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Pääkirjoitus

Syksy on jälleen saapunut ja me mielenkiintoisia lajeja,
tuonut tullessaan uudet biofuksit. Otaniemi on täynnä
tuntemattomia kasvoja, ja
kiltahuoneellekin on pesiytynyt ihmisiä, joita en ole koskaan ennen nähnyt! Syksy on
kaikille, sekä fukseille että
vanhemmille tieteenharjoittajille, jännittävää aikaa.

jotka sopivat sekä aloittelijoille että enemmän kuntoilua harrastaneille. Lajivalikoima pyrittiin saamaan
mahdollisimman
laajaksi,
jotta tarjolla olisi oikeasti
jokaiselle jotakin. Toivottavasti tässä onnistuttiin
myös lukijoiden mielestä.

Kuten kiltalaiset kautta aikojen ovat havainneet, kiltalehdet noudattavat ikiaikaisia
aikakauslehtien perinteitä:
juttuaiheet ovat vuodesta
toiseen jotakuinkin samankaltaisia, ja tietyt vuodenajat
inspiroivat tietyntyyppiseen
kirjoitteluun. S'napsi ei tee
tässä poikkeusta.

Lisäksi S'napsi kertoo junamatkasta Siperian halki,
mittaa matka-aikoja Otaniemessä, esittelee ruokaohjeita vuosikymmenien takaa,
kertoo Inkubion suuresta
opintokyselystä ja haastattelee C3:n luennoitsijaa sekä
aaltoedaattoreita. Mukavia
lukuhetkiä!

Siksipä syksyinen S'napsi
keskittyy tällä kertaa muun
muassa liikuntaan: esittelem-

Henna Vepsäläinen
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Aalto on Tracks
Kuvat Sakari Cajanus

Aalto on Tracks oli viime kesän alussa järjestetty ju-

namatka Helsingistä Shanghaihin, johon otti osaa vajaa sata henkeä; opiskelijoita kaikista Aalto-yliopiston
kouluista ja muutama henkilökunnan edustajakin. Idea
junamatkasta syntyi hetken päähänpistona, joka lopulta toteutui Mikko Ikolan vetämänä. Aalto on Tracksin
järjesti kokonaan mukana ollut porukka. AYY tai Aalto-yliopisto ei osallistunut järjestelyihin, vaan kaikki
tehtiin itse. Hienon tunnustuksen Aalto on Tracks sai
vielä Aallon lukuvuoden avajaisissa, jossa se palkittiin
vuoden opiskelijatekona.
Olin miettinyt Siperian junaradan päästä päähän matkustamista itsekseni ja ääneen jo aiemmin, joten kun
keväällä kuulin Aalto on
Tracksista olin heti kiinnostunut. Miksipä ei, vaikkakin
matka ei jatkuisikaan pohjoista rataa pitkin vaan suuntaisin Baikal-järveltä kohti
Kiinaa. Ainakin tarjolla olisi
mitä luultavimmin hyvää
matkaseuraa.
Unohdin kuitenkin koko
hankkeen pitkäksi aikaa,
kunnes maaliskuun 23.
päivänä tajusin, että deadline
junamatkalle haluavien hakemuksille olisi kahden tunnin
päästä vuorokauden vaihtuessa. Aikaa hienon hake-

4

muksen väsäämiseen ei juuri
ollut, joten päätin panostaa
huumoriin.

Nouse junaan!

Lopulta lähtöpäivä, 14. toukokuuta, koitti. Koulu ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa
ollut ohi, vaan teekkarilakki
päässäni ja punainen matkalaukku mukanani suuntasin
fysiikan tenttiin. Keskittyminen ei ollut huipussaan.
Pian suuntasinkin ulos kesäpäivään fiilistelemään tulevaa
matkaa. Seuraavana aamuna
heräisin Moskovasta!

“Edessä olisi lähes 3
viikkoa matkustamisNoin kahden viikon päästä
sähköpostilaatikkoon
ko- ta; 9 päivää matkalla,
lahtikin hieman yllättäen 10 perillä Shanghaissähköpostiviesti
otsikolla sa.”
"Welcome on Board!". Tästä
alkoi pari kuukautta kestänyt
operaatio matkalle valmistautumiseen. Fuksivuosi oli
syönyt pankkitilin saldon
liki nollille, ja matka täytyisi
maksaa. Lisäksi matkalle tulisi hankkia sponsoreita ja
järjestää ohjelmaa. Jo ennen
matkaa kokoonnuimmekin
muutamia kertoja sekä fiilistellen tulevaa että käytännön
asioita järjestäen.

Kaikki oli valmiina matkaa
varten. Mukaan oli pakattu vähän vaatetta, liikaa
luettavaa, kolmen maan viisumit, passi ja hammasharja.
Ennen lähtöä kokoonnuimme vielä Farewell Partyyn
Helsingin Amarilloon ja
lopulta hyppäsimme Moskovaan vievään Tolstoijunaan. Edessä olisi lähes
3 viikkoa matkustamista, 9
päivää matkalla ja 10 päivää

perillä Shanghaissa. Ennestään en tuntenut ketään
tracksiläisistä, mutta ennakkojärjestelyissä olin ehtinyt
tutustua jo muutamaan ja
hyttikavereiden löytäminen
oli helppoa.

Moskau

Moskovasta herätessämme
ensimmäinen operaatio oli
aamupalan löytäminen. Tai
no, todellisuudessa yhtä
tärkeää oli myös junamatkajuotavan ostaminen. Olihan junassa tarkoitus myös
juhlia ja pitää sitsit. Vaikka
yhteistä kieltä ei enää ollut,
sujui leivän ostaminen leipomosta myös osoittamalla.
Yllättävän pian koitti lähdön aika. Kokoonnuimme
yhdelle Moskovan rautatieasemista, jossa junamme
jo odotti meitä. Koko juna
oli varattu pelkästään vajaan sadan hengen seurueellemme, eikä junan
henkilökuntakaan näyttänyt
panevan pahakseen sitä, että
tulossa olisi hieman erilainen
junamatka.
Majoituin yllättävän hienosti

Aikavyöhykkeiden poikki matkustamisella on pieniä sivuvaikutuksia. Vuorokausi on vain 23 tuntia

sisustettuun ja tilavaan hyttiin saksalaisen vaihto-oppilaan Clausin kanssa. Hytti
tulisi olemaan kotimme yli
viikon ajan, joten oli syytä
miettiä heti aluksi, mihin
matkatavarat kannattaisi sijoittaa.

Matka

Vaikka olin varautunut tylsiin
hetkiin ottamalla mukaan kirjoja (ja myös opiskeltavaa!),
paljastui pian, että junassa
tultaisiin järjestämään ohjelmaa enemmän kuin kylliksi.
Kaikkeen haluamaansa ei
edes ehtinyt osallistua!
Lopulta osallistuin pääasiassa E-reader caseen, jossa
pyörittelimme monia sähköisiä lukulaitteita ja mie-

Junassa pohdittiin sähköisten lukulaitteiden soveltuvuutta töihin ja kouluun

timme, miten niitä voisi
parantaa erityisesti koulu- ja
yrityskäyttöä sekä Aallon tulevaa opintoportaalia suunnittelevaa
workshoppia
varten. Lisäksi osallistuin
moniin muihin pienempiin
projekteihin. Suunnittelimme esimerkiksi läppärin,
jonka perusarvoina olivat
ekologisuus ja aalto, sekä
joimme erilaisia saksalaisia
oluita beer casessa.
Itse järjestin junassa pääasiassa urheiluun liittyvää ohjelmaa. Urheilimme lyhyillä
pysähdyksillämme Siperian
kylissä ja kaupungissa, mutta
myös junan juhlasalissa sekä
ahtailla käytävillä. Mieleenpainuvin urheiluhaaste oli
kaksipäiväinen Toughest Man
(or Woman) on the Train, jonka
lajit olivat pyöräily mukana
olleella kuntopyörällä ja peukalopaini.
Edellä mainitut ohjelmat
muodostavat vain pienen
osan junassa järjestetystä
ohjelmasta. Melkein koko
23-tuntinen vuorokausi oli
täynnä ohjelmaa, ja usein
myös illat jatkuivat pitkään.
Itäänpäin matkustaessa kel-
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loa siirretään aina tunnilla
eteenpäin, ja junamatkustamisessa tahdiksi muodostuu noin tunti/vuorokausi.
Myöhään valvominen ei siis
tuottanut ongelmia.

Ulan Bator

Aika junassa tuntui menevän
todella nopeasti, mikä johtui
osaksi siitä, että tekemistä
oli koko ajan. Toukokuun
20. päivänä, kuusi päivää
lähdön jälkeen, saavuimme
Mongolian pääkaupunkiin
Ulan Batoriin, jossa meitä
oli vastassa kaksi bussia ja
kolme mongolialaista. Siirryimme yllättävän modernissa kaupungissa hotelliaamiaiselle, josta jatkoimme
paikallisten nähtävyyksien
kautta kansallispuistoon.

Mongolialaisessa kansallispuistossa. Kameli ja taksi

hienon näkökulman, kun
tajusi, että pintapuolisista
eroista huolimatta mongolialaisten nuorten elämä on
kuitenkin
samankaltaista
kuin omamme. Löytyipä
Ulan Batorista myös yksi
kebab-ravintolakin, jota paikalliset nuoret suosivat pitkien iltojen jälkeen. Lisäksi
Mongoliassa on syytä ottaa
Antoisinta täysin erilaisen   hyvät pohjat ennen baariin
luonnon lisäksi oli paikallis- siirtymistä, sillä hinnat ovat
ten oppaiden kanssa juttelu. ainakin palkkatasoon nähden
Oppaamme olivat opiskeli- kovat.
joita, jotka tekivät oppaan
hommia kesätöinä. Heidän Kansallispuistokierroksen
kanssaan juttelu toi matkaan jälkeen söimme päivällisen
Shanghaissa yöllistä pikaruokaa tarjosi aivan hotellin kulman takaa löytyvä
rottatikkugrilli. Herkullista grilliruokaa parilla eurolla!

paikallisten nomadien isännöimänä ja olipa tarjolla
myös kameli- ja hevoskyytiä.
Herkullisen
ruokahetken
kruunasi ryyppy maan parasta Tšingis Khan -vodkaa.

