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Välillä vähän harmittaa
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston toimintaa seuratessa tulee aina
silloin tällöin sellainen olo,
että me teekkarit olemme
taakka muille ylioppilaskuntamme jäsenille. Teekkareilla on vuosikymmenien perinteitä, joiden rikkominen ei
useimmille meistä tule kuuloonkaan.
Välillä pelkään, että kylterit
ja taikkilaiset luulevat teekkareiden olevan harmaata
massaa, jota kiinnostaa vain
tekniikka, kokoomuksen jäsenkirja ja wapun traditiot.
Tulevaisuudessa teekkarin
silmissä siintää tietenkin rivitalonpätkä, farmarivolvo,
kultainen noutaja ja 1,8 lasta.
Totuus on kuitenkin se, että
Aalto-yliopiston teknillisessä
korkeakoulussa opiskelevien
tuhansien teekkareiden joukkoon mahtuu jos jonkinlaista
tallaajaa. Yksi haluaa pelastaa maailman nujertamalla
syövän, toinen suunnittelemalla ympäristöystävällisem-

piä materiaaleja. Kolmatta ei
voisi maailman pelastaminen
vähempää kiinnostaa.
Tämä lehti on jälleen osoitus
siitä, kuinka monipuolisia mielenkiinnon kohteita
tämänkin pienen killan sisältä
löytyy. On ruoka- ja juomaaiheisia juttuja, kulttuuria ja
designia, liikuntaa, vinkkejä
wapun viettoon ja kirjeitä
vaihto-opiskelijoilta.
Tämän lehden ilmestymisen
myötä toivomme myös sinulta, rakas lukija, palautetta.
Synapsin lukijakysely on nyt
avoinna Inkubion Internetsivuilla osoitteessa
www.inkubio.fi. Vastaamalla voit voittaa yllätyspalkinnon! Edelleen palautetta saa
myös lähettää toimitukselle
osoitteeseen
snapsi-toimitus@list.ayy.fi.
Rattoisia lukuhetkiä keväisen
Synapsin parissa!
Henna Vepsäläinen,
päätoimittaja
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Maksatko liikaa kupposestasi kuumaa? Haluaisitko kokeilla uutta, vaikka ei ole varaa? Ei hätää, kaislikossa suhisee, kun sinne huudetaan. Neljä inkubiittifuksia lähti mustan öljyn lähteelle puolestasi
ja koeajoi paikallisen ostoskeskuksen valikoimat.
Raatimme tökerösti kaappasi
Inkubion opintopiiriltä tilat
ja kerääntyi vireään luokkamiljööseen sokkotestaamaan kuutta eri kahvilaatua
taulutussien haistelun lomassa.
Raadin työnjako oli alusta
alkaen selvä. Vili ”hallituksen pöytäkirja” Auvinen
viihdytti muuta tuomaristoa
vetämällä kahviaiheista hirsipuuta allekirjoittaneen kaataessa valmiit sumpit tasaisen
varmasti pöydille. Aalto-yliopistoa raati kiittääkin riittävästä (käsipyyhepaperin)
saannista lafkan vessassa.
Testi alkoi lupaavasti. ”Hyi
saatana!” oli ensimmäisen
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kahvilaatumme aiheuttama
varsin spontaani hylkimisreaktio eräässä arvostelijassamme.”Väriltään
punertava, tuoksultaan vihanneksinen, ehkä turhan
nopea”, analysoi tuomariston konkarimaistaja Tuomas
Haapala. Vili taasen löysi
kiltiksen hyllyllä pari viikkoa
maanneesta Reilun kaupan
kahvista jopa välimaalaisia
piirteitä.

“Haju toi mieleen
lintsin kummitusjunan. Livahtelee
suuhun minuutinkin
päästä.”
Juhla Mokka jakoi yllättäen

mielipiteet. Toisaalta kahvi
oli ”hivenen hedelmäinen,
mutta huulille tullessaan
kireä”. Tuomariston vahvistuksen Mika Mäntykankaan
mielestä Juhla Mokka oli
”väriltään rusehtava, pehmeä makunautinto”. Kulta
Katriina kilpaili selvästi samassa sarjassa. ”Tuoksu
miellyttävä kuin kesälehden
hempeät tuulahdukset” yltyi
Mika runoilemaan. Tuomas
ei tälle lämmennyt, mutta
allekirjoittanut piti kahvia
tasapainoisena ja aromikkaana, päivittäiseen käyttöön
sopivana.
Seuraava sahanpuruinen ilmestys sai arvon arvioitsijoiltamme
yksimielisen
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Suodatinkahvien lopulliset tuomiot
ja mystisellä kaavalla laskettu hintalaatusuhde.

Kuvat Mika Mäntykangas

tuomion. ”Homeinen ja
hikinen” totesi Tuomas. Vilille haju toi mieleen lintsin
kummitusjunan. ”Livahtelee
suuhun minuutinkin päästä”,
Mika arvioi. Xtra-halpakahvi
oli tällä kertaa odotetusti
joukon heikoin lenkki, sillä
viiltävä aromi ei luiskahtanut ohi yhdenkään tuomarin
makunystyröiden.
Saludo jätti niin ikään
mitäänsanomattoman
fiiliksen. ”Tuoksu maltaisen
kuohkea, maku kitkerä ja
viipyilevä” oli Tuomaksen
kommentti. Mikan mukaan
Saludon haju oli kerrassaan
luotaantyöntävä.
Kahvien suhteen näyttäisi

siis pätevän, että hinta kulkee
käsi kädessä laadun kanssa.
Testin suvereeni voittaja oli
Presidentti, jota kehuttiin
miellyttäväksi ja yleväksi juomaksi. Mikan mielestä se oli
tummanpuhuva ja kahvinen,
kahvipöytänautinnoksi soveltuva. Tuomas kuitenkin
tarkkana asiantuntijana totesi
persoonattomuuden kahvin
heikkoudeksi. Presidentissä
jää vajaaksi suodatinkahville
ah-niin-tärkeän-kitkerähkö
sivumaku.
Raati teki viisaat päätöksensä
ja valitsi parhaaksi suodatinkahviksi Paulig Presidentin.
Paras hinta-laatusuhde meni
tällä kertaa Kulta Katriinalle
rajoitetusti
optimoimalla

