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si sitten. Syy myöhästymiseen on selvä:
päätoimittajan kyvyttömyys ajan hallintaan sekä kirjoittajien ahdisteluun.

TKK:lle tullessani kadotin täysin ajanta-

juni. Lupaan jatkuvasti tehdä enemmän
kuin ehdin. Kaiken lisäksi olen huomannut olevani vain yksi monesta saman ongelman kanssa painivasta. Itselle kasautuneiden tehtävien jakaminen eteenpäin
on haastellista, kun kaikilla on yhtä kiire.

Opintopisteet

ovat hankalampia ajanmääreitä kuin lukiomaailmaan kuuluvat
lähes valmiiksi täytetyt lukujärjestykset.
Mielestäni korkeakoulujen jos joidenkin
pitäisi pysytellä SI-yksiköissä. Erilaiset
vapaaehtoishommat ovat lähes mahdottomia aikataulutettavia. Maaliskuussa
opin jotakin kopiokoneista: 750 kaksipuolista aanelosta ei valmistu hetkessä.
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Puhinat
Kevät on opiskelijalle vuoden kiireisintä aikaa, mutta onneksi on kesä. Enää ei tar-

Bioinformatiikan
päivät 2008

vitse opiskella päiviä ja tehdä siinä sivussa vielä iltatöitä, vaan vaihtelun vuoksi voi
tehdä täyttä työpäivää ja opiskella iltaisin.

Arto Meriläinen

Tuntuu siltä, että kaikilla inkubiiteillä on jatkuvasti hurja kiire. Pitäisi saada koko

Bioinformatiikan seura järjesti Bioinfor-

ajan niin paljon aikaan, että mitään ei ehdi tehdä oikein kunnolla eikä levätäkään
ehdi. Tämänkin jutun deadline oli jo mennyt, ennen kuin ehdin edes aloittaa kirjoittamista.

Työn ja touhun keskellä on joskus vaikea löytää aikaa kiltatoiminnalle. Melkein aina

kiltapuuhiin käytetty aika on jostain muusta pois, ehkä opiskelusta, ehkä yöunista.
Onneksi kiltatoiminnasta on hyötyä. Kilta-aktiivi oppii kaikenlaista. Muutamassa
kuukaudessa olen ehtinyt selvitellä asioita laidasta laitaan, yhtä lailla yhdistyslain
kiemuroita kuin hapankaalimehun käyttöä sähköntuotantoon.

LUOVAn kautta tietoa lukiolaisille

Tärkein hyöty ja palkkio on kuitenkin - kliseistä,

mutta totta - se, että tietää olevansa hyödyksi.
Killasta on paljon iloa myös muille kuin hallituksessa istuville. Inkubion tapahtumat ovat hyvä
tapa tutustua muihin samaa alaa opiskeleviin.
Lisäksi kilta tekee yrityksiä tunnetuksi biolaisille
ja biolaisia yrityksille. Opintojen edunvalvontakin kuuluu killan velvoitteisiin.

Eräänä ongelmana on pidetty bioinfor-

matiikan heikkoa tunnettavuutta lukiolaisten (ja ylipäätään “tavallisten” ihmisten) keskuudessa. Puheenvuorossaan
Juho Rousu (Helsigin yliopisto) esitti ratkaisuksi bioinformatiikan blogin perustamista LUOVA-verkkolehden kotisivulle.
Toistaiseksi projekti on alkuvaiheessa,
mutta ajatuksena projekti kuulostaa hyvin lupaavalta.

Killan palvelut eivät kuitenkaan synny itsestään,

vaan mukaan tarvitaan innokkaita tekijöitä,
joilla on antaa silloin tällöin hetki kallisarvoista
opiskeluaikaansa. Siksi siis lopuksi häpeämätön
mainos: sinä, jotka et ole vielä mukana Inkubion
toiminnassa! Tule mukaan! Saat hyvän mielen ja
hyödytät paitsi itseäsi myös lukuisia muita inkubiittejä. Kilta on kiva.

Maija

matiikan päivät 16.5. yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Tietojenkäsittelytieteen laitoksella Kumpulassa. Päivään
sisältyi luentoja, lyhyitä esitelmiä, väitöskirjapalkinnon julkistaminen ja kaikkein
olennaisimpana – hyvää kahvia. Päivää
seuraamassa oli pieni ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ymmärsi aidosti vain
viimeisimmän päälle.

