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Kokonaisuudessaan jo nyt vuoteen 2022
on mahtunut paljon: koronasulut tam-
mikuussa, kahdet Communican Rekry-
päivät, monenmoisia tapahtumia, edun-
valvontaa sekä mielenosoitusta, unohta-
matta tietenkään rakkaan ainejärjes-
tömme 40 v. -vuosijuhlia ja vuosijuhla-
viikkoa. Tämä kaikki hässäkkä on johtanut
kevään nopeaan hujahtamiseen ohitse,
mutta on ollut huippua toteuttaa tätä
kaikkea reippaan ja ihanan uuden
hallituksen sekä tehokkaan vuosijuhla-
työryhmän kanssa  Odotan innolla ja
mielenkiinnolla, mitä seuraavat puoli
vuotta pitää sisällään meille koko
Communicalle!

Haluan toivottaa teille kaikille ihanille
lukijoille vielä mahtavaa wappua sekä
hyviä lukuhetkiä uusimman Puteron
parissa!

Siit on 730 päivää, kun viimeks äänesi
kuulin. 730 päivää, sun palaavan mä luulin.
 
Ja nythän se palasi, Wappu! On kulunut
tasan 730 päivää siitä, kun pääsimme
viimeksi juhlistamaan perinteisin menoin
tätä opiskelijoiden riemujuhlaa, Wappua.
Tätä suurta lukua miettiessäni ensim-
mäisenä alkoi päässäni soimaan monelle
opiskelijalle tuttu ”7300 päivää” -kappale,
mutta onneksi meidän ei tarvinnut tätä
päivää aivan yhtä kauaa kumminkaan
odottaa!

Tänä wappuna Communica pääsi
palaamaan perinteisiin hyviin aktivi-
teetteihin, mutta myös kehittämään uutta.
Wappusauna lämpeni jälleen sähköinsi-
nöörien kanssa, Communican soutu-
joukkue kiisi jouhevasti kirkkoveneellä
oikean soutusuunnan löydyttyä pitkin
Oulujokea ja sitsasimme ensimmäistä
kertaa psykologien sekä toiminta- ja
fysioterapeuttien kanssa Oulun terapeut-
tisimmilla sitseillä, Terapiasitseillä! Kaiken
tämän lisäksi ihanaan mustavalkoiseen
joukkoomme liittyi aivan uusi communica-
lainen, johon pääsette tutustumaan
tarkemmin tämän Puteron sivuilla

Jenni

Puheenjohtajan tervehdys
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Teksti & kuva: Jenni Sorvoja



1. Piipo
2. Communica ry
3. Piipo on mustavalkoinen, laumaeläin, 
pehmeä, menevä, herttainen, seikkailunhaluinen,
halattava, sympaattinen ja rakas. Piipo on niin ihana, 
ettei viisi sanaa mitenkään riitä kuvailemaan häntä
4. Piipo saapui Ouluun suoraan Etelänavalta, joka oli
itsessään jo valtava seikkailu. Seikkailut ovat 
kuitenkin jatkuneet Oulussa varsin ikimuistoisina, kun 
Piipo on päässyt communicalaisten mukana heti
viettämään ensimmäistä wappuaan. Uusia kokemuksia
onkin kertynyt jo hallituksen kämppäapproilla
(uhrilahjarituaali ei unohdu koskaan...), SIK:n kanssa
järjestetyssä wappusaunassa, souduissa sekä
Terapiasitseillä.

Teksti & koonti: Linda Hekko

Communican ystäväkirja

1.  Maskotin nimi?
2. Maskotin kotiainejärjestö?
3. Kuvaile maskottianne
viidellä sanalla.
4. Jokin ikimuistoinen
seikkailu,  jonka maskottinne
on päässyt kokemaan.
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Ainejärjestöjen maskotit:
Puteron aiemmissa numeroissa on ollut
perinteisesti erilaisia ystäväkirjoja, joiden
kautta on päästy tutustumaan niin
Communican hallitukseen, logopedian
henkilökuntaan kuin eri ainejärjestöi-
hinkin. Tällä kertaa ystäväkirjaan vastai-
levat useiden eri ainejärjestöjen omat
maskotit ja samalla pääsette tutustu-
maan myös Communican ikiomaan
maskottiin - Piipoon 

Com
mun

ican
Piipo



Tiiman Gunnar.

1. Örmyli
2. Kultu ry
3. Örmyli on viunaan menevä, ruskea, 
nautiskelija, seikkailija ja rakas.
4. Örmylin hampaat ovat ruskeat, koska 
hänen salainen paheensa on punaviinin ja
kusiman nauttiminen niin kultulaisten seurassa kuin
yksinäisinä iltoina kiltahuoneella. Örmyli on joutunut
hirveisiin hetkiin Tiiman syksyisellä ekskursiolla,
jonne hänet kaapattiin täysin yllättäen. Kostoksi
Örmyli liittoutui Metelin Maunon kanssa, tainnutti
Gunnarin ja paketoi hänet ruumispussiin. Ehkä tästä
siis voidaan päätellä, että Örmyli seikkailee
pääasiassa ystäviensä Gunnarin ja Maunon kanssa.
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1. Ylivisiiri Gunnar
2. Tiima ry
3. Gunnar on melkein kaikkivoipa, viisas,
karvainen (:DD), tiimalaisten tukena niin
myötä- kuin vastoinkäymisissä ja 
symppis karhu.Tiiman Gunnar

Kultun Örm
yli

4. Gunnar on n. vuoden tiimalainen, ja on nähnyt
paljon seikkailuja, mutta viimeisimmistä
nostettakoon esille Historian Opiskelijain liiton
risteily, jonne Gunnar pääsi muiden tiimalaisten
mukana. Hän erityisesti viihtyi tanssilattialla niin
tiimalaisten kuin muiden ainejärjestöjen
edustajien tanssitettavana. Merisairaudesta
Gunnar ei kärsi.