reunalla A jollain helvetin
vaikealla kaavalla. Juhani
Pitkäranta siis suosittelee
lämpimästi Kulta Katriinaa
tarkan markan opiskelijalle,
joka laskemisen ohessa ei
kahvihetkensä laadusta suostu tinkimään.
Seuraavassa numerossa:
Asiantunteva testiryhmämme pureutuu vieläkin syvemmälle kahvinjuonnin estetiikkaan. Maistuuko mokka
mainiommalta, kun sen nauttii alasti croissantin, briejuuston ja viinirypäleiden
kera?
Katso kuvat, vain Synapsissa!
Petteri Parkkila
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Mitä tulikaan syötyä
- Apoptoosin reseptit
Kuudetta Apoptoosia juhlittiin perjantaina
19.2.2010 Suurjännitehallissa. Lautaselta löytyi yksi
jos toinenkin herkkupala, jonka voit nyt valmistaa
myös omassa solukeittiössäsi!

Maa-artisokkakeitto
500 g maa-artisokkia
1 Rosamunda-peruna
7 dl lihalientä
timjamia
suolaa
valkopippuria
1 dl kermaa
Kuori ja kuutioi maa-artisokat sekä peruna. Jos joudut
odottamaan, laita maa-artisokat sitruunaveteen, jotta
ne eivät tummu. Keitä maaartisokat ja peruna kypsäksi
lihaliemessä ja mausta.

Siivilöi ja soseuta sauvasekoittimella. Mausta keitto
kermalla.

Verigreippichevresalaatti
rapeaa salaattia
kurkkua
kesäkurpitsaa
verigreippiä
Kastike
oliiviöljyä
valkoviinibalsamicoa
sitruunamehua
suolaa
pippuria

Marinadi chevre-juustolle
300 g vuohenjuustoa
0,5 dl persiljaa tai basilikaa
hienonnettuna
0,25 dl ruohosipulia
0,1 dl hunajaa
0,75 dl oliiviöljyä
1 valkosipulin kynsi
0,5 tl suolaa
0,5 tl sokeria
0,5 tl rouhittua mustapippuria
Sekoita ensin kastike oliiviöljystä, balsamicosta ja sitruunamehusta sekä mausta
suolalla ja pippurilla.
Asettele lautaselle pari lehteä
rapeaa salaattia, kurkku- ja
kesäkurpitsasuikaleita, pari
pientä palaa verigreippiä sekä
pari marinoitua vuohenjuustokiekkoa. Kaada kastiketta
salaatin päälle maltilla.
Poroa ja karpalokastiketta,
Tortine di Patate ja hernepyrettä.
Kuva Kyösti Jylhä.
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Juustokakku

150 g Digestive-keksejä
0,5 dl voisulaa
300 g Philadelphia-juustoa
2 kananmunaa
1,5 dl sokeria
vaniljasokeria
Kuorrute
2 dl smetanaa
3 rkl sokeria
vaniljasokeria
Juustokakku, suklaakastike ja marjapyre. Kuva Kyösti Jylhä.

Poro ja karpalokastike
Poroa voi varata noin 200-400 g syöjää kohden
Karpalokastike
1 sipuli
1 valkosipulinkynsi
1 rkl voita
2 dl punaviiniä
1 dl vettä
1 dl karpaloita
2 rkl fariinisokeria
1 tl vasikanfondia
mustapippuria
suolaa

Paista poron pinnat kiinni
paistinpannulla voissa. Ripottele päälle suolaa ja pippuria
ja kypsennä 120 asteessa,
kunnes poron sisälämpötila
on noin 65 astetta.
Kuullota silputut sipulit ja
valkosipulit voissa. Soseuta
karpalot. Lisää fariinisokeri
ja muut ainekset ja keitä paksuksi kastikkeeksi.

Tortino di Patate
1 kg perunoita
1-2 dl maitoa
2 rkl voita
muskottipähkinää
suolaa
juustoraastetta
korppujauhoja
voita

Keitä perunat pehmeiksi ja
soseuta. Lisää maito ja voi.
Mausta muskottipähkinällä
ja suolalla.

Vuoraa irtopohjakakkuvuoka leivinpaperilla. Murskaa
keksit hienoksi muruksi
ja lisää joukkoon voisulaa.
Painele keksimurut voidellun
vuoan pohjalle ja laita vuoka
jääkaappiin tekeytymään.
Valmista täyte sekoittamalla
juusto, kananmunat, sokeri ja
vaniljasokeri tasaiseksi massaksi. Kaada massa vuokaan.
Paista uunissa 30 minuuttia
150 asteessa.
Jäähdytä kakkua noin 10
minuuttia ja sekoita sillä aikaa smetana, sokeri ja vaniljasokeri keskenään. Laita
kuorrute kakun päälle ja
paista vielä 10 minuuttia 150
asteessa.

Voitele annosvuoat (voit käyttää joko pieniä alumiinisia
vuokia tai yhtä isoa vuokaa) ja korppujauhota ne. Laita perunasose vuokiin ja ripottele päälle juustoraastetta. Paista
uunissa, kunnes juusto on sulanut.
Teksti Henna Vepsäläinen
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PJ: “Ruoka?!”
Kuten jotkut ovat saattaneet
jo huomata minuun tutustuessaan, puhun paljon ruuasta sekä ruoanlaitosta, sillä
se on yksi mielipuuhistani
(kukapa nyt ei syömisestä
tykkäisi).
Usein kuulen, kuinka monet
tuskailevat ruoanlaiton hankaluuksista ja pitävät itseään
huonoina kokkeina. Ruoanlaitto on kuitenkin melkein
sama asia kuin itseluottamus;
pitää uskoa itseensä! Harjoittelemalla ja kokeilemalla oppii kaikkein parhaiten. Maailman huippukokitkaan eivät
ole syntyneet soppakauha
kädessään.