Esa Pitkänen (Helsingin yliopisto) esitti

© Jaakko Seppänen

ideaansa gradu- ja harjoittelupaikkojen
välittämisestä Internetiin perustettavalla
sivustolla. Ajatus otettiin yleisössä hyvin
vastaan, ja todennäköisesti palvelusta
tullaankin vielä kuulemaan.
Verkkojenkäsittelyä CytosCapella

Kerätyn datan ja tutkimustulosten esittäminen järkevällä tavalla on usein arvostettua. Biologisten ilmeöiden kuvaaminen pelkästään tekstillä on haastavaa, ja
siksipä apuun otetaan usein verkot.
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Tero Aittokallio (Turun yliopisto) esitteli

luennossaan Cytoscapea. Ohjelmistoa on
kehitetty vuosia pääasiassa biologisten
verkkojen käsittelyyn, mutta luennossa
painotettiin ohjelmiston soveltuvan nykyään ylipäätään minkä tahansa verkkojen käsittelyyn. Cytoscapen eduiksi hän
luonnehti ohjelman avoimuuden, valmiiden lisäosien määrän, sekä mahdollisuuden kirjoittaa lisäosia helposti itse.
Mallintamisen menetelmiä TKK:lta

Päivän

aikana Sami Kaski (Teknillinen
korkeakoulu) kertoi uusien menetelmien,
fuusion, relaation ja visualisaation, käyttämisestä biologisen datan analysoinnissa. Menetelmien pääajatus lensi korkealta ensimmäisen vuoden opiskelijan pään
yläpuolelta, mutta esimerkit selkeyttivät
hieman menetelmien käyttötarkoitusta.
Kaski kertoi käyttäneensä menetelmiä
neuroinformatiikan parissa tutkiessaan
eri aivoalueiden aktivoitumista.

Sampsa Hautaniemi (Biomedicum Hel-

sinki) esitteli luennossaan systeemibiologian merkitystä syöpätutkimuksessa.
Käytyään läpi syövän syntymekanismeja
Hautaniemi visioi ja kertoi syövän tutkimisesta systeemibiologian keinoin.
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Diplomivaiheen pääaine esittelyssä:
Bioautomatiikka
Arto Meriläinen, Jenna Kaisanlahti

Kiltakumppanuus

sähköläisten kanssa on poikinut (tai vasikoinut) monelle inkubiitille käsityksen piirianalyysin
ihanuuksista ja biotroniikasta. Entisen
sähköosaston kotoisilla käytävillä märehtiessä villit unelmat ovat laukanneet
kohti elektronisia lehmänsiipiä ja valoa
hohtavia sorkkia.

Robotiikan

Tulevaisuuden

alueella keskitymme tutkimuksessa ja opetuksessa megatronisiin
laitteisiin. Kemian puolella ajattelua hyödynnetään esimerkiksi biologisissa polttokennoissa. Tulevaisuudessa tunnemme
mielenkiintoa tähän suuntaan. Meillä on
bioniikan kurssi, joka käsittelee luonnon
soveltamista tekniikassa.

energiatekniikoihin liittyen tutkitaan esimerkiksi polttokennojen kehittämistä biologisten konseptien
mukaan, jolloin pyritään käyttämään
energiaksi hyödynnettävää biomateriaalia. Selkeästihän tulevaisuuden energiantuotantoon liittyvät ongelmat täytyy
ratkaista, ja tapamme on yksi mielenkiintoinen keino. Voi sanoa, että tähän liittyy
uusia innovaatioita, ja mahdollisuuksia
kaupallistamiseen.

Tutkinto-ohjelmalla on alusta asti ollut On
tarjottavana vihreää ruohoa naapuriaitauksissakin, ja vuoden alussa tiedekuntauudistus antoi usealle hallinnolliselle
sähköpaimenelle kyytiä. Tutustutaan ensimmäiseksi oman laidunmaan puolelle
hypänneeseen ruohomättääseen - Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen
tarjoamaan bioautomatiikan moduuliin.

Professori Aarne Halme, onko elektronisilla lehmänsiivillä jotain tekemistä bioautomatiikan kanssa?

”Tuota.

Voi niillä tulevaisuudessa olla-

kin.”

Mitä bioautomatiikka on?

myös toinen tulkinta, jossa yhdistetään insinööriteknistä ja biologista
materiaalia, jota esiintyy esimerkiksi
proteesitekniikassa tai ihmisen varaosatekniikassa. Sovellukset esiintyvät lähinnä lääketieteen puolella, emmekä ole
keskittyneet niihin. Tämän sijaan olemme kehittäneet apuvälinetekniikkaa, jolla
yritetään esimerkiksi parantaa kodin automaatiota. Vanhus- ja vammaisasukit,
jotka nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa halutaan pois varsinaisista hoitolaitoksista, voisivat elää itsenäisesti tämänkaltaisten apuvälineiden avulla.”

Tuleeko bioautomatiikkaa pääaineekseen
lukeneesta inkubiitista hullu professori vai
pelle peloton?

© Arto Meriläinen
Professori Aarne Halme joutui päätoimittajan kuvankäsittelytaitojen uhriksi.

Millaisia visioita siintää bioautomatiikan

DI:n taivaanrannassa kymmenen vuoden
päästä? Pelastaako hän Maailman?

”Voisi

sanoa niin, että bioniikka antaa
tietyn selkeän vision kehittää uutta. Maailman pelastavan tekijän veikkaaminen
niin tekniikassa kuin tieteessä on hyvin
vaikeaa, eikä mikään yksittäinen asia pelasta sitä kuitenkaan.

