valessi:n käyttäjäkunta vanhentunut ja vähentynyt jatkuvasti. Ensimmäiseen
kysymykseen en ala tässä tarkemmin vastaamaan riittänee että lukija tietää irkin olevan pika
viestin ja olevan itsenäinen mistään firmasta. Irkin käyttöä sen sijaan on tarkoitus vähän avata
tässä artikkelissa tehden oletuksen että lukija on Oulun yliopiston opiskelija, sillä opiskelijoille
tarjotaan pääsy tuomelle jossa voi sitten pyörittää irssiä. Mutta nyt menen jo asioiden edelle.
Aloitetaampa siitä miten pääset tuomelle. Tuomi on siis Oulun yliopiston ylläpitämä Linux
palvelin, johon on opiskelijoilla pääsy. Päästäksesi tuomelle tarvitset ssh (secure shell)
ohjelman. Windows käyttäjille suosittelen putty:ä ja loppu ohjeesta onkin kirjoitettu sille.
Lähdetäänpäs käymään proseduuria läpi kohta kohdalta:
1. Lataa ja asenna PuTTY osoitteesta www.putty.org

2. Käynnistä PuTTY näkyviin tulee Alla esitetyn kaltainen ikkuna.
3. Syötä kohtaan Host Name
osoite tuomi.oulu.fi ja tarkasta
että portti on 22 ja yhdistys
tyyppi on SSH. Muihin
asetuksiin ei tarvitse koskea.
Voit halutessasi tallentaa
sessiioon käytetyt tiedot
syöttämällä Saved Sessions
kenttään kuvaavan
nimen ja painamalla save nappia.

4. Paina Open



5. Näytölle ilmestyy vieressä esitetyn kaltainen ikkuna. Syötä login as kohtaan yliopiston
käyttäjätunnuksesi ja paina enter. Seuraavaksi kysytään salasanaa. Syötä se, kenttään ei
ilmesty yhtään mitään vaikka kuinka kirjoittaisit, mutta painallukset kyllä rekisteröityvät. Paina
enter

6. Kun käyttäjänimi ja salasana täsmäävät pääset sisälle tuomeen. Terminaaliin ilmestyy
tervetuloteksti, jossa ei kyllä toivoteta ketään tervetulleeksi.
Kirjoita komento screen irssi ja paina enter.
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7. Terminaaliin avaantuu screeni jossa on irssi käynnissä. Kirjoita /connect irc.oulu.fi
yhdistääksesi IRCnett:iin. Muitakin ircverkkoja on, mutta #valenssi on ircnetissä.

8. Irssiin ilmestyy tervetuloteksti.Vaihda irkin kutsumanimesi komennolla /nick vitunhienonikki.
Korvaa siis vitunhienonikki haluamallasi nickillä.
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9. Kirjoita komento /join #valenssi liittyäksesi valenssilaisten kanavalle. Muitakin kanavia on ja
niihin liitytään komennolla /join #kanava. Kanavien välillä voit siirtyä painamalla alt+numero,
missä numero vastaa kanavan liittymisjärjestystä.

10. Aloita keskusteleminen kirjoittamalla sanottavasi ja painamalla enter.
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11. Jatka keskustelemista

12. Kun olet saanut tarpeeksesi irkkaamisesta voit detachata screenin painamalla Ctrl+a d
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13. Kun alat taas kaipaamaan irkin ihmeeliseen mailmaan voit palata takaisin irkkaamaan
komennolla: screen r
Komento siis palauttaa aikaisemmin avatun screenin. Jos komento ei toimi ongelmana on joko
se ettei screeniä ole auki tai niitä on useampi. Kun screenejä on useampi, tulee terminaaliin
kysymys mitä haluat tehdä. Silloin komento screen r 76542
Missä numerosarja on haluamasi screenin tunnusnumero.