Kiinaan

Mongoliasta matkamme jatkui vielä junalla Mongolian
ja Kiinan rajalle, jossa edessä
oli monituntinen rajanylitysruljanssi. Lopulta pääsimme
jatkamaan matkaamme Pekingiin, mutta perille emme
saapuneet vielä aikoihin.
Matkamme kahdella bussilla eteni kohtalaisen hyvin,
kunnes kolmannen U-käännöksen jälkeen kello 01:23
yöllä toisen bussin väki sai
GPS-paikannuksen toimimaan ja totesi meidän ajavan
väärään suuntaan. No, neljäs
U-käännös, kahdeksan kilometriä takaisin, oikealle tielle
ja eteenpäin!
Kolmen-neljän aikaan aamuyöstä päädyimme jonoon.
Kukaan ei oikein tiennyt, mitä me jonotimme,
mutta autojonot Pekingin
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ulkopuolella ovat ilmeisesti
arkipäivää kiinalaisille. Viideltä pääsimme jatkamaan
matkaamme ja saavuimme
lopulta hotellille kuudelta
aamulla. Emme päässeet
viettämään yötä neljän tähden hotellissa, mutta suihkuun ja aamupalalle sentään
ehdimme.

junaan suuntana Shanghai ja
matkamme viimeinen etappi.

Koska vietimme Pekingissä
vain yhden päivän, emme
jääneet aamupalan jälkeen
hotellille nukkumaan vaan
suuntasimme
katsomaan
Pekingin
nähtävyyksiä.
Lopulta kiersimme hieman
Tiananmenin aukiolla ja sitä
ympäröivässä puutarhassa.
Teekkarilakin käyttäminen
kannatti: Suomalaiset turistit
tunnistivat lakin ja alkoivat
jutella.

Shanghaihin
saavuimme
23. päivänä toukokuuta.
Majoittauduimme hotelliin
asuen yhä samojen ihmisten
kanssa. Lopulta asuimme
siis Clausin kanssa yli 2 viikkoa yhdessä. Shanghaissa
ohjelmamme koostui yritysvierailuista, vapaasta kuljailemisesta ympäri kaupunkia ja
tietenkin Shanghain maailmannäyttelyssä vierailusta.
Suomi-päivän
gaalaillassa
pääsimme edustamaan, joten Suomesta asti raahaamillemme puvuille oli käyttöä.

Loppupäivästä kävimme vierailulla paikallisen yliopiston
Tsinghua Universityn kampuksella ja söimme kiinalaiset
hampurilaiset QQ-burgerissa. Punakeltainen värimaailma oli jotenkin kumman
tuttu. Illalla astuimme jälleen

“Teekkarilakin käyttäminen
kannatti:
suomalaiset turistit
tunnistivat lakin ja tulivat juttelemaan”
Shanghai

Tutustuimme
paikalliseen
Tongji-yliopistoon,
jonka
kanssa Aallolla on yhteistyötä: esimerkiksi Aalto-Tongji
Design Factory, jonka ava-

jaisiin osallistuimme. Shanghain nähtävyyksien kiertelyn
lisäksi suuri osa meistä teetti
itselleen puvun. Kiinassa puvun teettäminen on halpaa,
joten puvun uskaltaa teettää
tietämättä työn laadusta ja
myös erikoisemman puvun
tilaaminen on mahdollista.
Niinpä monet sunnittelivat
pukuihinsa värikkäitä yksityiskohtia, ja teettipä saksalainen Alex itselleen täysin
punaisen puvun!
Kesäkuun 2. päivänä jalkani
koskettivat pitkästä aikaa
Otaniemen maankamaraa.
Tuntui epätodelliselta olla
taas kotona ja Otaniemessä!
Oikeastaan
suomalainen
luonto ja öinen hiljaisuus
tuntuivat yhtäaikaa tutulta
ja eksoottiselta. Seuraavalla
viikolla kutsui kuitenkin jo
arki ja kesätyöt.
Aalto on Tracks ei kuitenkaan päättynyt junamatkaan
vaan tuntuu jatkuvan yhä.
Kesällä muodostui tavaksi
viikottainen beer case, jolloin
hengasimme AoT-porukalla
eri paikoissa pääkaupunkiseudulla.
Sakari Cajanus

Aalto Tongji Design Factoryn avajaisten jatkoilla paikallinen opiskelija
vei minut ja Aaron paikallisen
opiskelija-asunnon katolle Tongjiyliopiston kampuksella.
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Kipparipalsta
Tänään se alkoi. Puolen vuo-

den valmistautumisen, jättimäisten to-do-listojen tekemisen, pienen ja välillä vähän
suuremman jännittämisen ja
akkujen lataamisen jälkeen
se päivä koitti: maanantai 30.
elokuuta, jolloin Inkubion
uudet fuksit tupsahtivat uuteen opinahjoonsa.
Omasta
ensimmäisestä
päivästäni kaksi vuotta sitten
muistan lähinnä sen, miten
paljon minua jännitti. ”Entä
jos eksyn jonnekin? Entä jos
kaikki tyypit on ihan tylsiä?
Entä jos kerron jonkun tyhmän jutun ja kaikki pitää mua
ihan idioottina?” Tänä vuonna huomasin, että tilanne
on kipparille aikalailla sama.
Samat ajatukset pyörivät
päässä, uusien ihmisten ja aivan uuden tilanteen kohtaaminen jännitti.
Eräs merkittävä ero näiden
kahden tilanteen välillä oli
kuitenkin se, että siinä missä
fuksi saa rauhassa törmäillä
ympäriinsä ja olla aivan kujalla (kuten itse olin), kapteenin pitäisi jopa tietää
jostain jotakin. Huomasin
myös, että kaikesta valtavasta
valmistautumismäärästä ja
etukäteismietinnästä huolimatta jotain kusahtaa aina
koiville. Aina ei mene niin

8

Kuva Salla Kalamies

kuin elokuvissa. Onneksi
pienet ja vähän suuremmatkin kämmit hoituivat
nakittamalla alaisia, luottamalla ISOihin (jotka hoitivat
muuten leiviskänsä upeasti)
ja pikaisilla paniikkireissuilla
Tapiolaan.
Jotenkin asiat vain lähtivät
etenemään omalla painollaan, kun ne sai potkaistua
liikkeelle, eikä kipparin
epämääräisistä panikoinneista jäänyt muistijälkiä muille
kuin ISOvastaavalle (ja kaikkien kiltojen kapujen muodostaman fuksitoimikunnan
FTMK:n irkkikanavalle).
Nyt ensimmäinen viikko on
jo takana ja rytmi alkaa löytyä. Tosin arkeen paluu tuo
mukanaan uusia ongelmia:
mitähän ihmettä sitä heittäisi aamuisin päälleen, kun
ei enää voi sujahtaa haalareihin? Pitäisi muistaa neljäkymmentäneljä uutta nimeä
ja niihin yhdistyvää naamaa,
muistaa lähetellä sähköpostit
ajoissa, vastustaa kiusausta viritellä pommi Aallon
ATK-keskukseen, pysyä ajan
tasalla Aallon, killan ja kou-

lun uutisissa, tapahtumissa
ja kuvioissa ja tietää vähän
kaikesta ainakin jotain. Jossain välissä pitäisi varmaan
vähän opiskellakin. Onneksi Inkubion fuksit ovat
niin ihania, että stressailu on
osoittautunut varsin tarpeettomaksi. Kyllä asiat järjestyvät, vaikkei kaikki kellon
tarkkuudella tapahtuisikaan
ja välillä vähän mokailisi.
Tähän mennessä kaikki
oleelliset neuvot, varoitukset, vinkit, ohjeet, elämänviisaudet ja huonot (tai hyvät)
esimerkit koulun aloittamiseen ja täällä pärjäämiseen on
varmasti fukseille jo monesta
tuutista toitotettu. Toiston
vaarasta huolimatta haluan
kuitenkin vielä sanoa tämän:
älkää stressatko turhia! Teillä
(ja minullakin) on edessä kiireinen ja tapahtumien täyteinen syksy ja siitä kannattaa
ottaa ilo irti niin opiskelujen
kuin vapaa-ajanviettotapojenkin suhteen. Tehkää niin
kuin itse parhaaksi näette,
etsikää oma rytminne ja antakaa kitaran laulaa. Penttinen out.
Kati Penttinen

PJ-palsta
Istun Finnairin Geneve–

Helsinki -lennolla siemaillen
keskinkertaista viiden euron
punaviinia. Yksi talouden
oikutteluiden suurista vääryyksistä – tarkoittaen siis
viinin maksullisuutta. Onneksi Inkubio ei ole talouden
turbulensseista huolimatta
joutunut säästökuurille. Taloutemme on pysynyt koko
lyhyen historiamme ajan
vakaalla kasvupohjalla ja tarjoamme jäsenillemme tapahtumia ja palveluita yhä enemmän!
Asiaan! Olen palaamassa
kolmen kuukauden CERNin
komennukselta Sveitsin ja
Ranskan rajaseudulta. Kotimaassa odottavat uudet haasteet muun muassa Inkubion
puheenjohtajuuden muodossa. Onneksi hätä ei ole tämän
näköinen, sillä Inkubio on
elämänsä iskussa! Uhmaikäilevä kiltamme vilauttaa
terävää syömähammastaan
järjestäessään marraskuussa
rekomBIOnaatio numero
kakkosen. Perinteikäs fuksikasvatuksemme
ulkoiluttaa uusia tulokkaitamme
Itämerellä
pHuksicruisen
merkeissä ja saattaapa osa
fukseita lähteä mukaan myös
yrityssuhdetoimikunnan
järjestämälle kotimaan puolipitkälle; Biokeppanalle.