Toinen seikka on kodin automaatio, joka

tukee ihmisen elinkaaren jatkumista.
Muodostuvat ongelmat uhkaavat kaatua
päälle, mutta ovat ratkaistavissa energiaongelman tavoin. Tälläkin alueella on
mahdollisuuksia tehdä hyviä innovaatioita, ja saada kaupallista kasvuaikaa. Uskon, että hyvällä työllä tämä on mahdollisuus muiden joukossa.

Tutkimuksen puolella biologian hyödyn-

täminen bioniikan alalla on loppumaton
suo, sillä sieltä löytyy kiinnostavaa koko
ajan.”

”Bioautomatiikka ei ole yleisesti käytetty ”Tämähän
nimitys, mutta ohjelman erilaisia nimiä
miettiessä jouduttiin tekemään joitakin
kompromisseja. Käyttämämme termi on
bioniikka, ja käsitämme sen konseptin
niin, että luonnon järjestelmistä pyritään
siirtämään innovatiivisia asioita tekniikkaan. Tätä käytetään usealla tekniikan
alueella.
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on pitkälti ihmisen omasta
valinnasta kiinni. Tarjoamme tietenkin
tutkimuksen piirissä jonkin verran mahdollisuuksia, mutta tähtäämme myös
antamaan valmiuksia teollisuuden palvelukseen siirtymiseen. Tämähän on
selkeää tekniikkaa, mitä teemme. Tässä
annetaan varsin paljon valmiuksia, eikä
peruskoulutusvaiheessa minkäänlaista
valintaa opintojen puolella tehdä.”

7

Synapsi 2/08

Synapsi 2/08

Kyläsenaatti Teekkarikylän
vallan kahvassa

Miksi

kyläläisen kannattaisi kiinnostua
kylätoiminnasta? Vai kannattaisiko edes?

Mikä sai sinut innostumaan kylätoimin-

Maija Nevala

”Teekkarikylä

”Kyläsektori on Teekkarikylän ainutlaa-

on aivan uniikki kampus
Suomessa. Se sisältää halpojen opiskelija-asuntojen lisäksi valtavasti puitteita
erilaiselle teekkaritoiminnalle ja yhdessäololle, mistä varmasti jokainen teekkari on jo hyötynyt. Tämä on sen verran
arvokas asia, että kylästä kannattaa pitää huolta. Jos ei senaattorin arvokasta
titteliä itse himoitse, niin on hyvä ainakin
muistaa äänestää kylävaaleissa.

Vuodenvaihteesta

asti teekkarikylässä,
TKY:n Otaniemessä omistamissa asunnoissa, on pitänyt valtaa kyläsenaatti.
Aiemmin vastaavaa työtä ovat tehneet
muun muassa kyläjaosto, kyläneuvosto ja kylähallitus, mutta nykyään kylän
asukkaat valitsevat vuosittain 6-9 senaattoria, jotka päättävät muun muassa
kylän järjestyssäännöistä. Lisäksi senaatin alaiset toimikunnat käsittelevät esimerkiksi asukkaiden valituksia ja antavat
häiriköille varoituksia.

nasta?

tuisen luonteen vuoksi kiinnostanut heti
phuksista ja linnanisännöinnistä saakka.
Kylätoimintaan oli tullut paljon kehittämisideoita, joita halusin olla toteuttamassa. Sitä paitsi kellarikomeroiden
rojujen siivous hyvässä porukassa on yllättävän rentouttavaa puuhaa koulussa
puurtamisen vastapainoksi.”

Technik:
Energistä vettä imploosiolla

Synapsin

kysymyksiin teekkarikylästä
vastaa kyläsenaatin varapuheenjohtaja
ja Jämeräntaival 7:n linnanisäntä Mikko
Ikola.

Jenna Kaisanlahti

Nokian vesikriisi sai varmasti monet epäile-

Miten kyläsenaatin toiminta näkyy kyläläisille?

mään oman juomavetensä puhtautta. Onneksi internetin syvyyksistä pulppuaa ratkaisu tähänkin ongelmaan.

”Konkreettisimmin

Huipputeknisiä

senaattorit näkyvät tietenkin wappuna Smökin katolla
julistamassa wappuriehaa. Esimerkiksi
romupyöräkeräykset ja kellarivarastojen
siivoukset ovat suurimmaksi osaksi senaatin talkootyötä. Kyläsenaatti järjestää
myös saunailtoja asukkaille pari kertaa
vuodessa ja vastaa yleisesti kyläasioista
ja yhteydenpidosta linnanisäntiin.”

© Jenna Kaisanlahti
Muun muassa kuvassa näkyvä JMT3 kuuluu kyläsenaatin vastuualueeseen.

ehdotukset ovat aina tervetulleita ja
newssikeskusteluihin kannattaa osallistua. Kyläsektori lukee niitä kyllä aktiivisesti.

