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Innostuneella ja omaa 
osaamistaan jatku-
vasti hiovalla bioteek-
karilla on vain taivas 
rajana.  BioIT on ehkä 
maailman parhaiten 
skaalautuva ala. Sen 
voi ajatella olevan kuin 
iso laatikko, jonka opiske-
lija voi täyttää omannäköisillään pa-
likoilla. Laatikon tahkot rakentuvat opin-
tojemme ydinopinnoista: Tunnemme 
ihmisen rakenteen, ymmärrämme koodi-
rivejä, osaamme käyttää monimutkaisia 
matemaattisia malleja ja ymmärrämme 
mikrotason luonnonilmiöitä. Bioteek-
kari itse valitsee omien kiinnostuksien-
sa ja tavoitteidensa mukaisesti laatikon 
palikat. Kuvitellaan tilanne, jossa ha-
luaisin päästä vaikka Babylon Health-
in kaltaiseen yritykseen töihin. Hmm. 
Ehkä voisin lisätä laatikkooni muuta-
man markkinointipalikan ja hieman 
enemmän data-analyysiin liittyviä pa-
likoita. Mikä parasta, näitä palikoita voi 
Aallossa melko vapaasti hankkia, eikä 
aina välttämättä kurssien kautta – vaan 
myös erilaisten tapahtumien ja yhteisö-
jen kautta. Esimerkiksi hackathoneissa 
pääsee ratkomaan tosielämän haas-
teita asiantuntijoiden koutsaamana ja 
Aaltoes järjestää jatkuvasti laaduk-
kaita yrittäjyysaiheisia tilaisuuksia.

Entäpä jos olisikin 
kiinnostunut enemmän 

Nightingalen tyyppisestä yrityksestä? 
Lisään laatikkooni muutaman palikan 
biotieteiden laitokselta ja runsaasti 
koodauspalikoita. Olisiko se liian vai-
keaa? No ei missään nimessä, koska 
motivoituneen bioteekkarin laatikon 
seinämät ovat vankat ja laajat. Meillä 
on loistavat työkalut suuntautua mi-
hin tahansa ja tämä juuri on seuraus-
ta poikkitieteellisestä taustastamme.
Meidän tulisi toimia suunnannäyttäjinä 
ja brändätä paremmin BioIT:n skaalau-
tuvuutta sekä nykyisille opiskelijoil-
le että abeille. Killalla pitäisi olla sel-
keämmät rakenteet ja strategisempi 
lähestymistapa opintoihimme ja työelä-
määmme liittyen. Sen tulisi pystyä jär-
jestämään opiskelijoilleen tapoja kerätä 
näitä palikoita erilaisten laadukkaiden 
tapahtumien sekä yhteistyötoiminnan 
kautta. Miten esimerkiksi on mahdol-
lista, ettemme ole vieläkään missään 
tekemisissä Nokian terveysteknologian-
puolen kanssa? Terveysteknologia on 
tällä hetkellä merkittävintä vientitava-
raa Suomessa, mutta meillä on silti vain 
muutama yritys yhteistyöverkostossam-
me? Inkubion täytyy olla rohkeampi ja 
edistyksellisempi systeemi, koska sii-
hen meillä on varaa. Bioinformaatiotek-
nologian ällistyttävän suuri potentiaali 
on saatava näkyviin vielä paremmin.
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Bioinformaatio-
teknologia
on maailman
parhaiten
skaalautuva
kokonaisuus
Ali Salloum

Healthtech-innovaatiot ovat muuttamas-
sa maailmaa nopeasti. Babylon Health 
on startup, joka käyttää tekoälyä poti-
laiden ja lääkäreiden yhdistämiseen. 
Heidän palvelunsa tarjoaa alustan, jo-
hon käyttäjä voi joko syöttää oireita-
an tai vaikka ottaa kuvan omituisesta 
iholäikästään. Babylon Healthin fiksut 
algoritmit löytävät datakirjastostaan juu-
ri käyttäjän kohtaamiin vaivoihin eriko-
istuneen asiantuntijan ja ehdottavat sa-
man tien vapaita aikoja teletapaamiselle. 

Toinen jännittävä startup on verianalyy-
siin erikoistunut Nightingale. Yritys 
lupaa pystyvänsä kartoittamaan yli 220 
biomarkkeria yhdellä ainoalla testillä kil-
pailukykyisellä hinnalla. Ai niin – yritys 
sai juuri 7,5 miljoonan euron rahoituk-
sen. Beddit on älyttömän tyylikäs sen-
sori, joka seuraa unikäyttäytymistäsi. 
Sensoriin integroitu sovellus ehdottaa 
mittaamansa datansa pohjalta yksilöl-
lisiä tapoja unilaadun parantamiseksi.

Usein bioinformaatioteknologian 
vahvuuksiksi mainitaan ensim-
mäisenä poikkitieteellisyys ja ter-
veysalan haasteiden ymmärtämi-
nen. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
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EX-KIPPARIN     KUVAKOLLAASI

Kiitos parhaasta vuodesta! <3

EX-KIPPARIN     KUVAKOLLAASI



Mikä on 
Tuomaksen 
vastakohta?

Viemäs

Mitä Antti tienaa 
panttipulloista?

LAntteja

Anttia pyydettiin 
kertomaan vitsi 
ennen bussista 
jäämistä. Hän totesi:
”Anti olla”

Biokeppanan vitsikilpailun satoa
Kiltakummimme järjesti Biokeppanalla suuren suosion saavuttaneen paskavitsikilpailun. 

Alla satunnainen otos vitseistä.

Mikä on koirien 
rytmimusiikkiorkesteri? 

Hau Ska

Mikä on kaljan 
vastakohta?

Kanna

Mikä on Juuson 
vastakohta? 

Eiso

Henkalle kävi 
köpelösti. Siitä jäi 
jäljelle vain Ka, 
koska Henksuli

Mitä hommia 
Antti tekee?

HAnttihommia

Mikä on Henkkana 
aiemmin tunnetun 
nykyisen Ka:n 
perheen orkesteri?

Haus Ka

Mikä aikakausi oli 
postmodernismia 
ennen?

Itellamodernismi

Mikä on Joelin 
vastakohta?

Merel

Mikä eläin pakenee 
nopeasti?

Anttilooppi

Mitä Inkubion 
puheenjohtaja 
huusi saksalaisessa 
olutravintolassa?

Tuo Maß

Koonnut Eero Linna
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Kuka Star 
Warsin hahmo on 
uskovaisin?

Jewbacka

Mitä Michael 
Jackson huusi 
huonon vitsin 
kuultuaan?

 Solu! *

Mikä on Topin 
vastakohta?

Nottopi

Mistä aasialainen 
tunnistaa kissan?
Mausta

Mistä aasialainen 
tunnistaa koiran?
Hausta

Mistä aasialainen 
tunnistaa lehmän?
Jostain muusta

* Tää voi olla hankala tajuta, Ykä tarjoaa kaljan ekalle joka laittaa oikean selityksen @yrjoe

Mikä on Viivin 
vastakohta?

Playstation 6

Isä, en jaksa leikkiä 
enää mummon 
kanssa.

Turpa kii ja kerää 
luut takas arkkuun

Mikä on Vietin 
vastakohta?

Tuot

Isä, en tykkää 
mummon silmistä.

Turpa kii ja syö se 
ruoka joka sulle 
annetaan

Mikä on tila, 
kun hevimies 
vetää kuolettavan 
yliannostuksen 
kalaöljyä? 

Omegadeth.

Yhdistä oikea vastaus!

Mitä Antti Tuisku ...

tekee kassalla?
 
puhuu mielellään? 

rakastaa Otaniemessä? 

tekee vessassa? 

tekee pelatessaan?

haxaa haxaa

raksaa raksaa

kakkaa kakkaa

maksaa maksaa

saksaa saksaa
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integrity index, which is calculated based on 
the geometric shape of the dish and it’s item 
size as postulated by Sid [5]. The countability 
index IC is  determined by the base 2 logarithm 
of the items in a full set. To enable com-
parability between different food types, the 
total appeal is scaled with the speciÞc appeal 
AspeciÞc, which is a unitless number describing 
the deliciousness and social acceptance of the 
food [6] . This equation can be quite accurate 4

in some scenarios, although it does not 
consider the intoxication level of the observed 
individuals, which can decrease the accuracy 
of the prediction.

