


Nyky-yhteiskunnassa inhimillisen itseilmaisun mittavuus ja laajuus tuntuu olevan ei-tavoiteltua ja 
liioittelematta kenties jopa hieman paheksuttua. Monipuoliset sanankäänteet ja seikkaperäinen 
tarkastelu jäävät auttamatta puheenvuoron tehokkuuden, napakkuuden ja harvasanaisuuden 
höyryjyrän alle. Herää väistämättä kysymys, voiko ilmaisua eittämättä sähäköittävän yksinker-
taistumisen ja tiivistymisen oheisongelmana olla tiedonmurusten katoaminen viestin aikana tai 
epäolennaisiksi tuomittujen, mutta silti merkittävien vivahteiden hylkääminen. Henkilökohtai-
sesti haluaisin käyttööni suotua alustaa käyttäen julkisesti todeta, että itseäni kieltämättä hieman 
kuvottaa kielenkäytön näennäinen köyhtyminen. Sama taloudellisen ja pelkistetyn tiedonväli-
tyksen periaate hiipii hiljakseen, mutta vääjäämättä myös monien alojen tärkeimpiin julkaisuihin 
ja kirjallisuuteen näiden tekstien tuottajien sokeutuessa rappiotilan etenemiselle. Enempiä kierte-
lemättä lisäisin mieluusti aiemman kannanottoni saatteeksi pahoitteluni niistä kerroista, kun olen 
kyseiseen syntiin ajattelemattomuuksissani sortunut.

Tänä päivänä ei enää puhuta tai kirjoiteta niin vuolaasti kuin ennen vanhaan. Viestinnässä 
tärkeintä on  saada oleellisin sanottua mahdollisimman niukalla vaivalla. On pakko hämmäs-
tellä, voidaanko yhteisymmärrys saavuttaa harvemmilla sanoilla. Itselleni tekee välillä ihan fyysi-
sesti pahaa nähdä, kuinka puheviestinnälle on käynyt. Kaikkein tärkeimmät kirjalliset tuotoksetkin 
lyhenevät, kun sanamääriä karsitaan. Pyydän omasta puolestani anteeksi mahdollisia verbaliikan 
pahoinpitelyitäni.

Asiat sanotaan nykyään tiivistettynä. Pointti viedään perille minimisanoin. Kummastuttaa, jääkö 
jotain sanomatta. Vastenmielistä touhua, sanon minä. Ei enää riitä luettavaakaan niin paljoa. Olen 
tätä tosin itsekin tehnyt, pahoittelen.

Sanotaan tiiviimmin. Vähempikin riittää. Häh? En voi hyvin. S’napsi on ohut. Sori siitä.

Hyvää kevättä!
Tuntematon toimitusjohtaja
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TULEVILLE TUPSUILLE

Huomasin sen välittömästi Varaslähdössä. Paikalle 
oli saapunut kippareille ominaisen objektiivisen 

observaationi mukaan erityisen suuri joukko 
innokkaita fukseja. Harjaantumatonkin silmä olisi 

nähnyt, ettei kilta tänäkään vuonna päädy helvettiin. 
Myös tukkihenkilön kirjanpito ja persoonallisuuskokeet 
olisivat tämän todistaneet, mikäli sellaisia olisi paikan 
päällä tehty. Kyseessä oli siis kiistämätön fakta. Lievä 
jännitykseni tulevasta vuodesta haihtui muutamassa 

minuutissa.

On ollut ilo seurata edesottamuksianne ja 
havaita klassisia teekkaripiirteitä kuten pilkettä 

silmäkulmassa, tekemisen meininkiä ja yhteisöllisyyttä 
toiminnassanne. Meioosi järjestyi poikkeuksellisen 

oma-aloitteisesti jatkaen vahvaa brändiään eikä 
Otatarhan ajoissa menoa haitannut ajokin spontaani 

leviäminen varikkopysähdyksen aikana.

Mikäli lehti ehtii painoon ajoissa, siintää 
lähitulevaisuudessa vielä juhlista suurin ja odotetuin, 

Wappu. On kuitenkin hyvä muistaa, että monen muun 
tavoin myös fuksivuodessa tärkeintä on yhteinen 

matka. Varaslähtö ja orientaatioviikko tuntuu olleen 
eilen, mutta mukaan on tarttunut suuri joukko uusia 

ystäviä, muistoja ja kokemuksia. Hienot hetket ja 
uudet tuttavuudet eivät onneksi lopu fuksivuoteen, 

vaan niistä saa nauttia vielä monta vuotta 
uudenlaisella twistillä.

Sisäänotto kasvaa, kiltahuone muuttaa, Inkubio 
siirtyy SCI:n alle ja signaalit & järjestelmät kipuaa 

opintokyselyssä suosituimmaksi kurssiksi. Mitä ikinä 
tulevaisuus tuokaan tullessaan, olette skarppina 

vastassa. Vuoden aikana olette useaan otteeseen 
osoittaneet olevanne loistavia kiltalaisia, aktiiveja ja 

teekkareita, juuri sellaisia joita tämä yhteisö tarvitsee. 
Hiihtäkää rohkeasti oma hiihtonne ja nauttikaa 
Wapusta sekä tulevista opiskeluvuosistanne!

