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Pääkirjoitus

Kevät on taas saapunut keskuuteemme, joskin tänä vuonna vähän ujosti ja hapuillen. Kevät 
Otaniemessä tarkoittaa monelle meistä (tämänkin lehden kansiin eksyneiden) hanhien pa-
luun lisäksi valitettavasti myös stressin ja paniikin määrän kasvamista. 

Perinteinen kevätstressi koostuu epätoivosta ja ahdingosta, kun sitä oikeaa kesätyöpaik-
kaa ei tunnu löytyvän, ja loputon deadlinejen lista tuntuu vain kasvavan ja kasvavan. Lisäksi 
Wapun lähestyessä myös tapahtumien määrä alkaa kasvaa, ja jos kaikkeen ei jaksa lähteä 
mukaan, pelottaa että jää jostain paitsi.
 
Viisastahan tässä tilanteessa olisi tietysti ottaa kynä kauniiseen käteen, sekä suunnitella ja 
varsinkin tehdä asioita ajoissa, mutta ollaanpas nyt rehellisiä - tentin voi aina käydä uusi-
massa ja kyllä niitä “oikeita töitä” ehtii tehdä myöhemminkin. Myöskään juhlimisesta ei kan-
nata ottaa turhia paineita, sillä koko juhlimisen ideahan on pitää hauskaa ja ottaa rennom-
min. 

Aina ei vaan huvita, ja se on ihan fine.
  
Siispä rohkaisen sinua, arvon lukija, heittämään 
turhan kevätstressin hetkeksi hanhille, ja su-
keltamaan tämän lehden värikkäille sivuille 
vailla murheita. 

Kohta on taas Wappu!

Kevätpaniikki
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Sisällysluettelo



Kevät ja kukkaset
Kukka on suvulliseen lisääntymiseen erilaistunut kasvinosa, jossa syntyvät siemenet. 
Se on kasvussaan rajoittunut verso. Täydelliseen kukkaan kuuluu kukkapohjus 
ja kolmenlaisia lehtiä: emejä, heteitä ja kehälehtiä (verholehdet ja terälehdet). 
Useilla kasveilla kuitenkin heteet ja emit ovat eri kukissa tai (kaksikotisilla kasveilla) 
eri kasviyksilöilläkin. Jollei kukalla ole kehälehtiä, sitä sanotaan kehättömäksi. 
Kukkalehdet ovat kiinni kierteisesti tai kiehkuraisesti kukkapohjuksessa. Usean lähes 
kiinni toisissaan olevan pienen kukan yhdistelmää sanotaan kukinnoksi.

          - Wikipedia

Näin keväällä kukkia voi alkaa näkyä myös luonnossa. Ainakin leskenlehtiä ja niitä jotain muita kukkia. Itse tun-
nistan auringonkukan ja ruusun, joista ensin mainittu kasvaa vasta myöhemmin kesällä ja ruusuja saa kaupas-
ta. Lisäksi tunnistan Nicholaksen. 

Keväällä alkaa näkyä yhä enemmän myös muita teekkareita luonnossa, ja monilla on tähän aikaan vuodesta 
Sössön lisäksi käsissään myös joku wappulehti. Wappu on muutenkin mukavaa aikaa, ja aion tänäkin vuonna 
nauttia paljon.

Pitäkää hauskaa,

 Puheenjohtaja

PS. En tiedä juuri mitään kukkasista (tai mehiläisistä), mutta 
tietoliikennetekniikasta tiedän ja siksi minulle kannattaa 
tarjota alan työpaikkaa kesäksi ja muutenkin.
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Skumppaa voi juoda erinäisistä syistä. 
Sopivia syitä ovat esimerkiksi  KP, krapula, 
vika tentti, tentti, valmistuminen, perjantai, 
SILLIS! ja tietenkin  Wappu. Ajattelinkin näin 
Wapun alla muistuttaa, että kuohuviinejä 
on monenlaisia ja aina ei tarvitse tyytyä 
siihen samaan mustaan Freixenettiin tai 
Moëtiin. Kaikki viinisuositukset löytyvät 
Alkon valikoimista. Disclaimer: Lista ei ole 
missään määrin kattava. Skumppalaadut on 
valittu lähinnä kiltapatruunan mieltymyksien 
perusteella.

Skumppajumppaa!
Patruuna

Skumppaa kaikkien aikojen hallitussitseillä 2010

Teksti:Johanna Vesterinen | Kuvat: Teemu Wirén ja Jyri Lind

Samppanja tuotetaan samppanjamenetelmällä Champagnen 
alueella Ranskassa. Vaikka monet tuottajat ympäri maailman 
käyttävät samppanjamenetelmää (Méthode Champenoise), vain 
Champagnessa tuotettuja kuohuviinejä voi kutsua samppan-
jaksi. Menetelmä on hyvin tarkkaan määritelty ja sallittuja rypä-
leitä ovat Chardonnay, Pinot Meunier ja Pinot Noir.

Viinisuositus: Charles Heidsieck Réserve Brut (49,90 €)

Cava on espanjassa samppanjamenetelmällä tuotettua  skump-
paa, josta suurin osa tehdään katalonian alueella. Suomalaisille 
cavasta tutuimpia ovat kuivat (brut) ja erittäin kuivat (brut natu-
re ja extra brut),  mutta cavaa löytyy myös makeamman skum-
pan ystäville. Rosé cava valmistetaan  lisäämällä kuohuvan se-
kaan hieman punaviiniä Cabernet Sauvignon-, Garnacha- tai  
Monastrell- rypäleistä.

Viinisuositus: Cava Vallformosa Brut Vintage 2012 (9,99 €)

Prosecco valmistetaan Italiassa pääasiassa Glera-rypäleestä. 
Prosecco on tyypillisesti kuivaa tai erittäin kuivaa. Valmistuksessa 
käytetään Charmat-menetelmää (metodo Charmat-Martinotti), 
jonka suurin ero samppanjamenetelmään on se, että toisessa 
käymisvaiheessa käyminen tapahtuu pullojen sijaan terästan-
keissa. Toisin kuin laadukkaat samppanjat, Proseccoa ei yleen-
sä kannata hillota kaapeissa vuositolkulla, koska sen käyminen 
loppuu pullotuksessa, jolloin se pilaantuu nopeammin. 

Viinisuositus: Verrocchio Prosecco Brut (8,90 €)

Sovetskoye Shampanskoye on muun muassa juuri sitä ta-
varaa, jota saa SuperAlkosta 2-3 rahalla. Nimestä ja etike-
tin kyrillisisestä kirjoitusasusta moni varmasti arvaa tämän 
kuohuvan alkuperän. Se on nimittäin yleisnimitys entisissä 
Neuvostoliiton maissa tuotetuista kuohuviineistä. Vaikka mo-
nille Neuvostoliiton samppanja on tullut tutuksi lähinnä noissa 
halvemmissa hintaluokissa, niin tarjolla on myös oikeasti varsin 
kelvollisia vaihtoehtoja.

Viinisuositus: Abrau-Durso Demi-Sec 2011 (13,27 €)

Lopuksi vielä villikorttiskumppa: Valkoisen talon virallinen kuo-
huva Korbel Brut (14,49 €). Obama approves!
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Kipparit kirjoittaa Sössöön

Mitä jos testattas
pelejä? Hei joo! Kirjotetaan

ainakin Shanghaista!

