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Pääkirjoitus
Apoptoosi VII ja biokeppana ovat takana ja on aika kiittää järjestäneitä tahoja. Molemmat olivat ehkä parhaimpia killan tapahtumia,
joissa olen ollut. Kaiken kukkuraksi biokeppanan bussissa myös
julkaistiin juhlallisin menoin
vuoden ensimmäinen S’napsi.
Apoptoosin ruokia sekä biokeppanaa makustellaan myös tämän
S’napsin sivuilla - jälkimmäistä
monissa muodoissa.

Kuva: Kyösti Jylhä

Viimeistään käytyäni haastattelemassa dekaani Tuija Pulkkista
tajusin, miten suurien haasteiden
edessä hallinnollisella puolella
ollaan korkeakoulu-uudistuksen
myötä. Tutkan alla ovat muun
muassa kandiohjelmien uudistaminen, opetuksen laadun parantaminen ja yksinkertaisesti se
että homma saadaan kunnolla
pyörimään. Haastattelun yhteydessä kävi myös ilmi dekaanin
huoli siitä, miten fuksit pääsisivät
opiskeluun kiinni, eivätkä katoaisi
koulun käsistä. Samaten on viime
aikoina killan avautumispalstalla
käyty keskustelua siitä, miksi fuksit katoavat killan käsistä. Kun
joku tietäisikin vastaukset.
Mutta onneksi Wappu tulee! Ottakaahan rennosti ja nauttikaa
keväästä.
Petteri Parkkila,
päätoimittaja
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S’napsi haastattelee
Haastattelussa sähkötekniikan korkeakoulun
uusi dekaani Tuija Pulkkinen
Mikä on taustasi?
Opiskelin fysiikkaa Helsingin Yliopistossa ja tein
gradun Otaniemen kylmälaboratorioon. Tämän
jälkeen siirryin Ilmatieteen laitokselle, jossa olen
ollut yhteensä yli 20 vuotta. Samalla väittelin
tohtoriksi avaruusfysiikasta ja vedin Ilmatieteen
laitoksella avaruusfysiikan tutkimusryhmää.
Mitkä ovat työssäsi tämän hetken suurimmat haasteet?
Kaikista isoin haaste on saada homma toimimaan. Organisaatio pitää saada sellaiseksi, että
se palvelee hyvin korkeakoulun toimintaa. Toinen asia on tietenkin haaste saada Aalto-yliopisto maailmanluokkaan vuonna 2020, ja vaikka
monissa asioissa ollaan hyviä niin tekemistä riittää. Erityisesti on panostettava laatuun.
Tiedotusvälineissä puhutaan, että tohtoriopiskelijoiden määrää pyritään lisäämään.
Mikä on teidän linjanne eri opintoasteiden
suhteen?
Meillä on tavoitteena pienentää kandidaattiopiskelijoiden määrää siten, että meillä on vähemmän kandiopiskelijoita kuin haluamme ottaa
maisterivaiheessa sisään. Maisteriopiskelijoita
taas halutaan ottaa nykyistä enemmän muista
yliopistoista ja ulkomailta. Pääpainoa siis siirretään enemmän maisteri- ja tohtoriopiskelijoihin. Ei kandiopiskelijoiden määrä varmaankaan
puoleen putoa, mutta kaksi kolmasosaa nykyisestä on hyvin lähellä.
Miten korkeakoulussa aiotaan saada opiskelija enemmän keskiöön?
Kandiopiskelijoiden pienempi määrä mahdollistaa sen, että opiskelija näkyy yksilönä enemmän. Lisäksi pitäisi saada laatu näkymään
opetuksessa. On tärkeää, että professorit ko-
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kevat opettamisen tärkeänä osana työtään ja tekevät sen hyvin. Jos heitetään karkeita tilastoja,
niin jos tavoite on 60 opintopistettä vuodessa,
on realiteetti vähän yli 30. Siihen on varmasti
ilmeisiä syitä, kuten esimerkiksi että matikan
opinnot ovat liian isoja kokonaisuuksia. Te opiskelijat olette kuitenkin niitä, joilla on paras tieto
siitä, missä pullonkaulat ovat. Erityisesti mielipiteitä kaivataan tulossa olevaan tutkintouudistukseen, jonka on tarkoitus astua voimaan vuonna
2013. Koska muutos fokusoituu kanditutkintoon, toivon että opiskelijat ottavat aktiivisen
roolin ja tulevat miettimään, millaisia insinöörejä
tarvitaan tulevaisuudessa. Yliopiston tehtävä on
tarjota erilaisia kursseja, ja itse haluaisin opiskelijalle varan valita niitä mieltymyksiensä mukaan.
Onko BioIT:lle tulossa jotain uudistuksia?
Tutkintouudistus tietenkin vaikuttaa myös
BioIT:hen. Jonkinlainen tavoite on, että meillä
olisi yksi kandiohjelma koulua kohden. Kysymys
on, pidetäänkö BioIT erillisenä ohjelmanaan, vai
voiko se säilyttää omat erityispiirteensä jonkun
suuremman kandiohjelman sisällä. Missään tapauksessa ei ole tarkoitus hajottaa BioIT:tä, koska se on toiminut hyvin, saanut hyviä opiskelijoita ja saavuttanut hyviä tuloksia. Se mikä ehkä
puoltaisi sitä, ettei BioIT:n kohdalla tehtäisi poikkeusta, on että meillä on muitakin alueita, jotka
leikkaavat useampaa korkeakoulua. Esimerkki
tästä on tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka,
joilla on osittain päällekkäisiä kursseja. Oma
toiveeni on, että jatkossa opiskelijat voisivat rakentaa tutkintonsa riippumatta siitä, mikä koulu
kursseja sattuu luennoimaan.
Miten BioIT:n poikkitieteellisyys säilyy yhden koulun mallissa?
Meillä on tekniikan dekaanien kesken hyvä
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yhteisymmärrys siitä, että koulujen väliset rajaaidat on pidettävä mahdollisimman matalalla.
Opiskelijalle kurssien ja opintokokonaisuuksien
ottaminen toisesta korkeakoulusta pitää olla
helppoa. Jos jaksaa kävellä nurmikon poikki,
niin on toisessa korkeakoulussa. Siinä että on
olemassa rakenteita kuten BioIT, on hyvät ja
huonot puolensa. Hyvät puolet rakenteessa ovat
sen selkeys ja tarkka määrittely. Toisaalta kun
tehdään yksi erikoinen rakenne, joudutaan listaamaan
erikseen se mikä on sallittua
sen sijaan että listattaisiin
kielletyt asiat. Rakenne on
siis lähtökohtaisesti erilainen
ajattelutapa.