Miten ihan tavallinen Teemu Teekkariky- Naapuri- ja meteliongelmat voi hoitaa
läläinen voi vaikuttaa asumiseensa?
”Ensisijaisesti

toimimalla tietenkin itse
vastuullisesti, ettei turhaan jätä romupyöriä ja tavaroita kellarikomeroihin
lojumaan. Myös palaute ja kehittämis-
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linnanisännän kautta ja pienet huoltotyöt hoituvat suoraan huoltoyhtiöön yhteyttä ottamalla. Wapun jälkeisiin kylän
siivoustalkoisiin on perinteisesti osallistunut myös kymmeniä vapaaehtoisia
asukkaita.”

ratkaisuja tarjoavalla www.
ektahealing.net -sivustolla esitellään vortexvesienergisoija, jonka avulla eloton hanavesi
”latautuu ja muuttuu jälleen energiseksi, eläväksi ja terveelliseksi”.

Juomavesijärjestelmämme

nimittäin estää
veden luonnollisen pyörteisen kulun ja siten
jättää veden muistiin negatiivisia jälkiä, jotka
tekevät vedestä elotonta.

Sivuilta

tilattavissa oleva Vortex-vesienergisoija sisältää imploosion avulla tuotettua
energistä vettä, joka energisoi myös läheisyydessään virtaavan veden. Vortex-vesienergisoija ei kuluta sähköä, sillä se ammentaa
energiaa ympärillämme vaikuttavasta kvanttimerestä, jota kutsutaan myös eetteriksi.

Yllä: Tavallinen vesijohtovesi
Keskellä: Energisoitu vesi
(feminiininen rakenne)
Alla: Energisoitu vesi
(maskuliininen rakenne)
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Vesipoikien matkassa
Venla Pouru

Kesän lähestyessä on yaika laajentaa toimintatapoja ja sukeltaa alkoholittomien
drinkkien maailmaan. S napsi kertoo miten - ja miksi.
Eräänä huhtikuisena iltapäivänä, joka sattui edeltämään Helsinginkadun Approa,

kokoonnuimme etkoilemaan. Erikoiseksi nuo etkot teki se, että linja pidettiin tulevan
illan haasteita silmälläpitäen alkoholittomana - pöytään kannettiin lähinnä vichyä
ja mehua. Katsellessani opiskelutovereideni epäuskoisia ilmeitä, ymmärsin, että saman voi toteuttaa tyylikkäämminkin. Otin siis askeleen tuntemattomaan ja lähdin
tutustumaan alkoholittoman juomakulttuurin tuotteisiin, jotka myös mocktailena
tunnetaan.

Alkoholittomien drinkkien olemassaoloa perustellaan sillä, että ne tarjoavat esimer-

triviaaliratkaisu Pommacin ohella vaikkapa Ginger Alea. Kokeilun arvoinen on myös
valkoisen greippimehun, johon lisätään muutama tippa sitruunatiivistettä, ja
soodaveden sekoitus. Juomaa voi varioida myös korvaamalla sitruunatiiviste päärynämehulla (jolloin kumpaakin mehua tulee 1 osa) ja lisäämällä tähän 2 osaa soodavettä. Jos joutuu skoolailemaan useaan kertaan, joku näistä voi osoittautua voittajan
valinnaksi.

Pseudodrinkkejä

Kaikkien alkoholittomien drinkkien äiti on tietenkin Shirley Temple. Tämä klassikko

valmistuu, kun laittaa lasiin jäitä, täyttää sen inkiväärilimsalla (Ginger Ale) ja appelsiinimehulla 2:1. Lopuksi lasin pohjalle valutetaan kerros grenadiinisiirappia ja koristellaan cocktail - kirsikalla. Tuloksena on tavallisen näköinen, makeahko drinkki.

kiksi autoilijoille ja raskaana oleville mahdollisuuden nauttia illasta: illanvietto kokislasi kädessä voi tuntua lattealta muiden nauttiessa mitä mielikuvituksellisempia
drinkkejä. Tipattomalla linjalla pysyminen ei kaipaa perustelua myöskään teekkariyhteisössä - alkoholiton juhliminen on monelle luonteva vaihtoehto. Toisaalta alkoholittomissa pysyminen voi olla silloin tällöin järkevää vaihtelua paatuneemmillekin
tumuttajille.

Internetin hakukoneen konsultointi aiheen tiimoilta vei paitsi Raittiuden ystävät ry:n
sivuille, myös monien mielenkiintoisten drinkkivinkkien pariin. Alkoholittomiin drinkkeihin sopivat monet tavalliset drinkkiaineet: soodavedet, tonicit ja Alkon ja markettien myymät grenadiinit eli makusiirapit. Pienellä vaivannäöllä myös perusblandiksista saa kehitettyä tilaisuuden mukaan raikkaita, tyylikkäitä ja juhlavia juomia.