Tiiman Gunnar.
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Indexin Suomuinen

1. Suomuinen
2. Index ry
3. Suomuinen on pitkä, komea, 
suomuinen, charmantti ja lukutoukka.
4. Suomuinen pääsi uimaan palkitun 
Indexin 30 v. -vujujen jatkoilla.

 1. Loiro Nilja Jörmungandr Lollero
2. Humanistinen Kilta
3. Loiro on pitkä, lämmin, menevä, 
tyylikäs ja avoinmielinen.
4. Viime joulukuun Picojoulen jälkeen Loiro
juhli sen verran vauhdikkaasti, että sattui
eksymään Loirovastaavaltaan, mutta päätyi
onneksi turvaan humanistifuksin kainaloon
yöksi. Humus-kuppilan avajaisviikon bileissä
Loiro saattoi huhujen mukaan toimia
muutaman juhlijan hyppynaruna, mutta se
onneksi selvisi illasta vaurioitta. Loiro nauttii
vauhdista ja vaarallisista tilanteista, eikä sitä
juuri hetkauta rajumpikaan meno.

Hump
pak

illa
n
Loi
ro



Logopedian välinevarastosta löytyy satoja materiaaleja ja pelejä. Jotkut
materiaaleista ovat melkeinpä päivittäisessä käytössä, toiset taas
saattavat pysyä hyllyssä pitkiäkin aikoja. Tässä jutussa on muutaman
materiaalin esittelyt ja joitakin käyttövinkkejä niille.
 

Syyslukukaudella Communican terapiavinkkipankkiin on tarkoitus
alkaa julkaista näiden kaltaisia välinevaraston materiaalien esittelyitä.
Erityisesti esittelyt keskitetään vähemmän käytettyihin materiaaleihin.
Viimeistään nyt kaikkien communicalaisten kannattaa siis liittyä
Communican terapiavinkkipankki -ryhmään Facebookissa! 

Ryhmän tarkoituksena on, että kaikki jäsenet voivat jakaa itse
tekemiään terapiamateriaaleja tai toimintaideoita ryhmässä mui-
denkin käyttöön. Näin materiaalien ja suunnittelun eteen nähty vaiva
on entistä arvokkaampaa! Ryhmään jaettavien materiaalien ei tarvitse
olla hienoja ja ihmeellisiä; usein yksinkertaisetkin harjoitukset ja
harjoitusmateriaalit voivat olla suureksi avuksi kanssaopiskelijan
terapiasuunnittelussa. Ryhmään voi postata myös esimerkiksi vinkkejä
nettisivustoista tai -peleistä tai vaikkapa leikki-ideoista. 

Välinevaraston aarteet
Teksti & kuvat: Sonja Friman ja Jutta Väänänen

Fanni-kirjasarja
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Viiden eri kirjan kirjasarja on
tarkoitettu tunteiden tunnista-
miseen ja tunnetaitojen harjoit-
tamiseen, mutta sen lisäksi kirjat
toimivat todella hyvin myös
lukiasiakkaiden kanssa tai dia-
logisen lukemisen harjoitteluun.
Ihastuttava kuvitus ja selkeästi,
mutta silti herttaisesti kirjoitetut
tarinat ovat ilo luettavaksi. 



Circle Fun on hahmottamispeli, jossa kasataan erilaisista palasista
ohjeiden mukaisia ympyräkuvioita. Peli siis sisältää ohjekuvia ja paljon
erimuotoisia palasia, joilla ohjeiden mukaiset ympyrät saadaan
koottua. Ohjekortteja on useampaa vaikeusastetta. Pelille voi keksiä 

Varastosta löytyy kaksi
isompaa legosettiä, joihin
kuuluu eri värisiä palasia ja
pohja sekä kaksi pienempää
settiä, joissa on tarkemmat
ohjeet muutaman pienem-
män rakennelman tekemi-
seen. Kummatkin toimivat
loistavasti harjoitusten välis-
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monenlaisia käyttötarkoituksia. Sen
avulla voi harjoitella muotojen ja
värien tunnistusta ja nimeämistä
sekä samalla hienomotorisia taitoja.
Jos ohjekuvan katsomisen sijaan
terapeutti antaa muodon kokoa-
misohjeet kirjallisesti, on peli
erinomainen väline myös sanallisten
ohjeiden ymmärtämisen harjoitte-
luun. Lisäksi peliä voi tietenkin
käyttää myös ihan vain terapiaa
keventävänä hauskana tekemisenä.
Lämmin suositus tämän pelin
kokeiluun! Peli sopii kaikenikäisille.

sä ja niiden aikana tauottajina, kun jokaisen harjoitellun drillin tai
muun tehtävän jälkeen rakennelmaa voi jatkaa muutamalla palalla.
Etenkin isommat setit ovat myös loistavia eri termien, kuten värien tai
paikkamääreiden harjoittamiseen. Saman aikaisesti ohjeiden
noudattamista ja omien ohjeiden keksimistä (”Laita punainen lego
sinisen legon viereen/päälle/alle jne.) on myös todella helppoa ja
hauskaa harjoitella. 

Circle Fun

Legosetit



Oulun yliopiston Humanistinen Kilta on kaikkien Oulun yliopiston
humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestö. Humanistinen Kilta
koostuu kahdeksasta jäsenjärjestöstä, joita ovat Communica ry, Gieku ry,
Index ry, Kultu ry, Suma ry, Tiima ry, Timppa ry ja Verba ry. Välillisesti näiden
järjestöjen jäsenet ovat siis myös Humanistisen Killan jäseniä. Koska
Communica on Humanistisen Killan jäsen, hyötyvät siis kaikki
communicalaiset myös Humanistisen Killan toiminnasta!