Kesän ollessa kuumimmillaan tapahtui Inkubion hallituksessa muutoksia. Silloinen puheenjohtajamme
Katariina kertoi joutuvansa
eroamaan tehtävästään uuden opiskelupaikan vuoksi.
Varapuheenjohtajana
minun oli melko luonnollista asettua ehdolle uudeksi
puheenjohtajaksi. Onneksi
seuraaja omaan opintomestarin tehtävääni löytyi vaivattomasti omasta toimikunnasta. Uutena opintomes-tarina
toimii nyt Tuomas Haapala.
Katariinan saappaisiin on
helppo astua – ainakin vertauskuvallisesti. Hän on
johtanut kiltaa sellaisella
positiivisella ja omistautuneella tavalla, jota minä
tuskin pystyn saavuttamaan.
Onneksi Katariina on tarjonnut auttavaa kättään myös
syksyksi minun tai killan sitä
kaivatessa.
Inkubion yrityssuhteet ovat
kehittyneet viime aikoina
positiiviseen suuntaan. Nykyistä yritysyhteistyökumppanien määrää ei kuitenkaan
voi pitää vielä tyydyttävänä.
Kasvavalle
alalle
nuoria tulevaisuuden toivoja
lähettävän kiltamme tulisi
omata vähintäänkin jonkin-

laiset kontaktit opiskelijoittemme tärkeimpiin potentiaalisiin
työnantajiin.
Kontaktien luomiseen tarvitsemme apua kaikilta kiltalaisilta. Kiltalaisena myös
sinä voit esimerkiksi kysyä
ohimennen kahvipöydässä
kesätyöpaikkasi esimieheltä,
olisiko heidän yrityksensä
kiinnostunut opiskelijayhteistyöstä. Oma lukunsa ovat
perhe- tai sukulaissuhteiden
kautta tulevat yrityskontaktit.
Toivotan kaikille antoisaa
syksyä opiskelujen ja töiden
parissa tietysti Inkubion tapahtumien säestämänä!
Tommi Vatanen

Inkubion puheenjohtajat kautta aikojen on
tavattu nähdä poseeraamassa lehmien kanssa.
Kuva Juran huipulta (Col de Crozet, 1485m),
missä pidimme pienen tauon nauttien skumppaa. Kuva: Gillis Danielsen.
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Synapsi haastaa:

Kokeile jotain uutta urheilua!

Pelkoa ja inhoa kiipeilyseinällä
Seinä- ja kalliokiipeily on

aina ollut mielestäni laji, joka
soveltuu paremmin kevyemmille ja vähemmän korkeanpaikankammoisille ihmisille
kuin minulle. Chris Sharman YouTube-videot ja kiipeilyä harrastavan kaverini
leuanvedot ovilistoissani innostivat minut kuitenkin kokeilemaan onneani seinällä.
Aloitan
harrastuskokeiluni
eksymällä
pyörällä
Pohjois-Helsingin
lähiöihin ja myöhästymällä peruskurssilta vartin. Minulle
jää kuva, että ohjaaja suosii eniten myöhöstynyttä
demonstraatiohenkilönä
kun havainnollistetaan, mikä
kaikki voi mennä pieleen
varmistaessa. Kolmen tunnin kurssin aikana perusjuttujen läpikäymisen lisäksi
saamme kuitenkin keskittyä
runsaasti itse kiipeilyynkin.
Kiipeilyn ei käsittääkseni
pitäisi olla voimalaji, mutta
mikään ei motivoi rajavyöhykkeen voimanponnistuksiin paremmin kuin raaka
kuolemanpelko.
Puristan
surkeintakin seinästä kohoavaa nypykkää samalla voimalla kun puren poskiham-
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Tapanilan sisäkiipeilyhalli. Kuva Helsingin kiipeilykeskuksen sivuilta, www.kiipwilykeskus.com

paitani yhteen. Kämmeneni
yrittävät ilmeisen tahallisesti
tiputtaa minua seinältä erittämällä desikaupalla hiestä,
talista ja kauhusta sekoitettua
limaa.
Varmistusvuoroilla
ehtii
hengähtämään, kun tehtävänä on pitää seinällä kiipeävän kaverin varmistusköysi kireänä. Köyttä tulee
ohjata siten, että varmistajan
valjaissa kiinni oleva kitkajarru toimii, jos kiipeilijä tuleekin yllättäen alas. Parini
on vieläpä minua toistakymmentä kiloa kevyempi, joten
varmistaminen
rauhoittaa
paitsi kehoa, myös kovia kokenutta mieltä.
Ensimmäisen parin nousun
jälkeen kammo seinällä alkaa helpottaa ja nappuloissa

roikkuminen on ajoittain
jopa ihan hauskaa. Kokeilen
paria haastavampaa reittiä ja
koen vilpitöntä kunnioitusta
kavereita kohtaan, jotka selvittävät aloitusotteiltaankin
aloittelijan ulottumattomissa
olevia reittejä.
Kolmen tunnin kurssin jälkeen suuntaan takaisin kotia
kohti. Yleensä liikunnasta
saatava endorfiinihumala on
korvautunut epätodellisella
tunteella, kun fyysisen väsymyksen liäsäksi henkinen
kantti on käytetty täysin loppuun. Pysähdyn nojailemaan
pyöräntankooni
Pukinmäen aseman maastoon
kokemuksien laukaiseman
närästyksen iskiessä ja päätän
ottaa seuraavana päivänä
uusiksi.
Jyri Soppela

Entinen jumppari löytää nykytanssin
Lähdin testaamaan nyky-

tanssia Polijazzin alkeistunnille JMT3A:n monitoimitilaan. Kroppa ja mieli olivat
kipsissä, koska edellisestä
ohjatun liikunnan tunnista
oli vierähtänyt kohtuullisen
pitkä aika. Tunnin ohjaaja oli
hymyilevä ja timmi balettitanssija ja muut osanottajat
vaikuttivat onneksi ihan normaaleilta opiskelijoilta.
Tunti koostui alkulämmittelysarjasta, tekniikkaharjotteista, pienestä lihastreenistä
ja lopuksi opeteltiin tanssikoreografiaa. Alkeistasosta huolimatta tunnista jäi
sellainen tuntuma, että monet olivat ennenkin jonkinlaista
tanssi/voimisteluurheilua kokeilleet.

Halu tanssia oli kova, mutta
pettymyksekseni
aivoihin
oli piirtynyt vääriä kuvia
omasta liikkumiskyvystäni.
Hempeät taivutukset näyttivät salin peilistä katsottuna
nolon kankeilta. Tunnin jälkeen päkiöissä oli outoja
tuntemuksia ja oikeastaan
kaikki muutkin jo lähes surkastuneeseen tilaan päässeet
lihakset olivat hellinä. Tunnilta jäi käteen ainakin se,
että sukan ja parketin välinen kitkakerroin on pieni ja
kankeus kasvaa iän myötä.

Erityisenä plussana tunneilla
käytiin samoja tanssisarjoja
vain muutamana peräkkäisen
kertana ja uusissa sarjoissa
oli aina ihan erityylisiä musiikkeja ja liikkeitä, joten niihin ei päässyt kyllästymään.
Kyse ei siis ollut pelkästään
hempeilystä vaan myös
vauhdikkaammat
tanssit
hyppyineen kuuluivat asiaan.
Viikkojen kuluessa raajat
alkoivat totella aivoja paremmin, ja tanssista tuli loistava
fiilis - suosittelen!

Pikku ongelmista huolimatta lajikokeilu ei jäänyt vain
kylmäksi yhden illan jutuksi,
vaan tanssi alkoi innostaa.

Marja Pitkänen

Pallopelipelkuri frisbeegolfkentällä
Olen aina dissannut sellai- Ensimmäisellä kerralla oli
sia pelejä, jotka sisältävät
esineen lyömistä tai heittämistä:
riukukäsivarteni
eivät vaan sellaiseen sovellu.
Lisäksi kovat lentävät esineet
ovat pelottavia. Siksi olin
aika skeptinen frisbeegolfin
suhteen, mutta pitihän sitä
kokeilla, kun pikkuveli oli siihen hurahtanut.

pakko todeta, että riukukäsi
ei edelleenkään osaa heittää. Frisbeet lipsahtelivat
kädestä vain lyhyen matkan
päähän ja aina lähes suoraan joko oikealle tai vasemmalle. Lisäksi kynnet olivat
liian pitkät pitävän otteen
saamiseksi. Tunnelmat jäivät

negatiivisen puolelle, ja tyydyin lopulta vain keräilemään
veljen heittämiä kiekkoja
puskista.
Toisella yrityskerralla kynnet
olivat trimmatut ja asenne
kohdillaan. Kiekot alkoivat
välillä lennellä jopa suoraan
eteenpäin ja tuurilla koriinkin.