Herp derp. Annetaan 
vaik 3/5 ku noi muut
arvosanat on jo käytetty.

Eiks tätä voi pelata
joku 3-6 kerralla?

Ei jaksettu tutkia hirveen tarkkaan Kiltiksellä sössön ilmestyttyä

Päärynä

3/5!?!?!? Mitä himspunkekkulia Vile??!?!

Mistä v***sta lähtien
Shangaissa on voinu
olla 3-6 pelaajaa?!?!?!Shanghai?!

Hups,
Sori!

Eihän tässä lehessä
edes oo Shanghai-
taulukoita!

Kipparien 
sarjakuvanurkka vol 2

17.3. (noin kaksi viikkoa dedikseen)

Vois kyl!

Day changed to 26 Apr 2015
Day changed to 27 Apr 2015
Day changed to 28 Mar 2015
Day changed to 29 Mar 2015
22:57 wooble  | jäbä
22:57 wooble  | sössön dl on näköjää tunnin 
päästä :D
23:03 okalintu| ei perse
23:03 okalintu| kattellaas sitte
pikapiirustuksia tän matsin jälkee
23:03 wooble  | jeh :D
Day changed to 30 Mar 2015
Day changed to 31 Mar 2015
Day changed to 01 Apr 2015 No tee mulle drinkki

niin mä suunnittelen!

No on ehkä ku Ileki
ehti jo piirtää jotain.

Mitä jos alotettas tällä
kertaa Sössöjutun suunnittelu
ajoissa? Vaikka KP:lla!

Tänää pitäis kyl viel piirtää sarjakuvii
Sössöön. Ei vaa keksi mitää hauskaa.

No onks pakko
just piirtää?

Oke!

Mäntsälässä

May the parsa be with you?

You shall not parsa!

Parsa aikoo elokuva-alalle.

YKSI KYLÄ, YKSI SOLU, YKSI PARSA!

Parsa päätti hylätä unelmansa ja lähteä opiskelemaan
Sähkötekniikkaa Aaltoon.

Yrityksistä huolimatta parsa sai varsin huonosti rooleja.

Ville Kapanen ja Ilkka Oksanen

Aina ei mee putkeen Ville Kapanen

Ville KapanenLuomisen tuska

Parsan uraputki Ville Kapanen
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Kipparien 
sarjakuvanurkka vol 2

EDEN

R

Et vie PRKL!Datsun

Sarjakuva-arvoituksia
Vapisevan uimahyppy Ilkka Oksanen

Ilkka Oksanen

Ilkka Oksanen

Autovarkaita rantsulla

Kaksi arvoitusta kahden hinnalla
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"OoKoo kakskymppisen bonk-
kiin oli tullut kela koaksiaalikaa-
pelia, jossa oli BNC-liittimet päis-
sä. Kävin pelastamassa sen aamulla." 
"Joo, ja iltapäivällä sinne oli tullut piirile-
vyjä, joissa oli useita opareita kiinni." 

Tällaisia puheita kuulee aina välillä 
Sähkötekniikan korkeakoulun käytävillä. 
Mutta ulkopuolisille ei oikein aukene, mi-
hin asiaan keskustelu edes liittyy puhu-
mattakaan siitä, missä nämä kaksi kave-
rusta ovat oikein seikkailleet.

Omituisia termejä
Sana "bonkki" voi tarkoittaa joko virallista 
keräyspistettä, johon laitokset tai toiset 
opiskelijat tuovat elektroniikkajätettä, 
tai vaihtoehtoisesti käytöstä poistettua 
elektroniikkaa itsessään. Eniten vierailtu-
ja paikkoja ovat edellä mainittu varasto-
rakennus Otakaari 20:n pihalla sekä ke-
räyspiste Sähkökonehallin ja Sähköpajan 
välissä.

Usein toisen romu on toisen aar-
re. Etenkin yliopistolla ei ole resursseja 
hyödyntää laitteita kovin laajamittaises-
ti, vaan sinänsä toimivatkin laitteet jou-
dutaan hävittämään käytöstä poistami-
sen jälkeen. Tietokoneiden osalta tilanne 
on kehittymässä opiskelijoiden kannalta 
ongelmalliseksi, sillä nykyään lähes kaik-
ki yliopiston tietokoneet ovat leasing-ko-
neita, joten käyttöiän tullessa täyteen ne 
päätyvät takaisin vuokraajalle.

Jokaiselle jotakin
Vaikka yksittäisten henkilöiden tarpeet 
ja kiinnostukset vaihtelevat, keräyspis-
teiltä kannetaan pois niin tietokonei-
ta, mittalaitteita kuin tehoelektroniikan 
komponentteja. Jotkut keräävät pelkkää 
metalliromuakin; erityisesti isot kupari-
kappaleet ovat suosittuja. Minä kerään 
erityisesti pöytätietokoneita ja niiden 
oheislaitteita. Joitakin kannettaviakin 
olen löytänyt, mutta ne on kovin usein 
purettu osiksi, ja osat heitetty sekaisin 
keräyslaatikkoon, jonka jälkeen joku on 
murskannut ne lastaamalla päälle paina-
vampaa tavaraa.

Yliopistossa 
kierrättämiseen 
kannustetaan

Yliopisto on suhtautunut erittäin suo-
peasti elektroniikkajätteen hyödyntämi-
seen ja jopa ripustanut "Saa ottaa"-kyltte-
jä osalle keräyspisteistä. Henkilökunnan 
jäseniäkin näkee välillä etsimässä romu-
kasasta jotakin tarpeellista. 

Yritysmaailmassa tilanne on kovin 
toisenlainen; romut laitetaan tiukasti luk-
kojen taakse, ja yön pimeydessä elekt-
roniikkaliikkeen takapihalta jätettä ke-
rännyt henkilö saa hyvin äkkiä vartijan 
peräänsä. Myös Aalto-yliopistossa tieto-
suojattua materiaalia sisältäneen mate-
riaalin kierrättämisessä olisi toivomisen 
varaa. Liian usein täysin käyttökelpoi-
set kiintolevyt tyhjennetään poraamalla 
niistä reikä läpi, vaikka varmempaan tu-
lokseen pääsisi ylikirjoittamalla levyn so-
pivalla ohjelmalla, ja se jäisi täysin käyttö-
kelpoiseksi. Olen jopa nähnyt tapauksen, 
jossa poranterä on mennyt kokonaan le-
vylautasten ohi, ja data olisi todennäköi-
sesti täysin luettavissa, mikäli lautaset 
vaihdetaan samanlaiseen kiintolevyyn si-
sään.

Vihreät arvot ovat 
kovassa huudossa

Heinäkuussa 2006 voimaan tullut RoHS-
direktiivi rajoitti haitallisten aineiden 
käyttöä kuluttajatuotteissa. Direktiivin 
todellinen hyöty on epäselvä, sillä kiel-
tolistalle joutui myös lyijy. Lyijytön tina 
on huomattavasti hauraampaa kuin ai-
kaisemmin hyvin yleisesti käytetty 60:40 
tina-lyijy-seos. Tämän vuoksi direktiivin 
astuttua voimaan juotosviat lisääntyivät 
räjähdysmäisesti, ja esimerkiksi ensim-
mäisen sukupolven Xbox 360 -pelikonso-
leista lähes kaikki hajosivat grafiikkapiirin 
irrottua juotoksistaan.

