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FRANZISKANER 
HEFE-WEISSBIER
on vertailun oluista miedoin ja 
laajimmin saatavilla oleva, sil-
lä Oulussakin sitä on saatavilla 
Alkon lisäksi yhdestä jos toises-
takin kapakasta. Ulkonäöltään 
Franziskaner on tyylille uskolli-
sesti oranssinkeltainen ja samea. 
Kaadettaessa olut muodostaa ti-
heän ja pysyvän vaahdon. Tuok-
sussa on havaittavissa niin hii-
vaa, sitrusta kuin banaaniakin. 
Suutuntuma on keskiasteisen 
hiilihappoinen. Kokonaisuutena 
Franziskaner on helposti lähes-
tyttävä, suurta yleisöä kosiskele-
va laadukas perusvehnä. 

HACKER-PSCHORR 

HEFE-WEISSBIER 

Hacker-Pschorr Bräu ja 
Pschorr’n suku ovat keskei-
nen osa Münchenin historiaa – 
jopa säveltäjä Richard Wagner 
on omistanut panimolle yhden 
oopperoistaan.  Hacker-Pschorr 
Hefe-Weissbier’n valmistami-
sessa vehnä- ja ohramaltaita on 
käytetty suhteessa 2:1. Koko-
naisuutena Hacker-Pschorr oli 
hieman ennakko-odotusten vas-
taisesti selkeästi vertailujoukon 
heikoin esitys.

HOFBRÄU MÜNCHEN

MÜNCHENER WEISSE

Hofbräuhaus München perus-
tettiin vuonna 1589 herttua 
Wilhelm V:n toimesta ja on 
edelleen Baijerin osavaltion 

omistama. Vertailuun valittu 
Hofbräu München Münchener 
Weisse on viilattu suoraviivai-
seksi kesäjuomaksi maun ja 
tuoksun kustannuksella. Tästä 
huolimatta suutuntuma ei ole 
yhtä virkistävä kuin vertailun 
parhaissa oluissa. Hoegaarde-
nin ystäville tämä lienee vertai-
lun oluista helpoimmin lähes-
tyttävä.

PAULANER 

HEFE-WEISSBIER 

yllätti raadin positiivisesti. 
Tuoksu on raikkaan hedelmäi-
nen, erityisesti banaani on tun-
nistettavissa. Virkistävä hedel-
mäisyys jatkuu itse maussa, 
johon sopii hyvin juoman mie-
dohko hapokkuus. Päällimmäi-
senä makuna on miellyttävällä 
tasolla pysyvä makeus, mutta 
myös kitkeryyttä tuova humala 
on taustalla. Paulaner on ehkä-
pä vertailun paras patiojuoma.

SCHNEIDER WEISSE 

TAP 4 MEIN GRÜNES 

oli vertailun ainoa luomuolut 
ja samalla ainoa, jonka arvi-
ointiraati pystyi varmuudella 
tunnistamaan – Mein Grünes 
muistuttaa nimittäin etäisesti 
saman panimon Aventinusta. 
Schneider on myös vertailun 
vahvin olut, ollen alkoholipi-
toisuudeltaan lähellä vehnä-
bockeja. Tuoksussa on havait-
tavissa vehnän lisäksi hieman 
korianteria. 

WEIHENSTEPHANER 

HEFEWEISSBIER

Baijerin osavaltion omistama 
Bayerische Staatsbrauerei Wei-
henstephan on maailman vanhin 
yhä toiminnassa oleva panimo. 
Panimoalan yliopistotasoista 
koulutusta on järjestetty 1800-lu-
vun lopulta lähtien. Samean 
kullankeltainen Weihenstepha-
ner Hefeweissbier on kuin op-
pikirjaesimerkki hyvästä vaale-
asta vehnäoluesta. 
Vaahto muodostaa 
kestävän, kau-
niin ja korkean 
kukan kaadet-
taessa. Aromil-
taan ja maultaan 
Weihenstephaner 
kuuluu vertailun 
banaanisempaan 
joukkoon. Suutuntu-
maltaan olut on juuri 
sopivan hiilihappoi-
nen ja virkistävä. 
Jälkimaussa mieto 
humalointi voimis-
tuu hieman. 