Kesä kuohumaan

Wapun ja kesän juhlien suorittaminen ilman skumppaa saattaa kuulostaa haasteelta. Jos ei kuitenkaan halua kuplien nousevan päähän, kannattaa vaihtoehdoksi valita
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Monista tutuista drinkeistä voi myös modifioida alkoholittoman version. Esimerkiksi
”Dry Martini” syntyy, kun sekoitetaan 5 cl tonicia ja 1 cl limemehua, oliivia unohtamatta.

Myös jekkubatterya voi jäljitellä sekoittamalla puolet ja puolet energiajuomaa
sekä spriteä tai vichyä ”Kuplabatteryksi”. Bloody Maryn kiltimpi sisar Virgin Mary
syntyy, kun sekoittaa shakerissa 12 cl tomaattimehua, 2 tl sitruunamehua, pari tippaa Tabascoa, 5 tippaa Worcestershirea sekä suolaa ja pippuria. Juoma siivilöidään
jäillä täytettyyn lasiin ja koristellaan klassisesti sellerillä.
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Hifistelijän kannattaa kokeilla kansainvälisestikin tunnettua alkoholitonta drinkkiä,

Pussyfoot Cocktailia. Laita shakeriin jäitä, lisää 8 cl appelsiinimehua, 4 cl sitruunamehua sekä 4 cl limemehua, 1 cl punaista grenadiinia sekä kanamunan keltuainen
ja ravista kunnolla. Siivilöi juoma jäillä täytettyyn viinilasiin ja koristele appelsiininviipaleella.

Toisaalta alkoholittomia drinkkejä voi valmistaa paljon vähemmälläkin vaivalla: nopea ja helppo drinkki syntyy vaikkapa sekoittamalla soodaveteen tujauksen makusiirappia (esim. yhdistelmää mustikka-vanilja).

Teekkarispeksi kulissien takaa
Antti Heikkilä, Jenna Kaisanlahti, Liisa-Maija Keinänen, Janne Peltola, Noora Tujunen

Tänä keväänä Inkubion hallitus sai kokea sen karvaasti: sihteerin ja opintomestarin

jatkuvat poissaolot kokouksista, päätoimittajan kiertueen mittainen loma, labratakkivastaava juoksemassa ympäri lavaa kuin latvasta lahonnut. Tänä vuonna he olivat
onnistuneet houkuttelemaan myös entisen ISOhenkilönsä mukaan. Viestintämestarin sanoin: ”Teekkarispeksi – ja niitä ihmisiä ei sen koomin näkynyt.”

Etanolittomia erikoisuuksia

Janne, tuottaja

Innovatiivisella ainesten käytöllä voi saada aikaan omaperäisiä yhdistelmiä. Vai mil-

Oletko aina pohtinut, kenen syytä on, Olin

tä kuulostaa Vihreä velho? Juomaan tulee 1 dl pieniä koivunlehtiä ja 1 dl mustaherukanlehtiä huuhdottuna. Päälle kaadetaan 0,5 litraa kuumaa vettä, ja annetaan
hautua 10 min. Seos siivilöidään, mukaan lisätään 2 rkl hunajaa, ja tarjotaan appelsiininviipaleella sekä sitruunamelissalla koristellusta lasista. Kuulostaa juuri siltä,
mitä ennakkoluuloton biolainen alkukesästä kaipaa.

On

hyvä muistaa, etteivät alkoholittomat
drinkit kuulu ainoastaan kesään. Talvella ystävät voi koukuttaa minttukaakaolla: Kuumennetaan kattilassa 2 dl maitoa, 1 rkl kunnon
kaakaota, ripaus sokeria sekä 4 After Eighttai Fazermint-minttusuklaapalaa melkein
kiehuvaksi. Minttuviinaa ei voi tulla ikävä.

että kaikkialle Teekkarikylään leviää
speksijulisteita; kuka päättää kellonajan,
jolloin kiertuebussi kaartaa Jämeräntaipaleen varteen; kuka puhuu ympäri
teatterien pensiöt, jotka eivät haluaisi
päästää harrastelijoita kotiperälleen tekemään teatteria ja kuka toimittaa viimeisen näytöksen Speksihymniin kaikille
ruusuja?

vuoden 2008 Teekkarispeksissä
tuottajana. Produktion kolmen tuottajan
tehtävänä on pitää koko produktion pakka käsissään. Taiteellinen vastuu on toki
ohjaajalla. Tuottajat eivät ole vastuussa
minkään yksittäisen osa-alueen toiminnasta, vaan projektin kokonaishallinnasta ja niistä pienistä yksityiskohdista, joita
muut eivät muista hoitaa tai heille ei ole
tajuttu delegoida. Erityisesti tuottajat

© Antti Rasinen
Janne työskentelemässä Teekkarispeksi ry:n kerhotilassa, Rappiolla.
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vastaavat produktion raha-asioista – produktion budjetin laatiminen on syksyn
tärkeimpiä asioita.