On hieman ironista, että kovin monet 
näennäisesti vihreitä arvoja kannatta-
vat henkilöt vaihtavat puhelintaan parin 
vuoden välein ja hankkivat uuden tieto-
koneen, kun vanha on kerännyt sisään-
sä liikaa pölyä tai sen ohjelmistopuoli 
on sekaisin. Samaan aikaan täällä Aalto-
yliopiston sähkötekniikan korkeakoulus-
sa me innokkaat elektroniikan harrasta-
jat annamme lukuisille laitteille uuden 
elämän ja siten osaltamme vähennämme 
yhä kasvavaa jätevuorta. Eikä tämä kaik-
ki rajoitu tekniikkaan. 25.3.2015 pidettiin 
kalusteiden ja kotitaloustavaroiden kier-
rätyspäivä Meritekniikan hallilla, ja EST- 
sekä TLT-opiskelijat olivat varsin hyvin 
edustettuina sielläkin.

Elektroniikkaa kierrätetään 
tehokkaasti Otaniemessä
Teksi ja kuvat: Antti Mäki / Viestintäkisälli

Elektroniikkajätettä Sähkökonehallin 
edustalla 30.3.2015
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Sössö testaa: Pillimehut
Teksti: Niko Nuutinen & Juhani Heinonen | Kuvat: Juhani Heinonen

Tällä kertaa toimitus kerääntyi testaamaan 
pillimehut. Testin kohteiksi valittiin tutut 
ja turvalliset päärynät. Mukaan pääsi 
myös yksi erikoisuus, joka erityisesti 
kiinnitti toimituksen huomion fallistisilla 
muodoillaan.

Testatut asiat:
– Mielikuvat pakkauksesta

– Erityishuomiot
– Maku

– Paketin poksahtavuus
– Pillien lkm.

Rainbow päärynä
– Pervo puskarunkkari
– Ei erityistä
– Hento päärynän jälkimaku, 
muuten maistuu omena

– Jaettu kakkonen

Rainbow, omena-päärynämehu
– Raikkaampi kuin oikeasti on
– Quote: “Aikuisen keskivertokäyt-
täjän saannin vertailuarvo”
– Perinteinen halvan omename-
hun maku, oispa päärynää

– Tiukka ykkönen, jaettu

Valio grandi päärynä
– Mukavasti matoja päärynässä
– Stevia-makeutettu
– Just se päärynä mistä olet aina haaveillut!

– Tiukka ykkönen, jaettu

Valio Kidius päärynämehujuoma
– Lammas ??
– Makeutusaineita ja jotain fenyylianaliinia. 
Ei saatu juotua kaksin loppuun (2dl)
– Kola? Lakritsi?? Epämukava hapan jälkima-
ku

– Huonoin, ei lauennut

  Mehukatti Trip
– Niskat tulee kipeäksi, kun kissa on ylösalaisin
– Omanimipaikka, highprofile
– Hyvä päärynäinen, mutta hieman liian imellä

– Lussahtanut

Valio grandi appelsiini-cola
– That’s a penis
– That’s a penis
– Ei kolahtanut, hedelmätön

– Jaettu kakkonen
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If I were a boy even just for a day 
I’d roll out of bed in the morning
And throw on what I wanted and go
Drink beer with the guys
And chase after girls
I’d kick it with who I wanted
And I’d never get confronted for it
’Cause they stick up for me

Usein pienenä muistan toivoneeni, et-
tä olisin poika. Asiaan saattoi vaikuttaa 
se, että viisi vuotta nuoremman pikku-
veljeni elämä vaikutti niin helpolta vai-
panvaihtopöydällä ja rattaissa. Hänen ei 
tarvinnut kuin itkeä vähän ja kaikki asi-
at hoidettiin niin, että veljeni olisi taas 
hyvä olla, kun samaan aikaan minun pi-
ti hoitaa kaikkia haastavia kuusivuotiaan 
ihmislapsen velvollisuuksia. Silloin ajat-
telin, että tämä johtuu tietysti siitä, että 
hän on poika. Pojaksi muuttumistoiveeni 
nousivat pintaan usein myös silloin, kun 
samanikäinen serkkupoikani halusi aina 
leikkiä remonttimiehiä tai ”Action man” 
-leikkejä. Minun kotileikkitoiveeni kaikui-
vat kuuroille korville, koska ne leikit oli-
vat vain ”tytöille”. 

Ala-asteikäisenä ymmärsin, että mi-
käli haluan leikkiä barbeilla tai kotia, on 
minun käännyttävä tyttöjen puoleen, sil-
lä ”mitä leikittäis” –äänestyksissä tuntui 
tyttöjen äänioikeus olevan lähellä nollaa. 
Tämä tuntui jo silloin pikku-Iidan  mie-
lessä aivan käsittämättömältä, mutta en 
keksinyt keinoja muuttaa asiaa ja niinpä 
remonttileikit jatkuivat. Vietin kaikki lo-
mani kaveripoikani kanssa ja pikkuhil-

jaa huomasin, että ”poi-
kien leikit” ovatkin paljon 
siistimpiä kuin kotileikit 
ja barbit. Minusta muok-
kautui ”rämäpää” ja va-
paa-aikani ja lomani vie-
tin rakennellen majoja 
ja legoja sekä ajellen ku-
miveneellä ja lasketel-
len laudalla. Säilytin pik-
kuautojani tyylikkäästi 
kultaisessa käsilaukus-
sa ja menin balettitunnil-
ta suoraan nuttura päässä 
koristreeneihin. Ehkä nä-
mä olivat tapojani yrittää 
viestittää, ettei ole tyttö-
jä ja poikia, on vain lapsia.

Meni monta vuotta, 
että olin tyytyväinen ole-
miseeni, kunnes alkoi ylä-
aste ja toiveeni muuttua 
pojaksi nousivat taas pin-
taan. Teini-ikäisenä tyttö-
nä olemista voisi nimit-
täin mielestäni rinnastaa 
piiri2:sen kurssiin; kaikki-
en on se läpäistävä, mut-
ta suurimmalle osalle se tuottaa suurta 
tuskaa. Kadehdin pojissa sitä, että he sa-
novat asiat suoraan, ehkä jopa mottaa-
vat, mutta usein tämän jälkeen asiat ovat 
taas hyvin. Sitä ei uskoisi, miten kieroa 
peliä teinitytöt osaavatkaan pelata.

Seiskaluokan jälkeen piti valita myös 
valinnaisaineet. Tyynyn ompeleminen sai 
minussa aikaan vihaisia tunteita ja ku-

tomani kaulahuivi näytti enemmänkin 
mustekalamutaatiolta kuin kaulahuivilta. 
En väitä, että ledivaloavaimenperäni oli-
si ollut sen kauniimpi, mutta ainakin sen 
tekeminen oli kivaa.  Tein pienen pää-
töksen yhteiskunnalle, mutta suuren mi-
nulle, ja valitsin valinnaisaineekseni tek-
nisen työn. Olin siellä ainut tyttö, mutta 
pienen alkukankeuden jälkeen pojat ot-

IF I WERE A BOY

"Teini-ikäisenä tyttönä olemista 
voisi nimittäin mielestäni rinnastaa 
piiri2:sen kurssiin; kaikkien on se 
läpäistävä, mutta suurimmalle osalle 
se tuottaa suurta tuskaa."
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tivat minut hyvin vastaan ja olin kuin yksi 
heistä. En antanut ”ehkei hame ole hait-
ta” kommenttien vaikuttaa, ja vielä nyt-
kin olen ylpeä siitä varhaisteini –Iidasta, 
joka uskalsi tehdä kuten itse halusi, vaik-
ka massan mukana meneminen varsin-
kin teininä oli helppo ja turvallinen rat-
kaisu. Ysiluokan lopussa sain teknisen 
työn stipendin ja eräs kaverini suuttui 
siitä minulle; hänen mielestään sain sen 
vain siksi, että olin tyttö ja oikeasti stipen-
di ei olisi minulle kuulunut. Se tuntui pa-
halta ja tajusin, että tilanteessa, missä po-
jille riitti hyvä yritys, minun olisi täytynyt 
tehdä supersuoritus, jotta olisin muiden 
mielestä ansainnut saamani palkinnon. 