Vertailun osa-alueita olivat kansain-

välisen käytännön mukaisesti tuoksu 

(0–10), ulkonäkö (0–5), maku (0–10), 

suutuntuma (0–5) sekä yleisvaiku-

telma (0–20), yhteensä 50 pistet-

tä. Testiryhmän muodostivat Oulun 

akateemisen olutseuran perustaja 

Ville-Valtteri Visuri ja Tero Luukko-

nen (järjestelyissä mukana Juho Tilt-

ti ja Juhani Teereniemi). Lue katta-
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Kultu ry
arkeologia, kirjallisuus ja 

kulttuuriantropologia

Index ry
informaatio-

tutkimus

Gieku ry
Saamen kielen ja 

saamelainen kulttuuri

Verba ry
vieraat kieleet

Communica ry
logopedia

Suma ry
suomen kieli

Humanistinen tiedekunta
Oulun yliopiston Humanistinen kilta ry on kaikkien Oulun yliopiston humanististen ainejärjestöjen - ja 

humanistiopiskelijoiden - yhteinen kattojärjestö.

Tiima ry
historia

Lääketieteellinen 
tiedekunta

Oulun Hammaslääke-
tieteen Kilta ry
hammaslääketiede

Oulun lääketieteen 
tekniikan opiskelijat ry
lääketieteen tekniikka

Oulun Lääketieteellinen 
Kilta ry
lääketiede

Oulun yliopiston 
Terveystieteiden kilta ry
hoitotiede

Oulun Yliopiston 
Biofyysikot ry
biofysiikka

Valenssi
kemia

Blanko ry
tietojenkäsittely-

tieteet

Histoni ry
biokemia

Syntaksis ry
biologia

Nikoli ry 
geotieteet

Atlas 
maantiede

Sigma-kilta ry
matemaattiset ja 

fysikaaliset tieteet

Luonnontieteellinen 
tiedekunta

Ei erillistä kattokiltaa.

Lääketieteen opiskelijat (ja yleensä 

kaikki muutkin) erottaa toisistaan 

selässä olevasta kiltalogosta.

Lääketieteilijöiden haalarit erottaa muista valkoisista 

tunnetun tulehduskipulääkkeen isosta logosta lahkeessa.

Luonnontieteellisen tiedekunnan 

ainejärjestöjen yhteisenä kattokiltana 

toimii Oulun Luonnontieteilijät ry.

O
ulu on Suomen suurista 
kaupungeista ikäraken-
teeltaan nuorin. Joka 

viides kaupunkilainen opiske-
lee parhaillaan korkeakoulus-
sa. Katukuvasta sitä ei kuiten-
kaan huomaa: kun brittiläinen 
kaupunkikulttuuriguru Charles 
Landry vieraili Oulussa vuosi 
sitten, hän hämmästeli yliopisto-
kaupungin keskustassa ammot-
tavaa opiskelijakulttuurityhjiötä. 
Opiskelijoita ja opiskelijatapah-
tumia toki on, mutta suolla kuu-
si kilometriä Rotuaarilta pohjoi-
seen. Ei siis ihme, jos opiskelijat 
tuntuvat joskus olevan Oulussa 
varsin näkymätön ihmisryhmä.

Tällä viikolla tilanne korjaan-
tuu, kun vappu ajaa opiskelijat 
Linnanmaalta kaikkialle kau-
punkiin. Haalareiden värikirjoa, 
juomalaulujen raikumista, kei-
nahtelevaa Wesibussia, lakki-
päistä Franzénia, mystisiä haala-
rikasterituaaleja ja kaikkea mah-
dollista luovaa hulluutta ihme-
tellään Oulussa tänäkin vuonna 
silmät pyöreinä ja toivottavasti 
myös hymy suupielessä. Useim-
mille kaupunkilaisille vappu 
on kaoottisuudessaankin aivan 
tervetullut opiskelijakulttuurin 
tuulahdus, jonka jälkeen Oulun 
keskusta tuntuu pitkään entistä 
hiljaisemmalta ja tylsemmältä.