Oma innoittajani ruoanlaittoon on ollut (kukas
muukaan kuin) oma äiti.
Äidillä on aina ollut omat
bravuuriruokalajinsa (esim.
kiinalainen kanawokki, lammas-pasandracurry, kanapinaattiraviolit jne.), joiden
makumaailma on jäänyt
pienestä asti mieleen. Niiden pohjalta omat bravuurit
ovatkin syntyneet.
Jokaisen uuden reseptin
kanssa pätevät aina samat
säännöt, oli kyseessä sitten
täytekakun
sokericremekuorrutus tai ankanrinnan
paahtaminen.
Reseptiin pitää tutustua aluksi huolella ja ensimmäisellä
kerralla sitä kannattaakin
noudattaa tarkkaan mittojen
ja aineksien suhteen, mikäli
tämäntyyppinen ruokalaji ei
ole ennestään tuttu. Reseptiä tutkiessa kannattaa myös
etsiä vertailun vuoksi muita
saman ruokalajin reseptejä ja valita niistä se, jonka
tekeminen tuntuu sopivan
itselleen kaikkein parhaiten.

Sitten ei muuta kuin rento ja
rauhallinen asenne ja reseptiä noudattamaan. Yksinkertaisimmillaan
ruoanlaitto
on samanlaista kuin Ikean
kaapin kokoaminen (tosin
ruoanlaitossa voi onneksi
itse vaikuttaa siihen, että
kaikki tarvittavat osat ovat
oikeasti saatavilla oikeaan aikaan).
Lisäinnoitusta ja inspiraatiota ruoanlaittoon tarjoavat
myös mitä monimuotoisemmat ruokablogit, joita internet on pullollaan. Parhaimmillaan bloggareilta saa hyviä
käytännön neuvoja reseptin
kinkkisten vaiheiden sudenkuoppiin sekä vinkkejä siitä,
miten ruokalajia voi muokata
omaan makuunsa sopivaksi.
Kadehdin joskus bloggaajien jaksamista, sillä yleensä
blogin ylläpitäjät ovat aivan
tavallisia ihmisiä (opiskelijoita, perheenisejä ja -äitejä),
jotka arjen lisäksi ahertavat
milloin minkäkin ruoan parissa.
Joten, nyt kehoitankin kaikkia tarttumaan kattiloihin ja
kauhoihin ja kokeilemaan,
millaista makujenmetsästys
voikaan olla!
Maukasta kevättä kaikille!

Kata
Ideoita voi etsiskellä seuraavista paikoista:
• Liemessa.blogspot.com: Laidasta laitaan reseptejä kauniilla kuvilla
• pastanjauhantaa.com:
Rauhallinen mutta aivan ihana gourmet-blogi
• chocochili.net:		
Yksi kasvisruokablogien valopilkuista
• kinuskikissa.fi:
Upeaa jälkiruokataidetta työvaihekuvilla höystettynä
• decapitatedfood.com: Hevarityttö kokkaa sopivan hullulla asenteella
• pullahiiri.com:
Täytekakkuja aivan jokaisella teemalla
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Kuva Kyösti Jylhä
Teksti Katariina Lassila

Itäinen satamakaupunki
- World Design Capital 2012!
Teollisen muotoilun kansainvälinen järjestö Icsid* valitsi
viime vuoden lopulla Helsingin vuoden 2012 World
Design Capitaliksi eli maailman designpääkaupungiksi.
Helsingin valinnan kunniaksi
suuntasin huomioni jo nyt
kaupungin
design-antiin.
Varsinaisena WDC-vuonna
jokaisen kulttuuripaikan täyttää huipputyylikkäiden turistien lauma, jonka jalkoihin
huolittelematon teekkari ei
uskalla lähteä.
Suuntasin tutkimusretkeni
Design Forum Finlandiin,
jonka näyteikkunan ohi olin
monesti kiirehtinyt kuolaten samalla sekä näytteillä
olevien käyttöesineiden että
kakkugallerian
herkkujen
perään. Design Forum Finland on suomalaisen muotoilun promootio-organisaatio.
Sitä ylläpitää vuonna 1875
perustettu Suomen Taideteollisuusyhdistys. Tilat sijaitsevat Erottajankatu seitsemässä. Samassa talossa
ovat näyttelyt ja Design Forum Shop, jonka yhteydessä
toimii Café Kakkugalleria.
Sisäänpääsy DFF:iin on ilmainen, ja pian totesinkin,
että lompakko olisi kannattanut jättää kokonaan kotiin.
Design Forum Shopissa os-

Klikkaa:

• www.wdc2012helsinki.fi/helsinki-world-design-capital-2012
• www.designforum.fi
• www.designmuseo.fi

toskassiin päätymistä odottaa
kokoelma muotoilua laidasta
laitaan - astioista vaatteisiin ja asusteisiin. Vaihtuva
valikoima sisältää suomalaista muotoilua uutuuksista
klassikoihin ja teollisesta
muotoilusta uniikkituotteisiin. Itselleni tarttui mukaan
edullisia käyttöesineitä ja
pankkitilin saldoa manaten
jätin korvakorut ja puusandaalit odottamaan vakavaraisempia muotoilun ystäviä.
Muotoilijoille paikka onkin
merkittävä myyntikanava ja
lupaaville nuorille suunnittelijoille mahdollisuus esitellä
osaamistaan.
Suuntasin kahden korumuotoilijan ja yhden valosuunnittelijan yhteisnäyttelyyn. Korut olivat upeasti
esillä ja seiniä koristivat inspiraationa toimineet luonnosvalokuvat erilaisista luonnonaiheista. Seuraavaksi
siirryin Suomen Käsityön
Ystävien näyttelyyn, jossa
yhdistyi suomalainen käsityöperinne ja muotoiluosaaminen. Näytteillä olevissa
tuotteissa tekstiilit ja perin-