Frisbeegolfin rystyheitto. Kuva
frisbeegolfradat.fi/heittotekniikat
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Frisbeegolfissa parasta ja
pahinta olivat ääniefektit:
kiekko voi joko kilahtaa ihanasti koriin tai kalahtaa ärsyttävästi puunrunkoon. Lisäksi
kiekkojen pirteät värit hivelivät silmää ja pusikoista
löytyvät piikkikasvit ja nokkoset tuntoaistia. Eipä tämän
perusteella fribauksesta ihan
suosikkiliikuntalajiani tullut,

mutta se kiilasi kyllä oman
genrensä kärkeen.
Frisbeegolfratoja löytyy Helsingistä ja lähialueilta monia.
Otaniemeä lähimmät ovat
Talissa,
Munkkiniemessä
ja Meilahdessa. Fribaus on
terveellisempi seurapeli kuin
Alias sipsipussin ääressä.
Frisbeegolf sopii erityisen

hyvin niille, joiden pitäisi
lenkkeillä enemmän, mutta
juoksulenkit rasittavat, kävelylenkit nolottavat, eikä ole
koiraakaan, jonka kanssa
ulkoilla. Kaiken lisäksi lentoratojen ja kiekkojen kääntymisominaisuuksien arvuuttelu sopii insinöörismielisille.
Marja Pitkänen

Kiekonheittelyä
Viime kesä oli siitä poik-

keuksellinen, että kokeilin ensimmäistä kertaa kahta
frisbeenheittolajia: ultimatea
sekä frisbeegolfia. Diplomityöpaikan sosiaalisena tapahtumana järjestettiin tutustuminen frisbeegolfiin.
Frisbeegolfissa heitellään ultimate-frisbeetä pienempää
ja painavampaa kiekkoa ja
yritetään saada se mahdollisimman vähillä heitoilla
metallisiin, noin metrin
korkeudella maasta oleviin
maalikoreihin. Frisbeegolfissa käytetään tavallisesta
golfista tuttua sanastoa: frisbeegolf-rata koostuu useista
väylistä. Väylillä on oma parlukunsa, joka kertoo taitavan
pelaajan
ihannetuloksen.
Kiekkoja on myös erilaisia:
driveri-kiekko, jolla heitetään
pitkät aloitusheitot, lähestymiskiekko ja putteri, jolla voi
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Frisbeegolfin kämmenheitto. Lisäksi käytetään mm. upseja, rollereita ja
skippejä. Kuva frisbeegolfradat.fi/heittotekniikat

putata kiekon läheltä koriin.
Yksi kiekko maksaa n. 15
euroa, mutta aloittelija pärjää
yhdellä driverilla. Jokaisella
pelaajalla olisi hyvä olla oma
kiekkonsa.
Heittäminen vaatii harjoittelua, jotta kiekon saa
lentämään suoraan ja kiertymättä vasemmalle tai
oikealle. Jos kiekko ei lennä
vaakatasossa,
ilmanvastus
pysäyttää lennon aika nopeasti. Voiman käyttö ja vauhdinotto antaa lentoon pituutta, mutta tärkeää on oppia
oikea heittotekniikka: kiekko
vedetään käsivarsi koukussa
nännien yli ja kiekko irtoaa
kädestä käsivarren suoristuttua. Myös ranneheittoa voi
kokeilla.

Helsingissä frisbeegolf kenttiä on Siltamäen aluepuistossa, Munkinpuistossa ja Talinhuipulla. Munkinpuisto sopii
hyvin aloittelijoille. Espoosta
frisbeegolf rata löytyy Oittaan ulkoilualueelta.
Aloittelijalle kiekon lentely
satunnaisiin suuntiin ja päin
puita voi olla turhauttavaa.
Myös kyynärpää saattaa kipeytyä heittelystä. Laji sopii kuitenkin hyvin rentoon
ulkoiluun ja frisbeen heittelyyn aurinkoisina kesäpäiviä.
Heittelyn lomassa voi jutella
kavereiden kanssa ja saada
hyvän rusketuksen.

Maria Osmala

Työmatkapyöräilijä kokeilee spinningiä
Kävin kokeilemassa Otahal- alle jäämistä. Spinning ei Otahallin lisäksi spinningiä
lin Forever-kuntosalilla spinningiä eli sisäpyöräilyä. Poljettuani ohjaajan johdolla
kuntopyörää kolme varttia,
en ole aivan vakuuttunut.
Värivalot ja musiikki häiritsivät enemmän kuin kannustivat, enkä voinut olla
miettimättä, miksi poljen
paikallani, kun voisin olla
matkalla kotiin, kauppaan
tai vaikka vain katsomaan
kartalla jännittävältä vaikuttanutta reittiä.
Jos haluaa pyöräillä vain
kuntoillakseen,
spinning
on vaivatonta ja turvallista: ei tarvitse miettiä säitä,
pyörän huoltoa tai auton

välttämättä tule edes oikeaa
pyöräilyä kalliimmaksi, sillä varsinkin talvikaudella
pyörän kunnossapito ja asialliset varusteet eivät ole aivan
ilmaisia.

voi harrastaa monilla eri kuntosaleilla. Hinnat vaihtelevat
salista riippuen edullisista
opiskelijabudjetin reippaasti
ylittäviin.
Maija Nevala

Sisäpyöräilysali. Kuva foreverclub.fi

Lattarit testissä
Otaniemessä

opiskelevan on helppo harrastaa
muutakin kuin perusaerobicia. Otahallissa on tarjolla
maanantaisin reggaetonia,
keskiviikkoisin
latinobicia
sekä tiistaisin ja perjantaisin
zumbaa. Yliopistoliikunta
puolestaan tarjoaa muun
muassa bailatinoa ja zumbaa.
Kävin kokeilemassa Otahallin reggaetonia ja Yliopistoliikunnan zumbaa.
Otahallin reggaeton oli yllätyksetön. Ohjaaja tuli hie-

man myöhässä eikä saanut
mikrofonia toimimaan, mutta se ei juuri menoa haitannut. Paikalla oli parisenkymmentä innokasta kuntoilijaa,
joista muutama jopa miehiä.
Tanssiliikkeet olivat tylsiä
ja helppoja vähänkään lattareita harrastaneelle. Sen
sijaan vasta-aloittelijalle tunti

oli varmasti hyväntasoinen.
Hikikään ei juuri tullut, joten tunnin jälkeen piti polkea
täysillä kotiin saadakseen
edes pienen urheilufiiliksen.
Yliopistoliikunnan zumba
nostatti paremmin hien pintaan, ja liikkeetkin olivat
hieman aloittelijatasoa vaa-
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tivampia, vaikkakin samaa
toistettiin paljon. Meilahden
sali oli tupaten täynnä zumbaavia naisia, ja tunnin jälkeen oli urheillut olo.
Ilmaiseksi jumpaksi Otahallin reggaeton ajaa kyllä

asiansa, mutta jos olet jo
hankkinut yliopistoliikuntatarran, suosittelen käyttämään sitä hyväksesi. Aloittelijalle Otahallin reggeaton
tarjoaa kyllä mahdollisuuden
kokeilla trendikästä tanssia.
Varsinaisia
tanssiaskeleita

kaipaavalle suosittelen Yliopistoliikunnan bailatinoa,
jossa pääsee nauttimaan salsan, cha chan, samban, rumban ja jiven tahdeista!
Henna Vepsäläinen

Fitball
Fitball on monipuolinen
harjoitus koko vartalolle
sekä  erityisen tehokas treeni
syville vatsa- ja selkälihaksille.
Tunnilla käytetään välineenä
suurta jumppapalloa, ja tässä
vaiheessa kannattaa todeta,
että 160-senttiselle pienempi
pallokin (halkaisija 65 cm) on
todella suuri.
Koska
Yliopistoliikunnan
lajikuvauksissa fitball on
luokiteltu sarjaan "kuntoa
kevyemmin", odotin lähinnä
staattisia vatsa- ja selkälihasharjoitteita. Yllätys olikin  
suuri, kun ensimmäinen
vartti kului hikoillessa tehok-

Fitball core-liikkeillä vahvistetaan keskivartalon lihaksia.
Treeni vaatii sekä tasapainoa että koordinaatiokykyä.

kaan lämmittelyn parissa.
Reisilihakset huusivat armoa
vielä parin päivän jälkeenkin.
Lopputunti tehtiin lähinnä
lihaskuntoharjoitteita, joista
osa oli todella tehokkaita.
Pallon lisäksi apuna   käytettiin käsipainoja.Vatsalihakset
eivät kuitenkaan kipeytyneet
edes parin päivän viiveellä.

Tunti oli tehokas ja hauska,
joten päädyin varaamaan jo
seuraavan fitball-treenin.Erityisesti tunti sopii liikkujille,
jotka eivät pidä askelsarjojen
opettelusta, mutta myös tanssista tai perinteisemmästä
bodypumpista pitävälle tunti
oli mukavaa vaihtelua.
Henna Vepsäläinen

Ohjattu fitball-tunti. Kuva www.localfitness.com.au
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Tänä syksynä toista kertaa järjestettävä
Rekombionaatio kokoaa koko maan
bioteekkarit Otaniemeen vuoden hauskinta tapahtumaa varten. Tule katsomaan
minkälaisia kaukomaan asukkeja Turun
Nucleuksen ja Tampereen Bionerin riveihin
kätkeytyy! Tapahtuman puitteissa luvassa
sauna-ilta, excu ja smökkisitsit silliksellä.

Lisätietoja luvassa lähikuukausien aikana...
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Mitä kuuluu Aalto-edarit?
S'napsi yritti selvittää, mitä Aalto-edaattorit ovat saaneet aikaan viime keväänä. Valitettavasti edaattorit eivät
olleet kovin yhteistyöhaluisia: vastauksia saatiin ainoastaan kaksi, vaikka tarkoituksena oli saada kaksi vastausta kustakin korkeakoulusta. S'napsi on kuitenkin ylpeä
saaliistaan ja esittelee kiltalaisille kaksi ansioitunutta
edaattoria.
1. Esittele lyhyesti itsesi
(opiskeluala, ikä, lempiväri, mitä ikinä haluatkaan
kertoa itsestäsi).
Opiskelen taidekasvatusta kolmatta vuotta Taiteen laitoksella TaiKissa. En tosin ole juurikaan ehtinyt viimeisen vuoden aikana opiskelemaan, koska olen häärinyt TOKYOn
puheenjohtajana ja AYY:n edustajistossa. Pari hassua kurssia
ja projektia on tullut tehtyä. Työn alla on muun muassa ollut
dokumentti AYY:stä ja Aallosta. Ikää on 24 vuotta.
Ilmari Arnkil

2. Mikä on tärkein edustajiston tekemä päätös
tai käymä keskustelu tänä
vuonna?

Tänä vuonna, siis vuonna 2010, on muurattu poliitista kivijalkaa AYY:n toiminnalle suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tähän liittyen edustajisto on hyväksynyt linjapapereita mm.
opiskelijoiden toimeentulosta, opintotuesta ja lukukausimaksukokeilusta sekä listan hallitusohjelmatavoitteita. Nämä   
kaikki ovat ylioppilaskunnan toimintaa parhaimmillaan.
Linjapaperit ja tavoitteet ovat välttämättömiä työkaluja  hallitukselle, joka edustaa AYY:n jäseniä yhteiskunnassa. Ne
määrittävät mitä tehdään ja miten.

