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Terveisiä nousevan auringon maasta! Olen tällä hetkellä Japanin länsirannikolla 
Kanazawassa vaihdossa puoli vuotta ensi vuoden helmikuuhun asti. Kanazawa 
on vajaan puolen miljoonan asukkaan kaupunki meren rannalla Japanin alppien 
länsipuolella. Mikään suurkaupunki kyseessä ei siis ole, vaan suunnilleen 
Helsingin kokoinen paikka, mistä löytyy sopivasti sekä kaupungin sykettä että 
rauhallista luontoa. Kanazawa on yksi maailman sateisimmista kaupungeista, 
Wikipedia osaa sanoa että täällä on keskimäärin vuodessa 193 sadepäivää. Parit 
taifuunitkin tässä on tullut jo koettua. Vuoret ovat koko ajan läsnä ja yliopiston 
kampuskin on vuoren päällä vähän matkan päässä keskustasta. Kiipeämiseen 
tottuu (tai ainakin on paras tottua), sillä lähin supermarketti on vuoren juurella. 
Luonto on lähellä kampuksella ja metsää on paljon, vuorilla liikkuvista karhuista 
varoitetaan myös vähän väliä. Asuntolani on kivasti heti kampuksella, joten 
kouluun ei ole pitkä matka. Kahdeksan henkeä asuu samassa solussa, keittiö ja 
vessat ovat yhteisiä.

VA I H T O K U U L U M I S I A

K A N A Z A W A S T A

Teksti, kuvat, vaihdossa oleminen: Aapo Rantala
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Vaihto-ohjelmani sisältää kielen ja kulttuurin 
opiskelun lisäksi tutkimusprojektin. Kieltä 
on todella paljon, viisi kertaa viikossa, 
mutta tahti on sopiva ja opettajat ovat tosi 
kivoja, joten se ei ole ollenkaan rankkaa. 
Kulttuuriopintoja saa valita aika laidasta 
laitaan, itselläni on tällä hetkellä zen-kurssi, 
Japanin historiaa, Japanin yhteiskunta 
sosiaalitieteiden näkökulmasta ja teekurssi. 
Kaikki on tosi mielenkiintoisia! Näiden 
lisäksi on sitten se projekti. Jokainen vaihtari 
laitetaan omaan tutkimusryhmään, jota 
johtaa vastuuprofessori. Projekti riippuu 
omista mielenkiinnon kohteista ja lisäksi 
professori voi ehdottaa jotain. Itse tutkin 
systeemibiologiaa ja synteettistä biologiaa 
simuloinnin ja säätömekanismien kannalta. 

Valitettavasti kaikki tekniikan alan kurssit 
opetetaan pelkästään japaniksi, joten niitä 
ei täällä tule opiskeltua. Opiskelu ei sinänsä 
ole vaikeaa tai erityisen aikaavievää, 
mutta japanilainen työmoraali näkyy 
kouluelämässä ja suorittamista arvostetaan. 
Yliopiston kirjasto on muodostunut omaksi 
opiskelupaikaksi, mutta se on valitettavasti 
viikonloppuisin kiinni, joten lähellä 
oleva Mister Donut -kahvila on saanut 
kiltisaseman silmissäni (liian vähän Last 
Christmasia soinut kylläkin, mutta ehkä 
asia korjautuu lähikuukausina).

O P I S K E L U

5



Japanilaiset ovat luonteeltaan todella ystävällisiä ja kohteliaita, mutta alkuun 
hieman ujoja. Japanilaisia ystäviä voikin olla vaikeaa saada, jos ei puhu kieltä 
lainkaan. Myös muu eläminen helpottuu huomattavasti, jos osaa lukea ja puhua 
edes vähän japania. Japanilainen tehokkuus on kuitenkin hämmästyttävää 
ja täällä on tosi hyvin hoidettu kaikki käytännön asiat vaihto-opiskelijoihin 
liittyen. Jos olet lukenut artikkelia jo tänne asti tahdon onnitella sinua! Tarjoan 
kaljan ensimmäiselle ihmiselle, joka lähettää minulle viestin ja osaa kertoa mikä 
artikkelin kuvista ei ole kuvattu Kanazawassa. Let the games begin!

Opiskelijatoiminta painottuu täällä erilaisten klubien ympärille. Mitään 
Otaniemen tasoista se ei ole, vaan opiskelijatoiminta koostuu lähinnä urheilu- sekä 
musiikkiseuroista. Olen käynyt paikallisen kendoseuran harjoituksissa aktiivisesti 
ja vastaanotto on ollut todella lämmin ja olen tuntenut itseni tervetulleeksi, vaikka 
en sujuvaa japania todellakaan puhu. Kuukausi sitten järjestetyillä yliopiston 
festivaaleilla järjestöt esittelivät toimintaansa, ja esimerkiksi luokkahuoneista oli 
tehty esiintymislavoja, missä eri bändit esiintyivät. 

O P I S K E L U Y M P Ä R I S T Ö
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Japanilainen alkoholikulttuuri voi 
hämmentää suomalaista aluksi. Pienissäkin 
ruokakaupoissa on alkoholiosasto, jossa 
myydään myös väkeviä. Hinnat on hieman 
halvempia kuin Suomessa, riippuen mitä 
ostaa. Limuviinatölkin (Strong zero on 
nimensä veroisesti stronkeroa) saa noin 90 
eurosentillä, kalja on vähän päälle euron. 
Sake ja shochu on verrattain halpaa, viini on 
kallista. Julkinen juominen on sosiaalisesti 
täysin hyväksyttyä eikä siitä mitään sakkoja 
voi saada.