Humanistinen Kilta ajaa humanistisia arvoja ja pitää huolta kaikkien
humanistiopiskelijoiden edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista. Lisäksi se
järjestää erilaisia tapahtumia. Erityisesti fuksitapahtumat, kuten
fuksisuunnistus, fuksi-ilta ja fuksisitsit tulevat monille tutuiksi heti
ensimmäisenä opiskeluvuonna. Lisäksi perinteiset wapputapahtumat, kuten
Mönttipiknik, Humanistit ekana -bileet, Wappusuunnistus, AAAK ja
Franzénin lakitus ovat suosittuja. Humanistinen Kilta järjestää ajoittain myös
liikunta- ja kulttuuritoimintaa sekä vuosittaiset työelämäpäivät.

Humanistinen Kilta ylläpitää yliopistolla sijaitsevaa Humus-kuppilaa, jonka
tuotoilla edistetään yhteishumanistista toimintaa. Humuksessa työskentelee
kaksi työntekijää, Anja ja Pia, jotka ajoittain myös aivan itse leipovat herkkuja
Humukseen. Jos siis kahvihammastasi kolottaa tai on tarve pienelle
terapiahetkelle teekupin ääressä, kannattaa suunnata Humukseen, jotta
kahvirahasi ohjautuvat yhteisen toiminnan tukemiseen.
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HUMANISTISEN
KILLAN terveiset

Teksti & kuvat: Linda Hekko ja Jutta Väänänen

Yhden välivuoden jälkeen Communicalla on jälleen edustajat
Humanistisessa Killassa! Tämän vuoksi ajattelimme tulla kertomaan hieman
Humanistisesta Killasta ja sen toiminnasta sekä esittelemään itsemme

Mikä ihmeen humanistinen kilta?



Humanistisen Killan hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä jäsenjärjestöjen
varsinaisista edustajista ja varaedustajista. Hallitus kokoustaa tarvittaessa ja
pitää huolta järjestön juoksevista asioista. Kokouksissa käydään lävitse
esimerkiksi Humanistisen Killan tapahtumatoimintaa, taloutta, Humuksen
toimintaa sekä ajankohtaisia koulutuspoliittisia asioita. Toiminta on siis
monilta osin hyvin samankaltaista kuin Communicassakin!

Humanistisen Killan hallituksessa niin varsinaisilla jäsenillä kuin
varajäsenilläkin on omat pestit, joiden tehtäviä edustajat hoitavat. Tänä
vuonna hallituksessa on muun muassa seuraavanlaisia pestejä:
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava, kahvilavastaava,
fuksivastaava, tapahtumavastaava, kulttuuri- ja työelämäpäivävastaava,
koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, ständi- ja haalarimerkkivastaava,
viestintävastaava, apuraha- ja stipendivastaava, sponsorivastaava,
Loirovastaava, kansainvälisyysvastaava ja häirintäyhdyshenkilö. Pestit ovat
siis hyvin samankaltaisia kuin Communicassakin, eikä suurimman osan
niistä hoitaminen vaadi aiempaa kokemusta ainejärjestötoiminnasta.

Tuttavallisemmin
Humanistisesta Killasta

puhutaan "Humppakiltana" tai
"Kiltana". Älä siis hämmenny, jos
keskustelussa viuhuu useampi
nimi rakkaalle kattokillallemme!
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Humanistisen killan hallitus

Instagramista löydät Humanistisen
Killan @humanistinenkilta ja

@humuskuppila sekä Facebookista
"Oulun yliopiston Humanistinen Kilta

ry." ja "Humus-kuppila". 

Olethan liittynyt humanistien
yhteiselle sähköpostilistalle

humanistit@lists.oulu.fi. Esimerkiksi
osa muiden järjestöjen

tapahtumaviestinnästä tulee vain
sitä kautta!



Communican edustajat 
humanistisen killan hallituksessa 2022

Jutta, 2
. vs

k.
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1. Linda Hekko, neljännen vuoden
logopedian opiskelija, Communican
varsinainen edustaja Humanistisen Killan
hallituksessa

2. Killan varapuheenjohtaja sekä apuraha- ja
stipendivastaava

3. Communican alumnivastaava, Putero-
vastaava sekä fuksityöryhmän jäsen

4. Ensimmäinen vuosi Humppakillan
hallituksessa ja neljäs Communican
hallituksessa. Aiemmin olen toiminut
Communicassa puheenjohtajana,
fuksivastaavana, tietosuojavastaavana sekä
välinevarasto- ja kiltahuonetyöryhmässä.

5. Tänä keväänä oon tehnyt useampia
apurahahakemuksia sekä ollut mukana
muun muassa taloustiimin palavereissa,
Humuksen avaamisen suunnittelussa ja
lippujen myymisessä. Lisäksi olen
tutustunut ihaniin ihmisiin ja saanut nauraa
ihan älyttömän paljon!

1.  Kuka?
2. Pestit Kil lassa?3. Pestit Communicassa?4. Kokemus ainejärjestötoiminnasta?5. Konkreettisia juttuja, joita oletpäässyt tekemään HumanistisenKillan hallituksessa?

Lind
a, 4.

vsk.

1. Jutta Väänänen, toisen vuoden logopedian opiskelija,
Communican varaedustaja Humanistisen Killan hallituksessa

2. Killan kulttuuri- ja työelämäpäivävastaava

3. Communican välinevarastovastaava tällä kaudella

4. Lähdin fuksina mukaan Communican hallitukseen kaudelle
2021 ja toimin silloin tapahtumavastaavana ja
ympäristövastaavana. Tykästyin järjestöhommiin sen verran
paljon, että tänä vuonna lähdin Communican hallituksen
lisäksi Killan hallitukseen. Killassa olen siis ensikertalainen.

