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Miten ja miksi kirjoittaa pääkirjoitus?
Pääkirjoituksen pääasiallinen tehtävä on olla ylipäätään olemassa.
Ilman pääkirjoitusta lehdessä ei olisi päätä eikä häntää, ainoastaan
etu- ja takakansi. Onneksi pääkirjoittamiseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa
ja aina samaa tapaa, vaan ainakin kaksi:
Tapa 1: Jaa joitain yllättäviä huomioita yhteisestä ympäristöstämme,
kuten että talvi on tulossa ja tänä aamuna oli kylmempi kuin vielä
eilen. Jos saat piilotettua tähän pakolliseen osioon viittauksia
elokuviin, nettisarjoihin tai niistä kirjotettuihin kirjoihin, niin se
on aina *burp* aika hauskaa.
Sä teet pääkirjoituksen parhaiten kielellä, jonka hallitset kuin
omat taskusi. Joka on itse asiassa yksi parhaita tapoja tehdä
pääkiiharjoitus, ilman ja virheittä.
Mikäli kyseessä on ensimmäinen uusille fukseille ilmestyvä kiltalehti,
muista onnitella heitä ylikouluun pääsystä! Näin olet hyvässä seurassa
jo aiemmin killan kakkosjulkaisussa eli fuksioppaassa ääneen päässeiden
puheenjohtajien, dekaanien sekä muiden kermajuustojen kanssa.
Jos lehdelläsi on jokin teema, voit osoittaa olevasi tilanteen, ehkä
jopa tehtäviesi tasalla viittaamalla siihen pääkirjoituksessasi.
Esimerkiksi
Itä-Aasian
kulttuureista
ammentavassa
teemanumerossa
voit ikään kuin ohimennen mainita että olet itsekin joskus katsonut
Muumilaakson tarinoita.
Muista Suomi 100! Jos tunnet olosi tänään erityisen vanhemmanmaalliseksi tai muuten vain pakanaksi voit kirjoittaa vaikka kalevalamitassa, kerrolla iänaikuisella.
Supernovan lailla gammasäteilevän kansankynttilän ominaisuudessa
muistuttanet
lukijakuntaasi
muistakin
ajankohtaisista
hassuista
jutuista, kuten mahdollisista vaaleista sekä olennaisimmista niihin
liittyvistä uutisista - vaikkakaan korvistaan huolimatta edes
S’napsin toimitus ei vielä tähän mennessä ole saanut tietoonsa
edustajistoehdokasta, joka olisi todistettavasti lisääntymiskykyinen
tai omistaisi edes lievästi karismaattisen koiran.
Tapa 2: Nakita toinen päätoimittaja.
Päikseen pikselöityneet
Juuso & Ella
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Timo Vehviläinen
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Elämme keskellä suurta uusavuttomien internet-milleniaalien
aikakautta. Koska nykyaikana kaikki maailman tieto on näppäilysormiesi ulottuvilla, mitään ei enää tarvitse osata itse. Ennen vanhaan
jos taidot eivät riittäneet vaikkapa kananmunan keittämiseen, oli turvauduttava tuttuun ja turvalliseen tieteelliseen trial-and-error metodiin,
tai etsittävä käsiinsä kylän guruin soppamummo, joka raottaa vuosien
saatossa kerääntyneen viisautensa aarrearkkua (tässä tapauksessa
muna-arkkua). Mutta nykymaailmassa löydät yhdellä hakutoiminnolla
kaikkien maailman kylien keittojumalien salaisimmatkin niksit samassa
ajassa, kun 15 vuotta aikaisemmin et olisi kerennyt edes vettä vielä
saada kiehumaan.
Mutta tästäpä syystä rajaton tieto luo kuitenkin meille uuden ongelman:
kuinka tätä suunnatonta oppaiden määrää tulee suunnistaa? Kaikki
elämänkoulun prujut eivät ole luotu tasa-arvoisiksi, ja aikamme on tätä
nykyä aivan liian arvokasta, että sitä voisi tuhlata miljardien tietolähteiden vertailemiseen. Tästä syystä S’napsi on päättänyt ratkaista tämän
koko ihmiskuntaa piinaavan ongelman. Olemme luoneet definitiivisen
oppaan siihen, kuinka voit lopultakin lakata säilyttämästä viimeisiäkin aitoja tiedon murusia aivoissasi, ja antaa elämäsi täydellisesti
meidän tarkoin valittujen ohjenuorien vietäväksi. Näissä lähteissä on
absoluuttisen optimaalisesti koottuna kaikki maailman viisaus, mitä
tulet ikinä tarvitsemaan.
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1. Synapsi 3/2017
Laske itsesi maailman onnekkaimpien
uusavuttomien joukkoon, sillä pitelet
juuri käsissäsi (tai ruudullasi) elämäsi
oppaista kaikkein tärkeintä. Lähinnä
tämän artikkelin takia. Vaikka näiden
kansien väliin on S’napsi suuressa
viisaudessaan koonnut myös muita
maksimaalisen tärkeitä taitoja, tämä
artikkeli on metaisuudessaan ja ylitsepaisuvaisuudessaan se, joka olemassaolollaan mahdollistaa näiden muiden
tietoreservuaarien
maksimaalisen
hyödyntämisen.

2. Vauva.fi
Liki 90%:n juuri Sinun elämääsi
koskettaviin pitkän ja lyhyen aikavälin
pulmiin löytyy ratkaisu. Ja jos siihen
löytyy ratkaisu, niin ainakin 80%
varmuudella 70% niistä vastauksista
löytyy tältä sivustolta. True fact.
Sinne ovat tervetulleita kaikki me
omien elämiemme vauvat, jotka
mistään mitään ymmärtämättöminä
konttaamme henkisesti vailla suuntaa.
Voit esimerkiksi kesken synnytyksen
löytää sieltä vastauksen siihen, voiko
lapsesi palauttaa valmistajalle, jos se ei
olekaan sopiva.

