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Pääkirjoitus
Kesäkuu tarkoittaa sitä, että S'napsin kesänumero on ilmestynyt. Tämän lehden tarkoitus on tarjota
kaikille jotain, niin ensi lukuvuoden fukseille kuin vanhemmille tieteenharjoittajillekin. Uusille opiskelijoille haluan kiltalehden päätoimittajana sanoa, että olette tehneet loistavan valinnan. Muistakaa
kysyä heti opintojen alussa teitä askarruttavista asioista. ISOt ja muut opiskelijat ovat käytettävissänne.
Tätä kirjoittaessani olen työpaikkani järjestämällä viikon kestävällä kurssilla Molecular Engineering
Summer School, jossa mukana on neljän biolaisen lisäksi opiskelijoita, tutkijoita ja professoreita biofysiikan eri aloilta ympäri maailman. Utön saarella silmä lepää, ja alan huippujen esitykset antavat ihan
toisenlaisen tuntuman asioihin kuin oppikirjat.
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Puheenjohtajan palsta
Tuomas Haapala
Jatko-opintoihin hakeutuvan abiturientin kenkiin on vaikea palata enää vuosien opiskelun
jälkeen. Muistan lukioni opinto-ohjauksen
olleen aika kevyttä, ja olin sopivan koulutusohjelman etsimisprosessissa käytännössä
omillani. Tuoreeltaan suoritetuista kirjoituksista huolimatta henkilökohtaiset tiedonhaun
taidot olivat tuolloin vielä kehitysasteella.
Olin lukion arvosanoilla mitattuna hyvä
matemaattisissa aineissa, minkä lisäksi reaaliaineista etenkin ihmisbiologiaa, solubiologiaa
ja genetiikkaa käsitelleet bilsankurssit olivat
olleet mielenkiintoisia. Kantasolututkimus oli
tuolloin lehdistössä erityisen hypetettyä, ja minuakin se veti puoleensa. Lisäksi ihastelin terk-

karin käyttämää biohajoavaa liimaa, jolla hän
oli samana keväänä paikannut liikuntatunnilla
käteen saamani viiltohaavan.
En lukioni opoilun perusteella osannut tehdä
mainittavaa eroa teknillisten korkeakoulujen
ja ammattikorkeakoulujen välillä, joten jätin
ylenkatsovasti niiden tarjoamat koulutusvaihtoehdot harkinnasta kokonaan pois. Päädyin
hakemaan lähes kaikkiin Oulun eteläpuolella
sijaitseviin biokemiaan ja -teknologiaan liittyviin koulutusohjelmiin, sillä niihin kaikkiin oli
mahdollista pyrkiä samalla pääsykokeella.
Paikkaa tarjonneista koulutusohjelmista valitsin toisen vaikeapääsyisimmistä, jolla oli

vahvaa yhteistyötä kantasolututkimuslaitos
Regean kanssa.
Käytäntö osoitti, että Tampereen Yliopiston
Bioteknologian koulutusohjelma kulki monessa asiassa käsi kädessä Tampereen Teknillisen
Yliopiston Biotekniikan ohjelman kanssa. Vietimme suuren osan aikaamme Hervannassa,
kävimme samoilla kemian, solubiologian ja
fysiologian kursseilla ja järjestimme paljon
yhteisiä saunailtoja ja sitsejä. Bioneerit vain
hakkasivat päähänsä lisäksi insinööritieteitä.
Biomateriaalien pääaineemme maisterivaihe
suoritettiin käytännössä TTY:llä. Yllätyksekseni minulle sanottiin, että DI työllistyy hieman filosofian maisteria helpommin.
Ensimmäinen luomani siirtogeeninen bakteerikanta ei aiheuttanut erityisiä kiksejä. Opin
hyvin nopeasti, miten tutkinnon suorittamisen
jälkeen haen jatko-opiskelijaksi akateemiselle
uralle ja päädyn lopulta professoriksi. Työpaikat tuntuivat Suomessa olevan yliopiston
ulkopuolella kiven alla, ja kilpailu oli kovaa
suomalaisten biokemiaohjelmien runsaan
tarjonnan vuoksi. TTY:ltä kantautuvat sovellusesimerkit tuntuivat haastavammilta ja mielenkiintoisemmilta. Kerran huomasin olevani
aivan tulessa seminaarissa, jossa esiteltiin matkapuhelimeen reaaliaikaista dataa lähettävää
sykemittaria. Tein päätöksen kouluttautua
diblomi-insinööriksi fuksisyksyn jälkeisellä
joululomalla.

hyppäyksen TTY:n puolelle - osa pyrki lääkikseen. Valitsin kuitenkin ykkösvaihtoehdoksi
TKK:n, sillä sen tarjoama bio-ohjelma sisälsi
kummallisesta nimestään huolimatta poikkeuksellisia pääaineita laajalta kentältä. Bioautomatiikka, biologinen fysiikka, bioelektroniikka ja bioadaptiivinen tekniikka kuulostivat
taivaallisilta vaihtoehdoilta henkilöstä, joka oli
pari kuukautta aiemmin kuolannut sykemittarin perään. Tällä kertaa osasin myös hankkia
käteeni opinto-oppaan opintojen todellisen
sisällön selvittämiseksi.
Tampereen arjen jälkeen koin hämmentävänä,
että monet inkubiititkin pitivät työllistymismahdollisuuksiansa todella huonoina. Siitä
huolimatta että täällä voi opetella niin tahtoessaan vaikka koodaamaan!
Lisäksi lääkis tuntui olevan jollain tavalla
henkilökohtaisempi aihe kuin Tampereella.
Molemmissa paikoissa karkailu oli kuitenkin
samalla tavalla osa arkipäivää.
Tavanomainen inkubiitti pitänee sisällään
pienen tai keskikokoisen perfektionistin.
Inkubiitille arvostus on tärkeää, minkä vuoksi
täältä muualle hakevat saavat karvat nousemaan pystyyn. Lääkis on eittämättä siisti paikka, mutta, uskokaa pois, niin on biokin. Painaessani teekkarilakkia päähäni olin ehtinyt jo
vakuuttumaan, että tekemäni ratkaisu oli ollut
täysin oikea.

