S’napsi on Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun bioinformaatioteknologian opiskelijoiden
killan Inkubio ry:n kiltalehti.
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Pää ja kirjoitus
Paavo Hietala

S’napsi on voinut hyvin ja kehittynyt koko
vuoden ajan, joten ehdin jo huolestua
lehden tulevaisuudesta pää- ja toimittajakähmyjen puutteen vuoksi. Hieman yllättäen lehden ruorimiehen (-naisen tai
-taisteluhelikopterin) rooli jakautui kahtia
ja löysi paikkansa kahden tunnetun kiltalaisen toimarinimikkeestä.
100-grammaiselle offset-paperille painetun ja stiftatun neliväripainotuotteen
luomiskertomus saa toisin sanoen jatkoa
myös vuonna 2017! Mikäli missasit toimarikähmyt tai inspiroidut sittenkin lehden
teosta tulevan vuoden aikana kannattaa
ehdottomasti ottaa yhteyttä toimitukseen, sillä motivoituneille tekijöille on
aina tarvetta.
Näin vuoden lopuksi haluaisin kertoa, että
istuvaa päätoimittajaa Waputtaa jo hieman.
Kuva: Juuso Ikola

HOW

TO
KO
PO

BioIT:läiset ovat tunnetusti fiksuja ja motivoituneita opiskelijoita,
mutta opiskelu yliopistossa ei aina
meillekään ole triviaalia tai helppoa.
Harmillisen usein omiin opintoihin
mahtuu kursseja tai kokonaisuuksia,
jotka kiinnostavat vähemmän kuin
aselakikeskustelut #otaniemi:ssä.
Kaikkein harmittavinta kuitenkin
on, kun kiinnostavan kuuloisen
kurssin järjestelyt ovat niin todellisuudesta irtautuneet tai muuten
vaan pyllystä, että ne syövät miltei
kaiken motivaation, ilon ja mielenkiinnon kurssin sisällön oppimiseen.
Kurssien aiheuttama hajotus on
helpointa hukuttaa viinaolutlasiin,
mutta myös tähän ongelmaan on
tarjolla aikuisten ihmisten kypsä
ratkaisu: asioihin vaikuttaminen, eli
koulutuspolitiikka ja edunvalvonta.

Salla Autti
Edunvalvonnan ja vaikuttamisen ABC

1. Tunnista ongelma
Kurssit eivät ole aina kokonaan
p****a, vaan yleensä kurssissa on yksi
tai useampi osa-alue, josta löytyy parantamisen varaa. Asioita on yleensä
helpompi korjata, kun tiedetään tarkalleen mikä mättää. Hyvän ja rakentavan palautteen olisi hyvä olla selkeää, tarkkaa, ei-henkilökohtaista, ja
sen tulisi keskittyä olennaiseen.

2. Puhu, kysele, taustoita
Muut kurssilaiset ovat todennäköisesti huomanneet kurssijärjestelyissä samat puutteet kuin sinäkin. Puhumalla ongelmista ääneen
muiden kanssa saat niihin uusia näkökulmia ja löydät uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi yhdessä valittaminen usein bondauttaa ihmisiä,
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eli valittamalla asioista voit
myös saada uusia kavereita!
Valittaa kannattaa myös
vanhempien opiskelijoiden ollessa lähettyvillä.
On todennäköistä, että
kurssilla on ollut samoja
ongelmia jo pitkään, tai
että nykyiset järjestelyt
ovat jonkinlainen huono
parannus tai kompromissi aiemmin kurssilla esiintyneeseen
ongelmaan.
Tietämällä asioista enemmän vaikutat fiksummalta etkä lähde ehdottamaan ratkaisuja, joita on
jo aiemmin yritetty huonolla menestyksellä.

Ongelmista puhumalla kasvatat
myös todennäköisyyttä, että jossain
nurkassa lymyävä halloped tai opintoihminen kuulee siitä ja lähtee auttamaan sinua sen ratkaisussa. Kuten kaikessa vaikuttamisessa, myös
koulutuspolitiikassa joukkovoima
on tehokkaampaa kuin yhden miehen/naisen/helikopterin sota.

3. Ota yhteyttä ja
ehdota ratkaisua
Proffaan tai kurssin pitäjään on
helpointa vaikuttaa kasvotusten.
Mene porukalla tai yksin juttelemaan hänelle luennon jälkeen tai
työhuoneelle. Useat henkilökunnan jäsenet pitävät viikolla vastaanottoaikoja, jolloin he ovat
varmasti tavoitettavissa. Tapaamisaikaa voi yrittää sopia myös
sähköpostilla. Kurssien palautepaneelit ja -tilaisuudet kannattaa
myös käyttää hyväksi.

Proffalle puhuessa kannattaa olla kohtelias,
avoin ja ystävällinen, sillä hän on hyvin todennäköisesti edes jossain
syvällä
sisimmässään
ymmärtäväinen ja ajatteleva ihminen.

4. a) Onnistu
Hienoa, sait jotain aikaan!
Taputa itseäsi olalle ja
paistattele hetki ansaitussa valokeilassa. Ala harkita
uraa poliitikkona.

4. b) Epäonnistu
Proffaa ei kiinnosta, laitokselta on rahat loppu
tai ideasi oli yksinkertaisesti huono. Luovuta ja
avaa pullo jallua.

KOULUTUSP
KOPOKOPOKO
SPOLITIIKKA
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FiHTA
S’napsin yritysesittely
Salla Autti & Veera Itälinna
16.11.2016. S’napsin ja YTMK:n kaksihenkinen iskuryhmä sapuu FiHTAn tiloihin
Eteläranta 10:een. Teollisuuskeskuksen fiinissä aulassa meidät ottaa vastaan
FiHTAn erityisasiantuntija Tom Ståhlberg. Haemme kahvia ja kakkua sivutilasta
ja siirrymme pieneen mutta siistiin neuvotteluhuoneeseen. Haastattelu alkaa.

FiHTA on Suomen terveysteknologia-alan
ja -valmistajien etujärjestö, joka pyrkii
parantamaan alan toimintaedellytyksiä
Suomessa. FiHTA kuuluu Teknologiateollisuus ry:hyn, joka taas on osa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta.
FiHTAan kuuluu noin 100
Suomi ja terveysteknologia
suomalaista tai Suomessa toiSuomen terveysteknologia-alalla menee
mivaa yritystä, jotka pääasiashyvin. Kun muiden alojen vienti Suomessa jo myyvät kehittämiään
sa supistuu tai pysyy paikallaan, terveystuotteita. Näiden yritysten
teknologian vienti on kasvanut noin 8 %
koko vaihtelee yhden hengen
vuosivauhtia. Terveysteknologia on tällä
yrityksistä jopa kolmetuhatta
hetkellä Suomen ainoita kasvavia teollihenkeä työllistäviin firmoisuudenaloja.
hin; myös Bio Partnerimme
Mectalent ja Thermo Fisher
Alan kauppatase oli viime vuonna 900 milScientific kuuluvat FiHTAan.
joonaa euroa ylijäämäinen, eli Suomesta
FiHTAan kuuluvat yritykset
vietiin 900 miljoonan arvosta enemmän
kehittävät ja myyvät sovelterveysteknologian tuotteita kuin mitä
luksia ja ratkaisuja joita käytetänne tuotiin. Alan yritykset työllistävät
tään ihmisen kaikissa elämänSuomessa noin 10 000 henkeä.
vaiheissa, ja yhdistykseen
kuuluu niin markkinajohtajia kuin vasta
suuruuteen matkalla olevia yrityksiä.

