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Hei sinä ihana Puteron lukija!

Linnut laulavat, purot solisevat ja katupölykin jo
sokaisee silmät pyöräillessä. On siis aika julkaista
tämän vuoden ensimmäinen Putero. Tuntuu
hurjalta, miten talvi on yhtäkkiä vaihtunut
kevääksi, ja hallitusvuosikin on jo rientänyt aivan
huomaamatta alkukäynnistelyistään lähes
puoliväliin saakka. Uskomatonta mutta totta, että
kohta on taas yksi lukuvuosi pulkassa ja aika
siirtyä kesäloman viettoon.

Toinen kauteni Communican puheenjohtajana
on tuntunut samalla tutulta ja turvalliselta, mutta
myös hieman jännittävältä pestiltä, sillä monet
kasvot ympärilläni ovat vaihtuneet. Samalla näen
kuitenkin valtavasti mahdollisuuksia kehittää
Communicaa eteenpäin, sillä olen saanut hyvin
nopeasti huomata tekeväni hommia todella
innokkaan ja idearikkaan uuden hallituksen
kanssa.

Poikkeustila on jatkunut, ja arkeamme värittävät
edelleen päivittäinen ruudun tuijottelu sekä
turvaväleistä ja maskien käytöstä huolehtiminen.
Samalla Communica on kuitenkin ennakko-
luulottomasti jatkanut toimintaansa ja ollut
aktiivinen ja sitkeä järjestäessään etätapahtumia
sekä ajaessaan jäsenistönsä etuja. Katse on jo
myös käännetty ensi vuonna koittavia vuosijuhlia
kohti ja uusia upeita Communica-tuotteita on
päästy myymään varainkeruutarkoituksessa.

Tähän aikaan viime vuonna kirjoittaessani tätä
juttua intoilin jo keväästä, lempivuodenajastani,
kovasti. Yhtä lailla tänäkin vuonna lintujen laulu
ja valoisat illat ovat saaneet näinä päivinä
jatkuvasti hymyn huulilleni.  Kandin kirjoittamisen
ja kaikkien kevään viimeisten kouluhommien
painaessa päälle, olenkin kevätauringon anta-
milla voimilla onnistunut nauttimaan niin
suursiivouksesta, uuden parvekkeen laittami-
sesta kuin Nallikarin maisemistakin. 

Kaikille teille siis myös suosittelen edes pientä
irtiottoa arjesta, mukavaa kotona puuhailua
sekä aurinkoisena päivänä pyörä- tai
kävelyretkeä kauniiden keväisten maisemien
äärelle.

Alkuvuosi on opettanut minulle, ettei
ainejärjestöhommia tarvitse tehdä puheen-
johtajan nuijaa kädessä puristaen, jos
hommaan on päässyt rauhassa orientoi-
tumaan ja ympärillä on ihania ja ahkeria
ihmisiä. Lisäksi olen huomannut, että
etäopiskelu vaatii minulta edelleen aivan yhtä
paljon kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta kuin
vuosi sittenkin, mutta kaikki hommat saa
kuitenkin lopulta hoidettua, kun uskoo omaan
työskentelytapaansa ja antaa itselleen myös
tarpeeksi aikaa levätä ja nauttia arjen pienistä
asioista. Toivotankin teille kaikille jaksamista
kevään viimeisiin opiskeluhommiin ja muistu-
tan pysähtymään mukavien asioiden äärelle
arjen keskellä sekä olemaan itselleen armol-
linen. Nauttikaa keväästä, auringosta ja kohta
koittavasta wapusta. Ihanaa kevättä ja tulevaa
kesää kaikille toivottaen,

 

Puheenjohtajan tervehdys
Teksti & kuva: Linda Hekko

Linda
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1.  Ainejärjestön nimi?
2. Ainejärjestön ikä?

3. Kuvaile ainejärjestöänne
viidellä sanalla.

4. Asia, jonka ottaisitte
mukaan kiltahuoneelta

autiolle saarelle?
5. Vinkit Wappuun?

