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Pääkirjoitus // Mika Mäntykangas

Lähestyvä teekkarien yhdistelmä-juhannus-joulu-
uusivuosi on ideoinnin kulta-aikaa vapautuneem-
man ajatuksenjuoksun ansiosta. Vappuun val-
mistautumisen voi aloittaa vaikka tämän lehden 
avulla, ellei sitä ole jo tehnyt. Laitumet alkavat 
vihertää, joten nauttikaa lehmänä olemisesta!

Päälomittaja,

Senk in 
LEHMÄT

Lehmä on naaraspuolinen märehtivä nautaeläin. 
Vaikka näitä turvallisia eläimiä voi kesäisin nähdä 
laiduntamassa Maarinlahden pohjukassa, kiltalai-
set saavat todennäköisesti lähimmän kosketuksen 
teemaan kuitenkin kiltahuoneen yleisilmeen kaut-
ta. Syykin kiltahuoneen, joka ironisesti alkuaikoi-
na tunnettiin myös nimellä Pötsi, sisustukseen 
on selvä. Ei ihme, että huone näytti Apoptoosin 
jälkeen jälleen varsin mustavalkoiselta ja laikuk-
kaalta.

Mikä oikeastaan edes yhdistää bioinformaatiotek-
nologian diplomi-insinöörin lehmiin? Kovin harva 
asia, ellei satu edellisestä elämästä omistamaan 
seminologin tutkintoa. Harva enää muistaa, tuliko 
tässä paradoksissa ensin lehmä vai vasikka, mutta 
nähtävästi liikkeellepaneva idea on ollut sanonta 
”Jos lehmä osaisi lentää, olisi sen suunnitellut BioDI”. 
Tuoreen yhdistyksen aivan ensimmäisiin kokouk-
siin esilletuotu logoehdotus piirilevylehmästä sai 
kannatusta, jolloin jatkumo aukesi. Välillä lehmän 
lento on ollut kuoppaista. Tulevat Aallon uudistuk-
set näyttävät, katkaistaanko siltä siivet kokonaan. 
Yhtä kaikki, tämä yhden tai kahden ihmisen sa-
nontaidea on sittemmin siirtynyt esimerkiksi sa-
toihin haalareihin. Aikamoista!

Tarinan opetus ei ole kovin syvällinen: Tulee olla 
oikeaan aikaan oikeassa paikassa, mikäli mielii 
vaikuttamaan useisiin ihmisiin. Toisinaan tässä 
onnistuu aivan tahtomattaan, etenkin mikäli on 
työ- tai yhdistystehtävissä mukana perustamises-
ta asti. Koska bioIT:n koulutusohjelmasta valmis-
tuvilta diplomi-insinööreiltä suorastaan oletetaan 
renessanssi-ihmisen otteita, myöhemmässä elä-
mässä kannattaa ehkä pysähtyä hetkeksi mietti-
mään ja katsoa, mitä on tullut tehtyä. Se voi olla 
jopa palkitsevaa.

Päätoimittaja paineissaan pitämässä puhetta 
Apoptoosissa — ei tosin lehmistä.
Kuva Anton Hult
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Fuksispeksit ovat taas jälleen (adjektiivi). Perinteisesti (kilta, ei Inkubio)n fuksit eivät ole panos-
taneet esitykseensä lainkaan. Sen sijaan Inkubion fuksien esitys on (superlatiivi). Yöjäynän al-
kupamausta on kertynyt katsomaan sankka joukko. Luonnollisesti kannustan (kilta)a. Muistelen 
kaihoisasti omaa fuksiwappuani, josta onkin jo jotakuinkin (numero) vuotta. Katoan Otaniemen 
(adjektiivi) yöhön.

(numero) tunnin (adjektiivi) yöunien jälkeen on vuorossa lakkien jako. Inkubion (adjektiivi) fuk-
sit saavat lakkinsa (järjestysnumero). (säätila) ja rinnassa leiskuu (tunne). Lakituksen jälkeen 
mereen lentäessään fuksikapteeni kiljuu kuin (substantiivi). Prosessitekniikan kerhon vaahto-
kylpykontissa on taas paljon (adjektiivi) teekkareita. Vedessä lilluvista ihmisistä ja asioista tänä 
vuonna (superlatiivi) on (substantiivi).

Wappuriehan julistuksessa paikalla on tavallista (enemmän/vähemmän) väkeä. Tungos on      
(adjektiivi). Senaattorit patsastelevat Smökin katolla (adjektiivi) toogissaan. Mistään puheista 
ei taaskaan kuule mitään.

Wappuriehan julistuksesta keskustaan kuljettaa (kulkuneuvo). Matkalla menee (numero) pulloa 
skumppaa. Matka taittuu (adjektiivi) seurassa, mukana oli mm.    (nimi)    ja    (nimi)   . Mantan 
lakituksen aikana keskityn (substantiivi tai verbi). Keskustassa törmään (numero) ei-teekkari-
tuttuun joille selittelen (adjektiivi) humalatilaani.

(mahdollisia muistoja yöltä)

Herään Walpurin päivän aamuna (paikka). Heti heräämisen jälkeen (kulkuneuvo) vie Ullikselle. 
Killan tukipiste on (helppo/vaikea/mahdoton) löytää ihmisjoukon keskeltä. Killan kautta Julkkua 
myyneille tarjottava (kehuva adjektiivi) brunssi on koko aamun pelastus. Nähdessäni Inkubion 
(adjektiivi) fuksit uutuuttaan hohtavien teekkarilakkiensa kanssa tunnen olevani (tunnetila).

Rakkaudella teidän,
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Näin vanhemmiten Waput alkavat 
muistuttaa toisiaan ja niiden erottami-
nen toisistaan käy vaikeammaksi ja vai-
keammaksi. Meille vanhuksille avuksi 
koostin lunttilapun, johon voi itselleen 
kirjata ylös Wapun erityispiirteet tai 
kokeilla ennustajanlahjojaan ja arvuu-
tella etukäteen Wapun kulkua. {

{
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KanssateekkarinneUutta nahkaa luodessa

Nyt seuraa tarina. Tarina siitä, kuinka minusta 
ei koskaan pitänyt tulla teekkaria. Tarina siitä, 
millaiselta oman teekkari-identiteetin raken-
taminen on tuntunut. Oma historiani teekka-
rina on melko lyhyt. Vielä jokin aika sitten olin 
kuluttanut penkkiä enemmän filosofian luen-
noilla kuin pakertaessa tekniikan opintoja.

En kuitenkaan ollut täysin tietämätön teek-
karikulttuurista. Yliopistossani elelivät saman 
katon alla niin teekkarit, taloustietelijät, hu-
manistit kuin luonnontieteilijätkin. Teekkari-
kulttuurin maskuliininen puoli tuntui olevan 
hyvin edustettuna baareissa — varsinkin 
viimeisinä tunteina ennen valomerkkiä. Fuk-
sivuotenani opin välttelemään näitä kysen-
omaisia yökerhoja parhaani mukaan.

Eräänä päivänä totesin, että pieni pääaineen 
vaihdos voisi olla paikallaan. Minulla ei ollut 
mielessäni, mitä ihmettä lähtisin opiskele-
maan ja googlettelun lopputuloksena pää-
dyin lähettämään paksun nivaskan papereita 
Aalto-yliopistoon. Vappuaattoaamuna heräsin 
pääkipuun, nostin postin pöydälle eteisen lat-
tialta, ja huomasin saaneeni postia Espoos-
ta. Kirjeessä minut toivotettiin tervetulleeksi 
opiskelemaan. Hihkuin innostuksestani kämp-
pikselleni, vaikka en ollut lainkaan varma, 
halusinko lähteä kivasta kaupungista ja kodis-
ta. Puimme haalarit päällemme ja poljimme 
puistoon piknikille katsomaan, kuinka poloiset 
tekniikan fuksit sukeltavat likaiseen ojaan, 
joka virtaa läpi puiston, jossa huhtikuun vii-
meisenä päivänä on nähtävissä vielä lunta.