ten on tietysti kampuskeskustelu, joka on nyt
käynnissä. Siihen tarvitaan teidän ääntänne sanomaan, missä ympäristössä te haluatte oppia.
Onko esimerkiksi luentosali paras paikka oppimiseen? Nyt on se aika, kun mielipiteet pitäisi
tuoda esille.
Dekaania haastatteli Petteri Parkkila
Kuva: Kyösti Jylhä

Mitä odotat Inkubiolta?
Aktiivisuutta. Minusta on
tärkeää kuulla opiskelijoiden
mielipiteitä. Olen tavannut
kaikkien kiltojemme hallitukset kertaalleen ja kaikki keskustelut ovat olleet
hyviä ja mielenkiintoisia.
Tutkintouudistuksessa kannattaa olla todella aktiivinen
ja tuoda omia näkökulmia
esiin – mikä toimii, mitä voisi
parantaa, mikä on opintojen järjestys? Perusopinnot
ovat sitä, että opiskellaan
insinööritieteiden ”kieliä”,
matematiikkaa ja fysiikkaa.
Nyt asiat on tehty niin, että
näillä aloitetaan, ja vasta
sitten päästän tekemään.
Voisiko motivaation parantamiseksi jaksottaa käytäntöä
ja teoriaa? Lisäksi toivomme,
että saisimme ensimmäisen
vuoden opiskelijat paremmin kiinni opintoihin. SitInkubio
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ChemBio-messut

TERVEYS - JA BIOBISNEKSEN
KASVUA KIINASTA - MEDIGATEWAY

Terveys- ja bioalan kasvua Kiinasta
Teksti ja kuat: Petteri Parkkila
ChemBio-messut järjestettiin 22.–24.3. Helsingin Messukeskuksessa. Ständeilla oli esillä sekä perinteistä kemiantekniikkaa että moderneja biotekniikan uutuuksia. Kävimme kuuntelemassa Kuopion
Seudun HealthBIO-osaamiskeskuksen vetämän seminaarin, joka käsitteli Kiinaa biolääketieteen kasvukenttänä. Seminaarissa kävi selväksi, että Kiinan ja sen kulttuurin tuntemus tulevat olemaan kullanarvoisia taitoja tulevaisuuden bioalan osaajille.
Seminaarin avasi kehitysjohtaja
Marja Jaurakkajärvi Kuopio
Innovation Oy:stä, joka kertoi
HealthBIO:n kärkihankkeesta
Pharmaceutical Gateway China-Finland/Europe. ”Kaikki
lähti liikkeelle Osaamiskeskusohjelmasta (OSKE), jossa
halutaan yhdistää huipputason tutkimus sekä koulutusosaaminen.
Siellä
nähtiin
Kiinassa liiketoimintamahdollisuus.
Gateway-projektin
tavoitteeksi muodostui yliopistojen sekä lääkeyritysten
välisen yhteistyön lisääminen
Kiinassa, Suomessa ja Euroopassa”. Tuloksia on selvästi
syntynyt. Jaurakkajärven mu-
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kaan palveluita on saatu Euroopan markkinoille, yritysten
liiketoimintamallit ovat tarkentuneet ja kiinalaisen lääketieteen
pohjalta on saatu aikaiseksi
uusia lääkeaineita. Projektin
myötä syntyneestä MediGateway
China-Finland/Europe
ry:stä kertoi varapuheenjohtaja
Markus Forsberg seuraavaa:
”Yhdistys perustettiin ajamaan
yritysten etuja Kiinassa, ja etenkin tukemaan uusien yritysten
etabloitumista Kiinaan. Kontaktien ylläpito ei Kiinassa ole
kovin yksinkertaista”.
Mikä sitten kiinalaisessa bisneskulttuurissa on niin haastavaa? Kiinassa
yhteistyö tarkoittaa sitä, että
molemmilla on
riskejä. Siellä onnistuminen ja
epäonnistuminen koetaan
yhdessä. Viranomaisten
kanssa on vaikeaa työskennellä ja yliopistoilla on
etenkin life-science-liiketoiminnassa

suuri rooli. Tutkija Marke Pohjonen Itä-Suomen yliopistosta
väittää, että Kiinassa ei pärjää
ilman guanxia, verkostoitumista. Liikesuhteita kehitetään hitaasti, jotta tarvittava luottamus
syntyisi. Pohjonen muistuttaa
myös, että Kiinan organisaatioissa vallitsee hyvin tiukka hierarkia. Johtamisote on tiukka ja
käyttäytymissäännöt hallitsevat
jokapäiväistä
kanssakäyntiä.
Väite, että Kiinassa kopioidaan
kaikki, pitää hänen mukaansa
paikkansa. Siellä on kova halu
kehittyä ja tietotaitoa ammennetaan pitkälti länsimaista.
Aurealis Pharman toimitusjohtaja Thomas Wirth piti mielenkiintoisen esityksen siitä,
mikä on Kiinan rooli lääkebisneksessä. ”Kiinalaiset keksivät
muun muassa ruudin, paperin
ja magneetin. He eivät tehneet
bisnestä valtaamalla, vaan antamalla lahjoja, joista he odottivat
vastavuoroisesti jotain itselleen”. Uusien molekyylien rekisteröinti on maailmanlaajuisesti
laskussa, kun se Kiinassa on
selvästi nousussa. Pfizer aloitti
aikoinaan
lääketutkimuksen
ostamisen Kiinasta. Kiinasta
arvioidaan Wirthin mukaan
Synapsi 2/2011

tulevan maailman johtava
lääkemarkkina-alue, arvoltaan
noin 200 biljoona dollaria,
vuoteen 2020 mennessä. On
siis selvää, miksi Kiina tulee
olemaan numero 1 lifesciencealalla. Maa on täynnä yliopistoja
ja tiedepuistoja, ja siellä toimii
noin 7500 lifescience-yritystä.
Seminaarin vetäjä, professori
Antti Poso Itä-Suomen yliopistosta, sanoo että Kiinalaiset
yliopistot ovat myös poliittisia
paikkoja. Suomalainen opiskelija uskaltaa enemmän haastaa ja
kyseenalaistaa professoreita ja
systeemiä yleensäkin. Kiinassa
maan johtajat tulevat lähinnä
yliopistoista. Toisaalta kiinalaiset opiskelijat käyvät paljon
vaihdossa, ja heillä on kova
motivaatio sekä osaaminen.
Monet huippututkijat palaavat
myöhemmin Kiinaan. Tutkimustyö on kuitenkin Poson
mukaan Kiinassa yhdenvertaista muun maailman kanssa.

Inkubio

Onko sitten olemassa mitään, missä me
suomalaiset vielä pärjäisimme? Poso kommentoi asiaa puheenvuoronsa
lopussa:
”Jos bisnestapaamisen
jälkimainingeissa mennään
ravintolaan
syömään, niin siellä
yleensä istutaan pitkään ja hartaasti. Jos
siinä isäntäväki päättää
yhtäkkiä, että juodaan itsemme pöydän alle, niin
sitten juodaan. On se
kuitenkin niin, että me
suomalaiset olemme
viimeisenä pystyssä.
Siinä on kiinalaisillakin
opittavaa.”