 

1. Suomen kielen opiskelijain kilta Suma ry, lyhyemmin Suma
2. 54 vuotta (ensi vuonna on vujut, jihuu!)
3. Kaunis, ananainen, alkuvoimainen, kotoisa, pilkunnu**ijamainen
4. Keksi! Siis uittokeksi. Sillähän voisi vaikka yrittää pyydystää kaloja.
Muutenkin varmasti hyödyllinen esine autiolla saarella.
5. Tehkää ananasviiniä, se oli oikein menestyksekäs tarjoiltava Fennisti-
sitseillä 2019. Mandariinin saa myös mahtumaan vaikka minne!
Kannattaa käydä myös katselemassa Suman vappumuistojen bulevardia,
joka ilmestyy hieman ennen vappua yliopiston läheisyyteen.

Perinteisesti Puteron aiemmissa numeroissa on ollut
Ystäväkirjoja niin henkilökunnan kuin hallituksen kanssa.
Tällä kertaa ystäväkirjaan vastailevat useat Communican

ystäväainejärjestöt. 

Communican ystäväkirja: 

Ainejärjestöt
Teksti & koonti: Jenni Sorvoja
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1. Oulun yliopiston Prosessikilta ry
2. Pyöreät 60 vuotta
3. Positiivinen
    Rento
    Omaperäinen
    Sosiaalinen
    Elämänmyönteinen
4. Mustis 
5. Kotibileet ja etäyhteydet kuntoon 

1. Oulun Tietoteekkarit ry, lyhyemmin
OTiT
2. Tänä vuonna 33 vuotta
3. Musta, videopelit, terminaali, binääri,
pacman
4. Bilispöytä, mailat ja pallo
5. Nestetasapainon ylläpito, ei saa ra-
sittaa itseä tai kehoaan liikaa, kannattaa
juoda paljon vettä säännöllisin väliajoin.

1. Nikoli ry
2. Ikä 59 ja ensi vuonna kuuskymppiset!
3. Meidän ainejärjestö on yhteisöllinen,
geoeläimellinen, seikkailunhaluinen,
kivinen ja hilpeä
4. Autiolle saarelle ottaisimme kiltahuo-
neelta mukaan Nikolin maskotin Tahvo-
karhun 

5. Meidän vinkit wappuun on: pyri välttämään välipäiviä, tee valmiiksi
pakkaseen kolme kiloa makaronilaatikkoa, ei vesi miestä pahenna, mitään
mitä ei muista ei ole tapahtunut sekä vietä vappua lähipiirisi kanssa.
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1. Histoni ry
2. 50 vuotta
3. Monipuolinen, taitava, humoristinen,
sinnikäs, yhteisöllinen
4. Kahvinkeittimen
5. Vetäkää joka päivä maltillisesti mutta
kuitenkin sopivasti niin ette väsy
kesken wapun ja jaksatte osallistua
monipuolisemmin eri juttuihin!

1. Sähköinsinöörikilta ry (aka SIK)
2. 56 v
3. Huutokauppakeisarin Markku, mutta hiukan
matemaattisempi.
4. Möykkävaunut, jotta bileet ei lopu koskaan!
5. Jos kaipaat jännitystä ja räjähtävää actionia
elämääsi, niin Wappuna ke 28.4. kannattaa
seurata Hurtlockeria. Kyseessä on alkuperäisesti
SIK:in suunnittelema ja rakentama pommi, jota
purkaessa communicaatiohäiriöt voivat olla
petollisia :)

Vaikka bileet pääasiassa etänä, niin kannattaa
ottaa tästäkin kaikki irti, nimittäin voi olla, että
ensi vuonna ei päästäkään etäwappuilemaan! 

1. Tiima
2. Tänä vuonna 55 vuotta!
(Perustettu 1966)
3. Tiima pilaa aina kaiken.
4. Gunnar-nalle sieltä lähti-
si matkaan.
5. Vietä wappu tiimalaisten
kanssa!
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4. Kiltiksen survival kit ja Verban lippu, jolla voi heilutella pelastajat
paikalle!
5. Wappuna pitää olla kaapit täynnä ruokaa ja juomaa. Ja Wesibussiin on
kerettävä 

1. Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat
ry eli OLTO
2. 27 v
3. Lääketiede, tekniikka, Jallusarvinen, EKG,
EEG
4. Ehdottomasti katonrajassa piilossa ole-
van kumiveneen, jotta saarelta voisi
soutaa pois. Matkalle seuraa pitämään
Jallusarvinen.
5. Juokaa paljon vettä. Jos mietit, että
oletkohan juonut tarpeeksi vettä, niin juo
vähän lisää.