Vappu on vain kerran vuo-
dessa, mutta opiskelijat voisivat 
piristää Oulun kaupunkia useam-
minkin. Meillä on omaperäistä, 
hienoa ja räväyttävää opiskeli-
jakulttuuria kuorolaulusta laa-
vuiltoihin ja teatterista juoma-
laulumaratoneihin. Se ansaitsisi 
reippaasti laajempaa näkyvyyttä 
niin katukuvassa kuin paikallis-

mediassakin. Sitä tapahtumam-
me voisivat helposti myös saada: 
heti OYY:n hallitusvuoden alus-
sa tuli selväksi, että kaupunki ja 
lehdistö ovat oikeasti kiinnostu-
neita opiskelijoiden tekemisistä. 
Oulun imagonkin kannalta on 
nimittäin sääli, jos sen nuoret ja 
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pahtumineen tyystin suolle. 

Miksi omaa opiskelijakulttuu-
riaan sitten kannattaisi marssit-
taa esiin? Hienojen ja uniikkien 
kulttuuritapahtumien näkyväksi 
tekeminen tarjoaa roppakaupal-
la myönteistä julkisuutta sekä 
järjestäjilleen että opiskelijoille 
ihmisryhmänä. Paitsi opiskelija-
myönteisyyttä, se lisää kaupun-
kimme viihtyisyyttä ja sitä kautta 
hyvinvointia. Oiva tilaisuus kau-
pungin valloittamiseen tarjoutuu 
jo 9.5., kun ylioppilaskunta jär-
jestää jo kuudennen liikunnallis-
kultturellin Amazing Oulu -kau-
punkisuunnistuksen. 

PS. Elo-syyskuun vaihteessa 
järjestettävät Oulun Päivät ko-
kevat tänä vuonna reilun nuoren-
nusleikkauksen ja täyttävät yh-
den viikonlopun ajaksi Rotuaarin 
kaikenlaisilla opiskelijakulttuu-
ritapahtumilla. Ylioppilaskunnan 
ja OSAKOn kulttuurivastaavat 
kokoavat ohjelmaa yhdessä kau-
pungin kulttuurisihteerin kanssa  
- sinäkin olet valtavan tervetullut 
mukaan ideoimaan, toteuttamaan 
ja ihailemaan lopputulosta!

Veera Adolfsen ja 

Laura Pistemaa

Molemmat kuuluvat 

OYY:n hallitukseen sekä 

- kulttuurijaostoon

Opiskelijakulttuuri 
suolta kaduille!

Amazing Oulu 
liikuttaa taas
Ville Koivuniemi, 
teksti ja kuva

Kaupunkiseikkailu Amazing 
Oulu liikuttaa oululaisia opis-
kelijoita 9. toukokuuta. Kaikille 
korkeakouluopiskelijoille avoi-
meen tapahtumaan voi osallis-
tua nelihenkisellä joukkueella.

Seikkailu lainaa ideansa 
Amazing Race -televisio-oh-

jelmasta. Tapahtumassa kier-
retään siis erilaisilla rasteilla 
ympäri Oulua. Mukaan tarvit-
see ainoastaan polkupyörän, 
jolla taitetaan matkat rastien 
välillä. 

Oulun yliopiston ylioppilas-
kunnalle Amazing Oulu on yksi 
vuoden päätapahtumia, joten 
projektia varten palkattiin pro-
jektisihteeriksi OYY:n viime 

vuoden hallituksen jäsen Suvi 
Pesonen. 

Pesonen muistuttaa, että mu-
kaan voi lähteä joko tosissaa tai 
kieli poskessa. ”Tämä on leik-
kimielinen kilapilu, jossa Oulu 
tulee tutuksi. Myös niille jotka 
ovat kotoisin Oulusta, kilpailu 
tarjoaa varmasti uusia näkökul-
mia”, Pesonen lupaa.