Järjestäjä: Kuopion Seudun HealthBIOosaamiskeskus
Puheenjohtaja: professori Antti Poso, ItäSuomen yliopisto
10.00
Seminaarin avaus
- professori Antti Poso, Itä-Suomen
yliopisto
10.10
HealthBIOn kärkihanke
Pharmaceutical Gateway China-Finland/
Europe (2008-2010) suomalaisten lääkeja bioalan toimijoiden ladunavaajana
Kiinaan
- kehitysjohtaja Marja Jaurakkajärvi, Kuopio Innovation Oy
10.25
MediGateway - Terveys- ja
biobisneksen kasvua Kiinasta
- varapuheenjohtaja Markus Forsberg,
MediGatewqay China-Finland/Europe ry
10.45
Suomalais-kiinalainen business
kulttuuri
- tutkija Marke Pohjonen, Itä-Suomen
yliopisto, Kauppatieteiden laitos
11.00
Kiinan lääketeollisuuden murroksen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet
- Head of China Business Jouko Savolainen, Fennopharma Oy
11.15
Tutkijasta yrittäjäksi - innoittajana Kiinan valtavat mahdollisuudet
- toimitusjohtaja Thomas Wirth, Aurealis
Oy
11.30
Suomalais-kiinalaisen tutkimusyhteistyön haasteet ja mahdollisuudet
- professori Antti Poso, Itä-Suomen
yliopisto
11.40
Tekes Pharma -ohjelma:
Suomalainen yhteistyö kansainvälistymisen vauhdittajana
- Technology Director Raimo Pakkanen,
Tekes
11.55
Seminaarin yhteenveto
- professori Antti Poso, Itä-Suomen
yliopisto
12.00
Seminaari päättyy
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Eläintarhan ajot

Moottori käyntiin

Taneli Kari
Kuvat Juulia Suvilehto & Petteri Parkkila
Taas on yksi Inkubion kotimaan keskipitkä onnellisesti takanapäin. Tällä kertaa keskimääräinen
biokeppanalle osallistunut inkubiitti oli noin 2,2:nnen vuosikurssilainen ¾ mies, joka on osittain munaton kasvis. Pääaineenaan hän opiskelee laskennallista biokemitroniikkaa. Lisäksi hän on kiinnostunut aamu-uinneista sekä perinneruuista. Reissussa oli siis nuorekas mutta kattava otos Inkubion
jäsenistöstä. Olipa mukana joitakin Inkubion riveissä vielä harvinaisia ännännen vuoden opiskelijoitakin. Erityisesti akateemisen keski-iän ovea kolkuttelevan yritysmestarin sydäntä lämmitti fuksien
määrä. Toisaalta kolmannen vuosikurssin poissaolo mietitytti.
Kimblefiilejä
ongelmia

ja

teknisiä

Matkaan lähdettiin Otakaari 5
A:n edustalta noin akateemisen
vartin verran myöhässä suunnitellusta lähtöajasta 09.00. Erästä
keppanatoimikunnan kimblefiiliä sai herätellä puoli tuntia
ennen lähtöä. Lisäksi kuskin
aurinkolasit kokivat teknisiä
ongelmia ja niitä yritettiinkin
paikkailla kiltahuoneella ennen
lähtöä. Teknisiä ongelmia koettiin myös bussin mikrofonin
kanssa, joka jätti leikin kesken
matkalla kohti Oulua. Jos joku
on joskus yrittänyt hiihtää
pyöröovista laskettelusuksilla,
tietää miten helppoa on kaitsea
40 estot menettänyttä opiskelijaa ilman äänenvahvistusta.
Bussimatkaan kuului perinteisen keppanahengen nostattamisen lisäksi erilaisia
pelejä ja leikkejä. Perinteisistä
keppanariennoista
mukana
oli aina yhtä suosittu onginta.
Jotkut onnekkaat saivat onginnasta mallastuotteita ja siittimensuojuksia, toiset joutuivat
tyytymään nenäliinoihin ja vanhentuneeseen wappulehteen.
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Lisäksi ajan kulkua vauhditti
muun muassa vuoden ensimmäisen S’napsin julkaisu, johon
liittyen kaikille matkalaisille
tarjottiin lasilliset kuohuvaa
seuraavalla pysähtymispaikalla.

Torstaiaamuna lähdettiin suoraan aamupalan ja siivoamisen
jälkeen Raatin uimahallille siistimään
excukansa ennen ensimmäisiä vierailuja.
Uimahallin saunassa
keskustelu pyöri mi- Excuilu
esten suihkutilaan eksyneen naispuolisen
uimaopettajan lisäksi
siinä miten kone saataisiin
jälleen käyntiin rankan illan
jälkeen. Tähän ikuisuuskysymykseen saimme onneksi konsulttiapua paikallisilta asiantuntijoilta.
Oulun yrityksistä erottui edukseen erityisesti Mectalent, joka
vastasi miehisyydellään pekoniin käärittyä veekasia. Hallillinen koneita ja sieraimiin hiipivä vieno koneöljyn tuoksu
sai raavaammankin miehen
kyynelehtimään. Lisäksi erityisen lämmin vastaanotto sai kiltalaisilta kiitosta. Mukaan tarttui hyvien kokemuksien lisäksi
biolaisille sopivat ’Seek for per-

Meno matkalla yltyi välillä
hyvinkin
eläimelliseksi.
Välillä tuntui siltä kuin
kaitsettavana olisi ollut
fiksujen aikuisten ihmisten sijaan laumallinen Korkeasaaresta
karanneita apinoita.
Erityistä päänvaivaa
aiheuttivat takapenkin
gorillat,
joiden uhmakas örinä sai
ajoittain alfauroksenkin niskavillat nousemaan pystyyn.
Aamuisin keppanoitsijat muistuttivat enemmän
avuttomia koalakarhuja, jotka hakevat turvaa tarrauoli tunnelmaa.
Matkabussissa
tumalla lähimpään
kiinteään esineeseen
kuten ämpäriin.

Synapsi 2/2011
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Kalakukkoa ja
spirometrejä

on rankkaa varsinkin aamuisin.

Torstai-ilta
vietettiin Kuopion kaupungin
vilskeessä.
Aurinkoinen perjantaiaamu alkoi vierailulla Kuopion torin
kupeessa sijaitsevassa
legendaarisessa Hanna Partasen kalakukkoleipomossa.
Tuikattuaan kalakukkoa
poskeen suuntasi uljas

“Soittoli
stalle
lisää hob
itteja
ja vähem
män
happojaz
zia!”

fection’ T-paidat. Nämä paidat
kuulemma toimivat pienillä
muokkauksilla erinomaisesti
myös baarissa.

joukkiomme kohti
Kuopion excua. Spirometreja
valmistava Medikro tarjosi
mielenkiintoisen yritysesittelyn
lisäksi reissun selkeästi parhaat
tarjoilut. Väsynyt teekkari saattoi löytää pöydältä mehukkaiden hedelmien ja kahvin lisäksi
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Apoptoosi-runo

laatikollisen
Iisalmelaisen
Olvin parhaimmistoa.

