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Kevät on jo valtavan pitkällä, ja koro-
nakotoilun keskellä on myös rakkaan 
Puteromme aika ilmestyä. Hurjaa miten 
nopeasti aika onkaan taas mennyt, ja ke-
säkin on jo kohta aivan nurkan takana, 
vaikka tuntuukin että aivan hetki sitten-
hän uusi hallituksemme vasta järjestäy-
tyi.
Alkuvuosi on ollut kaiken kaikkiaan ris-

tiriitainen ja monenmoista onkin ehtinyt 
tapahtua niin omassa elämässäni kuin 
Communicankin toiminnassa. Korona-
kevät on saanut miettimään ainejärjestö-
toimintaa aivan uudesta näkökulmasta, ja 
omat tavoitteeni kuluvalle hallituskaudel-
le on laitettukin jo moneen kertaan aivan 
uusiksi. Onneksi Communican ihana ja 
innovatiivinen hallitus on kuitenkin kans-
sani löytänyt tästäkin ajasta paljon hyvää. 
Etätapahtumia on innolla kehitelty, syk-
syä ennätyksellisen ajoissa suunniteltu ja 
voimavarat keskitetty muun muassa ke-
hittämään hallituksen sisäistä toimintaa.
Itsellenikin alkuvuosi on ollut raskas, 

mutta samalla hyvin antoisa. Olen ki-
puillut puheenjohtajuuteni kanssa, 
pyörinyt iltamyöhään välinevarastossa 
vailla päämäärää ja opetellut kahdessa 
päivässä etäterapian pitämisen salat. 

Juuri nyt ihaninta on kuitenkin se, että lempi-
vuodenaikani kevät on täällä, ja olen jo muiden 
kyllästymiseen saakka päässyt intoilemaan alati 
kasvavasta valon määrästä, lintujen laulusta ja 
lumen alta paljastuvasta asfaltista jalkojeni alla. 
Jos minut tunnetaan jo muutenkin ihmisenä, jolla 
on välillä aivan liian monta rautaa tulessa, niin ei 
kotona oleilu ole tätä onnistunut ainakaan kovin 
paljoa hidastamaan. Normaalien koulu- ja aine-
järjestöhommien sekä oman arjen pyörittämisen 
lisäksi, kun olen intoutunut niin leipomaan, suur-
siivoamaan kuin kasvattamaan purkkikaupalla 
rairuohoakin. 
Olen oppinut viime viikkojen aikana, että vallit-

seva tilanne ja sen mukanaan tuoma etäopiske-
lu ei ole ollenkaan helppoa ja huoletonta, vaan 
vaatii paljon kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta. 
Haluankin siis toivottaa teille kaikille voimaa 
ja jaksamista kevään viimeisiin puristuksiin ja 
muistuttaa olemaan itsellenne armollisia, sillä 
ainakin allekirjoittaneen on se hieman vaikea 
välillä muistaa. Nauttikaa kevätauringosta ja 
sulasta maasta ja ottakaa kaikki hyvä irti täysin 
erilaisesta wapun ajasta. Ihanaa kevättä ja tule-
vaa kesää kaikille toivottaen,

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys

Linda
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1. Kuka olet?
2. Pestisi?
3. Supervoimasi?
4. Kolme tavaraa, joita ilman et voisi elää (puhelinta, tie-
tokonetta tm. liian ilmiselvää ei lasketa)
5. Selviytymisvinkit karanteenielämään.

1. Heips olen Linda! :)
2. Puheenjohtaja
3. Hyvän ja kauniin näkeminen. Ikuinen 
optimisti, esteetikko ja muiden kehuja. 
Vaikka osaankin valittamisen jalon tai-
don, niin tuntuu että löydän kaikesta ja 
kaikista myös aina jotain hyvää ja kau-
nista. 
4. Kalenteri, teenkeitin ja vanhat valoku-
vat tuovat mukanaan niin mielenrauhan 
kuin ihania muistojakin.
5. Leivo, hymyile, nauti auringosta ja ole 
itsellesi armollinen!

1.  Hei, mie olen Reetta!

2. Tällä kaudella toimin meidän varapu-

heenjohtajana sekä tietosuojavastaavana

3.  Hmm… Herättää kahvinkeitin henkiin! 

Kuka hullu keksi ajatuksen, että kahvin-

keittimellä on oma persoona ja siitä tulee 

vielä sarjakuvasankari?

4. Ulkoinen kiintolevy, jossa on tallessa 

hyvin hyvin paljon kuvia elämän varrelta, 

korut, joilla on paljon tunnearvoa, sekä 

villasukat!

5. Uskalla haaveilla tulevaisuudesta ja 

siellä odottavista ihanista asioista!

Communican hallituksen 
~*ystäväkirja*~
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1. Kuka olet?
2. Pestisi?
3. Supervoimasi?
4. Kolme tavaraa, joita ilman et voisi elää (puhelinta, tie-
tokonetta tm. liian ilmiselvää ei lasketa)
5. Selviytymisvinkit karanteenielämään.