Tuottajat

produktion tekemisestä tulee kaikille kivaa. Speksi hiljenee jouluksi tauolle (paitsi sanoittajat ja sovittajat, jotka pakertavat joululoman yli), mutta heti jonain
tammikuun alun viikonloppuna tuottajat
ja ohjaaja järjestävät peruskoulutuskauden, jossa produktiolaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja näyttelijät käyvät
ensimmäistä kertaa lavalla ”kahlaten”
tulevan lempilapsensa läpi.

vaikuttavat ensisijaisesti kulissien takana (tänä vuonna tosin yksi
tuottajista soitti bändissä ja toinen oli
tanssijana) ja heidän urakkansa alkaakin
jo kauan ennen useimpia muita produktiolaisia. Speksin taustavoima, Teekkarispeksi ry, valitsee kesäkuisessa vaalikokouksessaan uudet tuottajat, jotka Peruskoulutuskautta voisi sanoa produkhyökkäävät välittömästi työn touhuun. tion kriittiseksi hetkeksi. Tämän jälkeen
Heinäkuussa pitää haastatella ohjaajik- produktio on kuin alamäkeen karannut
si hakevat (produktion
elefantti pyörillä – sitä
ohjaaja on yhdistyksen
voi vielä vauhdin kasva”Tämän jälkeen
työntekijä, jonka esimieessa yrittää tönäistä hieproduktio
on
hiä tuottajat ovat), jonka
man eri suuntaan, mutta
kuin alamäkeen
jälkeen onkin jo aika valitärkeintä on valmistelu.
karannut
eleta käsikirjoituskilpailuun
Tuottajat ovat periaatosallistuneiden joukosta
teessa tämän hetken jälfantti pyörillä--”
tulevan speksin käsikirkeen tarpeettomia, mutjoitus. Syksyllä neuvotelta käytännössä stressi
laan kiertuepaikkakuntien kanssa, kei- alkaa vasta tällöin. Vielä on jäljellä pakettellään kahvia improvisaatiokursseille, tiautojen noutamisia, viimeisten puuttehdään erilaisia sopimuksia (vakuutuk- tuvien esineiden metsästämistä speksin
set, teatterien käyttöajat, kiertuebussit, kerhohuoneelta muiden jo odottaessa
pakettiauto) ja tehdään eri säätiöihin kiertuebussissa, lehtihaastatteluita, paiavustushakemuksia. Marraskuuhun men- kattavia tanssijoiden hiertymiä, ruoannessä enin osa taloudellisesti suurista asi- laittoa harjoitusviikonlopussa, juomien
oista on jo sovittu.
kanniskelua ensi-illan saunaan, cocktailpalojen valmistamista sponsoreille…
Itse produktio käynnistyy marraskuussa,
kun ohjaaja valitsee improkurssilaisten Eri hommien listaaminen veisi vähintään
joukosta näyttelijät, minkä jälkeen bändi yhtä paljon aikaa kuin niiden hoitaminen.
sekä tanssijat valitsevat omansa muiden Speksi kuitenkin antaa enemmän kuin
osa-alueiden (tekniikka, lavastus, AD: ottaa, eikä mikään vedä vertoja hetkelle,
t, puvustus…) rinnalla. Tässä vaiheessa kun seisoo monisatapäisen yleisön edestuottajat yrittävät pitää silmällä, että sä ja toteaa ”Teekkarispeksi 2008, olkaa
kaikki saavat tarpeeksi tekijöitä, jotta hyvä!”
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Antti Heikkilä, näyttelijä

Päädyin speksiin mukaan heti fuksivuo-

den syksyllä. Kampusriehassa törmäsin
speksin ständiin, jolla ilmoittauduin sitten improvisaatiokurssille. Alunperin en
aikonut näyttelijäksi vielä ensimmäisenä
vuonna, mutta minua pyydettiin mukaan
ja suostuin.

Tyypillinen speksipäivä kiertueella alkaa
aikaisin teatterille saavuttaessa. Tekniikan ihmiset sekä lavastus alkavat kasata valtavalla vimmalla lavaa. Näyttelijät
tarkistavat pukunsa sekä rekvisiittansa
ja maskeeraavat itsensä. Kun bändi on
suorittanut soundcheckin puolen päivän
maissa, näyttelijät pääsevät laulamaan
biisejään.

Kahta tuntia ennen esitystä suoritetaan

tekninen läpimeno, jossa näyttelijät ja
tanssijat yhdessä käyvät kohtaukset läpi,
tarkistavat kohtausten vaihdot ja katsovat tanssipaikat biiseihin valmiiksi. Sen

jälkeen näyttelijät siirtyvät omaan rauhaan lämmittelemään ja keskittymään.

Esityksen

jälkeen alkaa samanlainen
kiire kuin aamulla. Näyttelijät keräävät
rekvisiittansa lavalta ja menevät vaihtamaan esiintymisvaatteet pois. Sen jälkeen näyttelijät auttavat parhaansa mukaan purussa.