Optimal space utilisation for indoor events

Hosting a recreational event including 
extensive voluntary spasms to rhythmic 
acoustic stimulus  can be a challenging 5

endeavour. In addition to the problems 
associated with involuntary oral release of 
ingested sustenance  on the premisses, the 6

organiser has to consolidate the available 
space with the amount of invited guests. A 
party is considered lame if the space is 
unproport ionally big compared to the 
attendees, while other complaints will be 
voiced if the location becomes too crowded. 
This phenomena makes the space utilisation 
ratio (SUT) a uniquely capable indicator of the 
awesomeness of a party. While the optimal 
average available area per party guest can be 
determined experimentally, it is also described 
by an elegant mathematical relation.
In order to calculate the appropriate amount of 
space needed for each dancing individual, the 
feat movement area needs to be estimated. 
The radius r of the circle described by the 
moving feet is equal to

!  ,

where l is the length of the legs, and Θ is the 
maximum angle between leg and the vertical 
axis. This angle can be estimated for both 
genders as 30°  This angle assumes casual 7

clothing among the participants. Formal attire 
will decrease this value, while sweatpants 
increase it signiÞcantly. The consideration of 
these factors is outside the scope of this 
paper . The ratio between the leg length l and 8

a person’s height h is approximately equal to 
the golden ratio ɸ. It is deÞned as 

!  .

Expressing the required dancing area 
depending on the height h yields

!  .

However, not all of this space is needed by the 
dancer at all times, since most dancers 
considered in this paper feature a maximum of 
two legs. This allows for some of the space to 
be used temporarily by other dancer, thereby 
decreasing the individually needed area. 
According to [7], the overlap factor can be 
calculated depending on two factors: The 
(average) rapidity of the movements, and the 
comfort level for random physical interactions. 
For the observed Finnish population, both 
these values are rather low compared to the 
European average. Interestingly the calculated 
overlap factor is almost exactly equal (to 5 
digits) to the inverse value of π. This results in 
an optimal area per person of

 !  .

For an average height of party guests of 
173.95 cm (assuming mostly Finnish party 
guests and a male/female ratio of 1:1), this 
results in an average area of 0.29 m2 per 
person, or 3.46 people per square meters. A 
SUT value of this proportion should be 
targeted when organising a party which 

r = l × sin(θ )

a + b
a

=
a
b

= ϕ ≈ 1.618

A =
h2π
4ϕ2

Aopt =
h2

4ϕ2

 A pizza would be a 9.5 on the Tribbiani scale, while a cat is a 2.1E-3. These values can vary for 4

different demographics as well as geographic areas.
 Again, youth culture calls this "dancing". However, in this context some would consider the 5

occurring movements an insult to actual dancing, and the term should be used with caution.
 The process of vomiting is sometimes referred to as "doing a supermodel push-up".6

 Men are generally less ßexible, but often show less restraint in showing their questionable skills.7

 It is only acceptable to wear sweatpants to a party for either professional athletes or idiots. Any 8

person encountered at a party will statistically be likely to belong to the latter group.
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involves dancing, in order to achieve high 
satisfaction ratings by the audience.
A more rigorous analysis of these phenomena 
will be presented at the Annual conference for 
optimal space utilisation in Nebraska City in 
August 2017 .9

Further Þndings

The amount of data available to study partying 
is staggering, and additional discovered 
phenomena will be presented in due time. The 
description of party entrance areas with ßuid 
dynamics is one possible research area, as is 
the possibility to model party guest movements  
between the bar and the dance ßoor as 
energetic  particles in gravitational Þeld with 
black body radiation. These will be interesting 
topics for future research.
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 The author has to admit that he is not overly enthusiastic about this event, since the theme of the 9

conference dictates that at least 17 people share a single room, half of which will be Tetris fanatics.

Fig. 1 - Overall appeal of a food container based on 
completeness of dish, integrity index [5] and countability 
index. A full container will be more attractive than an empty 
one. Source: [8]
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integrity index, which is calculated based on 
the geometric shape of the dish and it’s item 
size as postulated by Sid [5]. The countability 
index IC is  determined by the base 2 logarithm 
of the items in a full set. To enable com-
parability between different food types, the 
total appeal is scaled with the speciÞc appeal 
AspeciÞc, which is a unitless number describing 
the deliciousness and social acceptance of the 
food [6] . This equation can be quite accurate 4

in some scenarios, although it does not 
consider the intoxication level of the observed 
individuals, which can decrease the accuracy 
of the prediction.

Optimal space utilisation for indoor events

Hosting a recreational event including 
extensive voluntary spasms to rhythmic 
acoustic stimulus  can be a challenging 5

endeavour. In addition to the problems 
associated with involuntary oral release of 
ingested sustenance  on the premisses, the 6

organiser has to consolidate the available 
space with the amount of invited guests. A 
party is considered lame if the space is 
unproport ionally big compared to the 
attendees, while other complaints will be 
voiced if the location becomes too crowded. 
This phenomena makes the space utilisation 
ratio (SUT) a uniquely capable indicator of the 
awesomeness of a party. While the optimal 
average available area per party guest can be 
determined experimentally, it is also described 
by an elegant mathematical relation.
In order to calculate the appropriate amount of 
space needed for each dancing individual, the 
feat movement area needs to be estimated. 
The radius r of the circle described by the 
moving feet is equal to

!  ,

where l is the length of the legs, and Θ is the 
maximum angle between leg and the vertical 
axis. This angle can be estimated for both 
genders as 30°  This angle assumes casual 7

clothing among the participants. Formal attire 
will decrease this value, while sweatpants 
increase it signiÞcantly. The consideration of 
these factors is outside the scope of this 
paper . The ratio between the leg length l and 8

a person’s height h is approximately equal to 
the golden ratio ɸ. It is deÞned as 

!  .

Expressing the required dancing area 
depending on the height h yields

!  .

However, not all of this space is needed by the 
dancer at all times, since most dancers 
considered in this paper feature a maximum of 
two legs. This allows for some of the space to 
be used temporarily by other dancer, thereby 
decreasing the individually needed area. 
According to [7], the overlap factor can be 
calculated depending on two factors: The 
(average) rapidity of the movements, and the 
comfort level for random physical interactions. 
For the observed Finnish population, both 
these values are rather low compared to the 
European average. Interestingly the calculated 
overlap factor is almost exactly equal (to 5 
digits) to the inverse value of π. This results in 
an optimal area per person of

 !  .

For an average height of party guests of 
173.95 cm (assuming mostly Finnish party 
guests and a male/female ratio of 1:1), this 
results in an average area of 0.29 m2 per 
person, or 3.46 people per square meters. A 
SUT value of this proportion should be 
targeted when organising a party which 
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Abstract
Much of the long Teekkari culture is still shrouded 
in  mystery,  and  accurate  descriptions  of  the 
mechanisms  behind  their  wild  lifestyle  remain 
scarce.  This  study  presents  new insights  into  the 
psychological effects of food container choices on 
party  snack  consumption,  as  well  as  a  novel 
approach  to  optimal  spatial  control  for 
entertainment  events.  These  results  conÞrm  that 
even the Teekkari culture conforms to some basic 
principles in consumer psychology, group mentality 
and spatial physics.

The Teekkari culture

The Teekkari culture is a unique form of social 
grouping characterised mostly by rowdy 
parties, excessive alcohol consumption,  and 
diminished educational motivation, organised 
in a tribe-like structure [1]. It has existed inside 
the more moderated Finnish culture for more 
than a century, without loosing any of its 
momentum. Members of the Teekkari lifestyle 
have been attributed with "a strong sense of 
pride and general apathy for external opinions" 
[2], and sometimes face prejudice and 
incomprehension by outsiders. Previous 
research has determined that this is mostly 
due to the lack of information available about 
this group of people [3]. This study aims to 
correct this deÞcit by presenting new evidence 
that the Teekkari culture is in fact a strange 
one, but there are some psychological, social 
and societal characteristics consistent with 
ordinary societies.