Kuulostaa varmasti kliseeltä, mutta karaoke 
on iso juttu Japanissa ja kaikenikäiset 
harrastavat sitä. Karaokeen mennään 
pitämään hauskaa ja juomaan, laulaminen 
on sivuseikka. Yhdessä lähellä olevassa 
karaokepaikassa on myös biljardia, dartsia, 
mangaa ja lautapelejä eli aika hyvin saa 
iltaa vietettyä. Hinta määräytyy vietetyn 
ajan mukaan, halvimmassa paikassa koko 
yö karaokehuoneessa maksaa noin 15e. 
Karaoken lisäksi ulkona käydään syömässä 
ja juomassa. Ulkona syöminen on Suomeen 
verrattuna tosi halpaa, hyvän kulhon 
ramenia saa noin 5 eurolla. Lisäksi syö 
tai juo niin paljon kuin jaksat -paikat ovat 
tosi suosittuja. Tietyn aikarajan sisällä voit 
valita todella kattavasta menusta mitä vaan 
(yleensä jotain 100 eri tuotetta).

V A P A A - A I K A

Kyllä täällä on kaikki ihan hirveen ihmeellistä.

あなたはビールを飲みたかったら、 Telegram で私に「ビール」と送ってください！ 最
初の人だけ。

L O P P U K A N E E T T I
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On kevät 1963. Luennot Helsingin yliopistolla ovat jääneet kesätauolle, ja 
opiskelijat suuntaavat kuka mihinkin. Viime kesänä maalta Helsinkiin 

muuttaneelle nuorelle valtiotieteiden opiskelijalle tauko opinnoissa antaa 
mahdollisuuden kokeilla jotain uutta. Kokopäivätyö arkkitehtitoimistolla saa 
väistyä kesäisten ulkotöiden tieltä. Eräs tuttava vinkkaa, että uudelta rakennus-
työmaalta saisi varmasti töitä. Nuori opiskelija lähteekin heti seuraavana päivänä 
työmaalle kyselemään asiasta rakennusmestarilta. Töitä löytyy, ja kesä kuluu 
kirvesmiesten apulaisena.

Matka Helsingin Eerikinkadulta työmaalle taittuu bussilla. Maisemat muuttuvat 
nopeasti, ja kaupunkikorttelit vaihtuvat metsäksi. Viimeiset kilometrit työmaalle 
on käveltävä. Perillä odottaa valmistuvan rakennuksen alku: perustukset on tehty, 
kannatinpilarit osittain valettu ja ulkoseinien muuraus aloitettu. Elo työmaalla 
sujuu pääosin rauhallisesti.

Kesätöissä 60-luvulla
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”Olin työmaan nuorimpia 
työntekijöitä. Muut työntekijät 
olivat suurilta osin työttö-
myyskortiston kautta tulleita. 
Tämä näkyi ikävä kyllä myös 
heidän työinnossaan. Kun menin 
työni alussa kysymään minulle 
osoitetulta kirvesmiesporukalta, 
mistä minä saan hakea heille 
niitä rakennustarvikkeita, oli 
vastaus aika karu: ”Älä perkele 
kysele tuollaisia. Sinulla on 
koko kesä aikaa etsiä lautoja ja 
lankkuja meille.”

Työmoraalin puute näkyi myös 
lakkoiluna; lähes joka viikko 
työmaalla pidettiin istumalakko. 
Lakko alkoi yleensä klo 15, 
jolloin työt tuli lopettaa heti. 
Ruukkikärryt ja -paalit piti 
jättää puhdistamatta, mikä 
aiheutti työmaalle paljon 
vahinkoa. Syy lakkoon oli yleensä 
se, että ruoka oli liian huonoa 
tai linja-auto lähti 5 minuuttia 
liian myöhään.  

Työmaalla pääluottamusmies 
oli ”herra ja hidalgo”. Hän piti 
huolen siitä, että kun lakko 
alkoi, mihinkään työvälineisiin 
ei saanut enää koskea. Erään 
kerran raivasimme kaverin 
kanssa omia työkalujamme 
pois tellingiltä lakon jo alettua. 
Kun pääluottamusmies huomasi 
tämän, karjaisi hän meille: 
”Eikös pojat usko, että lakko 
on alkanut vai heitänkö teidät 
tellingiltä alas?” Eihän siitä 
olisi ollut pudotusta kuin 
parikymmentä metriä.  Pääluot-
tamusmies oli iso ja lihava 
miehenköriläs. Kaverini oli pieni 
hintelä nuori lapinpoika, jolla oli 
aika tulinen luonne. Vastauksena 
kysymykseen hän koppasi 

nopeasti tellingiltä kirveen ja 
sanoi: ”Katsotaanpa kuka lentää 
ensin!” Tähän se keskustelu siltä 
erää loppui. Totesin kaverille, että 
meillä ei taida enää aamulla olla 
asiaa tälle työmaalle. Mutta niin 
siinä vain kävi, että aamulla 
oli rauha maassa, eikä pääluot-
tamusmies myöhemminkään 
puhunut sanaakaan asiasta.