Aino Valli

Excun jälkeen otettiin suunta
kohti Otaniemeä. Paluumatkalle antoivat oman säväyksensä yksi puhjennut rengas sekä
matkanjohtajaan kohdistuneet
solvaukset sekä tappouhkaukset. Solvauksissa muun muassa
vihjattiin että matkanjohtaja
ei tiedä yhdynnästä mitään.
Mahtaakohan solvauksilla olla
totuuspohjaa? Bussin laskeuduttua Otaniemeen osa porukasta
suuntasi vielä Gorsuun jatkosaunalle, jossa puhdistettiin periferian kuonat hipiöistä
ja nautittiin jäljelle jääneistä
ruokatarpeista.

Koitti aika Apoptoosin,
Kati vihjas, ”Kunnon soosin,
keittäneet on sinne niin”,
siis marssin Design Factoryyn.

Hienona oli juhasali,
siit koristelijoille iso hali,
ja Vilin tekemä grafiikka,
siitä piti joka iikka.

Pääapinan mietteitä

Juhlapuhe oltermanni Markus Turusen,
no, saatoin kyllä bliniäni syödä murusen,
vaan olihan se juhlava ja täyttä asiaa,
sen jälkeen inkubiitit kohottivat lasiaan.

Vaikka
biokeppana
2011
aiheutti paljon stressiä ja harmaita hiuksia, astui bussista
perjantai-iltana
onnellinen
mies. Matka sujui kaikin puolin
mainiosti ja paikoin lähenneltiin jopa eeppisyyden rajamaita.
Biokeppanasta 2011 jäi päällimmäisenä mieleen muutama
erittäin onnistunut excu. Näitä
lisää! Isäntävuotenani työstään
sai melko harvoin kiitosta ja
matkan jälkeen tullut positiivinen palaute lämmittikin
mieltä kovasti. Kiitos kuitenkin kuuluu ennen kaikkea keppanatoimikunnalle sekä meitä
kestinneille ainejärjestöille Oulussa ja Kuopiossa.
Seuraavaa keppanaa odotellessa voimme tukeutua nousevan
suomalaisen artistin, Suamenleijonan sisältörikkaaseen lyriikkaan: ’Minä en jaksa elää ilman keppanaa…’.

Kun syöty oli seitani,
mun huomioni vei hani,
kun Sakari puheessa parastaan pani,
ja käteeni ilmestyi kaunis tulppa’ni.
Kesken herkku Crème brûléen,
vaik’ huomasin kaikkien viihtyneen,
ol’ närkästystäkin ilmassa,
mik’ häipyi tanssin tuoksinassa.

ä
sa elä
k
a
j
en
’Minä naa…’
a
kepp

Meidät jatkoille vei karaoketaksi,
siit on vaikee pistää paremmaksi,
niin sujui meidän Apoptoosi,
joko maksaani uhkaa kirroosi?

ilman

Hermografiikka: Vili Auvinen
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Hervottoman hyvää
Vuosijuhlassa puheiden, ohjelmanumeroiden ja
laulun ohella yksi tärkeimmistä ja vieraiden mieleen mahdollisesti parhaiten painuvista asioista
on ruokalista ja se, miltä sen sisältämät ruokalajit maistuivat. Ruokia saatiin maistella Design
Factoryn Stagella kaikin puolin komeissa puitteissa ja hyvässä seurassa loistavan tunnelman
saattelemana.
Suuret kiitokset, kunnia ja hatunnosto Apoptoosi-toimikunnalle ja muille asianomaisille,
jotka suunnittelivat ja valmistivat ruuat alusta

alkaen itse. Kiitokset myös tarjoilemassa olleille
Teekkaritytöille.
S'napsi oli juhlahumun keskellä kieli pitkänä
maistelemassa ja nauttimassa tarjoiluista, mutta
samalla myös korvat höröllä (sala)kuuntelemassa, mitä muut vieraat pöydän antimista pitivät.
Useasta lähteestä ja eri metodeilla kerättyjen,
paikoitellen varsin teknisiinkin yksityiskohtiin
pureutuvien tietojen perusteella S'napsi laati
yhteenvedon siitä, mitä eri ruokalajeista päällimmäisenä ja erityisesti jäi mieleen.

Alkuruoka
Blini metsäsienisalaatilla
& lohen mädillä
Blini oli suorastaan
helmeilevän hyvää.
Pisteet: 4 ½

Pääruoka
Paahtopaistia naudan sisäpaistista punaviinikastikkeella paahdettujen kasvisten kera tai seitania paahdettujen kasvisten kera
{lim (ruuan lämmitysaika → ääretön) ruuan
lämpötila = 0
Pääruuan odottelussa jotkut menettivät hermonsa, mutta onneksi juhlan järjestäjät olivat
varanneet pöytään ylimääräisiä.
Vihannesten jakauman normitusintegraalia ei
voitu laskea suljetussa muodossa.
Bataatit lensivät puvulle, mutta niitä ei enää
syöty lattialta.
Liha nosti veden kielelle, mutta imi sen aika
ajoin itseensä kuin Paavo Pesusieni.
Ännännen käden mukaan seitan päihitti merenpohjassa ananaksessa asuvan ystävämme
imukyvyn vieden kielelle kihonneen veden
sijasta koko kielen mennessän.
Selkeä ja maultaan mainio.
Pisteet: 3 ½

Crème brûlée
Osalla ei hav
aintoja, syyt
ajan puuttee
sta selittämät vaihtelevat
tömiin syihin
;
jotkut söivät
kahden edes
Norovir ukse
tä.
n pelossa vad
oli binomijak elmien syönti
auman muk
Pinnan väri
aista.
noudatti app
roksimatiivis
esti mustan
kappaleen sä
teilyn spektr
Sokeri ei oll
iä.
ut täysin dif
fundoitunut
kaikkien ann
osten kesken
makeahamp
, mutta
aan kolotus
saatiin silti ta
lttumaan erin
omaisesti.
Pisteet: 4

Porkkana-appelsiinikeitto
Ensimmäisen väärään kurkkuun
vedetyn pippurinpalan jälkeen maku
oli sopivan porkkanainen.
Yllättävän sitruksinen.
Rakenne oli sinnikkäästi sauvottu.
Pisteet: 4