*International Council of Societies of Industrial Design

teet näkyivät vahvasti, mutta
usein jotenkin yllättävässä
muodossa. Itselleni jäi erityisesti mieleen virkaten päällystetyt jakkarat.
Lehden ilmestymisen aikoihin DFF:ssa voi käydä
ihastelemassa markkinointiviestinnän ja graafisen suunnittelun vuoden parhaita
paloja. Kesäkuusta alkaen esillä on Vuoden nuori muotoilija
-palkinnon lunastaneen artistin teoksia.
Toisena design-menovinkkinä voisin mainita Designmuseon, jossa voi käydä
tutustumassa modernismin
saloihin 9.5. asti. Opiskelijalippukin on vain 3 euron hintainen. Moderni[smi]
-näyttely esittelee modernismin eri ilmenemismuotoja ja
suuntauksia 1800-luvun lopulta tähän päivään. Näyttelyn esineistö on koottu
ympäri maailmaa, mutta
pohjoismainen ja suomalainen muotoilu on tietysti nostettu näyttävästi esille.
Jenna Kaisanlahti
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Hovirunoilijat

Hovirunoilija Aino Valli,
Kuva Salla Kalamies

Killassa voi tehdä mitä vaan! Kaikki uudet kyvyt ja
taidot ovat enemmän kuin tervetulleita. Se, ettei kukaan ole aiemmin keksinyt nimetä toimarin pestiä
juuri sinun kykyjen mukaan - ei se tarkoita, etteikö
sellaista tointa voisi olla! Sanataiturit Aino ja Salla päättivät ilahduttaa inkubiittejä laittamalla runosuonet pulppuamaan. Hyvät naiset ja herrat,
Synapsi ylpeänä esittelee: Inkubion hovirunoilijattaret!
Hei, mä olen Aino Valli,
ja kohtalo mut nimittää salli,
hovirunoilijaks Inkubion,
Bio-IT:n kilta mi on.
Viime vuonna lukkariksi,
hakeuduin, kun toimariksi,
suuri palo oli mulla,
laulattajaks tahdoin tulla.
Loppusyksyst kuitenkin,
kuten monien muidenkin,
täytyi mun toimariks hakea,
vaan kuorosoppa sakea,
johon Dominantessa ajautunut olen,
siks’ halua peittyä vastuul paljol’ en.
Alkoi toivottomuus itää,
kun en keksinyt mä mitää’,
hetken tuskissani riuduin.
Sit viran keksin, toimariuduin.
Musta hovirunoilija tuli,
kun kevät tuli, lumi suli ja puro sano puli puli.
Nyt elämästäin saan taas kicksii,
kun näin mä pääsin toimariksi!

10

esittäytyvät
Asun Kallion taiteilijayhteisössä,
ikuisen wapun luvatussa maassa.
Isäni on diplomi-insinööri ja yliluutnantti
ja äitini töissä pöpilässä,
minusta tuli kuitenkin vain tavallinen tyttö,
Hovirunoilija Salla Kalamies,
joka ei vieläkään osaa käyttää Matlabia
Kuva Hanna Hulkkonen
eikä valaistunut kuristussäännöstä tai ketjureaktiosta,
vaan päätyi seuraamaan kutsumustaan
Alter egoni on valkoinen lohikäärme
Inkubion hovirunoilijattareksi.
ja lempiruokani tofua ja kasviksia kookosmaidossa.
Unissani Kalliosta vie portti
kiinalaiseen kaupunginosaan, jossa voi käydä
ajamassa riksalla ja hörppäämässä
kupin höyryävää vihreää teetä.
Violetit syksyt, suitsukkeet, Nepalin vihannestorit,
Wienin kevät ja Bratislavan hämyisät kahvilat
saavat minut haaveilemaan
ja unohtelemaan arkisia asioita.
Lemmikkinä on
lipaston päällä asustava lihansyöjäkasvi,
joka haluaa olla prinsessa,
odottaa säihkyvä tiara päässään prinssiä,
joka tarjoilisi hopeatarjottimelta
kärpäsiä punaviinikastikkeessa.
Nepalissa vapaaehtoistyössä
tutustuin Deepakiin, Kiraniin ja Asokiin
ja ymmärsin vihdoin kaataa tiimalasin kumoon
vaeltaessani Himalajalla.
Lauantai-ilta, kuuntelen Bachin Airia,
syön Mozart-sydämiä
ja katselen mustavalkokuvaa Himalajalta,
puiden kaikki lehdet ovat varisseet,
Bagmati-joki kuljettaa katkenneita oksia.
Fysiikan luennolla
piirtelen vektoreita tyhjälle paperille
ristiin rastiin,
opin,
että pakonopeus maapallolta
on 11,2 kilometriä
sekunnissa.
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Fuksina speksissä