1. Emma K
2. Sihteeri
3. Koen omaavani hyvän tilannetajun. Se 
ei aina tarkoita, että osaisin toimia sen 
mukaan, mutta pidän sitä silti supervoi-
mana.  
4. Mietin tätä siltä kannalta, että mitä 
pakkasin mukaan, kun lähdin pidem-
mäksi aikaa pois Oulusta. Ja oikeasti 
pakkasin mukaan ruutuvihon ja penaa-
lin. Paperilla on hyvä järjestellä ajatuksia 
ja suunnitella tulevaisuutta. Lisäksi olen 
huulirasvakoukussa. 
5. Yritä rytmittää opiskeluja ja vapaa-ai-
kaa myös karanteenissa. Esimerkiksi itse 
opiskelen toisella puolella pöytää ja syön 
toisella puolella. Vaihteluhan virkistää 
eikös. Koita nauttia karanteenin hyvistä 
puolista, kuten pitkistä kävelylenkeistä tai 
valokuvien järjestelystä.

1. Heippa, olen Jenni!

2. Taloudenhoitaja

3. Nukkuminen. Nukun aina kun voin 

enkä herää edes maanjäristykseen.

4. Juomapullo, urheilukello ja tyyny

5. Osta kukkia, älä lue liikaa uutisia ja 

nauti keväisistä ilmoista!

Communican hallituksen 
~*ystäväkirja*~
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1. Heips! Mie olen Jenni! 

2.  Tapahtumavastaava

3. En kyllä tiiä onko tämä nyt hyvä vai 

huono supervoima, mutta oon deadline-

mestari. Ihan sama mikä asia, saan sen 

kyllä hoidettua ajallaan – vaikkakin se te-

keminen voikin mennä viimeisille minuu-

teille.

4. Joko se puhuu, Lapset kieltä käyttä-

mässä ja Pienten sanat on ollut nyt korona 

aikana ja sen aiheuttaman etäopiskelun/

useiden esseiden kannalta aika hyvä kom-

bo!

5. Nyt voi olla hyvä mahdollisuus elää sun 

luontaista vuorokausirytmiä! Opiskella 

voit mihin aikaan tahansa, aamulla, päi-

vällä, illalla tai yöllä – paitsi tietty, jos on 

läsnäolopakollinen luento tai terapia...

1.  Milla

2. Liikunta- ja kulttuurivastaava 

3. Oon superhuono tekemään yhtään 

minkäänlaisia päätöksiä, oli kyseessä sit-

ten kaupassa ruokatarpeiden ostaminen, 

opiskelut tai matkakohde.

4. Langattomat kuulokkeet, jäätelö,  xyli-

tol-tuotteet :)

5. Tää on todella hyvä aika ottaa rennosti 

ja kuunnella itseä! Ulkoilu, itsetutkiskelu 

ja tulevaisuuden suunnittelu kunniaan. 

Communican hallituksen 
~*ystäväkirja*~
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1. Tyyne

2.  KOPO

3. Saan kenet tahansa joko hymyilemään 

tai raivon partaalle, riippuen agendasta.

4.  Kynsiviila, VEG1, jumppapöksyt

5.  Mene luontoon, se auttaa pitämään 

mielen virkeänä!

1. Tiia

2. SOPO

3. Multitaskaus, kun opiskelen. Mulla 

on yleensä aina telkkari tai joku podcast 

päällä vaikkapa esseetä kirjoitellessa ja 

yleensä siivoan etäluentojen aikana. Opis-

kelun tehokkuus onkin sitten eri asia.

4. Bussikortti, lempihuppari ja torkku-

peitto.

5. Soittele puheluita tai videopuheluita 

tärkeille ihmisille, ulkoile kuunnellen jo-

tain hyvää podcastia ja kokeile uusia re-

septejä!

Communican hallituksen 
~*ystäväkirja*~
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1. Kati

2.  Ulkosuhdevastaava

3. Herkkyys? Mulle ei tuota ongelmia 

purskahtaa itkuun vaikka Love Islandia 

katellessa, eli jos tarviit leffan itkukoh-

taukseen näyttelijää niin hmu!

4. Hammasharja, unimaski ja kalenteri

5. Ota aikaa itselle ja tee niitä asioita, mitä 

normioloissa oot halunnu tehdä mutta et 

oo ehtiny tekemään 

1. Henni

2.  Välinevarastovastaava ja toimari

3. Syvältä sisimmästä kumpuava järjes-

tyksen tarve ja sen reaalistuminen oikeas-

sa elämässä. Eli siis tavaroiden järjestely.

4. Sanotaan vaikka kello, hammasharja ja 

ehkäpä käsisaippua.

5. Pidä elämässä rytmi ja leivo pullaa pa-

kastimeen.

Communican hallituksen 
~*ystäväkirja*~
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1. Sara

2.  Kiltahuonevastaava

3.  Saan kaupan hedelmien siemenistä 

kasvatettua huonekasveja! 

4. Peitto, kuulokkeet ja hammasharja.

5. Ole itsellesi armollinen! Riittää, että saa 

edes yhden asian päivässä tehtyä. Oli se 

sitten sen yhden haarukan tiskaaminen. 

1. Mää oon Niina!

2.  Tiedotusvastaava

3. Yliaktiivinen alitajunta, eli näen aivan 

tolkuttomasti unia. Ei paljoa Netflixiä tar-

vita, kun on joka yö kunnon toimintaseik-

kailut tulilla.