5. Kevään aikana olen päässyt mukaan jo monenlaiseen
Killan toimintaan. Oman pestini osalta olen ollut
järjestämässä Killan ompeluiltaa ja lautapeli-iltaa, jotka
molemmat olivat mukavia. Lisäksi olen tehnyt järjestelyjä
Franzénin lakitusta varten, ja erityisesti noin hienon ja
perinteisen tapahtuman järjestämisessä on kunnia olla
mukana. Näiden lisäksi olen ollut apuna monenlaisissa
pienissä hommissa, kuten lipunmyynneissä ja Humuksen
talkootöissä. Kivaa on ollut! 



Näin koronavuosien fukseina olemme odottaneet Wappua kovasti. Nyt vihdoin
se on täällä ja tästä kokemuksesta aiomme ottaa kaiken ilon irti!

Kokemattomana Wapunkävijänä kaikki aikataulut ja ohjelmat saivat pään
pyörälle, mutta kokeneempien opiskelijoiden avulla tilanne alkoi selkeytyä.
Kuitenkin oli tehtävä päätös, mihin tapahtumiin haluamme ehdottomasti
päästä. Wappupalaveri pidettiin hyvissä ajoin ennen lipunmyyntien alkua, jotta
sotasuunnitelma olisi selvä, eikä yksikään tärkeä lipunmyynti jäisi välistä. 

Olimme saaneet tietoomme, että erityisesti Wesibussi tulisi kokea ja menneinä
Wappuina myös yöllinen jonotus lippujen saamiseksi oli nähty kokemisen
arvoisena. Innokkaina päätimme lähteä elämysretkelle Wesibussin
lipunmyyntijonoon yöksi, jotta emme jäisi paitsi mistään. Retkeilypoppoomme
hieman kutistui ennen itse tärkeää yötä, kun yksi toisensa jälkeen ystäviä joutui
luopumaan jonotusaikeista, jos jonkinlaisten tekosyiden varjolla. Riittävä
vahvuus tarvittavien lippujen ostamiseen saatiin kuitenkin paikalle. Illan
edetessä viihdykettä jonotukseen haettiin Communican omalta välinevarastolta
ja sieltä lähtikin matkaan peli, jossa tuli keksittyä yksi jos toinenkin uusi
suomenkielinen sana. Jatkossa voitte vapaasti käyttää esimerkiksi sanaa pökkiä.
Onneksi ystävyytemme säilyi läpi pelin, vaikka kanssajonottajat saivat aika ajoin
viihdyttää itseään tuomaroimalla pelitilanteitamme. 
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Teksti & kuvat: Liisa Nenonen ja Iida Lasanen

- Tunnelmia Wesibussi-lippujonosta

Pelailua Wesibussi-lippujonossa

lyttävämpi. Ensimmäisenä antaisimme ohjeeksi
pakata riittävästi evästä mukaan, jotta nälkä ei
pääse yllättämään. Erityisesti mukaan tarvitsee
kuitenkin avointa mieltä. Saatatte löytää itsenne
viihdyttämästä itseänne uusien tuttavuuksien
kanssa vaikkapa arvuuttelupelillä, johon yllättäen
hivuttaudutte mukaan kuullessanne erikoisia
kuvauksia julkisuuden henkilöistä.

Haluaisimme jakaa tulevaisuuden Wesibussi-lippujonoon eksyville muutaman
ohjenuoran, joiden avulla jonotuskokemuksestanne tulee huomattavasti miel-
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Suosittelemme varautumaan myös mitä erikoisempiin jatkojohtoviritelmiin (ei
kuulemma ole viisasta liittää useampaa toisiinsa, mutta ilmeisestikin kolme
toisiinsa kytkettyä jatkojohtoa ei ainakaan räjähdä?) sekä siihen, että jopa
Subwaysta voi loppua leipä (tai kaikki muukin suuhun kelpaava). 

Meitä kehotettiin myös varautumaan taistelemaan paikoistamme jonossa
ihmisiä vastaan, jotka eivät ole itse jaksaneet viettää yötä jonossa, mutta
kukaan ei kertonut aamuviideltä tapahtuvasta valomerkistä. Pienen hysteerisen
nauruhetken jälkeen toinen allekirjoittaneista oli takaisin unessa, mutta jostain
kumman syystä suurin osa porukasta ei enää unille alkanut tämän hyvin
kirkkaan valomerkin jälkeen. 

Pienten kokemattomien Wapunkävijöiden suunnitelmat Wapun suhteen
saattavat olla hieman optimistiset, mutta tätä juttua kirjoittaessa ei vielä tiedetä,
kuinka meille loppujen lopuksi kävi kaikessa Wapun lipunmyyntirumbassa.
Tämän yön jonotus kuitenkin palkittiin ja Wesibussi-liput ovat hyppysissämme!

Uni maistui yllättävän hyvinWesibussi-lippujonossa

Toivottavasti kaikki kanssaWappuilijat
ovat saaneet kuitenkin nauttia mitä
mainioimmasta Wapusta!

P.S. Yö lipastolla voi saada aikaan
krapulan kaltaisia oireita. Liekö yksi
tapa totutella tuleviin Wapun
olotiloihin…



Tieto opiskelupaikasta oli varmasti kaikille odotettu. Tieto käynnisti kesän
mittaisen piinavan odotuksen, jonka aikana ehti pohtia kaikkea uusista ystävistä
asuinpaikan muutokseen. Elokuun lopun koittaessa odotus vaihtui jännitykseksi,
kun itse kullekin realisoitui, että yliopistoonhan tässä nyt ollaan menossa. Onneksi
saimme etukäteen hyvän ohjeistuksen orientaatioviikon ohjelmasta ja ehdimme
hieman esitellä itseämme viestien välityksellä. Se toi alkuun turvaa ja
tarttumapintaa.