Juomat
Valkoviini (Nederburg Sauvignon Blanc, Etelä-Afrikka) oli vaaleaa.
Punaviinin (Finca Flichman Reserva Malbec, Argentiina) lämmittelyssä rinnoille löytyi jokin käyttötarkoitus.
Fabion shotti löysi hyvin kohteensa.
Perinnejuoma oli maultaan varsin perinneikäs, vaikka tarjoilijat
toivatkin vielä hieman lisämakua.
Osalta avecin suomat nautinnot jäivät kokematta.
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Jälkiruoka

Lisähuomioita

Kuvat: Elina Mäkelä &
Kyösti Jylhä
Hermografiikka: Vili Auvinen

Pääjuhlassa istuinten värijakauma oli
varsin aaltomainen.
Jatkoilla tomaatit syötiin lattian
kautta.
Jatkojen drinkkitarjonta monipuolinen.
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This is Life II
Marjo Liikanen

Tervetuloa maailmanympärimatkan toiseen osaan! Viime
kerralla Uuden-Seelannin pohjoissaari oli jo koluttu, mutta
vielä ennen eteläsaarelle siirtymistä suunnitelmiimme tuli
muutoksia. Paikalliset suunnistajat kaipasivat apujoukkoja
Taupo-järven ympäri juostavaan 18-osuuksiseen 160 km
pitkään viestijuoksuun. Nopsajalkaisina tyttöinä päätimme
tietenkin auttaa ystäviä hädässä,
ja matkustimme uudestaan
Taupoon. Viesti lähti liikkeelle
lauantaina aamuyöllä kello 3
ja maaliin saavuimme puolenpäivän jälkeen. Viestin henkeen kuului, että muut joukkueen jäsenet ajavat autoilla
järven ympäri sitä mukaa kun
viesti etenee, ja kannustavat
ja huoltavat aina sen hetkistä
juoksijaansa. Oli yhteishenkeä parhaimmillaan tsempata
kavereita koko juoksun ajan
ja nähdä auringonnousukin
yhdessä! Itse sain onnekseni
viestin lyhyimmän, toiseksi viimeisen osuuden. Siitä tulikin
elämäni pisimmät 5 km, kun
jo aamusta alkanut helle, liian
vähäinen vedenjuonti ja periksiantamaton luonteeni saivat
minut hoipertelemaan vaihtoon
hämärän rajamailla. Ruotsalaisen ystävämme Rassmuksen isä
sanoi ihanasti: "In Finnish it's
SISU". Mutta tulimme viestissä
kuitenkin toiseksi! Illan hopeajuhlissa opimme hauskoja,
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ei vielä tiennyt kuinka suuresta katastrofista oli oikeasti
kyse. Lopulta saimme yhteyden
ystäväämme, joka kertoi heidän
talonsa olevan kunnossa, vaikka se sijaitsikin vain muutaman
kilometrin keskustasta järistyskeskuksen suuntaan! Vettä ja
sähköä ei tosin tullut, mutta
me suunnistajathan pärjäämme
missä vaan. Niinpä vietimme
kaksi yötä 4-5 magnitudin jälkijäristysten heilutellessa taloa
yötä päivää. Kokemus sekin! Pidemmäksi aikaa ei kaupunkiin
kannattanut jäädä. Värikkäästä
ja elävästä Christchurchista
oli tullut oikea aavekaupunki,
tuhot olivat järkyttäviä.

Spacechickenhelmets at Ben Lomond, Queenstown
Kuva: Henna Raitanen

mutta sekavia uusseelantilaisia
juomapelejä, kuten Spacechickenhelmets (kts. kuva Ben Lomond-vuorelta:)
Tapahtumarikas viikonloppu
huipentui sunnuntaipäivään ja
hyppyyn noin 10 metrin jyrkänteeltä Taupojärveen. Tuosta
cliffdivesta tuli ikimuistoinen,
mutta ei suinkaan hypyn, vaan
20 ampiaisen piston ansiosta,
jotka Saara ja minä saimme ylhäällä hetken emmittyämme,
jonkun onnettoman sohaistua
ampiaispesää. Elämäni ensimmäiset polttavat pistot selässä,
vatsassa, käsivarsissa ja ahterissa oli mukava jatkaa matkaa
5 tuntia maan pääkaupunkiin
Wellingtoniin. Sairaalan ja apteekin kautta odottelemaan

tulevia tuskaisia öitä...
Wellingtonis-ta
jatkoimme
kaksi (erittäin poltte-levaa ja
kutisevaa) yötä myöhemmin
lopulta eteläsaarelle. Kolmen
tunnin lauttamatka maksoi
saman verran kuin 10 hengen ruotsinristeily. Lauttafirma nauttii kyllä monopoliasemastaan täysin rinnoin.
Tarkoituksenamme oli ajaa
samana päivänä vielä UudenSeelannin toiseksi suurimpaan
kaupunkiin Christchurchiin ja
viipyä siellä suunnistajatutulla
4 päivää. Mannerlaatat päättivät
kuitenkin toisin. Lähestyimme
Christchurchia jo hyvää vauhtia, kun kuulimme radiosta, että
kaupungissa on juuri sattunut
tuhoisa maanjäristys. Kukaan
Synapsi 2/2011

Jatkoimme
matkaamme
etelämmäs Dunediniin. Etelä ei
tosiaan tarkoita tuolla lämpöä,
sen saimme kokea sateisessa ja

Pannukakkukivet, Punakaiki
Kuva: Hanna Raitanen
kylmässä, vain +17-asteisessa
Dunedinissa! Saimme kuitenkin tehtyä reissun ehkä parhaat
suunnistustreenit
parhaissa
maastoissa - mahtavaa! Ja
löysimme vielä mahtavamman
buffet-ravintolan, jossa monen
viikon pasta-papu-linja sai
väistyä upeiden herkkuruokien
tieltä! Autolle käveltiinkin takaisin kaksin kerroin: "Saanks mä
käydä tos puskassa oksenta-

mas?"
Uudet
haasteet
odottivat
Uuden-Seelannin
kauneimmaksi kaupungiksi luonnehditussa Queenstownissa. Kaunis
se olikin, kuin pieni alppikylä
lumihuippuisten
vuorten
ja
turkoosivetisen
järven
ympäröimänä. Monet Lord of
the Rings -kohtaukset on kuvattu kyseisellä seudulla. Ilmankos
tuntui kuin olisimme
käyneet siellä ennenkin.
Queenstownissa alle 20 asteen
kylmyys jatkui, ja jouduimme jopa kerran
kääntymään takaisin