1. INDEX ry
2. 33 vuotta
3. Pieni, hyväksyvä, lep-
poinen, turvallinen ja
mukava.

1. Oulun yliopiston uusien
kielten opiskelijoiden ai-
nejärjestö Verba ry
2. 49 v. 
3. Vihreä, international,
flerspråkig, freundlich,
communautaire

4. Herra Suomuisen
5. Pitäkää hauskaa, ottakaa iisisti. Juokaa Gambiinaa
ja välivettä. Muistakaa käydä luennoilla!
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1. Syntaksis ry
2. Jo huimat 61 vuotta!
3. Avarakatseinen, menevä, haus-
ka, ystävällinen ja maanläheinen. 
4. Jos sinne saarelle joutuu yksin
niin Rubikin kuutio ja jos sinne saa
kavereita nii sitte mukaan lähtis
Kieppuva Keijo. 
5. RALLU! Resepti menee näin:
Kaada lasiin 1:1 Jaloviinaa ja
rapsiöljyä. Sekoita rakkaudella

6

1. Kultu ry
2. Kultu täyttää 27 vuotta tänä vuonna.
3. Perinteikäs, sydämellinen, simaanmenevä, suunmyötäinen ja ennen kaik-
kea kultuinen.
4. Meidän maskotin Örmylin, jotta ei tarvitsisi puhua ananakselle. Örmyli
sentään vastaa joskus.
5. Nauti jokaisesta vapusta ja edes hetkeksi murheesi unhoita. Muista välivesi
ja vyö haalareihin.



2. tuli suusta
3. irstaan aski
5. vaimo kutitti
7. valoa väristen
8. olinkin akka
9. termit lorauta

Ratkaise tutut terapiaan liittyvät sanat! Vihjeet ovat anagrammeja, eli oikeat
vastaukset saat kirjainten paikkaa vaihtamalla. Ratkaisusanat liittyvät

materiaaleihin ja terapian pitämiseen.

1. touhu saarenne
4. rivon touhuja
6. itkien milanoon
10. rupeen hoitaa

Terapiaristikko

 

VAAKA PYSTY

Tekijät: Jenni Kelhä & Henni Kääriäinen
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Ristikon vastaukset löydät lehden
takakannesta.



Kevät on täällä, mikä tuo valon ja
wapun lisäksi vielä viimeiset
kiireet meille logopedeille ennen
kesää. Kevään valoa edes tiedät-
kyllä-mikä ei voi estää. Ei sen
puoleen wappuakaan, vaikka
tämä opiskelijoiden ilon juhla ei
pääse sille kuuluviin mitta-
kaavoihin tai sosiaalisuuden hui-
pentumaan niin kuin yleensä. Jo
viime vuonna kulutettu “jospa
sitä ensi vuonna” valitettavasti
pätee edelleenkin. Ottakaamme
kuitenkin ilo irti silti osin kuin
voimme.

Odottelemme varmasti kaikki vapaampia aikoja, joina
pääsisimme välinevarastoon purkautumaan koulutehtävistä ja
terapioista ilman että tarvitsee laskea, montako henkeä on
tilassa tai puhdistaa legoja viimeistä koloa myöten. Ankeasta
ajasta huolimatta tiedät-kyllä-mikä voidaan kääntää myös osittain
voimavaraksi. Onkin tärkeää, että muistetaan antaa palautetta
niin kurssien hyvistä käytänteistä kuin niistä “ei koskaan ikinä
enää tällaista” -käytänteistä. Tämä aika tulee olemaan
jonkinlainen vertailukohta tulevaisuuden digitalisoituvalle
yliopistolle. Vaikka nykyhetkeen emme voi vaikuttaa, voimme
vaikuttaa sinne tulevaisuuteen. 