TTY:n Biotekniikka olisi kai tuolla taustalla
ollut se luonnollisin jatkumo opinnoille. Osa
kavereistani oli tehnyt tai tekemässä vastaavan

4

Synapsi 3/2011

Inkubio

5

Aallon uudet verkkopalvelut
Petteri Parkkila

Oodi on kankea. Optima on sekava. Noppa
on vanha. Useiden tietojärjestelmien käyttö ei
aiheuta vain fukseille harmaita hiuksia. Vanha
parta luultavasti sanoisi, että tämä on tottumuskysymys. Niinhän asia onkin, mutta millainen yliopisto voi sanoa olevansa tekniikan,
talouden ja taiteen huipulla, jos IT-puoli on
toteutettu kuin hätäisesti virkattu tilkkutäkki.
Monessa kiltiskeskustelussa on päädytty siihen, että yksi järjestelmä riittäisi. Mutta olisiko
kovin järkevää, että samalla sivulla ilmottaudut
kurssille ja luet uutisen tohtoripromootiosta?
Ehkä, jos sivusto olisi täydellisen toimiva. Teoriassa siis hyvä idea, mutta käytännössä liian
vaikea toteuttaa. Ehkä suurin muutos parempaan Aallon verkkopalveluissa on kuitenkin
ollut se, että samalla salasanalla pääse jo lähes
kaikkialle.
Korkeakoulu-uudistus toi mukanaan uusia
ongelmia. Kullekin koululle tehtiin omat erilliset nettisivut, joista tieto löytyi parhaimUudistettu noppaportaali:
https://noppa.aalto.fi/

millaankin yrityksen ja erehdyksen kautta.
Biolaisten kannalta vaikeaa oli siirtyä eri
korkeakoulujen sivujen välillä etsimässä tietoa, Sähkötekniikan korkeakoulu kun ei ole
kaikesta keskittämisestä huolimatta se ainoa
yksikkö, josta tietoa tarvitaan. Viime keväänä
tarjottiin uusi ratkaisu, Into, jonka oli tarkoitus tuoda opiskelijoita koskettavat asiat yhteen
nippuun.
Into on selkeästi yliopiston ilmeen mukainen,
koko sivustoa koristaa iso yliopiston logo
sekä pirteä turkoosi värimaailma. Rakenne
on tehty nykytrendiä seuraten puumallin
mukaiseksi. Hiiren vieminen yläpalkin päälle
tuo esiin uusia linkkejä, jotka vievät omille
sivustorakenteilleen. Esimerkiksi kandidaattija maisteriopiskelija valitsee valikosta ensin
oman korkeakoulunsa. Tämän jälkeen vasemmalle avautuu perinteinen lista erilaisia linkkejä, muun muassa lukuvuosikalenteriin sekä
tenttijärjestyksiin. Lista on ilmeisesti yritetty
järjestää jotenkin loogisesti, mutta hakemista
saattaisi helpottaa linkkien järjestäminen aak-

Bioinformaatioteknologian koulutusohjelman oma sivu, josta löytyy muun
muassa opinto-oppaat viimeisen seitsemän vuoden ajalta:
https://into.aalto.fi/display/fibio/
kosjärjestykseen. Hieman alempaa löytyvät
linkit tutkinto-ohjelmien omille Into-sivuille
ja oikealta linkit Aallon eri työkaluihin sekä
muille tärkeille sivustoille.
Intoon voi myös kirjautua, mutta hyödyt ovat
tällä hetkellä pienet. Oma Into – sivulla voi
valita sivustopuusta omat suosikkinsa, jotka
näkyvät etusivulla opiskelijan kirjauduttua.
Tällä hetkellä ei voi valita esimerkiksi Perustieteiden korkeakoulun tenttijärjestystä tai
muitakaan alasivustoja suosikeikseen. Toivottavasti tämä mahdollistuu joskus. Uutisten
suodattamiseen järjestelmä toimii paremmin.
Bioinfon omista sivuista mainitsemisen arvoista on lähinnä kattava määrä opinto-oppaita. Muutoin sivusto vaikuttaa vain muodollisuudelta. Ajankohtaista -sivu ilmoittaa, että
”sisältöä ei löytynyt”.

kätevästi. Oman profiilin muokkaus on Intoa
monipuolisempaa, ja ilme on muutenkin viimeistellympi. Tämä ei toki ole yllätys, sillä
Inside on jo paljon vanhempi palvelu, joka
on edennyt tänä keväänä uuteen versioon. Insidessa uutisten suodatus määritellään myös
sen mukaan, mikä on käyttäjän Aalto-profiili.
Lisäksi suosikit ovat Inton tapaan mahdollisia.
Tämän jutun yksi tarkoitus on muistuttaa
opiskelijoita, mistä opiskelijoiden tarvitsema
tieto nykyään löytyy. Äkkiseltään ruokapöydässä tehdyn kyselyn perusteella vain kaksi
viidestä oli käyttänyt Intoa, vaikka se on ollut
olemassa jo yli kaksi kuukautta. Yksi opiskelija
piti Intoa epäselvänä, itse taas pidän sitä ihan
käytännöllisenä monista tuoreuden tuomista
puutteista huolimatta. Käykäähän itse kokeilemassa ja lähettäkää ylläpidolle palautetta!

Aalto Insiden idea on lähes sama, vaikka kohderyhmä on eri. Aallon työntekijänä osaa arvostaa
sitä, että palkka-, loma- ja muut asiat löytyvät
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This is Life III