Consumption container choice

One interesting revelation from observing 
multiple gatherings with acoustic stimulation 
and hydration  was a noticeable preference for 1

more intact nutrient containers. When given 
the choice between similar food options, there 
was a signiÞcant tendency for the participants 
to choose the container with the highest 
amount of remaining edible items. This 
behaviour is more distinct for food types with 
high entropy: Participants chose a full bowl of 
chips  over a half empty bowl with 76% 2

likelihood, while for chocolate cake bites the 
contestants favoured the full plate with only 
65%. Viscous liquids (like a cream dip for 
cucumbers) and ßuids (punch) had even 
higher preference scores, with 83% and 92% 
respectively.
Another factor that inßuences the food choice 
of Teekkari party guests is the integrity index . 3

The participants were less likely to pick from a 
completely full container, if the completeness 
of the dish could easily be recognised. A plate 
of cookies that is neatly stacked will be 
disregarded in favour of a random pile of 
cookies with the same number of pieces.
The third factor on food consumption as 
determined by this study is countability. The 
easier it is to compare the remaining items 
with the complete food instalment, the higher 
the inhibition to consume said leftover pieces. 
Participants were highly reluctant to take the 
last pizza slice, since each slice is a signiÞcant 
part of the whole pizza. This reluctance 
diminishes for more fragmented foods, as 
observed for crackers and gummy bears.
Overall, the observations can be combined 
into a semi-accurate equation, describing the 
appeal of a food container based on its 
characteristics

!  ,

where Atotal is the overall appeal, and C is the 
completeness of the dish in [0,1]. II is the 

Atotal =
C

II * Ic
* A−1

specif ic

 youth culture refers to these events as a "party"1

 Barbecue ßavour and sour cream chips were tested.2

 sometimes called conceivable completeness of contents [4]3
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involves dancing, in order to achieve high 
satisfaction ratings by the audience.
A more rigorous analysis of these phenomena 
will be presented at the Annual conference for 
optimal space utilisation in Nebraska City in 
August 2017 .9

Further Þndings

The amount of data available to study partying 
is staggering, and additional discovered 
phenomena will be presented in due time. The 
description of party entrance areas with ßuid 
dynamics is one possible research area, as is 
the possibility to model party guest movements  
between the bar and the dance ßoor as 
energetic  particles in gravitational Þeld with 
black body radiation. These will be interesting 
topics for future research.
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integrity index, which is calculated based on 
the geometric shape of the dish and it’s item 
size as postulated by Sid [5]. The countability 
index IC is  determined by the base 2 logarithm 
of the items in a full set. To enable com-
parability between different food types, the 
total appeal is scaled with the speciÞc appeal 
AspeciÞc, which is a unitless number describing 
the deliciousness and social acceptance of the 
food [6] . This equation can be quite accurate 4

in some scenarios, although it does not 
consider the intoxication level of the observed 
individuals, which can decrease the accuracy 
of the prediction.

Optimal space utilisation for indoor events

Hosting a recreational event including 
extensive voluntary spasms to rhythmic 
acoustic stimulus  can be a challenging 5

endeavour. In addition to the problems 
associated with involuntary oral release of 
ingested sustenance  on the premisses, the 6

organiser has to consolidate the available 
space with the amount of invited guests. A 
party is considered lame if the space is 
unproport ionally big compared to the 
attendees, while other complaints will be 
voiced if the location becomes too crowded. 
This phenomena makes the space utilisation 
ratio (SUT) a uniquely capable indicator of the 
awesomeness of a party. While the optimal 
average available area per party guest can be 
determined experimentally, it is also described 
by an elegant mathematical relation.
In order to calculate the appropriate amount of 
space needed for each dancing individual, the 
feat movement area needs to be estimated. 
The radius r of the circle described by the 
moving feet is equal to

!  ,

where l is the length of the legs, and Θ is the 
maximum angle between leg and the vertical 
axis. This angle can be estimated for both 
genders as 30°  This angle assumes casual 7

clothing among the participants. Formal attire 
will decrease this value, while sweatpants 
increase it signiÞcantly. The consideration of 
these factors is outside the scope of this 
paper . The ratio between the leg length l and 8

a person’s height h is approximately equal to 
the golden ratio ɸ. It is deÞned as 

!  .

Expressing the required dancing area 
depending on the height h yields

!  .

However, not all of this space is needed by the 
dancer at all times, since most dancers 
considered in this paper feature a maximum of 
two legs. This allows for some of the space to 
be used temporarily by other dancer, thereby 
decreasing the individually needed area. 
According to [7], the overlap factor can be 
calculated depending on two factors: The 
(average) rapidity of the movements, and the 
comfort level for random physical interactions. 
For the observed Finnish population, both 
these values are rather low compared to the 
European average. Interestingly the calculated 
overlap factor is almost exactly equal (to 5 
digits) to the inverse value of π. This results in 
an optimal area per person of

 !  .

For an average height of party guests of 
173.95 cm (assuming mostly Finnish party 
guests and a male/female ratio of 1:1), this 
results in an average area of 0.29 m2 per 
person, or 3.46 people per square meters. A 
SUT value of this proportion should be 
targeted when organising a party which 
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Visualization -kurssii, Maari-L, Espoo, 2017

Fig. 2 - Demonstrative figure of the proportions used in 
human measurements for space optimization.  Source: [8]
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“Lupaan myös 
toteuttaa kesän 
aikana kultaisen 
lehmän josta voi 

lypsää kotite-
koista kermali-

kööriä (tai budje-
tin salliessa ihka 
aitoa baileysiä!)”

-Paavo Hietala
15



“Baileysia tuottavaa kultaista lehmää toki on vaikea luvata”
-Tuomas Rantataro

Näistä lähtökohdista sai alkunsa kiltamme 
vuosijuhlilla ihastuttanut kultainen Maik-
ki-lehmä jonka utareista saa lypsettyä Bai-
ley’siä tai muuta vapaavalintaista nestettä. 
TTE-rahastolle toimitetun hakemuksen mu-
kaisesti lopullinen tuotos on liikuteltavalle 
jalustalle sijoitettu, aidon lehmän kokoinen 
patsas joka ilmentää teekkarihenkeä ja he-
rättää huomiota vieraiden keskuudessa.

Toisin kuin vuosijuhlatoimikunnan kähmy-
viestien perusteella voisi olettaa, ei projekti 
lähtenyt kunnolla käyntiin ennen rahoituk-
sen varmistumista ja paljastuspäivämää-
rän lähestymistä riittävän lähelle. Alustava 
suunnittelu aloitettiin marraskuussa, jolloin 
hahmottelimme projektin tavoitteen, aika-
taulun ja alustavan rakennussuunnitelman 
sekä arvioimme materiaalitarpeet rahoitus-
hakemusta varten. Varmistimme samaan 
aikaan myös rakennustilan Design Facto-
ryltä projektia varten, sillä harvaan pajaan 
mahtuu kokonainen lehmä. 

Muutaman mutkan kautta pyyntömme na-
vettaneliöistä päätyi oikealle ihmiselle, joka 
antoi meille luvan rakentaa patsaan yhden 
viikonlopun aikana. Tammikuussa teim-
me lopulliset suunnitelmat ja aikataulun 
3D-mallin avulla ja määritimme samalla 
mahdollisimman tarkasti tarvittavien ma-
teriaalien määrät.

Ensimmäinen askel lopullisen tuotoksen 
kanssa oli tilata lypsyjärjestelmä heti ra-
hoituksen varmistuttua joulukuun alussa. 
Ainoa varteenotettava vaihtoehto oli uta-
reita muistuttava kastikeannostelija jonka 
tilasimme Iso-Britannialaiselta toimitta-
jalta. Tilaukseen kuului 4,5-litrainen säiliö 
sekä neljä silikonista “utaretta”. Tilauksen 
käsittelyssä sattuneen virheen vuoksi saim-
me kolme silikonista pursotinta sekä yhden 
perusmallin jonka materiaali ei myyjän mu-
kaan välttämättä kestä pitkää altistusta al-
koholipitoiselle nesteelle. 