Teekkarilakin saamisen vaatimuksena on teekkarikulttuuriin tutustuminen. Yksi merkittävä ja muillekin
kuin teekkareille näkyvä osa teekkarikulttuuria on teekkarispeksi,
ja kävinkin muiden inkubiolaisten
seurassa katsomassa 21. uuden ajan
teekkarispeksin. 1600-luvun Japaniin sijoittuvassa musikaalifarssissa
nähtiin pari inkuiittia myös lavan
puolella.
Ennen speksin alkua hyppäsimme
fuksiporukalla bussiin, johon saapui
myös muutama vanhempi biolainen.
Saavuttuamme Kamppiin pääsimme
joukkoa seuraamalla Beatroottiin,
jossa kukin sai speksilippunsa ja
niin halutessaan sai nauttia oluen tai
muun speksiin valmistavan virvokkeen.
Esitysareenana toimivan Glorian
aula täyttyi ihmisistä pikkuhiljaa. Ennen näyttämösalin ovien avaamista
aula oli jo täynnä porukkaa, jonka
ikähaarukka vaihteli ala-asteikäisestä
eläkeläiseen. Suurin osa yleisöstä
oli luonnollisesti teekkareita, mutta oli hauska huomata teekkarien
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tekemisten kiinnostavan muitakin,
olkoonkin, että osa vanhemmasta
väestä saattoi olla sukua esiintyjille.
Itse speksi alkoi lyhyellä kertauksella
teekkarispeksin taustasta ja Omstart!
-huutoon liittyvistä käytänteistä.
Tämän jälkeen esitys alkoikin, ja pian
alun jälkeen kuuluivat ensimmäiset
omstart-huudot. Esitys kulki sujuvasti eteenpäin aina puoliaikaan saakka, uudelleen näyteltyjen kohtausten
ja tarinan eteenpäin kuljettamisen
tasapainon ollessa hyvä. Tarinan
hahmot olivat värikkäitä – myös kirjaimellisesti! – ja kiinnostavia. Erityisesti mieleen painuu monellakin
tapaa suuri sotapäällikkö, Shogun
Tokugawa.
Puoliajan jälkeen tarina jatkui edelleen, mutta valitettavasti se ei enää
tuntunut etenevän samaa tahtia kuin
aiemmin. En tiedä, onko tämä vain
mielikuvitukseni tuotetta, mutta
myös Omstart!-huudot tuntuivat
aiempaa hauskattomammilta. Loppua kohti ote kuitenkin jälleen parani
kerronnan solmiessa tarinan narut
yhteen.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen
saamaani elämykseen. Sopivaan
opiskelijahintaan sain viihdettä, joka
oli kohtalaisen korkeatasoista, mutta
silti rentoa ja hauskaa. Lisäksi teekkarispeksin perinteisemmistä teatteriesityksistä ja musikaaleista erottava

yleisön mukanaolo tuo esitykseen
mukavan lisän - ainakin jos oma mieli toimii riittävällä nopeudella ja hauskoja omstartteja ehtii väliin huutaa.
Tai sitten voi luopua itsesensuurista
ja huutaa myös niitä huonoja.
Sakari Cajanus

Kuva Teekkarispeksi
“1600-luvun Japani. Shogun Tokugawa oli yhdistänyt maan sadan vuoden sekasorron jälkeen. Oli samuraiden kultaaika. Heistä paras oli Miyamoto Musashi.
30 vuotta myöhemmin häikäilemättömän rosvojoukon hyökkäys läheiseen kylään keskeyttää Musashin zenmäiset eläkesuunnitelmat. Pukiessaan jälleen sotisopaansa päälleen Musashin mieleen palaavat menneet kunnian päivät: kaksintaistelut, shogunin hovin loisto, katkeransuloinen kamppailu rakkaudesta.
Hänen elämänsä tärkein koitos on kuitenkin vielä edessä... “

- Teekkarispeksi
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Inkubion sulkismestari
ratkaistu!
Maanantaina 29.3. pelattu
Inkubion sulkisturnaus oli
vertaansa vailla!
Osallistujia saapui paikalle
juuri sopiva määrä, ja kevyiden alkueräpelien jälkeen
tiensä jatkoon taistelivat
kahdeksan kovinta luuta.
Vahvistusta saimme myös
koneen ja raksan sulkapallotaitureista.

päättyi kaikeksi onneksi 2117 Tuomakselle. Inkubio siis
voitti mestaruuden! Naisten
sarjan kunniakas voitto jäi
Erikan haltuun.
Tunnelma oli katossa ja seu-

raavaa turnausta ryhdyttiin
jo suunnittelemaan. Sinne
Sinunkin on tultava!
Paikalla oli myös hovikuvaajamme Kyösti, joka ikuisti
turnauksen tähtihetkiä.

Puolivälierissä Olli Kotiranta
kohtasi Jere Viljasen ja toisella kentällä Jim Chen otti
mittaa Tuomas Haapalasta.
Huikean jännittävä finaali
Tuomaksen ja Jeren välillä

Nyt
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Teksti: Erika Gröhn
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Vilppu valistaa wapusta
Ja tapahtui näinä päivinä,
että fuksimajuri Arjolta
kävi päiväkäsky,
että koko wappukansa
oli juhlille saatettava.
Ja niinpä Wappu saapuu jälleen
päiviämme piristämään

Wapun aikana hulinaa ja
melskettä riittää. Siksi ajattelin, että muutama käytännön
vinkki wapun viettämisestä
voisi olla avuksi kaiken juhla-

humun keskellä, varsinkin
hieman
kokemattomammille juhlijoille. Pitemmittä
löpinöittä...

Vilpun vinkit wapun vietoon:

1. Vettä valuta
valtoimenaan,
viinaa viruta varoen

2. Vatsasi vaienna
vaniljalla,
wappupäiväksi vatkaa
verraton vanukas

4. Voroilta varjele
wappulakkisi,
vuorokauden vaihteessa verhoa
vermeellä vinttisi
5. Valssaa, vitsaile veikeästi,
viihdytä veikkoja virnistäen,
vain vuohi vetää vaappuen

3. Väsymys
väistä viekkaasti,
vedä vaikka vartiksi
virkistävään vaakaan

6. Vältä
wappuheiloja,
varo vienosti vihjailevia
viettelijöitä

Kuva Otto Palonen

Vallatonta wappua kaikille!
P.S.
Wapun myötä tämä kippari
myös luopuu manttelistaan.
Niinpä tahdonkin ylpeänä
kiittää kaikkia bion fukseja
kuluneesta vuodesta.
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Toivottavasti teidän vuotenne on ollut yhtä huikean
huisa kuin minun.
Kiitos, olette mahtavia! :)
Viljami Aittomäki