3. Google
Vaikka ensituumailulta voisi luulla
tämän
megakorporaation
olevan
ylempänä listalla, huomasi toimitus
testauksessa harmikseen, että kaikista
tärkeintä artikkelia (eli TÄTÄ artikkelia)
ei ainakaan vielä kirjoittamishetkellä
löytynyt Googlen liki omnipotentista
virtuaalitajunnasta. Tästä syystä emme
voi hyvällä omallatunnolla suositella
sen
pääsääntöistä
käyttämistä
elämässäsi. Mutta koska toimituksen
kollektiivinen kokemus on osoittanut,
että Googlella voi kvalitatiivisesti täysin
korvata kaiken yliopisto-opetuksen, se
ansaitsee top3-sijoituksen listallamme.

4. Reseptikirja
(vapaavalintainen)
Vaikka S’napsi perfektionismissaan
yritti tehdä tämän kohdan turhaksi
sisällyttämällä numeroon herkullisen
fondue-oppaan, saimme lähteen nro.
2 kautta selville, että lukijamme eivät
välttämättä säily pelkällä juustolla
hengissä tarpeeksi kauan oppiakseen
arvostamaan tämän artikkelin voimaa
sen täyteen mittaan asti. Tästä syystä
näiden universaalien opasnexuksien
joukkoon lisättäköön yksi vapaavalintainen ravitsemuskirja, jota sinun tulee
syödä. Tähtää hyvään hinta/sivu-suhteeseen.

5. Wikihow
Wikihow ei ole varsinaisesti tiedonlähde, ainakaan siinä mielessä että saisit
sieltä irti mitään hyödyllistä elämässäsi
ilmestyviin arkiongelmiin. Mutta kun
olet astunut tämän artikkelin luettuasi
uudelle astraalitietämyksen tasolle,
sinulle ilmestyy tajuttomia määriä lisää
vapaa-aikaa, joka olisi muuten käytetty
turhaan ajatteluun ja päätöksien
oma-aloitteiseen tekemiseen. Nyt voit
käyttää senkin ajan sen sijaan katsomalla Wikihow:n hurmaavia piirroskuvia, joita tämänkin lehden sivuille
on emuloitu, jotta siitä tulisi mahdollisimman täydellinen.
Siunattuja olkootte te, jotka nyt
nämä tiedonjyväset olette täten
vastaanottaneet. Teistä on tuleva
se meille luvattu robottivallankumous, joka ohjeita uskollisesti
seuraten on lopettava ihmiskunnan
kärsimättömän hapuilun. Teitä on
nyt ohjeistettu.
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Osion nimi

Aktiviteetin nimi

Aktiviteetista saatavat pisteet
Tyhjä rivi mahdollisia
ekstrapisteitä varten
Osion minimipisteet

Pakolliset suoritukset
Maikki

Kipparin yhteystiedot
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Kansi - tähän kannattaa merkitä kenen
kortti on kyseessä jotta hukkunut kortti
löytäisi jälleen omistajansa

protip!
lakkiin tarvittavat pisteet kertyvät helposti, loput ovat silkkaa bonusta!
Fuksipistekortti on puolikkaan A4-arkin kokoinen, taiteltu vihkonen jonka sivuille kirjataan fuksipisteitä. Kortin tarkoituksena on tutustuttaa uudet (ja miksei vanhemmatkin) opiskelijat teekkarikulttuurin saloihin, killan toimintaan ja elämään Otaniemessä sekä sen ulkopuolella. Pisteitä saa
osallistumalla tapahtumiin tai niiden järjestämiseen sekä muusta aktiivisuudesta yhteisön toiminnassa. Kolminumeroinen pistemäärä saattaa kuulostaa suurelta ponnistukselta, mutta niiden
kerääminen on onneksi helppoa ja hauskaa eikä pisteiden takia kannata todellakaan stressata!
Pisteet on jaettu kortissa seitsemään kategoriaan, joista jokaisesta on tarkoitus saada vähintään
kortissa sulkeisiin merkitty pistemäärä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tuma - Sitsejä, bileitä, hauskanpitoa, Aallon laajuisia tapahtumia yms.
Tukiranka - Osallistumista killan toimintaan muutenkin kuin tapahtumissa käymällä
Ribosomi - Opiskeluun liittyviä suorituksia
Sentrioli - Excuja ja muuta yrityssuhteisiin liittyvää
Mitokondrio - Teekkarikulttuuritapahtumat
Solulima - Urheilua, hyvinvointia ja yhteistä hyvää
Filamentit - Sekalaisia tapahtumia ja muita suorituksia
Mikäli haluat lakin mahdollisesti järjestettävänä Wappuna, tulisi sinun suorittaa

