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Noora Salminen
Kaisa Hynynen

SIVU 2

Pääkirjoitus

NOORA SALMINEN
Kultainen toimitus on heräillyt vihdoin kevääseen
talvihorroksistaan ja useiden päiväunien jälkeen on
saatu

kasaan

tomaatti.

vuoden

Tämä

mukaisesti

lehti

ensimmäinen
on

etämuodossa,

Kultainen

nykyajan
mutta

trendien

voit

ottaa

lukukokemuksen autentisoimiseksi käteen vaikka
vanhan

GT

painoksen

kääntä

sivuja

taikka

samalla,

kun

vessa-akkarin

ja

silmäilet

sisältöä

sinulle

kevään

älylaitteeltasi.
Toimitus

on

koonnut

juuri

sisältörikkaimman kokonaisuuden. Tästä lehdestä
löydät niin leivän valmistuksen salat, luontonurkan
kuin

aktiviteetin

mihin

tahansa

takapuolta

puuduttavaan etämiittiin. Lisäksi voit inspiroitua
erilaisista

Wapun

odotusjuomista

sekä

löytää

inspiraation vaikka kukkamultien vaihtoon!
Väitän, että jokaiselle löytyy tästä lehdestä jotain
luettavaa. Jos kuitenkin olen mielestäsi väärässä,
pyydän

sinut

korjaamaan

tilanteen

ja

toimittamaan tuleviin lehtiin oman juttusi! Voilà
sisällön puute on korjattu seuraavaa numeroa
varten.
Kevät on täällä säästä riippumatta, joten eikun
kalja kainaloon, kaveri linjoille ja nauttimaan ulos
etäpiknikistä!

Haluamme

toimituksen

kanssa

toivottaa mahtavaa huhtikuuta sekä muistuttaa
pitäämään huolta toisistanne ja etenkin itsestänne.
Antoisaa lukukokemusta!

Noora Salminen
Päätoimittaja

ESITTELYTUOKIO

SIVU 4

Toimitusesittely

MOICCULI
Terveiset vuoden 2021 upeimmalta GT:n toimitukselta! Toimitus päätti esittäytyä ja avata synkimpiä salaisuuksiaan
lukijoiden ihmeteltäväksi. Pääset tutustumaan toimitukseen seuraavien kysymysten saattelemana:
1. Lempipaikka Suomessa

6. Parhaan GT-muistosi tiivistelmä

2. Miksi GT on paras kiltalehti?

7. Uskotko salaliittoteorioihin?

3. G:n nauttimislämpötila? T:n

8. Huikea lööppiotsikko

haudutuslämpötila?

9. Mieluisin tomaattiruokasi

4. Monellako rrrRankalla olet ollut?

10. Jos olisit jokin tauti, mikä tauti olisit?

5. Miksi haluat puhaltaa saippuakuplia?

11. Kerro, mistä AS:n kiltalehden nimi tulee

NOORA “NORSU” “NOGE”
“NORBERT” “NOORAHAINEN”

SANNA "SAMMA"

1. Kaivarin ranta ja Längelmävesi

1. Kesämökit järven rannalla

2. GT on tekijöidensä näköinen lehti

2. Se on meidän oma kiltalehti ja kuvastaa aASien

3. Kylmä. Jäätävä.

sielunelämää parhaiten.

4. Kolmella? 2015, 2016, 2019 ainakin, mutta pakko

3. Gambina menee huoneenlämpöisenä tai mieluiten

sanoa, että ei mitään muistikuvaa tosta välistä.

haalarintaskussa lämmitettynä. T sillee kellotettavassa

5. Saippuakuplien puhaltamisessa on jotain niin

lämpötilassa.

ihanan nostalgista.

4. Ööh liian monella? 2015-2020 koettu, eli 6.

6. Maalia ja viiniä.

5. Saippuakuplat kuuluu wappuun ja aurinkoiseen

7. Silloin tällöin.

kevätsäähän Smökin katolla.

8. Hallitus arvioi - “Corona parantuu limellä!”

6. Toimitusillat best

9. Siis aivan ehdottomasti itse tehty paahdettu

7. En kommentoi...

tomaattikeitto ja yrttivalkosipulileipä kylkeen.

8. Tiesitkö tämän karmean asian killan historiasta!?

10. Hei ihan kauhee kysymys. Oisin ihan tavallinen

9. Pizza

lempee ja rakastettava nuha, sellanen kevyt mistä saa

10. Luulotauti

pienet saikut mut jaksaa viihdyttää itseään kuitenkin.

11. GT tulee sanoista Great time, sillä sekä lehden

11. GT = Gran Turismo. GT autoja on kuvailtu mm. näin

toimituksella, että lukijoilla on erittäin hauskaa lehden

"Gran Turismo -autoja leimaa laatu, tyylikkyys ja

parissa.

tehot." Täysin sama pätee myös GT kiltalehteen.

SIVU 5

JUUSO
1. OK5
2. GT on arvaamaton ja toimituksensa näköinen; sen sivuilla voi tulla vastaan lähes
mitä tahansa.
3. 7 ja 80
4. Kaksi kokonaan, toiset kaksi vierailevana tähtenä
5. Tulee keväinen fiilis
6. Koko oma päätoimittajavuosi. Uskomattoman hyvä toimitus ja yhtä hyviä lehtiä!
7. Mitä mieltä CIA:n roolista John F. Kennedyn murhassa?
8. Matti Nykänen söi kolme litraa mansikoita
9. Minestronekeitto
10. Gilbertin oireyhtymä: harmiton mutta värikäs
11. Nimi tulee massan yksiköstä gigatonni ja viittaa ilmeisesti lehden sisältämään
“painavaan asiaan”.