Parasta

speksissä on ihmiset. Fuksivuonna ystäväpiiri muotoitui hyvin pitkälti speksiläiseksi, mikä tarkoittaa tuttuja lähes kaikilta osastoilta. Speksiläiset
ovat yleisesti ottaen todella mukavaa ja
avointa porukkaa ja vaikka voisi kuvitella, että niin tiiviiseen ja vankan yhteisen
historian yhdistämään porukkaan olisi
vaikea päästä mukaan, tilanne on pikemminkin päinvastoin.

Opiskelujen

viivästymisen voisi katsoa
speksin ikävimmäksi piirteeksi. Itsel-
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läni tosin ei käynyt niin, vaikka kaksi varsin vilkasta kevättä takana onkin. Koulukavereitakin tulee laiminlyötyä speksin
aikana, mutta he ovat jo oppineet ymmärtämään vapun aikaan koloistaan ryömivää, kummia juttuja hokevaa speksikansaa. Suomen vähäluminen kesäkään
ei saa speksikipinää sammumaan, sillä
syksyn taas koittaessa mielessä polttaa
jo: ”Uudestaan!”

Lissu, tanssija
ja Teekkarispeksin mahtavuudesta, mietin syksyllä, olisiko siellä jotain minullekin
tarjolla. Tiesin, että lähes
kaikki ISOilemani fuksit
olivat speksiin edellisenä vuonna imeytyneet,
joten uusia Otaniemiharrastuksia kaivatessa
päätin mennä tutustumaan Speksin tarjoamiin
tanssitunteihin.
syksyn mittaan
jooga-, capoeira- ja
showtanssitunneilla, rekrytointisaunassa ja speksisitseillä. Näiden myötä
minulle oli ilmiselvää,
että haen kevään speksin
tanssiryhmään. ”Tanssikoe” oli loppusyksystä
ja ennen joululomaa sain
tiedon, että olin läpäissyt seulan. Jipii.

tanssitreenit. JMT3:n monitoimitila tuli
tutuksi, kun siellä hikoiltiin kolme tuntia
kolmena päivänä viikossa. Kuin ihmeen
kautta meillä oli pikkuhiljaa kasassa 9
hyvin erilaista koreografiaa, kukin koreografinsa näköinen. Läpimenoissa ennen
varsinaista kiertuetta tanssit ja näytelmä
vihdoin rakennettiin kokonaisuudeksi,
jota harjoiteltiin, harjoiteltiin…

Kiertue oli osittain rankka, mutta sitäkin

Kuunneltuani kesän mittaan Antin juttu-

Kävin

Kevätlukukauden alkaessa alkoivat myös

hauskempi. Tuli nähtyä monta uutta kaupunkia ja todettua kuinka hyvä poppoo
speksi onkaan kokonaisuudessaan. Näyttelijät, tanssijat, bändi
ja muut muodostuivat
onnistuneesti osiensa summaksi ja vastaanotto oli kaikkialla
todella
positiivinen.
Olin aivan yllättynyt
kaikista kehuista, joita
speksi ja myös tanssijat saivat. Kaikki toimi
täydellisesti.

Vasta

Lappeenrannan
keikan jälkeen heräsin
speksiunesta ja tajusin
viettäneeni koko kevään produktion parissa. Seurasi sitten vähän
astetta rankempi tenttiviikko… Mutta oli se
sen arvoista.

© Mikko Hiekkataipale
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Noora, maestro

Olen

soittanut melkein koko pienen
ikäni jotain instrumenttia: aluksi pianoa,
joka vaihtui parin välivuoden jälkeen huiluun. Olen soittanut melko monipuolisissa kokoonpanoissa pienehköstä sinfoniaorkesterista puhallinkvartettiin. Bändissä
soittaminen ja siihen liittyvät asiat, kuten
esimerkiksi mikitys, olivat ennen speksiä
hieman tuttuja erinäisten lukiossa viriteltyjen projektien kautta.

Tervetuloa

opiskelemaan -sälää selatessani satuin jostain äkkäämään Teekkarispeksi-nimisen yhdistyksen, jonka
toiminta vaikutti taidelukiosta yliopistomaailmaan siirtyvän silmiin houkuttelevalta. Niinpä päädyin fuksisyksynäni
(2006) jonottamaan paikkaa improkurssille ja lopulta soittamaan kevään produktion Hovimestari on syyllinen bändiin.
Pelkkä rivibändiläisen ura ei ihan riittänyt
ja tänä vuonna olen heilunut vähän isommassa roolissa maestrona eli bändivastaavana. Olen ollut toimikautena 07-08
myös speksin puvustovastaava. Ensi kaudella tähtäimessä olisikin sitten bändissä
istumisen lisäksi hallitusnakki.

telijöille ja tanssijoille helpottamaan harjoittelemista.