Löysin oman tähteni Walk of Famelta
Kuva: Hanna Raitanen

Marjo Liikanen
Viimeinen osa uskomatonta maailmanympärimatkaa on
käsissänne, olkaa
hyvät!
Uuden-Seelannin
eteläsaaren kierroksen
jälkeen
oli aika palata
pohjoissaarelle.
Vietimme Wellingtonissa viisi
ihanan
rentoa
lököpäivää
hy- Sprinttisuunnistusta hautausmaalla.
villä ystävillämme Kuva: Marjo Liikanen
Brynilla ja Piretilla.
Jatkoin
kaakeleiden katsomista vesi- Kisojen jälkeen vietimme vielä
juostessa ja muutoin otimme viimeiset päivät Aucklandissa
väriä pintaan aina kun aurinko ystävillämme.
Jouduimme
vain pilkahteli pilvien välistä. luopumaan rakkaasta vuokraPidimme myös hienoja suoma- autostammekin, ajoa kertyi
laisia ja uusseelantilaisia illallis- Uudessa-Seelannissa
kutsuja ja tutustuimme ensi ker- tarkalleen
7448
taa maan tv-ohjelmatarjontaan! kilometriä eli penTästä matka jatkui yhä ylöspäin kit tulivat tutuiksi!
New Plymouthiin. Viimeisenä Aucklandissa tutusviikonloppuna olivat vuorossa tuimme kaupungin
Uuden-Seelannin
JWOC- yöelämään (pikkutrialsit, eli maan katsastuski- vinkki, sunnuntaisat junioreiden suunnistuksen illat OVAT todisteMM-skaboihin. Vaikka kukaan tusti hiljaisia, joten
meistä ei enää junioreissa juok- ota hyvät bilekaverit
sekaan, ystäväni Saara ja Hanna mukaan hauskuusuunnistivat samoilla radoil-la, den varmistamiseknauttien mm. sprinttikisasta si!), shoppailimme
hautausmaalla. Itse jätin kisat viimeiset
matkaväliin lepuuttaessani jalkaani, muistot,
söimme
tutustuen jo kolmanteen uima- jätskiä ja kävimme
halliin ja palvomalla aurinkoa viimeisiä mahdolShop till yout drop!.
lisia kertoja.
Kuva: Hanna Raitanen
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Angelesia.

jopa
lakitiedon
luennolla yliopistolla sivistämässä
rappeutuneita aivojamme! Liian
pian koitti kuitenkin jo lähdön
hetki. Surullisina
ja haikeina, mutta
onnellisina kaikesta kokemastamme
ja varmoina siitä,
että palaamme vielä
tuohon
maailman kauneimpaan
maahan, astuimme lentokoneeseen kohti Los

L.A. oli maailmanympärimatkamme viimeinen etappi.
Ensimmäisenä päivänä som-
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pailimme Losin
olemattomalla julkisella liikenteellä upeaan outlet-ostosparatiisiin. Tämä tyttö, jonka
piti jo lentokentällä Losiin tullessa antaa osa tavaroistaan
tuntemattomalle suomalaiselle
miehelle vietäväksi turvatarkastuksen läpi, “antoi mennä
vaan”, äidin ohjeiden mukai-

kyltin kukkulalla! Yksi
Losin kohokohdista liittyy, kuinkas muutenkaan kuin ruokaan!
Löysimme
salaattib u f f e t - r av i n t o l a n ,
josta sai syödä erilaisia
salaatteja ja jälkkäreitä niin paljon kun
jaksoi. Enkelit olivat
l öy t ä n e e t
taivaan :)

Kolmen
Losissa vietetyn yön
jälkeen oli aika palata
kylmään, mutta rakkaaseen Suomeen.
9 viikkoa ja 4 päivää
upeita
maisemia,
mahtavia kokemuksia, ihania ihmisiä,
aurinkoa, naurua,
Nälkä ei päässyt kyllä yllättämään pitkään
laulua ja elämästä
aikaan salaattibuffet-taivaan jälkeen...
nauttimista
olivat
Kuva: Hanna Raitanen
takana. Maailmanympärimatkaa
oli
suunniteltu ja odosesti :) Elämämme nopeimmat tettu monta kuukautta, ja joka
kuusi tuntia eivät meinanneet ikinen sekunti oli sen arvoista.
edes riittää koko paratiisin kiertämiseen ja nyssyköitä roikkui lopulta käsissä MONTA!
Seuraavana päivänä tutustuimme Beverly Hillsiin sekä tietenkin Hollywoodiin. Walk of
Famelta bongasimme tuttuja
tähtiä ja näimme Oscar-voittaja
elokuvat pylväissä, tunnettujen
näyttelijöiden käden- ja jalanjäljet painettuina maassa sekä
tietenkin
kuuluiPikkuprinsessan kädenjäljet
san HolKuva: Marjo Liikanen
lywoodInkubio

Uskoimme että matkasta tulee
mahtava, mutta se olikin sata
kertaa mahtavampi. Toivon oppivani nauttimaan elämästäni
myös täällä yhtä paljon kuin
tein matkalla. Se ei ole mahdotonta, vaikka arki onkin täällä
vastassa. Elämästä voi tehdä
juuri niin upeaa kuin haluaa, oli
sitten Uudessa-Seelannissa tai
Suomessa. Mutta uusi reissu on
toki jo suunnitelmissa, sitäkin
odotellessa...
Matkustakaa,
nähkää maailmaa ja nauttikaa,
THAT is the life!
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OtaBerlin, ulkomaanekskursio
Teksti ja kuvat: Sirius Vuorikoski, Vili Auvinen, Aino Valli ja Marko Nurmi

Toisena päivänä tutustuimme muun muassa
Kie-98.6625 Landeskunde:
Stasin arkistoon, Poh2-5 op
joismaiden suurlähe• periodit 1-3 oman valinnan mutystöön sekä Stockkaan
manninkin varjoonsa
• suoritettavissa oppimispäiväkirjättävään tavarataloon
jalla
KaDeWe:en.
Suur• kelpaa pakollisten suullisten ja
lähetystössä kävimme
kirjallisten kieliopintojen suoritsaunassa sekä ihaitamiseen
limme riippuvaa kanteletta. KaDeWe:sta
4 h myöhemmin:
Matkan kustannukset:
löysimme niin montaa
Berliini
Matkat, yöpyminen + julkisen liierilaista suolapähkinää,
+ 18 celsiusastetta,
kenteen matkakortti: noin 250 euroa
että menimme laskusaurinko paistaa, puissa sekaisin, mikä tosin
sa lehdet, ihmiset
pätee monen muunkin
terassilla.
tuotteen
kohdalla.
Teekkareina
löysimme
Lapin
kullan
tavarataSeitsemän Landeskunde-kurssilaista, joista biolta
losta
helposti,
mutta
uloskäynnin
löytäminen
neljä, lähtivät nopanmetsästykseen (=opintoolikin sitten hieman haastavampaa.
pisteen kalastus) o-luen ja makkaran luvattuun
maahan Berliiniin. Kyseessä oli kurssin yhteyKolmantena päivänä nousimme kuolleista
dessä järjestettävä matka, josta oli mahdollista
lähteäksemme varhain aamulla Stasin vankisaada myös yksi opintopiste.
laan. Itäberliiniläisen, elintaso ja kustannukset minimoiden ja tehokkuus
maksimoiden rakennetun betoniviidakon keskellä entinen
vanki opasti meitä kuulustelu- ja vesikidutushuoneiden
labyrintissä. DDR-museossa
saimme Trabilta kyytiä ja vice
versa. Aloimme suorastaan
kadehtia DDR-aikaista muotia sekä nudistirantojen vapautunutta tunnelmaa. Tästä
intoutuneina...
Otaniemi, 31.3. klo
12.00
+2 celsiusastetta, loskakeli, pimeää, ihmiset nyrpeitä, hiekka
tuntuu ikävältä kenkien alla, bussissa pätee
Paulin
kieltosääntö
istumajärjestyksessä,
Alepa kiinni.