Jossain muutospuuskassani ilmoitin ottavani 
uuden opiskelupaikan vastaan, pakkasin mu-
kaan tavarani sekä ennakkoluuloni ja muutin 
Otaniemen teekkarikylään. Muistan vieläkin 
elävästi ensimmäisen päiväni Otaniemessä. 
Menin syömään Alvariin ja ilahduin paikan 
Alvar Aalto -tyylisyydestä. Siinä syödessäni 
kuulin takanani, kuinka joku nuorimies paasa-
si kuuluvalla äänellä siitä, kuinka häntä sor-
retaan pelkällä puheella kasvisruokapäivästä. 
Hänen mukaansa samalla periaattella täytyy 
laittaa käytäntöön myös liharuokapäivä, jotta 
hän voi kostaa saatanan hipeille kaiken koke-
mansa vääryyden. Silloin kadutti. Tämä herra 
kiteytti aika hyvin kaikki ennakkoluuloni teek-
kareita kohtaan.

Pidin teekkarikylässä asumista melko ahdista-
vana. Ihmiset näyttivät samalta, ikäjakauma 
oli biasoitunut ja palvelut olivat kaukana. Vä-
lillä  minun piti lähteä ihan asiasta tehden 
Helsinkiin kokemaan hieman heterogeeni-
sempaa ihmispopulaatiota. Se virkisti. Helsin-
gin yliopiston kettureppu- ja Hai-saapas -meri 
tuntui huomattavasti kotoisemmalta. Kun lo-
pulta muutin teekkarikylästä pois, otin kaik-
ki naapurin itkevät lapset, räkyttävät koirat 
ja yömyöhään epävireistä kitaraa hakkaavat 
rokkarit ilolla vastaan.

Kiltatoiminta entisen ja nykyisen kiltani koh-
dalla eroaa jonkin verran. Vaikka kilta on nuo-
ri, tuntuu, että samat tapahtumat toistetaan 
joka vuosi. Tuollaisia perinteitä ei edellisellä, 
huomattavasti Inkubioa vanhemmalla killalla 

ollut, vaan joka vuosi tehtiin tapahtumia, jot-
ka silloin tuntuivat hyvältä. Siihen, kumpi on 
miellyttävämpi tapa hoitaa asioita, ei minulla 
ole juurikaan mielipidettä. Maassa maan ta-
valla. Yhtä asiaa olen kuitenkin entisen kiltani 
juhlista jäänyt kaipaamaan; nimittäin live-mu-
siikkia. Sitä kuulee Otaniemessä harmittavan 
vähän, ellei lasketa ns. ”bilebändejä”, jotka 
soittavat vähintään pari, kolme PMMP-ralla-
tusta per ilta. Meidän bileissä raikaisi niin öri-
nähevi kuin tanssipoppikin, ja aina opiskelijoi-
den toimesta.

Kiltojen välinen yhteistyö on myöskin huo-
mattavasti harvinaisempaa täällä. Entises-
sä opiskelijayhteisössäni pienimmätkin killat 
saattoivat suuria tapahtumia lyöttäytymällä 
yhteen. Lisäksi ihmiset osallistuivat aktiivi-
semmin tapahtumiin yli kilta- ja tiedekunta-
rajojen. Siinä, missä en ole ehkä kokenut kil-
tatoimintaa omakseni, olen sitäkin enemmän 
ilahtunut Otaniemen mitä monimuotoisim-
mista yhdistyksistä. Yhdistystoiminta on ollut 
piristävää, innostavaa ja hauskaa, ja sen ää-
ressä on helposti tutustunut samanhenkisiin 
ihmisiin. Voisin jopa sanoa, että se on minun 
mielestäni parasta koko teekkarikulttuurissa.

Sosiaalisen painostuksen alla päädyin hank-
kimaan teekkarilakin. Minun ja lakkini välille 
ei ole oikein mudostunut vahvaa tunnesidet-
tä. Itse asiassa ne muutamat kerrat, kun olen 
painanut lakkini päähäni, on se saanut minut 
palaamaan aikaan ennen korkeakouluopis-

kelijana oloa, ylioppilasjuhlia ja sitä naiivia 
tunnetta, että tässä elämässä voi tehdä ihan 
mitä vaan. Tarkempi peiliin katselu on kui-
tenkin paljastanut, että kasvojen uurteiden, 
arpien ja kyynisen ilmeen perusteella täs-
tä ajanjaksosta taitaa olla jo useampi vuosi. 
Tämä tupsullinen ylioppilaslakki on osoittau-
nut myös hyvin epäkäytännölliseksi juhlinnas-
sa. Lakkini tupsu tuntuu olevan samanlainen 
kaljasyöppö kuin itse olen ja lukuisia kertoja 
olenkin yllättänyt sen oluttuopistani imemäs-
tä itseensä minun ohramallastani.

Minun on pakko tunnustaa, että vuosien ajan 
olen pitänyt suurinta osaa teekkareista mel-
ko tylsinä ja persoonattomina ihmisinä. On 
kuitenkin ollut ilo tutustua myös erilaisiin, 
älykkäisiin, mielenkiintoisiin, ja ennen kaik-
kea hauskoihin teekkareihin. Sellaisiin, joihin 
on ollut helppo ihastua, samaistua ja sella-
siin, joiden jutut ovat saaneet minut olotilaan, 
jota kutsun hepuliksi. Se on maailman paras 
olotila. Ja sitten, eräänä iltana Maailmanlo-
pun avajaisissa sain maistaa omaa kritiikkiäni 
keskustellessani Viikistä matkanneen nuoren 
miehen kanssa. Hän ei juuri osannut arvos-
taa teekkariuttani vaan kertoi, kuinka ankeita 
ihmisiä ME olemmekaan. Ympyrä on sulkeu-
tunut.

Uutta nahkaa luodessa
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simulaattoriaan. Sovelluksen tarpeellisuus ei 
kuitenkaan täysin vakuuttanut.

Tutteja ja ammattisitsit

Bussimatka Keravalta Jyväskylään sujui pir-
teissä merkeissä. Maikin kaveriksi paljastu-
nut Keppa-Nalle kevensi matkaajien mieltä 
perustamalla morkkischatin, jonne turhau-
tuneimmat ja muuten vain ilmaisunhaluiset 
matkaajat saivat jakaa ajatuksiaan. Bussi-
matkaa piristettiin myös legendaarisella on-
ginnalla, josta onnekkaat saivat itselleen ba-
naanin ja siihen kuuluvan suojakumin. Myös 
yritysmestarin matkalle määräämät oudot 
esineet kuten tutti ja vessapaperirulla ai-

Aurinkoisena maaliskuun keskiviikkoaamu-
na sekalainen joukko siististi pukeutuneita 
biolaisia odotti innoissaan bussin saapumista 
kiltahuoneella. Oli aika Inkubion viidennen 
Biokeppanan. Bussiin ahtautui salkullinen 
keppanaa sekä vähintään yhtä paljon lakiton-
ta ykkösolutta, muutamaa ännännen vuoden 
vuosikertaa unohtamatta.