Esityskaudella

tavallinen päivä alkaa
tietenkin roudauksella, johon ideaalitilanteessa koko bändi osallistuu. Tämän
jälkeen bändi lähinnä tappaa aikaa ja
odottelee soundcheckiä. Soundcheckin
jälkeen ehtii yleensä hyvin käydä vielä
syömässä ja/tai kaupassa. Noin tuntia
ennen esitystä olisi hyvä olla jo vähintään
meikit naamassa, nuotit nuottitelineessä ja soitin kasattuna. Esityksen jälkeen
bändiläiset auttavat tekniikkaa muun
muassa kerimällä piuhoja ja tietenkin
roudaamalla valmiit ständi- ja piuhalaatikot bussiin.

Parasta speksissä on ehdottomasti koko

esityskausi. Kun on viettänyt kuukauden
hyvin tiiviisti yhdessä produktiolaisten
kanssa, iskee viimeisen keikan jälkeen
kummallinen tyhjyys, johon ainoa lääke
on lähteä mukaan seuraavanakin vuonna.
Hienoa on myös, että mukaan pääsevät
kaikki kaappimozartit, peräkammarien
einoleinot ja autotallirembrantit. Vaikka
pensseli pysyisi kädessä vähän huo-

Bändin hommat alkavat kak-

si kertaa viikossa pidettävien
treenien muodossa suurin
piirtein tammikuun puolessa
välissä. Näiden viikoittaisten
tapaamisten lisäksi bändi vetäytyy kevään aikana yhdeksi
viikonlopuksi niin sanotulle
painileirille soittamaan ja
vahvistamaan yhteishenkeä.
Kun ykkösbiisit alkavat olla
siedettävässä kunnossa, ne
nauhoitetaan annetaan näyt-

© Heikki Ahlgren
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nommin tai tanssijalka vipattaisi väärään
tahtiin, löytyy innokkaille tekijöille aina
jotain sopivaa puuhaa. Ikäviä asioita on
hankala keksiä mutta sanotaan nyt vaikka suorittamatta jääneiden kurssien takia
venyvät opinnot ja erityisesti Tampereen
keikan jälkeinen krapula.

”Ikäviä asioita on hankala
keksiä mutta sanotaan nyt
-- Tampereen keikan jälkeinen krapula.”

Jenna, valoteknikko

Lähdin fuksisyksynä (-06) speksin bändi-

jameihin havittelemaan basistin paikkaa.
Kohtasin jameissa parempani, mutta
speksi imaisi mukaansa tuloksena spotin
(eli seurantaheittimen käyttäjän) paikka
valotiimistä ilman aiempaa kokemusta.

maan aikaan valomies tikkaiden kanssa,
lavastaja mallaamassa penkin paikkaa
ja tanssija treenaamassa koreografiaa.
Jossain vaiheessa soppaan lisätään vielä
sound check ja näyttelijä lavalle laulamaan.

Valotekniikkaa

Lopuksi valopöytään ohjelmoidaan sekä

pääsee toteuttamaan
käytännössä vasta kenraalissa, joten
treenikausi (tammi- maaliskuu) on hiljaista. Valotiimi auttaa kuitenkin roudauksessa läpimenoissa (eri osa-alueiden
yhteisharjoitukset), joita on noin kuukauden ajan ennen ensi-iltaa. Tänä vuonna
olin valojen lisäksi sanoitustiimissä, jonka
hommat alkoivat joulukuussa.

kohtausvalot että jotain vilkkuvaa ja
värikästä biiseihin. Ohjelmointi kuuluu
kahdelle valotiimin pomolle, jotka ovat
suunnitelleet valot etukäteen yhteistyössä ohjaajan kanssa. Kaksi spottia valaisevat laulavia näytteljöitä biisien aikana.
Tylsyys ei yllätä, koska omstartit tekevät
joka esityksestä erilaisen.

Useimmat esityspäivistä ovat rakennus- Esityksen
päiviä, jolloin kamat roudataan paikalle ja
lava sekä bändi laitetaan esityskuntoon.
Teatterimaisissa esiintymispaikoissa on
sopiva valokattaus katossa valmiina ja
heittimet vain suunnataan ja kalvotetaan
uudelleen. Joskus hommat alkavat trussien kasaamisella ja heittimien paikoilleen
kiinnittämisellä.

Speksissä eri osa-alueiden yhteistyö on

tärkeää, sillä lavalla saattaa risteillä sa-

jälkeen kaikki rakennelmat
puretaan. Speksissä kaikki roudaavat,
joten lava tyhjenee yllättävän nopeasti.
Kiertueella speksiläisiä odottaa roudauksen jälkeen ruoka, juoma, sauna ja bileet.
Hyvä meininki ja yhteishenki auttavat
jaksamaan pitkiksi venyviä päiviä. Vasta
tenttiviikolla saattaa harmittaa, kun toteaa ettei kiertuebussissa tullut hirveästi
opiskeltua.

© Tony Nysten

Päätoimittaja haluaa sinut!
Tule tekemään kiltalehteä, jolla on tarkoitus.
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