4. Hiusharja, wokkipannu ja opiskelija-

haalarit (miten voinkaan ikinä valmis-

tua…)

5. Jos joku asia tekee sut iloiseksi (eikä 

riko näitä koronarajoituksia), niin tee se, 

äläkä mieti, mitä muut ajattelisivat. Oli se 

sitten vaikka joululaulujen hoilottaminen 

suihkussa tai käpylehmien askartelu.

Communican hallituksen 
~*ystäväkirja*~
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1.  Heissun keissun olen Jenna!

2.  Fuksivastaava

3. Tarjoushaukka, alekupongit ja tarjouk-

set eivät jää koskaan huomaamatta. Mitään 

ei koskaan voi ostaa normaalilla hinnalla :D 

4. Viinilasi, sillä viini ei maistu viiniltä jos 

se on jostain muusta lasista tai mukista 

juotu, pehmolelut sillä elämä olisi muuten 

liian kovaa sekä auto, jotta voi vapaasti 

kulkea pitkiä matkoja 

5. Syö hyvin, nuku hyvin, äläkä stressaa 

liikaa. Kyllä se normaali arki sieltä vielä 

joskus palaa takaisin!

1. Emma

2.  Tapahtumien Some- ja viestintähenkilö

3. Keksin hellittelynimiä asioille ja tava-

roille (harvemmin ihmisille). Kuulemma ei 

ole ok sanoa lipastoa lipsuksi...

4. Ilman kalenteriani unohtaisin kaiken 

ja makaisin varmaan päivät sängyssäni. 

Kaksi muuta olisi varmaan pakastin (onko 

elämä ilman jäätelöä elämisen arvoista?) 

ja kolmantena mainittakoon kirjanmerkit.

5. Panosta kotiharrastuksiin. Esimerkik-

si olen voinut panostaa entistä enemmän 

naapureiden stalkkaukseen. Huippuhet-

keni oli, kun stalkkasin ikkunasta vasta-

päistä ikkunasta stalkkaavaa naapuriani. 

Communican hallituksen 
~*ystäväkirja*~
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Woop woop! Nyt simat pulloista, serpentiinit kaapista, munkit kattilasta ja lakit naftaliinista (???), sillä 
opiskelijavuoden Grande Finale on jälleen käsillä! Kahden viikon infernaalisen vappukohelluksen ohessa OYY 
iskee silmille vappuisen tervehdyksensä! (Lue: Propagandansa).  

Humanististen ainejärjestöjen OYY-kumminne (ks. kuva) tahtoo muistuttaa, että toimistoltamme vihreiden 
naulakoiden takaa saa apua ja vertaishajoilua opiskelijan kaikkiin tarpeisiin ja huoliin myös vappurientojen 
ohessa. Neuvomme ja koulutamme ainejärjestöjä ilmaiseksi muun muassa edunvalvontaa, tapahtumia, raha-
asioita sekä opiskelijan hyvinvointia koskevissa asioissa. Mikä vielä tärkeämpää, kuka tahansa OYY:n jäsenistä 
voi koska tahansa1 pöllähtää toimistolle kysymään opintoihin, opiskelija-asumiseen, ruokailuun, 
opiskelijaterveydenhoitoon tai mihin tahansa opiskelija hyvään elämään liittyvässä asiassa. Meiltä löytyy 
käsienheiluttelija joka tarpeeseen: Häirintäyhdyshenkilö päivystää ei-toivottujen vappuheilojen varalta ja 
hallituksen töhöt (mukaan lukien allekirjoittanut) ovat olemassa teitä varten myös simailun ohessa. Tule 
nykimään haalareista! Ja mikäli et tahdo tai tarvitse avuksi oikeaa ihmiskontaktia, meidät tavoittaa kätevästi 
myös osoitteesta help(at)oyy.fi. 

Lopuksi vielä pakollinen äidillinen saarna aikuisille ihmisille: Vappuryynäyksen ohessa muistakaa myös välillä 
juoda vettä ja katsoa vähän kenen pullosta simaa juotte. Näin vältetään kutsumattomat maksakirroosit sekä 
muut akuutit myrkytystilat. Lisäksi pidetään kaverista huoli myös aamuyön pikkutunneilla, ettei kukaan 
päätyisi ojan pohjalle, tai ainakaan unohtuisi sinne. Ratkiriemukasta kärsimyksen karnevaalia toivoen, 

Jarkko Impola 

Hallituksen 2. varapuheenjohtaja, OYY:n vappukenguru sekä humanististen kiltojen kummi 

 
    

 
1Lue: Arkipäivisin toimiston aukioloaikoina Ma-To 10:00-14:00, pois lukien lounastauot 11:00-11:30. 

OYY-kummin vapputerveiset!!! 

OYY-kummin vapputerveiset!!!
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KARANTEENIASKARTELUA

Huom. Juttu sisältää tuotesijoittelua.

Käykö aika pitkäksi neljän seinän sisällä kyhjöttäessäsi? Etkö keksi enää mitään, 
millä viivyttää velvollisuuksiesi suorittamista? Tuntuuko, että arvokas aikasi saisi 
kulua nopeammin järkevien, itseäsi kehittävien ja mielellään myös hyödyllisten 
puuhien parissa? Ei hätää, tässä kolme askarteluohjetta karanteeniin sulkeutuneille 
(ja miksei kaikille muillekin).