Syksyllä pääsimme ihmettelemään yliopiston toimintatapoja ja opiskelijakulttuuria.
Ensimmäisiltä viikoilta jäi käteen nimilitania, joka juuri ja juuri yhdistyi kasvoihin,
ensimmäiset haalarimerkit ja vino pino uusia käsitteitä ja käytäntöjä. Muutos oli
varsinkin ensikertaa korkeakoulussa opiskelevalle suuri. Onneksi tukenamme
olivat ihanaakin ihanammat PRO:t joilta kehtasi kysyä ne kaikista typerimmiltäkin
tuntuvat kysymykset. Suunnistimme niin yliopistolla kuin keskustassakin,
sitsasimme ja juhlimme. Tapahtumissa on saanut pintaraapaisun
poikkitieteellisyydestä ja yliopiston käytävillä on mukava törmätä tuttuihin
naamoihin. Syyslukukauden lopuksi pääsimme myös viettämään Communican
perinteisiä pikkujouluja.

Fuksivuosi 2021-2022
pähkinänkuoressa
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Teksti & kuvat: Veera Hand

Ensimmäiset
haalarimerkit ja

tunnelmia
fuksisuunnistuksesta!



Syksyllä päästiin tottakai kiinni myös itse opiskeluun. Haasteita tuottivat
etäopiskelu, Peppi-järjestelmän koukerot ja alati epäselvät koronarajoitukset.
Oma opettelemisensa oli myös tieteellisen tekstin lukemissa. Kaikesta huolimatta
syksyn kursseista kuitenkin selvittiin kunnialla, niin kielitiede kuin psykologiakin
taittuvat ongelmitta. Oli palkitsevaa nähdä ensimmäisten opintopisteiden
ilmestyvän Tuudoon. 

Meidänkin fuksivuottamme on vielä varjostanut koronapandemia. Talven mittaan
yhtä sun toista peruttiin, siirrettiin ja muutettiin etämuotoon. Kaikista
turhauttavinta on ollut innostua lähiopetuksesta, lähitenteistä ja haalarimenoista
uudelleen ja uudelleen – turhaan. Montaa opiskelijaa on painanut myös etätyön
yksinäisyys, logopedihän on tunnetusti laumaeläin. Onneksi kuitenkin
vuosikurssimme pääsi ryhmäytymään syksyllä, sillä kanssaopiskelijat ovat olleet
etäilyn painaessa korvaamaton tuki. Kevään edetessä tunnelin päässä on onneksi
taas näkyvissä valoa, toivottavasti tällä kertaa pysyvästi.

Kevään opiskelut tuntuivat osuvan konkreettisemmin omaan alaan ja niihin
tartuttiinkin asianmukaisella innolla. Oma kevään suosikkini oli KITI-ryhmän
vetäminen, joka onneksi päästiin toteuttamaan. Keväällä pääsimme myös
kokemaan upeat vuosijuhlat ja edeltävän viikon ohjelmineen. Parempaa
fuksivuoden loppua saa hakea! Vapun tienoilla vastaanotimme vielä
fuksikasteemme. Viimeisiä kursseja lopetellessa saa pikkuhiljaa siirtyä
vapputunnelmiin.
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Veera

Kesäloman lähestyessä on ollut parasta huomata, miten ne syksyllä
askarruttaneet kurssit asettuvat paikoilleen luomaan ammattitaidon pohjaa. Logo-
pedia myös onnistuu joka
käänteessä yllättämään moni-
puolisuudellaan. Parasta fuksi-
vuoden opiskeluissa onkin ollut
huomata, mitä kaikkea ei vielä
tiedä. Suuri kiitos kuluneesta
fuksivuodesta kaikille commu-
nicalaisille!

Tunnelmia fuksikasteesta!



Levyraadin tulokset:
 

 

TOP 3: Korkeimmat pisteet saaneet wappubiisit:
Kylie – Akcent

Gimme! Gimme! Gimme! – ABBA 
Heilutaan – Tiktak

 

TOP 3: Eniten arvioita saaneet wappubiisit:
Amor Infinitus – Imperio 

Heilutaan – Tiktak 
Gimme! Gimme! Gimme! – ABBA 

Communican 
Wappubiisilevyraati
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Communican Instagram-tilillä on muutamia kertoja pidetty levyraateja
erilaisilla teemoilla. Pidimme nyt Wapun aikana wapputeemaisen
levyraadin, jonne sai ehdottaa kappaleita, joiden tulisi ehdottomasti
kuulua kaikkien Wappusoittolistoille. Seuraajat pääsivät myös
arvostelemaan esitettyjä biisejä levyraadin hengessä. Tässä jutussa
pääsette tutkailemaan biisiehdotuksia sekä levyraadin tuloksia!



7300 päivää – HesaÄijä ja Oku Luukkainen
Amor Infinitus – Imperio 

Esson baariin – Poju 
Everytime We Touch – Cascada 

Gimme! Gimme! Gimme! – ABBA 
Hangover – Taio Cruz 

Heilutaan – Tiktak 
Hittiputki – Leidit 

Hotel Room Service – Pitbull 
How Old R U? – Master Blaster

Ikuinen vappu – JVG
Jenny – Studio Killers

Kylie – Akcent
Neljä Vuodenaikaa – Petri Nygård

Ode to the Bouncer – Studio Killers
Play Hard – David Guetta 

Sedät jaksaa heilua – Lapinlahden Linnut
Selvä päivä – Petri Nygård

Sokka irti – Cheek 
Suomenruotsalainen – Bassbros 
Syntisten pöytä – Erika Vikman

Vauhti kiihtyy – Portion Boys & Matti ja Teppo
Vedetään – Zanos

Vedetään pt. 2 – Zanos
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Biisiehdotuksia:



Wapputehtävät
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Olemme pitkästä aikaa päässeet juhlistamaan wappua perinteisesti

lähimuodossa mitä upeimmilla wapputapahtumilla! Löydätkö osan näistä

sanahakuruudukosta? Sanat on piilotettu pysty- ja vaakasuunnassa

ruudukon syvyyksiin. Oikeat vastaukset löydät seuraavalta sivulta (s. 17).