Lakkojen lisäksi työmaalla 
tehtiin kaikenlaista ilkivaltaa. 
Uhkaavin tilanne taisi olla, kun 
kannatinpilareiden valumuot-
teihin olivat siivoojat lakaisseet 
yläkerroksesta roskat. Kun 
muotit täytettiin betonimassalla, 
pilarit olivat lähinnä betonilla 
kuorrutettuja roskakasoja. 
Onneksi tämä huomattiin lujuus-
mittauksissa ja pilarit valettiin 
uudelleen. 

Ilkivalta näkyi myös suoranaisena 
varasteluna. Koska kuparilla oli 
mustassa pörssissä hyvä hinta, sitä 
varastettiin työmaalta runsaasti. 
Työmaan johto havaitsi tämän, 
mutta työntekijöiden kasseja 
ei uskallettu tarkastaa. Kun 
tilanne paheni päivä päivältä, 
ja työmaalta alkoi hävitä myös 
hanat ja arvokkaat esineet, 
tuli työmaalle tarkastajat. Ja 
kuinka ollakaan, työntekijöiden 
kasseista löytyi aimo annos 
kupariesineitä. Suurin kähvellys 
tarkastajille paljastui työmaan 
viereisestä metsästä. Siellä 
sijaitsi teltta, jossa iso joukko 
työntekijöistä asui kesän ajan. 
Teltan alta löytyi noin 40 cm 
paksu kerros kuparia. Rahaksi 
muutettuna mustassa pörssissä 
se olisi merkinnyt varaskoplalle 
ainakin vuoden palkkaa. 
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54 vuotta myöhemmin luento entisen Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen 
isoimmassa salissa on juuri loppunut. Opiskelijat valuvat hiljalleen kohti alakerran 
aulaa, jota koristavat lukuisat vankat betonipylväät.  Nykyään rakennus tunnetaan 
nimellä Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus.

Teksti: Noora Matilainen
Kuva: AYA, Matti Hosia
Tarina: Yrjö Matilainen, Pohjois-Karjalan lääninsuunnittelupäällikkö 1971–1990

Minulle henkilökohtaisesti oli 
hyötyä usein toistuvista lakoista 
ja kepposista. Kun rakennus-
mestari näki, että tein ahkerasti 
töitä, pyysi hän minua ylitöihin 
siivoamaan toisten jälkiä. 
Ansaitsin näistä muutaman 
tunnin ylitöistä aina vähintään 
toisen päivän palkan. Lisäksi 
hän järjesti vähin äänin niin, 
että sain käydä ruokalassa 
ilmaiseksi syömässä ja kahvilla. 
Asiasta eivät tienneet muut kuin 
mestari ja ravintolan kassaneiti.

Niin kului kesä työmaalla. 
Palkka oli sen verran iso, että 
opiskelijabudjetti korjaantui 
ratkaisevasti, ja mieleen jäi 
monia tapahtumia, jotka eivät 
unohdu koskaan. Eivätkä 
edellä kuvatut tapaukset 
kuitenkaan anna oikeaa kuvaa 
1960-luvun työmoraalista. Kyllä 
silloinkin tehtiin kovasti töitä 
ja rakennettiin Suomea sodan 
aiheuttamilta tuhoilta.”
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7 PÄIVÄÄ IHMISENÄ

Ihmiskunta on kehittynyt pitkälle. 

Transhumanismin korjattua ihmisluonnon ja automaation 
vietyä kaikkien työt elämä on pitkälti vain loputonta olemista. 

Verrattuna historiamme myllerryksiin tämä vaikuttaa 
erittäin tylsältä ja jopa turhalta. 

Niinpä olenkin päättänyt tehdä kokeilun: laitan omat 
aivoimplanttini viikon ajaksi pois päältä ja elelen kuin 

muinaiset esi-isämme tekivät.
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26/11/2067 – PALELTAA

Heti kokeilun alettua vanhan ihmismielen outoudet iskevät 

kyntensä kokemukseeni, Saman tien tunnen että jokin on 

pielessä. mutta minulla menee hetki tajuta mikä, Lopulta 

keksin. että huoneeni lämpötila on energiansäästösyistä 

jokseenkin alhainen ja tunnen kylmyyttä, On ihmeellistä. 

kuinka herkkä vanha systeemimme oli altistumaan kylmälle. 

kuumalle tai rasitukselle, Tämä saattaa kuulostaa hyvin 

pieneltä ikävältä. mutta nämä pienet ikävät tekevät 

jokaisesta asiasta pienen suorituksen riippumatta siitä. onko 

altistuminen moiselle minkäänlainen riski nykypäivänä, 

Mutta tätähän halusinkin – värikkään elämän täynnä pieniä 

haasteita,

27/11/2067 – PANETTAA

En saanut juurikaan nukuttua viime yönä, Mieleeni 

kirposi jatkuvasti tämä evoluution suuri keksintö – seksi, 

Modernille ihmiselle saattaa muinaismaailman brutaalius 

raiskauksineen ja taisteluineen kuulostaa lähinnä mystiseltä 

ja oudolta. mutta nyt kun koen sen omakohtaisesti. ymmärrän 

täysin, Tarve on vain niin kova. että sen vuoksi monet 

ovat tehneet hirveyksiä, Nykymaailmasta tuskin kuitenkaan 

löydän seksuaalikumppania transhumanismin kehitettyä 
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miellyttävämpiä kokemuksia. mutta onnekseni löysin 