P E R H O N E N

Jos sinulla on kartonkia tai hienoa väri-
kästä paperia tai mitä tahansa koriste-
lutarpeita, voit tehdä ihanan, värikkään 
perhosen. Tässä ohjeet karanteeniver-
sioon.

Tarvitset: sanomalehden/mitä tahansa 
paperia, sakset, lankaa/mitä tahansa 
narua

1.   Leikkaa paperista suorakulmio ja taita 
se keskeltä kahtia.
2.  Muotoile siivet haluamaksesi leikkaa-
malla taitetun paperin ULOMPAA PUOL-
TA (ei taitospuolta) pitkin.
3.  Avaa taitos.
4.  Tee haitaritaitos (ks. 2. kuva).
5. Sido keskeltä langalla/narulla perho-
seksi.
6.  Levitä siipiä hieman, jotta tekele näyt-
täisi perhoselta.
7. Valmis! Langalla tämän voi myös ri-
pustaa jonnekin.
8. Tulikin yllättävän hieno.

Henni Kääriäinen
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K A R A N T E E N I K A V E R I

Onko olosi yksinäinen? Kaipaatko jota-
kuta, jonka kanssa katsella auringonlas-
kua suljetun ikkunan takana? Onneksi 
on karanteenikaveri! Voit tehdä kaveris-
tasi juuri sellaisen kuin itse haluat. Tässä 
yksi esimerkki.

Tarvitset: tyhjän maito-/jogurttipurkin, 
sanomalehden/mitä tahansa paperia, 
sakset, kynän, teippiä/liimaa

1.   Leikkaa maito-/jogurttipurkin   
      yläosa irti.
2.  Leikkaa paperista korvat ja   
      teippaa/liimaa ne paikoilleen   
      (mihin haluat).
3.  Leikkaa paperista tai piirrä sil  
     mät (ja lisää muita koristei   
     ta).
4. Jos sinulla on materiaaleja,   
     voit tehdä kaverillesi kädet ja   
     jalat.
5. Voit tehdä myös esimerkiksi   
     kärsän.
6. Nyt et ole enää yksin!

KARANTEENIASKARTELUA

Henni Kääriäinen
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KARANTEENIASKARTELUA

Henni Kääriäinen

LOHIKÄÄRME/KÄÄRME/MATO

Tämän voit tehdä myös värikkäästä 
paperista tai koristella ihan sellaiseksi 
kuin haluat. Tämä yksilö on valmistettu 
teepussien innoittamana.

Tarvitset: tyhjiä teepussin kuoria (vai 
mitä ne nyt on)/mitä tahansa paperia, 
lankaa/mitä tahansa narua, teippiä, sak-
set, (kynän)

1. Taita teepussit pieniksi kolmioiksi 
(kulmasta kulmaan x2).
2. Kiinnitä naru teipillä ensimmäiseen 
kolmioon (huom! Voit tehdä koko käär-
meen samalla   tyylillä). Tässä on olen-
non pää. 
3. Tee uusi kolmio. Tee saksilla pieni rei-
kä lähelle tämän kolmion kärkeä ja pujo-
ta lanka siitä läpi.
4. Jatka näin pujottamalla kolmioita pe-
räkkäin lankaan.
5. Kiinnitä lanka teipillä myös viimei-
seen kolmioon (kuten ensimmäiseen, ks. 
kohta 2.).
6. Koristele haluamallasi tavalla! Tällai-
nen siitä tuli! Voi olla tyytyväinen.
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Kun kaverit ei jätä, vaikka

tapaamaan ei päästäkään

Sain elvytettyä yhden
kuoleman rajamailla olleen

viherkasvin!

Kiitollisuustaulu

Kesäkurpitsahalloumipihvit ja
tsatsiki

Siitä, että on töitä (ainakin vielä...)

Upea vaihtoaika!

Kaikki läheiset on pysyny terveinä

Kevätpäivät ja
auringonpaiste!

Ystävät, jotka jaksaajoogata etänäkin!

Kävin hakeen Saurahasta ruokaa ahhh.

Aurinko!
Hengittämisen

helppous

Hanasta tulee kylmää

vettä (ja kuumaakin) 

Turvallinen koti

Luonnon valo
isuus

ja metsä

Hyvät kelit!

Uusi työ ja sen tuomat haasteet

Oma ja läheisten terveys

Ihana koti, jossa lötköillä
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Vitutustaulu

Keskeytynyt vaihto

Oma saamattomuus

Kun kaikki opetus lopetettiin samallahetkellä, kun siirryttiin"etäopetukseen", etä ei ole sama kuinitsenäinen

Palapelin puuttuva palanen!

Pullien syönti on lähtenyt
käsistä (liikaa aikaa leipoa ja
sit on pakko syyä kaikki ite)

Sosiaalisten kontaktien
vähyys

Etäluentojen
puute

Ihmisten
kapeakatseisuus

Oman normaalin

arjen puuttuminen Lorviminen neljän
seinän sisällä

Se ku viimenen kunnon Wabu ei ala!
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Tiia S.