Christchurchin tuhoja
Kuva: Marjo Liikanen

Inkubio
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vuorenvalloitusretkeltämme.
Toinen kerta kuitenkin toden
sanoo näillä tytöillä, ja Ben
Lomond, 1748 m, valloitettiin
auringonpaisteessa seuraavana
päivänä.
Queenstownin jälkeen siirryimme
toiseen upeaan kylään, Wanakaan. Siellä treenattiin taas
kovaa, ja käytiin myös aavikolla suunnistamassa. Wanaka
ja etenkin Queenstown ovat
myös hurjapäiden paratiiseja.
Aktiviteetteja löytyy laskuvarjohypyistä koskenlaskuun, ja
ensimmäinen Uuden-Seelannin benjihyppy tehtiin juuri
Queens-townissa. Benji oli
kuitenkin jo niin nähty, että
päätin tulla alas korkeammalta
ja kovempaa, eli hypätä skydiven! Kyseessä on siis laskuvarjohyppy (avustajan kanssa
tosin). Alas tultiin 12 000

jalasta eli 3660 metristä, 45
sekunnin vapaapudotuksella.
Käsittämättömän
mahtavan
upeaa kirjaimellisesti lentää lumihuippuvuorten ja turkoosin
järven yllä! Ehdottomasti yksi
parhaista asioista mitä elämässä
voi kokea.
Matka jatkui taas 3 päivän jälkeen, länsirannikon pitkällä
vuoristoetapilla. Näimme Fox
Glacier-jäätikön (ei mitään
nähtävää lumen kyllästyttämille
suomalaisille) ja maan korkeimman vuoren Mt. Cookin, sekä
yövyimme teltassa Pancake
Rocksien (korkeiden pannukakkupinojen muotoon kerrostuneiden kivipaasien) vieressä.
Eteläsaaren viimeinen pidempi
etappi oli Nelson, maan aurinkoisin paikkakunta, joka ei
tosin näyttänyt meille parasta
puoltaan auringon suhteen.

Saimme kyllä taas nauttia suunnistuksesta ja Abel Tasmanin
upeasta kansallispuistosta, tosin itse korvasin osan treeneistä
hikoilemalla uima-altaassa jalkaterän kipuillessa. Tapasimme
myös maailman parhaan seikkailu-urheilijanaisen, suomalaisen Elina Ussherin, joka asuu
Nelsonissa miehensä Richard
Usherin kanssa. Oli mielenkiintoista kuulla maailman ehkä
kovakuntoisimman
naisen
harjoittelusta,
vuorokausien
pituisista seikkailukisoista ja
elämästä ammattiurheilijana.
Elämä voi johdattaa mihin tahansa kun antaa sille mahdollisuuden.
Tässä vaiheessa meidän rakas
Corollamme johdattaa meidät
pian takaisin pohjoissaarelle ja
hitaasti, mutta varmasti kotia
kohti. Nähdään ensi S'napsissa!

Aleksanterin
cappucinoleivokset
Teksti ja kuva: Elina Mäkelä
Tarinan mukaan aleksanterinleivos on saanut nimensä Venäjän keisarin Aleksanteri I:n mukaan.
Leivos kehitettiin alun perin Sveitsissä, mistä se kulkeutui Suomeen Pietarin hovin kautta jo 1800-luvun alkupuolella. Perinteisessä aleksanterinleivoksessa on vaaleanpunainen sokerikuorrutus, vadelmahilloa välissä, ja toisinaan pohjan maustaa mantelimassa. Tässä ohjeessa leivos saa kuitenkin pintaansa vaaleanruskean, voimakkaan kahviaromisen kuorrutteen. Ohje on kevyesti mukailtu versio
Kotilieden Parhaat leivonnaiset –kirjassa esiintyvästä ohjeesta.

16–20 palaa
Pohja:
250 g voita
1,5 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
2 keltuaista
6 dl vehnäjauhoja
Täyte:
1,5–1,75 dl paistonkestävää
vadelmamarmeladia tai muuta
vastaavaa
Kuorrutus:
1 annospussi (cappuccino) pikakahvijauhetta
reilu 2 rkl vettä
3,5 dl tomusokeria
(tummaa kaakaota)
Koristeluun 6 palaa tummaa
suklaata

Upeaa suunnistusta ja
piikkipuskien ylitystä
Kuva: Saara Nikkari
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1. Vaahdota pehmeä rasva ja
sokerit. Lisää mukaan keltuaiset
ja jauhot ja sekoita nopeasti.
Tässä vaiheessa taikina on hyvin murenevaa, mutta siitä
pitäisi pystyä painelemaan pallo. Kääri taikinapallo kelmuun
ja anna levätä noin tunnin ajan
jääkaapissa.
2. Jaa taikina kahteen osaan ja
kauli molemmat leivinpaperin
päällä ohuiksi levyiksi (n. 20
x 30 cm). Jos taikina jää kaulimeen kiinni, voit levittää käyttämäsi kelmun taikinan päälle ja
kaulita sen päältä. Siirrä toinen
levy pellille ja levitä päälle
marmeladi. Kumoa toinen levy

päällimmäiseksi ja poista leivinpaperi. Paista 200 asteessa noin
30 minuuttia.
3. Liuota kahvi kuumaan veteen
ja lisää tomusokeri. Voit myös
lisätä hivenen kaakaojauhetta
kauniimman värin saamiseksi.
Ohjeen määrillä kuorrutetta ei
tule kovin paljoa, voit makusi
mukaan suurentaa määrää. Levitä kuorrute jäähtyneen levyn
päälle. Valuta päälle sulatettua
suklaata raidoiksi ja vedä kostutetulla veitsellä kohtisuoria
viiltoja kuorrutteeseen saadaksesi marmoroidun kuvion.
Kuorrutteen kovetuttua leikkaa
levy palasiksi.
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Kipparin kujeet