14. Päästyäsi takaisin screeniin ja irssiin jatka irkkaamista.

Huomiota kannatta kiinnittää screenin käyttöön. Screenihän ei sammu, jos sitä ei erikseen
sammuteta, vaan siihen voi liittyä vaikka yhteys katkeasikin. Kokemus on osoittanut screenin
olevan vaikein asia irkkaamisessa tuomelta. Lisää irkkaamisesta voit lukea esimerkiksi OLuTin
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Jarrun lokikirja haalaribileistä
Seuraavassa on satunnaisia lokikirjamerkintöjä 10.1. järjestettyjen haalaribileitten etenemisestä
kklloo 1188::3300 Pepsipullo laukesi Jussin päälle
kklloo 1199::3300 Porukkaa valu paikalle
kklloo 2200::0000 Uusi hallitus esittäytyy
kklloo 2200::1155 Anna, Rosa, Lauri ja Tuomas yhdessä kimppakivaa naulakoilla
kklloo 2200::2222 Haalareita jaetaan
kklloo 2200::5533 Σinvaasio
kklloo 2211::22002222::0000 Saunassa kaksi Jussia puhuu kapsaisiinista ja alkoholista
kklloo 2222::4444 Pippeli selässä
kklloo 2233::2222 Vesihiisi onnistuu PJ:ltä
kklloo 0000::0099 Kissanviikset
kklloo 0000::2200 Syntaksisinvaasio
kklloo 0011::2211 Tanssilattia täynnä ja levikset repee
kklloo 0011::4455 Ronjalla on kipeä hikka
kklloo 0022::5500 Missä valenssilaiset tanssilattialta?
kklloo 0033::1199 Fuksivastaava ei osaa lukea
kklloo 0033::2222 Sampo kävelee vastaan
kklloo 0044::0044 Tanssilattia alkaa olla tyhjä
kklloo 0044::2222 Haalaritoimikunnan PJ sanoi joo
kklloo 0044::2255 Viinaa on mutta ei sen juojia. Bileet taiski olla sitten tässä. Jarru kiittää ja
kuittaa. Ensi vuoden haalaribileitä odotellessa :)