Varsinkin alan tunnettavuuden ja arvostuksen osalta haastateltavamme Ståhlberg kertoo viime vuosina havaitusta
asennemuutoksesta; nykyään jo ministeritasolla asti terveysteknologiayrityksiä
Tasa-arvoinen ala
arvostetaan ja niiden merkiTerveysteknologia on ehkä yksi tasa-arvoi- tys Suomen taloudelle tunnesimmista ja naisvaltaisimmista teollisuusa- taan, kun vielä kolmisen vuotloista. Naisvaltaisuuden vuoksi alalla ei ole ta sitten tätä ei olisi voinut
samanlaisia asenteellisia esteitä naisten kuvitellakaan.
palkkaamiselle tai naisen nousulla yrityksen johtoasemaan, kuin perinteisillä mies- Ståhlberg kertoo mm. puvaltaisilla aloilla. Esimerkiksi mahdollista huneensa hallituksen minislasten saamista ei pidetä vain rasitteena tereille Suomen terveystekyrityksille, vaan sitä pidetään normaalina nologia-alasta ja saaneensa
ja hyväksyttävänä. Terveysteknologia-ala pääministeri Juha Sipilältä hytarjoaa mielekästä työtä; alalla työsken- väksyvän nyökkäyksen. Tuntelevät tietävät, että heidän työpanok- nettavuuden lisääntymisen
myötä terveysteknologiayrisellaan tehdään parempaa maailmaa.
tyksille on myös helpompi
löytää sijoittajia ja rahoitusta, ja FiHTA onkin järjestänyt tilaisuuksia joissa alan pienyrittäjiä ja rahoittajia on tuotu yhteen.

FiHTAn tärkeimpiä tehtäviä etujärjestönä
on poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen ja alan tunnettavuuden lisääminen. FiHTA esimerkiksi pyrkii vaikuttamaan Tekesiin, jotta se jakaisi enemmän
rahaa alan tuotekehitykseen, sekä se
kannustaa poliittisia päätöksentekijöitä
tukemaan vientiyrityksiä enemmän.
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Yrityksille suoraan hyödyllisimpiä FiHTAn
palveluja ovat lainsäädäntöön ja säädöksiin liittyvät koulutukset ja neuvonta.
Ihmisten kanssa kosketuksissa olevien
terveysteknologiatuotteiden
täytyy olla erityisen turvallia
FiHTA pähkinänkuoressa
ja korkealaatuisia. Tämän takia takia niiden valvonta on
Healthtech Finland
tiukkaa ja niitä koskevat sää(entinen Finnish Healthtech Association)
dökset runsaslukuisia. Sää100 terveysteknologiayritystä
dökset ja lait myös vaihtele2 työntekijää
vat maittain ja alueittain. Jos
Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistys
ja kun suomalainen yritys hawww.finnishhealthtech.fi (kannattaa katluaa viedä tuotteitaan ulkosoa läpi, sisältää kattavan lista juuri meimaille, yritysten täytyy tietää
dän alamme yrityksistä!)
minkälaisia kriiteerejä heidän
tuotteensa täytyy täyttää.
Säädökset voivat liittyä esimerkiksi siihen, miten tuotteita jo tuotekehitysvaiheessa testataan, miten ne käyttäytyvät
ihmiskehossa tai miten turvallista niitä on
käyttää. FiHTA järjestää näihin regulaatioihin liittyviä koulutuksia ja muutenkin
pyrkii lisäämään tietoisuutta asiasta.
Kysyimme lisäksi, mitä vinkkejä kliiniseksi biokemistiksi
valmistunut Ståhlberg antaisi
pienille bioinformaatioteknologian opiskelijoille. Ståhlberg
painotti, että oman alan osaamisen lisäksi kannattaa hankkia
tietämystä ja kokemusta myös
aivan muista asioista ja aloista,
esimerkiksi markkinoinnista, taloudesta tai yritysjuridiikasta.
Useat opiskelijat haluavat toimia
tiukasti esimerkiksi tuotekehityksessä, vaikka diplomi-insinöörin kaltaisia kovia asiantuntijoita
tarvitaan kaikkialla: tuotannossa, laadunvarmistuksessa, myynnissä, markkinoinnissa ja yritysten ostopuolella.

8

Monipuolisen osaamisen avulla
ovet mielenkiintoisiin yrityksiin
avautuvat helpommin, ja sitä
myös arvostetaan etsiessä ihmisiä esimerkiksi johtotehtäviin. Ei
myöskään kannata ajatella, että
työelämässä kaikkien pitäisi olla
ekstrovertteja tai luonnostaan
erinomaisia tiimityöskentelijöitä.
Yrityksissä tarvitaan monenlaisia työntekijöitä, ja oma erilainen persoona kannattaa ajatella
vahvuutena eikä heikkoutena.
Loppuun Ståhlberg vielä tiivistää: ”Valmistumisen jälkeen ei
kannata ajatella, että minä olen
tällainen ihminen nyt. Koulutus
on enemmänkin pääsylippu työelämään, sen jälkeen voi mennä
mihin suuntaan tahansa.”

Science Fiction -kirjallisuus on kohta romukopassa, koska todellisuus on ihmeellisempi.
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Valtavan kansan
kansanvalta
Paavo Hietala

Demokratiaa eli kansanvaltaa pidetään usein yhtenä hyvinvoivan yhteiskunnan peruspilareista. Suomessa on käytössä ns. edustuksellinen demokratia, jossa äänioikeutetut suomalaiset
luovuttavat päätöksentekovaltansa eduskunnalle. Tämä hoituu käytännössä vaaleilla, joissa
vaalimainosten huolellisen tutkimisen ja muutaman vaalikoneella tehdyn testin jälkeen käydään äänestämässä Teemu Teekkari tai parhaat kliseet kerännyt henkilö valtiomme estradille.