Säiliön hankittuamme aloimme etsimään 
sopivia putkia joiden avulla saisimme yh-
den säiliön jaettua neljälle utareelle. Pää-
kaupunkiseudun putkiliikkeet tuloksetta 
kierrettyämme saimme viimeisen kaupan 
myyjältä vinkin Espoon perukoilla vaikut-
tavasta “Suomen parhaasta putkimie-
hestä”, joka voisi rakentaa juuri sellaisen 
jako-osan mitä tarvitsisimme. Lähdimme 
välittömästi yhden pu-
helun jälkeen kyseisen 
herran autotallipajal-
le, jossa selvisi pienen 
pohdinnan jälkeen, 
että säiliön liitin ei ol-
lut standardimallinen 
joten tarvittavien osien 
koneistaminen maksaisi 
maltaita. 

Jäimme kuitenkin ihaste-
lemaan pajan CNC-ko-
netta, talon lämmityk-
sen automaatiota sekä 
sodanaikaista pommi-
suojaa noin puoleksi 
tunniksi sillä oppaamme 
oli ilmeisen innoissaan 
esitellessään edellä mai-
nittuja asioita. Ainoaksi 
vaihtoehdoksi jäi todeta, 
että lehmällämme tulee 
olemaan yksi toimiva 
utare ja kolme kosmeet-
tista utaretta.

Helmikuun lopussa aloi-
timme lehmän raken-
tamisen Design Factoryn 
puuhabunkkerissa kokoamalla puisen run-
gon lehmälle ja jalustalle sekä päällystä-
mällä lehmän muotoja mukaillen patsaan 
6-kulmaisella kanaverkolla suunnitelmien 
mukaisesti. Tässä vaiheessa aloimme jo 
hieman jännittämään aikataulun pitämisen 
puolesta ja siirryimme rauhallisesta työs-
kentelystä 10 tunnin työpäiviin viikon jokai-
sena päivänä. 

Verkon muotoilu onnistui ennakko-oletuk-
sista poiketen melko helposti, mutta aikaa 
muotojen hiomiseen saimme silti kulu-
maan noin kolme päivää. Teimme samalla 
tarvittavat luukut Bailey’s-säiliötä ja suusta 
takapuoleen ulottuvaa kantoparrua varten 
sekä muotoilimme korvat tiheästä vaah-
tomuovista. Päällystimme jalustan rungon 
vanerilla ja Tuoman kaapista löytyneellä 

mustalla lakanalla jonka 
saimme onneksemme 
silitettyä DeFan tekstiili-
pajalla.

Sanomalehtisuikalei-
den liisteröinnistä ns. 
laminointimenetelmäl-
lä löytyi heikosti tie-
toa internetistä, mutta 
pienellä päättelyllä ja 
kokeilulla päädyim-
me lopulliseen ratkai-
suun jossa liisteröimme 
suikaleita vuorotellen 
pitkittäis- ja poikittais-
suunnassa päällekkäin 
ja annoimme kerros-
ten kuivua liisteröintien 
välissä homehtumisen 
välttämiseksi. 

Ensimmäinen kerros 
ei tarttunut paljaaseen 
metalliverkkoon vatsan 
kohdalla, joten raken-
simme nopeasti telineen 
lehmälle ja käänsimme 
sen selälleen peläten 

jatkuvasti rikkovamme 
jotain, sillä runkoa ei oltu suunniteltu vas-
taavia temppuja silmälläpitäen. Lisäsimme 
kerroksia 12 tunnin välein, jolloin 5-6 ker-
roksen työstämiseen meni kolme päivää. 

Liisterin kuivuttua 24 tuntia aloitimme 
maalaamisen kullanvärisillä spraymaaleilla 
joita kului odotuksiin nähden huomattavas-
ti enemmän.  
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Aukeaman kuvat: Polyteekkarimuseo ja Minna Seppälä

Ohuita kerroksia tarvittiin keskimäärin 4 
jotta sanomalehtien suuri kontrasti peit-
tyisi kullan alle eivätkä talousuutiset olisi 
enää nähtävissä lehmän kyljessä. Maala-
uksen jälkeen suihkutimme pari kerrosta 
kiiltävää lakkaa kultamaalin päälle kiillon 
lisäämiseksi ja maalipinnan suojaamiseksi 
roiskeilta ja muulta kosteudelta. Lopuk-
si 3D-tulostimme nimikyltin jalustaan ja 
maalasimme sen lehmän tapaan kullan-
värisellä spraymaalilla.

Lehmä valmistui pari päivää ennen Apop-
toosi XIII:tä ja vietti viimeiset päivänsä 
ennen h-hetkeä allekirjoittaneen raken-
nustiimin jäsenen olohuoneessa. Kirjoi-
tushetkellä lehmä on esillä polyteekka-
rimuseossa ja odottaa varastointipaikan 
löytymistä. Kiitos runko- ja liisteribileissä 
auttaneille eli Tuomalle, Janinalle, Aapolle, 
Markukselle ja MUUlle Apoptoosi XIII -toi-
mikunnalle sekä TTER:lle, jota ilman proj-
keti ei olisi onnistunut!
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Ulkomaankirjeenvaihtajien
kirjeenvaihtoraporttikirje

Oltuamme kaukana kotoa pitkän tovin iski tarve ottaa pieni yhteys 
koti-Suomeen. Ikävöimme Niemen vilkasta elämää ja runsasta kaljaa. 
Luminen Wappu jäi tänä vuonna väliin, mutta kaukomaiden onnen 
sokaisemina ryhdyimme toimenpiteisiin. Päätimme vihdoin, että S’napsi 
saisi kuulla kaikista jännittävistä oikuista, joita urheat ulkomaankirjeen-
vaihtajat matkoillaan kohtaavat. Täten esittelemme Teille ylpeänä 
tuotoksemme, jonka laatu (kenties) ylittää tämän esittelytekstin. 

<3:llä Linda ja Pauliina

Toim. huom. Tämä teksti tuotettiin kuukausia kestäneellä sananvaihdolla Sveitsin ja Chilen 
välillä.
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Sveitsi

Sveitsi on kaunis, elintasoltaan Pohjoismaita vastaava maa Ranskan, 
Saksan, Itävallan, Liechtensteinin ja Italian keskellä. Maa on voimakkaasti 
jakautunut ranskan-, saksan- ja italiankielisiin osiin, ja näiden maiden 
vaikutukset kulttuuriin näkyvät selvästi eri alueilla. Virallisia kieliä on 
neljä, aiemmin mainittujen lisäksi pieni vähemmistökieli retoromaani. 

Vaihtarina Sveitsin Lausanne on osoittautunut mainioksi kohteeksi. Suurin 
miinus on maan kalleus, mikä todellakin näkyy arkielämässä. Suurin osa 
ruokatarvikkeista on hieman Suomen hintatasoa korkeammalla, ja pienet lisät 
kerääntyvät tehokkaasti vaihdon aikana. Äkkiäkös sitä ryhtyi kasvissyöjäksi, sillä 
liha ja kala ovat erityisen kalliita. Kallista on myös asuminen, julkinen liikenne, 
junat ja hotellit. Sen sijaan parhaita puolia ovat erinomainen yliopisto, aktiivinen 
vaihtarijärjestö, halvat lennot ympäri Eurooppaa ja upeat vuorimaisemat.

Yleistä
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Chile

Chile on yksi Latinalaisen Amerikan kehittyneimmistä maista, mutta siitäkin 
huolimatta suomalaisella kyllä riittää sopeutumista täkäläiseen elämänmenoon. 

Tuoreat ruokatarvikkeet saa halvimmalla katukojuista, kaupungilla vaeltelee 
kissoja ja koiria, eikä minnekään yleensä ole erityisen kiire. Asioilla on tapana 
järjestyä, vaikka ne hoidettaisiinkin länsimaisesta näkökulmasta katsottuna todella 
epätehokkaalla tavalla. Paikalliset ovat ystävällisiä ja avuliaita, ja kulttuuri yleisesti 
on todella yhteisöllinen. Hintatasoltaan Chile on yllättävän lähellä Suomea, mutta 
mm. asuminen, julkinen liikenne, alkoholi ja hedelmät sekä vihannekset ovat edullisia.

Chile on vaihtokohteena täydellinen avoimille seikkailijoille, jotka tahtovat 
oppia espanjaa. Maalla on runsaasti tarjottavaa niin luonnon kuin kulttuurinkin 
ystäville, ja kiinnostavia reissukohteitakin riittää ympäri Etelä-Amerikkaa.