JAN
1. Oulangan kansallispuisto ja Helsingin keskusta kesäyönä
2. Mielenkiintoiset ja vaihtelevat artikkelit sekä runsaasti laatua omaava toimitus.
3. 1-3C ja 75-80C
4. ‘14 + ‘15 + ‘16 + ‘18 + ‘19 = 5
5. Tulee mieleen sillikset, wappu ja/tai lapsuus
6. Tehtiin G:stä ruokaa
7. Riippuu, kuka on kirjoittaja
8. Oletko kyllästynyt häviämään Kimblessä? - Näillä vinkeillä pelisi kohenee huimasti!
9. Vähän chilisempi salmorejo serranon kinkulla
10. Olisin varmaan hypertensio eli verenpainetauti
11.Lyhenne GT tulee nimestä “GorboosiDoimikunta :D”. Tämä nimi juontaa juurensa
erääseen sisukkaaseen joukkoon, jotka urheasti aina vihollisen kohdatessaan
tuhosivat sen kaikille tutussa korkeassa polviasennossa. Aikojen saatossa tästä
urheasta joukosta muotoutui journalistisen integriteetin perikuva ja näin ollen
nimikin on muotoutunut sen mukana luomaan häilyvää mielleyhtymää erääseen
autoharrastajille suunnattuun korkean profiilin aikakausilehteen.

KAISA
1. Helsinki ja lappi
2. Paras toimitus
3. G: 5, T: 80
4. 3
5. Koska ne ilahduttaa elämää
6. GT:n maalaus- ja viini-ilta 2020 syksyllä oli best
7. En
8. Kuinka hämmentää muita Zoom-luennolla? Nappaa tästä parhaat vinkit!
9. Uunissa paahdetut kirsikkatomaatit ja burrata
10. Varmaan joku virtsatietulehdus, ikävä mutta hoidettavissa
11. GT tulee ruotsin kielen sanoista “God Teknik” eli hyvää tekniikkaa

SIVU 6

KAROLINA
1. Emmä tiedä, varmaan oma koti?
2. Laadukasta ja monipuolista sisältöä, ja hieno nimi.
3. G: Ihanteellisessa tilanteessa n. 5C, käytännössä mitä sattuu. T: Mitä nyt
vedenkeittimestä tulee.
4. 0, olen siltä osin sivistymätön.
5. Joskus tulee jänniä mielitekoja.
6. GT:n show Radiodiodissa
7. Silloin kun olen sopivassa mielentilassa.
8. GT paljastaa! Katso kuvat!
9. Varmaan joku ratatouille-tyyppinen systeemi?
10. Migreeni, viheliäinen ja ilmaantuu paikalle kun sitä vähiten odottaa.
11. GT valittiin lehden nimeksi korostamaan AS:n kansainvälisyyttä. G tulee englannin
sanasta “guild”, eli “kilta”, ja T tulee islannin sanasta “tímarit”, eli “lehti”.

TAAVI
1. Isoisän kototila pohojanmaalla
2. 'cus it's on par with AS :D
3. ~5c, ~80c
4. 5, '16 tais jäädä välistä
5. ne on jänniä
6. 4000-sivuisen GT:n taitto ja siitä laulun vääntäminen (paskaahan siitä tuli mut
such is life :D)
7. vain niihin jotka on totta
8. lööpit ei oo kyl mun juttu
9. caprilainen salaatti
10. Porfyria, se on jännä ja violetti
11. Google Translate, alunperin lehti oli täynnä google translaten kautta useaan
kertaan käännettyjä juttuja koska toimitus halusi piilottaa tekemiensä juttujen
todellisen laadun

ONNI
1. Nuuksio
2. Vain GTssä on mahdollista tehdä asioita joita GT tekee.
3. N/A
4. viidellä: 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
5. Se on hauskaa
6. N/A
7. U
8. N/A
9. N/A
10. N/A
11. N/A

SIVU 7

Hallitusesittely

KETKÄ MEIDÄN KILTAA OIKEIN JOHTAA?
GT otti selvää killan tämän vuoden suunnannäyttäjistä. Vuoden 2021 Automaatio- ja systeemikillan hallituksen
jäsenten mielenliikkeitä koetettiin selvittää seuraavilla kysymyksillä:
1. Mitä teet?

7. Kuka jätti VaKon oven auki? Ja miksi?

2. Entä hallituksessa?

8. Kilta on menossa konkkaan kuukauden

3. Kengän numero

sisällä? Miksi se on sinun syytäsi?

4. Toteemieläin? Miksi?

9. Lempitekosyysi?

5. Maksalaatikko: rusinoilla vai ilman?

10. Paras asia killassa?

6. Muistitko tyhjentää ASkin tiskikoneen?

11. Jos olisit hedelmä, mikä hedelmä et olisi?

ANTTI aka REGE - Puheenjohtaja
1. Syön, nukun ja mietin mitä uutta sitä tekisi. Kirjoitushetkellä lörjyn sängyssä. Olen
utelias pyöriskelijä, joka innostuu ja tylsistyy nopeasti. Nyt tekisi mieli kyllä laskea
pulkkamäkeä.
2. Toimin hallituksen puheenjohtajana. Heiluttelen
3. 45 normitossuille, kumpparit 46. Kanootti mikä kanootti.
4. Hauki. Tykkään kaloista isosti, ja sillä on suuri suu ja iso luinen pää. Olen itse
välillä hieman samanlainen, etenkin jos kokous venyy pahasti.
5. Ilman.
6. Muistin tyhjentää, mutta yleensä en täytä tiskikonetta kiltiksellä. Pyrin
tiskaamaan astiani käsin kiltiksellä. Näinä aikoina ASki on toki jäänyt etäiseksi.
7. Vako on siis kiltiksen lukollinen kaappi, jossa on kaikenlaista tärkeää. En ainakaan minä, ja jos se minä olinkin, niin
minut VaKon sisältä löytää. Kallis avain ja aiemmat kokemukset kalliiden avaimien hukkaamisesta on johtanut siihen
että olen extratarkka vakon oven kanssa.
8. Lyhyt vastaus: STONKS,

(diamond hands, no paper hands, to the moon). Kilta olisi menossa konkkaan, koska olin

ostanut koko killan varallisuudella GameStop johdannaisia, kieltäytynt myymään huipulla ja menettänyt kaiken.
9. En nähnyt viestiäsi.
10. KillASsa parASta on ihmiset.
11. En haluaisi olla appelsiini. Tykkään appelsiineista tosi paljon. En vain haluaisi, että yleisimpiä käyttötarkoituksiani
on tulla liiskatuksi.