Vajaat kolme vuotta sitten kesällä 
sain kirjeen, jossa kerrottiin, että minut 
on valittu sähkölle. Samaan aikaan alkoi 
myös ajanjakso, jonka aikana olen toivo-
nut lukemattomia kertoja, että housuis-
tani löytyisi uloke. Vihaan ihmisten reak-
tioita, kun kerron heille, mitä opiskelen. 
Melkeinpä jokainen reaktio on hämmäs-
tynyt ja alkaa huokailu siitä, kuinka vai-
kean alan olen valinnut ja kuinka paljon 
siellä on poikia. Pahimpia ovat ihmiset, 
jotka luovat minuun merkitsevän kat-
seen ja antavat ymmärtää, että juuri po-
jat ovat syy alavalintaani. En ole varma, 
mutta en usko reaktioiden olevan sa-
manlaisia, mikäli poikapuolisilta sähkö-
läisiltä kysytään heidän koulupaikastaan. 
En myöskään usko, että sairaanhoitaja-
pojille vihjaillaan naishoitajien olevan 
syy siihen, että he haluavat työskennel-
lä hoitoalalla. Sovinistiset kommentit 

kyllästyttävät, eivätkä ne edes naurata. 
Kyllä, olemme juottamassa ihan vain tyt-
töporukalla, ja kyllä, sarastusherätyskel-
lomme tulee näyttämään myös kellon-
aikaa. Ja kyllä, olen oppinut Ohmin lain 
tämän kolmen vuoden aikana. Ja ei, us-
ko tai älä, mutta minun ei ole tarvinnut 
näyttää tissejä, jotta olisin päässyt kurs-
seista läpi.

Kuitenkin loppujen lopuksi, vaik-
ka usein tuntuukin siltä (etenkin kerran 
kuussa), että mikäli minulla olisi murros-
iässä alkanut parrankasvu rintojen kas-
vun sijasta, elämäni olisi helpompaa, on 
silti aika siistiä olla tyttö. On ihanaa voida 
pukeutua vaikka aina uuteen juhlamek-
koon. On myös ihanaa, kun kesällä juhliin 
voi pukeutua tumman puvun sijasta ke-
sähepeniin. Tyttönä olemisen mahtaviin 
puoliin kuuluu myös se, että pikkuvir-
heet saa helposti kätkettyä meikin taak-
se, mutta halutessaan voi myös olla aivan 
siinä tilassa, millaiseksi luontoäiti mei-
dät loi. Naisten vessan löytäminen voi 
Otaniemessä olla haastavaa, mutta ku-
ten minkä tahansa ongelman ratketes-
sa, myös naisten vessan löytämisen jäl-
keen olo on melko voittamaton. Näihin 
vessoihin ei usein myöskään ole jonoa, 
mikä lisää entisestään tyttönä olemisen 
mahtavuutta. En myöskään tiedä mitään 
parempaa, kuin juorujen täyteiset kah-
vihetket ja yökyläreissut tyttökavereitte-
ni kanssa. Ylipäänsä se, että saan kuulua 
mahtavaan tyttöporukkaan, on aika mie-
letöntä. 

Tämän avautumiseni takana on kai 
toive siitä, ettei muuten niin kehittyneis-
sä ja nykyaikaisissa mielissämme olisi tä-
tä typerää kahtiajakoa naisten ja mies-
ten välillä. Tällä hetkellä mieleeni tulee 
vain yksi asia, jossa sukupuoliroolit ovat 
vielä ainakin toistaiseksi otettava huomi-
oon, ja se on lisääntyminen. Muuten mie-
lestäni on aivan sama, mitä housuistam-
me löytyy vai löytyykö yhtikäs mitään. 
Jokaisen tulisi saada sukupuolestaan 
riippumatta kävellä kadulla vaikka alasti 
ilman pelkoa siitä, että hänen yksityisyyt-
tään loukataan. Jokaisen tulisi myös saa-
da opiskella mitä haluaa ja tehdä työk-
seen sitä mitä haluaa, riippumatta siitä 
onko tyttö vai poika. Lisäksi jokaisella tu-
lisi ylipäätään olla oikeus elämään ja kou-
lutukseen sukupuolesta riippumatta. 

Tämän tekstin myötä haluan toivot-
taa kaikille ikimuistosta, mahtavaa, läm-
mintä ja sukupuolineutraalia kevättä, 
Wappua ja kesää! Toivon, että kaikilla on 
kevättä rinnoissaan (oli niitä rintoja sitten 
tai ei), sillä minulla ainakin on, siis kevät-
tä niissä. Kuljettakaa siis pikkuautojanne 
kultaisissa käsilaukuissanne ja tehkää mi-
tä ikinä haluatte. Life is short!

Teksti ja kuva: Iida Salmivesi

IF I WERE A BOY
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Allekirjoittanut opiskelee tällä hetkellä 
Ranskassa INSA-Lyonissa GCU-laitoksella 
= yhdyskuntatekniikan laitos (oletetta-
vasti täällä voi opiskella jotain sähköä ja 
tietoliikennettä ja mitä näitä muita hie-
noja vaihtoehtoja sikkiläiset nykyään 
opiskeleekaan). Koska kaikki lukijat, var-
sinkaan nuoremmat, eivät välttämättä 
(vielä) ulkomaille karannutta toimittajaa 
tunne, tähän väliin pienenä esittelynä: 
Hei, olen Milli ja sikkiläiset ovat lähellä sy-
däntäni ( ja Sössö!) vaikka satun opiskele-
maan kiviä ja muuta kiinnostavaa.

Täällä on tullut vietettyä kohta kaksi 
kuukautta, tammikuun lopussa pakkasin 
tavarani ja helmikuun alussa alkoi koulu. 
Koska opiskelen Ranskassa, luonnollises-
ti kaikki kurssit ovat ranskaksi. Olen opis-
kellut ranskaa peruskoulussa ja lukiossa, 
mutta yliopistossa kertauksen (ja help-
pojen noppien) vuoksi vain parin alkeis-
kurssin verran. Tarkoituksena oli ahke-
rasti kerrata syksyllä, mutta jotenkin se 
hieman unohtui.. Yllättävän paljon kui-
tenkin ymmärsin ranskaa heti alussa, 
mutta välillä tuntuu, ettei tällä hetkel-
lä yhtään paremmin ymmärrä.. Varsinkin 
koulussa menee jonkin verran kurssin 
asioista ohi, johtuneeko sitten kursseis-
ta vai kielitaidosta.. Ja ranskalaisten rans-
ka on hyvin erilaista Suomessa totuttuun 

hitaaseen suomalaisella aksentilla puhut-
tuun ranskaan verrattuna. Hyvinkin yk-
sinkertaiset esim. mistä maasta tulet -ky-
symykset ovat ranskalaisten kysymänä 
välillä lähes mahdoton ymmärtää (ja si-
tä kysymystä varsinkin kuulee usein - vit-
sinä onkin jo, jos et ymmärrä kysymystä 
niin omassa tapauksessa Finlande on hy-
vä vastaus).