Yleistä
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Sveitsi

École Polytechnique Fédérale de Lausanne eli EPFL on niitä niin kutsuttuja huippuylio-
pistoja: vertailuissa EPFL on manner-Euroopan ensimmäisellä tai toisella sijalla, ja kun 
lisätään Brittien huippuyliopistot laskuihin, se kuuluu siltikin koko Euroopan top 5:een.

Sijoitukset huomaa niin koulun ilmapiirissä kuin kurssien laadussa. Keskimäärin 
luennoitsijat ovat motivoituneita ja jopa innostavia, ja kursseihin sisältyy usein 
hyvin järjestettyjä labroja ja käytännön töitä. Toisaalta kursseilla ei ole juuri 
mitään pakollisia tehtäviä tai töitä, joten lukukauden aikana pitää potkia 
itsensä opiskelemaan ja arvosana perustuu 100 % lopputenttiin. Life Science 
-linjan kursseilla osataan kuitenkin kokemukseni mukaan erityisen hyvin liittää 
opiskeltavat aiheet biologiseen kontekstiin, mikä tekee kursseista mielenkiintoisia.

Kampus sijaitsee Léman-järven rannalla, mistä on upeat näkymät Ranskan 
Alpeille. Mielenkiintoisin rakennuksista on varmasti tuo reikäjuustoa muistuttava 
Rolex Learning Center, jonka takana myös perinteisempi kampusalue näkyy.

Yliopistot

24 Kuka elää täysillä?

Chile

Universidad Técnica Federico Santa María eli USM kuuluu Latinalaisen 
Amerikan parhaimmistoon insinööritieteissä ja onkin tunnettu ympäri Chileä 
arvostettuna yliopistona, jonne hakeutuvat motivoituneimmat opiskelijat.

Yhdestä lukuvuodesta USM:ssa saavat paikalliset pulittaa lähes 6000 euroa, mikä on 
Chilessä hieman keskiarvoa enemmän. Yliopisto Chilessä on paljon Suomea kou-
lumaisempaa ja kursseista riippuen se voi olla todella stressaavaakin. On läsnäol-
opakkoa ja jokaviikkoisia kokeita, luennoilla ylläripistareita ja taululla laskemista. 

USM:n pääkampus Valparaísossa on kaunis, vehreä ja linnamainen alue upealla 
merenrantanäkymällä muutaman kilometrin päässä keskustasta. BioIT:a vastaavaa 
koulutusohjelmaa ei USM:sta löydy, mutta täällä voi mainiosti lukea itselleen 
kansainvälisen sivuaineen vaikkapa kemiasta, tietotekniikasta tai taloudesta. 
Opinnot ovat espanjaksi, mutta tarjolla on myös muutamia englanninkielisiä kursseja.

Yliopistot
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Sveitsi

1) Vuoret  ja  luonto. 
Jos jotain Sveitsissä kannattaa kokea 
niin ehdottomasti vuoret. Lausannessa 
Alpit näkyvät päivittäin Ranskan kanssa 
jaetun Léman-järven vastarannalta, 
ja lähimmille vuorille on vajaan tunnin 
junamatka. Laskettelu ja patikointi ovat 
valtavan suosittuja, ja näkemisen arvoisia 
ovat myös lukuisat pienet vuoristokylät.

3) Suora demokratia.
Sveitsi on kantoneista koostuva 
liittovaltio, jonka peruspilareihin kuuluu 
suora demokratia. Sen ääri-muoto 
on kahdessa kantonissa yhä käytetty 
Landsgemeinde, jossa äänestyspäivänä 
keräännytään kantonin keskukseen 
keskustelemaan äänestettävistä 
aiheista ja lopulta äänestämään 
avoimella käsiäänestyksellä (ihan 
oikeasti).

2) Modernit kaupungit. 
Sveitsin kaupungit ovat moderneja 
ja toimivia. Julkinen liikenne kulkee 
moitteettomasti ja kaupungit pidetään 
erittäin siisteinä. Monet kaupungit, 
kuten myös Lausanne, on kuitenkin 
rakennettu ylämäkeen, joten nousuihin 
kannattaa varautua. Eräs vaihtari 
tokaisikin osuvasti: “Everything good in 
this country is on top of a fucking hill”.
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5) Ja tietenkin suklaa.
Sveitsiläiset ovat yksinkertaisesti valtavan 
ylpeitä suklaastaan. Maitosuklaa 
keksittiin Sveitsissä, samoin kuin 
nykyään käytetty puristusmenetelmä 
valmistuksen aikana. Kuuluisimpia 
suklaanvalmistajia ovat Sveitsin vanhin 
merkki Cailler, laajimmin levinnyt Lindt 
sekä Matterhorn-vuoresta inspiroitunut 
Tobleronen keksijä Tobler.

4) Fondue.
Yleensä 50-50 suhteessa Gruyère- 
ja Vacherin-juustoista viiniin tehty 
juustosula Fondue on tuhtia mutta 
herkullista syötävää. Juustoon 
dipattavan leivän tiputtaminen 
haarukasta kattilaan on “katastrofi”, 
mutta tarinat siitä mitä silloin pitää 
tehdä vaihtelevat - jotkut sanovat, että 
tiputtaja on muulle seurueelle velkaa 
viinipullon, kun taas toiset vannovat, 
että ensimmäisestä rikkeestä pitää 
juosta kolme kertaa talon ympäri ja 
toisesta uida Lac Lémanissa 20 kg:n 
painoon sidottuna…

Top 5 faktaa
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1) Uskomaton luonto
Chile on kapea ja pitkänmallinen 
maa, minkä vuoksi siellä pääsee 
ihmettelemeään todella moninaista 
luontoa. Maata rajaa lännestä 
Tyyni valtameri ja idästä jylhät 
Andit. Pohjoisesta löytyy rutikuivaa 
autiomaata silmänkantamattomiin, 
etelämmästä taas vehreää metsää, 
järviä ja jylhiä vuoria. Etelä-Amerikan 
mantereen eteläkärjessä sijaitseva 
Patagonia on ehdottomasti place 
to see before you die kuvankauniine 
vuoristolaguuneineen ja loputtomine 
vaellusmahdollisuuksineen.

2) Monipuolinen ilmasto
Eteläisellä pallonpuoliskolla 
vuodenajat ovat Suomeen nähden 
käänteiset. Paikallinen syyslukukausi 
kestää maaliskuusta heinäkuuhun 
ja kevätlukukausi taas elokuusta 
joulukuuhun. Otsonikerros Chilen 
kohdalla on ohentunut niin, että 
aurinko täällä on hyvin voimakas, 
ja aurinkorasvan unohtumisen kyllä 
huomaa. Keski-Chilessä on kesäisin 
kuuma ja talvisin äärimmäisen 
hyytävät 10 astetta. Ei ehkä kuulosta 
ylitsepääsemättömältä pohjoismaisen 
ilmaston karaisemille suomalaisille, 
mutta kun rakennuksia ei ole tapana 
lämmittää, niin sisätiloissa saa kyllä 
palella villavaatteisiin ja kaulahuiviin 
kietoutuneena.

Chile

28 Kuka on yksin perjantaina?

5) Pisco
Chilessä ei voi käydä kokeilematta 
paikallista rypäleviinaa piscoa! 
Blandiksena voi käyttää lähes mitä 
tahansa spritestä kokikseen tai toniciin. 
Baareissa piscolan sekoitussuhde on 
seuraavanlainen: vapaalla kädellä 
aivan sairaasti piscoa, päälle hieman 
kokista väriksi ja tölkki lasin kylkeen.

4) Chilen “espanja”
Sanotaan, että kun on kerran oppinut 
ymmärtämään Chilen espanjaa, tuntuu 
mikä tahansa muu espanja lastenleikiltä. 
Paikalliset pudottavat sanoista kirjaimia, 
lausuvat s:n h:na ja ennen kaikkea 
kertovat asiansa älyttömän nopeasti 
sanoja toisistaan erottamatta ja välissä 
hengittämättä. Haastetta arkipäiviin 
lisäävät myös Chilen omat murresanat 
ja poikkeavat verbitaivutukset. Aallon 
puolesta vaadituilla kahden vuoden 
espanjanopinnoilla kuitenkin selviytyy 
oikein hyvin, ja lisää tulee opittua 
väistämättäkin, sillä ympärillä ei paljon 
englantia puhuta.