3. Mikä on turhin edustajiston tekemä päätös
tai käymä keskustelu
tänä vuonna?
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Turhinta on jatkuva riitely omaisuuskiistasta, mikä
ei johda mihinkään. Syyllisten selvittelyyn ja asioiden edestakas veivaamiseen on käytetty kymmeniä
tuhansia euroja AYY:n rahaa ja ties kuinka paljon
TKY:n ja KY:n rahoja ennen sitä. Kiista on myrkyttänyt tunnelman ja vienyt monilta viimeisenkin motivaation toimia AYY:ssä.

Näyttää siltä, että rahat jäävät KY-säätiölle joka tapauksessa,
joten ehkä olisi syytä hyväksyä tosiasiat ja alkaa vihdoinkin
keskittymään muihin AYY:tä vaivaaviin akuutteihin ongelmiin.

4. Koetko voivasi oikeasti
vaikuttaa ylioppilaskuntaan?

Ylioppilaskuntaan voi vaikuttaa usealla eri tavalla, joista  edustajisto ei ole tehokkain. TOKYOn puheenjohtajana pääsee
edustamaan taikkilaisten kantaa moniin eri paikkoihin ja sitä
kautta vaikuttamaan myös ylioppilaskunnan asioihin.
Edustajiston ongelma on se, että kokousten formaali kaava
ei kannusta sellaiseen keskusteluun, jonka kautta edustajat
voisivat oppia ymmärtämään toisiaan. Meillä on ollut liian
vähän tilaisuuksia, joissa voisi vaihtaa näkemyksiä rennommassa tunnelmassa. Kaljalle tulee kutsu vasta kokouksen jälkeen, jolloin kaikilla on jo pipo kireällä.
Edustajistossa vähemmistöillä on muutenkin erittäin heikko
asema. Yhdistyneet ylioppilaskunnat eivät olleet kooltaan mitenkään suhteessa toisiinsa, joten asetelma oli lähtöjäänkin
vaikea. Taikkilaiset ja kylterit olisivat halunneet ylioppilaskunnalle äänestystavan, joka huomioi vähemmistöt, mutta teekkarienemmistö päätti toisin.

Aaltolaisuutta ei mielestäni voi kukaan edustaa, koska sitä ei
ole ehtinyt kehittyä näin lyhyessä ajassa. Aalto on sekoitus
kolmea hyvin erilaista maailmaa. Aaltolaisuuden syntyminen
edellyttäisi sitä, että kulttuurit lähentyvät toisiaan ja löytävät
toisistaan yhteisiä asoita, jotka olisivat sitten sitä aaltolaisuutta.

5. Koetko edustavasi ennen kaikkea kyltereitä /
taikkilaisia / teekkareita
vai aaltolaisia?

Yhteisten asioiden puute havaittiin jo AYY:tä muodostaessa,
kun kolme ylioppilaskuntaa yrittivät kommentoida Aalto-yliopiston valmistelua: asiat nähtiin hyvin eri tavalla.
Yhteisöllisyyttä tulee väistämättä kehittymään, eikä sitä pitäisi
väkisin yrittää synnyttää. Lopputulos on usein vähintäänkin
väkinäinen. Vaarana on myös ne ihmiset, jotka näkevät yhteisöllisyyden yhtenäisyytenä. Esimerkiksi TOKYOta on
monessa käänteessä yritetty muuttaa enemmän kiltojen kaltaiseksi. Vuosikymmeniä kehittynyt yhteisö ei muutu sanelemalla ylhäältä uudet pelisäännöt. Yhteisö muuttuu, jos se itse
sitä kollektiivisesti haluaa.
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6. Millaisena koet edustajiston tunnelman tällä hetkellä?
Entä rivijäsenten?

Vuosi 2010 tullaan muistamaan ylioppilaskunnan riitaisana alkutaipaleena. Koko alkuvuosi edustajistossa on puitu
budjettileikkauksia ja omaisuuskiistaa. Hyvin vähän aikaa
on jäänyt varsinaiselle ylioppilaskuntatoiminnalle ja AYY:n
käynnistämiselle. Tämä on heijastunut suoraan taikkilaisten
aktiivisuuteen AYY:ssä, joka on ollut tasaisessa laskussa sen
perustamisesta lähtien. Toivottavasti kiistat saadaan pikaiseen
päätökseen ja toimintaa muutettua niin, että kaikki viihtyisivät.

Rivijäsenten tunnelmat varmasti vaihtelevat kouluittain,
enkä oikeasti tiedä muiden kuin taikkilaisten fiiliksistä. Taikissa rivijäsenet eivät seuraa ylioppilaskunnan toimintaa paljoakaan, eivätkä siksi ole aina kärryillä uusimmista käänteistä.
Tunnelmiin vaikuttavatkin enemmän Aallon puolelta tulevat
uudistukset.
TaiKissa kytee yhä katkera inho Aaltoa kohtaan. Monet haikailevat yhä itsenäisen TaiKin ja ylioppilaskunnan perään.
Katkeruus johtuu siitä, että Aalto oli lähtökohtaisesti taikkilaisten mielestä huono idea, eikä sen valmistelussa huomioitu lainkaan taikkilaisten mielipiteitä.
Palvelutaso on kohdallaan ja jäsenmaksu on
samassa suuruusluokassa muiden ylioppilaskuntien kanssa. Ainahan sitä pitää tietenkin
pyrkiä parantamaan.

7. Mitä mieltä olet AYYn
tarjoamista jäsenpalveluista suhteessa jäsenmaksuun?

1. Esittele lyhyesti itsesi
(opiskeluala, ikä, lempiväri, mitä ikinä haluatkaan kertoa itsestäsi).

Joona Seppälä

18

Konetekniikka, 23 vuotta, N:s vuosi alkamassa, lempiväri
punainen (vain värinä). Koin ensimmäisen vuoteni edustajistossa tosi mielenkiintoiseksi, mutta myös tosi haastavaksi.
Paljon kysymyksiä jäi vielä auki. Paljon tehtävää ylioppilaskunnan puolesta jäi vielä tekemättä. Olen muuten tällä hetkellä vapaalla edaritoiminnasta vaihto-opiskelun johdosta. Prost!

2. Mikä on tärkein
edustajiston tekemä
päätös tai käymä keskustelu tänä vuonna?
Keskustelu siitä, saako edarin puheenjohtaja toimensa
hoitamiseen matkakortin vai
maksaako yo-kunta matkat
jotenkin muuten.

Periaatepäätös kampuksien tasavertaisista palveluista.
Palvelut näkyvät suoraan jäsenistölle, ja peruspalveluiden
tulee olla jokaiselle opiskelijalle helposti saatavilla.

3. Mikä on turhin
edustajiston tekemä
päätös tai käymä keskustelu tänä vuonna?

Kyllä, mutta parhaat vaikutusmahdollisuudet taitavat olla
ennen kokousta käytävissä keskusteluissa. Harva sellainen
ehdotus menee läpi, joka esitellään edustajistolle ensimmäistä kertaa kokouksessa. Myös suoralla yhteydenotolla
ylioppilaskunnan toimihenkilöihin voi saada paljon aikaan.

5. Koetko edustavasi ennen kaikkea kyltereitä /
taikkilaisia / teekkareita
vai aaltolaisia?

Teekkareita, ainakin opintoasioissa.

6. Millaisena koet
edustajiston tunnelman tällä hetkellä?
Entä rivijäsenten?

7. Mitä mieltä olet
AYY:n tarjoamista jäsenpalveluista suhteessa
jäsenmaksuun?

4. Koetko voivasi
oikeasti
vaikuttaa
ylioppilaskuntaan?

Tunnelma on jännittynyt, koska oikeusjuttujen
ja muiden epäselvyyksien selvittely jäi kesän
ajaksi melko auki. Toisaalta tunnelma on myös
vähän väsähtänyt ja turhautunut, koska eka
edarivuosi oli rankka pitkine kokouksineen
ja vaikeine asioineen. Eka edarivuosi sisälsi
kohtuullisen paljon kysymyksiä, joissa kylterit
ja teekkarit ajautuivat vastakkaisille puolille,
joskus ymmärrettävistä syistä ja joskus aivan
randomisti. Olen kuitenkin varma, että suunta
on parempaan päin!
Teekkarijäsenille ei paljon muutosta ole näkynyt, muuta kuin hieno Aino-lehti.

Terveydenhuollosta, opiskelija-asunnoista ja järjestötoiminnan tuesta maksan mielelläni jäsenmaksulla. Jäsenmaksua
pitäisi tosin pyrkiä laskemaan vuosi vuodelta, koska ylioppilaskunnan pakkojäsenyys ei ole ikuista.
Kuvat: AYY:n edustajistowiki
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Ruokamatka 1970 -luvulle
Toimittaja löysi isoäitinsä
ruokaohjeet vuodelta 1974 ja
päätti testata, miltä 70-luvun
kotiruoka maistuu vuonna
2010. Ruokia tehtätessä pyrittiin ohjeen täydelliseen noudattamiseen, mutta joitakin
poikkeuksia jouduttiin tekemään.
Kaapin kätköistä löytyneet isaäidin
reseptit. Kuva Klausveikko Oinonen

Ensimmäisenä ruokalajina
esitellään uuden puheenjohtajamme kunniaksi Nakkimakkarat Tommin tapaan.
Ohje on tarkoitettu neljälle
hengelle, mutta kahden hengen raati sai helposti syötyä
kaikki kahdeksan nakkia.
Tämä 70-luvun herkkuruoka
on luokiteltu kastiin "Hyvää
huokealla", joten se sopii
myös opiskelijan kukkarolle.
Energiasisältö:
1047 kilokaloria
13,2 g hiilihydraatteja
94,4 g rasvaa
38,7 g proteiinia
Kokonaishinta:
3,20euroa
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Nakkimakkarat
Tommin tapaan
Ainekset:
8 nakkia
8 viipaletta pekonia
2 tl sinappia
1 rkl ketsuppia
1 rkl raastettua juustoa
Sekoita sinappi, ketsuppi
ja juustoraaste. Tee nakkeihin pitkittäisviillos ja sivele
sekoittamaasi seosta nakkien
sisään. Kääri jokaisen nakin ympärille pekonisuikale
ja paista miedolla tulella,
kunnes pekoni on rapeaa ja
nakit läpikotaisin kuumia.