MERI - Kulttuurimestari
1. Välttelen tentteihin lukemista
2. Välttelen vastuuta :D Ei vaan kulttuurimestarin hommia teen
3. 38
4. Pöllö koska yöllä on paras aika elää
5. Hyi joku maksalaatikko
6. Hups😅
7. Ihan sama mutta en se ainakaan minä ollut!
8. Olisin tuhlannut kaikki rahat huippuihin kultturelleihin tapahtumiin
9. Köhköh yskä on kyllä paras tekosyy näin korona-aikana
10. Ehdottomasti ihmiset ja yleinen hyvä meininki!
11. Oliivi! Yök!

SIVU 8

SANTERI - Opintovastaava

HELENA - Rahastonhoitaja

1. Opiskelen ja en tee töitä.

1. Muuttohaaveilen

2. Hallituksessa toimin opiksena.

2. Pyöritän killan taloutta ja jäsenrekisteriä

3. 44

3. 38

4. Kissa. Kissat tykkää rapsuista, nukkumisesta ja

4. Tiikeri

ruuasta. Tähän on helppo samaistua.

5. Hyiiii en syö

5. Kumpikin kelpaa, ruoka on ruokaa.

6. Aina

6. En muistanu ku en oo päässy kiltikselle :(

7. Minä tai ainakin luulen että jätin niin käyn

7. Salee Rege ku se tykkää avoimista ovista.

tarkistamassa kahdesti

8. Koska YOLOtin kaiken GME:hen

8. :D olisin varmaan sit vahingossa nettishoppaillu killan

9. Emmä jaksa.

tililtä

10. Kaikki mahtavat ihmiset❤ ja minecraft

9. Mut onks se pakollista?

11. Tomaatti

10. Fuksit
11. Omena

MATIAS - Emäntä

MERI - Isäntä

1. Kutittelen varpaita

1. hmmm...

2. Emäntä
3. 43
4. karhu, ihanan karvainen xD
5. ilman, elämän pitää olla
mahdollisimman tasaista
6. pyh
7. Minä, ei se niin tarkkaa ole
8. GME :DDDD
9. Navi johdatti harhaan
10. Ilmanen kahvi
11. Banaani

2. Mahdollistan makukokemuksia ja edesautan
kiltalaisten hyvin(pahoin)vointia
3. 3,8
4. kiisu koska sil on janu
5. rusina on söpö kiisu, eli ei kuulu maksalaatikkoon
6. Aski on kiinni :(
7. Aski on kiinni :((
8. Pilkkuvirhe tomaatti tilauksessa
9. hella jäi lieden päälle
10. Kultaisen tomaatin toimitus
11. Tomaatti

SIVU 9

JUUSO - Varapuheenjohtaja
1. Istun pakaroideni päällä
2. ReserviPJ
3. 42.0
4. Inkivääri... hetkinen, eihän se ole eläin
5. Herkullista kummin päin tahansa
6. En taida olla ikinä tyhjentänyt tbh.
7. Ei nyt lähdetä etsimään syyllistä. Puheenjohtaja ottakoon vastuun :)
8. Korvasin budjetin omalla rigged budulla ja hävitin alkuperäisen
arkistoitaessa.
9. En ymmärtänyt kysymystä.
10. Te ja sinä.
11. Viikunaopuntian hedelmä

AKU - Yrityssuhdevastaava
1. Haaveilen koiran adoptoimisesta
2. Kerjään yrityksiltä sitä hyvää hyvää
3. 42.5 hyvinä päivinä
4. Lepakko, koska ne voi olla sillai "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA" ja sitten ne tietää
missä kaikki on.
5. En käytä laisinkaan, mut jos käyttäisin, niin varmaan au naturel.
6. Tässä on ollu kiireitä vähän kaiken kanssa viime aikoina, mutta kohta mulla on
aikaa tälle
7. Askivahti, koska oli taas vuotuinen aika tuulettaa Vakosta löytyviä epämääräisiä
tavaroita
8. Killan rahojen sijoittaminen ravihevosiin ei sittenkään kannattanut
9. Tässä on ollu kiireitä vähän kaiken kanssa viime aikoina, mutta kohta mulla on
aikaa tälle
10. Yhteisö ja yhteistyö
11. Mango, joka tunnetusti on lähtöisin Etelä-Aasiasta, jossa vallitsee monsuuniilmasto. Nämä massiiviset sateet eivät houkuttele tippaakaan.

VEETI - Master & International Student Captain
1. Sitä ja tätä, mutta pääasiassa sitä.
2. Sitä samaa, mutta myös Master's and International Student Captain, eli
"maisterimestari", eli KV-kippari
3. ks. ÄO
4. Muurahaiset päällekäin. Ne vaan sinne ja kaikki muurahaiset päällekäin.
5. Ilman. Rusinat on syy miksi meillä ole maailmanrauhaa vuonna 2021.
6. Toki. Astiat ovat yhtä puhtaita kuin omatuntoni.
7. Ööö, pitää mennä. Jääkaappi jäi päälle.
8. Kilta olisi varmaankin nähnyt meikäläisen tiliotteen ja päättänyt vetää itsensä
konkkaan välttyäkseen samalta kohtalolta.
9. Pitää mennä. Jääkaappi jäi päälle.
10. Killistit.
11. Omena. Meillä on vanhoja kaunoja.

SIVU 10

KALLE - Fuksikapteeni

VEERA - Fuksikapteeni

1. Yritän selvitä elämästä hengissä

1. Unelmoin ajasta koronan jälkeen

2. Oon Kippari-Kalle

2. Oon fuksikapteeni <3

3. 45, miks ei tässä kysytä et miksi?