3) Maanjäristykset
Chile kuuluu maailman seismisesti 
aktiivisimpiin maihin, eli se maa jalkojen 
alla todellakin ilmoittelee itsestään aika 
ajoin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
välttämättä täytyisi kuolla liian nuorena, 
tai että valtava tsunami pyyhkäisisi 
pian mukanaan koko kaupungin, 
vaan että esimerkiksi huoneen seinään 
saattaa ehkä tulla halkeama. Ilmiö on 
paikallisille niin tavallinen, että vasta yli 
6 magnitudin maanjäristyksiä aletaan 
noteerata jollain asteella. Kannattaa 
kuitenkin pitää mielessä nopeimmat 
reitit juosta vuorten päälle turvaan...

Top 5 faktaa
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Bulkkikalja-
arvostelu
Aapo Rantala, Tuomas Rantataro 
ja pari muuta toimituksen juoppoa

Vaikka craft beerit maistuisivatkin miten hyvältä tahansa, 
aina ei opiskelijalla ole varaa parhaimpaan tai edes siihen 
keskinkertaiseen. Silloin pitää tyytyä bulkkikaljaan. Tämä 
alkoholia etäisesti muistuttava neste teki saman saksalaisille 
oluille kuin roiskeläppä teki italialaisille pitsoille. Jokainen 
meistä varmasti tuntee seuraavat juomat, joten päätimmekin 
selvittää mikä bulkkikaljoista on todellinen ykkönen (niin sanottu 
ykkösolut hehehehehehehe), jotta kiltalaisten ei tarvitsisi tyytyä 
sekundaan. Testiin valikoitui satunnainen otanta kaikkien 
yleisesti tuntemia halvimpia merkkejä.

Olvi III (4,5%)

Positiivisesti suomalainen. Ei saa olla 
negatiivisesti suomalainen. Kultainen väri, 
haalea. Näyttää pissalta. Vaahtoaa runsaasti 
joka toinen kerta kuten kuvassa näkyy. 
Kupliminen vähäistä. Kuplan keskihalkaisija 
noin yksi mikrometri. Vaahto on hyvin 
geneeristä, muodostaa 5-vuotiaan nypläämää 
pitsiä vähänlaisesti. Tuoksuu ruoste, teräs, 
metalli, graniitti, Suomen kiviperä. Toisella 
sieraimella haistettuna tuoksuu samalta. 
Ei tuoksu humala. Ehkä lievästi tuoksuu 
alkoholi. Tuoksuu pahalta. Ensimaku hyvin 
mitäänsanomaton, keskimaussa lievää 
leipämäisyyttä, jälkimaku katoaa heti kuin 
keväinen ilta-aurinko. Ei juurikaan makua, 
aika vesimäistä. Vaikea keksiä hyviä puolia. 
Helposti dokattavaa, ei ole niin paljoa 
pahaa makua että estäisi juomista. Ei 
maistu positiivisuus eikä suomalaisuus. Hyi. 
Ihan vitun tylsä olut. Tuoksussa vivahteita 
koiranruuasta. Loppua kohden karvastuu.

Tölkin kyljestä: “Panimomestari William 
Gideon Åberg ja rouvansa Onni perustivat 
juoppouden poistamiseksi panimon Iisalmeen 
vuonna 1878. Samalla paikalla pannaan 
edelleen laatuolutta. Sydämemme asiana 
on tänäänkin tarjota Sinulle aito olutelämys 
alkaen pastöroimattomuudesta. Teemme 
oluemme ylpeydellä, sillä itsenäisenä 
suomalaisena panimona 1800-luvulta on 
säilynyt ainoastaan Olvi.”

Todenmukaisempi mainoslause tölkin 
kylkeen: “Panimomestari William Gideon 
Åberg ja rouvansa Onni perustivat 
juoppouden poistamiseksi panimon 
Iisalmeen vuonna 1878. Samalla paikalla 
pannaan edelleen etäisesti olutta 
muistuttavaa litkua. Sydämemme asiana on 
tänäänkin tarjota Sinulle huono olutelämys 
alkaen mauttomuudesta. Teemme oluemme 
ylpeydellä, sillä itsenäisenä suomalaisena 
panimona 1800-luvulta on säilynyt ainoastaan 
Olvi, koska kukaan ei halua ostaa tällaista 
“olutta” tekevää panimoa.”
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Karjala III (4,5%)

Suomi takaisin Karjalalle. Ja Takaisin. 
Sihahduksessa ei reilusti luonnetta. Vaahtoa 
ei ole paskaakaan, pitseistä ei tietoakaan. 
Pääväri olviin verrattuna ylhäältä tummempi. 
Kuplia 5 kpl, halkaisia 2 mikrometriä. Vähäistä 
kuplimista. Grillimakkaraa tuoksussa, eroaa 
Pirkka-oluesta. Tuoksuu sytysneste ja hiilet, 
sammal, Venäjän karhu ja punakone. Maku: 
hyi vittu, aina yhtä pahaa. Ensimaku sellanen 
kamalahyiällöttävää-elämys. Keskimaussa 
yllättävää rakeisuutta, kauranjyväset voi 
erottaa, siis ohramaltaisuus maistuu. 
Leivästä ei tietoakaan. Jälkimaku lyhyt, 
mutta on olemassa, kuten päätoimittajat. 
Palanutta puuroa. Yleispaletti on aika 
paska. Pirskahteleva, vaikka ei kuplia. 
Suussa tuntuu enemmän happoja kuin 
Olvissa. Herättää isänmaallisia ajatuksia eli 
tekee mieli tappaa joku (esim. tämän oluen 
kehittäjä). Enemmän makua kuin Olvissa, 
joka on huono juttu koska maku on huono. 
Dokabiliteetti huonompi. Lämmetessä 
tunkkaisuus lisääntyy. Maistuu matolta jota 
ei ole pudisteltu pitkään aikaan. Karvautta 
ilmentyy lämmitessä.

Tölkin kyljestä: “Karjala on konstailematon, 
runsaasti vaahtoava lager-olut. Sen 
valikoitujen ja täyteläisten humala-
aromien viimeistelemä luonteikas maku 
on parhaimmillaan kylmänä ja rehdissä 
seurassa nautittuna.”

Todenmukaisempi mainoslause tölkin 
kylkeen: “Karjala on konstailematon, 
vaahtoamaton lager-olut. Sen puuttuvien 
humala-aromien jättämä vetinen maku 
on parhaimmillaan kylmänä ja tuhdissa 
humalassa nautittuna.”

Koff III (4,5%)

Väri: Sama kuin kaikki muutkin, vähän ehkä 
vaaleampi. Kellertävämpi, ei niin kultainen. 
Kuplia kolme (3) kappaletta. Halkaisija 
kolme (3) mikrometriä. Ei vaahtoa eikä pitsiä. 
Tuoksussa päällimmäinen aromi paska, 
lato, hevostalli, etana, turve, earthy flavor 
tuoksuna, heinä, sepeli. Ensimaku olematon, 
keskimaku olematon, jälkimaku karvas, 
maistuu vähän oluelta. Ei kovin viipyilevä. 
Lievä banaanimaisuus maistuu jälkimaun 
ensineljänneksessä. Maistuu väljähtyneeltä 
vasta-avattuna. Lämmetessään keskimaun 
toiseen neljännekseen syntyy mansikkaisia 
vivahteita. Lämmitessään tuoksuun syntyy 
koiranruokamaisia vivahteita. Jälkimaku 
muuttuu samalla ruosteen suuntaan. Ei 
vaahtoa, ei happoja.

Tölkin kyljestä: ”Nikolai Sinebrychoff toi 
KOFFin kapakkaan jo vuonna 1819. Ota sen 
kunniaksi kunnon raikas kulaus aitoa KOFF-
lageria ja virittäydy iloiseen tunnelmaan.”