OYY:n
terveiset

Teksti & kuva: Emma Hulkkonen
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Ne epäkohdat, joita olette kohdanneet tänä aikana
opinnoista on asioita, joihin voitte vaikuttaa. Lähtekää
tekemään ainejärjestöihin, kiltoihin, ylioppilaskuntaan ja
tiedekuntiin vaikuttamistyötä. Ensi syksynä olemme
toivottavasti kampuksella jo. Olimme tai emme, kuitenkin
vaikuttamisen paikkoja on paljon haettavissa. Communican
ja Humanistisen Killan toimijat, tiedekuntien opiskelija-
edustajat sekä ylioppilaskuntamme päättäjät eli edustajisto
ja hallitus valitaan ensi syksynä. Valitse siis yksi tai useampi
ja tule tekemään parempaa tulevaisuutta kuin nykyhetki! 

Emma Hulkkonen

3. vsk logopedi

Ikuinen järjestöaktiivi

Oulun ylioppilaskunnan hallituksen vpj & kopo 2021
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Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä
vähäsen, pääskysestä ei päivääkään. Ainakin vanhan
sananlaskun mukaan lintujen ilmaantuminen on yksi kevään
etenemisen merkeistä. Kevään merkkejä löytyy luonnosta
lukuisia, kun vain muistaa katsella ympärilleen. Kevät on
ihanaa aikaa, kun saamme seurata luonnon taas heräävän
horroksestaan. 

Keväinen luonto
Teksti: Jutta Väänänen

Usein sille, että lähdemme ulos, on jokin
muu syy kuin pelkkä luonnon tutkiminen.
Kauppaan lähteminen tai juoksulenkki ovat
tietysti tärkeitä ulkoilun syitä, mutta kuinka
usein lähdet kävelylle aikomuksenasi
mennä rauhoittumaan ja tarkastelemaan
ympäristöä? En itsekään tee sitä tarpeeksi
usein, mikä saikin minut kokoamaan tähän
juttuun listan kevään merkeistä, joita voi
kevään mittaan etsiä luonnosta. 

Kannustan kaikkia ottamaan ylös asioita listalta ja lähtemään ulos niitä tai muita kevään
merkkejä etsimään. Sellaisen asenteen ja näkökulman ottaessasi saatat yllättyä siitä,
miten monet yksityiskohdat lähiympäristöstäsi ovat aiemmin jääneet sinulta kokonaan
huomaamatta! Kevään merkkien bongailu on mukava aktiviteetti myös yhdessä lasten
kanssa lenkkeilyyn. Lisää bongailtavia kevään lajeja voi etsiä esimerkiksi osoitteesta
www.kevatseuranta.fi. 
Muistakaa nauttia keväästä!
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Mikä olisikaan sen parempaa kuin saada vähän hikeä pintaan!
Kyseinen treeni on helppo toteuttaa ilman välineitä sisällä tai
ulkona. Parhaiten treeni soveltuu suoritettavaksi kuntopiiri-
tyyppisesti, eli siirtyen heti seuraavaan liikkeeseen edellisen
liikkeen loputtua. Kun kaikki liikkeet on suoritettu, kannattaa pitää
muutaman minuutin tauko. Kolme kierrosta liikkeitä taukoineen
on esimerkiksi hyvä määrä. Keskity ennen kaikkea
mahdollisimman puhtaisiin liikeratoihin ja hae tuntumaa
kohdelihakselle.

Toistot: x 12 per jalka

Suoritus: 
Pidä painopiste kantapäällä
ja nosta takapuoli ilmaan
alustasta. Vapaa jalka voi
olla suorana tai koukussa.

 

Kotitreeni

1. Liike: yhden jalan
lantionnosto

Teksti & kuvat: Kaisa Hirvi
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Toistot: x 10

Suoritus: 
Älä päästä kyynärpäitä kier-
tymään sivulle. Pidä ote
suhteellisen kapeana. Voi
toteuttaa polvet maassa tai
polvet ilmassa. 

Toistot: x 20

Suoritus: 
Pidä alaselkä tiukasti
kiinni alustassa koko
ajan. Laske lapaluut
alustaan ala-asennossa
ja kosketa kyynärpäillä
polvia yläasennossa. 