tuntia Markon bratwurstin värinen niska
alkoi muuttua puolestaan euron punaviinin
sävyiseksi. Auringon rohkaisemana avasimme
virallisesti jäätelö- sekä terassikauden, varmuuden vuoksi useampaan kertaan.
Maanantaina viimeisen illan ja loistavan matkan kunniaksi vietimme viimeistä ehtoollista
mansikoiden, kuoharin, suklaan ja ruuanlaittoviinin parissa.
Palattuamme Suomeen kulttuurishokki oli suuri, kun olut ei enää maistunutkaan oluelta ja
kakkupalat olivat pieniä.
Pakollisten kieliopintojen ei tarvitse olla hampaiden kiristelyn säestämää tai tylsää sanalistojen pänttäämistä. Kyseiset nopat voi hoitaa myös istumalla aurinkoisella
terassilla hyvää olutta siemaillen.

Sunnuntain hellesäässä brunssin keston lähestyessä kolmea
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Muuttajan muistelmat
Hanna Hulkkonen
Sähköpostiini on juuri kilahtanut tarjous uudesta vuokra-asunnosta! Opiskelija-asuntosäätiömme
tarjoaa runsaat neljä päivää aikaa hyväksyä tarjous kirjallisesti, joten liian pitkäksi aikaa ei sovi jäädä
pohtimaan tarjouksen hyviä ja huonoja puolia. Kun olen lopulta lähes sokkona päättänyt tarttua tarjottuihin neliöihin, käynnistyy muuttopuuhiin liittyvä ruljanssi. Onneksi Internetistä löytyy
muuttajalle avuksi muistilistoja, jotta edes osa tarvittavista toimenpiteistä tulisi tehtyä oikein ja
ajoissa. Seuraavaksi muutamia olennaisia askelia matkan varrelta.
• Irtisano edellinen vuokrasopimus ja solmi uusi
Muistan juuri ja juuri perua edellisen sopimuksen ajoissa ja vältyn maksamasta tuplavuokraa
ensimmäiseltä kuukaudelta. Vakuusmaksu tekee silti ikävän loven lompakkoon.
• Tee uusi sähkösopimus, mikäli sellainen tarvitaan, ja irtisano mahdollinen edellinen. Tee molemmat seikat AJOISSA, jotteivät sähköt katkea ja jottet joudu maksamaan jonkun muun
sähköjä tai liittymän avauskuluja.
Selailen
tuskastuneena läpi eri
sähköntuottajien
sivuja ja yritän
kääntää sopimustekstejä selkokielelle. Lopulta totean,
etten edes yritä
lähteä kilpailuttamaan sopimusta. Pääsulakkeen koko? Tariffi? Tutkimusten aikana
ei selviä paljonko sähkö käytännössä tulee
maksamaan. Satunnaisgeneroin mukavan
kuuloisen yhtiön ja soitan annettuun numeroon. Nuori neiti langan päässä ei osaa neuvoa
minua, miten sähkönsiirto tulee toimimaan,
kun kerran kuulun eri jakelualueeseen. Luotan siihen, että sekin lasku tulee ennen pitkää
perässä.
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• Hanki kotivakuutus tai tarkista jo olemassa
olevan kattavuus. Pesukoneen käyttö vaatii
usein vakuutuksen vesivahinkojen varalta.
Päädyn nuorille tarkoitettuun kattavaan
vakuutuspakettiin ja totean, ettei vakuuttumistouhu ollutkaan niin kallista kuin luulin. Seuraavalla viikolla saan vakuutusyhtiöstä
kirjeen, jossa pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan kuolinkorvauksen edunsaaja.

jos asut opiskelija-asunnossa, nauti taloyhtiön
tarjoamista nopeista piuhoista.
HOAS:lla laajakaistan avaaminen sujuu teoriassa vaivattomasti. Ensimmäisen päivän
vietän odottaen rekisteröitymisen vahvistusta, jota ei koskaan tule. En käsitä, miten
olisi tarkoitus lähettää palveluntarjoajalle vikailmoitus netissä ilman toimivaa yhteyttä.
Seuraavan päivän iltaan mennessä spontaani
ihme on tapahtunut ja kone on netissä.
• Hyvä muuttoapu ei ole pahitteeksi. Hanki tukevia muuttolaatikoita ja riittävästi lihasvoimaa.
Henkilökohtainen näkemykseni on, ettei kannata muuttaa wappua seuraavana aamuna.

• Tee muuttoilmoitus
viikon sisään muutosta
postiin ja maistraattiin.
Muista myös ilmoittaa uusi osoite, niille
tahoille, jotka eivät saa
sitä suoraan rekisteristä. Tämä tarkoittaa
muun muassa ystäviä,
yrityksiä, jäsenyyksiä,
bonuskortteja ja lehtitilauksia.

• Tee edellisessä asunnossa loppusiivous ja huolehdi, ettei seuraava asukas joudu ensi töikseen
tarttumaan Ajaxiin.
Uuden asuntoni edellinen asukas ei ole tainnut olla kokki-ihmisiä. Hella on liian puhdas
ollakseen koskaan ollut raskaassa käytössä.
Onneksi osaan korjata asianlaidan.
• Koska kamat ovat jo sisällä ja leijonanosa
urakasta on mukamas jo takana, voit heittää
jalat seinälle ja pitää tuparit.
Ensimmäinen viikko menee etsiessä parillisia sukkia muuttolaatikoista ja panikoin, koska luulen hukanneeni kahvipannun. Tuparit
suunnittelen hamaan tulevaisuuteen, jolloin
laatikoita on lattialla vähän vähemmän.