Vaalihuoneistojen sulkeutuessa kodeissa
liimaudutaan television, radion tai tietokoneen ääreen. Lähes lottoarvonnan
tasolle nouseva jännitys saa kädet hikoamaan; olisiko kepu tällä kertaa ykkönen?
Viimeisten äänten ilmestyessä ruutuun
voidaan jo hieman rauhoittua.
Vaalituloksilla retostellaan lehdistössä ja
vaalivoittajien puheissa seuraavat viikot,
mutta sitten päästäänkin jälleen neljän
vuoden välein toistuvaan kansanvaltainnostuksen aallonpohjaan. Virkaintoiset
poliitikot täyttävät kilpaa kalentereitaan
tulevia loppuunpalamisia varten ja tutustuvat mm. vaalikauden 2007 ykköskohuihin lukeutuneisiin torkkupeittoihin. Lööpit keskittyvät politiikan sijasta muihin
vaikioaiheisiinsa, kuten Amanda Harkimon takapuoleen.
Eduskunnan toimikauden päästyä kunnolla liikkeelle asiat näyttävät olevan
hyvin. Kyselytunneilla keskustelu rullaa
asiallisesti, uudet kansanedustajat ovat
kotiutuneet Arkadianmäelle, ja tulevaisuus vaikuttaa kaiken kiireen keskellä valoisalta. Lakia, pykälää ja säädöstä syntyy
hyllymetreittäin, ja täysistunnoissa on
vielä yli puolet edustajista paikalla. Kansalaisjärjestöt yrittävät saada ääntään
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kuuluviin ja pyytävät yksi toisensa jälkeen
kansanedustajilta kannanottoja, mutta valitettavasti järjestöt ovat liian aikaisin liikkeellä. Asioillehan ehtisi vielä tehdä jotain!
Esiripun noustessa toista puoliaikaa varten ensimmäiset ovat jo työn touhussa.
Populismin pyörät on saatava käyntiin ja
sissikampanjointi seuraavia vaaleja varten käynnistetään. Kansan syvien rivien
ajatuksia ja mielipiteitä haistellaan ja
maistellaan ennen kuin valtakunnan ykkös-, kakkos-, tai edes kolmosaiheeseen
otetaan kantaa, ettei vain vahingossa
päädytä iltapäivälehden kanteen. Jotkut
saattavat tietoisesti ottaa salamavalot
vastaan ja suunnata keltaisen lehdistön
huomiota pois tavallisesta poliitikon elämästä ja käsittämättömistä päätöksistä.
Nyt jyrähti! Oppositio on nostanut kissan pöydälle! Mitä hallitus on vehkeillyt
rehellisen suomalaisen työmiehen selän
takana silloin, kun kukaan ei jaksanut
kiinnittää huomiota pitkäveteiseen valmistelutyöhön tai kysyä, kun oli sen aika?
Painokoneet jauhavat, ministerit ottavat
ylimääräisen kalenterin käyttöön, koska
yhteen eivät mahdu kaikki menot ja lavastemiehillä on täysi työ pitää kohtaukset
kasassa, ei vielä ole aika käsitellä taloutta!

Valtavat avustaja-, virkamies- ja asiantuntija-armeijat yrittävät briiffata suuren
kansansuosion saavuttanutta Luhankalaista maanviljelijä-kansanedustajaa globaaleista kriiseistä ja Suomen osallisuudesta kaukoidän kehitysapuprojekteihin.
Onko lainvoimainen päätös asiantuntijoiden valmistelema kokonaisuus vai pykälän arvoinen arvaus?
Vielä on aikaa pettää lupauksia, kohdata realiteetit, joihin monet aikaisempien
sovitusten päätähdet ovat kaatuneet, ja
kerätä viimeiset suosion rippeet ennen
kuin esirippu sulkeutuu lopullisesti. Muutamat valomestarin lamppujen paahteeseen joutuneet ykkösmiehet ja -naiset
joutuvat selittelemään neljän tunnin yöunien jälkeen leikkausbingon avulla tehtyjä päätöksiä ja ottamaan vastaan loputtomat määrät mielenilmauksia, töhryjä ja
niin kutsuttua rakentavaa kritiikkiä.
Lopulta iskee väsymys, yhteistyökyvyttömyys hiipuu pois eikä kukaan enää jaksa
olla periaatteesta vastaan joka asiassa.
Suomalaisille ominainen yhteen hiileen
puhaltaminen valtaa jokaisen kropan ja
vastarannan kiisken.
Aikojen alussa luotu budjetti on ylitetty
jo moneen otteeseen. Kynttilän valossa kutsumuksensa löytäneet uudet ja
vanhat kansanedustajat raapustavat viimeisiä täsmennyksiä aselakiin, siirtävät
vastuuta valtiolta kunnille ja testamenttaavat suuren kuntauudistuksen seuraavalle eduskunnalle.

Neljän vuoden lähes katkeamattomalla
syklillä toistuva, rajoja rikkova ja lajityyppejä tehokkaasti sekoittava esitys saa arvoisensa päätöksen, kun Paavo Väyrynen
päättää asettua ehdolle Suomen seuraavaksi kuninkaaksi. Onkin jo korkea aika
päättää esitys. Päätä huimaavien suosionosoitusten jälkeen näyttelijäkaarti
käy vielä viimeisen kerran lavalla päästämässä sammakon tai ohimennen vilauttamassa äänestysnumeroaan.
Näytöksestä puolta hauskemman tekee
se, että yleisöllä on äänestyksen jälkeenkin mahdollisuus vaikuttaa näyttämön
tapahtumiin. Vaikuttamistapoja ovat
esimerkiksi kansanäänestyksen äänekäs
vaatiminen paikallislehdessä, valtionvarainministerin toiminnan kritisoiminen
juhannussaunassa ja muutaman oluen
jälkeinen vallankaappausyritys. Edistyneemmille teatteri-ihmisille ja asiallisesti toimivalle medialle on tarjolla muun
muassa kansalaisaloite, keskustelutilaisuudet ja -ohjelmat, kirjalliset kysymykset naapurissa asuvan kansanedustajan
kautta ja sormien ristiminen seuraavissa
vaaleissa, ellei itse halua asettua ehdolle.

Mikään ei ole ilmeisesti
muuttunut 17 vuodessa.

Omaa asemaa vahvistetaan pitämällä
viimeinen ässä visusti hihassa vaalien
yli jotta takki voi kääntyä vielä kerran
ääniä menettämättä. Kovalla työllä ja
vastuunpakoilulla saavutettujen pitkien
päivätorkkujen jälkeen on hyvä siirtyä
vaalityön pariin ja jalkautua rakkaan kotikuntansa torille jakamaan pinssejä sekä
keskustelemaan siltarummuista.
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Olen ilokseni saanut usein huomata inkubiittien vaihtoraporttien olevan enemmän
kuva- kuin tekstipainoitteisia. Tässä teille yksi
sellainen lisää, tällä kertaa kohteena Kanazawa, Japani. Muutaman saatesanan voinen
antaa mahdollista matkaa suunniteleville.
Vaihtoon saapuessa ei paikalta tietenkään
löydy yhtään tuttavaa, joten alussa tulee olla
erityisen oma-aloitteinen luodakseen ympärilleen ystäväpiiriä, ettei vuosi kuluisi vain
kämpässä nyhjöttäessä. Onneksi sosialisoitumiseen on lukuisasti tilaisuuksia mm. vaihtaribileiden ja kurssikavereiden muodossa.