3. Öö 38-39

4. Pöllö, ne huhuilee ja tykkään huhuista.

4. Vompatti. Koska ne on parhaita palleroita

5. Vain jouluna. Ilman.

5. Ilman

6. Tottakai, siisteys ennen kaikkea

6. En

7. Mä jätin, mut sinne jäi porukkaa nii eiks se oo iha

7. Joku, jolla on sinne jo avain. Ihan vaan

ok

ärsyttääkseen kaikkia avaimettomia

8. Tää on kyl enemmän ku todennäköstä. Varmaan

8. Haalarimerkkitilaukseen tuli vahingos pari

ostaisin muutaman kaljan jälkeen jotain tyhmää ja

ylimääräst nollaa

kallista killan nimissä.

9. *en muista jotain sanaa suomeks* ”Emmä osaa

9. Oli liukasta... Kukaan ei kysy enempää

suomee ku oon ain opiskellu enkuks :D”

10. Kiltalaiset <333

10. Meidän fuksit!

11. Banaani, oon yllätyksellisempi enkä mätäne yhtä

11. Granaattiomena

helposti

LEEVI - Viestintämestari
1. En oo kyllä ihan varma
2. Mediaa!
3. 48
4. Joku joka on jo sukupuutossa, koska ihmettelen miten ite en jo ole.
5. Fuck maksalaatikko.
6. ASkissa on tiskikone?
7. Olettaisin itseäni, kun en tajunnut mikä ovi se on.
8. Oman toimikuntani budjettiin lisättiin vahingossa muutama nolla enkä
uskaltanut kyseenalaistaa.
9. Aa hitto, nukuin vielä, hoidan kohta!
10. Fuksit!
11. Mango, mango ei ole hyvä hedelmä.

KULINARISTIN KULTASUONI

SIVU 12

Kanakeitto

LAISKA KOKKI -EDITION
Nälkä? Tekisi mieli jotain hyvää? Ei huvita kokata mitään monimutkaista? GT:n karanteenikeitto tulee apuun!

Ainekset:

1 paketti kanan fileesuikaileita
1 tölkki kokonaisia herkkusieniä
1 pussi pakastevihanneksia
1 kiinankaali
1 levy nuudeleita
tuoretta korianteria
teriyakikastiketta
1. Pilko haluamasi määrä kiinankaalia.
2. Paista kanat niin, että ne saavat pintaansa hieman väriä. Fileesuikaleiden sijaan voit käyttää esimerkiksi
paistileikkeitä. Ne ovat hieman rasvaisempia, mutta vähän mehevämpiä.
3. Laita kattilaan kanat, kaalit, herkkusienet, ja vihannekset. Ahkera kokki pilkkoisi itse vihannekset, mutta tämä ei
ole ahkeran kokin resepti. Esimerkiksi thai-wokkivihannekset sopivat tähän reseptiin erinomaisesti.
4. Kaada kattilaan vettä niin paljon, että ainekset peittyvät. Sekoita keiton sekaan teriyakia ja korianteria oman
maun mukaan. Anna porista niin kauan, että vihannekset ovat pehmeitä ja keitto tuoksuu hyvältä.
5. Totea, että kattilasi on liian pieni tekemällesi määrälle keittoa. Yrittää välttää keiton roiskuminen hellalle.
Epäonnistu, ja siivoa hella.
6. Murskaa nuudelit keiton sekaan ja sekoita. Keitä niin kauan, että nuudelit ovat valmiit.
7. Kauho keittoa kippoon/lautaselle. Koristele korianterilla. Nauti!
8. Laita loput keitot pakastepurkkeihin ja pakasta. Sulata silloin, kun et jaksa tehdä ruokaa ja olet nälkäinen.

Vapaaehtoinen lisäaskel: hommaa isompi kattila.

Valmis keitto :)

SIVU 13

Olisiko teillä hetki aikaa puhua hapanjuurileivonnasta?

SANNA HALMKRONA
Nimittäin aika uskomatonta että parhaat leivät ikinä voivat syntyä pelkästään jauhoista, vedestä ja ripauksesta
suolaa. Korona-arkeen saa villiä vaihtelua kun pitää "unohtaa" jauhot ja vesi riehumaan keskenään ja pääsee
seuraamaan juuren muodostumista tai taikinan kohoamista. Juurileipominen taisi olla pinnalla jo viime keväänä,
mutta se ja leipominen ylipäätään on erittäin mukavaa tekemistä kotona kyhjöttämisen oheen yhä edelleen.
Hapanjuuren luominen on tosi simppeliä, käytännössä vain sekoittelet jauhoja ja vettä viikon ajan ja lopulta niiden
mikrobit ovat siinä kunnossa että niillä voi duunata leipää. Yksinkertaistaen siis jauhojen ja veden avulla muodostuu
hiivojen ja maitohappobakteerien iloinen otuslauma, jolla voi kohottaa niin leivät kuin jopa pullat ja pannaritkin.
Kärsivällisyyttä vaaditaan juuren tekemisessä ja myös itse leivän leivonnassa. Leivän tekeminen juuren herättelystä
paistoon kestää minulla yleensä noin pari päivää, josta aktiivista tekemistä on ehkä puolisen tuntia.
Tarkempia ohjeita juuren valmistukseen löytyy esim. https://liemessa.fi/2020/05/hapanjuuren-valmistaminen/ . Tai
ehkä mummosi on tehnyt aina ruisleipää isossa taikinatynnyrissä? Sen reunoilta voi kaapia talteen ruisjuurta, jos
omaa ei jaksa tehdä. Ruis- ja vehnäjuurella leipominen eroaa jonkin verran, minkä selittämiseen tämän lehden
pituus ei riitä, mutta kuivatun juuren saa helposti heräteltyä käyttöön.
Hapanjuurileivonta on tosi palkitsevaa, sillä vaikka alkuvaiheen leivät jäivät aika lättänöiksi enkä oikeastaan tiennyt
mitä olen tekemässä, miten prosessin kuuluisi mennä tai kuinka pitkään taikinaa pitää kohottaa yms. on leivän maku
ollut joka kerta tosi hyvä. Oman vehnäjuureni (jonka nimi on muuten Buni, juurella on erittäin tärkeää olla nimi)
aloitin ennen joulua, enkä ole ostanut tämän vuoden puolella ollenkaan leipää kaupasta. Leivän leipominen ja
taikinan seuraaminen on tosi terapeuttista puuhaa. Hapanjuurileipä sopii myös herkälle vatsalle yleensä paremmin
kuin normileipä pitkän fermentaation ansiosta, kun hapanjuuri pilkkoo viljaa helpommin sulavaan muotoon.
Villeimmät juurileipurit ovat kokeilleet hapanjuurta jopa siman käyttämiseen ilmeisesti positiivisin tuloksin, joten
ehkä se voisi olla sitten tämän leipurin seuraava projekti, kun pakastin on jo täynnä leipää. Wappu-GT:stä voi lukea
mahdollisesti kokeilun tuloksia…