 

2. Liike: ojentajapunnerrus

3. Liike: alavatsarutistus

1.

2.
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Toistot: x 20 (10 per jalka)

Suoritus: 
Astu vuorojaloin taaksepäin ristiin ja
ota edestä kiintopiste liikettä
suorittaessa.

 

Toistot: x 12 per puoli

Suoritus: 
Hipaise kyljellä/lantiolla
alustaa ja nosta takaisin
ylös. Pidä vartalolinja
mahdollisimman suorana. 

Toistot: x 30

Suoritus: 
Nouse päkiöille, jonka jälkeen
hipaise kantapäillä alustaa ennen
seuraavaa nousua. Pidä liike rau-
hallisena, mutta jatkuvana. Jalka-
teriä avaamalla tai sulkemalla saa
haettua erilaista tuntumaa. 

4. Liike: askelkyykky ristiin taakse

5. Liike: kylkinostot

6. Liike: pohjenostot
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Toistot: x 15

Suoritus: 
Nosta kädet ja jalat samanaikaisesti rauhallisesti ilmaan ja laske alas.
Kädet voivat olla suorana tai koukussa.

 

Toistot: x 10 per puoli

Suoritus: 
Liu’uta toista kättä suorana
eteenpäin ja samanaikaisesti tee
punnerrusliike toisella kädellä.
Pidä keskivartalo tiukkana ja polvet
maassa. 

Huomio! Tähän liikkeeseen
tarvitsee esimerkiksi pyyhkeen tai
villasukan! Treeni-intoa toivotellen

 Kaisa Hirvi 

7. Liike: selänojennus
makuulla/"supermies"

8. Liike: liu'utuspunnerrus
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Opiskelu ei ole tuntunut tarpeeksi monipuoliselta ja siitä saatu kuva on
juuri nyt niin yksitoikkoinen; zoomeja joko yksinäisyydessä tai mölyn
keskellä, joskus aika vaivalloisiakin breakout roomeja puolituttujen tai
tuntemattomien kanssa, ohjeiltaan epäselviä moodletenttejä ja enem-
män tai vähemmän salaisesti surullisia luennoitsijoita, kun kellään
kurssilaisella ei ole ollut kameraa päällä luennoilla. Monelle kokonaan
uuden akateemisen maailman avautuminen ja ensimmäinen tutus-
tuminen luennoitsijoihin ja kanssaopiskelijoihin tapahtui nyt omasta
huoneesta käsin, aivan yksin. Ei siis ihan sitä mitä silloin joskus
lukioaikana odotti. 

Olen tällä hetkellä melko varma, että jos kysyt keltä tahansa fuksilta,
ensimmäinen opiskeluvuosi on tuskin vastannut odotuksia. Ja syystäkin!
Jokainen on varmasti vuoden aikana ollut tavalla tai toisella yllättynyt,
pettynyt, ärtynyt, mutta välillä ehkä myös positiivisesti helpottunut siitä,
miten opiskelut ovat alkaneet.

18

Alkushokista toivuttua ja vähitellen yliopistoelämään tottuessa
akateeminen elämä on silti jäänyt todella yksipuoliseksi. Sosiaalinen puoli
opiskelusta puuttuu täysin; ei yhteisiä tuskailuja hämmentävästä
luentomateriaalista tai luennoitsijasta luentosaleissa tai jonotusta
ruokaloihin kiireessä.

Energia on mennyt tehtä-
vien suorittamiseen moti-
vaatiorippeiden avulla, eikä
paukkuja tunnu olevan
mihinkään. Vapaa-ajan ja
opiskelun raja on paljon
häilyvämpi ja aikataulutuk-
set, deadlinet ja itselle ase-
tetut tavoitteet painavat
päälle. 

Fuksivuosi – paras vuosi?
Teksti: Sonja Friman

Ku
va

: P
ex

el
s



Koko tämän sotkun lisäksi
luvassa on lisähaasteita heille,
joille Oulu ei ole kotikaupunki.
Kannattaako jäädä uuteen kau-
punkiin ja kokea yksinäisyyttä
yksiössä vai pitäisikö muuttaa
takaisin kotikaupunkiin kaverien
luo? Takaisinmuutossa on
kuitenkin omat ongelmansa; on
vaikea päästä osaksi tulevaa
kotikaupunkia ja opiskelija-
yhteisöä, kun on välimaastossa
odottamassa, että kaikki paranee. 