LONKERON

JÄLJILLÄ
Timo Vehviläinen

Vaikka japanin mittapuulla Kanazawa onkin aika landella, suomalaiseen makuun
keskusta antaa tuntuman varsin kattavasta ja modernista kaupungista. On vaikea
keksiä huviketta jota ei täältä löytyisi. Paikallisia nuorison suosikkimestoja ovat karaokekopit ja buffet-ravintolat.
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Vaihdossa avoimuus kannattaa entistäkin
enemmän. Tämän reissun ansiosta olen
saanut paljon kontakteja Japanin lisäksi
myös eri puolille Eurooppaa, joita mielelläni jatkan ja hyväksikäytän moraalitta matkusteluun tämän reissun loputtua.
Japanilaiset ovat ehkä jopa vähän jurompia kuin suomalaiset ottamaan ensikontaktia pelottaviin ulkkareihin, mutta sitäkin ystävällisempiä jos heille antaa siihen
tutustumiseen tilaisuuden. Minulla on ollut myös etunani se, että:
1. 186-senttinen lukeutuu täällä jättiläisten sukuun, minkä takia on vaikeaa liikkua
missään herättämättä huomiota.
2. Japanilaisten nuorten keskuudessa ansaitsee automaattiset +100 cool-pointsia,
jos olet ulkonäöltäsi länsimaalainen (+200
jos olet ”kultahiuksinen”).
Suosittelisin kenen tahansa tänne matkaavan opettelevan maan kielen edes välttävästi. Paikallinen englanninkielen yleistaso
tekee nollataidoilla elämisestä melkoista
kituuttamista, mutta pienestäkin japanin
osaamisesta on jo paljon apua. Ja vaikka
kulttuuri onkin täynnä kaikenlaisia outoja
pikkusääntöjä, ulkomaalaisten kömmähdyksiä katsotaan helposti sormien välistä.
Eläminen on Otaniemeläiseen makuun
aika kallista, varsinkin jos haluaa matkustaa. Julkisen liikenteen hinnat, niin bussien
kuin junienkin, tuottavat ennaltanäkemätöntä kaipausta HSL:ää ja VR:ää kohtaan.

Kanazawan kuuluisin paikka on keskustassa sijaitseva Kenrokuen puisto, joka on yksi Japanin ”kolmesta suuresta puutarhasta”.
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Toistaiseksi japani on hyväillyt eniten sisäistä herkuttelijaani ja luonnonystävääni.
Joka puolelta kohoavat rehevät vuoret tekevät ruskasta aivan uudenlaista silmänruokaa, eikä normaalikaan ruoka maultaan
petä. Hedelmät ja vihannekset tosin ovat
nihkeän hintavia.

Yliopiston Zazen-kulttuurikurssilla käymme
säännöllisesti viettämässä luostarielämää
paikallisessa temppelissä munkkien kanssa: siivoten temppeliä ja meditoiden.

Tälläisessä soluhuoneessa asun yhdessä
seitsemän muun vaihtarin kanssa, vuokra
on n. 300€.

Visiitti Onsen-kylpylään luonnon kuumille lähteille laittaa rantsun paljun,
ja sen näkymät, hieman uuteen perspektiiviin. Saunaa tulee tosin ikävä.
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Vaikka ruoka-annokset jättävätkin kokoiseni järkäleen usein nälkäiseksi, on teekkarin
ilo huomata paikallisten osaavan annostella ainakin viskinsä kunnolla.

Tätä kirjoittaessani
matkaa on vielä jäljellä
9 kuukautta. Päivitän
epäsäännöllisesti myös
videoblogia reissusta.
Lisää menoa voi käydä
kurkkaamassa sieltä:
15

Basic

1

Skill - How to breathe
First things first.

How to basics
elämäm taito opas vol. 1
Juuso Ikola, piirrokset Henrikki Soininen
What you are about to read will change you forever. Consider yourself
warned, consider yourself lucky. Consider.
This is some epic advice. This is the secret to everything. The very fact that
this is, is. Easy.
This is what the doctors won’t tell you. From that you can deduce that I
am not a doctor.
S’napsi presents: Handpicked basic skills of ultimate success, temporary
survival and flawless life.
Results may vary.
-------------(This article series is written in English. For those already fluent in such
rare and cryptic Fenno-Ugric languages as Finnish, all the know-how
described in this article is assumed to be just as trivial. For those with still
something left to learn in this world: please continue.)
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1. Lie down on your back. Keep on breathing as you normally would. You are now
also aware that you blink.
2. Take note how your chest, stomach
and shoulders move when you breathe in
and out - this helps you determine which
parts of your lungs you use.

Source: Wikihow

6. Straight from the almighty internet:
”To tell whether or not you are breathing
into your diaphragm, put one hand on
your upper chest, the other hand on your
belly, just below your rib cage. Breathe in
slowly through your nose until you feel
your belly start to rise. Try to make sure
that your chest remains still, and that it
is not moving upward. When your belly is
as full of air as you can comfortably make
it, start to tighten your stomach muscles.
This will force air slowly from your diaphragm and out of your lungs.”

3. If, when breathing in, your stomach
clearly protrudes while your chest and
shoulders stay relatively still move to step 11 Note: Take it slow at first; sudden rise in 7. If that one was a bit
and ignore the weird the oxygenation efficiency of your breath- complicated to follow
words. However, if your ing can cause the acidity of your blood to through, try it this way:
only your chest rises or drop due to a rapid decrease of carbon when breathing in,
your shoulders close dioxide in the bloodstream. This in turn make sure your stomup towards your ears may cause dizziness, headrush, vertigo ach rises first while your
when drawing breath and other funny real-life special effects. chest remains still.
in, it might suggest that Be careful not to knock yourself out by
you use the innards of breathing too well. That would be tragic. 8. When you feel your
your ribcage somewhat
belly is somewhat at
ineffectively - it is like- Fun fact: Some people advanced in breath- its peak, fill your lungs
ly that you use mostly ing technique reportedly take breaths as even more by letting
the upper parts of your sparse as 2 or 3 times per minute when your chest rise up too.
lungs for relatively shal- staying still. You might want to practice (Make sure you are still
low breathing, which is before trying this at home though.
laying down! Otherwise
a terrible waste of lung
these directions might
and a downright sin. Some say this kind
sound silly, which is dangerous.)
of tendency can develop from stress,
among other causes.
9. Breathe out in the same order: stomach moves first, then chest.
4. Whatever the cause may be, it can be
”fixed” - studies show that effectively us10. Repeat as long as you live.
ing your diaphragm (had to copy-paste
that one) while breathing is by far the
11. Well done! You now know how to
most efficient, healthy, sexy and cool
breathe properly!
way of ventilating your bloody airsacks.
This is also known as belly breathing.
12. Actually the hardest part is to continue doing it right until it comes naturally.
5. Before you start swallowing air let me
Good luck.
tell you how to practise using your diaphragm with a simple exercise: (what are
13. Haha.
these running numbers good for anyway?)
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Skill