Kun mies viedään balettiin
Mika Mäntykangas
Teekkareita ei useinkaan pidetä
kultturelleina
opiskelijoina.
Mielikuvaan vaikuttaa vahvasti
se, että väite pitää pääsääntöisesti paikkansa. Otin kuitenkin
houkuteltuna riskin ja tilasin
liput Inkubion yhteiseen kevätbalettiin. Balettina oli Sir Kenneth MacMillanin koreografiaan
perustuva Manon.
Todellisuudessa en kuitenkaan
muistanut edes baletin nimeä
saapuessani Kansallisoopperaan. Sen sijaan, mielestäni
kii-reisen koulupäivän ja nukkumaanmenon väliin oli sijoitettu liki kolmetuntinen
henkisesti uuvuttava piina. Ihmisten pukeutumisesta päätellen penkille nukahtaminen olisi
kuitenkin ollut paheksuttavaa
toimintaa, joten päätin skarpata.
Orkesterin lopettaessa kakofonisen esisoittonsa aukeaa
esirippu ja alkaa melkoinen tohina. Lavalla häärii liki 40 tanssijaa. Vaikuttaa siltä, että henkilöiden välillä on jonkinlainen
hierarkia - ja todennäköisesti
mitä häiritsevämmän kokoinen
tai värinen puvustus tanssijalla
on, sitä korkeammalla hän on
tätä pyramidia. Alussa kyse
on ilmeisesti henkilöiden esittelemisestä ja heidän välisten
suhteiden valoittamisesta. Itse
kuitenkin kaipaan tekstitystä siinä määrin, etteivät edes miehet
sukkahousuissa naurata.
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Kati Penttinen
Koska olennaiset asiat oli mielestäni piilotettu varsin hyvin,
keskityin baletin ensimmäisen
puoli tuntia lähinnä epäolennaisuuksiin. Hyviä kohteita
tällaiselle olivat esimerkiksi
taustatanssijoiden liikkeet ja
lavavalaistus. Kun väkimäärä
lavalla hieman väheni, juonestakin alkoi saada jotain irti.
Ilmeisesti aihe ei ollutkaan kovin kaukaa haettu, vaan juonikuvio pohjautui perinteisesti
rakkaustarinaan: yksi tyttö ja sietämätön vaikeus valita kahden
(vai oliko niitä kolme?) miehen
väliltä.
Ensimmäinen väliaika alkaa,
vaikken tiedä mihin sitä tarvitsisin. Palloilemme pitkin
käytäviä. Vessassa tulee sähköpostin tarkistamisen lomassa
mieleen, että puhelimesta voisi
katsoa nopeasti baletin juonikuvauksen. Palaamme takaisin
saliin.
Toinen osio aukeaa kuitenkin
aivan uudella tavalla. Henkilöt
tulevat tutummiksi ja juonen
punainen lanka löytyy, vaikka
se monta kertaa yritetäänkin
vetäistä käsistä. Yht'äkkiä tanssia alkaa katsoa ilolla, kunnioituksella ja kadehdinnalla.
Liikkeet ovat aistikkaita ja sulavia. Miten tanssijat osaavat ja
muistavat liikkeet? Miten paljon harjoitusta ja intohimoa on
vaadittu? Miten monituntinen
baletti saadaan pysymään hallinnassa? Miten luodaan tällai-

nen koreografia? Taidan saada
kylmiä väreitäkin.
Tanssijoiden henkilökohtaisten
taitojen rinnalla myös puvustus
vakuuttaa. Orkesterin soitto
taas liittyy tiiviisti baletin kohtauksien tunnetiloihin ja koreografia on saumattomassa
yhteydessä musiikin rytmiin.
Kokemattomuuttani en osaa
laittaa tanssijoita mihinkään
paremmuusjärjestykseen, vaikka tiedän joukossa olevan ulkomaalaisia huippuvierailijoita.
Kaikki ei olekaan siis pelkkää
tanssia, vaan tarkoin harkittu
kokonaisuus. Juonellisesti baletti on suurta draamaa, missä
on ripauksittain huumoriakin,
kuten esimerkiksi kohtauksessa, missä tanssija tanssii
muka humalassa tai kun korttipöydästä löytyy useita samoja
kortteja. Kohtaukset vilisevät
ja juoniratkaisuja odottaa malttamattomana. Äkkiä joku ammutaan lavalla. Toinen väliaika
katkaisee pahasti kaiken.

Tähän juttuun aihetta miettiessäni minua kehotettiin laatimaan koskettava jäähyväiskirjoitus (sillä tämähän on viimeinen kipparinpalsta, jonka laadin. Wappu lähenee, rakkaat
fuksini muuttuvat teekkareiksi ja minä isken
rukkaset naulaan seuraavan kipparin otettaviksi.) Sen sijaan päätin tehdä sanaristikon
eli jotain tekemistä vapun odotusta helpottamaan. Näin. Vuosi on ollut hieno ja jälkellä
on vielä loppupinnistys, se kenties kaikkein
hienoin osio. Siispä, olitpa sitten uudenkukkea fuksi vai vanha ja likainen, hyvää vappua!

Ohje: oheiseen sanalaatikkoon on piilotettu 23 vappuun / wappuun liittyvää sanaa. Etsivä löytää!

Kuva: Salla Kalamies

Kulttuuritarjontaan kannattaa
siis tutustua. Viihdettä ja henkistä pääomaa voi löytää sellaisistakin paikoista, mistä sitä
ei aluksi uskoisi löytävänkään.
Kaiken lisäksi opiskelijakorttia näyttämällä pääsee halvemmalla taputtamaan näille upeille
suorituksille. Skeptisyyteni oli
liioiteltua, mutta taitaa jatkua kuitenkin vielä oopperan
suhteen…
Synapsi 2/2011
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Penetrating the Fifth Element

Arttu Modig
Kun pyydetään kirjoittamaan palstaa oluista,
ilman sen kummempia reunaehtoja, niin sotkuiseksihan se menee. Olisiko syytä kirjoittaa
joku yleinen infopläjäys, kertoa oluista harrastuksena, tai vain puljauttaa ulos arvioita?
Helpointa on tietysti aloittaa besserwisseröinnillä, että kalja != olut. Kaljaa voi saada opiskelijaravintolan linjastolta, kun taas monilla
muilla oluilla tiedetään olevan päihdyttävä vaikutus, jonka vuoksi niitä ei yleensä suositella
juotavaksi tärkeiden askareiden
lomassa. Oluista voidaan
tehdä toki alkoholittomia
vakuumitislaamalla etanoli pois,
mutta tasapainoisen
maun tavoittaminen
ilman alkoholia on
perin vaikeaa.
Jos oluen alkoholipitoisuudella ei siis ole
alarajaa, niin ei sillä
ole kyllä absoluuttista
ylärajaakaan, vaikka yli
22 % juomia kutsutaan
yleensä viinoiksi. Tähän
mennessä voimakkain
valmistettu olut sisältää
60 tilavuusprosenttia alkoholia, joskin huhujen
mukaan sekaan saattoi eksyä myös viskiä. Allekirjoittanut on juonut 18,2 prosenttista
Imperial Stout -tyylistä olutta, joka oli
vielä mukavan täyteläistä. Mutta ovatko kyseiset tuotokset enää oluita vai epämääräisiä oikkuja, siihen en halua ottaa kantaa.
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Yleisin harhaluulo, vai pitäisikö puhua vain
tietämättömyydestä, kohdistuu kuitenkin oluiden tyypilliseen olemukseen. Suomalaiset
vanhoina hyvinä aikoina vielä ymmärsivät
hienon sahtinsa päälle, mutta nykyään oluesta
puhuttaessa tarkoitetaan yleensä hyvin miedon makuista 4,5–4,6 prosenttista suodatettua vaaleaa lageria, eli tuttavallisesti keppanaa.
Useimpien ihmisten käsitys hyvästä oluesta
rajoittuukin väittelyyn lapparin ja
karhun paremmuudesta. \
footnote{Paljastettakoon,
että olutharrastajien
konsensus menee
paremmuusjärjestyksessä:
Sandels III,
Lapin kulta
4,5 %, Karhu
III,
Olvi
III,
Koff
III} Jouluisin
juodaan jouluolutta (edelleen
lageria),
mutta
joskus
harvoin
saatetaan maistaa jotain portteria tai tsekkipilsneriä. Kokeilunhaluiset
voivat jopa päätyä tutustumaan saksalaiseen vehnäolueeseen, jonka banaanin aromi saattaa olla extreme-kokemus.
Ei lagerissa, joka on siis yleisnimitys pohjahiivaoluille, sinällään mitään moitittavaa ole,
mutta bulkkilagerien massatuotanto tapahSynapsi 2/2011