Akateemiseen vapauteen tottunee-
na ranskalainen koulusysteemi ei ole ko-
vin houkutteleva. Normaalisti ranskalai-
silla on joka päivä koulua klo 8-18, välissä 
klo 12-14 lounastunti. Ja kaikille tunneil-
le on pakollista osallistua. Luennoilla vä-
lillä ja laskareissa aina kiertää nimilista, ja 
olen kuullut tunneilta poissaolon johta-
van kurssilta ulos lentämiseen. En ajatel-
lut kokeilla monessako poissaolossa me-
nee raja.. Sentään koulupäivän jälkeen ei 
pitäisi olla harkkoja ym. tehtävänä, vaan 
ne yleensä saa tehtyä laskareiden aikana. 

Myöskin kouluruokailu on vähän 
erilainen verrattuna Suomeen. Ainakin 
INSAssa on tarjolla aamupalaa 7-8:30, 
lounasta 11:30-13:30 ja illallista 18-20 
lähes joka viikonpäivä. 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoiden on pakko maksaa kaikista 
viikoittaisista ruuista, onneksi itse täkä-
läisenä 4. vuoden opiskelijana sain vali-
ta myös vaihtoehdon, että lataan saldoa 

vain sen verran kuin haluan. Lounaan ja 
päivällisen hinta on 4e tai enemmän (riip-
puen minkälaisen ateriasuunnitelman on 
valinnut). Siihen toki kuuluu alku- ja jäl-
kiruuaksi jugurtti/juusto ja hedelmä/va-
nukas, salaatti, ruoka ja tietenkin paton-
kia. Kouluruoka ei kuitenkaan mitenkään 
erityisen hyvää ole, vaikka Lyonissa ol-
laankin (näin ranskalaisetkin ovat toden-
neet) ja itse mieluummin teen ruokaa ko-
tona, vaikka opiskelija-asunnoissa uunia 
ei tunneta ja liedessäkin on vain kaksi le-
vyä. Kokkailu vaatii hieman totuttelua ja 
suunnittelua, varsinkin kun usein kok-
kaan kämppiksen kanssa samaan aikaan. 
Sentään olen onnekas kun liedessä on 
kaksi levyä, kolmen hengen soluissa nii-
tä on vain yksi..

Vaihto-opiskelijoiden informoimises-
sa tai integroimisessa ei voi INSAa kehua 
kevätlukukauden osalta. Tosin ranska-
laisilta opiskelijoilta kuullut kommentit 
“ei kukaan tule keväällä opiskelemaan” 
saattaa selittää jonkin erilaisen vaihto-
kulttuurin. Tai sitten oletetaan, että kaik-
ki osallistuvat 700e maksavaan winter 
schooliin = kuukauden kestävä ranskan 
intensiivikurssi, jossa tutustutaan myös 
Lyoniin, sen kulttuuriin ja sen sellaista. 
Tosin kuulin winter schooliin tammikuun 
alussa saapuneelta vaihtarilta, ettei sitä 

Terveisiä Ranskasta!
Teksti ja kuvat: Milla Kivioja
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tänä vuonna järjestettykään (ja ranska-
laiseen tapaan siitä kerrottiin vasta, kun 
hän oli jo Lyonissa). Vaihtoon saapumi-
sen jälkeen informaatio on ollut posti-
laatikkoon ilmestynyt vaihto-opiskelijan 
opas (josta olisi ollut hyötyä heti saapu-
misen yhteydessä..) ja tapahtumatarjon-
ta vaihto-opiskelijoille oli kerran järjes-
tetty Erasmus teatime, joka oli samaan 
aikaan kuin lähes kaikkien vaihto-opiske-
lijoiden pakollinen ranskan kurssi..

Onneksi sentään paikallinen ESN on 
järjestänyt vapaa-ajan ohjelmaa, ja sa-
malla on helposti tutustunut moniin mui-
hin vaihtareihin. Vaihtareihin tutustumi-
nen on huomattavasti helpompaa kuin 
ranskalaisiin, sillä vaihtarit ovat samas-
sa tilanteessa. Vaihtarit haluavat (ainakin 
yleensä) tutustua muihin ihmisiin, kun ei-
vät juurikaan tunne ketään samasta kau-
pungista. Itse pääsin onneksi pelaamaan 
INSAn naisten joukkueeseen futista, niin 
on tullut tutustuttua moneen ranskalai-
seenkin. Tosin kommunikointi ranskalais-
ten kanssa on välillä hieman hankalaa ja 
erityisesti treeneissä ja peleissä on mie-
lenkiintoista yrittää ymmärtää valmen-

tajien selityksiä. Varsinkin ensimmäisten 
viikkojen aikana valmentajan monen mi-
nuutin monologin jälkeen itselläni ei ol-
lut mitään käsitystä, mitä seuraavaksi 
tehdään.. 

Tällä hetkellä täällä vaikuttaa hieman 
wapulta, aurinko paistaa ja on lämmin-
tä. Viime viikolla oli karnaval-viikko ja kai-
kenlaista tapahtumaa ulkona, on bongat-
tu hassusti pukeutuneita ihmisiä ja myös 
hassusti pukeutuneita ihmisiä kulkemas-
sa ympäri kampusta soittamassa torvia ja 
rumpuja (ja bongattu lähikaupasta euron 
skumppapulloja!). Ranskalaisilla on kyllä 
ympäri vuoden tapana järjestää kaiken-
laista tapahtumaa ulkona (kenties koska 
ulkona saa polttaa ihan vapaasti..) ja tal-
vellakin on paljon ihmisiä istuskelemassa 
terassilla viinillä/syömässä/kaljalla.

Tällä kertaa tällainen lyhyt esittely 
(täällä on kohdannut niin paljon erilai-
sia asioita ja tapahtunut kaikenlaista, et-
tä voisin kirjoittaa vaikka kuinka paljon), 
jatkuu ensi numerossa.

Ps. Ja mikäli kiinnostus heräsi vaihto-
opiskelua kohtaan, loppuun vielä kaikil-
le vaihtoon lähtemistä harkitseville pieni 
muistutus hakuprosessista: Mikäli harkit-
set vaihtoon lähtemistä, kannattaa muis-
taa, että lippulappusten hankkimiseen 
voi mennä yllättävän paljon aikaa (var-
sinkin erilaisten kielitodistusten) ja aloit-
taa hyvissä ajoin hakemuksen tekemi-
nen. Ja muistakaa, että syksyllä voi hakea 
kevään kohteisiin ja keväällä syksyn ja ke-
vään kohteisiin.  Suosittelen perehtymis-
tä koulun tarjoamiin kursseihin huolelli-
sesti, mutta kuitenkin muistamaan, ettei 
nettisivuilla kerrotut asiat välttämättä 
pidä paikkaansa (ainakaan jos meinaa 
suunnata Ranskaan..) Allekirjoittaneen 
Learning Agreement meni melkein täy-
sin uusiksi, kun mm. syksyn aikana tu-
li ilmoitus, että yksi ikävä kurssi alkaakin 
jo marraskuussa ja yhtä ei ole tarkoitet-
tu vaihto-opiskelijoille. Myöskin paikan 
päällä saattaa selvitä, ettei jotain kurssia 
järjestetäkään. Mutta vaihtoon hakemi-
nen on helppoa ja hauskaakin, kun sen 
aloittaa ajoissa, ja kurssitkin järjestyvät 
ajan kanssa. 