Panemisesta pornosimulaattoriin

Bussissa vallitsi odottava ilmapiiri kanssamat-
kustajien tietämättömyyden vuoksi. Arvauk-
sia ja etenkin ”varmaa” tietoa määränpäästä 
oli piristävää kuunnella, etenkin kun ne tun-
tuivat sopivasti  välttävän todelliset matka-
kohteemme. Ensimmäinen pysähdys koitti 
yllättäen jo puolen tunnin matkaamisen jäl-
keen — Keravalla. Kevyen aloituksen reissuun 
takasi tutustuminen Keudan ammattiopiston 
pienpanimoon. Saimme kyllä tietoa oluen 
panemisesta, mutta tärkein eli oluen mais-
teleminen jäi kaikkien pettymyksesksi ko-
kematta. Onneksi exculaisia viihdytti toinen 
toistaan ihmeellisemmät kysymykset pani-
mon työntekijöille. Kyseessä oli jo perinteeksi 
muodostunut excupeli. Panimon työntekijöille 
jäi varmasti erikoinen kuva otaniemeläisten 
puheenparresta, vaikka entisiin teekkareihin 
törmäsimmekin. Panimolaiset esittelivät lo-
puksi ylpeinä paljon rahaa syönyttä Second 
Life -virtuaalimaailmassa toimivaa panimo-

Kerro se kuvin: Apoptoosi VIII

PJK:n tervehdys oli tulinen

Nekroosissa oltiin jo vaakatasossa

Tanssilattialla kaikki osasivat askeleet

Fuksien tanssiesitys oli hiottu timantti

Pääjuhlaa siivittivät myös soittoesitykset

S’napsi 
2 / 2 0 1 2

ESPOO

KERAVA

J YVÄSKYLÄ
TAMPERE

BIOKEPPANA 2012, 21-23.3.
- METtÄKEPPANA EDITION

”Kysyn tätä opiskelutove-
rini Taneli Karin puolesta, 
joka on henkisellä äitiys-
lomalla puhjenneen umpi-
suolen takia...

Sasun taidonnäyte
excupelin tiimoilta

Inkubion kahdeksansia vuosijuhlia vietettiin 10.3. Design 
Factorylla. Juhlat olivat uudistuksellinen näkemys kilta-
laisten näköisistä vuosijuhlista, joissa audiovisuaalinen 
näyttävyys yhdistyi herkkyyteen ja perinteisiin.
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heuttivat matkaajissa kummastusta. Toiset 
osasivat kuitenkin ottaa niistä kaiken ilon irti.
Jyväskylässä biolaisten joukko jaettiin ryh-
miin ja jokaiselle ryhmälle annettiin tehtävä 
liittyen tulevan illan sitseihin. Kauppareissu-
jen jälkeen saavuimme ensimmäiseen maja-
paikkaamme. Bussikuski sai esitellä ajotai-
tojaan liukkaalla mökkitiellä, mutta pienen 
puolituntisen hiekoitusurakan jälkeen saatiin 
bussi pihaan ja kamppeet ulos autosta. Kus-
kimme ei kuitenkaan poistunut seurakunnan 
leirikeskuksen pihasta ennen kuin paikalle hä-
lytetty kauhakuormaaja, mukanaan neljä kuu-
tiota hiekoitussoraa, oli osaltaan helpottanut 
poispääsyä. Mökki tuntui olevan matkaajien 
mieleen sänkyjen ja hyvänkokoisen yhteisti-
lan ansiosta. Sopeutumisen jälkeen alkoi il-
lan ohjelma, johon sisältyi sitsit, saunomista, 
yleistä säätöä sekä uskaliaimpien yritys teh-
dä avanto tylsällä kairalla, airolla ja vesuril-
la. Sitsipöytien ääreen kokoontui erinäköistä 
porukkaa aina raskaana olevista työttömistä 
itseään paljasteleviin huoriin. Epämääräinen 
joukko eri ammattien edustajia pitikin tunnel-
man katossa, minkä lisäksi erilaiset näytel-
mät ja esitykset toivat oman hupinsa sitseille.

CorusFitistä Inioniin

Torstain aikainen herätys tuntui ja näkyi mel-
kein jokaisen silmissä. Heti aamusta väsynyt 
joukko suuntasi ensimmäiselle kunnolliselle 
yritysvierailulle Jyväskylässä sijaitsevan Co-
rusFit Oy:n tiloihin. Kyseessä oli pienimuo-
toinen mutta mielenkiintoinen yritys, jolla 
tuntui olevan suuret suunnitelmat ihmisten 
terveyden parantamiseksi — tosin vain kah-
deksan ihmistä kerrallaan. Esittelijän tehtyä 

selväksi kuinka paljon työtä uuden yrityksen 
perustaminen vaatii, oli aika kiiruhtaa kohti 
Tamperetta. Jyväskylästä jäi kuitenkin erittäin 
positiivinen kuva, vaikka kaupunkituntemus 
Jyväskylästä perustuukin lähinnä kävelymat-
kaan bussista Alkoon ja Mäkkärin kautta ta-
kaisin bussiin.

Tampereelle saapuminen tapahtui aikatau-
lussa ja ilmapiiri bussissa oli selvästi nous-
sut aamun rankan herätyksen jälkeen. Pieni 
pysähtyminen huoltoasemalla mahdollisti 
matkaajien juomavarastojen täydentämisen, 
mikä oli selvästi auttanut matkaajia jaksa-
maan. Tampereella oli tiedossa kaksi excur-
siota, joihin joukko jaettiin. Toiset pääsivät 
kuuntelemaan BioMediTech-instituutin hyvin 
mielenkiintoista ja antoisaa luentoa leukaluun 
kasvattamisesta sekä yrityksen toiminnasta 
yleisesti kantasolujen parissa. Lisäksi ryhmä 
pääsi tutustumaan yrityksen puhdastiloihin 
pussikengät, leipurinhatut ja labratakit pääl-
lään. Laskennallisen biotieteen excuilijoiden 
mielenkiintoa tyydytti Tampereen teknillisen 
yliopiston Laskennallisen tieteen laitos.

Tampereen majoituksesta ja sen aiheuttamas-
ta hetkellisestä hajotuksesta huolimatta kaik-
ki olivat tyytyväisiä majapaikkaan päästyään: 
Tällä kertaa bussi jätettiin huonon kinttupolun 
takia vajaan kilometrin päähän ja majoitus 
oli jälleen metsämökissä. Vaikka varsinaista 
nukkumatilaa ei ollut, ei se menoa haitannut. 
Seurastakaan ei ollut puutetta tamperelaisten 
bioteekkareiden, bionerien, tultua pitämään 
seuraa. Ilta venyi pitkälle yöhön hyvissä mer-
keissä.

Aikataulun pakottamana herätys oli jälleen 
epäinhimillisen aikaisin. Useimmat selvisi-
vät satojen metrien uuvuttavasta kävelystä 
bussille ongelmitta, toiset eivät. Suuntasim-
me ennen viimeistä yritysvierailuamme ui-
mahalliin, jossa likaisimmatkin yksilöt saivat 
puhtaat vaatteet päälleen. Matkasimme au-
rinkoisena aamuna Tampereen yliopistollisen 
sairaalan läheisyydessä olevaan kaksi vuot-
ta sitten konkurssin tehneeseen, mutta puo-
li vuotta sitten kiinalaisten ostamaan Inion 
Oy:hyn. Yritys vakuutti heti kättelyssä moder-
nilla ulkoasulla eikä meno muuttunut yritys-
esittelynkään jälkeen. Inion nousi vierailluista 
yrityksistä positiivisesti esille mielenkiintoi-
sen ja innovatiivisen biohajoavien implant-
tien tuotekonseptin ansiosta. Yritys herättikin 
monessa biolaisessa suurta mielenkiintoa — 
etenkin yritysvakoilusta syytetyssä valoku-
vaajassamme.

Keppanafuksin mietteitä

Vuoden 2012 biokeppanalla koettiin useita 
hienoja hetkiä epäinhimillisistä herätyksis-
tä ja muutamasta pitkäveteisestä luennos-
ta huolimatta. Loistavat matkakumppanit 
ja uudet tuttavuudet saivat tylsätkin hetket 
kulumaan jouhevasti. Loppujen lopuksi tästä 
kolmipäiväisestä kotimaan keskipitkästä jäi 
erittäin positiivinen ja jopa motivoitunut olo. 
Onnistuneesta keppanasta voisi kiittää jokais-
ta matkalla ollutta, mutta erityisesti sen eteen 
uurastaneita keppanatoimareita. Kotimatkal-
la bussissa soi laulu keppanasta viimeisestä, 
mutta sitä tämä tuskin oli.