Teksti & kuva: Jenni Sorvoja

Sanahaku: Wapun tapahtumat
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Koetko tuntevasti sitsilaulut laidasta laitaan? Testaa tietoutesi Sitsilaulu

Bumtsibumilla! Jokainen kuvasarja kuvastaa lausetta jostain sitsilaulusta.

Pystytkö tunnistamaan, mikä lause on kysymyksessä ja minkä nimisestä

kipaleesta se on peräisin?

VASTAUKSET:
1. Sen siiderin – Viskaan helttaani mä sen, kaljaa vihaan
2. Jaloviinan tähden alla – Pullosta mä tyynyn saan
3. Vitutuslaulu – Voi saatana, voi perkele, voi jumalauta
4. Nautintoainekanon – Coca-cola, jaa-affa, spraitti ja pepsi, Hämähäkkimies
5. Pute hei sun täytyy muuttuu – Otan Subwaysta pöydän, selkä Pegasukselle päin

Wapputehtävien vastaukset:

Sitsilaulu Bumtsibum



Ideoita Wappubrunssille
Wappu on erinomaista aikaa viettää ystävien kanssa aikaa ja nauttia
hyvästä ruuasta. Kata siis pöytä koreasti brunssia varten tai pakkaa ihanat
eväät mukaan wappupiknikille. Tästä jutusta löydät vinkkejä sekä
konkreettisia reseptejä, joita voit hyödyntää erityisesti kevään
herkutteluhetkissä, mutta myös yhtä lailla kesän juhlissa!

Brunssilla korvataan usein sekä aamiainen että lounas, joten on tärkeää
varata tarjolle aamiaistarpeiden lisäksi myös hieman ruokaisampia
vaihtoehtoja. Brunssilla nälkää sammuttamaan sopivatkin muun muassa
erilaiset suolaiset piirakat, pannukakut, ruokaisat salaatit sekä munakkaat.
Wappubrunssille sopivat hyvin myös perinteisemmät herkut, kuten nakit ja
perunasalaatti.

Brunssille on hyvä varata myös yksi tai useampi makea vaihtoehto.
Huomioi, että jos brunssilla syödään jo paljon esimerkiksi croissantteja ja
pannukakkuja, kannattaa makeaksi herkuksi valita jotain erityyppistä. Hyviä
esimerkkejä raikkaista herkuista ovat esimerkiksi juustokakku, pavlova,
britakakku sekä erilaiset pannakotat. Wappubrunssille kuuluvat lisäksi
tietysti munkit, joiden paistaminen voi olla myös yhteinen ohjelmanumero
brunssin aikana.
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Teksti & kuvat: Linda Hekko

Brunssilla tärkeää on myös huolehtia
juomapuolesta ja yhteinen brunssihetki
onkin mukava aloittaa nauttimalla
yhdessä lasilliset kuohuvaa tai raikkaat

coctailit/mocktailit. Esimerkiksi perin-
teiset mimosat ovat oiva valinta. Lisäksi
tarjolla voi olla esimerkiksi kahvia, teetä,
smoothieta, tuoremehua sekä vettä.
Wappubrunssin kruunaa tietysti itse
valmistettu sima.
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Brunssin voi järjestää monella eri tavalla, mutta tärkeintä on pitää
tunnelma rentona ja nauttia yhdessä vietetystä ajasta. Hyvä keino
hälventää stressiä järjestelyistä on järjestää brunssi nyyttäriperiaatteella
tai ainakin jättää monimutkaiset kattaukset ja koristelut pois. Jos
leipominen tai ruuanlaitto on jollekin porukastanne todella mieluista,
antakaa hänen emännöidä brunssia. Jos taas pidätte keittiössä
puuhailusta porukalla, valmistakaa herkkuja yhdessä ja istuutukaa vasta
sitten yhteisen pöydän ääreen. Opiskelijaporukan yhteinen
wappubrunssin ei tarvitse pitää sisällään mitään sen ihmeellisempää kuin  
wappufiilikseen sopivan musiikin kuuntelua (vinkkejä tämän Puteron
sivuilla 14-15), haalarimerkkien ompelua sekä rentoa jutustelua.

Reseptejä...



1 dl cashewpähkinöitä
1/2 dl parapähkinöitä

1 ruukku basilikaa
1/2 valkosipulin kynsi

1 kevätsipulin varsi
2 rkl sitruunamehua

3/4 dl oliiviöljyä
2 rkl ravintohiivahiutaleita 

tai 
n. 100 g parmesaanijuustoa

raastettuna
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Värikäs tomaattipiirakka
Taikina: 

3 dl vehnäjauhoa/glut. jauhoseosta
1/2 tl leivinjauhetta

ripaus hienoa (meri)suolaa
3/4 dl soijajogurttia

100 g margariinia
(1 tl kylmää vettä)

Täyte:
1 annos itse tehtyä pestoa / n. 2 dl pestoa

1/2 dl (kasvipohjaista) kermaviiliä
(1 tl sitruunamehua)

4 isoa tomaattia
150 g kirsikkatomaatteja

1 kevätsipulin varsi
pieni nippu tuoretta basilikaa

1 tl oliiviöljyä
suolaa

mustapippuria 

Vihreä pesto

Sekoita kaikki ainekset teho-
sekoittimessa sekaisin. Älä työstä
pestoa liian tasaiseksi, vaan jätä
sopivasti puru-tuntumaa. Lisää
tarvittaessa enemmän suolaa tai
sitruuna-mehua oman maun
mukaan. Pesto säilyy puhtaassa
lasi-purkissa jääkaapissa noin
viikon, joten sen voi tehdä hyvissä
ajoin ennen käyttöä.