...bittejä: 110010100111000110001101
110110011011101110110101010.

Dino ennustaa
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...tenttiarvosanoja: 5 3 1100101000.

...milloin tentin arvostelu on valmis? Kolme 
tuntia sen jälkeen kun pisin mahdollinen 
aika tarkastamiseen on mennyt umpeen.

...milloin valmistut kandidaatiksi: Viimeistään 
tutkinnonuudistus pitää huolen siitä, ettet tiedä, mitä 

kursseja pitää olla suoritettuna kandidaatin tutkintoon.

...viiniä vai skumppaa? Gin and Toniccia.

...koko Wapun sään: Manta lakitetaan 
poutakelissä, mutta silliksellä sataa räntää.

...koko kesän sään: Suurin osa päivistä on aurinkoisia 
ja tuulisia, mutta juhannuksena sataa räntää.

...saanko vielä toukokuussa kesätöitä? 
Siivoushommia löytyy aina.

...kannattaako hankkia Wappuheila? Säästä 
omia ja mahdollisen heilan tunteita. Kesäkolli/-

kissa voi olla harkinnan arvoinen, jos sille 
löytyy hyvä koti syksyn koittaessa.

...missä olet vuoden päästä? Lähitulevaisuus 
on osaltasi hämärän peitossa. Valintasi voivat 
siirtää sinut korkeintaan kymmenen metrin 

päähän, kymmenen kiloa lihavampana.

...missä olet kymmenen vuoden päästä? 
Keilaniemessä, kaksikymmentä kiloa 

lihavampana. Vältä S-Marketin juustohyllyä.
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Rapu (1.8.-29.9.)
Hermiittiravun erakkomainen luonne 
ei tarkoita, etteikö vähän jotain äks-
höniä voisi olla. Harmi vain, että myös 
kotilon raosta sisään mahtuvat satiai-
set aiheuttavat sutinaa.

Seksigekko (1.5.-30.6.): 
Smoothit moovisi takaavat, ettet 
ole yksin Wappuna. Muista kuiten-
kin suojaus, sillä yllätysmuna ei ole 
mukava yllätys, eikä hännän tiput-
taminen hämäykseksi pelasta kai-
kelta.

Neitsyt (30.9.-30.10.): 
Neitsyenä olet syntynyt, ja neitsyenä 
tulet pysymään. Siksi ole tarkkana ra-
han käytössä, sillä rahaa vastaan saa-
tava alkoholi ei ole korvike seksille. 
Exäsi ottaa yhteyttä Wapun aikoihin, 
olisiko aika elvyttää suhde? (Vastaus: 
Ei.)

Skorpioni (syntynyt 
maanantaina): 
Asenteesi voi olla ympäristöllesi yh-
tä myrkyllinen kuin pistimesi kärki. 
Oikea määrä alkoholiannoksia auttaa 
relaamaan. Maanantai voi olla myös 
mahdollisuus. Palkkapäivän lähesty-
essä raha-asiasi kääntyvät kohti pa-
rempaa.

Leijona (1.-30.4.): 
Sinulla on “maine” teekkarien kes-
kuudessa, eikä se välttämättä lu-
paa hyvää. Varo liiallista harjan su-
kimista. Yleensä naarasleijonan 
pentujen syöminen ei ole se par-
hain kutsu seksiin, uskalla olla eri-
lainen!

Kaksoset (2.12.-29.1.): 
Hellitä Wapuksi toisesta puoliskos-
tasi, niin tuplaat kummankin kivan. 
Huomaat uusien mahdollisuuksien 
avautuvan, älä heitä niitä hukkaan 
Wapun takia. Palju on uhkaava mah-
dollisuus. Suoritat kaikki kurssit vielä 
ennen kuin valmistut, joten älä mu-
rehdi liikaa.

Pukki (1.-31.7.): 
Sanonnan mukaan pitkästä ilos-
ta tulee itku. Kohtuudella nautis-
kelu on yleensä hyvä suoja itkura-
gelta. Kaverit (ei pano-) ovat myös 
tärkeitä, etenkin jos et pääse pake-
nemaan ragelta. Jos kaikki muut 
keinot pettävät, pure hampaita ja 
tarjoa lähimmäisellesi olkapäätä.

Kalat-palat (ei mikään 
aiemmin mainituista): 
Pidä huoli kuorrutuksestasi, sillä se on 
valttisi muita pakastelajikkeita vas-
taan. Älä esiinny haaleana, vaan kai-
va jäästä tulikuuma asenteesi esiin. 
Viimeistele itsesi sitruunalla, ja huo-
maat raikkauden piristävän vaikutuk-
sen.

Vaaka (1.-30.2.): 
Olet seuralaisesi mielestä haus-
ka kuin taulukkokirja. Unohda to-
dennäköisyystaulukot, ja integroi 
tangenttiasi hänen käyräänsä pit-
kin. Älkää erehtykö yhdessä tutus-
tumaan termodynamiikkaan, sillä 
paineen ja tilavuuden riippuvuus 
voi johtaa ikävään lässähtämiseen.
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Sössö 
tekee 
sushia
Teksti: Juhani Heinonen & Niko Nuutinen 
Kuvat: Anni Parkkila

Killan vanhat ja henkisesti edesmenneet 
isännät ovat tällä kertaa lyöneet 
itseään viisaammat kattilansa yhteen, ja 
pyöräyttäneet teille näin-teet-sushia-
helposti -ohjeen.

Japanista meille rantautunut pikaruoka sushi on saavutta-
nut lähivuosina suorastaan trendiruoan maineen. Riisiherkun 
korkeahkosta hinnasta huolimatta sushi-ravintoloita löytyy jo 
ympäri Suomea. Jo pienistäkin lähikaupoista löytyy hyllystä 
wasabia, nori-levää ja sushiriisiä. Ravintoloiden vetovoima pe-
rustuu raaka-aineiden laajaan valikoimaan ja korkeaan laatuun, 
minkä seurauksena annosten hinnat ovatkin melko korkeita. 

    Kotioloissa päästään kuitenkin huokeampiin hintoihin, kun 
raaka-aineet hankkii itse, ja rajoittaa valikoiman muutamiin 
omiin suosikkeihinsa. Wasabin kanssa ei ole yhtä oikeaa nautti-
mistapaa: sen voi joko sekoittaa soijan kanssa hyvissä ajoin, tai 
sitten lisätä syömisvaiheessa yksittäisten sushien päälle. Vaikka 
sushin valmistaminen viekin hieman aikaa, suurin osa siitä ku-
luu riisin keittämiseen, jonka aikana voi vaikkapa pilkkoa ainek-
set. Pienen harjoituksen jälkeen maki-rullien ja nigiri-pallojen 
tekeminen sujuu käden käänteessä.  Jos kotoasi löytyvät kattila, 
veitsi ja leikkuulauta, niin enää tarvitset vain apusuita.