Omituisten opiskelijoidenomituiset opiskelijajärjestöt
Ylioppilaskunta, Yliike, OYkilta, opiskelijayhteisö, rakkaalla lapsella on monta nimeä kuin
palkintopossulla konsanaan. Ylioppilaskunnat ovat seurausta opiskelijoiden yhteisestä
arvomaailmasta ja mielipuolisesta järjestäytymisen halusta. Jos joukko näitä ihmisiä joutuisi
haaksirikkoon autiolle saarelle, niin seuraavana päivänä heillä olisi jo puheenjohtaja, sihteeri,
järjestäytymiskokous ja ainakin kaksi erillistä luonnosta juhlavaalijohtosäännöistä.
Ylioppilaskunnat voivat olla erillaisia käytännöiltään, mutta niitä kaikkia yhdistää samat
periaatteet: Turvata jäsentensä koulutuksellinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä kasvattaa heistä
kriittisiä ja järjellisiä maailman kansalaisia. Jokaisella yliopistolla tai vastaavanlaisella
korkeakoululla on joku tämänkaltainen yhdistys, joka tavoittelee kyseisen oppilaitoksen
opiskelijoiden etuja.
Ylioppilaskuntien toimintaa hallinnoi hallitukset ja toimintaa ohjaa edustajisto. Nämä kaksi elintä
ovat enemmän tai vähemmän demokraattisesti valittujen opiskelijoiden vastuulla. Jäsenistö valitsee
edustajiston joka puolestaan valitsee hallituksen. Hommaa voidaan löyhästi verrata Suomen
eduskuntaan ja hallitukseen. Näiden kahden elimen lisäksi ylioppilaskunnilla on usein palkattua
henkilöstöä kun erillaisia sihteerejä, joiden toimenkuvat vaihtelevat eri edunvalvontasektoreiden
mukaan. Sihteeristöä johtaa yleensä pääsihteeri, jonka toimenkuvaan esimiesaseman lisäksi voi
kuulua edustajiston pöytäkirjojen tekeminen, ylioppilaskunna talouden vahtiminen tai
tulostuspaperin lisääminen kopiokoneeseen. Näiden kolmen elimen lisäksi YOkunnissa on usein
erillisiä edunvalvonta sektoreita, jotka toimivat sekä sihteeristön että hallituksen ohjauksen varassa.
Kyseiset sektorit ovat yleensä keskeisiä opiskelijoiden elämää koskettavia suuria kokonaisuuksia
kuten koulutuspolitiikka (KoPo), sosiaalipolitiikka (SoPo), kansainväliset asiat (KV), talous,
kehitysyhteistyö, järjestöt, viestintä, liikunta yms. Kaikilla näillä sektoreilla on paikkansa terveen ja
toimivan ylioppilaskunnan toiminnassa.
Kai tiesitte, että ylioppilaskuntaan kuuluminen on pakollista? Yliopistoissa ei ole lukukausimaksuja
(vielä), mutta jäsenmaksu Yliikkeelle on vielä toistaiseksi pyhä ja koskematon asia. Jäsenmaksulla
katetaan mm. terveydenhoitokuluja, SYL:n jäsenmaksua, sihteeristön palkat, tilojen vuokrat ja
edustajiston kokouskahvit. Ylioppilaskunnan rahankäyttö on useille ylioppilaskunnille
jokavuotinen haaste, sillä budjetti ja toimintasuunitelma menevät hallituksen valmisteltuna
edustajiston hyväksyttäväksi. Taloutta ei siis hoideta samaan tapaan kuin normaaleissä
osakeyhtiöissä tai yrityksissä vaan homma on huomattavasti poliittisempaa, johon perehtyminen
vaatii paljon kiinostusta, yksityiskohtiin perehtymistä, neuvotteluvalmiutta, puhelahjoja ja
epävakaata masokistista asennetta.
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Yliopiston ja ylioppilaskunnan tavoitteet eivät ole aina täysin yhtenevät ja pahimmillaan jopa
ristiriitaiset. Yliopistot, kuten me kaikki tiedämme, tahtovat saada opiskelijansa valmistumaan
mahdollisimman hyvillä arvosanoilla ja mahdollisimman nopeasti. Mitä pidempään opiskelijat
viipyvät, sitä enemmän rahaa jää yksiköiltä saamatta. Viiden vuoden opinnot pääsykokeesta
maisteriksi vaativat kuitenkin huomattavasti tentteihin lukemista, kotitehtävien tekemistä ja
esseiden kirjoittamista. Nämä kaikki syövät ison osan kenen tahansa valveillaoloajasta. Jos
opiskelee koko ajan, jää vähemmän aikaa kaikelle muulle, kuten vaikka järjestöiden edun
ajamiselle. Ei siis ole ihme, että ylioppilaskuntaaktiivit eivät yleensä valmistu aivan tasan viidessä
vuodessa. Tästä syntyykin konflitki: Jos kaikki pakotetaan valmistumaan puolessakymmenessä
vuodessa, mitä se tulee tarkoittamaan ylioppilaskunnille ja ainejärjestöille, jotkaa tarvitsevat
aktiivisia toimijoita? Vaikka yliopistot ja Yliike vääntävätkin kättä toistensa kanssa, molemmat
myös tarvitsevat toisiaan. Ilman Ylioppilaskuntaa tai ainejärjestöjä, opiskelijoilta puuttuu yhteinen
ääni, identiteetti, kansallinen edunvalvonta ja yhteinen ääni. Onkin siis pidettävä huolta, että meitä
opiskelijoita yhdistää jokin taho, joka ajaa meidän kaikkien etuja etenkin kun ajat ovat kovat.
Heikki Hartikka, joku paikallinen opiskelija
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LLööyyddeettttyy iinntteerrwweebbzziinn ssyyvviissttää ssyyöövveerreeiissttää,, ssuuoommii2244::nn
iihhmmeemmaaaaiillmmaassttaa..
Minua on jo pitkään kiinnostanu että mitkä valopäät keksii niitä pokemonlimpparien yms.
mielipuolisia makuyhistelmiä.
Tällä hetkellä uskon vakaasti että kyseisillä ihmisillä ei liene makuaistia ole koskaan ollutkaan.
Traumoja on kertynyt mm. Muumin lakritsilimpparista, Trex banaani/melonikombosta, täysin
käsittämättömästä tervalimpparista ja sitte oli vielä joku helvetin Pokemonin vanilja
toffeehirvitys.
Erehyin eilen ostaan karkkia. Päätin ottaa jonkun uutuus leijonapussin. Kun olin ostanut pussin,
niin kattelin pussin takaa että ei ******** tuo ei voi olla kuin ******. Tervalakritsi ja tervasalmiakki
kuulosti vielä ihan asialliselta mutta ***** sitruunakatajanmarja? Lakkalakritsi? PUOLUKKA
HAVU??? Oikeesti MITÄ HELVETTIÄ???????????????? Jos havuja tahon syyä nii metsästä
kyllä löytyy.
Kaiken kaikkiaan pussin sisältö maistuu suunnilleen kusiselta hieltä feat. gorillan *****. Pistää
miettiin, että mitä seuraavaks. Vaniljapekoni? Chilijuustoturve??? Makkara****ripuli?????
Oreganoappelsiiniomenaporkkanalakritsitervakananmunasuklaakinkkukaarna
pihlaja???? Ehkäpä jopa dieselvanumuovikirsikkaöljymaalitinneritärpättiolut
variksenmarjaheinähevonen

Välttäkää ihmiset Tervaleijona Villi Pohjolasupermixiä. Aivan järkyttävää ******. Pussin kylessä
lukee "Jännittäviä makuja Suomen metsistä". ***** kertokaa mulle missä päi Suomen metsissä
kasvaa jotai ***** sitruunoita. Sama mennä nuolemaan mäntyä katajanoksa suupielessä ja
survoa hilloa ja puolukoita nenään. Kenties vielä joku päivä näkee päivänvalon joku
savuporo/loimulohilimsa.
Seuravaa asia.
******** nää farkut, joissa on vetoketjun tilalla jotai saatanan tiukkoja nappeja. Tänäänkin valahti
viidet kuset housuun kun ei saa niitä nappeja auki. Kuka helvetin vatipää on keksinyt nämä
napit? Sama kun minä keksisin *******, jossa on vetoketju.
Koittakaa hyvät ihmiset keksiä jotain hyvvääkin.
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