Kun etäopiskelu hajottaa ja haluaa heittää aivot narikkaan, sarjamaraton on enem-
män kuin hyvä idea. Mikä sen parempaa, kuin käpertyä sohvan nurkkaan ja laittaa 
lempparisarja pyörimään. Olen kahlannut monia sarjoja läpi, joista esittelen muuta-
man katsomisen arvoisen.

Greyn anatomia

Tämä lääkärisarja on siitä hyvä, että 

jaksot eivät lopu heti kesken. Greyn ana-

tomia on ollut kestosuosikkini jo ala-as-

teelta lähtien, mutta sen pariin palaa 

aina uudestaan. Sarjassa käsitellään 

monenlaisia uskomattomia potilastapa-

uksia, mutta se keskittyy myös paljon 

lääkäreiden välisiin ihmissuhteisiin. 

Sarjan maailmaan uppoutuu ehkä vähän 

liiankin paljon, eikä joidenkin jaksojen 

kohdalla kyyneliltä voi säästyä. 

Silta
Vaikka en yleensä pidä kovin synkistä sar-
joista, on tämä ruotsalais-tanskalainen 
rikossarja ihan 6/5. Yleensä jokaisessa jak-
sossa on jokin uusi selvitettävä rikos, joiden 
käsikirjoituksessa on todellakin käytetty 
mielikuvitusta. Jokaisella kaudella on myös 
oma suurempi juonikuvionsa. Mielestäni 
sarjan päähenkilöt ja heidän kehityksensä 
ovat sarjan suola.

Jane the Virgin

Tämä sarja on mielestäni hauska, sillä 

vaikka sen juonikuviot ovat välillä vaka-

via, tunnelmasta saadaan kevyt esimer-

kiksi erilaisilla editoinneilla. Sarja pyrkii 

mukailemaan telenovelan rakennetta, ja 

mielestäni onnistuu siinä äärimmäisen 

hyvin. Tälle sarjalle kannattaa antaa mah-

dollisuus!

CrownTässä sarjassa kuvataan Englannin ku-

ninkaalliset historiaa mukaillen tosita-

pahtumia. Vaikka en ole koskaan ollut 

äärimmäisen kiinnostunut aiheesta, oli 

sarja silti positiivinen yllätys. Näyttelijät 

suoriutuvat hyvin ja sarjasta välittyy ai-

heelle sopiva tunnelma. Seuraavalla kau-

della ilmeisesti päästään jo syventymään 

Dianan tarinaan. 
How to Get Away with Murder

Tämä oikeussalidraama on mielestäni ne-

rokkaasti tehty, sillä se paljastaa yleensä 

jo kauden alussa käsiteltävän rikoksen. 

Katsojalle jää kuitenkin miljoona kysymys-

tä, joihin vastauksia ripotellaan vähitellen 

jaksojen varrella. Käänteet ovat yllättäviä, 

ja tässäkin sarjassa isojen linjojen ohella 

keskitytään myös pienempiin juonikuvioi-

hin. Toisin kuin monissa sarjoissa, tapahtu-

mia on hankala ennakoida. 

SARJA-ARVOSTELU
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UraäiditTässä komediasarjassa käsitellään työs-

säkäyvien äitien elämää ja siinä vastaan 

tulevia haasteita. Mielestäni sarja oli 

viihdyttävä ja onnistuneesti hauskan ja 

vakavan yhdistelmä, eli suosittelen kat-

somaan! 
Orphan Black

Tämä on yksi harvoista scifisarjoista, 

joista tykkään. Se kertoo vaikeaa elämää 

eläneestä naisesta, joka saa selville, että 

hänellä on useita klooneja. Sarjaan jää 

saman tien koukkuun, ja siinä yhdistyy 

mielestäni hienosti draama, jännitys 

sekä scifi. 

American Crime Story

Nämä tosielämän tapahtumiin perustu-

vat lyhyet sarjat olivat mielestäni katso-

misen arvoisia. Aiheet ovat itsessään jo 

mielenkiintoisia ja toteutus on erittäin 

onnistunut. Ensimmäinen sarjoista kä-

sittelee O.J. Simpsonin oikeudenkäyntiä 

ja toinen Versacen salamurhaa murhaa-

jan näkökulmasta.
The Good Place
Tämä sarja oli niin outo, että se alkoi olla 

jo hyvä. Sarja kertoo ihmisistä, jotka ovat 

päässeet kuoleman jälkeen elämään täy-

dellistä elämää ”hyvään paikkaan”, kun 

vaihtoehtona olisi ollut ”paha paikka”. 

Jos kaipaa kevyttä katsottavaa, kannat-

taa tälle antaa mahdollisuus.

Muita suosituksiani ovat: How I Met 
Your Mother, Moderni perhe, Täydelliset 
naiset, Solsidan, Dead to Me, Breaking 
Bad, Game of Thrones, Riverdale, Grand 
Hotel, White Collar, You.
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Mocciksen  
karanteenipäiväkirjat 

Kuten jokainen meistä, myös Moccis on 
joutunut tänä keväänä täysin uuteen 
tilanteeseen. Yliopiston sulkeuduttua Moccis 
on jäänyt karanteeniin. Mutta miten Moccis 
pärjää yksin? Onkohan hän keksinyt itselleen 
mitään tekemistä? 

 

Aluksi minuakin ahdisti, 
mutta sitten rakensin 
itselleni turvapaikan 

vessapapereista! 