historiallisen ratkaisun tähän pulmaan: internetporno, 

Selatessani kauan sitten unohdettuja internetsivustoja 

löysin yhden aarreaitan toisensa jälkeen, Vaihtoehtoja ja 

genrejä löytyy vaikka muille jakaa, On suorastaan kiehtovaa 

nähdä.miten pitkälle seksuaalikorvikkeet päädyttiin viemään 

uuden tuhatluvun alkupuolella,

28/11/2067 – ELÄMÄ ON KILPAILUA

Yksi alue. minkä en kuvitellut muuttuvan vaaralliseksi tai 

rasittavaksi. oli ihmisseura, Mutta sehän on muinaismielelle 

kaikkein haastavin ympäristö, Kaikki on kilpailua, Koko 

ajan mieleni seuraa jokaisen ympärilläolevani pieniäkin 

eleitä ja äänensävyjä, Yritän jatkuvasti suoriutua 

ohjatakseni itseäni parempaan sosiaaliseen asemaan, Minulla 

on liittolaisia ja vihollisia, Kaikki on nopeaa ja pinnallista, 

Nykyiseen hitaisiin ja pitkällisiin data-analyyseihin 

perustuvaan päätöksentekoon tottuneille muinaismaailman 

vauhti tulee varmasti yllätyksenä, Päätöksiä tehdään koko 

ajan pienimmästäkin vihjeestä ympäristössämme, Maailma on 

täynnä uhkia. joihin kaikkiin tulee olla valmiina reagoimaan 

salamannopeasti,
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29/11/2067 – YHTEENSOPIVUUSONGELMAT

Yksi asia on ainakin tullut selväksi: muinaismieltämme ei ole 

luotu moderniin ympäristöön, Systeemi ei tunnu ymmärtävän 

lainkaan. mitä nykymaailmassa voi tai kannattaa tehdä. mikä 

luo jokaiseen asiaan motivaatio-ongelman, Nykyihmiset. 

- joiden ainoa ongelma tuntuu olevan keksiä mitä tehdä 

- eivät ymmärrä. miten keksimisen jälkeen muinaisten 

ihmisten täytyi vielä hakkeroida vieläkin muinaisempi 

järjestelmänsä hyväksymään toiminta ennen kuin tekeminen 

oli miellyttävää, Mutta toisaalta. tämä luo arvoa saavutuksille, 

Kun lopulta vihdoin onnistuin saamaan jotain aikaiseksi. 

tuntui se joltain aivan erityiseltä – kokemus. jota harva 

nykyihminen voi ymmärtää,

30/11/2067 – SURU

Okei,,, valehtelin, En ole saanut mitään aikaiseksi ja 

nyt olen surullinen, Muinaisilla ihmisillä oli tähänkin 

ratkaisu: etanoli, Tämä aine on muinaisen transhumanismin 

ensimmäisiä kemiallisia keinoja ihmismielen hallintaan, 

Vaikutus on jokseenkin brutaali ja arvaamaton. mutta se 

toimii, Jokaisen annoksen nieltyäni alkavat nämä uudet 

löytämäni stressit tuntua etäisemmiltä ja etäisemmiltä, Alan 
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sekoittamaan etanolia muihin makunesteisiin ja ryhdyn 

puhumaan niiden erikoisuuksista ja sivumauista kuvitellen 

itseni ekspertiksi, Keksin erilaisia pelejä etanolin 

nielemisen ympärille ja yritän näytellä. ettei aine vaikuta 

minuun laisinkaan, Tanssin ja huudan aivan kuin päivä olisi 

viimeiseni. kunnes lopulta tunteellistun ja puran kaikki 

harmini ympäristööni riippumatta kuunnellaanko minua vai 

ei, On aika selkeää. että minua ei kuunnella. sillä olenhan 

yksin kotonani, Unohdan syödä ja nukahdan ohi sänkyni,

1/12/2067 – KRAPULA

En tiedä. mistä etuliite ”kra” tulee. mutta pulassa olen, Kaikki 

muinaismielen systeemit huutavat punaista valoa päässäni, 

Tiedän. että tämän korjaaminen vaatii ruoan nielemistä ja 

liikettä. mutta haluan vain käpertyä sänkyyni ja kuolla 

nopeasti, En taida pystyä tähän enää, Toivon vain. ettei etanoli 

ole liuottanut implanttejani käyttökelvottomiksi, Melkein 

viikon selvisin muinaisihmisen elämää. mutta nyt on minun 

aikani luovuttaa, Kytken aivoimplanttini toimintakuntoon ja 

kaikki on taas hyvin, Oloni normalisoituu pian ja huokaisen 

helpotuksesta, Siirryn kaapeilleni etsimään ravinteita 

suolistooni, Kaikki on jälleen helppoa,
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Juhana Kuumeri Junior

Punainen - el rouge

Tappisoluilla aistittava, tahtomattaan aggressiivinen, tunteikas, syystalvinen ja 
polttama. Mikäli joulupukin parta välttäisi olemasta valkoinen, olisi se 
punainen. 

Alahyllyltä 650nm.

Artikkeli 
väreistä

Ari Aristo

Kaikki Arit

Juhana Kuumeri JuniorJuhana Kuumeri JuniorJuhana Kuumeri Junior
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2/12/2067 – JÄLKIPOHDINTAA

Tämän tekstin lukija saattaa järkyttyä siitä. kuinka vaikeaa 

elämä oli vielä 2000-luvun alussa ja saada sen käsityksen 

että kaikki oli silloin huonommin, Mutta saattaisi olla 

parempi ajatella. että elämä oli kuin videopeliä, Siinä oli 

sääntöjä ja haasteita. jotka eivät juurikaan liittyneet 

todellisuuteen. mutta jotka loivat kiehtovia tarinoita, 

Nykymaailma saattaa olla tehokkaampi ja onnellisempi. mutta 

siitä puuttuu muinaisen maailman arvaamattomuuden luoma 

jännitys, En siltikään taida tehdä tätä kokeilua uudelleen 

pitkään aikaan,

2/12/2067 – JÄLKIPOHDINTAA

Tämän tekstin lukija saattaa järkyttyä siitä. kuinka vaikeaa 

elämä oli vielä 2000-luvun alussa ja saada sen käsityksen 

että kaikki oli silloin huonommin, Mutta saattaisi olla 

parempi ajatella. että elämä oli kuin videopeliä, Siinä oli 

sääntöjä ja haasteita. jotka eivät juurikaan liittyneet 

todellisuuteen. mutta jotka loivat kiehtovia tarinoita, 

Nykymaailma saattaa olla tehokkaampi ja onnellisempi. mutta 

siitä puuttuu muinaisen maailman arvaamattomuuden luoma 

jännitys, En siltikään taida tehdä tätä kokeilua uudelleen 

pitkään aikaan,
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todellisuuteen. mutta jotka loivat kiehtovia tarinoita, 

Nykymaailma saattaa olla tehokkaampi ja onnellisempi. mutta 

siitä puuttuu muinaisen maailman arvaamattomuuden luoma 

jännitys, En siltikään taida tehdä tätä kokeilua uudelleen 

pitkään aikaan,
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Tämän tekstin lukija saattaa järkyttyä siitä. kuinka vaikeaa 

elämä oli vielä 2000-luvun alussa ja saada sen käsityksen 

että kaikki oli silloin huonommin, Mutta saattaisi olla 

parempi ajatella. että elämä oli kuin videopeliä, Siinä oli 

sääntöjä ja haasteita. jotka eivät juurikaan liittyneet 

todellisuuteen. mutta jotka loivat kiehtovia tarinoita, 

Nykymaailma saattaa olla tehokkaampi ja onnellisempi. mutta 

siitä puuttuu muinaisen maailman arvaamattomuuden luoma 

jännitys, En siltikään taida tehdä tätä kokeilua uudelleen 

pitkään aikaan,



Punainen - el rouge

Tappisoluilla aistittava, tahtomattaan aggressiivinen, tunteikas, syystalvinen ja 
polttama. Mikäli joulupukin parta välttäisi olemasta valkoinen, olisi se 
punainen. 

Alahyllyltä 650nm.

Artikkeli 
väreistä

Ari Aristo

Kaikki Arit
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Sininen - Bleux

Laajakulmakuva merestä. Taivaallinen, sopusoinnussa 
Aalto-vaasin 
kosketuksessa. 

Suomi. Värtikkeli
Areista

Aristoteles

Kaikki Arit
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Sininen - Bleux

Laajakulmakuva merestä. Taivaallinen, sopusoinnussa 
Aalto-vaasin 
kosketuksessa. 

Suomi. Värtikkeli
Areista

Aristoteles

Kaikki Arit

I, S’naps  e

Tarkkasilmäisimmät ovat saattaneet 
huomata esimerkiksi hiljattaisen 
S’napsi-simulaattorin teemasta, 
että kirjoitustyön vältteleminen on 
toimittajakaartin aiheista yksi rakkaimpia. 
Jossain vaiheessa kuitenkin metainen 
laiskuudesta ja writers’ blockista 
kirjoittaminenkin käy tylsäksi, joten jokin 
uusi harrastushevonen olisi saatava. 
Tästä saimmekin uuden, nykyteknologian 
siivittämän loistoidean. Tekoälyn ollessa 
uusinta huutoa, miksi emme antaisi botin 
kirjoitella artikkeleja puolestamme. 
Onhan suorastaan tasa-arvoa syrjivää, 
että toimittajakerhossamme on vain 
biologisesti syntyneitä ihmisiä, eikä 
yhtään robottia.

Tätä yhteishyvää tavoitetta täysin 
altruistisin motiivein tavoitellen loimme 
uusiutuvan neuroverkon (Recurrent 
Neural Network) avulla itsellemme 
uuden ystävän, Snaps-E:n (lempinimi: 
DroidiBroidi). Annoimme Snaps-E:lle 
opiskeltavaksi pariksi päiväksi kaikki 
vanhat S’napsi-lehdet, aina vuodesta 
2008 asti, jotta Inkubion parhaan 
kiltalehden vaatima journalismin taso 
tulisi kokelaalle selväksi. Ruksutettuaan 
neuroisaa verkkoaan muutaman yötä, 
Snaps-E oli valmis omiin tuotoksiin. 