Muuton jälkeisten kuukausien aikana
huomaan, mihin paikkoihin en ole muistanut
ilmoittaa muutosta, sillä jotkut lehdet lakkaavat yhtäkkiä kolahtamasta postiluukusta.
Posti ystävällisestä avustaa väärin osoitetussa
postissa ensimmäisen kuukauden verran.
• Älä unohda opiskelijan alituista seuralaista,
tuota Internetin ihmeellistä maailmaa. Tee sopimus Internet-yhteydestä operaattorin kanssa tai
Synapsi 3/2011
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Uneton Otaniemessä
Teksti ja kuvat: Mika Mäntykangas

Toisinaan Otaniemessä illan viettäminen on siinä määrin aikaavievää, että vinkit hyvistä yösijoista
voivat osoittautua arvokkaiksi illan viimeisen bussin perävalojen etääntyessä. Ulkopaikkakuntalaisen ainoa vaihtoehto Otaniemessä ei välttämättä ole yön pikkutuntien pitkä kävelyretki, vaan
Niemestä löytyy yösijoja hyvin vaihtelevalla varustelu- ja palvelutasolla, joita seuraavassa on esitelty. Taitava ja harjaantunut matkaaja löytää toki uusia, innovatiivisia tapoja painaa kroppansa
vaakatasoon. Kannustammekin kaikkia löytämään oman, mielekkään lähestymistapansa aamuyön
ongelmaan. Sen sijaan täydellinen asunnottomuus käy pidemmän päälle raskaaksi, eikä tätä voi
suositella ainakaan opiskelujen ohella.

Ostoskeskuksen
lastauslaiturit:
Sateensuojan aivan päärakennukesen
viereltä tarjoavat Alepan ja Postin lastauslaiturit. Miinuspuolena on, että
vakioasukkaat ovat varanneet parhaat
paikat jo aikapäiviä sitten, mutta satunnaisten matkailijoiden kohdalla
vieraanvaraisuus voi yllättää. Aamun
sarastaessa ovensa avaava multimarket
Alepa tarjoaa suuhun kostuketta, mikäli se on päässyt ulkoilmassa kuivumaan.
Hyviä keskusteluja lastauslaiturin kantaväestön kanssa syntyy aina.

Fuksikapteeni: Mahdollisuus fuksikapteenin luona yöpymiseen on yleensä rajoitettu fukseihin, kuumimman sesonkiajan
ollessa syksyn fuksien saapuessa. Fuksikapteeni on yleensä osannut varautua näihin alkuviikkojen mahdollisiin yökyläilyihin
irtopatjalla ja aamulla on useimmiten mahdollisuus suihkuun.
Kaveriporukassa leimautumisen vuoksi (etenkin useaan otteeseen vieraillessa) herääminen kannattaa kuitenkin yleensä ajoittaa ennemmin aamun kuin iltapäivän puolelle. Yösijasta kiitoksena kannattaa fuksikapteeni ilahduttaa esimerkiksi aamiaisella,
joka on valmistettu soluasunnon kaikkien asukkaiden parhaista
raaka-aineista. Varoituksen sanana sanottakoon, että muita hallituksen jäseniä ei fuksien kannata yhtä ennalta-arvaamattomasti
lähestyä, sillä vain fuksikapteenilla on asianmukainen sertifiointi
fuksien oikeaoppiseen käsittelyyn. Muut kiltalaiset ovat oman
harkintakykynsä varassa, sillä esimerkiksi hallitus- ja toimarinakkeja saattaa lennellä.

Otaniemen saunat: Suurimmassa osassa AYY:n vuokrasaunatiloista on suunnitteluvirhe vuokra-ajan ja parhaan meininkin suhteen. Ratkaisulla pyritään tarjoamaan talon asukkaille unirauha metelin asteittaisesti siirtyessä ulkoalueiden
puolelle. Kuitenkin esimerkiksi Rantasauna ja OK20 on siunattu aamuseitsemään asti olevalla käyttöajalla. Tilat ovat etenkin
sesonkiaikoina tiuhaan käytössä, joten paikat kannattaa kiertää
nokosten toivossa. Yleensä mahdollisuus on myös saunomiseen, missä kätevästi puhdistuu niin keho kuin mielikin. Koko
yötään tämän kortin varaan ei kuitenkaan kannata välttämättä
laskea, sillä tilan vuokraaja tökkii lattialuudalla hereille aina ennen kuin olisi omasta mielestä soveltuvaa. Piipahtaminen tilassa saattaa kuitenkin mahdollistaa paremman yösijan löytämisen
tilassaolijoiden keskuudesta tai heidän vinkkiensä perusteella.

Urheilukenttä: Ur
heilukenttä tarjoaa
kesäaikaan pehmeä
n pedin. Rastin
miellyttävyyteen
vaikuttaa voimak
kaasti vallitseva sääti
la, mutta seiväs- ja
korkeushyppypiste
iden patjat hakeva
t
vesisängystäkin verta
istaan. Miellyttävä
aamuauringonpaiste
ja lintujen viserrys (tai lokkien kirku
na) herättää hyvin
levänneen matkaajan
. Talviaikaan täällä
eivät selviä alan am
mattilaisetkaan.

Uusi Rantasauna on palvellut teekkareita vuodesta 1985.
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Ostarin
pimeälta
puolelta
tuttavuu
voi löyty
ksia.
ä uusia

Seiväshyppypatjalta herätessä aamulenkistä tulisi luonnollinen jatkumo.
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Sitrusmuffinit