Kipparinne Paavo

 2  3



Oskun vuoro tuli, ja jäbä totes vaa ”Jaa”. Ei vissii kiinnostanu valtakunnan 
pystyssäpito, perinteistä venäläistä luotettavuutta. Tyyppi yrittää varmaa 
juosta karkuun parilla settlerillä ja pistää jotai pakolaiskeskusta pystyyn 
jollekki pikkusaarelle, mut kyl mun CONQUISTADORIT ne nappaa. Onneks 
ne on kans sen verran nopeit et ku oon saanu Pää Kaupunkin vallattua 
nii voin mennä hakee Kouvolan ku Jupan pikemanit ei yllättäen riitäkkää 
Kouvolan valtaamiseen. Masa saa varmaa kans Oispafuksein ehkä puoleen 
healthiin, siitä on hyvä pistää loppuu frigateil. Taas saa tehä kaiken ite mut 
eipähä tarvii antaa (vaik onhan nää iha paskoi) kaupunkei muille. Taitaa 
olla muuten aika taputeltu tää peli, tän siitä saa ku kaverit ei osaa pelata...

Oltii eilen kaljalla Jupan ja Masan kaa, meil oli 
tarkotus vähän suunnitella Oskun maiden valtaa-
mista ku kaveria ei tunnu kiinnostavan valtion 
johtaminen. Siihen tuli viel Antti kattelee, mut se 
lähti nopee pois ku sen armeijalla ei saa ees 
Jupan maita vallattua. Hah, tajuspahan lähtee 
eikä jäädä mussuttamaan miten vois tukea 
hyökkäystä kahella frigatella valtiota vastaan 
jolla ei oo yhtää kunnon satamakaupunkia.

Tarina johtajista, sodista ja diplomatiasta.

Teksti: Tuomas Rantataro
Kuvat: Civistyneistö

No anyway päätettii et Masa 
ottaa Oispafuksein (tuskin se 
sitä kuitenkaa pystyy mua 
vastaa pitämään pitkään), 
Jupalle riittää Kouvola ja 
Kerava, ja meikä sais Pää 
Kaupunkin ja mikä se turha 
rannikkopaska olikaa. Kuitenki 
mulla on isoin armeija joka on 
viel hyvin treenattu. Masa koitti 
mussuttaa et haluis toisenki 
kaupungin, mut sais olla 
tyytyväinen vaa etten tuhoo 
sitä seuraavan kahen vuoron 
aikana mun kolmella Terciolla 
joilla on 66% ranged defence.

Tehtiin sit ebin sotasuunnitelma, missä päätettii et Jupa tuo parit pikemanit tappamaan Oskun cossackit, ei 
niillä muuten mitää täs pelissä enää tee vaik onki LEVEL KAHEKSAN promotionit. Masa halus hyökkää vaa 
jollai crossbowmaneil ja gatlinguneil ”KOSKA NE EI VAHINGOITU HYÖKÄTES”, ihan ku niillä sais yhtää 
mitään aikaan. Puhuin sille vähän järkee ja toivottavasti se nyt tekee ees niitä vitun norsuja. Meikä tietenki 
on liikkeellä parilla frigatella (ei perhana miten kovaa ne ampuu maihin!!) ja conquistadorilla. Terciot pitää 
jättää kotii ettei toi Siiamin Saatana taas koita puukottaa selkään. Mut on noi nyt sentää paremmat ku Jupan 
ja Masan armeijat yhteensä, tyyppien armeijat kuolis yhessä vuorossa jos meikä ei ois messis.

Jupa ilmotti et hyökätää 
kymmenen vuoron päästä 
ku sillä kestää saada 
keihäsmiehet tälle parem-
pien ihmisten mantereelle. 
Saa varmaan muuten 
turpaan Antilta ku lähettää 
armeijan tänne, mut 
omapaha ongelma. On kyl 
semmonen fiilis et Venäjän 
keisarilla valahtaa löysät 
housuun ku näkee rajoillaan 
tän hyökkäyksen. Päätettii 
kans järjestää lanit et näkis 
kaverin ilmeen livenä ku 
meidän armeijat tulee yhtä 
aikaa rajoille.

Noh saatii lanit aikaseks parin kuun päähän ja sillon oli just sopi-
vasti saatu 10 vuoroo pelattuu ku Osku oli taas menny hinaa-
maan vuorojen kanssa. Kaveri näytti siltä ettei aavista ollenkaa 
mitä tapahtuu ihan just. Ei käy sääliks kuitenkaa. Ja jumalauta oli 
naurussa pitelemistä ku katoin et Jupan kaks pikemanii rantautuu 
Kouvolan viereen, Masan kolme (3!!) gatlin gunia (enkö mä vittu 
sanonu et tee jotain muuta, täytyy helvetti ite hoitaa taas kerran) 
siirtyy Oispafuksein rajalle, ja meikän kaks conquistadoria piirittää 
Pää Kaupunkia. Oppiipaha olee ja pelaa vuoronsa nopeesti.
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Lauantaiaamuna 6:30 auto starttaa Otaniemen yöstä matkalle kohti pohjoisen kaukaista 
kaupunkia, Tamperetta. Aamu oli alkanut täysin odotetusti. Kello 5:38 lähetettiin aamun ensim-
mäinen viesti: “nukuin pommiin”. Siitä huolimatta matkalle päästiin jokseenkin aikataulussa ja 
Tampereella oltiin hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Jaa minkä tapahtuman? Akateemisen 
kyykän MM-kilpailujen.