Pakolliset suoritukset

Pääaineet

n määrä muita pisteitä

Vapaaehtoisnakki killan tai muiden Otaniemen toimijoiden apuna,
pääainemahdollisuuksista tiedotetaan fuksimaileissa ja niitä voi myös
itse ehdottaa mikäli huomaa sellaiseen mahdollisuuden. Mitä vain
AYY:n vuosijuhlien järkkäämisen ja killan talkootyöhön osallistumisen
välillä. Muista palauttaa vapaamuotoinen (fyysinen) pääainedokumentti
suorituksen jälkeen! Vähintään yksi pääaine on pakollinen, mutta niitä
voi kerätä juuri niin paljon kuin itse ehtii ja haluaa. Fuksilisensiaatin tutkintoon tarvitaan kaksi pääainesuoritusta ja fuksitohtoriksi kolme.
Pistekortin “takakannesta” löytyy muutama pakollinen suoritus, jotka ovat tiukasta nimestään
huolimatta hauskoja ja erittäin jepa/5 -tason suorituksia. Pakollisia suorituksia mainostetaan
näkyvästi kun ne ovat ajankohtaisia, joten ei tarvitse pelätä että jokin niistä lipsahtaisi ohi. Muutamia kohtia on mahdollista suorittaa milloin vain, joten ne kannattaa tehdä alta pois aikaisin.
Kipparivartti - Rentoa kahdenkeskistä juttelua kipparin kanssa, sillä haluan tutustua jokaiseen
fuksiin ja vaihtaa kuulumisia syksyn aikana.
Polyteekkarimuseokäynti - Sen lisäksi, että museosta löytyy paljon kaikkea mielenkiintoista ja
siistiä, on museokäynti myös ehdoton edellytys lakin saamiselle.
Apoptoosi - Killan vuosijuhlien työntekijänä pääset kokemaan killan hienoimmat juhlat sekä
näkemään miten vapaaehtoistyöllä rakennetaan upeita asioita.
Laulukoe - Teekkari laulaa mielummin kuin hyvin, ja “laulutaito” osoitetaan sopivassa välissä
laulamalla kipparillesi n+1 teekkarilaulua, jossa n on laulajien määrä.
Laulusanakoe - Laulusanakoe järjestetään keväällä ja siinä kysytään muutamiin keskeisimpiin
teekkarilauluihin liittyviä asioita.
Opintopisteet (min. 10 op) - Opintopisteet ovat myös lakin vaatimus, koska on vaikeaa olla tekniikan opiskelija opiskelematta tekniikkaa.
Ammuu - Lehmät sanovat ammuu!
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esim erkkisu o r i t u k s e t k a i k i lle ta s o i lle
Teekkarilakki Wappuna
180 pistettä, 1 pääaine

Fuksilisensiaatti
500 pistettä, 2 pääainetta

Fuksitohtori
750 pistettä, 3 pääainetta

Varaslähtö
10p
Eka ilta
10p
Laitumellelasku
25p
Fuksiryhmän omakiva 15p
Meioosi
20p
Yhteensä
80p

Varaslähtö
10p
Eka ilta
10p
Aalto party
10p
Aalto afterparty
10p
Otasuunnistus
20p
Stadisuunnistus
20p
Sitsikoulutus
10p
Fuksisitsit
20p
Laitumellelasku
25p
Rekombionaatio
20p
Fuksicruise
25p
Fuksiryhmän omakiva 15p
Talvipäivä
20p
Meioosi
20p
Laskiaisrieha
10p
Gravitaatio
15p
Smökkibileet
10p
Sitsit
10p
Saunailta
10p
Yhteensä
290p

Varaslähtö
10p
Eka ilta
10p
Aalto party
10p
Aalto afterparty
10p
Otasuunnistus
20p
Chilling & grilling 10p
Stadisuunnistus
20p
Sitsikoulutus
10p
Fuksisitsit
20p
ELEC-tapahtuma
15p
Laitumellelasku
25p
Rekombionaatio
20p
Fuksicruise
25p
Fuksiryhmän omakiva 15p
Talvipäivä
20p
Meioosi
20p
Laskiaisrieha
10p
Joukkue LR:an
30p
Gravitaatio
15p
Smökkibileet
10p
Sitsit
10p
Saunailta
10p
KV-tapahtuma x2 15+15p
Yhteensä
375p

Fuksipalaute
Edarivaaliäänestys
Yhteensä

10p
15p
25p

FuksiProffaBuffa
Tentti arkistoon
Yhteensä

15p
5p
20p

Excursio
Yhteensä

15p
15p

Teekkarikulttuuri 1 20p
Wappuluento
15p
Yhteensä
35p
Verenluovutus
Yhteensä

10p
10p

Kerro majurille vitsi 10p
Yhteensä
10p
195 pistettä kerätty,
päälle vielä pakolliset ja
oho, lakki get!

Verenluovutus
Peli-ilta
Yhteensä

10p
10p
20p

Kerro majurille vitsi 10p
Yhteensä
10p
500 pongoa ja pakolliset
done’d, olipas helppoa
ja mukavaa!
755 pistettä, pakolliset ja sehän on jo fuksitohtorin arvonimi!
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Hallituksen kokous 10p
Hallitus/toimarivirka 20p
Killan vuosikokous 15p
Killan vaalikokous 15p
ISOrekry
10p
ISOkoulutus
15p
Fuksipalaute
10p
Edarivaaliäänestys 15p
Yhteensä
110p
FuksiProffaBuffa
Tentti arkistoon
Yhteensä

15p
5p
20p

Excursio
Yhteensä

15p
15p

Teekkarikulttuuri 1 20p
Wappuluento
15p
Yhteensä
35p
Laulusauna
15p
Teekkariperinneviikko 15p
Fuksien juhlasitsit
15p
Teekkarikulttuuri 1 20p
Teekkarikulttuuri 2 15p
Wappuluento
15p
Julkun myynti
20p
Yhteensä
115p

Hallituksen kokous 10p
Hallitus/toimarivirka 20p
Killan vuosikokous 15p
Killan vaalikokous 15p
ISOrekry
10p
ISOkoulutus
15p
Fuksipalaute
10p
Edarivaaliäänestys 15p
Yhteensä
110p
FuksiProffaBuffa
Opintokysely
Tentti arkistoon
BioIT:tä lukiossa
Opiskelijatutorointi
Yhteensä

15p
15p
5p
15p
15p
65p

ASW
DippaFuksiKiltis
Yritysbrunssi
Biokeppana
Excursio
Yhteensä

15p
20p
15p
25p
15p
90p
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1. Hanki idea

Kaikki suuret projektit alkavat samoista lähtökohdista:
tosissaan ja selvin päin. Välillä
parhaat ideat inkuboituvat
takaraivossa tunteja, joskus
päiviä, toisinaan viikkoja. Idean ei
välttämättä tarvitse olla uniikki,
vanhaa ideaa voi myös lähteä
jalostamaan. Ennemmin tai
myöhemmin niistä on kuitenkin
puhuttava, jotta voi kerätä tiimin
projektia varten.