Vinkkejä

Youtubessa kannattaa ottaa seurantaan The Bread
Code, kanavalla saksalainen insinööriukkeli selittää
hapanjuurileivontaa selkeästi ja teekkarille sopivalla
otteella. Leipäpajalta löytyy suomenkielisiä videoita
joilla juuren tekemisessä pääsee alkuun.

Viimeisin leipä jonka tein hapanjuurella oli paahtoleipä, jossa aineksina oli jauhoja, kauramaitoa, voita, suolaa sekä
tietenkin juuri. Ohje on Leipävallankumous-kirjasta.
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Leivontaprojekti alkaa juuren ruokkimisella eli juurelle annetaan uusia jauhoja ja vettä ravinnoksi. Tässä juuri on
ruokittu edellisenä iltana klo 22:30, ja seuraavana aamuna se on siinä kunnossa, suunnilleen tuplautunut, että
nostattaa taikinan.

Taikina sekoitettu.

Taikina ennen kohoamista ja noin neljän tunnin kohotuksen jälkeen.
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Vinkki: Servukaapin lämpötila on optimaalinen taikinan
kohottamiseen (noin 27 astetta).

Kohotuksen jälkeen taikina muotoillaan
ja se menee jääkaappiin yhdeksi yöksi lepäämään.
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Seuraavana aamuna leipä menee uuniin. Pintaan voi tehdä viiltoja, jotka
auttavat leipää kohoamaan vielä uunissa. Tässä yritin saada aikaan herkkää
vijantähkä/lehtikuviota…

… vaan kuinkas kävikään.
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Ulkonäöstään huolimatta erittäin onnistunut paahtis!
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ASPU:n viinitasting

ASPU'21
Vuosi 2020 toi mukanaan suuren mullistuksen. Koko Suomea koeteltiin ennennäkemättömästi, kun Alko viesti
muuttavansa ikipunaisen Gambina-suosikkijuoman reseptiä. Hedelmäviinikonossöörit ympäri maan parahtivat
kauhuissaan, kun uuden EU-lainsäädännön myötä vanha omenaviinipohjainen klassikko joutui astumaan syrjään, ja
alahyllyn tavoitelluin sekä arvostetuin paikka siirtyi uudelle, valkoviinipohjaiselle Geltanokalle. Mutta onko wanhassa
oikeasti parempi ja kaikki uusi perseestä? Onko Kampiviinasta oikeasti mahdollista nauttia, edes sokkotestissä? Voiko
retoriseen kysymykseen vastata? Tervetuloa AS:n ISOn fuksitoimikunnan kanssa makumatkalle Suomen us-ko-mat-tomim-piin baarikaappeihin.

VANHA GAMBINA
"Vermouth & Gin Cocktail”, 21%,
omenaviinipohjainen, vuosikertaa 2020
9,99€

Ulkonainen olemus:
Arttu:

Näyttää oikeelta

Hene:

Kaunis läpiquultava rusehtava väri

Kalle:

Kuparihtava väri

Leia:

Kirkas, oranssin punainen väri

Tiia:

Näyttää gambiinalta

Veera:

Oranssihtava ruusuinen

Veeti:

Punaruseka, kiiltävä

Verneri: Nätti on. Kiva punainen. Vähän kuparinen olemus

Tuoksu:
Arttu:

Vähän ehkä omenainen

Hene:

Marjainen, pysäyttävä,
ei sopiva nenän kautta nautittavaksi (vahinko)

Kalle:

Neutraalihtava

Leia:

Kossuinen tuoksu, glögiä? Stopping.

Tiia:

Tuoksuu gambiinalta, en muuta osaa sanoo

Veera:

Makea, omenainen, siirappinen

Veeti:

Marjainen, täyteläinen, viinan vivahde

Verneri: Glögi ja viina

SIVU 19

Maku:

Dokabiliteetti

Arttu:

Laimea gambina

Arttu:

No siis kylhän tää alas menee

Hene:

Pehmeä, omenainen, kirpsakka

Hene:

Oli kyllä shottina about €/$

Kalle:

Maku ihan normi gambe:

Kalle:

Dokabiliteetti huono, ei mee montaa shottia

pahaa, mutta nostalgista

Leia:

Ei kyl pyge. Hankala juoda vanhav viinan maun takia

Äää tuo huonoja muistoja.

Tiia:

Vähä vaikee dokaa

Makea ja punaisen makuinen.

Veeti:

Massiivinen potentiaali,

Leia:

Viuna mahtuu läpi

maku-alkoholisuhde erinomainen

Tiia:

On omenainen ehkä, alkoholinen

Veera:

Veera:

Makea aluksi, karvas lopuksi

Verneri: Alas menee.

Veeti:

Makea, lässähtänyt, pistävä

Hyvä
Ei aktiivisesti kuvottava

Verneri: Omenainen, alkoholi maistuu :)

(ainakaan tässä vaiheessa iltaa),
joten hyvä dokabiliteetti!