Tuntemattoman teekkarin asunto: Tämä on selvästi sukupuolisyrjitty yösijavaihtoehto, joten miesten kannattaa alkaa
vaivihkaan tiedustelemaan mahdollisuuksia jo varhaisemmassa vaiheessa iltaa. Naisille riittää usein, että esittää kysymyksensä valomerkin aikoihin. Riippuen tuntemattomasta
henkilöstä, voi sängyn jakaminen olla joko hyvä tai huono
asia, sillä aamulla silmiään raotellessa voivat unien painajaiset
realisoitua nopeasti. Hyviin puoliin kuuluvat yleensä ennen
nukkumaanmenoa talon puolesta huolehdittu juomapuoli,
aamiaisen aikoihin tarjoiltava ruokapuoli sekä mahdollisuus
suihkuun. Osa tuntemattomista pitää tuntemattomana olemisesta useamminkin kuin kerran. Näiden henkilöiden harrastuksiin voi kuulua myös ns. värisuoran kerääminen.
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Elina Mäkelä
12 kpl
2 munaa
2dl sokeria
75 g voita
1 dl maitoa
3 dl vehnäjauhoja
1 ½ tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
1 limen kuori ja mehu
100 g valkosuklaata
Kuorrutus:
tomusokeria
sitruunamehua
(+ keltaista elintarvikeväriä ja strösseliä)
1. Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Sulata voi kattilassa, lisää maito ja kiehauta. Kaada kuumana sokerivaahtoon (kuulostaa omituiselta, mutta tuntuu toimivan).
2. Yhdistä jauhot, leivinjauhe ja vaniljasokeri
ja sekoita taikinaan.
3. Rouhi suklaa. Pese lime huolellisesti, raasta
kuori ja purista mehu. (Jos kuorenpalaset häiritsevät, kuoren voi saksia pieneksi silpuksi.)

Lisää limen kuori, mehu ja suklaarouhe taikinaan. Lime maistuu taikinassa todella voimakkaasti, mutta maku tasaantuu uunissa.
4. Nostele taikina muffinivuokiin. Jos haluat käyttää myös lemoncurdia, täytä vuoat
ensin puoleen väliin asti, lisää lemon curdia
vajaa teelusikallinen ja lisää taikinaa tahnan
päälle. Taikinaa tulisi olla noin ¾ osaa vuoan
korkeudesta.
5. Paista muffineja 200-asteisessa uunissa noin
15-18 minuuttia.
6. Koristele jäähtyneet muffinit sitruunamehun ja tomusokerin seoksella, jonka voit
halutessasi värjätä tipalla keltaista elintarvikeväriä. Ripottele pinnalle strösseliä.
Vinkkejä: Jos et omista muffinipeltiä, niin
vuokina kannattaa käyttää esim. Brunon
amerikanmuffinivuokia, sillä niissä muffinit
eivät levähdä tukevien reunojen ansiosta.
Limen voi myös aivan hyvin korvata sitruunalla ja kuorrutuksen jättää pois, sillä nämä
muffinit ovat varmasti riittävän makeita ilmankin.

Maarintalon yössä valmistuu keskeneräinen harkkatyökin.

Näiden lisäksi kannattaa myös harkita telttaa, roskakatosten lehtienkeräyslaatikoita, halkovajoja,
poikamieskylän kulkukoodilla aukeavia vessallisia yleistiloja sekä kavereiden hankkimista. Etenkin
vakituisesti Otaniemessä asuva ystävä voi olla hyvä sijoitus, joka maksaa korkoa takaisin muutamankin kerran vuodessa. Koska se ei tässä vertailussa ollut vaihtoehto, selviää Maarintalo tämän
testin selväksi voittajaksi. Henkilökohtaiset mielipiteet vaikuttavat kuitenkin paljon, joten oma suosikki löytyy vain kokeilemalla.
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Halppissiiderit

Valitsimme testiin 11 eri siideriä, joista kahdeksan oli rehellisesti halpissiidereitä (alle 2 € / 0,5 l), yksi
keskihintainen, joskin brändiltään halpatuotteeksi luokiteltava (Pirkka), ja kaksi Alkon myyjän suosittelemaa, hieman hintavampaa niin sanottua laatusiideriä. Testi toteutettiin sokkotestinä. Testaajia oli
yhteensä seitsemän eri siideritaustan omaavaa henkilöä. Osa nauttii siideriä säännöllisesti, kun taas
osa ei normaalioloissa juo sitä lainkaan. Arvosteluasteikko oli yhdestä (1) viiteen (5). Kesken testin
arvosteluasteikkoon jouduttiin kuitenkin lisäämään arvosana nolla (0). Arvostelut ovat maistamisjärjestyksessä.
EuroShopper Omena
Ensivaikutelma: Hajukokemus
vaihteli testaajien kesken. Osa
piti hajua kirpeänä, ei kovin makeana, osa taas oli sitä
mieltä, että siideri ei tuoksunut
miltään. Väriä luonnehdittiin
kusisen keltaiseksi.
Maku: Alussa oikean maun
arvaaminen tuotti vaikeuksia.
Testaajat eivät olleet varmoja,
oliko kyseessä omena- vai
päärynäsiideri. Eräs testaajista
maistoi tutun Pommacin maun.
Valtaosan mielestä maku oli
pääasiassa mitäänsanomaton ja
laimea eikä herättänyt sen kummempia tunteita.
Kommentit:
”Taivas varjele!”
”Ihmisistä tulee tunteettomia
kun ne juo tätä.”
Lisähuomiot: Yksi testaajista jo
humalassa. Jälkikäteen muutama testaaja olisi antanut enemmän pisteitä tälle siiderille, jos
olisi tietänyt tulevien siiderien
yleisen tason.
1,99 € / 0,5 l
2,86 pistettä
Karlens Ananas Light
Ensivaikutelma: Erään testaajan
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mielestä siideri näytti syljeltä,
toisen mielestä tiskivedeltä.
Muut ihmettelivät siiderin hailakkaa väriä. Siideri oli testaajien
mielestä hajuton.
Maku: Ensireaktion voisi kiteyttää kommenttiin: ”HYI!”
Siideri maistui halvalle, teolliselle ja esanssiselle aiheuttaen
monissa testaajissa kakomista.
Ananaksen maku tunnistettiin
kuitenkin kohtalaisen helposti.
Kamalan makea siideri jätti
kuivan ja karhean maun suuhun.
Kommentit:
”Miten tää on tän väristä?”
”Kauheata paskaa.”
”Joisin jos ilmaiseksi saisin.”
1,99 € / 0,5 l
1,36 pistettä
Rainbow Mansikka-Raparperi Light
Ensivaikutelma: Tuoksuu marjaiselta, suoralta kädeltä mansikalta. Näyttää mehulta.
Maku: Siiderissä oli testaajien
mielestä selvä E-vivahde.
Makua kuvailtiin myös juonikkaan vivahteikkaaksi ja kesäiseksi. Yksi testaajista tunnisti
maussa heti raparperin.
Kommentit:

”Onko tässä viinaa?”
”Ei ihme, jos teinit oksentaa
tästä.”
”Elinan jälkeen maistuu pahalle.”
1,99 € / 0,5 l
1,71 pistettä
Rainbow Apple Dry
Ensivaikutelma: Kuohuu ja näyttää appelsiinimehulta. Tuoksu
on kuiva ja lupaa muutenkin
paljon.
Maku: Maku oli tuoksun suurten lupausten jälkeen pettymysten pettymys. Siideri maistui melko laimealta, tosin myös
karvaalta. Omenan maku oli
kuitenkin selvästi tunnistettavissa.
Kommentit:
”Vähän kuin Kepu, pettää
aina.”
”Vähän pissaista.”
1,99 € / 0,5 l
2,14 pistettä
Magners Irish Cider
Ensivaikutelma: Siideri näytti
aivan erilaiselta kuin muut. Väri
oli keltaisen oranssi, hieman
persikkainen. Haju jakoi mielipiteitä. Toisten mielestä se toi
Synapsi 3/2011

mieleen oksennuksen, kun taas
toisten mielestä siideri haisi
siltä kuin pitääkin.
Maku: Maun perusteella siideri
tuomittiin suoralta kädeltä halvaksi. Makua kuvailtiin myös
erikoiseksi ja ihan erilaiseksi
kuin muut siihen mennessä
maistetut siiderit. Se toi mieleen persikan, mangomelonin
ja trooppiset hedelmät.
Kommentit:
”Tulee ja yrittää olla, mutta ei.”
”Jää kieleen kiinni.”
Lisähuomiot:
Testin kallein siideri.
Alkon myyjän suosittelema.
2,77 € / 0,33 l
1,79 pistettä
Karlens Raspberry
Ensivaikutelma: Tuoksuu vadelmalta. Kivan värinen.
Maku: Siiderin maku toi mieleen hiilihapotetun vadelmamehun, muumilimsan, haalean
mehukatin sekä Grandi-vadelmamehujään. Kaiken kaikkiaan
maku oli positiivinen yllätys.
Siideri maistui rehellisesti siltä
Inkubio

miltä tuoksuikin. Joidenkin
mielestä siideri oli kuitenkin Elitkua ja maku yökkäävä.
1,99 € / 0,5 l
2,75 pistettä
Karlens Omena
Ensivaikutelma: Haju oli makea
ja toi mieleen sokeriveden.
Maku: Testaajat tunnistivat
maun omenaksi, vaikka kyseessä arveltiinkin olevan
Rainbow Apple Light. Makua
kuvailtiin myös karvaaksi ja
halvaksi. Monen mielestä siideri oli kuitenkin ihan hyvä
perussiideri. Siideri ei ollut liian
makeaa.
Kommentit:
”Saa kielen napsaamaan.”
1,99 € / 0,5 l
2,50 pistettä
Rainbow Mustikka-Vadelma
Light
Ensivaikutelma: Väri oli vahva.
Haju oli voimakas, hirvittävä
ja kamala. Joku luonnehti siideriä hyväksi nuhasiideriksi,

sillä nuhassa siiderin hajua ei
voi haistaa.
Maku: Siiderin makua kuvailtiin
oksennusmaiseksi,
yliampuvaksi ja harvinaisen kamalaksi.
Siiderissä oli pinttynyt, paha
maku, joka livahteli suuhun.
Kommentit:
”Ennen kun saat edes suuhun, tiedät että tää maistuu
paskalta.”
”Kuka tätä ostaa?”
Lisähuomiot: Eräs testaajista huuhteli siiderin maun pois Vana
Tallinnalla.
Arvosteluasteikkoa piti muuttaa tämän siiderin kohdalla.
1,99 € / 0,5 l
0,71 pistettä
Ecusson Cuvée Spéciale
Ensivaikutelma: Näyttää kaljalta.
Haisee kamalalta ja käyneeltä.
Haju on kerta kaikkiaan kamala.
Maku: Maku on käynyt ja tuo
mieleen mädäntyneen omenan.
Siideri maistuu oluen ja siiderin
sekoitukselta. Erään testaajan
mielestä maku toi mieleen an-
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tibiootin. Jälkimaku on hirvittävä, eikä lähde suusta millään.
Maussa ei kuitenkaan lainkaan
E-vivahteita, vaan siideri oli
luonnon makuinen. Yksi kulaus riittää.
Kommentit:
”Vaikka onkin perso viinalle,
niin joku raja.”
”Jos on tehny mehtätöitä varten mehua, ja vie sen päiväksi
mehtään, niin tää maistuu samalta.”
Lisähuomioita: Suurin osa testaajista ei pystynyt juomaan annosta loppuun.
Alkon myyjä kehui hyvää omenankodan makua.
Alkon luonnehdinta siideristä:
”Kuivahko, vähän hapokas, kypsän omenainen, hennon hunajainen.”
4,21 € / 0,75 l
0,43 pistettä
EuroShopper Päärynä

peräisestä
pakkauksestaan,
latistaa ES-tölkki tunnelman.
Testiryhmä harmitteli erään
vannoutuneen ES-päärynäsiiderin
juojan
poissaoloa,
varsinkin kun siideri valikoitui
testiin vasta testipäivän aamuna
kyseisen henkilön innoittamana.
1,99 € / 0,5 l
3,43 pistettä
Pirkka Dry Apple
Ensivaikutelma: Väri lupaa hyvää. Siideri tuoksuu siiderille.
Maku: Siideri jakoi mielipiteitä.
Osan mielestä maku oli erittäin
hyvä, jopa testin paras. Toisten
mielestä siideri ei maistunut
juuri miltään. Makua kuvailtiin
karvaaksi. Osan mielestä kitalakeen jäi siiderin juonnista kalvo.
Siiderin ei uskottu olevan halpissiideri.
2,42 € / 0,5 l
3,28 pistettä

Ensivaikutelma: Karkkinen ja
päärynäinen haju.
Maku: Maku päärynäisempi kuin baaRanking:
rissa, joskin myös
1. ES Päärynä 3,43
hieman
hämäävä
ja vähän teollinen.
2. Pirkka Dry Apple 3,28
Maku oli myös perus3. ES Omena 2,86
siiderimäinen, tosin
4. Karlens Raspberry 2,75
aika hapokas. Siideri
ei jätä ikävää jälki5. Karlens Omena 2,50
makua, vaikka mais6. Rainbow Apple Dry 2,14
tuukin siltä, että on
7. Magners Irish Cider 1,79
aidosti täynnä lisäaineita.
8. Rainbow Mansikka-Raparperi
Light 1,71
Kommentit:
”Juo jopa mielellään,
9. Karlens Ananas Light 1,36
vesi kielellään.”
10. Rainbow Mustikka-Vadelma
”Max on viisas mies.”
Light 0,71
Lisähuomiot: Jos sii11. Ecusson Cuvée Spéciale 0,43
derin nauttii alku-
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S’napsin luontonurkkaus:

Karhu Olut
Lisähuomiot: Hyvää. Siideri saa
oluen maistumaan hyvältä. OI!