Näin kliseisesti sanottuna,
onneksi on jo valoa tunnelin
päässä; kevät on pitkällä ja
kesäloma häämöttää horison-
tissa. Viime syksynä ehdimme
onneksi tavata muita kurssilaisia
ja eri aineiden opiskelijoita tuli
myös nähtyä. Loppuajan netti
onkin pitänyt huolen yhteyden-
pidosta. Jälleennäkeminen kam-
puksella joku kaunis päivä on
varmasti tämän odottelun
arvoinen!

Toivon todella paljon, että
tulevilla fukseilla olisi parempi
aloitus yliopistouralleen meihin
koronafukseihin verrattuna. 

Ja jos syksyllä aletaan todella
palaamaan normaaliin, siitä voi
kyllä olla varma, että hybridi-
muotoiseen opiskeluun tuskin
kukaan meistä koronafukseista
haluaisi siirtyä. Kaikki ovat var-
masti liian täynnä mitä tahansa
etäopiskeluun liittyvää.

Haluan kokea oikean lähi-
opiskelun ja yliopiston elämän
luennoista lounaisiin, ryhmä-
töihin ja erilaisiin tapahtumiin,
juhliin ja ajanvietteisiin. Haa-
veilen siitä, että pääsen takaisin
ihanan Pegasus-kirjaston hylly-
väleihin kirjoja hakemaan, tutki-
jankoppeihin opiskelemaan, va-
hingossa törmäämään kurssi-
tuttuihin kampuksella ja ihan vain
tuntemaan itseni enemmän osak-
si yhteisöä. Fuksivuotta ei voi elää
uudestaan, mutta seuraavista
vuosista voi aina yrittää tehdä
paremman kuin edellisen – ja
tällä hetkellä se vaikuttaa olevan
aika helppoa!
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Mocciksen

makukahvivinkit

etäopiskelun piristykseksi

Maidon vaahdottaminen: kuumenna aluksi maito liedellä tai mikrossa.
Vatkaa sen jälkeen maitoa sähkövatkaimella (tai

maidonvaahdottimella) niin kauan, että saat aikaan maitovaahdon.
Sanotaan, että kylmää maitoa olisi vaikeampi vaahdottaa.   

Tavallisista maidoista täysmaito tuo kahviin täyteläisimmän maun ja
pysyvimmän vaahdon. Maidon vaahdottamisessa on kuitenkin useita

koulukuntia - osa taas vannoo nimenomaan rasvattoman maidon
vaahdottamisen nimeen. 

Säätele kahvin vahvuutta sekä maidon määrää
makusi mukaan.

Testaa myös kahviin tarkoitettuja kasvipohjaisia
maitoja, jotka vaahtoutuvat hyvin!

Saat kahvista näyttävämmän, jos pursotat
suklaakastiketta kahvilasin sisäreunoille ennen

kahvin lisäämistä.

Vinkit kahveihin:

Jos käytät kuuman juoman tarjoilussa lasia, varmista
että lasi on kuumaa kestävä! 

Sisältää tuotesijoittelua.

Ku
va

: G
oo

gl
e

Teksti & kuvat: Anni Mäki-Mantila
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Kaikista jutun ohjeista saat kaksi annosta kahvia.



1- 2 dl maitoa 
1 kpl Iso-Pätkis-patukka 
3 dl (vahvaa) kahvia

Halutessasi koristeluun:
kermavaahtoa & suklaaströsseleitä

1. Kuumenna maito kattilassa. Halu-
tessasi voit myös vaahdottaa maidon!
 
2. Paloittele suklaa kahteen mukiin ja
kaada päälle keitetty kahvi. Sekoittele
lusikalla, kunnes suklaa on sulanut. 

3. Lisää mukiin maito sekä halutessasi
kermavaahto ja suklaaströsseli. 

 

 

1-2 dl maitoa

3 dl (vahvaa) kahvia

1-2 rkl tummaa kaakaojauhetta/tummaa

suklaata/maitosuklaata/valkosuklaata 
Halutessasi koristeluun: kermavaahtoa

& kaakaojauhetta

1. Kuumenna maito kattilassa. Halutessasi voit myös vaahdottaa maidon!
 
2. Kaada keitetty kahvi mukiin ja sekoita joukkoon kaakaojauhe/paloiteltu
suklaa. 

3. Lisää päälle maito. Halutessasi pursota päälle vielä kermavaahtoa ja
ripottele kaakaojauhe siivilän läpi kermavaahdon päälle.  