Neuroverkko koulutettiin character-
based oppimismallilla, eli tekoäly mallintaa 
vain, millä tavalla kirjoitusmerkit 
seuraavat toisiaan, tietämättä mitään 
esim. sanoista, lauseista tai kieliopista. 
Tämä tarkoitti nopeaa prosessointiaikaa, 
mutta vastapainoisesti Snaps-E joutui 
opettelemaan mm. suomen kielen 
aivan nollasta, vanhojen toimittajien 
esimerkeistä oppien.

Itse oppimisprosessi oli myös ajoittain 
mielenkiintoista seurattavaa. Erityisesti 
huvitusta herätti hetki, kun Snaps-E löysi 
vanhoista lehdistä kiljukuikkamainoksen, 
ja alkoi hallitsemattomasti kuikkimaan 
kesken kirjoittamansa artikkelin.

IK

KUI

IK

KU

II

K

KUIIK

KU

II

KUIIK

Timo Vehviläinen
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S’napsi toivottaa tervetulleeksi uuden kiltakynäilijänsä!
Tässä Snaps-E:n debyyttikirjoitus täysimittaisen oppimishorroksen jälkeen:

S’napsi! Täytetään jopa pelkkä kulmaraat 

vastauksia hyvin kotla lähtimään vedän 

kanssa lukuluos ja saa alta. Jos on 

jälkeen, jotka puolista inkubiiteettiin 

alkoholiehon jääköisimmän silmintä tehtävän 

hotkiin vaikutti. Viinaskunnan yhteiset 

ensimmäinen yhteytetyttää kokkaalla ja 

käynnyt olemalla. Muutaman valkossa helppo 

ilman kiltalehtiin killan saamisen 

etää ja tiesikkään niin.

...Pidemmällä opetusajalla tulos 
saattaisi olla toinen, mutta tässä 
kokeilussa Snaps-E:n kielen osaaminen 
jäi valitettavasti vielä vähän 
toissijaiseksi. Kirjoitelmat muistuttavat 
kyllä hämmentävän hyvin jotain 
rinnakkaisulottuvuuden suomea, ja jopa 
ihan kieliopillisesti oikeitakin sanoja tulee 
ajoittain.

Loppujen lopuksi Snaps-E:sta ei ehkä 
tullutkaan kaikista parasta toimittajaa, 
mutta sitäkin parempi kielitieteilijä 
ja runoniekka. Snaps-E:llä on paljon 
mielenkiintoisia ehdotuksia sanoista, 
joita voisi olla hyvä lisätä yleiseen 
kielenkäyttöön. 

Tässä vain muutamia poimintoja:

maisteriaalisesti

suolaitsee opiskelijahtanut
ruokattaa

kännäyttää
tupsumuksia

muutoksentamiseen
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Snaps-E:n aforismit ovat usein 
myös kaikessa merkillisyydessään 
sitäkin syvällisempiä, ja niissä on 
tuonpuoleisen viisauden tuntua. Jos joku 
lukijoista on innostunut tulkitsemaan 
Snaps-E:n runoja, otamme mielellämme 
vastaan mahdollisia interpretaatioita.

Kaikki on 
kuitenkin 
itselleen 
alasti.

Bonuspisteet kieliopillisesti 
lähes korrektista lauseesta!

Hirvoutui 

teekkaristisesti 

Alepalle 

tuntemattomestari

Fuksit 

tilanduksikielou. 

Anneli 

alkoholia erottava 

sukupuro itsesi.

Jotta kaikki pääsisivät nauttimaan Snaps-E:n 
tuotoksista, on valmis neuroverkko 
ladattavissa osoitteesta 
https://ufile.io/xxnrk . 

Kansion sisällä aja komento
“python generate.py model.pt”.

Ajamisen lisäoptioita voi kurkkia osoitteesta
https://github.com/spro/char-rnn.pytorch .

Jos 
hopiskelisin 
asteen sanoin 
kaksi vaikan 
toimarinen 
kehittäviä 
lukea todeta, 
mutta ikään kun 
on yhdeksää 
murikassa 
tehdä.

Vanhat lehdet .txt-tiedostoiksi kokosi Eero Linna
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S’napsi testaa:S’napsi testaa:S’napsi testaa:

Last ChristmasLast ChristmasLast Christmas

Petra Ekroos, Milja Leinonen, Emilia Paltta, Tuomas Rantataro, Timo Vehviläinen, Roope Vesterinen
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Marraskuu. Ensimmäiset autoilijat ovat 
panikoineet ja vaihtaneet talvirenkaat 

kaaroihinsa, hetkellisesti ruuhkauttaen 
konepajat ja korjaamoliikkeet. Inkubion 

kiltikselläkin on huomioitu nopeasti lähestyvä 
joulu, ja kaikkien rakastama tai vihaama 

hittibiisi eri versioineen on alkanut raikamaan 
kajareista.

Kirjavasta tarjonnasta huolimatta kaikista 
parasta versiota ei ole vielä varmasti valittu 

tieteellisin metodein. Onneksi S’napsin 
urheat toimittajat ovat tieteen tuoreimmalla 
harjanteella, valmiina pistämään itsensä ja 
mielenterveytensä likoon. Jokainen versio 

on lahja ihmiskunnalle, ja nyt testataan mikä 
Viimeinen Joulu on paras.