2-

Source: Youtube-channel ”cookingguide” by eHow Food

Three-Cheese Pizza Blend Recipe:
Tips for Making Pizza

Series description: “Enjoying a delicious
pizza pie doesn’t require an expensive
night on the town as long as you have the
right tools and recipes. Get pizza pie tips
and learn how to make the perfect pie
with help from a professional chef with
over 25 years of experience in this free
video series.”
Video transcript: (Total duration 55 seconds)

1. Take a bowl of mozzarella.
2. Take a bowl of provolone.
3. Take a bowl of freshly grated parmesan.
4. Mix them all together in a bigger bowl.
5. Use the blend for your favourite pizza.
“That’s how you make a three-cheese
blend for your pizza!”
Basic wisdom: With great power comes
great responsibility.

Basic

Skill

3-

Source: Finnish Wikipedia - Huuhkaja

How to communicate with an
eurasian eagle owl

Translated by Google Translator

”The female voice is hoarse call, rough,
barking ’rhäev’. The warning sound is
sharp, powerful, nenäsointinen ’ka’-haukahdus that the bird often play quickly
3-5 times. Eagle owl nervously let nenäsointisen Suppressed lokkimaisen ’gao’
sound. Male courtship call is a two-piece,
deep and belonging to the ’UU-uh’, the
latter of which are low.”
”Eurasian Eagle Owl repeat huhuiluaan
usually at intervals of 8-12 seconds, but
some young males can even rumors faster pace. The female dog alleviate rumors is all the rage käheämpi and higher.
Chicks begging planing ’tsuysh’, which
hears at night in late summer and early
autumn.”
True facts about owls by Youtuber Ze
Frank a.k.a. zefrank1: ”Despite its cuddly
appearance, beneath those fluffy feathers the owl is what we call a bird of prey
- because it eats prey.
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Just as the owls call us apes of the hamburger. -- Try riding a bicycle at night and
picking up a moving burrito with your
feet, based on the sound that it makes.
That is how an owl do.”

Basic

4-

Skill

How to
open a door

Source: Finnish instructional
video from 1979

”Tiesitkö että joka kolmas suomalainen
avaa jatkuvasti oven väärin?”
This one is a bit tricky.
Just watch the video. Preferably at half
speed to give the positive ion radiation
enough time to reach your retinas.
Well-grounded warning: Featured audio-visual content can make you feel
trippy. (That is to say, you might feel like
going for a trip afterwards.)

Basic

5-

Skill

Master the
martial arts How to win any fight
using one move.
This ancient technique works on any target. Many regard it as the most advanced
technique in all of martial arts, because
although it may seem simple, beginners
often fail to use it effectively. As with any
technique, timing is key here - this move
is the most effective when used as an
opening (and, well, at the same time closing) move of any potential turpakäräjät.
1. Start with your other foot forward, facing your opponent.
2. With your foremost foot, take a sideways step over your supporting foot,
effectively crossing your legs. (Mind your
balance here)
3. Moving weight to the balls of your
feet, turn 180 degrees so that you face
away from your target.

4. Bring your previously foremost, now
farther back knee forward, slightly raising it in front of you. Although advanced
martial artists often raise the knee only
slightly, beginners should raise it at least
to level with the hip to make sure they
get it right. Higher raised knee also has
a profound psychological effect on the
target if he/she has ever seen Karate Kid
(When using this technique though, raising arms to the sides is optional.)
5. Moving your weight forward, step
down with the foot you can find a few
inches below your raised knee.
6. Repeat steps 4 and 5 (no pun intended). Remember to breathe. (See Basic
Skill #1)

True wisdom: ”When two people start fighting they have both already lost.”
- some dude
19

6-

Basic

Skill

How to win friends and Influence
people (by Dale Carnegie)*

1. Don’t be a dick.
2. When in doubt, read a generic self-help
book. (Due to inconsistent quality of the advice enclosed, the Bible et al. do not count)
3. Don’t be a dick.
Free alternative: If you still sincerely want
to be an ass you can nonetheless influence
people(s) by not vaccinating your kids.

Basic

7-

Skill

(*If you like, you can also misinterpret
the whole heading and think of ’winning’ as in winning a game. In that case,
I would say cheating usually helps. Just
remember: friends are like potatoes - if
they start to cry, you know somewhere
something went wrong. This is also an
excellent so-called rule of green thumb
for any bioengineer.)

How to drink in moderation

1. Take one (1).
True quote: “You’re not drunk if you
can lie on the floor without holding on.”
-Dean Martin

2. Take two.
3. DO NOT take three!
4. Go fourth.

8-

Basic

Skill

Source: internetz :D

git gud How to Triforce

>>
>go to C:\Windows\
>delete folder System32
>???
>proficient
>install gentoo
>lol
pro tip: afterwards, re-stabilize the hard
drive by stroking it with a magnet
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To be continued...
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BMI-projektissa ratkot
yritysten kanssa terveysalan ongelmia.

Ensimmäisen tarinan luettuasi taita sivusta hieman
enemmän näkyviin ja lue
uudistunut tarina! Viimeinen osa ilmestyy näkyviin
kääntämällä sivun kokonaan.

on uniikki tapa tutustua yritysmaailmaan.

Viime vuoden projektiaiheita:
7.12. KE - STAY TUNED

•

2.1. MA - Haku projektiin alkaa

•

15.1. SU - Haku projektiin loppuu

•

Lääkärin vastaanotto
tulevaisuudessa
Näkövammaisten web-kokemuksen
kehittäminen
Preventive Data-driven
Healthcare

Avaa vanha taitos ja
taita sitten tästä!

tuotekehityksessä. BMI

18.2. LA - Projekti loppu

Tarina luetaan kolmessa
osassa. Ensimmäinen osa
luetaan taittamalla sivu värinvaihdoksen kohdalta niin,
että tämä palsta jää piiloon.

Verkkolehdet ovat täysin
toisarvoinen media, joten
täyden kokemuksen saa
aikaan ainoastaan fyysisen
kauniilla, painetulla S’napsilla.