4000 mm

Teksti ja kuvitus: Joonas Palosuo

Toteutus:
Rahoitus:

Maailman suurin

W4K Pvm:
TTER Leveys:
Pituus:
Korkeus:
Paino:
Hinta:

30.9.2017
~ 4020 mm
~ 4340 mm
~ 1860 mm
~ 85 kg
1886,76€€€
€

TEEKKARILAKKI
tai: Kuinka toteuttaa hullulta vaikuttava projekti
seitsemällä helpolla vaiheella
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Mittakaava 1:20

15 o

2017
290 mm

.
uoneessa 7.9

2. Kasaa porukka

Kunnollinen projekti vaatii
kunnollisen porukan. Riippuen idean hulluudesta tiimin rekryäminen voi mennä joko hyvin tai huonosti
(voi myös valita molemmat). Yhteiset mielenkiinnon kohteet tiimiehdokkaiden
kesken, esimerkiksi teekkarimouho ja askartelu, ovat hyvä lähtökohta. Joskus
pelkkä projektin idea voi olla riittävä inspiroimaan mukaan, muissa tapauksissa
kannattaa hioa timanttinen viestintäsuunnitelma. Virkkeet “toi [vanha versio
ideasta] on kyl vähä dänkki :D” ja “voidaaks tehä ite parempi” toimivat toimituksen kokemuksella erittäin hyvin.

3. Laadi suunnitelma

1450 mm

Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty, kertoo vanha sananlasku.
Tässä vaiheessa paras taktiikka
on mieluummin överit kuin vajarit, ja miltei kaikki mikä päähän
putkahtaa on tietysti toteuttamiskelpoista. Ajatukset on
palloilun jälkeen hyvä kirjata
ylös, jonka pohjalta voikin jo
laatia konkreettisempaa suunnitelmaa, kuten piirustuksia ja
materiaalitarpeita. Rahankäyttöä kannattaa
myös suunnitella, ellei projektitiimi koostu puolet
TUTAlaisista ja puolet kyltereistä.
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4. Suunnitelma menee uusiksi
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Soitellen ei kannata lähteä sotimaan, vaan
wanhempien ja wiisaampien konsultointi voi
ajoittain avata silmiä. Jos kirjaimellisen
alan ammattilaisen kommentti suunnitelmiin kuuluu kutakuinkin “Ette
te nyt tosiaan voi noin tehdä”,
kannattaa palata piirustuspöydän ääreen: välillä on
viisaampaa ostaa valmiita
legoja kuin lähteä liikkeelle öljyporan hankinnasta.

Peli143 mm

ja sit

sitila

208 mm

191 mm
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assa

Mittakaava 1:1
5. Toteuta suunnitelman mukaan

Tässä vaiheessa projekti on käytännössä valmis; enää
puuttuu toteutus. Skaalasta ja materiaalien määrästä
riippuen osaset kannattaa varastoida mahdollisimman
lähelle työstölokaatiota, niin säästyy turhilta kuljetuskommervenkeiltä. Kokoamispaikka on myös hyvä
olla valmiiksi suunniteltuna,
niin pienempien palasten
yhdistely isompaan kokonaisuuteen sujuu mutkitta.
Tässä vaiheessa riittää vain
komponenttien työstö, suunnitelman seuraaminen ja lopputuloksen kasaaminen.

28.9

.201
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6. Toteutus ei mene
suunnitelman mukaan
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Välillä sattaa tulla vastaan tilanteita, että hommat
ei ns. mene niinkuin Strömsössä. Ongelmia voi ilmetä
monelta kantilta: osat eivät sovi yhteen, lähtöaineiden
työstö on jäätävä työmaa, välituote on järkyttävän ruma.
Tässä kohtaa on myöhäistä huomata, että varasuunnitelma jäi
laatimatta, joten päästään kehittämään luovia ja innovatiivisia
ratkaisuja. Usein tämä hoituu suhteellisen kivuttomasti - kyllä
teekkari keinot keksii - ja parhaassa tapauksessa lopputuloksesta tulee vielä alkuperäistä parempi.

7. Kaikki valmistuu joskus

Kaikki suuret projektit loppuvat joko valmistumiseen tai luovuttamiseen. Luovuttaa ei kuitenkaan kannata, sillä tässä vaiheessa projektiin
on upotettu jo niin paljon verta ja kyyneleitä
ettei ole mitään järkeä heittää kaikkea kankkulan kaivoon (googlaa sunken cost fallacy).
Lopussa silti kiitos seisoo, voittajan on helppo
hymyillä, laatulakki mutta tulipahan tehtyä.

Lakinlaskij

aisissa 30.

9.2017
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Annika Niittylä ja Juhana Kuumeri

Kuinka

elää mahdollisimman halvalla?

Kesätyörahat on tuhlattu ja veronpalautuksia joutuu vielä odottamaan.
Oma aikakin pitäisi käyttää järkevämmin... S’napsi tarttui näihin jokasyksyisiin ongelmiin ja antaa ohjeet optimisaattorin elämään!