Pätkis-kahvi 

TOP VINKKI!

Suklaakahvi  

21



Kinuskikahvi 
1dl kuohukermaa
¼ dl fariinisokeria
¼ dl sokeria
½ vaniljatanko

3dl (vahvaa) kahvia
(halutessasi maitoa)

Huom! Kinuski on
todella makeaa -

kokeile itselle sopiva
kinuskin määrä
maistelemalla! 

1. Laita kattilaan kuohukerma, fariinisokeri
ja sokeri sekä halkaistun vaniljatangon
siemenet. Keitä seosta n. 5 minuuttia
kunnes se muuttuu paksummaksi. 

2. Kaada keitetty kahvi kahteen mukiin ja
kaada siirappia kahvien päälle (+ lisää
halutessasi maito). Sekoita ennen
nauttimista! 

Vinkki: jos kinuskia
jää yli, voit nauttia

lopun 
esimerkiksi

jäätelön kanssa!

Kahvia keittäessäsi lisää
suodatinkahvin purujen joukkoon

kanelia ja kardemummaa. Kahteen
kuppiin sopiva määrä on n. 0,5 tl

kumpaakin. 

Korvapuustikahvi

Extravinkki!
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Makusiirapin perusohje: 
1 osa sokeria
1 osa vettä

+ maku jonka haluat siirappiin (esim.
vaniljatanko, kanelitanko,

kardemumma…)
keitettyä kahvia

Makukahvi siirapilla

1. Lisää kattilaan sokeri ja vesi sekä valitsemasi maku. 

2. Kuumenna keskilämmöllä niin kauan, kunnes sokeri on sulanut
ja seos kuplii. 

3. Keitä muutama minuutti. Kun siirapin koostumus näyttää
sopivalle, anna sen jäähtyä hetken. 

4. Kaada jäähtynyt siirappi puhtaaseen lasipulloon.

5. Annostele siirappia keitettyyn kahviin samalla sekoittaen ja
nauti!

Vinkki: testaa
makusiirappia myös

jääkahviin! 

Lorauta valmiin kahvin joukkoon
tilkka Apteekkarin

salmiakkimikseriä. Mikseriä saa
ostettua apteekista tai

nettikaupasta. 

Kahvi salmiakin ystävälle

Extravinkki!
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1. Mittaa kapeaan vatkauskulhoon pika-
kahvijauhe, sokeri ja tulikuuma vesi (Huom!
Kulhon muodolla on oikeasti väliä – laakeassa
kulhossa vaahto ei välttämättä muodostu).
 
2. Vatkaa seosta sähkövatkaimella (n. 1-2
minuuttia), kunnes seos muuttuu jämäkäksi
vaahdoksi.

3. Laita jääpalat lasiin. Kaada päälle kylmä maito ja pursota/lusikoi päälle
kahvivaahto. Koristele strösseleillä.  

4. Sekoita ennen nauttimista!

2 rkl pikakahvijauhetta
2 rkl sokeria

2 rkl kiehuvan kuumaa vettä
maitoa

jääpaloja
suklaaströsseleitä

Lähestyvän
kesän
vinkki!

Vaahdotettu jääkahvi 

Lähteet: reseptit on muokattu
Kinuskikissan, Kakkumonsterin

kakut–blogin sekä Pauligin
alkuperäisten reseptien

pohjalta.
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2. taulutussi
3. Kissatarina
5. tukiviittoma
7. välinevarasto
8. Kanin loikka
9. tremulaattori 

1. seurantahuone
4. Huojuva torni
6. laminointikone
10. terapiahuone

VAAKA PYSTY

Ristikon vastaukset:


