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Kohti
uusia
haasteita
Uuden vuoden alku tuo monelle uusia haasteita, varsinkin killan hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille,
joiden on aika aloittaa uusissa tehtävissään. Uuteen tehtävään siirtyminen luo luonnollisesti paineita –
mitä jos en olekaan yhtä hyvä kuin
edeltäjäni? Mitä jos vastuualueeni
leviää täysin käsiin? Onneksi killassa on kuitenkin hyvät perinteet viisauden jakamisessa seuraavalle polvelle testamenttien muodossa, sekä
satunnaisena
tukena
olemisesta
varsinkin toimikauden alkupuolella
ettei kukaan jää virkansa kanssa yksin. Ilman kattavaa testamenttia tämän lehden teko olisi muistuttanut
huomattavasti enemmän viereisen
kuvan pilkkimisoperaatiota.

Vaikka uudenlaisen tehtävän aloittaminen onkin ainakin itselleni aina
vaikeaa, helpottuu se siitä nopeasti.
Hyvänä esimerkkinä on lehtemme
taittaja, joka parin päivän satunnaisten näppäinten hakkaamisen jälkeen
alkoi oppia kryptisen taitto-ohjelman salaisuudet, eikä esimerkiksi
pikanäppäin alt+shift+ctrl+d+klikkaus tuntunut enää epäintuitiiviselta tekstin valitsemiseen. Uusien
asioiden
oppimisessa
houkuttaa
myös se tunne, kun tajuaa osaavan-

Päätoimittajanne uusien haasteiden äärellä.
Kuva: Mikko Vuorela
sa jotain täysin uutta. Se ei välttämättä tule
vielä kun saa tehtyä sen mitä aikoi tehdä.
Useimmiten itselleni se tulee vasta kun pystyn palaamaan aiemmin tekemiini asioihin
ja korjaamaan niitä – kuten tämän kevään
sakkokierroksella C-ohjelmoinnissa. Ehkä
tämä pohjautuu siihen kuuluisaan kertaus on
opintojen äiti -sanontaan.
Näillä pohdinnoilla on hyvä lähteä kohti uutta
kevättä - ehkä seuraavasta S’napsista tulee
jo teidänkin mielestä hyvä. Kiitos ja anteeksi,
päätoimittajanne
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lun hämmennykseni ja mieltäni mahdollisesti kalvaneet epäilyt kaikkosivat kuitenkin hyvin nopeasti, ja ennen
pitkää havaitsinkin vaihtoon lähtemisen
toiselle puolen maailmaa olleen yksi parhaista päätöksistä, joita olen tehnyt pitkään aikaan tai ehkä jopa koskaan. Syy
siihen, miksi kirjoitan juuri omista vaihtokokemuksistani on se, että haluan antaa kaikille, jotka ovat vaihdosta missään
vaiheessa haaveilleet, tarvittavia lisäkipinöitä todellakin toteuttaa haaveensa.
Nimittäin valitettavan moni tällainen
uneksija vaikuttaisi vain lykkäävän lähtöään puolella vuodella eteenpäin niin
kauan, kunnes lopulta valmistuminen
ottaakin vastaan. Oli hyvin lähellä, ettei
minullekin käynyt niin.
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Naisen sana - Keittiöstä
Jutun
kajahtaa
nimi/kirjoittaja
// Neiti X

Hei vaan kaikki S’napsin lukijat!

Vuosi on vaihtunut, ja uudet tuulet ovat puhaltaneet
killastamme vanhan, tunkkaisen ilman pois. Tämä
tarkoittaa tietenkin myös sitä, että S’napsin kirjoittajakunta on osittain vaihtunut.

ansainvälistyminen on yksi Aalto-yliopiston
tämän hetken suurista tavoitteista, ja yksi tähän kuuluvista osatavoitteista on saada nykyistä
huomattavasti suurempi osa Aallon opiskelijoista
lähtemään vaihtoon tulevaisuudessa. Aalto-yliopisto selkeästi myös panostaa siihen, että tämä
osatavoite saavutettaisiin. Tästä satsauksesta
esimerkkejä ovat Intosta jokaisen korkeakoulun
alta löytyvä pitkä lista erilaisista mahdollisista
vaihtokohteista sekä apuraha, jonka Aalto myöntää ulkomailla elämisen ja opiskelun tueksi. Tämän apurahan suuruus on peräti 1500 euroa yhdelle lukukaudelle tai 2500 euroa kokonaiselle
lukuvuodelle, ja se myönnetään kaikille Aallosta
vaihtoon lähteville perusopiskelijoille. Aallon
lisäksi myös moni muu taho myöntää koto-Suomesta pois hinkuavalle opiskelijalle stipendejä, ja
KELAn opintotukea on mahdollista nostaa myös
vaihto-opintojen aikana. Aalto-yliopiston perusopiskelijalle vaihdon ei siis pitäisi olla rahoituksesta tai kohteiden puutteesta kiinni.

K

oppupelissä vaihtoon lähteminen taitaa siis
useimmilla jäädä kiinni vain siitä, ettei asiaa
tullut järjesteltyä tarpeeksi aikaisin. Jos siis vaihto sinua mitenkään vain kiinnostaa, aloita sen
suunnittelu jo tällä viikolla tarkistamalla Intosta
minkälaisia kohteita sinulle olisi tarjolla. Jos taas
aihe ei sinua vielä kiinnosta, niin pyörähdäpä kuitenkin siellä Intossa, jos vaikka innostuisit.

L

- Sasu

		

Monet kauhistelivat heti vaalikokouksen päätyttyä (allekirjoittanut
jo sen aikana), että kaikki lehtemme perinteiset kolumnistit - päätoimittaja, fuksikapteeni ja killan
puheenjohtaja - ovat vuonna 2013
miehiä. Tämä yhteensattuma tuntuu muuten niin tasa-arvoisessa
Inkubiossa vähintään harmilliselta! Nimittäin sen lisäksi, että ajankohtaisia asioita käsiteltäisiin tästedes vain putkiaivojen välityksellä,
voisimme tällaisella kiltalehdellä
antaa itsestämme jopa sovinistisen
kuvan lukijoillemme.
Otinkin saman tien toimihenkilöiden julkistamisen jälkeen yhteyttä päätoimittajaksi valittuun likaiseen setään, ja lukuisten sähköpostiviestien jälkeen hän suvaitsi jopa vastata minulle.
Pitkällisen kädenväännön
seurauksena hän myöntyi antamaan rakkaasta
lehdestään yhden sivun
käytettäväksi ”kaikkeen
mahdolliseen akkamaiseen hölynpölyyn ja juoruiluun”. Tarinan opetus?
Nalkuttaminen toimii.

”

Tarinan opetus?
Nalkuttamien
toimii.

Näinpä siis meillä, hyvät yksilahkeiset ystäväni, on nyt
ikioma palsta luettavaksi silloin, kun kiltiksen Cosmopolitan ei herätä enää edes nostalgiaa teinivuosia kohtaan. Tästä kohdasta lehteä löytyy tekstiä vain naisille ja
naisenmielisille! Odotettavissa on aivan kaikkea maan ja
taivaan väliltä, aina ripsiväreistä hieman noloihin tv-sarjoihin (Gossip Girlin loppuratkaisu, kuka yllättyi?)

Tämän lehden ilmestymisen aikoihin on masentava
talvi vähitellen väistymässä, ja kevät kurkistaa jo ovenraosta. Pian voi taas kaivaa ne syksyllä heräteostoksena hankitut kiilakorkolenkkarit
kaapin pohjalta ja nauttia lumen
alta ilmestyvästä kuivasta asfaltista. Mieliala on päivä päivältä
pirteämpi, eikä sivuun siirtyvä
synkkyys enää rajoita ajatusten
lentoa. Kevään tuoksu saa ainakin tämän pään varsin tehokkaasti sekaisin...
Keväiseen katukuvaan kuuluvat
olennaisesti myös käsi kädessä
kulkevat rakastuneet pariskunnat, kun taas me poikaystävättömät kirmailemme ympäriinsä
villeinä ja vapaina. Kokemusteni mukaan on teekkaripiireissä
runsaasta tarjonnasta huolimatta
hyvä pitää järki tiivisti mukana
kaikenlaisten approjen ja vuosijuhlienkin jälkeen.
Mukaan tarttuva (toivottavasti) varaamaton yksilö on
nimittäin paljon todennäköisemmin pahasti viallinen
idiootti kuin se unelmien prinssi taikka edes henkisesti tasapainoinen ihminen.
Kuva: Anna Äimälä
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Naisen sana 			 Keittiöstä kajahtaa

Mikset
Lähtisi?
len viime aikoina näemmä ottanut tavaksi löytää itseni tilanteista, joihin
en vielä jonkin verran aikaisemmin olisi
näin aikuisten oikeasti koskaan voinut
kuvitella päätyväni. Esimerkiksi viime
marraskuussa olin tällaisessa tilanteessa huomatessani yhtäkkiä, että kaikista
tämän killan jäsenistä juuri minä olin
Inkubion seuraava puheenjohtaja. Ehkä
vielä pahemmin hämmästytin itseni kuitenkin viime kesän lopussa seisoessani
Singaporen lentokentällä, reilun 9000:n
kilometrin päässä Jämeräntaipaleesta,
valmiina viettämään viitisen kuukautta
vaihto-opiskelijana. Kieltämättä useimmat muutkin suomalaisopiskelijat olisivat varmasti kokeneet tämän tilanteen
jokseenkin hämmentäväksi, mutta omalla kohdallani tilanteen erikoisuutta lisäsi
vielä se, että en ole koskaan pahemmin
matkaillut eikä tapanani ole myöskään
ollut harrastaa mitään hurjaa, varsinkaan hyppyjä tuntemattomaan.

S’napsi

Ei siis kannata edelleenkään sortua helppoihin ratkaisuihin, vaan omanarvontunto on pidettävä korkealla
ihan kaikkina vuodenaikoina. Eihän nimittäin ole
mukavaa olla itse juuri se, jonka tekemisistä puhutaan selän takana ison tapahtuman jälkimainingeissa.
Parhaita tarinoita saattaa joku nimeltä mainitsematon
tarkkasilmäinen kommentoida jopa omalla palstallaan kiltalehdessä, eikä kukaan teistä kai mitään sellaista halua...

XOXO,

Neiti X
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Hallitusesittely 2013
Perinteiseen tapaan S’napsin toimitus päätti tänäkin vuonna ottaa selvää killan valtaistuimilla
istuvien henkilöiden syvemmistä olemuksista. Kyselyn perusteella hallituksessa istuu hyvin sekalainen joukko inkubiittejä, joista osan tajunta on jo ylittänyt inhimillisen rajan. S’napsin toimituksen
mielestä kilta vaikuttaa olevan hyvissä käsissä jälleen vuoden ajan
- toivottavasti te lukijat pystytte tuntemaan samoin.

Uudelle hallitukselle esitettiin seuraavat kysymykset:
1. Kerro itsestäsi: mikä tunnet olevasi ja mitä muistat menneisyydestäsi?
2. Mitä pysyviä vaikutuksia kuvittelet killalla olleen sinuun?
3. Miten uskot parantavasi maailmaa tänä vuonna valtasi avulla?
4. Mitä mieltä olet nykyajan globalisoituneesta innovaatioyhteiskunnasta?

Puheenjohtaja, Sasu Mäkelä
1. Inkubiolaisuudestaan
ylpeä killan jäsen, hallituksestaan ylpeä yhdistyksen puheenjohtaja
ja Aleksanteri Suuren
reinkarnaatio. Tunnen
olevani täynnä villiä voimaa ja valmis, yhdessä
muiden hallituksen jäsenten kanssa, luotsaamaan tämän laivan läpi
vaikeuksien vesien ja kandiuudistuksen karikoiden. Tällaisella minun kaltaisellani 5. vuoden opiskelijalla muisti ei välttämättä toimi
enää yhtä hyvin kuin silloin joskus. Menneisyyteni savusumusta pilkistää kuitenkin kuvia
minusta sekä sisä- ja ulkomestarina, Apoptoositirehtöörinä että jonain toimarina, ja kaikkia
näitä väläyksiä kehystää otokset päättymättömästä sarjasta luentoja ja laskuharjoituksia.
2. Kilta on erottamaton osa opiskeluaikojani,
joita taas tulen varmasti muistelemaan lämmöllä koko loppuelämäni ajan. Killan tapahtumat ovat luoneet puitteet monille kerrassaan
mahtaville ja ikimuistoisille kokemuksille, ja
kilta-aktiivina toimiessani olen oppinut monia
tärkeitä taitoja ja (rumpujen pärinää, nyt seuraa klisee) kasvanut ihmisenä. Killan kautta
olen myös tavannut lukuisia hienoja ihmisiä,
jotka toivon tuntevani vielä opiskelujeni päätyttyäkin.
3. Uskon parantavani bioinformaatioteknologian opiskelijoiden maailmaa varmistamalla,
että tänäkin vuonna hallitus toimii, kilta pyörii
ja biolaisten etuja valvotaan. Lisäksi uskon varmistavani, että Paavo Väyrynen valitaan
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paaviksi ja koko katolisesta maailmasta tulee
keskustalainen.
4. Globalisoitumisen johdosta nykyajan yhteiskunnassa voidaan innovoimalla saavuttaa
efektiivisyyden lokaalien maksimien lisäksi
sen globaaleja maksimeja paikasta riippumatta. Toisaalta ”with great power comes great
responsibility”, kuten Marilyn Monroe tai joku
sanoi, joten minimaalisetkin ajatusfluktuaatiot
voivat yllättäen aiheuttaa suurimagnitudista
turbulenssia aivan toisaalla, ja, kuten kaikki tiedämme, tuulivoima Ala-Härmässä voi synnyttää taifuunin Tokiossa. Edellä mainittujen modus operandien volatiliteetin labiiliuden takia
onkin tärkeää, että innovatiivinen primus motor on anno domini ja ars fennica, ehkä myös
via finlandia, joten turvallisuus ennen kaikkea
ja viisaasti vesillä. Jos kuitenkin muistaa hautoa
ajatuksiaan hellän dynamiikan reunaehdoilla,
vain maailma on rajapintana. Vapaus, freedom
ja liberté!

Sihteeri, Timo Vehviläinen
1. Olen vesinokkaeläin,
ja muistan kultaiset lapsuusvuodet kaislikon ja
kotipesän suhisevassa
suojassa.
2. Killan taskumatti hyllyssä.
3. En ole kadulla hakkaamassa
mummoja,
kun joudun olemaan hallituksen kokouksissa.
4. ks. edellisen henkilön vastaus

S’napsi

Jutun
Tuomas
nimi/kirjoittaja
Rantataro
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Rahastonhoitaja, Inka Saarinen
1.
Rahastonhoitajana
tunnen olevani tarkkailija, joka vahtii muiden
tekemisiä ja käy tarpeen
vaatiessa
näpäyttelemässä sormille. Menneisyydestäni muistan
paljonkin asioita, mutta
paljastettakoon vaikka
se, että rahiksenomainen säästäväinen luonteeni kuoriutui esiin jo hyvin nuorena. Lapsena halusin usein säästää kivoja juttuja, joskus
ehkä liikaakin. Näin jälkikäteen ajateltuna karkit olisivat ehkä olleet parempia ennen kuin
ne muuttuvat kivikoviksi oltuaan kaksi vuotta
kaapissa ja maalaaminen onnistuu paremmin
ennen kuin maalit ovat kuivuneet käyttökelvottomiksi.
2. Kilta vie ison osan ajastani, mutta positiivisella tavalla. Ilman kiltaa hengailisin yksin
kotona paljon enemmän. Kilta on tuonut kavereita, jotka toivon mukaan ovat pysyviä. Aivoihini on tallentunut killan ansiosta paljon hyviä
kokemuksia, jotka ovat pysyviä, kunnes kuolen
tai sairastun dementiaan tai muuhun muistisairauteen.
3. Jos rahaa jaettaisiin maailmassa oikeudenmukaisesti, olisi vähemmän tarvetta sodille.
Huolehtimalla siitä, että käytettävissä olevat
varat jaetaan jokaisen kiltalaisen hyvinvointi
huomioon ottaen, edistän siis osaltani maailmanrauhaa.
4. Maapalloistuminen on jees, kunhan se otetaan huomioon yhteiskunnan hyvinvoinnin
toteuttamista innovoidessa. Innovaatiot ovat
yhteiskunnalle vitaaleja, mutta innovointi innovoinnin vuoksi ei välttämättä toteuta sivistyneen innovaation vaatimustasoa. Yhdistettynä globalisaatio + innovaatio + yhteiskunta
saadaan jotain, joka toteutuksesta riippuen voi
olla olemuksemme ilmentymän ideaalistatus
tai syvältä.

Isäntä, Roosa Wederhorn
1. Musta tuntuu, että
olen oikeasti liito-orava,
pieni ja pörröinen <3
2. Kilta on antanut minulle
mahdollisuuden tulla aktiiviseksi ja olen käyttänyt
sen. Nyt on myös kivoja
CV-merkintöjä.

3. Kuulin tutkimuksesta, jossa kerrottiin, että
rahallinen menestys on suoraan verrannollinen alkoholin kulutuksen määrään (pois lukien
juopot). Teoriassa autan siis opiskelijakollegojani rikastumaan.
4. Hirveen kiva. Pääsee ulkomaille.

Emäntä, Aleksi Pradère-Koskiahde
1. Tunnen olevani viehättävä emäntä, jonka
paikka on hellan ja isännän nyrkin välissä. Kuri
on tiukkaa, mutta huolenpito on verratonta.
Ennen olin villi ja vapaa,
eikä tarvinnut murehtia
asioista, kuten sitseistä
ja saunailloista. Muistaakseni olin myös nykyistä miehekkäämpi.
2. Kilta on aivan upea asia, johon jää helposti
koukkuun. Luulen olevani kroonisesti riippuvainen killasta ja sen tarjoamasta tuesta. Tietenkin IE-kauden pysyvänä vaikutuksena tulee
olemaan huutelu, josta IE:n välittömästi tunnistaa: ”Silloin, kun minä olin IE...”
3. En voi tietenkään luvata rauhaa päälle maan,
mutta uskon tuovani onnea ja virkistystä opiskelijoille sitsien muodossa, koska tänä vuonna
MINÄ saan päättää niistä (p.s. isännän suostumuksella
kuitenkin).

4. Globalisoitunut innovaatioyhteiskunta on
mielestäni asia, josta voi olla montaa mieltä.

Fuksikapteeni, Anton Hult
1. Menneisyyteni täyttyy joka päivä aina vain
paremmilla ja monipuolisemmilla kokemuksilla. Tunnenkin olevani
maailman johtavia ja
mielen kiintoisimpia
hahmoja.
2. Kilta on kotini ja ainoa asia, jolla on minuun mitään vaikutusta.
3. Fuksit eivät ehdi edes tajuta, mikä heihin iski.
4. Sillä on kasvavan tärkeä merkitys. On hienoa
olla aallon harjalla.
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Opintomestari, Joonas Tietäväinen

Tiedotusmestari, Matti Suominen

1. Minä olen. Aluksi
en ollut, mutta sen jälkeen olin. En muista
olemattomuudestani
mitään, mutta voi olla,
että matkustin kaukaa
päästäkseni
tänne.
Olevaksi tuleminen
on kuin nukahtamista, muutoksen hetkeä on mahdoton kertoa.
Ehkä olen ollut aina?
2. Kilta on muokannut aivojeni synapsien
verkostoa luultavasti pysyvästi. Aivojeni osa,
joka sisältää muistoja killasta ja kiltalaisista,
on luonut erittäin vahvan yhteyden limbiseen
järjestelmääni. Pelkkä ajatus siitä, että kiltaa
ei olisikaan, luo erittäin vahvoja ärsykkeitä
mantelitumakkeeseeni.
3. Maailma on jatkuvassa muutostilassa. Ei
ole ”hyviä” muutoksia tai ”pahoja” muutoksia, on vain muutoksia. Kaikki muu on ihmisen kuvitelmaa. Jokin teko saattaa tuntua ”parannukselta”, mutta kukaan ei voi tietää oliko
kyseessä oikeasti parannus. Mikä tuntui eilen
”parannukselta”, voi osoittautua tänään ”huononnukseksi”. Universaalissa mittakaavassa
molemmat tuntemukset ovat vääriä. Tapahtui
vain muutos.
4. En.

1. Tunnen olevani valotyöntekijä. Menneisyydestäni
muistan
muun muassa delfiinienergiamatriisin,
alachakrojen puhdistuksen, universaalin
rakkauden
voiman,
uuden gravitaatiokeskuksen ja valokehokalibroinnin.
2. Kiltatoiminta on transformoinut minut
henkisesti täysin uudelle tasolle. Kuvittelen
olevani parempi ihminen kuin ennen. Lisäksi
sormilihakseni ja käden ja silmän yhteistyö
ovat parantuneet huimasti.
3. Tiedotan ihmisiä tehokkaammin tulevaisuuden todellisuuksien siementen kylvämisestä, uuden dynamiikan luomisesta ja lemurialaisenergian nostamisesta, jotta jokainen
osaa valmistautua paremmin viidenteen ulottuvuuteen siirtymiseen, kun sen hetki koittaa.
4. Nykyajan globalisoituneella innovaatioyhteiskunnalla on nykyajan globalisoituneessa
yhteiskunnassa kasvavan tärkeä merkitys.
Vaihtelevalla menestyksellä myös emotionaalinen perikato parantaa erilaisissa laitoksissa
tapahtuvaa valmistusta. Kaikesta huolimatta
teoreettinen mielipide johdattelee meidät ja
tukiryhmämme kohti yhä enemmän meitä
haittaavia taakkoja.

Sisä- ja ulkomestari, Karoliina Tapani
1. Soheltava ja eloisa, mutta useimmiten
asiallinen pingviini.
Muistan kun syötiin
muurahaisia tarhassa.
Silloin olin vähemmän
asiallinen.
2. Yhteisö josta ei haluakaan päästä irti.
Tunne että on päässyt vaikuttamaan asioihin
hetkellä, kun kiltatoiminta on suuressa kasvussa ja valtavia muutoksia opintorakenteeseen on tulossa.
3. Toivon ystävyyssuhteiden Otaniemessä
ja sen ulkopuolella paranevan. Toivon myös
saavani aikaiseksi päräyttävän Rekombionaation, jotta siitä innostuneena sitä haluttaisiin
jatkossa kasvattaa perinteenä.
4. Innovaatio-sanaa käytetään väärin! PRKL!
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Yrityssuhdemestari,
Lauri Jääskeläinen
1. Kiireinen ja tyytyväinen kakkonen sekä
kerrassaan huikea ykkönen!
2. Niemi, otaantuminen, otaonnelan onnet
ja biolan arki. Mihin
kilta ei olisi vaikuttanut?
3. Fuksipisteitä for everyone!
4. Vitun innovatiivinen rajaton pintainnovaatio.

S’napsi

Jutun
Tuomas
nimi/kirjoittaja
Rantataro
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Hallitusesittely 2013:
					Kuvakysely
Pyysimme uutta hallitusta analysoimaan mielensä mukaan alla olevaa
Rorschachin musteläiskägeneraattorilla tuotettua satunnaista kuvaa. S’napsin
toimitus ei suostu tekemään tulkintoja hallituksen jäsenten vastauksista.
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Karkki: Kaksi hyppäävää koiraa nenät
vastakkain. P.S. ei mus.
ta ois humanistiksi ollu

Inka:

OBEY

Timo: Stetsonipäisen ja
leveälahkeisen miehen, jon
ka molemmilla
puolilla on muumi
ja yläpuolella yökkönen. Vaihtoehtoise
sti tiskaamattoman kahvikupin po
hjan kiltiksellä.
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Sasu: Tämä on selkeästi
mustetahratekniikalla toteutet
tu mukaelma Shepard Faireyn ikonis
esta ”OBEY”-kuvasta. Alkuperäisteoks
essahan on André
the Giant -nimisen
vapaapainilegendan
kasvot, ja ehkä täm
än takia kuva tuo
mieleeni myös Stre
et Fighter -videopelisarjan erään hahm
on, venäläispainija
Zangiefin. Zangiefi
sta ajatukseni laukkaavatkin sitten
A-Team-tv-sarjasta,
muusikonurastaan
ja ties mistä tuttuun
Mr. T:hen, ja Mr. T:h
en ajatukseni myös
jäävätkin. Kaiken
kaikkiaan näen sii
s
kuvassa isoja karva
isia miehiä.
än.

Anton: Rorschachin musteläik

9

S’napsi

Jutun nimi/kirjoittaja
Hallitusesittely
// Tuomas Rantataro

1 / 2 0 1 3

S’napsi
1 / 2 0 1 3

Hallitusesittely 2013:
				Hallitustarinoita

Inkubiitti vaihdossa:

Australian auringossa

Viimeisenä tehtävänä pyysimme hallituslaisia kertomaan muutaman
virkkeen mittaisen nimettömän tarinan jostain hallitustoveristaan.
Tässä lopputulos:

H

allitustoveri X oli eräänä iltana viettämässä rauhallista koti-iltaa, kun toinen
hallitustoveri soitti hänelle ja käski tämän tulemaan drinkille. Paikan päällä toinen hallitustoveri oli jo hyvin hilpeällä mielellä. Drinkki
muuttui drinkeiksi ja illanvietto ei niinkään
rauhalliseksi. Lopulta illanvietto sujui niinkin
hyvin, että hallitustoveri X meni vasta kahdeksalta aamulla nukkumaan, ja herättyään olo
oli mitä kummallisin. Aina voi luulla saavansa
viettää illan rauhassa kotona, mutta hallituksen jäsenenä on osattava priorisoida asioita.

O
T

lipa kerran tiedotusmestari, jolla oli sen
pituinen se.

ämä kamu on alkaa olla jo vanha konkari. Ainakin ulosannin perusteella. Tuntuu
että häneltä voimme odottaa vielä suuria :)

O
T

lipa kerran eräs nimetön hallitustoveri.
Hän oli ihan kiva. Sen pituinen se.

overi X on hyvin globalisaatio-orientoitunut. Hän on viime aikoina osoittanut kykenevänsä integroitumaan muiden kulttuurien
maailmaan mm. popsimalla eläviä heinäsirkkoja ja pelaamalla ruotsinkielistä Aliasta samana
iltana.

O

lipa kerran piip. Piipistä tuli hallituksen
jäsen ja hän rupesi ryyppäämään. Sen
jälkeen piipistä tuli rikas.

Y
O

hdet ei jää koskaan yksiin ja pikaset loppuu aina aamulla!
lipa kerran mies. Vastaan tuli parta. Siitä
lähtien, he olivat mies ja parta.
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Inkubiitti vaihdossa: Australian auringossaJutun
// Emma
nimi/kirjoittaja
Suppanen

O

lipa kerran eräs hallitustoveri. Silloin
kun hän oli vielä nuori fuksi, hän oli
muiden tavoin viettämässä laatuaikaa ystävien seurassa pHuksicruisella. Oli cruisen
toinen päivä ja päätimme yhteistuumin pitää
käytäväsitsit. Nämä olivat kuitenkin astetta
rankemmat sitsit ja hallitustoverini tuli hieman huonovointiseksi. Hänen äitinsä pelästyi tätä, ja sanoi ”Sinä muutat tätisi ja setäsi
luokse Bel-Airiin.” Hän vihelsi taksin ja kun
se tuli lähelle, hän huomasi että sen rekisterikilvessä luki ”fresh” ja sen peilissä roikkui
nopat. Se taksi oli erikoinen, mutta hän ajatteli ”Nääh, antaa olla. Yo, kotiin Bel-Airiin!”
Hän pysähtyi talolle siinä 7 tai 8 aikoihin ja
huusi kuskille ”Yo, haistellaan myöhemmin!”
Hän katseli valtakuntaansa ja oli viimeinkin
perillä istuakseen valtaistuimellaan Bel-Airin
prinssinä.

S

euraava tarina on väännetty faabelin
muotoon. Kuten faabeliin kuuluu, päähenkilönä on eläin (oikeasti se on ihminen)
ja tarinaan sisältyy opetus: ”Olipa kerran
yks karitsa, joka oli Inkubion hallituksessa.
Tää karitsa ajatteli aika pian hallituskauden
alettua, että se vois oikeastaan vaan bailata ja hoitaa oman vastuualueensa huonosti
eikä ainakaan ottaa mitään lisänakkeja. Sit
yhtenä yönä se näki unen, jossa se oli vaan
bailannut koko hallituskautensa ajan jne. ja
sen elämä olikin ihan hirveätä ja tulis myös
olemaan ihan hirveätä ikuisesti. Sen jälkeen
tää karitsa päätti, että se hoitaakin oman
vastuualueensa hyvin, ottaa välillä myös lisänakkeja, mut muistaa myös bailata ja pitää
muutoinkin hauskaa, kun vaan voi. Kaikki eli
elämänsä onnellisena loppuun saakka, etenkin karitsa.”

Sweet as!

”Moi, osaatko neuvoa, miten pääsee Wickham
Terracelle?”, kysyi tienetsijä Brisbanen keskustassa 17. päivä viime joulukuuta. Omasta mielestäni
kysymys oli järisyttävän symbolinen, koska tiesin
vastauksen ja kyseessä oli viimeinen kokonainen
Brisbanessa, Australiassa viettämäni päivä.
Viisi kuukautta aiemmin minulla itsellänikään ei ollut kuvaa Brisbanen maantieteestä. Olin toki tammikuusta asti suunnitellut lähteväni vaihtoon – ja
pienenä katsonut Vili Vilperiä televisiosta – mutta paperisodan keskellä itse kohteeseen perehtyminen ei ollut ollut kovin perinpohjaista. En ollut
myöskään harkinnut joutuvani ääneen puhumaan
englantia, ja olin vakaasti sitä mieltä, että minä
täältä mitään ystäviä aio löytää - olin siis malliesimerkki vaihtoonlähtijästä.
Brisbane kuitenkin muutti mieleni. Vaihto on kokemus, joka vie rahat ja rasittaa ihmissuhteita, mutta
on sen kaiken arvoinen. Vaihdossa oppii sietämään
epävarmuutta, hyväksymään virheitä, olemaan jättämättä ketään koskaan yksin ja näkee, että asioita
voi tehdä monella tavalla. Se on merkityksellisimpiä sellaisia kokemuksia, jotka eivät tarkoita läheskään yhtä paljon lähtijän läheisille kuin lähtijälle
itselleen.
Ulkomaille muuttaessa elää uutta lapsuutta, koska
kaikki on uutta, kukaan ei oleta, että tietäisi mitään ja jotkut ruoat vain ovat niin pahoja, ettei niitä

voi syödä (vegemite, I’m looking at you) - tosin tällä kertaa vastuuvapauteen liittyvät myös kaikki aikuisuuden mukanaan tuomat vapaudet. Vaihdossa
tutustuu ihaniin ihmisiin, sillä harva ryhmä on yhtä
avoin uusille ystävyyksille kuin vasta kaupunkiin
saapuneet vaihto-oppilaat. Koska koen, että viittä
kuukauttani Australiassa on hankala koota kronologiseksi tarinaksi, kertaan tässä kokemukseni
käyttämällä muutamia avainsanoja:

Opiskelu

Aallon vaihtokohde Brisbanessa on Queensland
University of Technology eli QUT. Se on 40 000
oppilaan yliopisto, jolla on kaksi kampusaluetta
Brisbanen keskustassa. Aallolla on omien nettisivujensa mukaan kahdenkeskinen sopimus kolmen
QUT:n tiedekunnan kanssa (Faculty of Built Environment and Engineering, Faculty of Science and
Technology ja Creative Industries), joskaan QUT:n
sivuilta ei löydy täysin vastaavia nimiä kursseja
etsittäessä. Koululla on valmis lista vaihto-opiskelijoille hyväksyttyjä kursseja, ja muille kursseille
opiskeluoikeuden saa, mikäli esitietovaatimukset
täyttyvät.
Suomalaiseen opiskeluun tottuneelle suurin yllätys
on se, että australialaisittain neljä kurssia lukukaudessa vastaa täyttä työmäärää - enemmän saa opiskella vain erityissyistä. Itse kävin kursseja, jotka
löysivät paikkansa omissa opinnoissani vapaavalintaisien kurssien moduuleista (Foundation Psycho-
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logy; Psychological Research
82 vuotta. Kapteeni James Cook on
Methods; Health, Culture and
nimennyt lähes kaiken Australian
Society; Creative Industries:
itärannikolla, joskin jotkut käyttöön
Legal Issues), ja niissä opepalautetut alkuperäisasukkaiden antus järjestettiin hyvin tutusti
tamat paikannimet – kuten esimerluento-harjoitusryhmä -mekiksi Sydneyn Woolloomoolooo – on
netelmällä. Läsnäolopakkoa
helppo erottaa Cookin kuvailevasta
ei ollut, mutta lukukauden ainimeämistyylistä.
kana kaikissa kursseissa tuli
suorittaa useampia kirjallisia
Brisbane on 1,9 miljoonan asukkaan
projekteja ja loppukokeiden
kaupunki Australian itärannikon
painoarvo oli suurimmillaanpuolivälissä. Australian mittakaavaskin vain 60 % arvosanasta.
ta johtuen sen keskeistä sijaintia voi
Erityisesti pidin siitä, että
lähinnä perustella sanomalla, että se
kaikki kirjallisesti palautetut
on yhtä kaukana kaikista oleellisista
tehtävät sai kuukauden sivierailukohteista. Brisbanessa paissällä takaisin korjauksilla ja
taa aurinko keskimäärin 270 päivää
kommenteilla varustettuina.
vuodessa, ja heinäkuussa päivälämEmma ja koalakarhu
On kuitenkin mainittava, että
pötila kohosi yleensä 23 asteen tieopetus QUT:ssä keskittyi enemmän ulkokohtaitämille, joulukuussa se ei laskenut edes öisin helseen oppimiseen kuin ymmärtämiseen, mutta toilelukemien alapuolelle. Sadekaudella – kesällä, eli
saalta sopimusten ja lakimiesten luvatulta maalta
marras-, helmikuussa - Brisbanessa voi tulvia sekä
on hankala odottaa muuta.
esiintyä tornadoja ja syklonien jäänteiden mukanaan tuomia rajuja ukkosmyrskyjä.
Akateemista varttia ei Australiassa tunneta, mutta sen sijaan molempiin lukukausiin sisältyy myös
Brisbanesta voi odottaa löytävänsä samat tuotteet
viikon loma. QUT:n kevätlukukausi on helmikuusta
kuin Suomenkin kaupoista, joskin talvivaatteet
kesäkuuhun, ja syyslukukausi heinäkuusta marrasovat hyvin kalliita – toisaalta hintataso on ylipääkuuhun.
tänsä huomattavasti Suomea korkeampi. Kaupungissa on toimivahko joukkoliikenne ja enemmän
Brisbane, Australia
pyöräteitä kuin Helsingissä. Kaikki puhuvat engAustralia on Euroopan kokoinen mannermaa, jossa
lantia, mutta joka neljäs asukas on syntynyt jossain
asuvista reilusta 20 miljoonasta ihmisestä puolet
muualla kuin Australiassa – monikulttuurisuus nälöytyy kolmesta suurimmasta kaupungista itärankyy mm. China Townina ja monipuolisena ravintonikolla. Australiassa on ollut asutusta nykykäsityklavalikoimana. Nostaisin esille myös sen, että Brissen mukaan pidempään kuin Euroopassa, mutta
bane on melko suosittu keikkakohde.
itsenäisenä valtiona se on ollut olemassa vasta

Australialaiset ovat pääasiassa avoimia ja ystävällisiä; apua yleensä tarjottiin jo ennen kuin sitä ehtii
pyytää. Australialaisten rentoudesta on niin mukavia seurauksia, kuten ruohikolla nukuttujen päiväunien tavallisuus, kuin myös hankaluuksia, kuten
rento suhtautuminen turvallisuuteen (”Lapsiahan
ne vain yleensä purevat” puhuttaessa Australian
lukuisista myrkyllisistä käärmeistä ja hämähäkeistä) – ”no worries” oli oikeasti yleisin Australiassa
kuulemani fraasi.

Kokemukset

Kun lähdin Brisbaneen, minulla oli tavoitteena lähinnä nähdä kenguru ja kokea kolme kevättä peräjälkeen. Nyt kuitenkin olen kokenut ja nähnyt uskomattoman paljon, alkaen Tyynestä valtamerestä
sekä eteläisen pallonpuoliskon tähtitaivaasta ja
jatkuen listaan, joka on liian pitkä tässä kokonaisuudessaan julkaistavaksi – ja minulla on vielä se
yksi kevät edessäpäin.

Kuva: Sine Sejrup Arntsen
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Vaelluksella metsässä. Kuva: Eline Freim

Lyhyt Australian slangi –sanakirja
arvo		
bogan		
click		
dinkum, dinky-di
esky		
goon		
hotel		
skippy		
sweet as, choice
thongs		

iltapäivä
Australian white thrash
kilometri
aito, oikea
kylmälaukku
laatikkoviini
baari
kenguru
mahtavaa, siistiä
varvassandaalit

ei aina ole pakko olla seiniä, mikäli ilmasto ei sitä
vaadi. Kuulin luennoitsijoiden puhuvan sujuvaa
englantia, kokeilin surffausta useamman kerran ja
kävin Hobitin ensimmäisen osan ensi-illassa. En ollut koskaan nähnyt delfiinejä, merikilpikonnia enkä
ryhävalaita niiden luonnollisissa ympäristöissä, tai
tiennyt lintujen voivan olla niin älyttömän kovaäänisiä. Pääsin silittämään niin koaloita (koalia?)
kuin kenguruitakin ja melkein törmäsin autolla
kasuaariin. Viidessä kuukaudessa opin moikkaamaan kadulla vastaan tulevia tuntemattomiakin,
kysymään kaupan kassahenkilöltä mitä hänelle
kuuluu, ja melkein katsomaan aina oikeaan suuntaan tietä ylittäessäni.
Suosittelen vaihtoon lähtemistä sydämellisesti kaikille – ulkomaille lähteminen ei tule koskaan olemaan yhtä helppoa kuin opiskelijavaihdon kautta.
Toki siinäkin on järjestämistä, ja koskaan ei ole
täydellinen aika lähteä, mutta opiskelujen aikana
vaihtoon lähteminen on hyvin tuettua: ulkomailla
ollessa asumistuki ja opintolaina ovat korkeammat; ja uudessa kaupungissa yliopisto järjestää tilaisuuksia tutustua uusiin ihmisiin. Tietysti jäytää
sydäntä, että maailman toisella puolella on kaupunki, jonne tuskin enää koskaan palaa, vaikka sitä
voisi helposti kutsua kodikseen, mutta en vaihtaisi
vaihtoani mihinkään.

Sain mahtavia uusia ystäviä, joista ensimmäisiä
menen tapaamaan jo pian tämän lehden ilmestymisen jälkeen. Kävelin sademetsissä, purjehdin
paratiisisaarille eri puolille Korallimerta ja seisoin
punaisena hehkuvana aavikolla keskellä asumattomuutta. Lenkkeilin helteisissä illoissa opossumeja
väistellen ja puista karkuun lähteviä papukaijoja
ihaillen, sekä opin, että yliopiston opetustiloissa

Lyhytkin vaihto tarjoaa perspektiiviä Suomeen
ja suomalaisuuteen; niin hyvässä kuin pahassa.
Lisäksi ympäriinsä matkustaessa oppii sen, että
vaikka herätessä olisikin hyvin hämmentynyt siitä,
missä on, se ei haittaa, koska ainakin tietää itse
olevansa paikalla, ja näin ollen valmis kaikkeen
vastaantulevaan.
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S’napsi testaa:

Grillikausihan avataan
vasta lumen sulettua?

Win

Tätä kysymystä S'napsin toimitus pohti eräänä sunnuntaipäivänä ja yhdisti suomalaisten suosikkiaktiviteetit, pilkkimisen ja grillaamisen, parhaissa Otaniemen paikoissa.
Raadin tarkasta seulasta pääsi läpi kolme erinomaista vaihtoehtoa: Ossinlampi, Alvarin aukio ja bussien päätepysäkin
katto. Pisteitä grillauspaikoille jaettiin mukavuudesta, saaliin määrästä sekä hämmennyskertoimesta.

Ossinlampi

Aloitimme empiirisen kokeemme Ossinlammen jäällä, joka todettiin
yllättävän vahvaksi kairatessamme ensimmäisiä pilkkireikiä. Tässä vaiheessa odotuksemme saaliista olivat korkeat, koska olimme
kuulleet myyttejä Ossinlammen monnista, joka vaanisi pohjamudissa uusavuttomia fukseja. Laskettuamme pilkit syötteineen reikiin
rupesimme mittailemaan, millaisia fiiliksiä paikanvalinta herätti.
Mukavuus:
Läheiseltä terassilta löytyi lainaksi pari ylimääräistä tuolia, joten
pääsimme kaikki istumaan mukavasti grillin ympärille. Raadin yllätykseksi grilli lämpeni ja onnistuimme kypsentämään makkaramme, joten totesimme paikan oikein toimivaksi. Yhteisäänin suunnittelimme jo seuraavaa reissua Ossinlammen jäille.
Saalista:
Legendaarista suurmonnia ei kovista yrityksistä huolimatta reiästä
noussut, mutta lohdutukseksi tunnin pilkkimisen jälkeen koukkuun
tarttui kalacoqqi. Totesimme Ossinlammen veden hajujen perusteella
olevan täysin elinkelvotonta.
Hämmennyskerroin:
Pieni piknikretkemme jäällä
käänsi aika hyvin katseita,
mutta loppupeleissä näky
ei ollut niin erikoinen paatuneiden
otaniemeläisten
silmissä. Erikoishuomautuksen paikanvalinta sai kyllä
hämmentävistä, oudoista ja
pahanhajuisista
substansseista, jotka nousivat pilkkirei’istä jään päälle kairaa
nostettaessa.
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Alvarin Aukio

Kuvat: Mikko Vuorela

Otaniemen parhaat
n
o
i
t
grillauspaikat
i
d
E
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t

Niklas Heikkilä

Aikamme grillattuamme jatkoimme uljasta
ristiretkeämme kohti Alvarin aukiota koettaaksemme, josko sieltä saisi paremmin saalista kuin kuivahtaneesta Ossinlammesta.
Paikaksi valikoitui puistokemistien hyviksi
toteamat penkit postin lähistöltä. Löimme
grilliin uudet hiilet ja kävimme pienellä
täydennyskierroksella lähikaupassa, jotta
empiirisen grillauskokeen tulokset olisivat
mahdollisimman vertailukelpoisia.
Mukavuus: Verrattuna Ossinlampeen puupenkit olivat huomattavan paljon mukavammat, mutta jokin tietty aspekti kyllä puuttui
paikalta. Olisiko kenties jännitys jään murtumisesta jalkojen alta hetkenä millä hyvänsä tuonut oman twistinsä jäällä istumiseen?
Kuitenkin itse mukavuus voitti edellisen.
Saalis: Kairaaminen ei tahtonut oikein onnistua routaisen maan takia, mutta pienen
ahertamisen jälkeen saimme aikaiseksi pienen reiän ja pääsimme aloittamaan pilkkimisen. Ahdin valtakunta ei aivan ylettynyt
Alvarin pyhälle maalle asti, joten jäimme
taas ilman saalista. Maan lisäksi poraamisen uhriksi joutui paikallinen lumiukko,
mutta emme onnistuneet lävistämään häntä
ponnisteluista huolimatta.
Hämmennyskerroin: Otaniemeläiset eivät
selvästikään ole kokeneita talvigrillaajia,
koska monet jäivät ihmettelemään kateudella tätä toimintaamme. Grillissä pihisevien
porsaan ulkofileepihvien aromit sekä yleinen
hämmentely houkuttelivat ulkopuolisten lisäksi paikalle myös satunnaisia kiltalaisia.

Päätepysäkin katto

Koska idea päättärin katolla grillaamisesta oli väkisinkin jäänyt mieliimme, emme voineet yksinkertaisesti sivuuttaa sitä. Kerättyämme rohkeutta tarpeeksi kauan Alvarin aukiolla suuntasimme
päättäväisin mielin kohti päätepysäkkiä.
Mukavuus: Päästyämme paikalle tajusimme heti
ensimmäisen ongelmamme. Miten ihmeessä
saamme grillin, puhumattakaan itse grillaajista,
ylös päättärin katolle? Tässä tilanteessa tiimihenki oli kuitenkin vahva, ja lopulta päättärin päällä oli grillaajia vahvuudella 4+1. Harmiksemme
huomasimme grillin ruvenneen jo kumartumaan
kaikkien käristeltävien tuotteidemme alla. Onneksi ongelmaan löytyi venäläinen standardiratkaisu,
ja pian meillä oli taas tuli grillissä! Maisemat pysäkin päältä olivat varsin mainiot, joten tästä kyllä tuli plussaa.
Saalis: Oltuamme masentuneita edellisten pilkkipaikkojen huonosta saaliista kääntyi onnemme
vihdoinkin! Aloitettuamme pilkkimisen saimme
heti saaliiksi erinäisiä einestuotteita, joiden esiintymiset eivät ole kovinkaan epätavallisia näillä
alueilla. Ei tarvinnut laskea painoa kuin noin pari
metriä, niin heti oli makkaraa kiinni koukussa.
Olisipa kalastaminen aina näin helppoa: olihan
meillä heti grillikin, millä valmistaa saaliimme!
Hämmennyskerroin: Ohikulkijoiden hämmästelyistä huolimatta olimme kaikessa rauhassa grillaamassa saaliitamme, kun yhtäkkiä näimme Otaniemessä harvinaisia Hepaptica Nobeliksia, eli
kansankielellä sinivuokkoja, ajamassa ohitsemme. Ensiksi luulimme nähneemme näyn, mutta
auton kurvatessa takaisin iski meihin todellisuus,
että nyt oli todellakin oikeita sinivuokkoja kyseessä. Onneksi nämä herrasmiehet ymmärsivät
hyvän päälle ja saimme poistua katolta kaikessa
rauhassa, eikä grillaamisemme synnyttänyt sen
suurempia toimenpiteitä.
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Timo Vehviläinen

Meioosi 2013:

L'hospital
Torstaina 7.2. juhlittiin vuoden parhaissa
fuksibileissä eli tietenkin inkubiittien järjestämässä Meioosissa. Osallistujissa oli paljon
merkittäviä henkilöitä, mukaan lukien lähes
koko S’napsin toimitus. Toimenanto tiedotusmestariltamme kuului ”jos ei muuten saada
juttua aikaiseksi, niin mennään itse sinne häröilemään”. Toimituksen ei tarvinnut kauaa
osallistua lukemisen arvoisten tilanteiden lavastamiseen ennen kuin muutkin osallistujat
ymmärsivät auttaa suorastaan skandaalimaisella toiminnalla. Eräs nimeltä mainitsematon
fuksi jopa yritti häikäilemättömästi ryöstää lipunmyyjien vaihtorahakassan. Tapahtuneesta
lisätietoja voi kysellä mainitulta henkilöltä, jos
kukaan lukijoista suostuu uskomaan tämän
pitkäkyntisen puolustuspuheita.

UV-valaistuksen
käytöstä
Meioosissa
näyttää olevan muodostumassa jo perinne. Teemaan sopiessaan UV-valaistus
näyttää upealta ja jättää tavallista pitkäkestoisemman muiston juhlista, mikä
kasvattaa Inkubion mainetta Otaniemen parhaiden fuksibileiden järjestäjänä. Tästä on
ensi vuoden fuksien hyvä jatkaa, joten nokka kohti ensi vuotta ja seuraavaa Meioosia!

Kuvat: Mikko Vuorela

Tämänvuotisena teemana oli L’Hospital. Onneksi kukaan ei ottanut vaihtoehtoista teeman nimeä ”sairaat bileet” liian kirjaimellisesti, joten tilan lattia pysyi melko siistinä.
Myöskään ambulanssia ei saatu houkuteltua
paikalle, joten siltä osin sairaalateema jäi
toteutumatta. Järjestäjät tarjosivat osallistujille muun muassa ilmaisia hengityssuojaimia sekä laastareita, jotta kaikki voisivat olla teeman mukaisesti pukeutuneita.

Puolueettoman ja luotettavan yleiskuvan
Meioosista ja sen järjestelyistä saadakseni
haastattelin Meioosin logistiikkavastaavaa.
Lyhyen haastattelun jälkeen selvisi, ettei
bileiden järjestäminen ollutkaan niin ruusuilla tanssimista kuin lopputuloksesta olisi voinut kuvitella. Teeman valitseminen oli
erittäin vaikeaa, ja sitä melkein vaihdettiin
vielä alkuperäisen päätöksen jälkeen. Mysteeriksi logistiikkavastaavalle jäi myös kiltikseltä ”lainatun” jatkojohdon lopullinen
kohtalo, mutta mahdollisesti oman tunnon
ahdistelun jälkeen kiltikselle onneksi ilmestyi korvaavia jatkojohtoja. Tämänhetkisten
tietojen mukaan budjettivastaavakaan ei ole
karannut Bahamalle, mistä voidaan tehdä
päätelmiä tämän vuoden fuksien rehellisyydestä (tai Meioosin budjetin pitävyydestä).
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Teekkarikylässä kiertävät huhut sen vahvistavat: Inkubio on yllättävän kova vastus. Pienen suuren kiltamme edustajat ovat nimittäin niittäneet kunniaa luovuudellaan ja innovatiivisuudellaan erinäisissä leikkimielisissä kisailuissa. Näistä viimeisin on helmikuussa laskiaisriehan yhteydessä järjestetty Akateeminen
mäenlaskukisa, jossa biojoukkue nappasi tiukan kamppailun jälkeen toisen sijan Titanic-teemaisella ”The Ship of Dreams 3D” –nimisellä esityksellään. Nyt
S’napsi neuvookin yksinoikeudella, miten kyseisen suorituksen kaltainen huima
show saadaan aikaiseksi. Tällä yksinkertaisella kymmenen kohdan ohjeella saat
sinäkin järjestettyä mahtavan ja unohtumattoman spektaakkelin!
Yleensä joukkue lähtee muodostumaan muutaman ydinhenkilön ympärille. On hyvä pohtia, millaiset ihmiset mielellään liittyvät mukaan lennokkaaseen projektiin ja kenellä on
paljon annettavaa. Älä aliarvio uusia kykyjäkään, vaan kutsu rohkeasti ujompiakin tapauksia: he saattavat
yllättää! Titanic-joukkueeseen
kuuluikin
kaikessa monimuotoisuudessaan neljän eri
vuosikurssin ja kolmen eri koulutusohjelman edustajia.

2. Innovoi teema.

Mitä satunnaisempi,
sen parempi. Ajankohtaisiin aiheisiin
liittyvä idea on tietenkin plussaa, mutta
inspiraatiota voi vetää
vaikka omasta lapsuudestaan tai muuten vain
internetin syövereistä. Rajansa tietenkin kaikella: Vapaateekkarit saattavat esimerkiksi
kieltää jättipeniksen.

3. Ideoi aluksesi.

Innovatiivisuus kannattaa! Peruspulkan tai
suksien sijaan voi vaikka laskea suksiboksilla,
kunhan muistaa, että menopeliin kannattaa
virittää myös jonkinlaiset ohjaus- ja jarrutusmekanismit.
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4. Rakenna draaman kaari.

Oikeassa näytelmässä on selkeä alku, käännekohta ja loppu, joten miksei mäenlaskussakin? Itse kilpailusuoritukseen osallistuvien kesken voi jakaa henkilöhahmojen tai
satunnaisten statistien roolit. Savupiipunkin
näytteleminen voi olla yllättävän hauskaa,
puhumattakaan
jäävuoresta...
Keskeisiin rooleihin voi myös valita
näennäisen
elottomia esineitä, jos sopivaa
kandidaattia
ei
tunnu löytyvän.

Rakentamassa JMT1:n aulassa.

1. Kasaa sekalainen sakki.

S’napsi

Jutun nimi/kirjoittaja
Anna Äimälä

1 / 2 0 1 3

5. Virittäydy tunnelmaan.

Kuvat: Anna Äimälä ja Mikko Vuorela

Tee-se-itse: Eeppinen spektaakkeli

Yhteishenkeä nostattava sunnuntainen leffatuokio saattaa tuoda mukanaan uusia ulottuvuuksia jo valmiiksi unohtumattomaan spektaakkeliin.
Titanic-jäljitelmän kiistämätön
autenttisuus johtuikin epäilemättä siitä, että
luovat mielet olivat tarkistaneet yksityiskohdat elokuvasta. Asiaankuuluva musiikki on
myöskin välttämätön tunnelmankohottaja.

6. Uskalla seikkailla.

Titanicin keulassa keikkuva Rose
käytiin
noutamassa
eräästä hieman spesifisemmästä
liikkeestä, jonne viattomat teekkarit eivät
oikein olleet aikaisemmin
eksyneet.
Samoin pohjarakenteena käytetty suksiboksi
kuljetettiin
Olarista Otaniemeen
kahdessa eri bussissa. Ei siis pidä pelätä
omituisilta vaikuttavia temppuja, sillä
satunnaisten ihmisten hämmentämisessä ei ole yhtään mitään väärää.
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7. Panosta yksityiskohtiin.

Viimeistellyn vaikutelman saa aikaan tarkkaan
harkituilla elementeillä. Tiesitkö esimerkiksi,
että Titanicin kapteenilla oli asiaankuuluvat
pilottilasit ja kapteenin lakki? Tai että jousiyhtyeen pahvinen kontrabasso oli oikeaoppisen
kokoinen? Entä satuitko huomaamaan, että
Rosen harteille kiedottiin huivi samaan tyyliin
kuin siinä kuuluisassa elokuvakohtauksessa?

8. Innosta ja mainosta.

Varmista, että kaikki ystäväsi, tuttusi ja
lähikaupan kassakin muistaa tulla katsomaan
huikeata spektaakkeliasi, sillä kunnolliset
kannustusjoukot nostattavat jo itsessään
tunnelmaa. Kannattaa myös pyytää jotakuta
kuvaamaan suorituksesi, jotta muistot säilyvät tuoreempina – ja jotta voit myöhemmin
helpommin kehuskella päräyttävällä show’llasi.

9. Pidä lippu, tunnelma, juoma ja
muu korkealla.

Kaikki tämä vaiva nähdään loppujen lopuksi
hauskan kokemuksen vuoksi, joten onkin tär-

keää muistaa katsoa kaikkea huumorin kautta.
Ei haittaa, vaikka savupiipun päähine putoaa
tai DJ sössii musiikit - kunhan pidät hymyn
huulillasi. Ole ylpeä kakkossijasta, mutta uhoa
samalla voittavasi taas ensi vuonna.

10. YLLÄTÄ!

Yllätyksillä on suuri voima. Älä sorru vanhoihin kaavoihin vaan mieti pikemminkin, miksei tämä laiva voisikaan lävistää jäävuorta ja
purjehtia turvallisesti maaliin. Luota visioosi
silloinkin, kun valaistuneet sivustatarkkailijat
kommentoivat ennen laskua, kuinka tämä Titanic ei tule seilaamaan satamaan ja kuinka
sen neitsytmatka varmasti jää sen ainoaksi
matkaksi. Kaikki epäileväiset katseet saavatkin sitten ilmiömäisen sulavan ja vauhdikkaan
laskun tuntumaan vielä voitokkaammalta.
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Killan FTMK:n kokeellinen tutkimus Ulkomaan alkoholitarjonnasta
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Killan FTMK:n Kokeellinen tutkimus

Cruisella sattui ja tapahtui, ja tämä tarina on vain yksi tuhannesta. Tämä tarina
kertoo, kuinka killan vaihtuva fuksitoimikunta otti härkää sarvista ja fisua lasista.
He suorittivat niin sanotun ”10-suoran”,
eli maistoivat kaikkia Svenska Nubbar
-kokoelmaan kuuluvia juomia. Osa heistä selviytyi kertomaan tätä ilosanomaa
eteenpäin, ja valistamaan kiltalaisia tästä seitsemän meren kauhusta.
Valesanoma koostuu siten, että jokaisen
juoman kohdalla on ensin paketin mukana tulleen esitteen valheellista tekstiä
vapaasti käännettynä (esite kun on Ulkomaan kielellä). Tämän jälkeen tulee
valosanomaa suoraan alkoholipitoisesta
suusta.

Gammal Norrlands Akvavit

Valesanoma: Kompleksinen ja täyttävä
maku. Maistuu kumille, anikselle ja ankalle.
Sherryäkin sinne on laitettu.
Valosanoma: Anis. Akvaviitti. Fenkoli. Sherry. ”Vatun liikaa anusta. Tai jotain. Ei vatun
hyvää!”

Örtgårds-Brännvin

Valesanoma: On maistuva tulokas 10-suoraan. Pulloon on saatu mahtumaan timjamia, rosmariinia ja sitruunaa. Grillatun kalan
kanssa.
Valosanoma: Aika voimakas juoma, mutta
myös ihan siedettävä. Tämän pienen kärpäsmyrkyn voi jopa juoda yksinään.

Läckö Slotts Aquavit

Valesanoma: Ensimmäinen orgaaninen neste. Mukavaa juotavaa kalan kanssa, sopii
myös muikunmädin kanssa.
Valosanoma: Pahaa, koska on akvaviitti. Ihan
jo periaatteesta. Mutta ei todellakaan sarjan
huonoin tuote. Koko pullo saatiin juotua.
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Rånäs Brännvin

Ulkomaan alkoholitarjonnasta
Bäska Droppar

Valesanoma: Pomeranssia ja kanelia, höystettynä konjakilla. Klassisesti lihapullien
kanssa, mutta menettelee myös tumman suklaan seurana.
Valosanoma: Kanelimainen, tulee mieleen
joulu. Sopii riisipuuron kanssa, tai vielä paremmin, riisipuuron seassa. ”Tätähän saattaa jopa juoda!”

Valesanoma: Google Translate: Baska tippaa on voimakas, katkera koiruoho viina reseptejä 1900-luvun alussa. Nauttia siitä hash
tai digestiivin aterian jälkeen. Englannismiehen teksti sanoo että pullossa on myös matopuuta! (Wormwood).
Valosanoma: ”Ei helvetti mitä paskaa!”. Juoma omaa hyvän tuoksun. Muuta hyvää siinä
ei sitten olekaan. Maistelun jälkeen koehenkilöiltä tulee vain kirosanoja. Lieköhän sieluun syntyneen mädän kohdan takia. Pullosta
saatiin juotua vain ⅖.

Skåne Akvavit

Valesanoma: Lanseerattiin 1931 miedoksi versioksi akvaviitista. Muistuttaa anista,
maistuu kaikkien sillien kanssa.
Valosanoma: ”Jaha, akvaviitti. Ainakin maun
perusteella. Eikö tässä paketissa muuta ole?”
Akvaviitiksi juoma on ihan kelpuutettava. Valesanoma sanookin että kyseessä mieto akvaviitti,
joten kyllähän tätä humalaansa juo. ”Ihan OK.”

Herrgårds Aquavit

Valesanoma: Sisältää ripauksen sherryä,
mutta on tukevasti viskimäinen. Liharuokiin.
Maistuvaa maapähkinöiden ja veden kanssa.
Valosanoma: Taas akvaviitti. ”Voi prkl!” Mutta yllätys: Makeaa, maistuu hieman Jallulle.
”Bäska Dropparin jälkeen lempijuomaani.”
Vieraileva kemisti: Ei maistu miltään. Mitä
kemistit oikein juo labroissaan?

Tässä muutamia valikoituja kommentteja testin ehdottomasti ikimuistoisimmasta juomasta, Bäska Dropparista:

Östgöta Sädes Brännvin

Valesanoma: Löytyi Erik Rehnbergin varastosta. Maustettu maltaalla, hunajalla ja rusinoilla.
Valosanoma: Vierailevan kemistin kommentti: Mautonta. Voiko kemistiin luottaa?
Taulukko juomien soveltuvuudesta ruoan kanssa.
Kuvat: Joonas Heikkinen

Herran vuonna 2012 lumettomassa,
mutta sateisessa marraskuussa kasa
ruskeahaalareita valkoisine laikkuineen
lähti seikkailuun kohti tuntematonta.
Luvassa oli henkeäsalpaava, toisille jopa
kohtalokas, ikimuistoinen, toisille täysin
unohdettu, kaikkien ihannoima, toisten
pelkäämä, Fuksicruise!

Joonas
Jutun
Heikkinen
nimi/kirjoittaja
ja FTMK
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- Pisara suun täydeltä Baskaa.
- Lepakon kusesta eristettyä teetä!
- ”Kuka helvetin ihminen (sadisti) keksi ja myy tätä juomaa?”
- Ei maistu salami
- Alussa tuoksuu pantavalta, mutta loppupeleissä pettää.
- Niin pahaa, että saa jopa maistajat missaamaan hymnin.
- Selvästi (humalaisesti) jäynäainesta, ja parasta (krapulan) tappajaa.
- Voidaan tehdä myös ruokaa: IKEAs Baskabullar.
- Matti Nykänen: Baskahan se on mielessä, mutta hypätään nyt ensin.
- Sian mädäntynyt ruho, josta tiristetään nesteet ulos ja
laitetaan pulloon.
- Vieraileva simasuu: ”Tulee mieleen joulu, kun Pukki paskoo sun suuhun.”
- Kehitettiin myös uusi kysymys opintokyselyyn: Jos pitäisi valita *tämän* ja Bäskan välillä, kumman valitset?
		
[x] *Tämä*
[ ] Bäska
- Bäska on uusi adjektiivi.
- On olemassa sanonta: Jos tuntuu että elämässä on kaikki
huonosti, niin käyppä Kemissä ja mieti sitten uudestaan.
Lisäys sanontaan: Jos Kemissä käynnin jälkeenkin kaikki
on huonosti, on Bäska aina huonompaa!
- Bäska on uusi absoluuttinen nollapiste.
- ”If you know what Bäska means.”
- Lisää hittituotteita: Juomukas Bäska-kondomi

Hallands Fläder

Valesanoma: Tehty Etelä-Ulkomaan
tapojen mukaan. Maistuu vähän kanelille, voipi syödä lohen kanssa,
sekä maistuu drinkkinä jään ja sitruunan kanssa.
Valosanoma: Ensivaikutelmana heti
mieto haju, eli menee kategoriaan
Epä-Bäska. Hieman valkkarimainen.
”Paha maku, kieli turra! Ei kykene.
Hetken jopa haastoi Bäskan.” Kuitenkin ihan jees, maistuu ”luonnolliselle”.
Arvosana: Nopee Bäska.

O.P. Anderson

Valesanoma: Vanhinta akvaviittikuraa, mitä Ulkomaasta löytyy: lanseerattu 1891. Olof Peter on itse pääpiru. Maistuu kumilta, anikselta ja
ankalta.
Valosanoma: Heti maistelun jälkeen: selvästi akvavit. Paskin akvavit. Bäskin akvavit. Maku viitannee
jollain tapaa juoman ikään. Tästä ei
ole mitään hyvää sanottavaa. Ei oikeastaan mitään sanottavaa.

Loppukaneettina
sanottakoon,
että jos joskus näet tämän
10-suoran, joka myös Svenska
Nubbarina tunnetaan, ole hyvä
ja tee maailmalle palvelus:
1. Ota paketti käteesi, ja nouse
jonnekin korkealle.
2. Tiputa paketti kovalle alustalle, mielellään kivimurskaimeen.
3. Tarvittaessa polje pakettia,
kunnes jokainen pullo on rikki.
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Fuksikapteenin

Haikuja

Kastematona
multaa ain syödä voisin
kakkani multaa
Oi nadjani mun
olit patjani mun kun
kaaduin syliisi
Oi aurinkokin
ilmoitti kevään alun
linnut lauloivat
Lehmä märehtii
niin hyvää ruohoa vaan
omnomnomnomnom
Teekuppihan se
ei mikään kahvikuppi
on liian iso
Puu kaatuu yksin
kukaan sitä kuule ei
kaatuikohan se?
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Aamuluennot
aivan hirveää kuraa
ei jaksa nousta
Tietokoneella
pelaan liikaa päivittäin
laiminlyön koulun

S’napsi

Valmistuneet inkubiitit
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Inkubion
kiltis

Inkubion
kiltis

Inkubion
kiltis

Inkubion
kiltis

Inkubion
kiltis

Inkubion
kiltis

S’napsi tekstitkin
kivaa tehdä olla voi
kunhan et stressaa
Inspiraatio
loppua ei koskaan saa
nyt tekee tiukkaa
Aamu kakalla
pärisee perse hyi hyi
haju hirveä
Talitinttinä
lennän ikkunoita päin
voi kun se sattuu
On aina ilo kun
haiku teitä viihdyttää
T. Samuli

Alkuperäinen sarjis: Pertti Jarla

Fuksikapteenin palsta: Haikuja // Samuli Suvisto

Valmistuneet inkubiitit
Tekniikan kandidaatit:
Eerikäinen Marika
Bisfosfonaatit luukudokseen vaikuttavina
aktiiviaineina
Kinnunen Katri
Eläinkokeet lääketieteellisen tekniikan turvallisuuden testauksessa
Suppanen Emma
Aivoaktiviteetin paikannus hyödyntäen usean koehenkilön taajuusleimattujen MEG-signaalien korrelaatiota
Tiilikainen Eero
Ainetta lisäävä valmistus ja biomateriaalit in
vivo -applikaatioissa
Tolvanen Ville
Mallinvalintakriteereiden vertailu gaussisille
prosesseille
Uurtio Viivi
Perusemootioiden tunnistaminen toiminnallisella magneettikuvauksella

Parkkila Petteri
Edelsofiinia sisältävän lämpötilaherkän
lääkkeenkantajaliposomin suunnittelu ja
valmistus
Pohjalainen Teemu
Molekyylien karakterisointi panta-avusteisen
ramansironnan avulla
Vuorikoski Sirius
Proteiinien laskostumisen energetiikka

Diplomi-insinöörit:
Asikainen Sanja
Load-bearing bioactive hybrid materials
Rautiainen Antti
Timantinkaltaisen hiilen adheesio bioelektrodille
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