Kokonaisuus:
Arttu:

2/5, eihän tästä nyt nauti mutta alas menee

Hene:

All around ihan lit setti §/™

Kalle:

1+/5, nostalgia tuo plussan

Leia:

On tää parempaa ku kossu, mut en kyl oo gamben ystävä 2/5

Tiia:

2/5 mut en oo gambina fani

Veera:

3.1/5

Veeti:

3/5, soveltuu nopeisiin pyrähdyksiin, vahvasti omenainen

Kokonaispisteet:
2,34§/5™

Verneri: 3/5

UUSI GAMBINA
“Cocktail”, 21%,
valkoviinipohjainen, vuosikertaa 2021
10,19€

Ulkonainen olemus:

Tuoksu:

Arttu:

Edellee näyttää gambinalt

Arttu:

Gambemaisempi

Hene:

Ei muutosta edelliseen.

Hene:

Paljon raikkaampi kuin edellinen, tuoksuu omena

Kalle:

Ei sovi nenän kautta nautittavaksi (vahinko),

Selvempi vesiraja ehkä
Kalle:

Tummempi väri

Leia:

Täsmälleen samannäköinen kuin edelline

Tiia:

Samanlainen,
mutta tuntuu näyttävän tummempi

Veera:

Sama ku äske

Veeti:

Kirkas, olemukseltaan pirskahtelevampi

Verneri: Samalta näyttää

vahvempi inkiväärin lähellä oleva tuoksu
Leia:

Makea tuoksu

Tiia:

Paljon miedompi tuoksu kuin ensimmäisessä,
ei edes nii gambinainen

Veera:

Mieto, hento, karvaampi kuin eka

Veeti:

Paljon miedompi tuoksu. Viina haisee enemmän,
mutta kokonaisuus ei niin voimakas

Verneri: Makeampi tuoksu, ensimmäinen oli etikkaisempi

SIVU 20

Maku:
Arttu:

Katkerampi jälkimaku

Hene:

:D Pistävämpi maku,
marjaiset maut jäävät taka-alalle

Kalle:

Tymäkämpi, mutta pahaa tämäkin on

Leia:

Karvas jälkimaku, alussa makea ja raikas

Tiia:

Maistuu paremmalta, makeempi

Veera:

Ei niin makea, ”sameampi”, pistävä nielaistessa :D

Veeti:

Marjaiset aromit jäävät pistävän jälkimaun varjoon,
hieman laimeampi, snadisti katkeroiva kokemus

Verneri: Makeampi, raikkaampi, kirkkaampi

Dokabiliteetti
Arttu:

Siis kylhän tätä kellottais

Kalle:

Dokabiliteetti parempi kun edellisessä,
mutta pakotettuna tääkin menee

Hene:

Onhan tää ihan menevää tälleen nautittuna
3 osasena shottina kans

Leia:

Menee heikommin kuin edellinen

Tiia:

En jois mut mielummi ku ekaa

Veera:

Hyvähyvä

Veeti:

Heikompi kuin edellinen,
mutta oikein menettelevä

Verneri: Meneehän tämä, parempi kuin ensimmäisessä

Kokonaisuus:
Arttu:

3,5/5, kylhän tätä oikeesti jopa jois

Hene:

Edellinen oli kyl parempi/5

Kalle:

Kokonaisuus: 1,5 / 5 enemmän nostalgiaa enemmän plussaa. :D
luulin et tää ois se vanha gambe

Tiia:

2/5 mut en oo gambina fani

Veera:

3,5/5

Veeti:

e/5, soveltuminen nopeisiin pyrähdyksiin ei ihan vastaava, mutta iha ok

Verneri: 3.5/5

Kokonaispisteet:
(2,39*(edellinen oli kyl
parempi)) / 5

GT:N LUONTO
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Viikon

Koskikara

luontoretken

aikana

koskikarojen

tavat

Muuramenjoella tulivat hyvin tutuksi. Lintu majaili

JUUSO MIKKONEN

noin kilometrin mittaisen joen alajuoksulla melko
säännöllisesti. Yli yhtä yksilöä näkyi harvoin, mutta

Luonnolla on meille loputtomasti opetuksia, jos

yhdessä linnut lentelivät vauhdilla korkealla joen yllä

vain ehtii kuunnella. On helppo ajatella, että

ja

keskitalvi olisi huonoa aikaa lintubongarille, kun

millainen

valtaosa maamme siivekkäistä muuttaa etelään ja

kokonaisuudessaan

oksille jää tiaisten seuraksi pääasiassa yleisimpiä

todennäköistä että määrä asettuu 5-10 arvioon.

visersivät

toisilleen

määrä

kovasti.

pohjoisen
asusteli,

Epäselväksi
muuttajia

mutta

on

jäi,

joella
hyvin

varislintujamme: variksia, harakoita ja naakkoja.
Koskikara (Cinclus cinclus) on yksi monista etelään

Artikkelia kirjoittaessa luontotoimittaja on palannut

muuttajista, mutta sen opetus luonnon seuraajalle

Etelä-Suomeen ja talvi alkaa olla takana. Koskikaran

on, että kaikki – myös etelä – on suhteellista.

suunta

Linnun

koskenvarsien

normaali

pohjoisimpaan

pesimäalue

Eurooppaan,

rajautuu

mutta

aivan

talven

ja

etelän muuton myötä lintu on hetken aikaa

on

toinen:
siivekäs

on

todennäköistä

asukas

on

että

palannut

pesimäseuduilleen nauttimaan lämpenevistä ilmoista
ja suunnittelemaan seuraavan talven etelänmatkoja.

havaittavissa ympäri Suomen.
GT:n

luontotoimittajalle

Keski-Suomen

Muuramenjoki tuntuu tammikuun loppupuolen
pakkasissa kaikelta muulta kuin etelältä, mutta
niin

vain

joen

pesiytynyt

varrelle

yhden

laskettava

tai

määrä

on

vuodesta

kahden

pieniä

toiseen

käden

sormilla

koskikaroja.

Syynä

pyöreähkön varpuslinnun muutolle ei varsinaisesti
ole kylmyys, vaan sen suora seuraus; Skandinavian
pohjoisosien kovat pakkaset jäädyttävät koskien
pienet

joet

ja

purot,

jotka

ovat

elintärkeä

ravinnonlähde linnulle. Koskikaran tapa hankkia
ravintoa erottuu joukosta maamme linnustossa –
se

lentää

matalalla

yläpuolella

ja

virtaavan

syöksyy

kovaa

kosken

pinnan

vauhtia

veteen

pieneliöiden perässä. Lintu voi vajota aina matalan
puron

pohjaan

vastavirtaan

asti

välttäen

ja

kykenee

pintaan

juoksemaan

pomppaamisen

aerodynaamisen muotonsa ansiosta.
Palataan

Muuramenjoelle.