Maikki kesälaitumilla.
Kuva Otto Palonen

Kysy Maikilta
Painaako jokin mieltäsi? Onko sinulle kysymyksiä muttet
tiedä keneltä kysyä? - Kysy Maikilta!
Maikki, tuo kiltamme ikiaikainen salaisuuksien vaalija on nyt
Aalto-yliopiston kunniaksi päättänyt avata sanaisen arkkunsa
ja vasteilee inkubiittien kysymyksiin S’napsin välityksellä.
Voit lähettää kysymyksesi Maikille joko sähköpostitse osoitteeseen kysymaikilta@gmail.com tai kysyä yksityisviestillä ircissä (/query Inkubion_Maikki).
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Punarusekat inkubiitit
Inkubion haalarit ovat väriltään tutut: silmiä hivelevän
kauniit punarusekat. Lahkeissa välkkyvät itsetehdyt
uniikit valkoiset pehmolaikut. Inkubion ensimmäiset
omat haalarit hommattiin
kesällä 2008 puolisen vuotta
kiltautumisen jälkeen, ja sen
jälkeen punaruseka joukko
on kasvanut kovaa vauhtia.
Kun inkubiitti on oppinut
tunnistamaan oman lehmälaumansa, on aika tutustua
muiden bioystävien haalareihin. Näiden tietojen ja takakannesta löytyvien kuvien
avulla pystyt tunnistamaan
toisen biohörhelön Wappuhulinoissa tai Suomessa reissaillessa.
Beiget tamperelaiset
Bionerin eli TTY:n Biotekniikan ammattiainekerhon
haalarit tilattiin ensimmäisen
kerran heti kerhon syntymävuonna 2005. Haalareissa oli
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Ympäristöteekkarikillan mainokset, mutta väri oli oma.
Seuraavana vuonna hankittiinkin jo ekat ikiomat haalarit. Ekoihin haalareihin valittiin vihertävän beige väri,
koska sellaista ei juuri kellään
ollut käytössä.
Vuosien kuluessa väri on
muuttunut eri kangastoimittajien mennessä konkkaan
(kenties Bionerin vaikeiden väritoiveiden vuoksi).
Nykyään väri on beige,
jossa on ripaus kultaa.
Haalarit on varusteltu napeilla, koska vetskari hajoaisi
kuitenkin, sekä vaihtelevalla
määrällä piilotaskuja. Hiukan erikoisempiin teknisiin
ominaisuuksiin
kuuluvat
konehuoneeseen
johtavat
läpikulkukäytävät sekä karvareunainen BLING-huppu, joka löytyy uudempien
vuosikurssien haalareista.
Wappuna bionerilaiset kuvittelevat estävänsä jatkuvaa kompurointia lahkeissa
olevilla
kiristysnauhoilla.

Ilkivaltaan ei Bionerin haalareissa kuulemma saa ryhtyä,
vaan silloin lainataan muiden
kiltojen haalareita. Huhujen
mukaan vuonna 2008 Bionerin haalareilla on vierailtu
Pietarissa asti.
Viininpunaiset BOAlaiset
BOAlaiset eli Helsingin yliopiston biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestön jäsenet
kantavat yllään viininpunaisia haalareita, ja tietysti siksi,
että se on niin upea väri!
Järjestö perustettiin vuonna 2003, ja ilmeisesti myös
omien haalarien saaminen
toimi suurena motivaattorina perustamisessa. Haalarit
ovatkin olleet käytössä lähes
alusta alkaen.
BOAlaiset haluavat haalarinsa alkukantaiseen tyyliin
ilman kummempia erikoisvarusteluja. Tosin taskut ovat
aivan olennaiset, jotta pakkaslämmikepullot eivät pääse
karkuun.

Eri variaatioita inkubiitti-haalareista. Synapsin takakannesta
löydät myös Bionerin, BOAn ja
Nucleuksen. Kuva Kyösti Jylhä.

Haalarit yllä BOAlaiset voivat
tehdä mitä tahansa, mutta
haluavat toki erottua oikislaisista, toisista viininpunaisten
haalarien kantajista. Mutta ei
huolta, haastattelemani neiti
BOAn mukaan luonnontieteilijänhän tunnistaa miten
päin vaan! Ja tätä ei voi käydä
kieltämään.
Kirkkaan siniset turkulaiset
Nucleuksen eli Turun yliopiston biotekniikan DIopiskelijoiden ainejärjestön
pirteät jäsenet haluavat
pukeutua kirkkaan sinisiin
haalareihin. Haalarien väri
on alunperin valittu sen perusteella, ettei muilla yliopiston ainejärjestöillä ollut
sen värisiä käytössä. Lisäksi
sykähdyttävä ja erottuva väri

oli Nucleuslaisten mieleen.
Haalarit ovat olleet käytössä
vuodesta 2007, ja sen jälkeen
ne ovat päässeet vierailemaan mm. lappeen Rannassa
asti. Nucleuksen haalareiden
erikoisvarustelut muuttuvat
hieman vuodesta toiseen,
mutta haalarikaste pysyy: uudet haalarit kastetaan haalarikummin toimesta omistajan
valitsemalla juomalla hienoin
rituaalein omistajan ollessa
toki sisällä haalarissa.
Kiinnipysyvyyden varmistamiseksi haalareihin on valittu
napit vetskarin sijaan ja myös
piilotaskuja saattaa olla, tosin niitä ei vielä ole kukaan
löytänyt. Nucleuksen haalarit
erottuvat muista sinertävän
sävyisistä pukineista oranssien mainostensa ansiosta.

Turkulaisille haalarit toimivat hyvänä suojautumisvälineenä, jos esimerkiksi
alusvaatteet hukkuvat. Nucleuksen jäsenillä ei tahdo
tämän jälkeen enää pysyä napit kiinni, tosin kyse on silloin vahingosta.
Marja Pitkänen

Kiitokset:

Bioner: Henri Häsä
BOA: Sonja Lindfors
Nucleus: Mari Alatalo
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Kirjeitä kotiin
Biolaiset ovat innokkaita vaihtoonlähtijöitä. Tänäkin vuonna muun muassa nämä
kaksi reipasta kiltalaista ovat tutustuneet
vieraaseen kulttuuriin, toinen Meksikossa
ja toinen Ruotsissa. Mutta millaista on
opiskella vieraassa maassa? Työtä vai huvia? Vaarallisia tilanteita vai leppoisia sunnuntaikävelyitä? Lue ja ota selvää.