Todenmukaisempi mainoslause tölkin 
kylkeen: “Nikolai Sinebrychoff toi KOFFin 
kapakkaan jo vuonna 1819. Ota sen 
kunniaksi kunnon väljähtynyt kulaus aitoa 
KOFF-lageria ja ihmettele miksi kukaan 
haluaa juoda tällaista.”
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Vaahtoa paljon, pystyy piirtämään omat 
nimikirjaimet. Laskee nopeammin. 
Vaaleampaa kuin muut testin oluet. 
Vaahto näyttää papanaröppänältä. 
Ensimmäinen joka tuoksuu jollain tasolla 
oluelta. Vaahto katoaa nopeammin kuin 
lapparissa. Metallinen maku lasistakin, kuin 
maalaamaton kohta auton moottorissa johon 
apuvirtaa annettaessa käynnistyskaapelin 
hauenleuka kiinnitetään. Melko keveät hapot, 
tuntui kielen takaosassa. Takapainoisempi. 
Kellottaminen ei tuottanut lisämakua, maistui 
tunkkaiselta.

Tölkin kyljestä: “Pehmemaitseline hele 
kvaliteetölu aastast 1807.”
Suomennos: “Pehmeänmakuinen vaalea 
laatuolut vuodesta 1807.”

Todenmukaisempi mainoslause tölkin 
kylkeen: “Halvin millään tavalla kelvollinen 
olut Virosta.”

Väri: samaa kusta kuin kaikki muutkin. 
Ensimaku: Lämmin novelle kivennäisvesi 
muovipullosta nautittuna. Sivumakuna 
darranhengitys ennen hampaiden pesua. 
Mutta helppo. Jälkimakuna maksalaatikko. 
Tuoksuu miesten vessan premiiseiltä. Erittäin 
kellotettavaa, Paavo nielaisi kahdessa 
aikayksikössä. Ei happoja suoraan tölkistä 
avattuna. “Mitä helvettiä”. Pettymys. 

Tölkin kyljestä: ”Pehmemaitseline hele 
kvaliteetölu aastast 1807”

Todenmukaisempi mainoslause tölkin 
kylkeen: “Olut Virosta, laimennettuna.”

A Le Coq (5,2%) 
(verottomana) A Le Coq (4,7%)

Lapin kulta III 
(4,5%) Saku III (4,4%)

Runsaat vaahdot. Vahvaa vaahtoa, jää 
sormenjäljet. Saman väristä kuin kaikki 
muutkin. Mitäänsanomaton tuoksu. Ei 
miestenvessainen, makea. Suomen luontoa 
kuin Vihdintien liikenneympyrän keskeltä. 
Tölkistä juodessa lihaisa maku, ihan kuin 
paahtopaisti. Lasista juodessa kielen 
ulkosyrjällä karvaisuutta havaittavissa. 
Kellottui vaikeammin kuin A Le Coq, 
ensimmäisen kulauksen jälkeen tuntui 
pistelyä kielessä. Tottui nopeasti. Lasiin jäi 
paljon enemmän vaahtoa. Makua ei jäänyt 
kellottaessakaan suuhun. Jälkimaku jonkin 
verran tumma, kuin karviaisessa mutta ilman 
marjaisuutta.

Tölkin kyljestä: “Pohjantähden alla, pohjoisen 
luonnon keskellä vain rohkeimmat ovat 
selvinneet. Kun juot Lapin Kultaa, nautit 
raikasta suomalaista täysmallasolutta ja 
aistit puhtaan luonnon alkuvoiman.”

Todenmukaisempi mainoslause tölkin 
kylkeen: “Pohjantähden alla, pohjoisen 
luonnon keskellä vain rohkeimmat ovat 
selvinneet. Kun juot Lapin Kultaa, nautit 
korkeintaan keskinkertaista suomalaista 
täysmallasolutta ja aistit teollisen tuotannon 
vivahteet.”

Ei juurikaan vaahtoa. Väri: vaalein tähän 
mennessä. Pitsi 0. Kuplia 1. Halkaisija 2 
mikrometriä. Vähäinen kuohuvuus. Tuoksuu 
vittu ihan samalta kuin kaikki muutkin. 
Tuoksuu Virolta, muta, Tallinnan satama, 
Silja Line, Den glider in, ruoho, Koivu (Saku), 
metallinen tuoksu. Alkumaku olematon, 
keskimakua vähän. Jälkimakua ei oikeestaan 
hirveesti. Voi kamala mitä tuskaa. Sentään 
maistuu joltain. 80% paskaa, eli ihan juotavaa 
vielä. Peruna tuoksussa. Jälkimaun alussa 
maistuu mänty. Ei tääkään kyllä hyvää ole. 
On tämäkin kyllä yhtä paskaa, vittu. 

Tölkin kyljestä: “Uuenenud Saku Originaal 
on värskem kui kunagi varem. See tähendab 
senisest mahedamat maitset, humalasemat 
aroomi ja eriliselt rikkalikku järeltooni. Aga ka 
täiesti uutmoodi mötteviisi. See on lubadus. 
Alati värske. Originaal.”
Suomennos: “Uudistunut Saku Originaal 
on tuoreempaa kuin koskaan. Se tarkoittaa 
pehmeämpää makua, runsaampaa 
humalointia, ja varsinkin rikkaampaa 
jälkimakua. Mutta myös täysin uutta 
ajattelutapaa. Se on lupaus. Se on aina 
tuoretta. Alkuperäinen.”

Todenmukaisempi teksti tölkin kylkeen: 
“Uudistunut Saku Originaal on muka 
tuoreempaa kuin koskaan. Se tarkoittaa 
samaa makua kuin kaikki muutkin bulkkioluet. 
Mutta myös täysin uutta ajattelutapaa. Se 
on lupaus. Se on halpaa. Se on pettymys. 
Samanlainen.”
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Tätä on odotettu. Ei juurikaan vaahtoa, ei 
pitsiä. Väri: tummempi. Pihka, meri-. Kuplia 
4 kpl. Keskihalkaisija 2 mikrometriä. Tuoksu 
jumalainen, hunajata hunajata, Nalle puh, 
tärpätti, sähköpalo, puuro. Etumaku: iskevä, 
keskimaku: täyteläinen ja hyvä, jälkimaku: 
ei liian viipyilevä. Ei liian humalainen. 
Hedelmäiset loppuvivahteet etupuoliskossa. 
Keskihapokas, pirskahteleva. Juodessa 
enemmän maku paranee ja juominen 
helpottuu.

Tölkin kyljestä: “Aito Karhu-olut - lajinsa 
vahvin. Korkkaa huurteisen kylmänä ja nauti 
Karhun vahvasta ja täyteläisestä mausta. 
Juuret Porissa, sydän Suomessa - Karhu on 
täyttä olutta.”

Todenmukaisempi teksti tölkin kylkeen: “Aito 
Karhu-olut - lajinsa vahvin 0,1 prosenttiyksikön 
erolla. Korkkaa huurteisen kylmänä ja nauti 
Karhun vahvasta ja täyteläisestä mausta. 
Juuret Porissa, sydän Suomessa - Karhu on 
täyttä olutta bulkkioluiden mittapuulla.”

Isoja, pahoja kuplia. Näyttää pahalta. Olut 
kääntää Paavon pissan väriseksi. Vaahto 
oli aluksi runsas, muuttui nopeasti hyvin 
kämäiseksi, Ota olut -lasi oli paska. Haisee 
halvalta ja laastarilta. Ensimmäinen hörppy 
oli aggressiivisen mauton. Jälkimaku ei 
ole hyvä: ensiksi ei maistu miltään, sen 
jälkeen pahalta. Mutta ei vahvaa makua 
missään tapauksessa. Kumulatiivinen maku: 
saunamakkara alkaa nousta. Käyryydestä ei 
osata vielä sanoa, ei tiedetä vielä funktiota. 
Makukäyrä oli logaritminen, pettymys. 

Tölkin kyljestä: “Raikas olutnautinto.”

Todenmukaisempi teksti tölkin kylkeen: “Joo 
kai tää on kaljaa.”

Karhu III (4,6%) Pirkka (sininen) 
(4,5%)

Superalkon takahuoneen nimi on 
Sandelsbanken. Väri on pissainen. 
Vaahtokukka oli kaunis, muistutti 
kirstikankukista japanissa. Kaunis ja 
täyteläisen näköinen mutta lyhytkestoinen. 
Lopussa vain säteilytetty lakastunut 
kukkanen. Tuoksu terävä ja innoittava. Mä 
jopa haluan juoda tätä. Jälkimaku viipyilevän 
hento. Ei erityisen miellyttävä mutta parempi 
kuin edellinen (Pirkka).