tuu maun kypsymisen ja aromien kustannuksella. Hyvän suodatetun vaalean lagerin
valmistus on lisäksi erittäin vaikea prosessi, ja
kustannustehokkuuden perässä syntyy myös
virhemakuja, joista yleisiä ovat metallisuus ja
diasetyylin voimaisuus. Mutta onhan se myönnettävä, että hajuttomat, mauttomat ja värittömät oluet menevät tehokkaimmin kurkusta
alas, kun tavoitteena on kunnon känni.
Kun olen jauhanut paskoista vaaleista lagereista, niin mainittakoon sitten se oma suosikki,
joka on jenkkiläinen Brooklyn Lager (5,2 %).
Tätä sai aikoinaan Alkosta, mutta nykyään
siihen törmää enää olutravintoloiden lisäksi
laivojen pubeissa. Kun päästään voimakkaisiin
lagereihin, niin näin pääsiäisen kunniaksi voin
ehdottaa saksalaisen Weltenburgerin loistavaa tuplapukkia nimeltään Asam Bock, joka
on todella runsas, aromikas ja makean mämmimäinen (hakekaahan Alkosta, hintakaan ei
ole paha, iso pullo 3,49 €)
Vaikka lagerit ovat vallanneet oluenkulutuksen, niin historiallisesti oluet on valmistettu
pintahiivoilla, joista kehkeytynyttä suurta pittoreskia oluttyylien sekasikermää kutsutaan
yleisesti nimellä ale. Tämä moderni jako ale- ja
lageroluisiin on peräisin edesmenneeltä olut-
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guru Michael Jacksonilta, joka piti erityisesti
belgialaisista oluista. Mies tekikin paljon hyvää
nykyaikaisen olutkulttuurin hyväksi nostamalla belgialaiset ale-erikoisuudet maailmankartalle, ja esiintymällä Late Night with Conan
O'Brienissa vähän sekavasti ja vetskari auki.
Harrastajien konsensuksen mukaan maailman hienoin olut löytyykin Belgiasta, joka
on Westvleterenin Pyhän Sikstuksen luostarin munkkien panemaa. Harmi vain, että kyseisen oluen jälleenmyynti on kielletty, ja vain
ennakkotilakset otetaan vastaan, mutta hcharrastajille Belgia on joka tapauksessa säännöllisesti pakollinen matkakohde. Pienen palan oluttaivaasta voi kuitenkin tavoittaa myös
Alkosta, sillä sieltä löytyy trappistimunkkien
Rochefort 10:ä, joskin harmillisen suolaiseen
hintaan. Muita Alkosta löytyviä trappisteja
ovat Achel, Chimay ja Orval, joiden aromimaailmat vaihtelevat hyvin paljon. Rochefortit ovat pitkäripaisen hyllyssä jo parhaimmillaan, mutta kylmäkomerossani majailevat
kuusi Systembolagetista ostettua Orval-pulloa
saavat kypsyä vielä ainakin vuoden ennen herkuttelua.
Toinen Belgian ihme on salaperäiseltä kuulostava lambic, jota valmistetaan ainoastaan
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Loppuun sitten arviot Brewdogin IPA is Dead -sarjasta (IPA = Indian Pale Ale):
Citra

Nelson Sauvin

Sorachi Ace

Bramling X

Greippimäinen
tuoksu. Kevyen hiilihappoinen.
Hieman Nelson Sauvinia
miedompi
humalan
aromi,
muuten hapokkaan
sitr ushedelmäinen
ja katajainen. Hyvä
jälkimaku.

Voimakas hedelmäinen
tuoksu. Kevyen hiilihappoinen, reipas terävä
humalointi. Passionhedelmäinen aromi. Miellyttävän pitkä jälkimaku,
jossa yhdistyy ipamainen karvaus ja hedelmäisyys. Herkullinen.

Metsämäinen makea
tuoksu, mieleen nousee myös vaahtokarkki. Maku on sitruunainen ja terävässä
humaloinnissa
on
makean mäntysuopamainen vivahde.
Maistuu
karkilta.
Herkullinen.

Makea
hedelmäinen
tuoksu. Kevyt vaahto.
Maussa on greippimäistä
hapokkuutta ja humalointi on varsin terävä.
Katajamaista ja luumumaista aromia. Kevyen
hiilihappoinen. Napakan
humalan tuoma yrttinen
jälkimaku.

Kaikkia, paitsi Citraa, löytyy vielä ainakin Lahnasta (Oluthuone Kaisla).
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Senne-joen laaksossa. Lambic on todellinen
luomuolut, sillä olutaltaiden seinämien villihiivat saavat aikaan oluen spontaanikäymisen,
jonka alettua olut siirretään kypsymään tynnyreihin. Valmiit oluet on joko sekoitettu
tuoreesta ja vanhasta raakalambicista (gueuze)
tai niihin on lisätty sokeria taittamaan happamuutta (faro). Erilaiset marja- ja hedelmälambicit ovat myös suosittuja.

mahahapot – todellista luomuhiivaista terveysjuomaa! Lindemansin maitokaupoissakin
myytävät lambicit ovat sitten sellaisia mietoja
sokerimarjasekoituksia, että niitä kelpaa tarjota siideritytöille

Lambicit ovat oikeastaan niin kaukana muista
oluttyyleistä, että on jälleen kyseenalaista nimittää niitä oluiksi. Gueuze muistuttaa mielestäni hapanta siiderin ja valkoviinin yhdistelmää, eli JotainIhanMuuta™. Cantillonin
arvostettu Gueuze tuo tuoksussaan mieleen

Kuvat:
www.brewdog.com/blog-article/ipa-is-dead0

Lisää oluista:
http://olutopas.info/
http://www.ratebeer.com/

Kaikki samasta osoitteesta 27.4.2011 alkaen.
Synapsi 2/2011

Inkubio

www.teekkari.fi
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Inkubion wanhat hallitukset lahjoittivat killalle vuosijuhlien kunniaksi uuden gongin.

Valmistuneita inkubiitteja:
Jyrki Korpela,
tekniikan kandidaatti

Sanja Asikainen,
tekniikan kandidaatti

Teemu Laajala,
tekniikan kandidaatti

Olli-Pekka Kahilakoski
tekniikan kandidaatti

Noora-Maria Tujunen,
tekniikan kandidaatti

Liisa-Maija Keinänen,
diplomi-insinööri

Valtteri Wickström,
tekniikan kandidaatti

Siina Pamilo,
diplomi-insinööri