Raadin mielestä annos oli
täyttävä ja hyvä. Nakkimakkaroiden lisäksi tarjoiltiin
salaattia, jossa oli rucolaa,
tomaattia, paprikaa ja cashew-pähkinöitä. Alkuperäisessä ohjeessa lisukkeeksi
suositeltiin
paprikariisiä,
mutta raati päätyi tällä kertaa
välttämään ylimääräisiä hiilihydraatteja. Raati käytti vain
puolet ohjeen mukaisesta
pekonimäärästä, sillä nakit
olivat niin pieniä, ettei niitä
viitsitty hukuttaa pekoniin.
Seuraava kokeiltava ruokalaji
oli "Dieettiruoka" juustomunakas. Tällä kertaa annos
tehtiin vain yhdelle, ja munakkaan seurana tarjoiltiin
jälleen salaattia.

Juustomunakas
Ainekset:
3 munaa
2 rkl vettä
suolaa, valkopippuria
2 rkl juustoraastetta
5 g voita
Sekoita munat, vesi ja
mausteet haarukalla, lisää
juustoraaste. Sulata margariini pannulla ja kaada munamassa siihen. Sekoita munakasta puulastalla ja paista,
kunnes pohja on saanut
kauniin värin. Valuta munakas lautaselle.
Energiasisältö:
313 kilokaloria
0,5 g hiilihydraatteja
24,3 g rasvaa
23,7 g proteiinia
Kokonaishinta:
0,58 euroa
Juustomunakas osoittautui
melko mauttomaksi: olisi
tehnyt mieli heittää sekaan
yrttejä,
paprikajauhetta,
cayennepippuria tai jotain
muuta vähän valkopippuria
tymäkämpää maustetta. Lou-

naaksi kahden kananmunan
versio oli kyllä parahultaisen
kokoinen.

Unelmatorttu
Jälkiruokien joukosta kokeiltavaksi valikoitui perinteinen
unelmatorttu voisokeritäytteellä. Tarjolla olisi ollut
myös useita erilaisia versioita
pikkuleivistä ja kekseistä tai
erilaisia täytekakkuja.
Ainekset:
3 munaa
1½ dl sokeria
3 rkl perunajauhoa
2 rkl kaakaojauhetta
1 rkl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 rkl vettä
Täyte:
75 g voita
1½ dl sokeria
keltuainen
1-2 tl vaniljasokeria
Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita keskenään
kuivat aineet ja siivilöi ne
munavaahtoon. Lisää vesi
taikinaan hyvin sekoittaen.
Kaada taikina leivinpaperil-

Nakit PJ:n tapaan. Annoksen kokonaishinta 3,20euroa.
Kuva Klausveikko Oinonen

la peitetylle pellille ja paista
225 asteessa 5-10 min. Kumoa torttulevy sokeroidulle
leivinpaperille
ja
anna
jäähtyä. Sekoita täytteen aineet tasaiseksi massaksi.
Levitä täyte jäähtyneelle torttulevylle ja kääri levy rullalle.
Energiasisältö:
2112 kilokaloria
299,4 g hiilihydraatteja
87,7 g rasvaa
28,6 g proteiinia
Kokonaishinta:
1,83 euroa
Unelmatortun tekeminen on
yksinkertaista ja nopeaa ja
onnistuu vasta-alkajaltakin.
Lopputulos oli periaatteessa
onnistunut, ja yksi raadin
jäsenistä totesikin, että tässä
tortussa on totisesti jotain,
mikä kaupallisista kääretortuista puuttuu tyystin: voi ja
sokeri. Täyte nimittäin on
niin sokerista, että se rouskuu
hampaissa vielä puolen tunninkin päästä, eikä tavallinen
ihminen kykene syömään yli
1 cm:n palaa.
Kaiken kaikkiaan 1970-luvulta peräisin olevat ruokaohjeet
eivät
eronneet
juurikaan nykyaikaisista ohjeista. Vaikka useissa ohjeissa
käytetään raaka-aineena voita, sen määrät ovat kuitenkin
hyvin maltillisia. Ohjeet ovat
selkeät ja tarkat, valmistus- ja
paistoajat ovat näkyvillä, ja
kuvat valmiista annoksista
ovat hyviä.
Henna Vepsäläinen
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Opintokyselyn satoa
BioIT -tutkinto-ohjelmassa on toteutettu opintokysely
nyt kolme kertaa: syksyllä 2007, keväällä 2009 ja keväällä
2010. Viime kevään kysely järjestettiin erityisesti huhtikuussa pidettyä bioIT:n kehitysworksoppia silmällä
pitäen, mutta se on kiinnostanut myös yleisemmin
ohjelman opetuksesta ja sisällöstä vastaavia henkilöitä.
Pienen killan opintokyselyihin toistuvasti laittama tuntuva panos osoittaa motivaation tutkinto-ohjelmamme
kehittämiseen olevan korkea. Erityinen kiitos Tommi
Vataselle viime kevään kyselyn organisoinnista.
Seuraavassa on esitetty suruttomasti tiivistetty versio
viime kevään opintokyselystä. Kyselyn täydessä versiossa on lisäinformaation ja
upeiden taulukoiden lisäksi
muun muassa mietteitä kandintyöstä, inkubiittien vaihtokokemuksista ja killassa
vallitsevasta yhteishengestä!
Opintokyselyyn 2010 vastasi 43 tutkinto-ohjelman
opiskelijaa tasaisella sukupuoli- ja vuosikurssijakaumalla. Vastanneiden joukossa oli opiskelijoita kaikista
pääaineista.

Motivaatio ja kuormittavuus
Kyselyyn vastanneet kokivat
opintomotivaationsa
keskimäärin hyväksi, vaikka
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yksittäisiä vastaajia oli sijoittanut itsensä myös motivaatioakselin ääripäihin. Opiskelijat olivat lisäksi arvioineet
opintojen olevan suhteellisen kuormittavia. Opintojen ohjauksen todettiin heti
perään olevan puutteellista.

kanavia. Kurssien palautejärjestelmiäkin monipuolistetaan, ja tänä syksynä osassa
kursseista kokeillaan tekstaripalautteita.

Kyselyn painopiste oli tällä
kertaa hieman toisaalla,
mutta opiskelijoiden hyvinvointi on toki silti aiheena
aina ajankohtainen. Opintojen ohjauksen kehittämiseen tulee käyttää resursseja
myös jatkossa, ja esimerkiksi
Aalto-yliopiston yksi johtavista teemoista on opetuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittäminen. Tällä
hetkellä uudistusten alla on
tutortoiminta, ja myös opinto-ohjaukseen
pyritään
löytämään kokonaan uusia

Opiskelijoiden
nimetessä
mielestään onnistuneimpia
ja huonoimpia kursseja saatiin kärkiviisikoksi kurssit
Solubiologianperusteet, Biomateriaalitiede, Piirianalyysi
I, Johdatus aivojen rakenteeseen ja toimintaan ja Datasta
tietoon. Negatiivista palautetta saivat etenkin kurssit
Fysiikan lisäkurssi I ja II,
Elektroniikan peruskurssi,
Matematiikan peruskurssi
L1, Machine Learning and
Neural Networks ja Ohjelmatyöt bioinsinööreille.

Parhaat ja huonoimmat kurssit

Opintokyselyssä
korostuvat edukseen tai haitakseen
varsinkin kaikille yhteisiä
olevat kurssit, joissa kävijöiden määrä on jatko-opintokursseihin verrattuna suuri.
Kuvaillessaan hyviä kursseja
opiskelijat mainitsivat sujuvat kurssijärjestelyt ja selkeät
kurssiraamit,
laadukkaan
opetuksen ja opiskelumateriaalin, toimivan tiedotuksen
ja motivoivan kurssiaiheen.
Kurssin onnistuminen vaatii
siis useimmiten muutakin
kuin hyvän luennoitsijan, ja
hyväkin kurssi voi kaatua yhden osa-alueen laiminlyöntiin.

Moduulirakenne
pääainemoduulit

ja

Moduulirakenne saa opiskelijoilta kaksijakoista palautetta.
Sen koettiin tarjoavan hyvän
perusrungon
opinnoille
kuitenkin siten, että myös
itselle mielenkiintoisten aiheiden opiskelu on mahdollista. Valtaosa opiskelijoista
piti
moduulijärjestelmää
kuitenkin liian joustamattomana ja määräävänä. Biologisen kemian moduulin
esitietovaatimuksissa
on
esimerkiksi monia kursseja,
joita biolaiset eivät suorita
ollenkaan.
Professoreilla on mahdollista
hyväksyttää henkilökohtaisia
moduuleja, minkä koettiin
helpottavan moduulirakenteen joustamattomuusogelmia. Moni toivoi tällaisen

henkilökohtaisen moduulin
käytön yleistymistä.
Osassa tutkintomme moduuleista tavoitellaan joustavuutta niin, että moduuli on
jaettu sisäisesti useaan vaihtoehtoiseen kokonaisuuteen.
Tämä sotii vastoin moduulirakenteen alkuperäistä ideaa,
jonka mukaan moduulit
ovat ennemminkin kiinteitä
kokonaisuuksia, joista tutkinto kootaan. Opiskelijapalautteen perusteella koko
moduulirakenteen uudistamista tulisi harkita.