Kuva Juulia Suvilehto

Opiskelijan kokoinen kaupunki
Jos Suomesta tehtäisiin
matkailumainos, se näyttäisi paljon Ruotsilta: kaikki
toimii, ihmiset ovat kauniita
ja kaikilla on hauskaa. Täällä
miehetkin ovat feministejä
ja yhteiskunta pitää kaikista huolta, koska kaikki ovat
tasa-arvoisia katkeraan loppuun asti.
Linköping on sopivasti
opiskelijan kokoinen kaupunki. Paikalliset kulkevat
polkupyörillä kesät ja talvet,
sillä mikään ei ole yli viiden
kilometrin päässä. Suuri
opiskelijoiden kuntokeskus
on kampuksella, lähikirjastosta löytyy kirjoja noin kolmellakymmenellä eri kielellä
ja opiskelijoiden pyörittämiä
baareja on viisi ympäri
kaupunkia. Vaikka yliopisto
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onkin suuri, ruokakaupassa
näkee lähes poikkeuksetta
jonkun tutun ja uusia tuttavuuksia muodostuu pitkin
vuotta etenkin vaihtareiden
keskuudessa.
Ruotsissa on, ainakin ruotsalaisten mielestä, koko maailma. Vaikka Keski-Eurooppaan pääsee parilla kympillä,
paikallisilla ei ole suurta matkustusintoa. Ulkomaille lähtemisen sijaan maailma tuodaan Ruotsiin – opiskelijat
järjestävät vuosittain oman
Oktoberfest-tapahtuman,
Spring Break -teemaisen
viikonlopun ja Saint Patrick's
Dayta vietetään kaveriporukoissa vihreän kaljan parissa.
Opiskelijoiden
kansoittamalla asuinalueella voi kokea
myös muun muassa kiina-

laisen uuden vuoden ja Halloweenin.
Paitsi opettavainen ja kiinnostava, kulunut vuosi on
ollut myös hyvä hengähdystauko. Meillä on kerrallaan menossa korkeintaan
kaksi kurssia ja on todella
harvinaista, että opetusta
olisi viitenä päivänä viikossa
tai yli neljä tuntia päivässä.
Vaikka kuinka laskee mukaan esseiden kirjoittamiseen ja lukuisiin ryhmätöihin
käytetyn ajan, tuntuu täällä
opiskelu silti usein lomailulta
matematiikan ja fysiikan peruskurssien ja ohjelmoinnin
jälkeen. Tästä on hyvä palata
uusilla voimilla varustettuna
takaisin.
Juulia Suvilehto

Tacoja ja salsaa
Meksiko, mahdottomuuksien maa! Pullukka ratsastaa aasiaan alas hiekkatietä
sombrero päässään ympärillään neliskulmaisia värikkäitä
taloja. Taustalla auringonpolttama hiekka-autiomaa
kaktuksineen ja dyyneineen.
Siinä kansallisromanttinen
kohtaus, jota pääsin todistamaan tämän vuoden aikana.
Tälläistä
ei
kuitenkaan
näe Monterreyssä, opiskelukaupungissani, joka on nopeatempoinen ja amerikkalaistyylinen, Starbuckseineen
ja Mac Storeineen. Tec de
Monterreyn opiskelijat kuuluvat pitkälti Meksikon ylä- ja
korkeampaan keskiluokkaan,

sillä lukumaksut täällä ovat
kovia. Kampuksen puitteet
ovat sen mukaiset; nurmikot
ovat lyhyitä, suihkulähteet
puhtaita, tilat ja varusteet
uusia. Salsana tacossa kampuksella käyskentelee kesyjä peuroja, riikinkukkoja ja
ankkoja.
Paikalliset
shoppailevat
Teksasissa, rakastavat kaksimielisyyksiä ja hyväksyvät
hiljaisesti korruption sekä
naisten ja miesten väliset erot
työelämässä. Juhlimiskulttuuriin kuuluu suuret kotibileet ja tuntemattomat
vieraat - sekä vaihtareiden
että paikallisten osalta. Machokulttuurista huolimatta
eri
seksuaalivähemmistöt
ovat pop.

Vielä pari viikkoa sitten olisin kirjoittanut kuinka täällä
on turvallista, eikä ketään
tarvitse pelätä, mätää poliisia
lukuunottamatta.
Huumesota on kuitenkin
osoittautunut todelliseksi;
kohta kaksi viikkoa sitten
kaksi koulumme oppilasta
kuoli jouduttuaan armeijan ja
huumekartellin väliseen ristituleen kampuksen nurkalla.
Laukaukset ja kranaatit kuuluivat talollemme asti. Monterrey oli tähän asti säästynyt
suuremmilta väkivaltaisuuksilta, mutta rajakaupungit
ovat olleet kuumottuneessa
tilassa jo jonkin aikaa.
Valtteri Wikström

Kuva Valtteri Wikström
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AYYE: parempaa
		 kuin tosi-tv
Näin huhtikuun alussa ylioppilaskunnan vuosi alkaa
olla jo suhteellisen pitkällä. Kevätkausi huipentuu pian
wappuun.
Ylioppilaskuntamme edustajisto, tuttavallisemmin
AYYE, on kokoontunut tämän kevään aikana kolme
kertaa. Tässä poimintoina edustajiston viimeisimmän
eli maaliskuun kokouksen tärkeimpiä asioita.