Otteita morkkischatista:
21.3.2012 13:24
Ujo biofuksi etsii tosiarkoituk-
sella lukupiirikumppania pariksi 
illaksi viikossa. Olethan hellä ma-
tikkaa laskiessa. Tavataan pitkik-
sen luennolla

21.3.2012 11:31
Second life on pornosimulaattori, 
ei opintotyökalu. Voi tätä myötä-
häpeänmäärää

21.3.2012 14:49
Tahtoisin olla kypärä Mikan päässä
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Arttu ModigAalto on Waves -matkakertomus

Mikä voisi olla mielettömin opiskelijavetoinen matka, joka 
keräisi uuden Aalto-yliopiston eri tiedekuntien opiskeli-
joita yhteen ja veisi yliopiston imagoa maailmalle? Tätä 
alettiin miettiä vuonna 2009, mikä realisoitui viimein tou-
kokuussa 2010 Aalto on Tracks -nimisenä projektina: 100 
opiskelijaa pakattuna Moskovasta vuokrattuun yksityisju-
naan, matkalle halki Siperian ja Mongolian kohti Shang-
hain maailmannäyttelyä. Ikimuistoinen matka, kuulemma.

Tarinalle täytyi saada jatkokerto-
mus. Joulukuussa 2010 AoT-veteraa-
nit ja uudet organisaattorit pitivät 
ensimmäisen virallisen kokouksen-
sa, ja lopputuloksena lähetettiin tie-
dustelu loistoristeilyjä järjestävälle 
Royal Caribbeanille. Vastaus oli 
positiivinen, ja näin Aalto on Waves 
– 110 aaltolaista laivalla halki Atlan-
tin kohti Brasilian miljoonakaupun-
keja – sai alkunsa.

Matkalle lähdettiin lennoilla Lis-
saboniin 16.11.2011. Laivamme 
Vision of the Seas lähti 18. päivä, 
mutta sitä ennen ehdimme tutustua 
Portugalin railakkaaseen BEST-opis-
kelijakulttuuriin ja kiertää ympäri Lissabonia. Itse ehdin 
vierailla myös Cascaissa, hyvin viehättävässä ja maisema-
rikkaassa rantakaupungissa. Talvi oli jo tässä vaiheessa 
jäänyt kauaksi Suomeen.

Ensimmäinen ilta laivalla oli jännittynyttä fiilistä täynnä, 
vaikka kaikki tuntuivat olevan uupuneita pitkästä boar-
ding-ajasta. Kun laivan sisällöstä oli hädin tuskin ehtinyt 
muodostaa mitään ymmärrettävää kuvaa, oli jo ensim-
mäisen illallisen aika. Suut vääntyivät virneeseen, kun 
tunsimme mistä oli joka ilta kyse: omat pöytämme, omat 
tarjoilijamme, luxus-menu joka kerta. Montako alkupalaa 
tai jälkiruokaa saisi tällä kertaa olla? Viisaimmat meis-
tä olivat tilanneet viinipaketit etukäteen, mutta muuten 
kaikki ruoka, koko laivalla yötä myöten, oli täysin ilmaista. 

Perin nopeasti oli selvää, että reissun jälkeen olisi luvassa 
Aalto on Diet.

Koska alkoholilliset juomat tippeineen olivat laivan suu-
rin omakustanteinen menoerä, oli varsin selvää, mikä olisi 
Kanarian saarten välipysähdysten tärkein tuliaismissio. 
Pian kuuluisaa ”talon vettä” löytyi monen sitruslimonadi-
lasista, ja tutustuminen sataan uuteen ihmiseen kävi yllät-

tävän helposti.

Lomafiilis oli selkeästi jo päällä, sil-
lä joillakin oli jo todellisia vaikeuksia 
ehtiä laivaan ajoissa niin Gran Cana-
rian Las Palmaksella kuin Teneriffan 
Santa Cruzissakin. Miehistö ei ollut 
yllättynyt, sillä laivan ”tavalliset” ris-
teilijäeläimet olivat varsin hitaita liik-
keissään verrattuna meihin. Kaikki 
olivat Teneriffan jälkeen muistaneet 
täyttää vesipullonsa Atlantin ylitystä 
varten, ja tunnelma pääsi yöllä val-
loilleen ympäri laivan jacuzzeja ja 
pooleja. Ryhmäytyminen oli täydessä 
tahdissaan ja yhteinen AoW-spirit oli 
kehittymässä loistavaksi.

Kovin kosteita öitä ei silti sopinut viettää eikä aurinko-
tuoleilla maata koko päivää, sillä laivalla oli mahdollista 
suorittaa lukuisia eri kursseja. Aiheet kulkivat aina laiva-
arkkitehtuurista luovaan yritysinnovointiin, tai kulutus-
etiikasta ja kestävästä tuotannosta risteilyelämyksen ana-
lysointiin. Aalto-henkilökunnan lisäksi aalto-opiskelijat 
järjestivät itse kymmeniä pienempiä tai suurempia work-
shoppeja, joissa tuli hyvin esille Aalto-yliopiston pääoma 
myös luovien ja taiteellisten kykyjen muodossa. Valokuva-
us- ja piirrustus-workshopit olivatkin jacuzzi-workshoppi-
en jälkeen suosituimpia aktiviteetteja.

Laivan muut matkustajat suhtautuivat meihin silminnäh-
den positiivisesti. Saimme oudoilla repäisyillämme itsel-
lemme nimityksen ”fun Finns”. Ekvaattorin ylitys -bileiden 

ja pikkujoulujemme saaman huomion lisäksi tulkitsimme 
illallisten vaihtuvaa dresscodea sangen vapaasti. Vanhem-
man väen iloksi (tai kauhuksi) pidimme erään illallisen 
crossdressing-teemalla, joka onnistui yli odotusten. Yh-
tään kuvaa ei kuitenkaan päätynyt virallisiin julkaisuihin. 
”All white” -iltana emme voineet vastustaa kiusausta, ja 
saavuimme pöytiimme toogissa, aplodien saattelemana. 
Eräät vanhat Royal Caribbean -konkarit kommentoivat, 
että olimme parasta viihdettä mitä heidän risteilyillä oli 
koskaan ollut.

Transatlanttinen matka kesti viisi päivää, ja Brasilian ka-
maralle Recifeen astuimme 27. päivä marraskuuta. Läm-
pötila oli yli 30:n asteen, ja kaupungissa oli japanilaisen 
kulttuurin karnevaalit. Astelimme hikisinä ja hämmenty-
neinä keskelle värikkäitä katuja, jotka olivat täynnä ihmi-
siä, joista osa oli pukeutunut Narutoiksi ja zombeiksi.

Päivän risteilyn jälkeen seuraava kohde oli Salvador, joka 
oli kolonialismin suuruuden vuosina valtava orjakaup-
pakaupunki. Nykyään historian voi aistia afrikkalaisen 
kulttuurin voimakkaasta läsnäolosta ja kaupungin yli kol-
mesta sadasta kirkosta. En ole käynyt Vatikaanissa tai Ver-
saillesissa, mutta Convento e Igreja de São Francisco oli 
kullan ja koristeellisuuden määrän suhteen huikeinta mitä 

olen koskaan 
nähnyt. Kyseisessä 
fransiskaanien rakentamassa 
palasessa taivasta oli orjat helppo kään-
nyttää kristinuskoon.

Saavuimme Rio de Janeiroon aamulla 1. päivä joulukuuta, 
ja heräsimme katselemaan kuinka auringonnousu kultasi 
Rion ympäröimät vuoret ja rannat. Skumppapullot pok-
sahtelivat, kun ympärillemme avautui yksi maailman seit-
semästä luonnonihmeestä. Olimme samaan aikaan hyvin 
väsyneitä, jännittyneitä ja euforian täyttämiä.

Viidestä Riossa viettämästä päivästämme voidaan koulu-
tuksellinen sisältö tiivistää kahteen, jotka vietin Rion yli-
opistolla UFRJ:llä. Start-up- ja innovaatioekologia olivat 
kantavia teemoja, ja pääsimme tutustumaan monenlaisiin 
ajatushautomoihin. Suomen ja Brasilian sosiaaliset ja 
kulttuurilliset erot tulivat luentoja konkreettisemmin nä-
kyville siinä, että eräs paikallinen opiskelija osoitti yliopis-
torakennuksen viidennestä kerroksesta lähellä olevaan 
favelaan (brasilialainen slummi), jonka armeija oli puhdis-
tanut rikollisista kuukausi sitten. Valtavat meluaidat olivat 
edelleen näkyvillä, jotka estivät pyssyjen paukkeen kuulu-
misen lähialueille ja kampukselle.

Ar t tu  Mod ig

Vision of the Seas
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Saimme eräältä vaihtarilta vinkin favelassa sijaitsevasta 
jazz-klubista. Ajatus oli meistä paljon kutkuttavampi kuin 
taksikuskimme mielestä, joka ilmeisesti olisi ilman pai-
kallisten suostuttelua jättänyt meidät mieluummin kadun 
varteen kuin ajanut perille saakka. Hieman stressaava 
taksimatka sai kuitenkin tyydyttävän päätöksen, kun pe-
rillä Maze-nimisen klubin turvamiehet johdattivat meidät 
favelan ahtaita kujia pitkin perille asti.

Riosta matka jatkui bussilla São Pauloon, mutta matkan 
varrella pysähdyimme Penedossa, vuonna 1929 peruste-
tussa suomalaissiirtokunnassa. Tämä utopiayhteisö epä-
onnistui aikoinaan, mutta jäljelle muodostui matkakohde 
Pikku-Suomi (Pequena Finlandia) ja Joulupukinmaa. Bra-
silialainen Santa Park keskellä tropiikkia tuntui erittäin 
hämmentävältä. Lomakausi ei kuitenkaan ollut käynnissä, 
ja päivä oli sunnuntai. Korvapuustit olivat loppu, Kosken-
korva-baari oli kiinni ja suomalaiseksi mainostettu jäätelö 
ei ollut suomalaista.

Saavuimme São Pauloon 6. päivä joulukuuta. Maailman 
ainakin 7. suurin metropoli, 20 miljoonaa ihmistä. Ka-
oottista liikennettä, rumia pilvenpiirtäjiä, kaikennäköisiä 
ihmisiä. Järjestimme näyttelyn töistämme ja matkastam-
me São Paulon yliopistolla, mutta väkeä sitä ei tullut kat-
somaan kuin muutama, sillä kampuksella oli jo kolmatta 
viikkoa käynnissä oleva lakko, johon olivat osallistuneet 
sekä professorit että opiskelijat.

Suomen Brasilian suurlähettiläs oli kutsunut meidät it-
senäisyyspäivän vastaanotolle. Paikalla oli paljon eteläi-
sessä Brasiliassa vaikuttavia suomalaisia: liikemiehiä, 
yritysjohtajia ja muita silmäätekeviä, mutta myös harvoja 
paikallisia suomalaisia opiskelijoita. Vieraitten iloksi ve-
dimme ilman harjoittelua Finlandian, joka ei edes kuulos-
tanut kovin pahalta.

AoW:n viimeinen virallinen yhteinen hetki koettiin hotel-
limme lähellä olleessa churrascaria-tyyppisessä (grilli-
buffet) ravintolassa, jossa päätimme järjestää ainoat vi-
ralliset sitsimme. Sitseistä ei tullut teekkarisitsejä, eikä 
kylterisitsejä, eivätkä taikkilaisetkaan pelänneet ottamas-
ta osaa, vaan löyhästä suunnittelusta huolimatta sitseistä 

emergoitui ikimuistoiset AoW-sitsit, joissa kokemusten ja-
kamista ei pidätelty. Seuraavana päivänä koitti jo monen 
lähtö takaisin Suomeen tai muualle maailmalle.

AoW:n virallinen ohjelma loppui siis 11. päivä joulukuuta, 
mutta useimpien matka jatkui São Paulosta bussilla tai 
lentäen Argentiinan, Brasilian ja Paraguayn rajalle. Itse 
kävin katsastamassa vielä ainakin raja-alueilla sijaitsevat 
maailman sähköntuotannoltaan suurin pato Itaipu ja Igu-
assun putoukset, joille vain Victorian putoukset vetävät 
vertaa.

Brasilia herätti oikeutetusti ristiriitaisia tuntemuksia poh-
joismaalaiselle märkäkorvalle. Varsin runsailla kaupalli-
silla hedonistisilla elämyksillä kuorrutettu reissu maassa, 
jonka suurkaupunkien kadut ovat täynnä köyhiä ja ram-
poja, tuntui liian helpolta. Saimme vain mielenkiinnolla 
vilkuilla muurien ylitse toisenlaiseen maailmaan, samalla 
kun nyrpistimme nokkaamme moottoritielle ajautuville le-
muille. Toisaalta, ymmärrän nyt paremmin, millaista on 
elämä monietnisessä suurvallassa, jonka sosioekonomiset 
luokkaerot ovat maailman suurimpia, ja jonka varallisuus 
on vain entistä enemmän tiivistymässä pienelle etuoikeu-
tetulle ryhmälle. Opiskelijoiden start-up-toiminta oli kui-
tenkin ilahduttavasti keskittynyt auttamaan etenkin köy-
hiä, joten ehkä toivoa on näkyvissä.

Tämä on lyhennelmä alkuperäisestä tekstistä. Mitä
oikeasti tapahtui? Lue osoitteesta inkubio.fi/node/162
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Kevään, kukkien ja mehiläisten kunniaksi 
S’napsi päätti testata, miten hyvin nuori nais-
opiskelija saisi metsästettyä itselleen heilan 
netin opiskelijakukkarolle ystävällisiltä seu-
ranhakupalstoilta. Kuvitteellinen testihenki-
lömme oli 21-22-vuotias opiskelija Espoosta. 
Henkilö oli vaaleahiuksinen, harmaasilmäi-
nen, normaalipituinen ja –painoinen. Harras-
tuksiin kuului muun muassa kunnosta huolta 
pitäminen ja shoppailu. Seuranhaku kohdis-
tui 20-28-vuotiaisiin.

Huomasimme, että valitulla sivustolla on 
merkitystä vastausten saamisen kannalta. 
Ilmaisissa palveluissa viestin vastaanottami-
nen ei välttämättä ollut mahdollista. Sivus-
tot vaikuttivat myös hieman epämääräisiltä. 
Maksullisia sivustoja on netissä runsaasti, ja 
niillä edellytykset seuranhaun onnistumiselle 
ovat kenties hieman paremmat kuin testaa-
millamme ilmaissivustoilla.

Eniten näykitty vieheemme oli seuraavanlainen:

Olen peruskiva (;)) teekkarityttö, joka ei TKK:n 
sukupuolijakaumasta huolimatta ole onnistunut 
löytämään sitä oikeaa samanhenkistä ihmistä. 
Olen iloinen, urheilullinen ja sosiaalinen, hieman 
lisäjännitystä ja uusia tuulia elämäänsä kaipaava 
ennakkoluuloton, nätti opiskelijatyttö.

Olen kyllästynyt Otaniemen teekkaribileiden lääp-
pijöihin ja haluaisin jotain hieman aidompaa. Etsin 
perusmukavaa (;)) sosiaalista ja älykästä henkilöä, 
jonka seurassa viihdyn ja jonka kanssa voin jakaa 
ajatuksia elämästä. Yhden yön sankarit älkää vai-
vautuko, niihin törmää tarpeeksi muutenkin.

Toisessa ilmoituksessa taas ilmoitettiin esimerkiksi 
”Olen mukava ja silloin tällöin villi tyttö. Opiskelen 
Helsingin yliopistossa perinnöllisyystiedettä ja ha-
luaisin tutkia käytännössä, miten suvunjatkaminen 
toimii. ;)”

Vastauksia eri palveluista saatiin seuraavasti:

16 17

S’napsi 
2 / 2 0 1 2

S’napsi 
2 / 2 0 1 2

Netin ilmaiset seuranhakupalvelutS’napsi testaa

Osa vastaajista myös tunnustaa elämän karut tosi-
asiat: eritasoisesti koulutetut harvoin pariutuvat. 
Yksi toteaa olevansa ”vain amk” ja toinen kirjoittaa 
”morjens kirjoittaisin tähän jotain järkevää, mut-
takun olen amk.ssa niin tulee sen verran alempi-
arvoinen olo etten tiiä oikee uskaltaako” Toimitus 
tunnustautuukin sen verran elitistiseksi, että van-
taalaiselle rekkakuskille tai varastomiehelle tuskin 
lähtisi vastausta, amk-opiskelijaakin harkittaisiin 
kahdesti. ”Ja nyt kun mä olen kirjottanu noin pal-
jon, niin tajuan yhden ongelman. Olen nimittäin 
tänä vuonna valmistumassa tradenomiksi. Tämä on 
ongelma sen takia, että te teekkarit olette yleensä 
kovin ilkeitä meille :(” Niinhän me taidamme olla.

Ainakin 11 vastaajista oli itsekin teekkareita, joista 
osa jopa valmistuneita ja Otaniemessä töissä. Kiin-
nostuneita teekkareita löytyi aina Lappeenrantaa 
ja Tamperetta myöten. ”Kyllä täältä Otaniemestä 
löytyy kun etsii! ;)”, totesi eräs.

Myös muita opiskelijoita oli runsaasti. Amk-opis-
kelijoiden lisäksi vastauksia tuli muun muassa yli-
opistolta ja Kauppakorkeakoulustakin.
”Moikka! Opiskelen itsekin Aallossa, mutta toises-
sa opinahjossa eli kauppakorkeakoulussa, jossa 
en ole onnistunut sukupuolijakauman takia (liikaa 
poikia ja varattuja tyttöjä :P) löytämään mitään 
suurempaa. Eihän anneta kylterien ja teekkarien 
välisten erimielisyyksien haitata? :)”
Tämän viestin perusteella toimitus pitää mursuista.

Kyltereille annetaan kehuja muuallakin:
”Olen luonteeltani sosiaalinen, että yleensä ihmi-
set luulevat minua sen takia kylteriksi – – Tykkään 
ehdottomasti älykkäistä naisista, joiden yleissivis-
tys ei rajoitu cosmoon.”

Seuraavaksi S’napsi ruotii sen mitä kaikki 
ovat aina halunneet nähdä: Millaisia ovat 
seuranhakuviestien saamat vastaukset näillä 
palstoilla?

Kaikki eivät selvästikään olleet vaivautuneet luke-
maan ilmoitusta kunnolla, sillä haussa ei ollut sek-
siseuraa. Ehdotuksia tuli varsin suorasukaisesti:
”olen 32 vuotias 185 cm mies ja etsin seksiseuraa 
pääkaupunkiseudulta. olen espoon keskustas kyläs 
kavereitten kämpillä. soita 050 465 XXXX jos kiin-
nostaa.”

Kaikkia ei myöskään pieni ikäero haitannut, huoli-
matta hakemuksemme 20-28 vuoden ikähaarukasta:
”Herkku ilmo sinulla kaunokainen , mä haluun 
tutustua sinuun ... olen kuvaukseesi sopiva kiva, 
charmantti , urheilullinen herrasmies stadista ( 
172/62/45 ) ... ota yhteyttä jos kiinnostaa  herkulli-
nen seura ... ;))  100%luottamuksella !”
Toimitukselle jäi tosin hieman epäselväksi, viittaa-
ko 45 ikään vai muihin strategisiin mittoihin.

”Moikka! Oisin kiinnostunut susta, otahan yhteyttä 
spostiin, niin tuumataan lisää. Olen vähän yli sun 
ikähaarukan, mutta et voi tietääkään ennenkuin 
oot tavannut :-) Olen 38v, sporttinen, hoikka, täys-
järkinen, itsestään huolehtiva, ja huomioiva aktii-
vinen mies.”
Toimitusta lohduttaa se, että vastaaja on kuitenkin 
täysijärkinen. Yksi vastaaja puolestaan kaipasi äi-
tiä tuleville lapsilleen:
”Hi, Nice research student here in Helsinki, loo-
king for a nice and intelligent person to start a fa-
mily with. Im wondering if you could be the one 
- perhaps coffee sometime?”

Kaikille välimatka ei tuntunut olevan este:
”moikka, oletko jo löytänyt etsimäsi partnerin? Itse 
opiskelen Chalmersilla.” 
Kyseinen teknillinen yliopisto sijaitsee Göteborgissa.

S’napsi testaa:
Netin
i lmaiset
Seuranhakupalvelut
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hei kuule käytätkö sä tollasta messengerijuttua ol-
lenkaan, ku siellä ois tosi nykyaikata ja näppärää ja 
huisin kätsyä jutella?”

Osa vastaajista osasi nostaa odotuksemme korke-
alle:
”Jos haluat keskustella ajatuksia elämästä niin 
olen käytettävissä, mutta tuosta minun seurassa-
ni viihtymisestä on vaikea sanoa. Huumorintaju 
löytyy, mutta laadun saat arvioida itse. Ainakaan 
useimmat tapaamani ihmiset eivät vihaa minua eli 
olen kaiketi sitten myös sosiaalinen.”

Toimituksen yllätti se, miten avokätisesti osa 
vastaajista jakeli tietojaan. Jotkut antoivat 
koko nimensä, jonka perusteella henkilö on 
löydettävissä esimerkiksi Facebookista, ja 
osa jopa puhelinnumeronsa. Mukana oli to-
sin myös terveen epäluuloisia ihmisiä, jotka 
sanoivat suoraan, etteivät kerro nimeään tai 
anna kuvaansa ennen kuin tietävät, että toi-
nen osapuoli on oikea ihminen.

Kaiken tämän haukkumisen jälkeen on pakko 
sanoa, että ihaniakin vastauksia tuli paljon. 
Sellaisia, joille olisi halunnut heti vastata ja 
pahoitella huijausta — jopa ehdottaa tapaa-
mista.

Kaipaatko lisää? Lyhentämättömän artikke-
lin löydät osoitteesta inkubio.fi/node/164.

Toimitus ei tosin voi mennä takuuseen yleissivis-
tyksensä tasosta ainakaan kiltiksellä luetun kirjal-
lisuuden perusteella.

Kaikilla itsetunto ei ollut aivan kohdallaan:
”epäilempä ettet tämmööseen häröilyyn vastaa, 
mutta eipä kokeilu mitään maksanut. – – kaikkea 
hyvää sinulle, ja onnea elämälle.”

Jotkut vastaajista olivat varsinaisia filosofeja:
”Kyllä vain. Itse olen ihan normaali inssi, mutta ins-
si kuitenki. En tiedä minkä henkinen ihminen olet, 
enkä oikein jaksais näin pikkutunteina alkaa ruotia 
omaa henkisyyttäänkään, mutta kuka tietää miten 
ne sielut iskee kipinää, jos niitä oikein yhdistelee. 
Elämä on kuitenki aika monimutkanen kompleksi 
jos tätä kaikkea aletaan miettimään kosmisessa 
mittakaavassa. Tosin itse en tykkää yleensä liian 
pitkälle menevästä jossittelusta, koska asiat ei 
yleensä selkiydy siitä, jos niistä tehdään monimut-
kaisia. Asiat on helpompia sillon ku ne on yksin-
kertasia, eikä moninkertasia. Vai miten se nyt oli, 
kuka tietää, minä en ainakaan. Niin mähän oon siis 
ihan töissäkäyvä normaali ihminen. Mies sellainen. 
Jonkillainen ulkonäkökin on, sen saa jokainen mää-
ritellä, onko se positiivisluontoinen vaiko eikö. Ite 
oon suht tyytyväinen kuitenki. Ja mitäpä se auttas 
vaikka ei oiskaan. Kyllä. Millasta alaa sä sitten siel-
lä teekookoolla oikein opiskelet? Sekun on niin buli 
lafka, eli iso firma, ettei tiiä ees kaikkea mitä siellä 
on. Oikeestan ekana tulee vaan mieleen viime va-
pun äpy, josta puolet on pitkin maakuntaa. Mutta 

Entä miten Otaniemessä miehet etsivät seuraa? Tässä ote nyysseistä!

Fuksikapteenin palsta
Tässäpä sitä ollaan ystävät hyvät. Yhteinen matkamme kohti Teek-
kariuden ihmemaata alkaa olla loppusuoralla. On aika kiinnittää tur-
vavyöt, nostaa istuimet pystyasentoon ja sammuttaa kaikki elekt-
roniset laitteet. Määränpää siintää jo horisontissa.

Kuluneesta vuodesta tyydyn vain toteamaan, että olipahan vuosi. 
Suuret kiitokset kaikille bion fukseille siitä! Ootte mahtavia! <3 Toi-
vottavasti muistelette kulunutta vuotta lämmöllä ja jaksatte pysäh-
tyä hetkeksi juttelemaan, kun jossain kohtaamme.

Palataan kuitenkin vielä hetkeksi siihen fuksikipparin rooliin, sillä 
laiminlöisin aika lailla pahasti velvollisuuksiani, ellen valistaisi teitä 
Wapusta. Joten lukekaa huolella: Juokaa vettä. Eläkää. Huolehtikaa 
toisistanne. Tanssikaa, välillä ihan aamuun asti. Laulakaa. Olkaa 
spontaaneja. Hymyilkää vastaantulijoille. Naurakaa. Unohtakaa 
murheet. Tehkää kärrynpyöriä. Muistakaa syödä aina välillä, muu-
takin kuin munkkeja. Nukkukaa, edes jossain välissä. Pitäkää huolta 
tupsustanne ja yrittäkää pitää se lakki edes hetken valkoisena. Varokaa Wappuheiloja (paitsi if it’s true love, 
it’s ok). Juhlikaa, välillä ihan aamuun asti. Ja juokaa sitä vettä. Ja muistakaa, että se tyhjä olo Wapun jälkeen 
on ihan ok. Vaikka hetken epäilisitte onko elämällänne enää tarkoitusta, niin on sillä, Wapun jälkeenkin. 
Seuraavaankaan ei ole enää kuin vuosi.

Olemme aloittaneet laskeutumisen. Sää määränpäässä on aurinkoinen. Kapteeninne miehistöineen kiittää 
kaikkia matkustajia ja toivottaa teille spektaakkelimaisen mahtavaa Wappua ja hurjia seikkaluja Teekkariu-
den ihmemaassa!

Helsingin yliopiston biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö eli tuttavallisem-
min BOA ry on vuonna 2003 perustettu ainejärjestö, jonka toiminnan tarkoi-
tuksena on tehdä opiskelusta muutakin kuin pänttäämistä. Ainejärjestömme 
pienen koon vuoksi - ja ansiosta - kaikki tuntevat kaikki, ja porukan toimintaan 
pääsee helposti mukaan osallistumalla esimerkiksi pöytäjuhliin eli sitseille, ka-
raokebileisiin tai opintopiiriin. BOA:n syksyisin järjestämä Beer Pong Champi-
onship on saavuttanut huiman suosion muidenkin ainejärjestöjen keskuudessa 
ja sen osallistujamäärä onkin kaksinkertaistunut joka vuosi. Viime toimikaute-
na toteutuneet labrasitsit ja kesäsitsit ”Sivistyksen kattoterassilla” juurtunevat 
suuren kysyntänsä ansiosta BOAn toimintaan.

Luentojen välisenä oleskelupaikkana toimii uljas kerhohuoneemme, jonka 
jaamme Akateemiset kasvintuottajat -järjestön kanssa. Huone sijaitsee Viikin 
kampuksella B-talossa (Latokartanonkaari 7), ja sinne on helppo kipittää lu-
ennon jälkeen tapaamaan ihmisiä, surffailemaan netissä, ottamaan tirsat tai 
keittelemään kahvia. Lisäksi meillä on käytettävissä taukohuone Biokeskus 
1:n ensimmäisessä kerroksessa. Kerhohuoneella oleilu ja lepäily on sallittua 
ja suotavaa.

Kaveriainejärjestöt tutuiksi : 

Sini Kerminen, BOAn päätoimittaja

Iina Yrjänä

Kuva Kyösti Jylhä
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Inkubiitti vaihdossa

Matleena Kukkonen

Viiniä Wienissä

Terkkuja Wienistä! Täällä sitä on viimeiset 
(yli) puoli vuotta jo viihdytty opiskelemas-
sa Wienin teknillisessä yliopistossa. Wien 
kaupunkina on todella hieno ja täynnä 
mielettömiä rakennuksia. Muun Keski-Eu-
roopan tapaan erityisesti kirkkoja on pal-
jon ja jännästi kaikki Otaniemen kappelia 
koreampia.

Alkuun pientä metsänpeikkoa pelotti suu-
ri kaupunki: talot olivatkin korkeita, kaik-
kea ei reunustanut rivi puita ja oli kuuma. 
Ketään ei tuntenut ja kaupunki oli täysin 
tuntematon. Onneksi Erasmus-opiskeli-
joita ja muita vaihtareita tänne kaupun-
kiin mahtuu tungokseksi asti, erityisesti 
suomalaisia Hannoja ja Riikkoja. Vaihta-
reista löytyy varmasti kavereita kaikkeen 
puuhasteluun, mutta ennen kaikkea bilei-
siin. Yliopisto-opiskelusta puuttuvat killat 
ja haalarikansa. Tahtoisinkin tehdä täällä 
opiskelijajärjestövallankumouksen. Eihän 

siinä nyt ole mitään 
järkeä etteivät saman 
alan opiskelijat tun-
ne toisiaan kunnolla 
vaan kaikilla on kave-
reita muualta ja kou-
luun mennään koulua 
varten.

Myös yliopistossa 
opiskelu eroaa aika 
paljonkin suoma-
laisesta. Yliopisto 
sijoittuu lähes kes-
kelle kaupunkia use-
ampaan vanhahkoon 
rakennukseen ja jo-
honkin uudempaan-
kin. Tästä voivat jo 

nokkelimmat vetää johtopäätöksen, että 
Otaniemen tapaista mieletöntä teekkari-
yhteisöä täältä tuskin löytyy. Kuka täys-
järkinen nyt antaisi kaupungin keskustan 
opiskelijoille asuttavaksi? Opiskelijat ja 
opiskelija-asuntolat ovatkin siroteltuna 
ympäri tätä miljoonakaupunkia.

Yliopistoon ei Itävallassa ole erillisiä pää-
sykokeita vaan kaikki halukkaat pääsevät 
sisään, joten opiskelijoiden motivaatio kai-
killa kursseilla ei välttämättä ole parasta 
mahdollista tasoa. Jotkut taas ovat näiden-
kin puolesta motivoituneita. Kursseista 
osa opetetaan englanniksi, mutta valtaosa 
saksaksi. Luennoitsijat kuitenkin yleensä 
puhuvat ihan hyvää englantia ja ainakin 
tentteihin vastaaminen englanniksi on sal-
littua. Vaikka luennot aukeavatkin saksak-
sikin usein ihan kohtalaisesti, ei tenttien 
tekemisestä tunnissa tulisi mitään sillä 
neljännellä vieraalla kielellä. Osa tenteistä 

saattavat olla suullisia, jolloin 
opiskelijan paineet kasva-
vat, sillä itsensä nolaaminen 
proffan kasvojen edessä on 
nolompaa kuin paperilla.
Muutoin kulttuuri täällä on 
ihan mukavan leppoisaa eikä 
hirveää shokkia ole tullut. 
Vähän ahdistavaa on, että 
baareissa saa polttaa. Oman 
vuosikurssini junnuimpiin 
kuuluvana baareissa polt-
taminen kiellettiin ennen 
kuin ehdin siihen ikään ja 
hyvä niin, vaikka tällöin hien 
haistaakin paremmin (kom-
mentoi joku). Ihmiset 
kuitenkin kau-
pung i l -
la ovat 
ystäväl-
lisiä ja 
avuliaita. 
Suurin osa 
puhuu eng-
lantiakin, jos 
ei halua väki-
sin heille puhua 
saksaa.