1

Asuminen

Halvin vaihtoehto on tietenkin asua vanhempien luona maksamatta
asuinkustannuksista ollenkaan. Jos kuitenkin haluat paeta äidin ja isän
patistelua, valitse silloin vanhin ja pienin solukämppä.
Älä osta uutta vaan korjaa kaikki mahdollisimman pitkään itse. Esimerkiksi
kalliita loisteputkia on helppo paikata jesarilla. Loisteputken toimimattomuus
johtuu usein huonoksi menneestä kiinnityksestä, jonka voi asetella kohdilleen
teipinpalalla.

• Kulutettu oma raha: max 150e/kk
• Kulutettu oma aika: 30min/vko alepamatkaan (selitetään
myöhemmin)
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Ruoka

Norjalainen aamupala:
- 2 palaa paahtoleipää
- mansikkahilloa päälle (nam nam)
- sivuun kolme viipaletta metukkaa kylmiltään suolaiseksi
Juo ABCDE vitamiinipore tähän sivuun
(kaikkea ei saa kaikesta, joten jollain jotain pitää korvata)
Lounas:
- 1 jogurttiherkkupala
(huuhtele käyttämäsi astia heti välttääksesi tiskiä myöhemmin)
Päivällinen:
Le opiskelijapata à la optimisaattori:
- Aloita helpolla Blå Band Tex Mex-mausteseoksella.
- Lisää 2 dl riisiä ja 2 dl soijarouhetta (jauheliha on kalliimpaa) ja
bonuksena 1/2 dl linssejä (tarvitaanhan niitä ravinteita, bro!)
- Sekoita mukaan mausteita oman maun mukaan (2 kpl lihaliemikuutioita + 1 tl paprikaa + 1/3 tl cayannenpippuria + 1/3 dl
ketsuppia suositeltu).
- Lopputulos vie max 1/2 h ja riittää loppuviikoksi.
Iltapala:
- 2 palaa paahtoleipää
- mansikkahilloa päälle (nam nam)
- sivuun kolme viipaletta metukkaa kylmiltään suolaiseksi
(palataan siihen norjalaiseen aamupalaan, miksi ei?)

*Ravinteet riittävät aktiiviseen elämään, kunhan et harrasta aktiivisesti liikuntaa. Lisäksi tämä dieetti
vaatii vain yhden kauppakierroksen viikossa, säästäen siten kalliita kaloreita.

Ole perillä kaikista lähiympäristösi tapahtumista ja illanistujaisista, joissa saa
ilmaista ruokaa. Jos et pääse tapahtumiin helposti, voit kokeilla tätä dieettiä*

• Raha: n. 12e/vko
• Aika: max 2h/vko (Mukaanluettuna tiskaus. Ruokailuaika
riippuu ruokailijasta, joten sitä ei laskettu mukaan.)
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Vaatteet ja ulkonäkö

Pidä vaatekaapissasi vain ne vaatteet, joita tarvitset. Jos aiot käyttää asuintalosi
yleisiä pyykkikoneita, niin vaatesetin on lajittelun jälkeen mahduttava
kahteen pyykkikoneelliseen. Näin pystyt vähentämään pesuaineenkulutusta ja
pyykkituvassa käymistä. Pyykkikoneet ovat usein ilmaisia AYY:n taloissa.
Kenkiä ei kannata huoltaa ollenkaan. Käytä samoja kenkiä aina Suomen kesinä
ja talvina, jotta kenkiin alkaa muodostua patinaa. Näin saat kengät näyttämään
siltä, että kuluneisuus kuuluu niiden tyyliin.
Leikkaa hiuksesi vain kerran vuodessa. Paras vaihtoehto on äiti, sillä itse
leikatessa palaa hermot sekä kaloreita, mikä aiheuttaa nälän ja tarpeen ostaa
ruokaa. Halpa ja näppärä vaihtoehto on kalju, mutta siinä tapauksessa sinun on
talvisin sijoitettava laadukkaisiin hattuihin.

• Raha: max 200e/3a
• Aika: 2h/vko pyykinpesuun (kuivaus mukaan laskettuna) + max 5h/3a
shoppailuun ja hiuksien trimmaukseen
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Ei juma kohta

4

on reko

Matkustaminen

Vältä kavereita, jotka matkustelevat usein ja kauas. Jos kuitenkin päädyt heidän
kanssaan kalliisiin paikkoihin, muista valittaa koko ajan kovaan ääneen, ettet
halua käyttää rahojasi epätehokkaasti.
Valtion sisällä matkustettaessa käy mahdollisimman monta kohdetta samalla
kerralla. Osta Onnibus- ja muut tarjousliput vähintään kuukautta etukäteen,
kun hinnat ovat vielä alhaalla. Jos matkalippu edellyttää paikan valintaa,
valitse paikka kalleimpien paikkojen läheisyydestä. Kalliiden paikkojen jäädessä
tyhjäksi, voit siirtyä niille bussin lähdettyä liikkeelle.
Älä osta kotikaupunkisi bussikorttia. Jos sinun tarvitsee päästä kotoasi
kauemmaksi, voit lainata lukottomia polkupyöriä.