 
Vaikka täällä onkin ollut 

hieman yksinäistä, olen minä 
onneksi tekemistä keksinyt! 

 

 

 

Muahaha, onneksi ehdin 
hamstrata itselleni 
vessapaperilinnan! 

Vessapaperin lisäksi siivoojan 
kärryistä nappasi…  khrm siis 

tippui pesu- ja desinfiointiaineita, 
jotka pelastin turvakseni! 

Naapurihuoneen kahvinkeitin 
vinkkasi, että nyt kannattaa 

kuulemma hankkia hyvin säilyviä 
ruokia, joten niin minäkin tein! 

 Onneksi Humus on niin 
lähellä ja tiedän sinne 

salareitin, hih! 
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Koska olen reipas ja urheilullinen 
kahvinkeitin, en unohda 

myöskään treeniä karanteenin 
aikaan! 

 
Mutta mihin 

ihmeeseen tämä 
kuminauha pitäisi 

laittaa?? 

 Tämä pullohomma 
tuntuu kyllä vähän 

yliarvostetulta… 

Netissä sanottiin, että täytetyistä 
vesipulloista saa hyvät painot! 

Huh, nyt kun on urheiltu 
niin jaksaa syventyä taas 
mielenkiintoisiin kirjoihin! 

Miten se kahvinkeitinten 
kielen kehitys nyt 

menikään..? 

Oih, mitä ihania 
kukkasia! Piristää 
kummasti mieltä! 

Onneksi ystäviin voi pitää 
yhteyttä myös etänä. Sanokaa 
kaverit hei minun seuraajille! 

 

 
Hei kaikki 

Mocciksen 
seuraajat! 

Moikkamooi! 
Meistäkin tulee nyt 

kuuluisia, hih! 



22

 

 

 

 

 

 

Mocciksen roolissa nähtiin tällä kertaa sijainen, sillä oikea Moccis on 
todellakin karanteenissa Huoneella. Kiitos varamoccikselle, osoitit 
upeaa näyttelemisen taitoa ja muuntautumiskykyä!  

P.s. oman Mocciksen askarteluun voi hyödyntää vaaleanpunaisia
osittain läpinäkyviä roskapusseja!

Välillä on myös täysin 
sallittua ja toivottuakin vain 
käpertyä sohvan nurkkaan 
viltin alle tuijottamaan tv:tä 

karkkipussin kanssa! 

Myös karanteenissa 
voi tehdä 

mielikuvitusmatkoja 
lämpimään! 

Nyt on muuten aikaa 
ommella kaikki 

irtonaiset haalarimerkit 
paikalleen! 

 
Minä ainakin aion fiilistellä 
wappua istumalla vaikka 

yksin haalarit jalassa! 

 
Huh, kylläpä tämä 

jatkuva touhuaminen 
väsyttää! 

 

Et varmaan ole 
ennen 

nähnytkään 
kahvinkeittimellä 

haalareita? 

 
Ah, aivan kuin olisi hiekkarannalla 

palmujen alla, kuulen melkein 
meren liplatuksen! Eikun meren 
äänet vain kaiuttimista soimaan 

 Toivottavasti nähdään 
pian taas Huoneella! 
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Testissä: kotikaranteenin opiskelupaikat
Kati Härkönen

Vaikka yliopistolle ei tällä hetkellä ole menemistä, täytyisi opintoja kuitenkin edistää 
etänä. Ainakin allekirjoittaneelle kotona opiskelu on tuottanut aina suuria haasteita, 
joten tämänhetkinen tilanne ei ole lainkaan ihanteellinen ja luovuutta motivoivan 
opiskeluympäristön luomiseen on vaadittu välillä paljonkin. Vaikka kotiolosuhteet 
eivät aivan täysin vedäkään vertoja lipaston lukemattomille opiskelutiloille, löytyy 
niin pienestä kuin isommastakin kodista yllättävän paljon eri paikkoja opiskella! 
Jotta meidän kaikkien kotiopiskelut sujuisivat tästä eteenpäin mahdollisimman sut-
jakkaasti, seuraavaksi selvitetään, mitkä kotiopiskelusopet ovat no go ja mitkä tes-
taamisen arvoisia. Saa käyttää mut ei oo pakko! 

Asiaan: Miten opiskelu sujuu…

1. … KEITTIÖSSÄ?
Plussat: Ruokaa on lähellä ja motivaatio-
kupponen keittyy tarvittaessa nopeasti 
ja melkeinpä huomaamatta. Pöydän ää-
ressä on tarpeeksi tilaa, jotta kaikki ai-
neistot voi levittää kerralla pitkin poikin!
Miinukset: Jos omistaa yhtä kankeat 
keittiötuolit kuin allekirjoittanut, pidem-
män päälle istuminen voi olla hyvinkin 
puuduttavaa.
Arvosana: perusvarma 4/5, keskittymi-
nen herpaantui kaikista vähiten täällä!