Pääset soveltamaan
koulussa opittua mm.

28.1. LA - Projekti alkaa

Maikki on nuoren ikänsä
aikana kerennyt puuhata
vaikka mitä. Kaikkia Maikin
seikkailuja olisi mahdotonta kertoa, mutta tähän on
koottu kolme kertomusta
Maikin menneistä.

Taita ensin tästä itseesi päin!

bmiproject.fi
@bmiproject
#bmiproject

Intensiivinen projekti tekniikan
ja lääketieteen opiskelijoille

Maikin MUUntuva Seikkailu

Lopuksi koko sivu!

”

2 0 1 7

PROJECT

”

I N N O V AT I O N

Kipparin palsta:
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lörinätarinoita: Maikkimme karkutarina,

Peruspäivä vanhana ufovankina

Maikki-lehmä oli jo pienestä pitäen nauttinut vauhdista,
lentäen matkannut kohti tuntematonta, intergalaktisille
niityille, joilla hän myös kauan sitten alieneita pakoillen
söi ihanaa ruohoa. Menneitä muisteli, avaruuspiraattiaikoja:
“Oi, jos mä takaisin saisin sen ajan, täältä ufotoverien luota
ikinä en lähtis“, ruohonmaku suussa tähtipölyä nuolaisi,
maiskutellen mietti. Kaihoten kaipasi. Vapauttaan vain.
Nytpä idean keksi, apua ongelmaan, kaltereista kauas:
mitä seuraavaksi: muistelu turhaa, avaruusvankilasta
kunnon loikka vaan tulevaisuutta kohti, sellistä eteenpäin
seuraavan aidan yli, outoon maailmaan madonreikää pitkin,
uudelle niitylle päin. Laidun niin avara, galaksin reunalla:
“Tänne jäädä vois, uudesti synnyin ja ainiaan lennän
kun täällä niin hyvä kuin nuorena taas, villinä sekä vapaana
olla”, tuumi Maikki kun perille pääsi, rakettinsa pysäköi
ja onnellisesti eli. Loppu.
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H

aaveilin tänään uudesta tietokoneesta. Nykyinen on jo vanha ja
hidas ja olisi jo aika päivittää uuteen. Ei siinä toisaalta mikään ole rikki,
haluaisin vain uuden ja paremman. “Vaihtamalla paranee” sitä sanotaan, mutta
en minä oikein tiedä mikä elämässäni
paranisi. Kuinka paljon elämänlaatuni
paranee siitä, että Mycourses latautuu
sekunnin nopeammin tai että Matlab saa
laskettua monimutkaisen laskun hieman
tehokkaammin? Mikä on oikeasti perimmäinen syy haaveelle? Mukavuudenhalu
varmaankin, sitähän me kaikki tavoittelemme. Aina vaan mukavampaa, uudempaa ja parempaa. Ihminen on eksynyt ja
erilainen jos tyytyy vaan kiltisti osaansa
eikä tavoittele koko ajan jotain parempaa.
“Luuleeko se olevansa parempi kuin me?”

Haave

H

aaveilin tänään ulkomaanmatkasta. Haluaisin päästä pois täältä.
Unohtaa hetkeksi kaikki arjen huolet ja vain antaa palaa kunnolla!! Mutta
enhän minä kuitenkaan sitten uskalla.
Ymmärrän, että velvollisuudet on hoidettava, koulussa on käytävä ja töitä on
tehtävä. Ja entäs se taloudellinenkin tilanne? Katsoin tänään youtubesta videoita missä turistit kertoivat kokemuksiaan
matkailusta. “Ihanaa, upeaa, elämäni parasta aikaa!” Toisaalta mikään ei estä minua lähtemästä ja toteuttamasta itseäni,
mutta näkymättömät kahleet pitävät
minut kuitenkin vielä maassa. En uskalla
lähteä lentoon aivan vielä. Ehkä kohta.
“Vielä tämä yksi juttu, sitten voin lähteä.”

H

aaveilin tänään sinusta. Siitä on niin
kauan aikaa kun viimeksi kuulin iloisena hersyvän naurusi ja näin lempeät kasvosi. Näin sinut sivusilmällä jokin
aika sitten. Mietin huomasitko minua. Kävelin kotiin ja katsoin sateista maisemaa
ikkunasta. “Täähän on ihan niinku jostain
tosi kliseisestä elokuvasta.” Työnsin ikävät ajatukset pois ja en miettinyt enää
mitään. Kuuntelin kuinka sadepisarat löivät ikkunaa vasten. Syksy on jo pitkällä,
ensilumi sataa kohta maahan.
Haaveilin tänäänkin sinusta.

Fin.
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Minja Axelsson

Inkubiitti vaihdossa

Perinteinen
kiljukuikkaturnaus

Teddy Kaksonen

Taikametsässä
16.12.2016
Ole siellä tai ole tetraedri
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*

*

Uusissa ohjelmissa opetus on
englanniksi ja ohjelmat ovat
englanninkielisiä

Kandidaatin tutkinnon jälkeen diplomi-insinööriohjelmaan
lmaan
- miten, milloin, mitä?
ELECin omiin DI-ohjelmiin/ pääaineisiin ei tarvitse hakea erikseen. Poikkeus: LifeTech-ohjelma,
johon vain BioIT-opiskelijat pääsevät suoraan.
Ohjelmiin siirrytään seuraavilla tavoilla:

ELECin uudet DI-ohjelmat ja niiden pääaineet
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering
*Control, Robotics and Autonomous Systems
*Electrical Power and Energy Engineering
*Translational Engineering

Uudesta Sähkötekniikan kandidaattiohjelmasta, eli
TS2013 mukaan kandidaatiksi valmistuneet /valmistuvat:
Kun haet kandidaatiksi valmistumista, ilmoitat
hakulomakkeella DI-ohjelmasi, joka kirjataan sinulle
valmistumisen yhteydessä

TAI

LIFETECH - Master’s Programme in Life Science Technologies
*Biosensing and Bioelectronics
+ majors offered by the School of Science and the School of Chemical Technology
(Access for ELEC students only with BioIT major or minor)
NANORAD - Master’s Programme in Nano and Radio Sciences
*Advanced Materials and Photonics
*Micro- and Nanoelectronic Circuit Design
*Micro- and Nanosciences
*Radio Science and Engineering
*Space Science and Technology

CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
*Acoustics and Audio Technology
*Communications Engineering
*Signal, Speech and Language Processing
+ majors offered by the School of Science (limited access for ELEC students)

Moduulirakenteesta, eli TS2005/11 mukaan kandidaatiksi valmistuneet (viimeistään 31.10.2016):
Oletko tehnyt vanhamuotoisia opintoja (esim. S- tai
AS- alkuisia)?
> Kyllä
Laadi siirtyvän
opiskelijan HOPS ja palauta se opintotoimistoon
> En
Täytä siirtymislomake
ja kun opinto-oikeus on
kirjattu, laadi HOPS
WebOodissa

into.aalto.ﬁ > kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle >
sähkötekniikan korkeakoulu > lomakkeet