Tölkin kyljestä (vol 1): ”Kunnioitettu 
sotasankari eversi Johan August Sandels 
kuuluu olleen mies, jolle maistui pehmeä 
olut. Muuten hänestä oli pehmeys kaukana. 
Kerrankin kun lukumäärältään ylivoimainen 
vihollinen oli jo ryhmittymässä hyökkäykseen 
ja Sandelsia pyydettiin vetäytymään, 
Sandelsin kerrotaan vastanneen: ’Minä en 
lähde minnekään ennen kuin kaikki oluet on 
juotu. Ja sitä ennen taistellaan’.”

Tölkin kyljestä (vol 2): ”Kunnioitettu 
sotasankari Eversti Johan August Sandels 
ei pienistä hötkyillyt. Kerrankin vihollinen 
ampui tykillä aivan viereen, kun Sandels istui 
seurueineen illallispöydässä. Muut upseerit 
heittäytyivät suojaan lattialle ja pöydän 
alle, mutta Sandels istui tyynenä paikallaan 
tuopillinen pehmeää olutta vakaassa 
otteessaan: ’Eipäs läikkynyt’.”

TL;DR teksti tölkin kylkeen: “Eversti Sandels 
arvosti olutta enemmän kuin ihmishenkiä.”

Ei juurikaan vaahtoa, ei pitsiä. Muodostaa 
silti sydämen. Haisee siltä kuin joku 
olisi virtsannut tammiviilun päälle. Väri 
meripihka. Kuplia ainakin 20, halkaisija yksi 
mikrometri. Ei haise oikeastaan miltään, 
paitsi ehkä oksennukselta ja urealta. Maku: 
kuin olisit pienellä kävelyretkellä sateisessa 
tammisaaressa ja kävisit kusella. Myös 
mäntymetsää havaittavissa. Kaislikossa 
suhisee, meri, tiira, deltasuiston hiekkaa. 
Etumaku on suolainen. Keskimaku 
mitäänsanomaton. Jälkimaussa lievä olut. 
Vähän punertava kuten testaajien posketkin. 
Muut oluet tarjoillaan kylmänä, tämä viileänä. 
Viimeinen neljännes sisältää omenaisuutta. 
Tuoman lemppari. Ei maistu kielessä, vaan 
poskien sisäreunoissa. Matalahappoinen. 
Makua ei tullut lisää kellottaessa. Ruohoisia 
vivahteita. Vaahto on kadonnut. 

Tölkin kyljestä: “Suomalaisesta ohrasta” 
“Täyteläinen maku”

Todenmukaisempi teksti tölkin kylkeen: 
“Kalja” 

(toim. huom: teksti “Olut” lukee vain pienellä 
sisällysluettelossa)

Sandels (Pint) 
(4,7%)

Rainbow lager 
(4,5%)
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Kaikki alkoi niin kauniisti: hyvä ystäväni Jonah Feumarais oli hyvää hyvyyttään 
lainannut minulle Inkubion helmikuun aamunvaalean poppikuution. Ämyrin su-
losointujen oli määrä ilahduttaa erään 70-vuotiaan killan fukseja synkkänä ja 
merellisenä iltana pitkän päivän päätteeksi. Mökäkoneen perimmäinen tarkoi-
tus oli siis yhtä jämäkkä kuin ylläpidettävä asia: moreeni. Musiikki raikasikin pitkin 
yötä esimerkkillisen raikkaana ja akussa olisi riittänyt hönkää vielä 2080-luvulle asti. 
Kuutiota pidettiin kuin kukkaa kämmenellä, kuten sisarkillan välineitä kuuluukin.

Tragedia iski kuitenkin äkkiarvaamatta silloin, kun valppaus oli hervonnut: palautet-
taessa. Olin juuri tuonut kiltahuoneeltamme säilössä olleen laina-aarteen kahvintuok-
suiselle Keskustoimistolle, kun herra Les Filets huomasi jonkin olevan pahasti pielessä. 
Paikalle soitettiin ambulanssi ja useita koneteekkareita, mutta vamma oli alusta alkaen 
peruuttamaton. Vaikka poppikuutio oli kova kuin kivi, oli sen mukana tullut aux-piuha 
maanantaikappale. Mokoman pää nimittäin murtui 3,5mm pesään ja niin poppikuutio 
jäi ikuisesti penetroituun tilaan. Valtakunnan parhaimmat sekä jokunen keskitasoa oleva 
diplomi-insinöörin alku yritti irroittaa tuota kullalla silattua epäkohteliasta vierasta, mut-
ta tuloksetta. Kuutio oli vastuullani ja anteeksipyyntöni kumpuavat sydämeni pohjasta.

Onnettomuuden syitä voi itse kukin arvailla. Yksi, varsin suurta mainetta niit-
tänyt teoria on, että ilkeämieliset korkeakoulutuksen vastustajat olivat tehneet 
attentantin Fyysikkokillan kiltahuoneelle. Poppikuutio oli nimittäin siirtynyt pai-
kaltaan siivouskaapin jämäkkänä vartijana. Mikään kiltalaisvoima ei sitä oli-
si voinut liikuttaa: onhan tunnettu tieto, että ”päälafkan siivoaja käy joskus kiltik-
sellä”.  Näin ollen osan mielestä ainoaksi vaihtoehdoksi jäivät ulkopuoliset voimat.

Toisena todennäköisenä vaihtoehtona pidetään kosmisen säteilyn rapauttavaa vai-
kutusta. On tunnettua, että avaruudesta kiitolaukkaa laskeutuva pienhiukkanen 
voi satunnaisesti flipata tietokoneen bitin tilasta toiseen. Onko mahdotonta, että 
tälläinen ulkoavaruuden perkele olisi voinut ”flipata” aux-piuhan ehjästä tilasta jo-
honkin rikkinäisten tilojen äärettömästä määrästä? En pidä tätä mahdottomana.

Jotkin vääräleuat ovat pitäneet mahdollisena, että ketolle kamoja [sic] siirrettäessä olisi 
siirtäjä osunut epähuomiossa aux-piuhan jäykällä varrella esimerkiksi oveen. Tämä olisi ai-
heuttanut suuren rasituksen herkkään osaan ja tuhonnut sen onnettomuuden kaltaisella 
tavalla. Nämä rienaajat ovat varmasti väärässä: olin itse paikalla tuolloin enkä huoman-
nut mitään tämän kaltaista tapahtuneen. Parempi silti katsoa kuin katua: mikäli tämä te-
oria pitää paikkansa ja olen todellakin omalla huolimattomuudellani aiheuttanut tämän 
tragedian, kertautuvat jo valmiiksi vuolaat anteeksipyyntöni tuhannella. Murhemielin ja 
häpeää tuntien voin vain toivoa, ettei minun rikkomuksiani pidetä koko killan tekosina 
ja toivoa, että kiltanne jaloudessaan suo suvaita minulle tämän syntini anteeksiannon.

Syvästi pahoillani,

Lauri Seppäläinen

Nöyrimmät pahoittelut
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Toimituksen usean tunnin bulkkiolutkärsimyksen aikana 
keskustelussa nousi esille kaksi merkille pantavaa asiaa:

- Oluita maisteltiin hyvin viilennettynä aromilaseista, mikä tuskin 
on yleisin juomatapa näille markettien sisäänheittotuotteille. 
Voi siis hyvinkin olla, että maku- ja hajuelämykset on optimoitu 
lämpimähköstä tölkistä juontiin kesäiselle pihamaalle, eikä täten 
pääse oikeuksiinsa näin fiinissä maistelutestissä. Osittain tätä 
vastaan tosin puhuu se, että suurta osaa kyseisistä oluista saa 
myös lähikapakan hanasta kuluneisiin lasituoppeihin.

- Tölkkejä tutkaillessa paljastui, että Olvi, tuo raittiustyön 
vuoksi perustettu panimo, valmistaa kuutta testiin eksyneestä 
yhdestätoista oluesta. Itse The Olvin lisäksi kyseinen raittiustyön 
ammattilainen valmisti testioluista Sandelsin, A. Le Coqin 
kahdessa eri vahvuudessa, sekä suomalaisen lähikaupan 
duopolin keskinäistä taistelua uhmaten sekä Rainbown että 
Pirkan nimikko-oluet.