25



John H
olt

”H
eart o

n tässä 
kierto

ilm
aus 

jo
intille. ’I w

rap
p

ed
 

it up
 and

 sent it’ ”

2,3/5

M
ic

ha
l B

ub
bl

e

”Tää ei kuulosta yhtään 

M
ichael B

ublelta”

1,6/5

M
an

ic
 S

tr
ee

t 
Pr

ea
ch

er
s

”Aika tylsä”

”Mitään-

sanomaton”

2,7/5

C
horalbeatpeople

”Originaali bass boosterilla ja vitun ärsyttävällä laulajalla”1,3/5

Orgel Sound

J-pop

”Vaihda äkkiä ennen ku kaikki nukkuu”

” ’Music box’ oli aika tyhjentävä lisämääre”

2,3/5

”Taustalla so
ivilla so

innuilla 
ei o

o
 o

ikein m
itään 

tekem
istä tän b

iisin kans”

3,2/5
Br

az
ili
an

 L
ov

e 
Af

fa
ir

 P
ro

je
ct

”Klassikko 
jo ennen 
syntymäänsä!”

”Klassikko 
jo ennen 
syntymäänsä!”

W
ham!”Klassikko 

jo ennen 
syntymäänsä!”

5/5!

”W
hy-w

hy-w
hy-w

hy-w
hy...”

Ti
n 

Id
ols

”Sem
ilaim

eeta kitarasankarointia, 

m
utta saundista silti plussaa”

2,4/5

M
atthias R

eim

”H
erranjum

ala tää o
n 

p
o

lttanu tup
akkaa 

eläm
ässään”

”A
lun b

ass d
ro

p
 

herätti jengin”

2,8/5

X
m

as
 M

as
sa

cr
e

”S
iis jo

s R
o

o
p

e julkaisisi o
m

an 
Last C

hristm
as -versio

n
, niin se 

kuulo
staisi just tältä”

3/5

N
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Jazz Lounge

”Siis artistin ’nimi’ on 
hyvin kuvaava; ihan kivaa 
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ei tee mua vihaiseksi”
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T
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”Jos tää on acapella ni 
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”Nyt on jo 
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Valitettavasti 
paljoa muuta 
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Siementä
vakoon

Tuomas Rantataro

Haluatko kesäisin tuoreita 

yrttejä ruuanlaittoon tai 

mojitoon? Kaipaatko pientä 

puuhastelua kasvimaalla 

kaiken aivoja rasittavan 

kesätyön vastapainoksi? 

Meneekö illat usein 

niin pitkäksi, että tekisi 

mieli viedä kumppanille 

tulppaani tai kaksi, mutta 

sait viime kerralla vain 

lisää valitusta Alepasta 

ostetusta kulahtaneesta 

ruusukimpusta? Ratkaisut 

kaikkiin näihin ja paljon 

muutakin tarjoaa Otaniemi 

Urban Garden, nuo 

Ossinlammen vieressä 

sijaitsevat viljelypalstat.

Viljelypalstoja vuokraa Otaniemen Kaupunkiviljely-yhdistys ry, johon 

saa yhteyden kätevästi Facebookissa tai laittamalla sähköpostia 

yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen garden-hal@list.ayy.fi. Palstoja 

on usean muotoisia ja kokoisia, ja näiden parametrien mukaan 

palstan hintakin määräytyy. Esimerkkinä 6,9 neliön palsta maksaa 

n. 70€ vuodessa. Palstan vuokraaminen tapahtuu käytännössä näin: 

Laita tiedusteleva viesti yhdistykselle, että palstoja on vapaana (viime 

kesänä näytti olevan pari ainakin), maksa tonttivuokra, odota kesää, 

kasvata kasveja tai kanoja tilkullasi, korjaa satoa sen valmistuessa.

”Mitä noi pesantit oikein tekee 
tuolla naapuritiluksella?”
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Yksin viljelypalstalla kyntäminen ei kuitenkaan ole optimitilanne, 

vaan monestakin syystä kannattaa hankkia kavereita.

Tässä muutama esimerkki:

Ensinnäkin - mikäli 

kaverisi ovat kivoja, he 

saattavat osallistua palstan 

kustannuksiin. $$$.

Toiseksi - kun päätät lähteä 

kesätöihin CERNiin, on tärkeää 

että joku pitää tomaattisi 

hengissä. 

Kolmanneksi - ohdakkeiden 

kitkeminen sujuu paljon 

mukavammin, kun itse seuraa 

vierestä virvoke kädessä 

kaveria hoitamassa hommaa - 

tai toisin päin. ”Hyvin on tomsu vironnu!”

Neljänneksi - kuten Otaniemessä 

kuuluu, voitte keksiä kaveri-

porukallenne hauskan ja 

kuvaavan nimen. Esimerkkejä 

hyvistä: Maaseutuoppilaitos, 

Kuoppamiehet, Sipulimiestenliito, 

Alkutuottajat, Kuokkijat.