ELEC-täti neuvoo

Pyörätuoliprojektin
kuulumisia
Tuomas Rantataro

Alusta asti ideana on myös ollut tehdä uusien ohjaustapojen kehittäminen
mahdollisimman yksinkertaiseksi, minkä
vuoksi ohjauslaitteiden ja pyörätuolin välissä on kannettava tietokone. Tällöin uuden ohjaimen rakentaminen pyörätuoliin
ei vaadi pyörätuolin elektronisen toiminnan tuntemista, vaan riittää, että uuden
ohjaimen kehittäjä tekee ohjelman joka
muuttaa ohjaimesta tulevan signaalin
pyörätuolin liikkumiskomennoiksi.
Ohjainten rakentamisen eristäminen
pyörätuolin toiminnasta huomattiin hyväksi ratkaisuksi, kun huomattiin kuinka
vaikeaa pyörätuolia onkaan oikeastaan
ohjata omilla ohjaustavoilla. Pyörätuoli
on hyvin valikoiva liitäntäelektroniikan
ja sisääntulosignaalin suhteen, eikä anna
juuri mitään hyödyllistä tietoa mikä signaalissa on vikana.
Lähinnä puhtaalla kokeilulla ja onnella
pyörätuolin ohjaus saatiin lopulta toimimaan, mutta ratkaisu ei ole teknisesti
eikä esteettisesti miellyttävä. Pahimpana
esimerkkinä, mikäli kannettavan tietokoneen ja pyörätuolin maat yhdistyvät, hajoaa tietokoneesta vähintään usb-portti,
sekä tietokoneen ja pyörätuolin välissä
oleva Arduino. Jokin osa saattaa myös
syttyä palamaan.

Nohevimmat ovat saattaneet jo huomata tai kuulla, että killalle ollaan rakentamassa sähköpyörätuolia erilaisilla ohjaustavoilla bioinformaatioteknologian
opintoalan esittelemiseksi. Projektin
suunnittelu lähti käyntiin keväällä 2016
muutaman vanhemman opiskelijan kesken, ja sitä seuraavana kesänä pyörätuolia
kehittämään saatiin muutama Protopaja-kurssilla ollut inkubiitti. Kurssin lopuksi
pyörätuolia saatiin jo ohjattua tietokoneen ja itse rakennetun ohjaussysteemin
välityksellä. Syksyn ajan projekti on ollut
lähes seisahtuneena ihmisten muiden kiireiden vuoksi, mutta kiireen helpottaessa ainakin allekirjoittanut aikoo jälleen
viettää aikaa tuon nelipyörän kanssa.
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Projektin alkuperäisenä ideana oli rakentaa aivokäyttöliittymällä toimiva pyörätuoli, jossa aivojen toimintaa seurataan
EEG-myssyllä. Tietyllä tavalla, kuten esimerkiksi mustan neliön, ajattelu olisi
muutettu ohjaussignaaleiksi. Selvittelyjen jälkeen todettiin, että tarpeeksi hyvälaatuinen EEG-myssy maksaisi aivan liikaa
(puhutaan viisinumeroisista summista),
joten kyseinen ohjaustapa on ainakin tällä hetkellä haudattu.
Aivo-ohjauksen ohelle suunniteltiin myös
helpommin toteutettavat kallistus- ja
katseohjaukset, jotka rakennettiinkin jo
kesällä 2016.

Itse ohjainten rakentaminen on tähän
mennessä käsittänyt lähinnä koodaamista, sillä molemmissa toteutetuissa
ohjaustavoissa käytetään hyvin valmiita
komponentteja. Katseohjausta varten
muokattiin Playstation 2 -kameraan ainoastaan infrapunaa läpäisevä suodatin
ja infrapunaledejä valaisemaan silmää,
sillä pupilli erottuu selvemmin infrapuna-aallonpituudella kuin näkyvässä valossa. Kameran videokuvasta tunnistetaan
konenäöllä pupilli, jonka liikkuessa sivusuunnassa pyörätuoli kääntyy. Ohjelma
tunnistaa myös silmänräpäytykset ja pidemmän sulkemisen, joilla pyörätuolin
voi pysäyttää. Kamera on kiinnitetty swägälippikseen, jota kuitenkin tulee pitää
lippa typerän näköisesti alhaalla, jotta
ohjaus toimii luotettavasti.
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Kallistusohjaus puolestaan toimii niin intuitiivisesti kuin voi: kallistus vasemmalle
ja pyörätuoli kääntyy vasemmalle. Myös
kallistusohjauksessa on otettu muotiseikat huomioon, sillä kallistusanturi on
kiinnitetty Otaniemessä hyvin suosittuun
aurinkolasimalliin.
Pyörätuolia ollaan jo esitelty keskeneräisenä Aalto Partyssa, sekä abeille Koe
kampus -päivänä, joissa molemmissa pyörätuoli sai loistavan vastaanoton ollen lähes yhtäjaksoisesti ihmisten kokeiltavana. Yksi abi jopa sanoi, että pyörätuolin
näkeminen varmisti hänen hakevan opiskelemaan bioinformaatioteknologiaa.
Muutamat ovat myös kehuneet hieman
raakilemaista pyörätuolia jossa näkyy
johtosotkut ja jossa pyörätuolin esittelijä käsin laittaa (välillä kaatuvan) python-scriptin pyörimään jokaiselle kokeilijalle erikseen. On kuulemma sopivan
aitoa meininkiä. Monia kiinnostaakin tietää miten pyörätuolin ohjaus toimii, joten
suunnitelmissa on projektin ollessa “valmis” näyttää havainnollistavaa grafiikkaa
ohjaustavasta tietokoneen näytöltä.

Pyörätuoli on kuitenkin vielä hyvin keskeneräinen, ja kaipaa tekijöitä. Kriittisimmät osat joihin seuraavaksi keskitytään ovat tietokoneen ja pyörätuolin
välisen elektroniikan vaihtaminen järkevämmäksi nyt kun tiedetään mikä toimii, sekä tietokoneen virran ottaminen
pyörätuolin akusta. Myös uusille hyödyllisille ja/tai hauskoille ohjausideoille on
pysyvä tarve. Kirjoittajan mielessä on
ainakin gps-automaattiohjaus, alfa-aaltoihin perustuva pyöriminen, ja dronella toteutettava 3. persoonan näkymä
omaan pyörätuoliajoon.
Mikäli haluat lähteä tekemään pyörätuolista entistä parempaa, älä epäröi ottaa
yhteyttä killan pyörätuolitoimihenkilöön,
joka aloittaa vuonna 2017. Suurta teknistä osaamista pyörätuolin kehittäminen
ei vaadi, vaan pythonin peruskurssin käyneenä ohjausjärjestelmiä saa kyllä rakennettua. Lisäksi pyörätuolia jo tekemässä
olevalla porukalla on melko hyvin kokemusta elektroniikasta ja ohjelmoinnista,
joten apuakin löytyy läheltä. Paras syy
mukaan lähtemiseen on kuitenkin itsestäänselvä: kun ei vaan jaksa kävellä.