Yhdistä jauhot, leivinjauhe ja suola. Lisää
soijajogurtti ja kylmä margariini kuutioina.
Muotoile käsin palloksi. Jos taikina tuntuu
kuivalta, lisää 1 tl kylmää vettä. Peitä kulho ja
laita jääkaappiin puoleksi tunniksi. Esilämmitä
uuni 225 °C. Tee täyte. Sekoita kermaviili ja
pesto keskenään. Maista ja lisää tarvittaessa
sitruunamehua ja suolaa. Leikkaa tomaatit
paksuiksi siivuiksi ja puolita kirsikkatomaatit.
Leikkaa kevätsipulin varsi ohuiksi renkaiksi. Ota
taikina jääkaapista ja painele piirakkavuoan
pohjalle. Voit käyttää joko suora-
kaiteenmuotoista (36 x 10 cm) tai pyöreää (24
cm) vuokaa. Levitä täyte pohjalle ja kasaa
päälle tomaatit, kevätsipulirenkaat sekä
basilikan lehdet.  Lorauta päälle oliiviöljyä ja
ripottele suolaa sekä mustapippuria. Paista
uunissa n. 35 min, kunnes tomaatit ovat
saaneet kunnolla väriä. Anna jäähtyä ja
koristele halutessasi tuoreilla basilikanlehdillä.

Voit halutessasikorvata osan isoistatomaateista erivärisillä kirsikka-tomaateilla saadaksesilisää raikkautta javäriä piirakkaan!

Tämän sivun reseptit mukailtu Emilia Vartiaisen teoksesta Kaunis aamu - Reseptejä hyvän päivän aloitukseen 



puolikas lime
3 tl vadelmasorbettia

rosmariinin oksa
3-5 kpl tuoreita vadelmia

8-12 cl alkoholitonta kuohuviiniä
(hienoa sokeria)

Alkuperäinen resepti: www.alko.fi/juoma-ruoka/resepti/vadelma-mocktail
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Kepeä vadelma-mocktail

1. Ota sorbetti sulamaan ajoissa,
jotta se ehtii pehmetä hieman
ennen mocktailien tekemistä.
2. Ota sorbetista 2-3 pientä 
palloa teelusikalla ja lisää ne lasiin.
3. Viipaloi lime ohuiksi siivuiksi ja
lisää 2-3 siivua lasiin.
4. Lisää lasiin rosmariinin oksa sekä
tuoreet vadelmat.

Jos haluat tehdämocktailin sijastacocktailin, käytäjuomana alkoholipitoistapirteää ja hedelmäistäkuohuviiniä!

Hapokkuutta tasapainoittamaan voit tehdä
halutessasi lasiin heti alussa sokerireunuksen.
Tällöin pyyhkäise limeviipaleella lasin
suuaukon ympäri ja paina se sitten
hienosokeriin. Tee sen jälkeen mocktail kohtien
1.-4. mukaan.

1 lasillinen

Pohja:
150 g voita

3 dl vehnäjauhoja/glut. jauhoseosta
1 1/2 dl sokeria

1 1/2 tl leivinjauhetta
3 keltuaista

1 1/2 dl maitoa
 

Marenki:
3 valkuaista

1 1/2 dl sokeria
 

Täyte:
1 prk Alpro-soijavispiä

sokeria ja vaniljasokeria
1-2 syöntikypsää mangoa

3 passionhedelmää
200 g tuoreita vadelmia

1-2 limen kuori raastettuna
sitruunamelissaa

 
 

Sulata voi ja anna voisulan jäähtyä. Yhdistä kulhossa
kuivat aineet. Lisää keltuaiset, maito ja voisula ja
sekoita vatkaimella tasaiseksi taikinaksi. Levitä taikina
vajaan sentin paksuiseksi levyksi leivinpaperilla
vuoratulle pellille (31 x 39 cm). Pohja leviää uunissa,
joten taikinan ei tässä vaiheessa tarvitse ulottua
reunaan saakka. Mittaa valkuaiset kulhoon ja vatkaa
kovaksi vaahdoksi (n. 5 min). Lisää sokeri pienissä
erissä hyvin vatkaten. Annostele marenkivaahto
nokareiksi pohjataikinan päälle ja levitä tasaiseksi.
Paista 175 asteessa uunin alatasolla noin 25
minuuttia. Anna jäähtyä. Leikkaa pohja keskeltä
kahtia. Vatkaa kylmä soijavispi vaahdoksi. Maista ja
lisää oman maun mukaan sokeria ja vaniljasokeria.
Leikkaa mango siivuiksi ja puolita passionhedelmät.
Levitä puolet vaahdosta sekä noin puolet
mangopaloista, passionhedelmästä, vadelmista ja
limen kuoriraasteesta. Nosta päälle toinen pohja ja
laita loput täyteainekset samaan tapaan kuin edellä.
Koristele sitruunamelissan lehdillä. Tarjoile heti, jotta
marenki ei pääse kostumaan.

Pohjan ja marengin ohje: www.kinuskikissa.fi/britakakku

Keväinen britakakku
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Hedelmätarjotin on helppo, herkullinen ja raikas lisä
brunssipöytään. Kasaa tarjolle omia sekä ystäviesi
lempihedelmiä ja -marjoja suosien sesongin herkkuja.
Herkullisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi eriväriset
viinirypäleet, appelsiinit, veriappelsiinit, verigreipit,
passionhedelmät, erilaiset melonit, ananas, vadelmat,
pensasmustikat, mansikat, mango, kiivit ja
ananaskirsikat.