Viidenneksi - kavereiden 

kesken on mukava istuskella 

omilla tiluksilla, nauttien 

Alkosta tai Alepasta haetuista 

viljelytarvikkeista sekä nappailla 

palstan kulmassa kasvavaa 

tuoretta ruohosipulia.
Lisäihmisiä

Kavereiden puute ei kuitenkaan ole ylitsepääsemätön este viljelylle.
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Kaveritilanteesi vastapainoksi 

palstan perusvarustelu 

on melko hyvä. Maata on 

neliömäärän mukaisesti, 

josta suunnilleen yhden 

neliömetrin vie kiinteä, 

puinen viljelytarvikelaatikko, 

johon voit itse hankkia lukon. 

Osa palstoista on edellisten 

viljelijöiden jäljiltä valmiiksi 

aidattu rusakoiden ja muiden 

metsän eläinten varalta.

”Jos avaa laatikon, pitää maistaa.”

Viljely-yhdistys tarjoaa 

käyttöösi perustyökaluja 

kuten kastelukannuja, 

lapioita ja kuokkia. Lähistöltä 

löytyy kasteluvesipisteitä, 

kunhan Aalto on kevään 

loppupuolella ne avannut. 

Lähin vesipisteesi saattaa 

myös olla Aalto Skipolin 

Slip’n’sliden tai paljun 

vesilähteenä, jolloin 

vedenkantomatkasi saattaa 

nelinkertaistua, mikäli et 

uskalla keskustella heidän 

kanssaan.

Vaihtoehtoinen vesipiste
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Viljelyalueen varustelun 

kattavuuden vastapainoksi 

palstan maaperä on 

puolestaan kovin vaatimaton, 

joten sitä kannattaa parantaa 

lannoitteella ja/tai mullalla, 

sekä mahdollisesti myös 

Kaskeamalla.

Viime kesänä palstoille oltiin 

tuotu “turvallista mutta 

viranomaisten hyväksyntää 

odottavaa” nestemäistä 

koelannoitetta, jota emme 

kuitenkaan voineet kokeilla, 

sillä olimme kylväneet 

palstan täyteen jo ennen 

lannoitteen saapumista.

Multa on yllättävän kallista ja 

sitä kuluu helposti paljon, joten 

kannattaa harkita paljonko sitä 

haluaa käyttää ja mille kasveille. 

Kokemuksen perusteella ainakin 

raparperi, minttu ja oregano ovat 

kasvaneet käsittelemättömässä 

maassa ilman ongelmia.

Naapuripalstaa kaskeamassa

Maaperä soveltuu hyvin 

viinikellarin kaivamiseen

Minttu kasvaa tahtomattakin
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Kavereiden, palstan ja mullan 

lisäksi kannattaa hankkia 

siemeniä, sillä palstan 

vuokraehdoissa on kohta 

joka velvoittaa viljelemään 

pastalla. Siemeniä saa kaupasta, 

vihermyymälöiden lisäksi 

myös esimerkiksi isommista 

marketeista. 

Kasvukauden lyhyyden vuoksi 

monet hyötykasvit vaativat 

esikasvatusta sisätiloissa tai 

taimena ostamista, mikä on 

huomattavasti kalliimpaa kuin 

siementen osto. Viime vuosina 

onneksi Plantagenista on saanut 

kolme eri yrttitainta kympillä, 

mikä ei ole tolkuttoman paha 

hinta, mikäli haluaa päästä 

nauttimaan palstan antimista jo 

ennen elokuuta.

Testeissä hyvin kasvaviksi 

kasveiksi on havaittu ainakin: 

Minttu, oregano, sitruunamelissa, 

timjami, rosmariini, ruohosipuli, 

useat salaatit, herne, kesäkurpitsa, 

peruna, purjo, sipuli, tulppaanit, 

krookukset, auringonkukat, rapar- 

peri ja mansikat.

(Kahdesta viimeisestä ei tosin 

ensimmäisenä vuonna saatu 

juurikaan satoa)

Huonoja kokemuksia taasen on 

basilikasta ja kirsikkatomaateista. 

Näihin ei toki missään nimessä 

kannata jumittua, vaan listaus 

on lähinnä sitä varten, että 

saisit edes jotakin kasvamaan 

palstallasi.

”Kasvatan yrttejä”

Ruohosipuli kasvaa jo!
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Mitä siis palstoilta ylipäätään jää puuttumaan? Sähköliitäntä voisi 

helpottaa DJ-keikkojen vetämistä, mutta juuri mitään muuta ei 

puutu. Paitsi sinä. Paitsi jos viljelyinnostuksesi heräsi ja uskallat näillä 

puheilla hankkia maatilkun tekniikan kehdosta.

Ekat mansikat taitaa olla 
valmiina

Naapurin hylkiömansikat on 
pöllintävalmiina

Itse yrttien ynnä muun 

kasvatuksen lisäksi 

viljelypalstoilla ja niiden 

välittömässä läheisyydessä 

on tapahtunut viime vuosina 

monenmoista oheisohjelmaa. 

Mintun leviämistä seuratessa 

on tullut nähtyä ainakin parit 

Otatarhan ajot, puutarhajuhlat 

sekä Skipolin / Aalto Skaten 

bileet.

Suurin osa päivistä on kuitenkin 

onneksi seesteisen rauhallisia, 

ja voit halutessasi nauttia solu- 

asuntosi etätakapihasta kaikessa 

hiljaisuudessa.

Full house
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