Ennakkovalmistelut

Hyvä suunnittelu takaa lähes aina onnistuneen aterian, eikä sitä 
siksi sovi unohtaa. Yksinkertaisen sushisetin tarveaineista suu-
rin osa on ns. ydintuhon yli säilyviä: nori (kuivattu levä), soija-
kastike (toimitus suosittelee Kikkomanin vähäsuolaista), sushi-
riisi (hätätapauksessa tavallinen puuroriisi kelpaa), wasabitahna 
sekä riisiviinietikka olisi hyvä pitää valmiiksi hankittuna, varsin-
kin jos aikoo tehdä useammin ja enemmän tai vähemmän ex-
tempore mättöjä. Halvemmalla selviää, kun ostaa etukäteen 
raakoja avokadoja, jättää ne huoneenlämpöön kypsymään, ja 
kypsänä säilyttää jääkaapissa.

Koska toimitus syö usein ja runsaasti, on tämänkin jutun 
taustalla hinnan optimointi. Tuoretta kalaa lukuun ottamatta 
kaikki ainekset kannattaa lähtökohtaisesti shoppailla etnisistä 
(aasialaisista) kaupoista supermarkettien sijaan. Näin toimitus 
selvisi yli puolet halvemmalla supermarkettiin nähden.

Kokkausvaihe

Onnistunut riisi keitetään riisinkeittimellä ohjeen mukaisesti, ja 
kattilalla se onnistuu lähes yhtä helposti. Mittaa ja huuhtele rii-
si (5 dl riittää noin 6-8 makirullan tekemiseen), ja lisää vettä 5-6 
dl kattilan koosta riippuen. Nyrkkisääntönä vettä tulee olla noin 
110% riisin määrästä. Kaada riisit ja vesi kattilaan ja aseta levy 
täydelle teholle. 

Kun vesi on kiehahtanut, laita levy pois päältä ja pei-
tä kattila kannella ja anna riisin hautua kunnes kaik-
ki vesi on imeytynyt (n. 20 min). Riisiä ei tule sekoit-
taa missään vaiheessa keiton aikana. Jos kattila meinaa 
kiehua yli, nosta kattila hetkeksi levyltä kunnes se rauhoittuu. 
Riisin kypsyessä sekoita pienessä kulhossa etikka, sokeri ja suo-
la (5 dl riisiä kaipaa n. 0,5 dl etikkaa, johon sekoitetaan n. 0,5 dl 
sokeria, ja suolaa kolmasosa sokerin määrästä). 

Halkaise ja kuori avokado, ja tee siitä, kurkusta ja porkka-
nasta ohuita suikaleita, joiden pituus on suhteellinen nori-levy-
jen leveyden kanssa. Lohi kannattaa ensin irrottaa nahastaan 
terävällä veitsellä, minkä jälkeen se leikataan pituussuunnassa 
ohuehkoiksi suikaleiksi. Jos valmistat myös nigiri-palloja, leik-
kaa osa kaloista haluamiesi riisipallojen pituisiksi.

Kun riisi on kypsynyt, kaada se laakean astiaan (esim. uuni-
vuoka) ja levitä se tasaiseksi. Kaada sitten etikkasekoitus tasai-
sesti ympäri riisiä ja sekoita riisi. Anna riisin jäähtyä, kunnes sitä 
voi käsitellä paljain käsin. Ota yksi levy nori-levää bambuma-
tolle, ja levitä sille tasainen, ohut kerros riisiä (jätä yläreunaan 
muutama sentti paljaaksi).

Tarvittavat välineet ja ainekset:
     – riisinkeitin (tavallinen kattila käy myös)
     – bambumatto
     – terävä veitsi
     – riisiä, -sushi
     – soijakastiketta
     – wasabitahnaa
     – riisiviinietikkaa
     – suolaa
     – sokeria
     – noria (merilevälevyjä)
Täytteeksi toimitus suosittelee:
     – tuoretta merilohta
     – avokadoa
      – kurkkua
     – porkkanaa
Muita kokeilun arvoisia vaihtoehtoja:
      – spicy tuna
      – surimi
     – jokiravun pyrstöt



19

Tämän jälkeen asettele keskipaikkeille muutama siivu haluami-
asi täytteitä.

Lopuksi kääri paketti sieväksi rullaksi bambumattoa hyväksi 
käyttäen.

Harjoitus tekee metsurin. Valmiit rullat kannattaa siirtää leik-
kuulaudalle odottamaan viipalointia. Jos haluat tehdä myös ni-
giri-palloja, kostuta kätesi kylmässä vedessä ja painele pienes-
tä määrästä riisiä suuhunsopiva ellipsoidi. Toista kunnes haluttu 
määrä on saavutettu ja aseta niiden päälle esim. viipale lohta tai 
kokonainen jättikatkarapu.

Leikkaa sitten rullat sopiviksi suupaloiksi niiden paksuudes-
ta riippuen ja aseta lautasille. Ruokailijoille kannattaa varata 
omat astiat soijaa varten. Sushien kanssa kannattaa tarjota joko 
vihreää teetä tai sakea (japanilaista riisiviiniä), jota löytyy alkos-
ta. Myös hyvä valkoviini ajaa asiansa. Lautaselle voi myös aset-
taa pallon wasabia ja rahatilanteesta riippuen kasan garia (etik-
kasäilöttyä inkivääriä), jota yleensä nautitaan eri sushien välissä 
neutraloimaan makuja. 

Jos sushi-laatuja on useita, kannattaa syöminen aloittaa mie-
doimman makuisista, siirtyen asteittain voimakkaan makuisiin 
paloihin.

  Huomionarvoisia seikkoja raaka-aineista:

Kirjolohi tai muu makean veden kala ei kelpaa raaka-
na nautittavaksi mahdollisten loisten takia. Sen sijaan 
Norjalainen merilohi on turvallinen ja halpa vaihtoehto. 
Vähäsuolainen soijakastike on ns. pakko-ostos. Suuren pullon li-
trahinta voi olla useita euroja halvempi. Käytä tuoretta kalaa!

• Terävä veitsi on tärkeä kauniin lopputuloksen saavut-
tamiseksi. Leikkaamista helpottaa myös terän pyyhkimi-
nen märällä paperilla maki-rullia leikatessa.

• Tuoreella kalalla on kirkkaat silmät ja sen liha palaa muo-
toonsa, kun sitä painaa sormella.

• Myös makean veden kaloja voi käyttää, kunhan ne on 
pakastettu ennen käyttöä.   

• Sushia kannattaa tehdä alkuviikosta, koska kalat toim-
itetaan kauppoihin yleensä silloin.

• Kypsät avokadot tunnistaa niiden pehmeydestä, ja he-
delmän päällä olevan kannan tulisi lähteä helposti irti.

• Kylmä vesi helpottaa riisin käsittelyä. Kun sormet huu-
htoo usein, ei riisi tartu näppeihin yhtä helposti.

• Sushin makuun vaikuttaa voimakkaasti käytetyn etikan 
laatu ja määrä: hyvä etikka = hyvä sushi.

• Kulut kannattaa jakaa kavereiden kanssa, jolloin myös 
työmäärä / ruokailija saadaan  minimoitua.