”keskitä ilotikkusi” t. pyörätuoli, kun
ohjauselektroniikassa on jotain vikana.
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Kalsarikännit

Juhana Kuumeri

Tämän ei pitänyt mennä näin. Tämän piti
olla intellektuelli artikkeli, joka kritisoi alkoholia ja varoittaa sen vaaroista. Tämän
piti osoittaa ihmiskunnalle rationaalisen
ja itsekriittisen suhteeni kyseiseen aineeseen. Usean epäonnistuneen tekstin
kirjoitettuani olen kuitenkin vihdoin hyväksynyt, etten osaa kritisoida alkoholia. Tekstin olen kuitenkin luvannut ja
tekstin minä kirjoitan! On aika siirtyä
epätoivoisiin keinoihin: vedän vanhat
kunnon kalsarikännit ja toivon, että
huomenna herätessäni kirjoitus on ilmetynyt koneelleni!
Kalsarikännit ovat ikuisuuksia vanha
ihmiskunnan perinne, joka tutkijoiden
mukaan keksittiin jonkin aikaa sen jälkeen, kun ensimmäiset kalsarit kehitettiin. Idea on yksinkertainen: vedät
kalsarit jalkaasi ja vedät viinat kurkkuusi. Itse toteutan tänä yönä mielestäni
kaikkein vanhinta ja jalointa kalsarikännilajia: yksin ja omassa huoneessa.
Nykynuorison olen kuullut harrastavan
sosiaalisempaa joukkokalsarikänniä,
mutta minä en moisesta jaksa välittää.
Siinä ihmistenvälisessä touhotuksessa
nimittäin unohtaa, mistä tässä oikein
on kyse: alkoholin nielemisestä alusvaatteet jalassa.
Onnekseni jääkaapissani on huomattava määrä juomia, jotka eivät koskaan
päässeet matkalle, jolle ne alunperin
tarkoitettiin. Tämän yön ystäväni ovat
virolaiset Vergi ja Ofelia. Heistä voin
muovata sekä valkoisia että mustia
ryssiä, joten rasistisia kalsarikännejä
en ainakaan tule kokemaan. Lisäksi
omistan aidot ja pitkät kalsarit – fakta,
josta olen ollut hiljaa ylpeä jo pitkään.
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Narautan korkit auki ja valkoisen venäläisen viettelemänä matkani alkaa. Minne
se johtaa, en tiedä. Heti alkuun alan nostalagisoimaan ensimmäistä humalaani.
Senkin vietin yksin kotonani. Täysi-ikäiseksi tultuani, olin saanut lahjaksi pullollisen viskiä, mutten ollut tohtinut maistaa
sitä syntymäpäiväjuhlieni aikana. Vieraiden poistuttua tuo liemi muuttui kuitenkin niin vastuttamattomaksi kiusaukseksi,
että päätin ottaa kulauksen... ja toisen...
ja kolmannen...
Heräsin seuraavana päivänä sängystäni
pullo edelleen tanakasti kädessäni, joskin
pelottavan tyhjänä. Noina
nuoruuden huolettomina
päivinä en ollut saanut
moisesta edes krapulaa.
Iloista aamuani rasitti vain
se fakta, ettei äitini ollut
niin iloinen tämän ilmestyksen nähdessään. Mutta kalsarit olivat sentään
pysyneet jaloissani estäen
sen suuremmat järkytykset.
Nostalgisointia kestää sen
aikaa, että maito loppuu
huushollistani ja venäläiset muuttuvat mustiksi.
Mielentilani alkaa siirtyä
hiljalleen hiprakasta humalaan, eivätkä aatoksieni liikkeet enää ole täysin
omassa
hallinnassani.
Miksi aikaisemmat artikkelini epäonnistuivat? Mikä minua esti tekemästä muutamaa hassua argumenttia
alkoholia vastaan?
Minä aivan rehellisesti pidän alkoholia
viisasten juomana ja tärkeänä ilmiönä ihmiskunnan kehityksessä. Se antaa meille
mahdollisuuden olla sosiaalisissa tilanteissa rennosti, sillä eihän humalainen
sinä kuvasta todellista potentiaaliasi. Siispä ole huoleti ja anna mennä – ei todellista sinua tulla tuomitsemaan. Se lyhentää
harkinnan ja toiminnan välistä aikaa, mikä
mahdollistaa turhan harkitsevaistenkin

henkilöiden osallistumisen yhteiseen mukavaan. Mutta, mikä
tärkeintä, se estää meitä pysähtymästä paikoillemme. Ihmismieli on
altis jumiutumaan yksiin ja samoihin ajatusratoihin pitkiksi ajoiksi.
Tämä vie pois sekä vaihtelua että
luovuutta yksilön elämästä. Mutta
alkoholi pistää aivot sen verran erilaiseen kemialliseen ympäristöön,
että on ihme, jos mitään muutosta mielenyhtymissä ei tapahdu.
Viimeistään krapulassa, kun nääntyneet aivot epätoivoisesti yrittävät löytää vakaata tilaa,
alkavat ennalta näkemättömät assosiaatioiden yhdistelmät vihdoin kiertää
kokemuksessa. Jos joskus
olen saanut hyviä (ja huonoja) ideoita, niin krapulassa niistä suurin osa on
syntynyt.
Tämä kirjoitus itsekin on
osoitus edellisen väittämän todenmukaisuudesta. Useita päiviä yritin
keksiä jotain – mitä tahansa riittävän viihdyttävää
tekstinpätkää, että sen
uskaltaisi kiltalehteemme
sujauttaa. Mutta vasta viinapullon avattuani aukesi
myös sanainen arkkuni
ja kykyni suoltaa tekstiä
led-taustavalaistulle lcd-näytölle.
Joskin en ole siinä tilassa, että kyseisen kirjaimien kokoelman laatua
pystyisin tehokkaasti arvioimaan,
on viina (epä)onnekseni myös poistanut kaikki vaatimukseni moisesta
turhakkeesta.
Vergi ja Ofelia ovat loppumaisillaan ja Valdemar jo kuiskii jääkaappini sisuksista. Mutta tuon viiksiveikon korkkia en kyllä tänään narauta
auki, sillä aion jälleen kerran onnistua pitämään kalsarit jalassani!
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