2. … SÄNGYSSÄ?
Plussat: Kaikista testattavista paikoista 
tämä on ehdottomasti pehmoisin ja mu-
kavin! Tosin vähän turhankin pehmoi-
nen ja mukava….
Miinukset: Nukahtamisen vaara on suu-
ri
Arvosana: 0/5, sänky ei oo opiskelua var-
ten!!
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3. … SOHVALLA?
Plussat: Sohvalla voi ottaa mieleisensä 
asennon ja vaihdella sitä sen mukaan, 
kun alkaa kyllästyttää. Lisämukavuuk-
sina tyynyt ja viltit! Tässä viihtyy siis 
pitkäänkin.
Miinukset: Kaukosäädin on liian lähel-
lä… 
Arvosana: 3½/5

4. … LATTIALLA?
Plussat: Ei ergonomisin asento tietoko-
netyöskentelyyn, mutta vaikkapa kirjan 
lukemiseen aivan passeli! Jos istuminen 
kyllästyttää, niin lattialla makoilu on 
mukavaa vaihtelua. 
Miinukset: Keskittyminen hairahtuu her-
kästi esimerkiksi viereen levitetyn pala-
pelin tekoon tai irtohiusten nyppimiseen 
matosta… 
Arvosana: 2/5, ei sovellu kokopäiväiseen 
työskentelyyn
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5. … SUIHKUSSA?
Plussat: Lattialämmitys tuo lisämuka-
vuutta ja hädän yllättäessä matka ei 
ole pitkä! Täällä oli myös kaikista vä-
hiten ulkopuolisia ärsykkeitä.
Miinukset: Tilasta puuttuu luonnon-
valo, ja kova alusta alkaa herkästi ot-
taa takamukseen. Tarvittavista lisäva-
rusteista miinusta!
Arvosana: 1/5

6. … PARVEKKEELLA?
Plussat: Jos sattuu lämmin päivä, voi 
parvekelasit avata ja nauttia virkistä-
västä tuulen henkäyksestä opiskelujen 
lomassa… Virkistävästä välijumpasta 
käy kaiteen yli naapureiden puolelle 
kuikuilu!
Miinukset: Auringon paistaessa suo-
raan parvekkeelle, on tietokoneruu-
dun tihrustaminen hyvin haastavaa ja 
saattaa johtaa jopa migreeniin. Oulun 
tuuli voi myös yllättää ja viedä artik-
kelit mennessään, jos ei ole tarpeeksi 
skarppina!
Arvosana: Kevätsäällä ihan 5/5, muista 
aurinkorasva ja blehat!
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Päivä, kun tulokset saapuivat
Tulokset opiskelupaikasta saapuivat kesäkuun 27. päivän aamuna. Yksi meistä oli 
tulosten julkaisuhetkellä Skagenissa, toinen Helsingissä ja kolmas oli matkalla loh-
tushoppailemaan. Logopedian tuloksia saatiin odotella, sillä ne julkaistiin viimeisi-
nä. Edellisenä yönä osa meistä ehti nähdä untakin aiheesta.  Tulosten varmistuttua 
fiilis oli mahtava! Tuntui hienolta, mutta myös epätodelliselta ja jännittävältäkin 
tulla valituksi uudeksi opiskelijaksi. Joku meistä saattoi hetken epäillä tulosten ole-
van virheellisiä. Yksi klikkasi heti opiskelupaikan vastaan, että kukaan ei veisi sitä 
pois ja toinen ei uskaltanut aluksi kertoa tuloksista kavereille, ettei tarvitsisi perästä 
korjata mahdollista virhettä. Muutaman päivän kuluttua aloimme jo uskoa uuteen 
koulupaikkaan. Oulu odottaisi meitä syksyllä kaikessa jännittävyydessään.

Ensimmäinen koulupäivä
Syyskuun toinen päivä opinnot sitten alkoivat. Osalla meistä oli jo aikaisempia opin-
toja takana Oulussa, joten yliopistorakennus sinänsä ei meitä jännittänyt, vaikka 
yksi meistä oli jo edellisenä päivänä käynyt tarkistamassa koulureitin valmiiksi.
Ensimmäisinä koulupäivinä kuulimme infoja monista aiheista ja unohdimme puo-
let heti kättelyssä. Tutustuimme toisiimme pikkuhiljaa erilaisten tutustumisleikkien 
avulla. Jännitys alkoi pikkuhiljaa helpottaa, kun hoksasimme kuinka hyviä tyyppejä 
logopedialle onkaan tänä vuonna päässyt! Saman päivän iltana menimme porukalla 
pienryhmäohjaajamme luokse ja jatkoimme tutustumista ja jutustelua rennommassa 
ympäristössä. Nyt viimeistään pääsi vaihtamaan muutaman sanan suurimman osan 
kanssa ja muistelemaan nimiä. Jatkoimme iltaa porukalla yliopiston aloittajaisbilei-
siin.

FUKSIVUOSI LOGOPEDIALLA 2019-2020
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Ikimuistoisimmat päivät
Fuksivuoteen mahtui hienoja hetkiä ja hauskoja päiviä. Ikimuistoisimpina päivinä 
mieleen ovat jääneet erityisesti fuksisuunnistus, sitsit, Vulcanalia ja Logofest. Tapah-
tumien kautta on myös ollut mukavaa päästä tutustumaan vanhempiin vuosikurssi-
laisiin sekä muihin tiedekuntiin esimerkiksi sitseillä. Hauskojen tapahtumien lisäksi 
vuosi on koostunut muistakin kivoista hetkistä. Omia suosikkejamme ovat ehdot-
tomasti kaikki ne hetket, kun joku on saanut meidät suostuteltua porkkanakakulle, 
peli-illat luokkakavereiden kesken sekä ne hetken, kun tentti on mennyt läpi epäilyk-
sistä huolimatta! Lisäksi yksi meistä on kuluneen lukuvuoden aikana päässyt tutus-
tumaan aivan uuteen kotikaupunkiin, mikä on ollut erityisen jännittävää ja hauskaa!