Amazing Oulu on vuoden 

ainoa Oulun yliopiston yliop-
pilaskunnan täysin alkoholiton 
tapahtuma. OYY:n kanssa jär-
jestelyissä on mukana Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta OSAKO.

”Kannustan kaikkia lähte-
mään mukaan. Tämä on muka-
va liikunnallinen kesänaloitus, 
sopivasi vapun rientojen jäl-
keen”, Pesonen sanoo.

  Amazing Oulu

MITÄ? Amazing Oulu on lii-

kunnallinen kaupunkiseikkai-

lu, joka noudattelee televi-

siosta tuttua Amazing Race 

-ideaa. Kilpailijat muodosta-

vat neljän hengen joukkuei-

ta, ja kulkevat pyöräilemällä 

Oulun kaupungissa vihjeiden 

perusteella liikunnallisilla 

rasteilla.

MISSÄ? Kilpailun rastit kul-

kevat ympäri Oulua. Jouk-

kueet kulkevat rasteilta 

toisille polkupyörillä.

MILLOIN? Tapahtuma jär-

jestetään keskiviikkona 9. 

toukokuuta. Kilpailu alkaa 

kello 10 ja kestää pitkälle 

iltapäivään.

MILLOIN VOI 
ILMOITTAUTUA? 
Imoittautua voi 19. huhti-

kuuta alkaen. Ilmoittautu-

minen loppuu 2. toukokuu-

ta kello 16. Kilpailuun mah-

tuu enintään 30 joukkuetta.

KENELLE? Kenelle tahansa 

korkeakouluopiskelijoista 

koostuvalle nelihenkiselle 

joukkueelle.

MITÄ MAKSAA? Nelihenki-

sen joukkueen osallistumis-

maksu on 10 euroa. Hintaan 

sisältyvät Survival kit –kisa-

kassi sekä kilpailun päät-

teeksi ruokailu ja sauna.

MITEN MUKAAN? Joukku-

een voi ilmoittaa mukaan 
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2.5. mennessä.

MITÄ ERITYISTÄ? Tapahtu-

ma on alkoholiton. Opiske-

lijoita halutaan kannustaa 

mukaan liikunnalliseen ja 

tervehenkiseen yhdessä-

oloon muiden aktiviteettien 

ohella. 

MISTÄ LISÄTIETOA? OYY:n 

nettisivuilta osoitteesta 
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ylioppilaskunnan Amazing-

sihteeri Suvi Pesoselta (suvi.

2$! -$-3 ''()4(&5%020-6"-

suunnistus löytyy myös 

Facebookista nimellä 

Amazing Oulu 2012.

Viime vuonna Amazing 

Oulun järjestelyihin osallis-

tunut Suvi Pesonen muis-

tuttaa, että tapahtumaan 

voi osallistua myös kieli 

poskessa, vaikka tosissaan-

kin saa olla.

ARVIO

Wapun olutekstra, 
vertailussa baijerilaiset 
suodattamattomat 
vehnäoluet

Vehnäolut on pintahiivaoluisiin 

lukeutuva oluttyyli, jonka val-

mistuksessa käytetään vehnä-

mallasta. Weißbier on yleisni-

mitys saksalaisista vehnäoluista 

(vähintään 50% maltaista oltava 

vehnämallasta).

Weißbier sisältää vaaleisiin 

lager-oluisiin verrattuna 1,5–2,5 

kertaisen määrän hiilidioksidia. 

Vehnäoluet ovat lisäksi hyvin 

miedosti humaloituja sekä huo-

mattavan hedelmäisiä; tuoksus-

sa on tavanomaisesti banaania, 

sitrusta tai molempia. 

Paras paikka nauttia vehnä-

olutta onkin kesäauringossa pa-

tiolla tai puistossa istuen. Weiß-

bier tarjoillaan oikeaoppisesti 

tiimalasin muotoisesta vehnä-

olutlasista, sopivan tarjoiluläm-

pötilan ollessa noin 8–12 °C. Pul-

losta nauttiessa saattaa käydä 

helposti ollihokkaset.

Ville-Valtteri VIsuri