Hyvää Wienissä on 
myös se, että täältä 
on lyhyt matka noin 
miljoonaan muuhun 
kaupunkiin ja myös
halpoja junalippuja ja 
bussilippuja on tarjolla. Halvalla tarkoitan 
että ilman opiskelija-alennusta Helsinki-Tam-
perekin saattaa jäädä kakkoseksi: mm. Bra-
tislava, Budapest, Ljubljana, Zagreb, Praha, 
Varsova, Belgrad, Zürich, München, Venetsia 
ja pikkuiset mäet nimeltä Alpit ovatkin yhtäk-
kiä todella lähellä. Itseäni alkaa jo vähän vai-
vata paniikki, että en ehdikään nähdä kaik-
kea. Toisaalta houkuttelee kovasti jo palata 
kotiinkin ja saada rutiineja. Vapise Otaniemi, 
sillä minä palaan pian!

Matleena Kukkonen

:)

Matleena poseeraa Wienin teknilli-
sen yliopiston päärakennuksen sekä 
Riesenrad-maailmanpyörän vierellä.

Kuvat M
atleena Kukonen

ja R
iikka N

urm
inen
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Miestaneeli

Miestaneelin vastaisku
Suureen kansainväliseen suosioon noussut Miestaneeli vastaa jälleen 
kysymyksiin, jotka teitä kiltalaisia askarruttavat. Tämän ja edellisen 
lehden perusteella voidaan jo miltei sanoa, että biolaisia kiinnostaa 
erityisesti vastakkainen sukupuoli. Mikä yllätys! Jos historia jatkaa 
itsensä toistamista ja seuraavakin S’napsi ampuu itseään jalkaan, 
saa(nee) seuraavaan lehteen oman kysymyksensä lähettämällä sen 
osoitteeseen avautumisia@inkubio.fi.

Sillä välin, tätä tietä hyvä herrasväki;

Miestaneeli vastaamassa 
hipsteriläppärillään.

Pikkuhiljaa eilisestä baari-illasta ja ilmaisesta 
viinasta jäi päähän yksi kysymys miestaneelille, 
(päänsäryn lisäksi). Miksi ihmeessä pariskunnat 
tulee baariin asti puhumaan yksityisasioita ja sel-
vittämään parisuhdettansa?

Pikkuhiljasta tuleekin mieleeni eräs takavuosien 
wappujulkaisu, mutta ei siitä sen enempää. Ilmai-
sesta viinasta taas tuli mieleen eräskin perjantain 
ja maanantain välinen yö, mutta ei siitäkään sen 
enempää. Jänniä konnotaatioita tulee mieleen. 
Mieleen tulemisesta taas tulee mieleen faBIOn Re-
kombionaatioläsy. Ihme ajatustenvirtaa.

Ja sitten asiaan. Baari nyt vaan sattuu olemaan 
kiva paikka avautua asioista. Hommaan saa jän-
nästi lisää dramatiikkaa, kun hommat hoitaa julki-
sesti. Drinkin heittäminen kumppanin kasvoille ei 
ole läheskään yhtä tyydyttävää ilman yleisöä. Ra-
vitsemusliikkeestä saa lisäksi alkoholijuomia rahaa 
vastaan, joten tässä voi tavallaan lyödä kaksi kär-
pästä yhdellä iskulla. Ja kyllähän kaikki tietää mitä 
kivaa sovinnosta seuraa...

... --- ...

Olen usein miettinyt miten ihmiset sietävät tai jopa 
pitävät niin erimakuisista alkoholijuomista, jotka 
ilman alkoholia menisivät useimmalta lavuaarista 
alas. Vielä ärsyttävämmin ja korostetummin tämä 
tulee esiin jos ihminen on ruoan suhteen nirso ja 
syö vain riisiä, kurkkua ja ehkä toisinaan oikein kä-
siteltyä kanaa, mutta kehuu silti tiibetiläisen jakin-

laitumen ikipähkinäpuiden kaarnasta valmistettua 
likööriä hyväksi (huomautettakoon, että kaarnan-
palat on poimittu keskikovan koillistuulen aikana, 
joka jonku mielestä maistuu niissä. just.).

Eli, joisiko Miestaneeli esimerkiksi jallua jos siinä 
ei olisi alkoholia mutta maku pysyisi? Mihin tilan-
teeseen juoma olisi tarkoitettu?

-Allekijroittanut

Kysymyksesi on liian pitkä ja miestaneelin pusku-
rimuistiin mahtuu ainoastaan kysymyksen viimei-
nen osuus. Tässä vastaus sille: Alkoholiton jallu, 
siinäpä jälleen jännittävä oksymorooni. Jos tällai-
nen juoma kuitenkin olisi olemassa, juotaisiin sitä 
todennäköisesti lantrinkina sekoitettuna viinaan 
esimerkiksi kahvin avecina. Myös miestaneeli voisi 
kyseistä juomaa harkita nauttivansa sopivassa suh-
teessa sekoitettuna.

... --- ...

Miksi elämä on välillä liian hyvää? Kun asiat ovat 
liian hyvin, ei tule tehtyä ikäviä asioita. Nämä ikä-
vät asiat sitten tuppaavat kasaantumaan, ja ne tu-
lee hoidettua vasta sitten, kun asiat ovat huonosti 
ja ikävienkin asioiden hoitaminen on parempi vaih-
toehto muulle.

Miestaneeli

Huomaisitko edes että elämä on hyvää, jos se ei 
välillä olisi ihan kamalaa paskaa? Suosikkibändi 
GOON pukee asian hienosti sanoiksi: ”Joskus täy-
tyy elämän potkia turpaan niin, että sattuu kunnol-
la, muuten ei voi onnea oikeasti tuntea...”. Ehkä 
nämä ajoittain kasaantuvat ikävät asiat ovat sinul-
le sitä turpaan potkimista.

... --- ...

Arvon mieskameli,

Miksi ammattioppilaitoksen vessassa on yllättävän 
vähän vessakirjoituksia? Miksi ammattioppilaitok-
sen panimossa on tarjolla yllättävän vähän olutta? 
Miksi vessakirjoitukset vetoavat ihmisten syvim-
piin tuntoihin? Niin kuuluu sanottavan, että polilla 
teoria ja ammattioppilaitoksessa käytäntö. Päteekö 
se myös naistuntemukseen?

- Fysiologian kurssilla

Vessakirjoitukset ovat vastoin yleistä luuloa ai-
kamme suurten ajattelijoiden keskustelufoorumi. 
Ajatukset kuten ”School is sucks” ja ”Kepu on 

saatanasta” pohtivat nyky-yhteiskunnan ongel-
makohtia ennalta-arvaamattomasta ja tuoreesta 
näkökulmasta. Yleensä suurimmat ajettelijat löy-
tyvät juuri ammattioppilaitoksista, joten Miesta-
neeli on yllättynyt kirjoitusten vähyydestä. Syynä 
voi olla vaikkapa äskettäinen seinien maalaaminen 
uusia kirjoituksia varten tai älykköjen siirtyminen 
modernimmeille foorumeille kuten Suomi24 tai 
Kaksplus. Kaksplus:n klassikot ’Vonkaputous’ ja 
’Homotalo’ ovat mitä luultavimmin juuri samaisten 
älykköjen käsialaa.

Ammattioppilaitoksissa tosiaan ollaan enemmän 
käytännönläheisiä myös naisten kanssa. Fysiolo-
gian kurssilla olet varmasti oppinut monta asiaa 
naisista. Ehkä olet jopa oppinut hormoneista ja 
siitä miten ne kuukausittain tekevät naisista epäs-
tabiileja vapaita radikaaleja. Se ei kuitenkaan auta 
sinua pääsemään maaliin, eikä edes hyökkäysalu-
eelle. Kilta voisikin ottaa ajaakseen jonkun käytän-
nönkurssin järjestämisen asian tiimoilta.

... --- ...
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