Päivä, kun kaikki muuttui
Meidän fuksivuosi on ollut siinä mielessä ainutlaatuinen, että meidän kaikkien har-
miksi se joudutaan käymään loppuun etäopintojen välityksellä. Kaikki tapahtui yht-
äkkiä maaliskuun lopussa. Monet meistä odottivat innolla ensimmäistä kosketusta 
tulevaan ihmisläheiseen ammattiimme KITI:n kautta. KITI-harjoittelu jouduttiin kui-
tenkin ymmärrettävästi perumaan ja ryhmien pitäminen vaihtuikin kirjallisiin tehtä-
viin.  Lisäksi kaikki tapahtui niin nopealla vauhdilla, ettemme ehtineet edes hyväs-
telemään opiskelukavereita. Tuntuu oudolta, että suurin osa meistä tapaa seuraavan 
kerran vasta ensi syksynä. Onneksi kuitenkin videoyhteydenpito on keksitty ja eräs 
fukseista onkin järkännyt eräänlaisen tukiviittomakurssin Zoomissa, jossa pääsem-
me vaihtamaan kuulumisia ja oppimaan samalla tukiviittomia. 



28

Vappua odotellessa
Tätä kirjoittaessa emme olleet ihan varmoja mitä tulevaisuus pitää sisällään. Vap-
pu on peruttu!? Onko vappukin siis tänä vuonna etävappu? Varmaa on kuitenkin se, 
että vappua oli odotettu. Osa meistä on opiskelijavapun jo kokenut, mutta suuri osa 
fukseista piti varmasti vappua kevään ellei jopa koko fuksivuoden kohokohtana. Tuli 
vappua tänä vuonna tai ei, me olemme joka tapauksessa valmiita odottamaan sitä 
vaikka ensi vuoteen!

Mukavaa kevättä kaikille ja muistakaa olla toisillenne etänä läsnä.

Emma, Liisa ja Milla.
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TOSI HELPPO SUKLAAKAKKU

Kerää ainekset Rasvaa ja jauhota vuoka 

Ainekset:
4 dl vehnäjauhoja

2 1/2 dl sokeria

3/4 dl kaakaojauhetta

1 rkl vaniljasokeria

1 tl ruokasoodaa

3/4 tl suolaa

2 1/2 dl vettä

1 dl miedonmakuista öljyä (esim. rypsiöljy)

1 rkl omenaviini- tai valkoviinietikkaa (auttaa ruokasoodaa kohoamaan eli älä jätä 

pois, mutta kuulin huhua, että muut etikat ja ehkä jopa sitruunamehukin saattaisi toi-

mia eli voit testata omalla vastuulla niitäkin)

Lisäksi halutessasi päälle:

Tomusokeria

Kermaa/Jäätelöä/Marjoja/Pähkinöitä/Suklaata tai mitä mielesi halaajaakaan

Valmistus:
1. Kerää ainekset valmiiksi esille

2. Rasvaa ja jauhota (esim. kookoshiutaleilla tai korppujauhoilla) n. 24-senttinen irtopohjavuoka tai muu pinta-alaltaan suurin 

piirtein samankokoinen vuoka (jos haluat korkeamman niin hieman pienempi). 

3. Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. 

4. Sekoita kuivat aineet.

5. Lisää nesteet ja sekoita tasaiseksi.

6. Kaada taikina vuokaan tasaiseksi kerrokseksi ja paista esilämmitetyn uunin keskitasolla n. 35 minuuttia. Kakku on kypsä, 

kun siihen työnnetty tikku tulee ulos puhtaana (tai jos tikuton ja takuton niin kun kakku ei hylly liikaa).

7. Anna kakun jäähtyä vuoassa kymmenen minuuttia ennen kumoamista. 

8. Siivilöi päälle tomusokeria ja halutessasi valitsemasi päällinen. Itse kiehautin kylkeen kattilassa vadelmia ja hieman sokeria 

marjakastikkeeksi.

by Emma H
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Sekoita kuiva aineet

Lisää nesteet ja sekoita tasaiseksi

Kaada taikina vuokaan 
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Siivilöi päälle tomusokeria 

Anna kakun jäähtyä 

Tarjoile haluamasi lisukkeen kera 

Kevään kiireisiin ja eristykseen sopiva helppo ja nopea suklaakakku, 
jonka aineet löytyvät aina kaapista (ainakin omastani). Helppo saa olla, 
jos on maukas, kuten tämä kakku. Kakkua on helppo varioida erilaisilla 
päällisillä hyvinkin erimakuiseksi. Tämä kakku sopii myös vegaaneille 
(eli siis myös munattomille, maidottomille jne.) ellet päällystä sitä jollain 
epämääräisellä. Alkuperäinen resepti on Kamomillan Konditorian.
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