Perustieteiden
oppimäärä

laaja

Laajasta vaikuttaisi olevan potentiaalisesti hyötyä varsinkin laskennallista
ja kognitiivista biotiedettä
lukiessa. Opetuksen ongelmat ja kurssien vaativuus
saavat kuitenkin aikaan sen,
että kursseista voi aiheutua
motivaatiokriisien ja valtavan työmäärän vuoksi enemmän haittaa kuin hyötyä.
Kyselystä saadun palautteen
perusteella
tiedottamista
fukseille laajan oppimäärän
suhteen on tänä vuonna
lisätty fuksiluennon muodossa.

Harjoitustyöt ja ryhmäopiskelu

myös toivottiin korvaavan
tenttejä ainakin osittain ja
oppiminen koettiin laadukkaampana harjoitustöitä painottavilla kursseilla. Negatiivisena puolena harjoitustyöt
koettiin kuormittavina ja vastaajien mielestä niiden vaatimaa työmäärää aliarvioidaan
usein. Harjoitustöiden kohdalla kunnollisen ohjauksen
merkitystä korostettiin useaan otteeseen.
Suurin osa vastaajista koki
ryhmäopiskelua olevan liian
vähän. Ainoastaan yhden
mielestä ryhmässä tekemistä
on liikaa. Positiivisia puolia tälle työskentelytavalle
keksittiin paljon. Konkreettisempi oppiminen, motivaation nousu, vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja
ongelmanratkaisun nopeutuminen ovat vain esimerkkejä mainituista asioista.
Huonona puolena mainittiin siipeilijät, joista johtuen
ryhmätöiden
arvostelussa
toivottiin
kiinnitettävän
enemmän huomiota ryhmän
jäsenten yksilölliseen työpanokseen. Lisäksi toivottiin,
että osa ryhmätöistä tehtäisiin kurssin normaalin aikataulun sisällä.
Tuomas Haapala,
opintomestari

Valtaosa opiskelijoista toivoi
kursseihinsa nykyistä enemmän ryhmäopiskelua ja harjoitustöitä. Harjoitustöiden
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Parrasvaloissa
Tuomo Kuusi
Millainen mies onnistuu yhdistämään
elämässään rokkistaran ja tutkijatohtorin
urat? Aiemmin matematiikan C3:n luennoilta monelle biolaisellekin tuttu Tuomo
Kuusi yhdistää lahjakkaasti musiikkia
ja matematiikkaa. Synapsin toimittajat
lähtivät ottamaan selvää onko illalla mikin
varressa keikaileva laulaja-lauluntekijä
oikeasti sama mies kuin aamulla liitutaululla Cauchy-Riemann -yhtälöistä tai
kompleksisista polkuintegraaleista meitä
valistanut luennoitsija.

Miten päädyit tänne
eli millainen on TKKtaustasi?
Kun tulin sisälle TKK:lle,
aloitin yhdyskunta- ja ympäristötekniikan
ohjelmassa
ajatuksenani keskittyä nimenomaan ympäristöön  liittyvään tekniikkaan. Pisteeni
oikeuttivat Laaja-ohjelmaan
ja innostuin tavattomasti
matematiikasta ja fysiikasta.
Toisena vuonna päätinkin
vaihtaa fyssalle. Valitsin ensin pääaineekseni uusiutuvien
energiatekniikoiden
linjan, mutta opiskelin jatkuvasti myös matematiikan
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Flannelmouth keikalla Klub Kalmassa. Kuva yhtyeen
facebook-sivuilta, kuvaaja Matti Kullberg

pääaineopintoja. Vähitellen
matematiikan kauneus – ja
myös laitokselta tarjottu työ
- houkutteli pahoille teille ja
haahuilulle tuli piste.

jne. Tällainen näpertely on
ollut aina juttuni.

Matematiikka ja musiikki
– mikä mielenkiintoiMikä sinusta piti tulla
nen yhdistelmä! Onko
isona kun olit pieni?
näillä mielestäsi jotaMitään eksplisiittistä ammat- kin yhteistä?
tia minulle ei tule mieleen.
Olen jo pienestä pitäen pitänyt loogisista rakenteista.
Muistan, että kymmenen
ikävuoden tienoilla pohdiskelin itsekseni esimerkiksi
bussiaikataulujen järjestelyä,
hakkeen keräyksen järjestelyä mökkikunnasta, täysin
automatisoitua liikennettä

Matematiikan lisäksi toinen
juttuni on ollut laulaminen.
Aloitin hyvin pienenä Cantores Minores –kuorossa laulamisen ja jatkoin siinä aina
äänenmurrokseen saakka.
Sitten tuli muutaman vuoden
tauko, jonka aikana tajusin,
että rokkia laulamalla saa

hieman toisenlaista huomiota... Ja että sen laulaminen
on aika vapauttavaa ja kivaa.
Eli hormonit veivät ja minä
vikisin. Myöhemmin asiaan
on tullut ehkä hieman lisää
syvyyttä.

“Vähitellen matematiikan
kauneus houkutteli pahoille
teille.”
Matematiikan ja musiikin
yhdistävänä tekijänä näen intuition ja tekniikan liiton. Alkuun tarvitaan aina sykähdyttävä idea ja sen toteutukseen
vaaditaan tekniikkaa. Esim.
peruskursseilla matematiikan
intuitiivinen osa voi jäädä
hieman etäiseksi, mutta kun
sitä tekee tieteenä, eli luo jotain uutta, on intuitiolla, tai
vaistolla, ensisijaisen tärkeä
asema. Mutta jos joskus haluaisi rationalisoidakin idean,
tarvitaan vahvaa teknistä
kykyä. Samat sanat koskevat
musiikkia. Tämä intuition ja
tekniikan yhdistäminen on
parhautta!

Onko sinulla roolimallia?
Oman väitöskirjani ohjaaja
Prof. Juha Kinnunen on
aivan mahtava. Hänellä on
kyky löytää asian ydin ja
mutkikkaatkin asiat näyttävät
yksinkertaisilta hänen käsittelyssään. Lisäksi kunnioitan
valtavasti hänen omistautumistaan opettamiselle ja
oppilaiden ohjaukselle sekä
yleisesti hänen ponnistelujaan matematiikan aseman
edistämiseksi. Akateemikkoainesta, sanon minä. Olen
maailmaa kierrellessä tietysti nähnyt läjäpäin mahtavia
matemaatikkoja, mutta mukavaa, että omasta mielestäni
paras löytyy läheltä!

Ramppaan maailmalla noin
2 kk vuodesta tapaamassa
yhteistyökumppaneita
ja
muuten lukkiudun työhuoneeseeni. Opetan myös
hieman, mutta ainoastaan
matematiikan erikoiskursseja.

Lempiaihepiirisi
opettamistasi matematiikan osa-alueista?
Oi niitä on niin monta! Mutta
viimeisinhän on aina paras,
eli sanottakoon harmoninen
analyysi.

Kerro muusikkoudestasi

Minulla on tällä hetkellä
kaksi yhtyettä, Flannelmouth
ja Boys of Scandinavia. Ensimmäisessä laulan, sävellän
ja sovitan, toisessa laulan
Tällä hetkellä olen Suomen
ja hieman sävellän ja soviAkatemian
tutkijatohtori  
tankin. Flannelmouthilta on
eli oikeastaan vain tutkin.
tullut ulos kaksi pitkäsoittoa
ja muutamia ep:itä ja BoS:ilta
yksi pitkäsoitto. Kummallakin bändillä valmistellaan
seuraavia levyjä ja näiden
   Kuusi asiaa/seX Factor:
tuotantoja olen mukana pohdiskelemassa.
Sivilisääty? Naimisissa
Horoskooppimerkki? Kauris
Onko sinulla taiteiliLempiväri? Musta
janimeä? Eroaako laKengännumero? 43
vapersoonasi meidän
Syntymäpäivä? 9.1
näkemästämme luenLempivihannes? Kurkku

Mitä kuuluu työnkuvaasi TKK:lla?

noitsijasta?

Ei ole taiteiljanimeä, mutta
jos joskus käyttäisin moista,
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se olisi suora ruotsinnos
Thomas Sex. Jos harrastaisin samaa keikailua luennoidessa kuin lavalla, ei mistään
tulisi mitään! Toki musiikin tuomasta esiintymisvarmuudesta osa varmasti
siirtyy myös luennointiin. No
myönnettäköön, kyllähän se
luennointi voi välillä mennä
vähän shown puolelle... Tosin shown osana pyrin käyttämään äärimmäisen lakonista huumoria.

sa jokaisen fraasin täytyy
olla selkäytimessä; pienikin
epävarmuus kuuluu välittömästi suorituksen flowssa.
Todella stressaavaa touhua,
mutta kuten sanottu, lopussa
kiitos seisoo.

Paras paikka musiikin
tekemiselle?
Paras mojo on Boys of
Scandinavian tuottajan olohuoneessa Töölössä. Voi
naapuriparkoja - mitä punaviinihöyryisiä kiekumisia
he ovatkaan joutuneet sietämään!

vuoden pysyn Helsingissä,
mutta ainahan sitä sattuu ja
tapahtuu. Vuoden kuluttua
olisi taas viisumin puolesta
mahdollista mennä Amerikkaan ja ei sekään ole poissuljettu vaihtoehto. Vietin
vuoden Columbia Universityssä
New Yorkissa ja tuollaisessa
oikeassa huippuyliopistossa
on kyllä puolensa. Jos jään
Suomeen, on hyvinkin mahdollista, että päädyn jonnekin muualle kuin Helsinkiin. Olen aina edennyt aika
vaistonvaraisesti ja niin aion
tehdä tulevaisuudessakin.