Nauvon puuma

4,63 pistettä

(Nauvos femme fatales)

ES Päärynäsiideri sai testin
parhaat pisteet. Se kuului myös
hintaluokaltaan
halvimpiin
siidereihin. Toiseksi tuli Pirkka
Dry Apple, joka tosin on testin kalleimpia siidereitä. Koska
testin kolme parasta siideriä
löytyvät vain K-kaupan hyllyiltä, eivät teekkarit enää voi
luottaa Alepan halpissiidereihin, joista paras löytyy vasta
sijalta kuusi vielä parin Lidlin
siiderin jälkeen. Lidlin siidereitä saadakseen joutuu teekkari
tosin näkemään vieläkin enemmän vaivaa, sillä Otaniemeä
lähin Lidl sijaitsee Niittykummussa. Light-siidereiden maku
tunnistettiin selvästi, ja ne sijoittuivat testissä häntäpäähän.
Opiskelijoiden maku ei selvästikään vastaa Alkon
myyjien
mieltymyksiä.
Testin kallein siideri pärjäsi juuri ja juuri Rainbow Mansikka-Rapaperi
Light –siiderille. Erään
testaajan loppuyhteenveto kuvaa hyvin halpissiiderivalikoimaa:
”En
edes tiennyt, että on näin
pahoja siidereitä.”

Kesä on tullut, ja S’napsi haluaakin valistaa kaikkia Suomen Turun suuntaan matkaavia paikallisten petoeläinten vaarallisuudesta. Nauvon puuma nimittäin alkaa
juuri heräillä talviuniltaan lämpimien kelien myötä. Tehtyjen havaintojen määrä on
jatkuvassa kasvussa.

Esiintymisalue:
saaristo

Turun

Elintavat: Nauvon
puumilla on tapana jättää pennut
kotiin lähtiessään
metsästämään.
Keski-ikä: keskiikä
Lisääntymistavat:
Ovat jo lisääntyneet
Tu n nu s m e r k i t :
Runsaat
muodot,
maksaläikät,
hoiperteleva
askel,
edellisillan
metsästyksen tuoksut voimakkaat
Ravinto: Etanolin (=viina) nauttiminen on runsasta. Valitsevat kohteensa
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juottopaikan
läheisyydessä.
Lähestyvät nuorempia
uroksia
yksin tai laumassa
keinoja kaihtamatta ja pyrkivät usein
houkuttelemaan
saaliin
luokseen
esittämällä haavoittunutta tai tarjoamalla virvokkeita. Vaikka saalis
selviäisikin hyökkäyksestä hengissä, henkiset
arvet
jäävät
varmasti.
M u u t a
tietoa:
Taatusti kesyttämätön,
loppuillasta aggressiivinen ja yleensä
naimisissa .
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Kipparin kuulumiset

S’napsin toimitus toivottaa

Hyvää kesää!

Iina Yrjänä
Kuva: Teemu Laakso
Alut ovat aina parhaita. Niin
elokuvissa,
harrastuksissa
kuin elämässä yleensäkin. Silloin vallitsee se jännittävän,
kutkuttava fiilis, joka kertoo
kyynisimmällekin pessimistille,
että ehkä kaikki sittenkin on
mahdollista, ehkä tosiaan saan
tässä periodissa pelkkiä vitosia,
ehkä tämä kesätyöpaikka osoittautuukin elämäni parhaaksi tai

ehkäpä tapaan tänään aivan
mielettömän tyypin! Mitään ei
ole vielä ryssitty ja ovet ovat
avoinna.
Siinä missä alut ovat usein
duurivoittoisia, soi lopuissa
väistämättä pieni mollisointu,
onnellisissakin. Loput ovat
hyvästien aikaa, ihanan päivän
päätteksi käy väistämättä mielessä, että tässä tämä nyt oli,
näitä hetkiä en enää elä uudelleen - niin kuin ei hyvää kirjaakaan raaskisi laskea käsistään
viimeisen sivun jälkeen. Huonoista lopuista taasen jää vain
paha maku suuhun ja pieni
ketutus ajan haaskaamisesta johonkin, joka ei loppujen lopuksi lisännytkään onnellisuusastettasi kovinkaan suuresti.
Pidän aluista myös sen takia, ettei niille aseteta kovinkaan suuria paineita.
Tietenkin loistavan
ensivaikutel-
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man jälkeen on varaa hieman löysäillä tai vastaavasti
lässähtäneen alun jälkeen voi
vielä tsempata ja saada paljonkin aikaiseksi. Siltikään huono alku ei oikeastaan voi pilata
mitään, siinä missä keskinkertainen loppu saattaa suorastaan
murskata muuten hyvän kokemuksen. Eivät alut silti merkityksettömiä ole, ei tosiaankaan,
ne ovat niitä suloisen ihania
hetkiä, jolloin maailmaa voi
katsella edes hetken niiden
samaisten
vaaleanpunaisten
lasien läpi kuin lapsena. Alussa
muodostamme ne toiveet ja
unelmat, joilla jaksamme porskuttaa läpi loppu tarinan.
Vaikka kippariudestani on
mennytkin jo kolmannes, koen
silti olevani vasta aivan alussa.
Todennäköisesti tulen olemaan
alkuhuumassa koko syksyn, iso
hymy kasvoillani. Nautitaan
siitä ja yritetään saada se fiilis
kestämään koko vuoden!

Synapsi 3/2011

Inkubio
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