• Raha: riippuu optimisaattorista: Helsinki – Mikkeli matka noin 10e
• Aika: riippuu optimisaattorista: Mikkeli – Helsinki matka noin 3h
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Juhliminen

Vältä paikkoja joissa on korkea sisäänpääsymaksu ja lainmukainen tarjoilu.
Niiden sijaan suosi opiskelijabileitä. Ennen baariin menoa ota kunnon hiprakat
omista sekoituksistasi. Tee pulloon esimerkiksi valkovenäläinen, sillä itse tehtynä
sen saa jopa kaljan hintaiseksi. Moniin baareihin pääsee ilmaiseksi ennen klo 23.
Ajoita siis itsesi niin, että astut sisään klo 22:55. Jätä päällysvaatteet kotiin, jotta
et joudu maksamaan narikasta.
Baarissa juo taskumatista aina käydessäsi vessassa. Jos kuitenkin sosiaalisen
paineen vuoksi haluat juoda pöydässä, hae baaritiskiltä lasillinen vettä. Nappaa
naapuripöydän juoduista drinkeistä sitruunat ynnä muut koristeet ja asettele
ne oman vesilasisi päälle. Kädentaidoista riippuen kokonaisuus näyttää ulospäin
kalliilta drinkiltä. Jos haluat juoda muuta kuin vettä, hae silti tiskiltä vesituopillinen. Juota vesi huonovointiselle ystävällesi ja kaada huomaamattomasti
kotoa tuodun tölkin sisältö tuoppiin itseäsi varten.
Myös risteilyllä hae tiskiltä tuopillinen vettä tai halvin kalja. Juo tuoppi tyhjäksi
ja livahda portsarin ohi omaan hyttiin tuoppi mukanasi. Täytä tuoppi omilla
kaljoillasi ja palaa bileisiin.
Häissä kuokkiminen on kulttuurillinen tapa, mutta hautajaisissa kuokkiminen on
paljon turvallisempaa. Siellä juhlakalu ei voi huutaa, ettei sinua ole kutsuttu.

• Raha: max 15e (sisäänpääsymaksu)
• Aika: pilkkuun asti
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90% Sääntö

Ja lopuksi saavumme optimisaattoreiden tärkeimpään periaatteeseen: 90%:n
sääntöön. Tehokkuus on sitä, miten vähällä vaivalla saa miten paljon aikaiseksi.
Katsokaa näitä kaikkia tuhlarisaattoreita, jotka pyrkivät siihen ultimaattiseen
parhaimpaan kaikilla eri aloilla. Optimisaattorit ymmärtävät viimeisen huipun
turhuuden. He saavuttavat 90% kyvyistä, saavutuksista ja mistä vaan 10%
vaivalla. Näin he kaikella keräämällään vapaalla ajalla ja rahalla saavuttavat
moninkertaisia asioita tuhlarisaattoreihin verrattuna.
Onko siis rikos olla tuhlarisaattori? On! Optimoi! Älä tuhlaa! Lakkaa tekemästä,
mitä teet! Juuri sitä, mitä juuri teet ja mieti uudelleen. Mitä voisin olla tässä
tekemättä ja silti saavuttaa samat hyödyt? Ja niin olet optimisaattori! Hurraa!

Auttoiko tämä artikkeli sinua?
Kyllä

Ei
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Pana kuin pana
- sama kai se?

S’napsi testaa:

Teekkarin suamalainen fondyy
Petra Ekroos ja Pauliina Yrjölä

S’napsin luotettavat toimittajat kiersivät kesällä pitkin maita ja mantuja
tavoitteenaan löytää se täydellinen fondue. Ranskan ja Sveitsin
sykkeessä tuli maisteltua jos jonkinmoista juustosulaa ja makunystyröiden harjaannuttua ottivat ahkerat toimittajat tehtäväkseen luoda
tästä juustomaailman helmestä suamalaiseen makuun sopivan version
opiskelijabudjetilla. Näin syntyi Teekkarin suamalainen fondyy:
Alkuun lienee sopivaa kerrata, millainen reseptimme esikuva oikein on.
Fondue-tyyppejä on monenlaisia, joiden ohjeissa lähinnä juustojen laatu ja
suhde vaihtelevat. Tämä resepti on saanut inspiraationsa Sveitsille tyypillisimmästä Fondue moitié-moitiésta (puolet-puolet), jota myös Fondue Suisseksi
(sveitsiläinen fondue) kutsutaan.
Alkuperäinen nimi viittaa siihen, että siinä on käytetty Gruyère- ja Vacherinjuustoja suhteessa 50-50. Gruyère on reiätön kova juusto, jonka päätimme
tässä reseptissä korvata X-tran Gouda-juustolla. Vacherin on puolestaan
Gruyèrea pehmeämpi, lehmänmaitoon valmistettu kermajuusto. Vacherinille
sopiva suamalainen korvike löytyi perinteisestä Oltermannista.

Ainekset 1/2 - hieno unkarin viini(tonkka), mausteita, sitruunaa, leipää,
maissitärkkelystä, kirsikkaviinaa, oikeaa suamalaista keittiöviinaa.
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S’napsin hyvät toimittajat kehittivät seuraavan ohjeen:
400 g
1			
4 tl
3,5 dl
1 tl
400 g
			
1 		
1 		
			
			

raastettua, siipaloitua tai pilkottua Xtra Gouda -juustoa
halkaistu valkosipulinkynsi (“unohtui”)
Rainbow-maissitärkkelystä
valkoviiniä
tuoretta sitruunamehua
Oltermannia pieninä kuutioina, siipaloituna tai 		
raastettuna
pieni lasillinen kirsikkaviinaa
hyppysellinen cayennepippuria
(korvattu Henkan nuudelimausteella, joka löydettiin 		
kiltahuoneen namukaapin perältä)

Näiden lisäksi tarvitaan:
kattila
haarukoita
vaaleaa leipää joka EI hajoa atomeiksi

Ainekset 2/2 - on erittäin tärkeää että juustoja on saman verran (“fifti-fifti” kuten
ulkomailla sanotaan), joten osa goudasta siirrettiin myöhempään käyttöön.
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Alkuperäinen ohje käski sivelemään padan ensin valkosipulin kynnellä, mutta
totesimme sen likaavan sekä veitsen että leikkuulaudan, joten se skipattiin ja
siirryimme suoraan asiaan, eli juustoon. Lisäksi päätökseen saattoi vaikuttaa
se, että valkosipuli unohtui keittiön kaappiin.