Flannelmouthilta on
vastikään ilmestynyt
uusi levy. Millainen
Mikä on elämän tarprosessi levyn luomiKuvaile lyhyesti tu- koitus?
nen on?
levaisuudennäkymää42.
Levyn tekeminen on itsea- si. Missä näet itsesi
siassa aika perseestä. Loppu- viiden vuoden päästä?
Lopuksi,
asteikolla
tulos on tietysti palkinto, jota
varten kannattaa raataa, Haluaisin ehdottomasti jat- 1-10, kuinka paljon
mutta ei se matka kyllä haus- kaa akateemista työtä ja myös kuusetit?
ka ole. Sen toteuttaminen,
minkä kuulee pään sisällä,
vaatii aikamoista velhoutta.

musiikin tekemistä. Luulen,
että muutaman seuraavan

Kybällä tietty!

Kuvaavaa on Remu Aaltosen kommentti jostain
studiosessiosta: ”Enemmän
ammetta!” Niin, jos tarvitaan enemmän ammetta,
painetaan ”enemmän ammetta” –nappia... Toisaalta
itselläni alkaa olla sen verran
kokemusta, että en enää joka
kerta purskahda järkytyksen
kyyneliin, kun kuulen äänitetyn lauluni. Mutta tosiaan,
kun levyä äänitetään, ei voi
olla liian hyvin valmistautunut. Esimerkiksi lauluis-
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Aino Valli, Hanna Hulkkonen
ja Salla Kalamies
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Jōdō
- keppiä kaikilla mausteilla

Japanin hämärä keskiaika. Samurai Musō Gonnosuke
Katsuyoshi, aseenaan bō-sauva, kohtaa taistelussa
kuuluisan miekanheiluttajan Miyamoto Musashin ja
häviää tälle surkeasti. Kuten niin monet legendaariset
itämaiden suurmiehet, myös Gonnosuke vetäytyy mietiskelemään noloa tappiotaan vuorten yksinäisyyteen.
Siellä, näyn innoittamana, hän keksii lyhentää taistelussa käyttämänsä 180-senttisen sauvan 128 cm mittaan.
Samalla hän kehittää myös viisi ensimmäistä tekniikkaa, joihin syntymässä olevan taistelutaidon tekniikat
tulevat perustumaan. Neronleimauksensa innoittaman
Gonnosuke laskeutuu alas vuorelta ja haastaa Musashin
uusintaan.
Useiden lähteiden mukaan
Musashi ei hävinnyt elämänsä aikana yhtäkään taistelua
mutta Shindō Musō-ryū -koulukunnan perimätietojen mukaan Gonnosuken onnistui
ennennäkemättömällä aseellaan ja tekniikoillaan päihittää vastustajansa.  Oli miten
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oli, Shindō Musō-ryū jōjutsuniminen asetyyli oli keksitty
ja siitä tuli myöhemmin
Kuroda-klaanin jalkamiesten
käyttämä taistelutaito.
Edo-kaudella (1600–1868)
Japanissa vallitsi tapa tuoda
rikolliset elävinä tai vähintään

puhekykyisinä tuomioistuimen eteen tunnustamaan
tekonsa, joten keppi, jolla oli
mahdollista tuottaa huomattavaakin vahinkoa tappamatta vastustajaa, sopi taltuttamistarkoitukseen kuin
tonnikala riisin päälle. Meijirestauraation (1866–1869) ja

Jōdōa graduointiraadin edessä. Kuva www.flickr/photos/renfield

feodaalijärjestelmän purkamisen jälkeen vielä jōjutsuna
tunnettu taito siirtyi Kurodaklaanin hallusta niin sanotusti yleiseen levitykseen.
Nykyinen
jōdō
alkoi
muotoutua, kun jōjutsun
25. pääopettaja Takaji Shimizu ryhtyi 1930-luvulla
yhteistyöhön Japanin poliisivoimien kanssa ja vaihtoi
lopulta 1940-luvulla nimen
päätteen  jutsusta eli taidosta
dōksi eli tieksi. Vaikka toisen
maailmansodan
jälkimainingeissa kaikkien muiden
budō-lajien harjoittelu kiellettiin, saivat poliisit jatkaa jōdōn harjoittelua, sillä
he käyttivät kyseistä taitoa
muun muassa järjestyksenvalvonnassa.

Lopulta 1956 jōdō hyväksyttiin myös Japanin Kendoliiton ZNKR:n viralliseksi
lajiksi ja sen 12 virallista
parikataa eli tietyn koreografian mukaan tehtävää sarjaa
sekä niihin liittyvät pari- ja
yksilöharjoitukset. Suomessa
jōdōa on harjoiteltu vasta
vuodesta 2002 lähtien, ja se
kuuluu Suomen Kendoliiton
lajeihin. Sitä voi harrastaa
pääkaupunkiseudun lisäksi
ainakin Porissa, Turussa ja
Oulussa, lähinnä eri kendoseurojen alaisena.
Jōdōn tarkoitus on antaa jōdōkalle eli lajin harjoittelijalle
valmiudet puolustatua jōlla
eli kepillä miekkaa vastaan.
Useat tekniikat perustuvat
niin yksinkertaisiin seikkoi-

hin kuin siihen, että jō on
noin 30 cm miekkaa pidempi
ja siihen, että   ylimielinen  
katanasankari ei osaa odottaa vastustajansa iskua. Vaikka lajin alkuaikoina vastassa
onkin ollut oikeaa terästä,
nykyään hajoituksissa käytetään turvallisuussyistä puisia
bokken-miekkoja.
Harjoittelu aloitetaan 12 yksilöharjoitteella eli tandoku
dōsalla. Tämän jälkeen siirrytään tekemään sōtai dōsaa
eli samoja tekniikoita parin kanssa ja lopulta myös
seiteigataa eli yksilö- ja pariharjoitteina
treenatuista
tekniikoista koostuvia, niin
ikään parin kanssa suoritettavia 12 sarjaa.
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Kun edellä mainitut alkavat
sujua, on mahdollista alkaa harjoitella myös vanhan
koulukunnan niin sanottuja koryū-katoja sekä muun
muassa ketjusirpin eli kusarigaman käyttöä miekkaa
vastaan. Tärkeitä hallittavia
asioita ovat muun muassa
ajoituksen ja etäisyyden hallinta sekä budō-lajeille tyypillinen zanshin eli herkeämätön
valppaus ja tilanteen hallinta.
Toisin kuin esimerkiksi
kendōssa, jōdōssa ei ole
vapaaottelua
eikä
lajin
harrastamiseen tarvita iskuilta suojaavaa haarniskaa.
Varusteiksi riittävät jōn ja
bokkenin lisäksi indigonsiniset keikogi-takki ja leveälahkeiset, hieman hametta
muistuttavat hakama-housut.
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Graduoinneissa, joissa on
käytössä kyū- (opiskelija) ja
dan (harjoittelija) -asteisiin
perustuva järjestelmä, ja kilpailuissa osallistujia arvioidaan sen perusteella kuinka
puhtaasti he suorittavat
vaaditut tekniikat tai katat.
Koska tarkoituksena ei ole
niinkään käyttää voimaa kuin
osoittaa jōn ja bokkenin hallinta aseina, vastustajan kokoerolla ei ole suurta merkitystä ja esimerkiksi Suomessa
miehet ja naiset kilpailevat
samassa sarjassa.

Päädyin itse alun perin jōdōn
pariin sattumalta googlettelusession tuloksena ja olen
ollut todella tyytyväinen
lajivalintaani. Ainakin Helsingin kendoseura Ki-KenTai-Icchissä uudet harjoittelijat otetaan hyvin vastaan,
porukka on todella mukavaa
ja osaavaa. Jos siis olet aina
halunnut pukeutua hameeseen ja mätkiä kaveria kepillä
äidin kielloista huolimatta,
kannattaa tulla katsomaan
miltä harjoitukset näyttävät!
Youkoso!
Noora Tujunen

Jutun kirjoittamisessa on käytetty apuna Wikipedian jōdō-artikkelia.
Lisätietoja lajin harrastamisesta saa esimerkiksi osoitteesta
www.kendohelsinki.org/

Hovirunoilija Salla lähettää kaikille inkubiiteille terveiset Mt. Blancin upeista
maisemista! Täältä saattaa löytyä inspiraatiota runoihin ja opiskeluun, käykää
kokeilemassa..! ;) Kuva Marianna Suhonen

Valmistuneita inkubiitteja
Anna-Maria Bique,
tekniikan kandidaatti

Essi Laajala,
tekniikan kandidaatti

Antti Heikkilä,
tekniikan kandidaatti

Tuuli Lehti,
tekniikan kandidaatti

Marja Pitkänen,
tekniikan kandidaatti

Saana Jenu,
tekniikan kandidaatti

Meri Lundahl,
tekniikan kandidaatti

Henna Vepsäläinen,
tekniikan kandidaatti

Harri Hallila,
diplomi-insinööri

Joni Nikkanen,
diplomi-insinööri

Janne Wallenius,
diplomi-insinööri

Matti Helin,
diplomi-insinööri

Antti Ritvanen,
diplomi-insinööri

Juha Kontio,
diplomi-insinööri

Juuso Salonen,
diplomi-insinööri

Lisäksi valmistui yksi tekniikan kandidaatti ja kolme
diplomi-insinööriä, jotka
eivät antaneet lupaa nimensä
julkaisemiseen S'napsissa.
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Otaniemen reittiopas
Satojen työtuntien ja tuhansien toistomittausten
jälkeen Otaniemen keskeisimmät siirtymäajat on
saatu koottua reittioppaaseen. Tästä kätevästä
arkipäivän työkalusta on apua elämän optimoinnissa ja päivittäisten minuuttiaikataulujen laatimisessa. Siirtymäajat on mitattu käyttäen keskimääräistä kampuskävelynopeutta ja ilmoitettu
minuutteina ja sekunteina. Leikkaa kartta taskuun
ja elä paremmin!