Edustajiston työskentelyssä merkittävimpiä tapahtumia ovat kokoukset, joissa
päätettävät asiat valmistelee
yleensä hallitus. Viime kokoukseen 18.3. tuli poikkeuksellisesti kysymys SYL:stä
eroamisesta. Ehdotus tuli
suoraan ryhmältä edustajiston jäseniä.
Erotako SYL:stä - vai ei?
Suomen ylioppilaskuntien
liitto SYL on nimensä mukaisesti kaikki ylioppilaskunnat yhdistävä liitto. SYL tekee pääasiassa opiskelijoiden
edunvalvontaa kansallisella
tasolla. Tällä hetkellä jokainen yliopisto-opiskelija on
automaattisesti SYL:n jäsen
ylioppilaskuntajäsenyytensä
kautta.
Yksittäiselle
opiskelijalle
SYL:n jäsenyys maksaa vajaat viisi euroa vuodessa.
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Edustajistolle esitettiin kysymys, saadaanko SYL:stä
tarpeeksi hyvää työtä vastineeksi jäsenmaksulle. Voisiko AYY hoitaa SYL:n tekemät asiat paremmin itse?
Lopulta päädyttiin hallituksen esityksen mukaisesti
keskustelemaan asiasta lisää.
Lopullinen päätös ero-asiassa tehdään vasta toukokuun
kokouksessa.
Järjestötoiminnan
budjetti uusiksi
Budjetista päättäminen on
yksi edustajiston merkittävimpiä vuotuisia tapahtumia. Vuoden alusta asti oli
selvää, että AYYE:n syksyllä
vuodelle 2010 hyväksymä
järjestötoiminnan budjetti ei
ollut kestävä. Sitä laatiessa
oltiin arvioitu monia kuluja
liian pieniksi. Hallitus toi siis
viime kokoukseen päivitetyn
version.

Kolmen ylioppilaskunnan
yhdistäminen on osoittautunut kalliiksi harrastukseksi
ja mistään synergiaeduista
ei olla vielä tässä vaiheessa
hyötymässä. Kertaluontoisissa yhdistymiseen liittyvissä
asioissa voidaan kuitenkin
hyväksyä kuluja, joita ei ole
varaa kattaa sijoitusomaisuuden tuotoilla.
Vuosittain toistuvissa kuluissa pitäisi päästä tasolle, joka
voidaan kattaa sijoitusten
tuotoilla. Koska kaikkea ei
ole varaa tehdä, pitää päättää, mihin ylioppilaskunnan
rahaa käytetään.
Nyt todettiin, että kampuskohtaisia edunvalvontasihteereitä ei ole varaa palkata.
Sen sijaan jyvitetään työaikaa kampuksille jo olemassa
olevilta työntekijöiltä.

“Ei” jäsenmaksun nostamiselle
Budjettiin liittyy keskustelu
jäsenmaksun suuruudesta.
Hallitus esitti kevätlukukauden 2011 jäsenmaksun
nostamista 2,5 eurolla nykyiseen maksuun verrattuna.
Edustajisto päätti kuitenkin pitää jäsenmaksun entisellä tasolla, jolloin luodaan
painetta järkevöittää ylioppilaskunnan rahojen käyttöä

ja painetta karsia kuluja.
Kiitettävää
linjapaperityötä
Linjapapereista keskusteltiin
kokouksen loppupuolella.
Paperit määrittelevät ylioppilaskunan kannan johonkin
tiettyyn asiaan. Ne ovat hallituksen ja sihteerien tukena
päivittäisessä edunvalvontatyössä ja ovat edustajistolle
keino ohjata ylioppilaskun-

nan ääneen lausuttua mielipidettä.
Edustajisto oli selvästi
tyväinen sihteeristössä
tyyn linjapaperityöhön,
muutoksia papereihin
vain muutama.

tyytehsillä
tuli

Nina Lagus,
AYYE:n varapuheenjohtaja

Edustajiston toimintaan liittyvä materiaali on saatavilla edustajisto-wikistä:
http://edustajisto.ayy.fi/wiki/Main_Page

Valmistuneita inkubiitteja
Mika Iivari,
tekniikan kandidaatti

Fredrik Sannholm,
tekniikan kandidaatti

Ilari Kaarela,
diplomi-insinööri

Liisa-Maija Keinänen,
tekniikan kandidaatti

Teemu Turunen,
tekniikan kandidaatti

Kalle Karhu,
diplomi-insinööri

Siina Pamilo,
tekniikan kandidaatti

Aleksi Wallenius,
tekniikan kandidaatti

Anttu Kurttio,
diplomi-insinööri
Ville Pietiläinen,
diplomi-insinööri
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Nyt tapahtuu paljon!
Ti 20.4.2010
Ke 21.4.2010
To 22.4.2010

La 24.4.2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuvat Bioner, Johanna Höykinpuro ja Tommi Alanko.

Merkkimyynti klo 10-14
ISOvuoden päätössauna @ myöhemmin ilmoitettava lokaatio
Merkkimyynti klo 10-14
Kyllä maksuttomalle koulutukselle! -mielenosoitus
Jäynien esittely @ M-sali
Julkun Juhlallinen Julkaisu @ A-sali
Retuperän WBK:n taidekonsertti @ Tapiolasali
Kemistikillan PreWappu-bileet @ Aladdin klo 22-04
Teekkarityttöjen perinteiset Terassikauden avajaiset @ JMT 7A:n sisäpiha klo 16 ->

Su 25.4.2010 • Kevätkarnevaalit @ Alvarin aukio

Ma 26.4.2010 • Wappusitsit @ OK20 iso puoli

Ti 27.4.2010 • Kevätkarnevaalit @ Keskusta klo 16->

Ke 28.4.2010 • Sitsikilpailut @ Alvarin aukio klo 13

To 29.4.2010 • Fuksispeksit @ Dipoli klo 17.30

Pe 30.4.2010 • Fuksien wappuaamiainen @ Nettikahvila

			
klo 11->
• Julkun myyjäilta @ OK20 iso klo 18

• Yöjäynän alkupamaus klo 21.30
• Hullu Jussi klo 22:00
• läpi yön: Entropyn wappusoittelut
@ JMT3:n edusta
• Pelmun Wappufestarit
@ Smökki, klo 21 ->

La 01.5.2010 • Sillis @ Ullis

• Työnimi AMMUU @ kokoontuminen OK20 pieni

• Lakkien jako klo 8
• Juoksijateekkareiden yhteislenkki,
lähtö Otaniemen urheilukentältä klo 10.30
• Kaljaviesti @ Materiaalitekniikan laitoksen piha
• Wappuriehan julistus @ Smökin edusta klo 14
• Mantan lakitus klo 18
• Dipolin Wappu @ Dipoli