Pienennä gouda haluamallasi metodilla.
Raastaminen,
pilkkominen,
sekä
juustohöylällä siipalointi sopivat kaikki
reseptin ideologiaan.

Sen jälkeen sulata gouda
hellävaroen kattilassa ja sekoita
siihen maissitärkkelys.
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Kiehauta seos valkoviinin
ja sitruunamehun kanssa
voimakkaasti sekoittaen.

Joskus sitruunamehua lisätessä
sitruunan
siemen
saattaa
livahtaa mukaan seokseen.
Tämä ei kuitenkaan haittaa,
sillä onhan joulupuurossakin
manteli. Siemenen löytäjä saa
onnea.

Mikäli koostumus missään
vaiheessa vaikuttaa epäilyttävältä, asiat ovat menneet juuri
oikein.

Jatka samaan rataan ja nauti tarvittaessa
erittäin kuivaa suomalaista keittiöviiniä.
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Kun ensimmäiset nesteet ovat muovautuneet osaksi seosta, on aika pienentää
lämpöä ja lisätä pehmeämpi juusto mukaan, jälleen voimakkaasti sekoittaen,
kunnes juusto sulaa. Tämän vaiheen jälkeen koostumus tulee olemaan
oudoimmillaan ja kokkaajan usko projektiin hiipuu eniten. Älä kuitenkaan
luovuta, se on kaikki osa prosessia. Fondyy ei saa tässä välissä enää kiehua.

Lisää tilkka kirsikkaviinaa (halvinta)
ja mausteet maun mukaan.

Viinin aromi oli kadonnut
tuoksusta, joten lisäsimme
keittiöviintä.
“Henkan nuudelimausteen” sisältö
pysyy mysteerinä. Haju kuitenkin
vastasi tarpeeksi pippuria, joten
uskalsimme käyttää sitä.
26

Ohjeiden mukaan fondyy tulisi pitää
lämpimänä lämmittimen päällä, jotta se pysyy
täydellisenä. Meillä ei sellaista ollut. Meillä ei
myöskään ollut fonduehaarukoita. Söimme
tavallisilla.

Tadah.

Juustosula oli kuitenkin erittäin
täyttävää, täyteläistä, ja yllättävän hyvän
makuista, joten hiukan hämillisissä
tunnelmissa joudumme toteamaan, että
testimme epäonnistui.

S’napsi testaa -artikkelin
lopputulos oli onnistunut.
Mihin tämä maailma on
menossa?

Arvovaltainen anonyymeistä teekkarien mieskuoron jäsenistä ja LuTKun edustajista koostuva
raatimme antoi fondyyllemme arvosanan “Kullervoinen”, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan.
27
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Aasinsiltaopas
Roope Vesterinen

Nautit illastasi sitseillä. Kavereiden kanssa on kivaa, ja kaikenlaiset huolenhäivät on heitetty syvälle juopumuksen verhoaman
alitajunnan syövereihin. Mutta sitten kaikki muuttuu. Joku
huumoriveikko päättää suolata sinut vetämään aasinsiltaa, ja
onnistut nolaamaan itsesi täydellisesti.
Yläasteella käsiä tärisyttäneen uskonnon esitelmän aiheuttamat
traumat palaavat kirkkaina mieleesi. Loppuilta on pilalla, ja
pelkäät kavereidesi nauravan sinulle aiheesta vielä vuosia. Ihan
niin kuin siinä kävi silloin yläasteellakin.
Tuntuuko tarina tutulta? Haluaisitko muuten vain oppia heittämään aasinsillan aiheesta kuin aiheesta, ja tulla muistetuksi
nokkelasanaisena ja hauskana jäbänä? Tämä artikkeli on juuri
sinua varten!
S’napsi on kerännyt rautaisella sitsikokemuksellaan muutamia
hyviä vinkkejä, joiden avulla sinustakin saattaa kehkeytyä vielä
yhtä huono lukkari kuin killan gongipöydän vakiokasvoista!
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1. Älä panikoi

3. ”No niin”

Ensimmäinen vinkki saattaa kuulostaa
yksinkertaiselta, mutta juuri rauhallisuus on usein tärkein ero hyvän ja
huonon spiikin välillä.

Tätä vinkkiä lukkarit eivät haluaisi
paljastettavan, mutta on aika valjastaa
se myös tavallisen kansan käyttöön.
On nimittäin olemassa taikasana,
jolla lukkari saa noin 20 sekuntia
miettimisaikaa.

Kun saat mikin käteesi, sinulla on
kaikki maailman aika. Hengitä syvään,
ole oma itsesi ja puhu tarpeettoman
hitaasti, kunnes havaitset hallitsevasi
tilannetta.
Aasinsillan pituus voi olla mitä tahansa
5 sekunnin ja puolen tunnin väliltä,
joten aikarajoitteisiin homma ei kaadu.
Ensimmäinen mellansup-huuto ei ole
kritiikkiä, vaan kunnianosoitus. Käytä
kuitenkin juomisesta aiheutunut hiljaisuus ennemmin aasinsillan jatkamiseen kuin kiittelyyn: Keskimääräinen
sitsikävijä osaa niellä ja kuunnella
samaan aikaan.