Hedelmätarjotin

Leipää ja leikkeleitä
Monenlaisten leivottujen herkkujen lisäksi brunssille
on hyvä varata perinteisiä aamupalatarvikkeita, kuten
leipää ja leivänpäälisiä. Halutessaan voi myös tarjota
esimerkiksi croissantteja, karjalanpiirakoita, esipais-
tettuja patonkeja, sämpylöitä ja ciabattaa tai muita
helposti kaupan leipä- tai pakasteosastolta löytyviä
tuotteita. Leivän päälle voi hankkia esimerkiksi erilaisia
juustoja, leikkeleitä ja levitteitä sekä salaattia ja
vihanneksia.

Naposteltavaa
Varsinaisten brunssiherkkujen
lisäksi on etenkin pidemmän
hengailuhetken kohdalla hyvä
varata myös hieman tavalli-
sempaakin naposteltavaa.
Nyyttärihengessä järjestetyn
brunssin kohdalla näitä herk-
kuja osaavat varmasti tuoda
nekin, joilla jauhopeukalo on
keskellä kämmentä. Erilaisilla
sipseillä, dipeillä, karkeilla ja
suklaalla on siis varmasti
paikkansa kauneimmassakin
brunssikattauksessa. 



Taikina: 
50 g hiivaa
5 dl maitoa

2 kananmunaa
2 dl sokeria
2 tl suolaa

1 rkl kardemummaa
n. 16 dl (n. 1 kg) vehnäjauhoja
1 1/2 dl Oivariini-juoksevaa 

tai 150 g voita

Paistamiseen:
1l rypsiöljyä

Pinnalle: 
hienoa sokeria
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Wappumunkit

Perinteinen wappusima

Sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Lisää
munat, sokeri, mausteet ja osa jauhoista. Sekoita
munkkitaikina tasaiseksi. Alusta vähitellen loput
jauhot taikinaan, kunnes taikina irtoaa kulhon
reunoista. Lisää viimeisenä Oivariini tai pehmeä voi.
Anna taikinan kohota liinan alla vedottomassa
paikassa kaksinkertaiseksi. Leivo taikinasta
pikkupullia. Siirrä pullat uunipellille, jossa on
leivinpaperi. Kohota pullat hyvin liinan alla.
Kuumenna öljy padassa tai paksupohjaisessa
teräskattilassa. Kokeile sen kuumuutta vaalealla
leipäpalalla tai pienellä taikinapallolla. Voit myös
hyödyntää lämpömittaria. Öljy on riittävän kuumaa
(170-180-asteista), jos leipä tulee kauniin ruskeaksi 1-
2 minuutissa. Varo ylikuumenemista. Muotoile
munkeista rinkuloita ennen rasvaan asettamista.
Paista muutama munkki kerrallaan. Käännä paiston
puolivälissä. Nosta kypsät munkit reikäkauhalla tai
muulla vastaavalla ottimella talouspaperin päälle.
Pyöritä munkit lämpiminä sokerissa lautasella.

4 l vettä
500 g fariinisokeria
2 sitruunan mehu

1/5 tl tuorehiivaa (herneen kokoinen pala)
sokeria

rusinoita

Kiehauta puolet vedestä isossa teräskattilassa. Nosta kattila
levyltä ja sekoita sokerit joukkoon. Lisää sitruunamehu ja
loput vedestä, anna jäähtyä kädenlämpöiseksi. Liuota hiiva
nestetilkkaan ja sekoita joukkoon. Anna siman käydä
huoneenlämmössä kannen tai liinan alla noin 1 vrk. Pullota
sima puhtaisiin pulloihin. Lisää jokaiseen pulloon 1 tl sokeria
ja muutama rusina. Sima on valmista, kun rusinat nousevat
pintaan. Viileässä (jääkaapissa) valmistumisaika on noin
viikko, huoneenlämmössä noin 3 päivää. Paine pullossa
kasvaa käymisen jatkuessa, joten älä käytä liian tiukkaa
korkkia. Säilytä valmis sima jääkaapissa ja käytä noin viikon
kuluessa. Voit tehdä siman myös isoon astiaan (esim. ämpäri).

Pane tällöin sokerit astian pohjalle ja kaada kuuma
vesi päälle. Jatka reseptin mukaan. 

Alkuperäiset reseptit: www.valio.fi/reseptit/munkkitaikina/ ja www.dansukker.fi/fi/resepteja/sima-perinteinen
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Vinkit onnistuneeseen brunssiin:
1. Sopikaa ajankohta ajoissa ja varatkaa kalenterista
tarpeeksi aikaa, jotta brunssihetki todella tuntuu mukavan
rennolta.

2. Varatkaa mieleistä syötävää, mutta älkää ottako turhaa
stressiä järjestelyistä. Muistakaa, että nyyttäriperiaate
toimii aina!

3. Selvittäkää ajoissa kaikki allergiat ja ruokavaliot, jotka
täytyy huomioida. On tärkeää varmistaa, että kaikille on
saatavilla monipuolista syötävää ja juotavaa.

4. Maukas brunssi onnistuu yllättävän pienellä vaivalla ja
pienemmälläkin budjetilla. Hyödynnä helppoja
puolivalmisteita ja kokonaan valmiita tuotteita sekä
edullisempia kauden hedelmiä ja vihanneksia.

5. Suunnitelkaa jotain pientä yhteistä tekemistä.
Kuulumistenvaihto kuuluu brunssille, mutta varsinkin
isommalla porukalla jokin yhteinen tekeminen saattaa
olla paikallaan.

6. Nauttikaa yhteisestä ajasta sekä herkullisesta ruuasta 
ja juomasta täysin rinnoin. Brunssihetki on täydellinen 
tapa unohtaa hetkeksi kaikki arjen kiireet ja murheet!
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