Toimittaja

matkasi

talven pakkasissa alueelle Ruotsin tai Norjan
Lapista Keski-Suomeen muuttaneen pikkulinnun
perässä, eikä joutunut pettymään. Jo toinen reissu
lyhyelle

ja

vuolaasti

ensimmäisen

virtaavalle

joelle

selkäpuolelta

paljasti
tumman

höyhenpalleron. Koskikara on pienen kokonsa ja
tumman

värityksensä

vuoksi

vaikea

havaita

mustana virtaavaa talvista koskea varten, mutta
asettuessaan lepäämään tai ruokailemaan joen
lumipenkoille tai hitaammin virtaavien kohtien
jääkansille erottuu lintu selvästi.

Koskikara (Cinclus cinclus) on
yksi monista etelään muuttajista,
mutta sen opetus luonnon
seuraajalle on, että kaikki – myös
etelä – on suhteellista.

RRRANKKASIMULAATTORI
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rrrRANKKA 2021

TEE SE ITSE
JUTUN KUVAT: VILLE HARMAALA

rrrRankalle perinteisesti kuuluu bussi, poika, lyhyet vessatauot ja lattiamajoitus. Jotta et jäisi siitä tänäkään vuonna
paitsi, ota yhteys kavereidesi kanssa omaan Zoom-bussiinne. Laita haalarit niskaan, istu epämukavasti sohvalle ja ota
juoma kouraan. Päättäkää kavereidenne kanssa rrRankan kesto. Tänä aikana tulee istua paikallaan haalareissa, syödä
epäterveellisesti, nauttia oluesta ja tarkoin ajoittaa vessakäynnit. Nukkuminen tapahtuu lattialla makuualustalla ja
herätys tapahtuu mahdollisimman epämukavasti ja äänekkäästi. Muistakaa simuloida myös excuja: joku esittelee itse
valitsemansa aiheen mahdollisimman epäkiinnostavasti. Esitelmän aikana kenekään ei tule katsoa puhelinta tai
puhua. Kaikista oleellisinta on ettei puhelin soi. Jos puhelin soi, olet koko rrRankka seurueelle kaljat velkaa. Oletko
valmis? Olit tai et, rrrRankkasimulaattorin on aika käynnistyä!

PUKEUTUMINEN
Haalarit
Nopeet aurinkolasit
Hassu hattu
Muista olla vaihtamatta vaatteita koko simulaation aikana!

PAKKAUSLISTA
Makuu- ja laattapussi
Makuualusta

SOITTOLISTA
Viime vuosien
rrrRankka-playlist
löytyy TÄSTÄ !

Vaihtovaatteita (oman arvion mukaan)
Peseytymisvälineet (vapaaehtoisia, mutta suositeltavia)
Evästä (niin nestemäistä kuin kiinteääkin)
Kimble & Beer Pong

BUSSIN VESSA-SIMULAATTORI:
Täytä vessa laatikoilla tms. niin, että pöntölle pääsee vain sivuttain ujuttautumalla.
Tämä on kuin vapaudut vankilasta kortti. Voit käyttää bussin vessaa koska haluat mutta vain kerran matkan aikana
sillä bussin vessa menee tukkoon tämän jälkeen.
Kun olet käyttänyt vessakertasi, saat käydä vessassa vain kun muutkin käyvät eli ns huoltsikka pysähdyksellä.
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BUSSISITSIT
TARJOILUUN:
sopiva määrä kertakäyttölautasia
ainakin 1 kpl kertakäyttöhaarukoita
2 kpl shottilaseja
2 kpl vesi/viinilaseja
1 kpl kertakäyttölusikka (riippuen jälkiruoan laadusta)
paperia, koska pöytä ja penkki menevät kuitenkin sotkuun
Lisäksi perus kossua, viinejä ja jallua (+ vesi on myös kiva)

ALKURUOKA:
RANKKA-NAKKI FEAT PULLAT
1 kpl nakkeja/makkaroita budjetista riippuen
2 kpl lihapullia, vegeversioon käyvät esim. pinaatti/porkkanaletut
Nakki ja lihapullat asetellaan (kuvassa näkyvään) muotoon ja tarjoillaan pieneltä kertakäyttölautaselta.

PÄÄRUOKA:
JUUSTO À LA MCDONALDS
1 kpl Mäkkärin juustohampurilaisia, 301 kcal
Tarjoillaan kääreessään sopivasti viilenneenä

JÄLKIRUOKA:
KEKSI OMA
Vuosien varrella on nähty niin muffinseja kuin vanukkaitakin,
Käytä luovuuttasi tai kysy vaikka IE:ltä menuun sopivat vinkit
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POIKARESEPTEJÄ

JAN JUVONEN
Kuten hyvin tiedetään, rrrRankka ei olisi juuri mitään ilman pojan (tai tytön) huumaavaa seuraa.
Tässä teille muutama helppo ja verrattain yksinkertainen resepti, joilla luonteikkaita kaikkien janoisten sankareita
voidaan valmistaa.
Huom! Muista pitää erittäin hyvää huolta hygieniasta valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa.

VALLATON WATTUPOJU
Tätä perinteikästä poikaa on valmistettu ainakin vuosina 2015 ja 2019. Huhupuheiden mukaan tätä on
jossain vielä pari pullollista ikääntymässä.