• Ennen sushin tarjoamista kavereille kannattaa tehdä ain-
akin yksi harjoituserä. Kokemus on kaikista tärkein aine-
sosa, niin kuin kaikessa muussakin ruoanlaitossa.

• Ylijäämät (wat!?) on helppo säilöä jääkaapissa, esime-
rkiksi tuorekelmuun käärittynä.

• Inspiraatiota erilaisiin susheihin voi hakea lähimmästä 
sushi-ravintolasta tai interwebsin ihmeellisestä maail-
masta.



SÖSSÖPOLITAN

Miehet vastaavat
Missä on naisen paikka? Kuinka usein juuri Sinun tulisi ajella karvasi? Paneelimme 
näyttää tien teekkarimiehen sydämeen.

Sössö tietää
Millainen käyttäytymismalli 
on kutkuttava?
X: Iloinen, aito, avoin ja ennakkoluuloton. 
Y: Defenssien pukkaaminen.
Z: Tekis mieli sanoa että sellanen hemasevan seksikäs pepun-
heilutus, mutta jos nyt rehellisiä ollaan niin reipas ja läsnäoleva 
(läsnäoleva näistä jopa se tärkeämpi).
Å: Hyvä käytösmalli, maustettuna ovelalla piilovittuilulla.

Teksti: Sofia Suutarinen & Kia Lehti | Kuva: Unsplash

Miten usein naisen pitäisi 
ajella karvansa?
X: Viimeistään silloin, kun ne alkavat jo rehottamaan. 
Viikoittain sille ei siis liene välttämätöntä tarvetta.
Y: Sen verran harvoin, että välillä vähän kutittelee kjäh kjäh.
Z: Semmonen 2-2,5 kertaa viikossa jos haluu siistinä pitää. 
(5/5 jos haluaa)
Å: Onks naisilla karvoja?!



SÖSSÖPOLITAN

Missä on naisen paikka?
X: Tismalleen siinä, mihin hän itsensä on saattanut.
Y: Diksuttimen päällä. 
Z: Siellä, missä on itsekin.
Å: Päättäkööt ite.

Millainen rakastaja olet?
X: Hellä, huomaavainen ja unohtumaton.
Y: God tier. 
Z: Semmonen pehmee ja pörrönen. (Ulkopuolisen henkilön kuvaus!)
Å: UUH!

Milloin kaipaat halausta?
X: Illan pimetessä ja ilman kylmentyessä.
Y: Pirkka kalian jälkeen. 
Z: Kelpais vaik nyt.
Å: Aina, kun on tarve.

Mitä mies ajattelee uimarannalla?
X: ”Aurinko häikäisee. Vedenpinnalla kelluu toukkia. Kuka vei minun pyyhkeeni?” 
Ja tuleehan sitä välillä pakostakin ajatelleeksi nuoria naisia bikineissään.
Y: Kosmisuutta.
Z: ”Ois pitäny ottaa uimashortsit messii, kassit painautuu ikävästi näis” ja 
”Huhhuh, lapset jaksaa tuolla temmeltää, ei helvetti en mä voi kattoo sinnepäin, pedofiiliksi vielä luulevat!”
Å: Jäätelöä. Ja kaljaa.

Maksatko laskun ravintolassa?
X: Aina. Mutta vain omani. Miksi toisen pitäisi maksaa toisen laskuja 
vain niin sanottujen herrasmiessääntöjen vuoksi? 
Y: No.
Z: Yleensä onnistun siinä, muutaman kerran toinen on maksanut.
Å: Ai mikä ravintola?



Sanoitko tai kuulitko jotain typerää 
tai hauskaa kiltahuoneella tai muussa 
julkisessa tilassa? Lähetä se Sössön 
toimitukselle, jotta voimme irrottaa sen 
täysin asiayhteydestään ja painaa täysin 
vastuuttomasti lehteen.

Sammakkopulauttimen löydät nyt myös 
helposti killan webistä!

"Onneks mulla ei oo 
suorituspaineita. En haluis olla 

[nimi]:n housuissa illalla."

 – fuksipoika toiselle fuksipojalle

 
"No en mä lue sähköpostia!"

– opintomestari

Sammakkopalsta

Shanghai
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"5.-7.6. vai? Onks se juhannus?" 

– puheenjohtaja Peni

 
 

"Ettekö te muka käyneet 
vessassa PoTan aikana?" 

"Mulle tulee tästä mieleen sellanen 
kourapeli. Sellanen et pistää rahaa 

ja sit vetää kokaiinikourasta." 

"Mulle tulee tästä mieleen 
ala-asteajat."

- elokuvaaja ja opintomestari kiltiksellä
 
 

"Ja sitten ens viikon jälkeen sen 
budjetin voikin unohtaa."  

– puheenjohtaja Peni killan vuosikokouksen lähestyessä

"Tänään on hyvä olo, 
huomenna on krapula." 

"Miks huomenna on krapula?"

"Tänään on Meioosi."

"Mikä on Meioosi?" 

"Ai niin, pitäiskö sinne mennä..."

"Mikä on Meioosi?!"

"Se on sellanen biolaisten – "

"Sellaset bileet, missä on 
enemmän naisia kuin täällä."

– fukseja SIKarihuoneella

"Minä olen jo iso poika, 
minä koodaan C:tä."

– fuksi kiltiksellä

 
"Laitapas tää sun 

amerikanrauta liikkeelle."

"No tää on valmistettu koreassa ja 
moottori on Opelin valmistama."

"Onko tässä mitään muuta 
Chevroletiä kuin merkki?" "No 

itseasiassa sekin on melkein kulunut 
pois." 

 
 

"Voinks mä käyttää sun vessaa 
ku lorens on mun pistorasiassa? 
Oispa enemmän pistorasioita." 

- hovimestari

"Et vedä takasin!"

"En mä päästäny viel irti."

"Niin mut sä työnsit jo!"

"No eiks yleensä sit kuulu vetää 
toiseen suuntaan kans?"

"Ei. Sisään ja ulos, herrasmies ei

ramppaa."

- HTMK



Jos käyttää piilo
linssejä, voi lasit silti 

laitta
a 

päähän ihan vain näön vuoksi. 

Join kerran liikaa viinaa veneessä 

ja se kaatui. Sitten dokaan uin. 
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Niko kertoo vitsejä
Teksti ja kuvat: Niko Nuutinen

 
Pandarran vitsilippaan saranoita on taas 
raotettu, joten kerää henkiset voimasi 
ja pidä pääsi kylmänä yhden(-toista) 
huurteisen kera.

Godzillan terassielämään 

kyllästynyt serkku oli Partzilla. 
Liver musiikki voi maksaa todella paljon.

Niko hei, 
mitä sä teet?

Kuha kyykin täs.



Jos ikkunat vetävät ru
nsaasti, o

n 

eristyksissä saatettu
 käyttä

ä fail-u
retaania.

Käärm
een puutarhan 

henkilö
kohtaisen puutarhan 

ympäris
tötutkija

 oli k
yyn ekologi.

25

Baariin oli pitkä jono. 

Tequilasin jonossa.

Venäjän suurin einesvalmistaja 

on Tsaarioinen.

How do gays c
onvert 

people?: 

“T
hey do it 

str
aig

ht a
way.”

Niko kertoo vitsejä

Barbiella oli syrjähyppy Puuha Peten 

kanssa, minkä seurauksena sänky 

meni rikki. “ Kai Ken korjaa?”
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