2. Unohda itsekriittisyys
Do what you like,
and like what you do.
Kunhan sanot asiasi riittävällä itseluottamuksella ja korostetun voimakkaalla
äänellä, etkä millään tavalla huomioi
sisällön olevan täyttä roskaa, ihmiset
eivät kyseenalaista sanomaasi.
Samaa keinoa voit soveltaa
myös työhaastatteluissa, suullisissa tenteissä ja Yhdysvaltain
presidentinvaaliväittelyissä.
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Yleensä lukkarit peittävät tarkoitusperänsä ja esittävät sanoneensa sanat
vahingossa. Suosittelen samaa sinullekin, hyvä lukija, jotta voit hyödyntää
myös ”lipsahduksen” tarjoaman
komedisen elementin.
20 sekuntia riittää yleensä varsin hyvin
siihen, että ehdit miettiä vähintään
kaksi sanaa, jotka rimmaavat ”Roin”
kanssa.
”No niin” on myös keino saada
ihmiset lopettamaan ylimääräinen
keskustelu hetkeksi, ja mikäli aloitat
puhumisen heti laulamisen jälkeen,
on mahdollista, että he eivät aloita sitä
saman tien uudestaan.

tutoroi kuroi
ank
sponsoroi
lukkaroi
integroi
pastöroi
preparoi
preferoi
generoi

unkarin viiniä
eurovision
pyöreän pöydän ritarit
4. Ole valmis

5. Lopeta tyylillä

Mikäli vähänkään epäilet, että sitseiltä
saattaisi löytyä tyyppi, joka jostain
syystä saattaisi haluta suolata sinut,
pidä koko ajan mielessä jokin sitsilaulu, jota ei vielä ole sitseillä laulettu.

Hyvä aasinsilta loppuu vähän ennen
kuin ihmiset osaavat sitä odottaa.
Etene siis aasinsillan loppuvaiheilla
nopeasti, ja hämmentyneet ihmiset
pitävät sinua nokkelana kaverina, joka
tietää mitä tekee.

(Yleisimpiä suolauksen syitä ovat
muun muassa asema killassa, huono
huumorintaju tai se, että olet vain
hiton hyvä tyyppi kaikin puolin.)
Tämä helpottaa huomattavasti, mikäli
nakki napsahtaa.
Tällöin voit miettiä valmiiksi myös
”hauskan” sanaleikin biisiin liittyen.
Sanaleikki voi olla hyvinkin kaukaa
haettu, mutta sen on oltava selkeä
Esimerkiksi kaikki laulujen nimiin liittyvät synonyymit ja homonyymit ovat
kovaa valuuttaa.
Huomaa, että kesken aasinsillan
mietitty sanaleikki on usein niin
huono, että se aiheuttaa lähinnä
myötähäpeää sitsikansan keskuudessa.
Tämäkin on ihan OK.

Mikäli siis olet jo kertonut aasinsiltasi
punchlinen, sinun ei kannata enää
ruveta etsimään haluamasi laulun
numeroa laulukirjasta tai läsystä.Totea
vain tällöin laulun nimen perään
”nummer fünf” ja lausu avainsanat
”Ja lauluhan lähtee jotakuinkin näin”.
Erittäin kriittistä on myös se, että
laulun aloittamisen kanssa ei saa
epäröidä.
Vaikka huomaisit, ettei sinulla sillä
sekunnilla ole aavistustakaan laulun
melodiasta, avun kysyminen antaa vain
huonon loppuvaikutelman. Tällöin
huuda vain laulun ensimmäinen sana,
ja luota siihen, että omaan ääneensä
rakastuneet lukkarit aloittavat möykkäämisensä saman tien.
Hekään tuskin tietävät oikeasti
melodiaa.
Silläkään ei ole väliä.
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Exchange
studies
– broaden
your
horizons

Vaihto-opiskelun tarkoitus
on oppia tekemällä ja
hypätä pää edellä seikkailuun!
(Kevät Shefﬁeldissä)

(Syksy Bombayssa)

Voin sanoa saaneeni elämän
kannalta runsaasti hyödyllistä
itsekasvatusta, ongelmanratkaisukykyä ja stressaavien
tilanteiden hallintakykyä. Vaihdon
jälkeen oloni on kuin voisin laittaa
itseni mihin tahansa tilanteeseen,
jonka ennen koin stressaavaksi,
ja päästä siitä läpi ongelmitta.

Broaden your horizons
- Riko rajojasi ja lähde opiskelijavaihtoon!
ELECin opiskelijana
sinulla on suuri määrä
vaihtokohteita valittavanasi. Saat apua
sekä opintojen suunnitteluun että hakemiseen
omasta koulustasi.
•
•

Päähaku 1.11.-1.12.2017 Japanin kohteet, free
mover -apuraha, DI-työ ulkomailla
Päähaku 1.2.-20.2.2018 Eurooppa (Erasmus+
ja Nordtek), Euroopan ulkopuoliset kohteet, free
mover -apuraha, DI-työ ulkomailla

Kaikki lähtijät saavat Aallon apurahan 1500 eur/
lukukausi tai 2500 eur/lukuvuosi!

Lisätietoa vaihtopaikoista, hakemisesta sekä tapahtumista: into.aalto.ﬁ & outgoing-elec@aalto.ﬁ
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Niiden oikeasti
tärkeiden kysymysten
äärellä...

...muista äänestää (biolaista) AYY:n
edustajistovaaleissa 30.10.-8.11.

Valmistuneita
Tekniikan kandidaatti
Melissa Holopainen - Verta hylkivät pinnat
Noora Matilainen - Grafeenin käyttö kudosteknologiassa
Anton Mattsson - Representing Bivariate Biological Data

Diplomi-insinööri
Vili Auvinen - Nanofibrillar Cellulose as a Lyoprotective
Matrix in the Freeze-Drying of Hep G2 Liver Cancer Cells
Julia Jaatela - Computational Features of Neonatal EEG
Monitoring After Asphyxia
Inka Saarinen - Adaptive Real-Time Anomaly Detection
for Multi-Dimensional Streaming Data