Raaka-aineet:
6 kg sokeria - ihan normi kidesokeri hoitaa homman, mutta panimosokeriakin voi käyttää
6-8 kg vadelmia - jos hommaat pakastettuja, niin muista keittää niitä hetki
500g rusinoita
1 pkt viinihiivaa
1 pkt ravinneruolaa
25l Vettä
Käymisen pysäyttäjä

Valmistus:
Puhdista ja desinfioi välineet
Liouta sokerit kuumaan veteen (sokerin liuetessa veden lämpötila laskee huomattavasti)
Lisää vadelmat ja rusinat (kannattaa käyttää siiviläpussia)
Sekoita joukkoon ravinnesuola ja hiiva (noudata pakkausten ohjeita)
Käymisastian kansi kiinni ja pönttö pois tieltä pöhisemään (käyminen kestää noin 2-3vko)
Käymisen jälkeen lappoa tuote puhtaaseen astiaan lisää käymisen pysäyttäjä ja anna sen olla vielä pari päivää
Lappoa tuote säilytys-/tarjoiluastioihin
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MINIMALISTIN PURISTIPOIKA
Tämä on poikaa puhtaimmassa muodossaan ilman mitään turhia hienouksia. Minimalistin puristipoika ei ole
kaikista helpoiten lähestyttävä, mutta rohkean tuttavuuden teon jälkeen se saattaa viedä järjen
mennessään. VAROITUS: Ei heikkohermoisille!

Raaka-aineet:
8kg sokeria
Turbo-/salamahiivaa
25l Vettä
Käymisen pysäyttäjä

Valmistus:
Puhdista ja desinfioi välineet
Liouta sokerit kuumaan veteen (sokerin liuetessa veden lämpötila laskee huomattavasti)
Sekoita joukkoon hiiva (noudata pakkauksen ohjeita)
Käymisastian kansi kiinni ja pönttö pois tieltä pöhisemään (käyminen kestä alle viikon)
Käymisen jälkeen lappoa tuote puhtaaseen astiaan lisää käymisen pysäyttäjä ja anna sen olla vielä pari päivää
Lappoa tuote säilytys-/tarjoiluastioihin

MYÖHÄSTELIJÖIDEN MATKAPOIKA
HUOM! Kokeellinen resepti. Tässä fokus on valmistusmenetelmässä ennemmin kuin raaka-aineissa.

Raaka-aineet (suuntaa antava):
5-8kg sokeria
25l vettä (voidaan myös käyttää mehua esim. omena, mutta tällöin kannattaa käyttää pienempää määrää sokeria)
Turbo-/salamahiivaa
Rohkeutta ja reipasta mieltä

Valmistus:
Mene rrrRankkabussiin tarvittavien välineiden ja raaka-aineiden kanssa
Desinfioi välineet niin hyvin kuin pystyt
Sekoita aineet käymisastiaan
Laita käymään ja odota paluuta niemeen
Poika on valmista nautittavaksi

PUUHASIVUT
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40 tekemistä korona-aikaan

1. Ota eväät mukaan ja lähde retkelle luontoon
2. Jumppaa kotona
3. Venyttele
4. Käy lenkillä tai kävelyllä
5. Aloita uusi sarja
6. Tee palapeli
7. Tee ristikoita tai sudokuja
8. Piirrä tai maalaa
9. Lähetä kortti jollekin läheiselle
10. Meditoi
11. Vietä spa-päivä
12. Lue kirjaa
13. Etä-afterworkit
14. Pelaa pelejä kaverien kanssa etänä, esim. https://skribbl.io/
15. Viininmaistajaiset
16. Siivoa turhat tiedostot tietokoneelta
17. Lajittele valokuvat ja tee niistä albumi
18. Tee suursiivous: pese ja järjestele sellaiset paikat kotona, joita ei normaalisti tule siivottua, esim. uunin takaa
19. Pese ikkunat
20. Siivoa viemärit
21. Lankkaa kengät
22. Korjaile kotia esim. kiristämällä löystyneet ovenkahvat
23. Huolla pöytä
24. Opettele jonglööraamaan
25. Väritä värityskirjaa
26. Neulo
27. Kokkaile uusia reseptejä
28. Leivo leipää tai pullia
29. Opettele soittamaan jotakin soitinta tai opettele uusi biisi
30. Konmarita kodin tavarat
31. Vaihda kasvien mullat
32. Istuta tai kylvä uusia kasveja
33. Osallistu killan PePuun
34. Opettele seisomaan käsillä
35. Laita parveke tai piha kevät kuntoon
36. Soita isovanhemmille
37. Nuku päikkärit
38. Kirjoita kirje
39. Aloita päiväkirja
40. Nauti kevät auringosta
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GT:n maaginen tulevaisuuslaatikko

MITÄ 2021 TUOKAAN TULLESSAAN?

Kurkista GT:n maagiseen tulevaisuuslaatikkoon!
Ensimmäiset kolme sanaa, jotka löydät, kuvaavat tulevaa vuottasi.
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Etäkokousbingo

Jollain on jäänyt
Netti pätkii ja tiput
pois kokouksesta

mikki päälle ja
Väärä kokouslinkki

kokous täyttyy
ihmeellisestä

Joku puhuu mikki
mutella

ähinästä ja
suhinasta

Kokoukseen
Joku osallistujista ei

“Näkyykö tää mun

ilman housuja/

työskentele kotona

ruutu nyt teille?”

yökkäreissä/

Jonkun kuva jäätyy

verkkareissa

“Mäpä jaan tästä

“Hei kuuluuko mun

Lasten ääniä kuuluu

Ihmiset puhuu

tän mun näytön...”

ääni?”

taustalta

päällekkäin

“Nyt sun ääni

Joku käyttää

pätkii”

hassua taustakuvaa

“Mistä mä saan
vaihettuu mulle
tollasen kivan
taustan?”

Joku hakee lisää
kahvia

“Nyt joltain kuuluu
ylimääräsiä ääniä.
Voisko kaikki
hiljentää oman
mikkinsä?”

Jonkun lemmikki
vierailee
kokouksessa

Sanot kokouksen
aikana ainoastaan

Jollain osallistujalla

“Moi”, “Kiitos” ja

näkyy pelkkä otsa

“Moi, moi”

"GT on kuin paprika.
Sen sisältä löytyvät
joskus pahankin
makuiset siemenet,
mutta jokin osa siitä
sopii aina tilanteeseen
kuin tilanteeseen."
GT:N TOIMITUS