Kyykän MM-kilpailuja on pelattu vuodesta 1966 alkaen, jolloin pelattiin Helsingissä. Vuosien 
mittaan kisapaikka on vaihdellut ympäri Etelä-Suomea, mutta myöhemmin vakiintui Tampe-
reelle Hervantaan, jossa sitä pelataan yhä. Kyykästä on olemassa kesälle ja talvelle omat 
hieman toisistaan (lähinnä olosuhteiden vuoksi) eroavat variantit. MM-kyykkä nykymuodossaan 
pelataan talvikyykkänä. 

Kyykkä pähkinänkuoressa:
- Kyykän perimmäinen tarkoitus on yrittää saada kaikki vastustajan kenttä-
puoliskolla olevat kyykät pois pelialueelta heittämällä niitä kartulla. Kyykkä 
on puinen ympyräpohjainen lieriö, joka vastaa kokoluokaltaan osapuilleen 
mölkyn numeropalikoita. Heitettävä esine, karttu, on noin pesäpallomailan 
kokoinen puupalikka, joskin karttu on kauttaaltaan tasapaksu, toisin kuin 
pesäpallomaila.
- Oheisen kuvan kuvaama kenttä on 5mx20m kokoinen ja sen molemmissa 
päädyissä on 5mx5m kokoiset pelialueet. Kyykät on asetettu aluksi kuvassa 
olevan punaisen viivan kohdalle. Kyykkiä on 40/pääty ja ne asetetaan 
kahden pinoihin.
- Kunnes joukkue on saanut yhden kyykistä ulos pelialueelta, heittävät miehet 
pelialueen takaa ja naiset kyykkien takaa. Saatuaan kyykän ulos alueelta 
miehet heittävät kyykkien takaa ja naiset 2m lähempäna olevalta viivalta.

Joukkueemme kokoontui ensimmäistä 
kertaa koskaan täysilukuisena Tampe-
reen teknillisen yliopiston tietotalon 
kulmalla, kun löysimme paikallisvahvis-
tuksemme Hillan. Hetken juteltuamme 
lähdimme viemään tavaroitamme 
yöpymispaikkaamme. Sieltä siirryimme 
kaupan kautta kohti pelikenttää, 
jolla lohkomme pelit pelattiin. Kenttä 
sattui olemaan aivan toisella puolella 
kampusta, mutta reippaalla kävelyllä 
ehdimme paikalle juuri ajoissa.

Urheilu-uutiset: Tampereen MM-kyykkä

Pelikentällä jouduimme muistelemaan miten kyykkää oikein pelattiinkaan. Mihin kannattaa 
tähdätä ja miten karttuun tartutaan? Lukuun ottamatta Hillaa, olimme pelanneet viimeksi kyykkää 
yli vuosi sitten, joten odotuksemme turnausta kohtaan eivät olleet suuret. Peli alkoi kuitenkin 
sujua yllättävän hyvin! Otaniemen perunapeltoihin verrattuna kartun heittäminen lähes jäisellä 
parkkipaikalla oli lasten leikkiä. Lisäksi pelien aloitusta helpotti se, että Hilla pääsi heittämään 
aloitusheiton hieman lähempää.

Kolmas peli oli ratkaiseva jatkon kannalta. Koska joukkueita oli yleisessä sarjassa niin monta, 
vain jokaisen lohkon paras joukkue eteni jatkopeleihin. Lähdimme otteluun avoimin ja positiivisin 
mielin voitonmaku suussa. Huvitusta herätti pelin aikana jyväskyläläisen vastustajan erikoinen 
heittotyyli. Se näytti tosin toimivan, koska peli oli erittäin tasainen. Vastustajajoukkue pyrki lahjo-
maan tuomaria kekseillä, joten mekin päätimme alkaa hamuta voittoa hieman kyseenalaisin 
keinoin. Yritimme huomaamattomasti auttaa kyykkiä pysymään omalla alueellamme otanie-
meläiseen tapaan, mutta tuomarin mulkaisut saivat meidät lopettamaan kyykkien potkimisen. 
Silloin meille valkeni hämmentävä totuus: Tamperelaiset ottavat kyykän oikeasti tosissaan! Siispä 
kekseilläkään ei ollut minkäänlaista vaikutusta pelin tulokseen. Peli päättyi, tuomari laski pisteet 
ja kuinka ollakaan - Neljä lehmää oli jatkossa!

Ensimmäiset kaksi peliä 
olivat helppoja voittoja. 
Ensimmäisen vastustaja-
joukkueen heitot eivät 
olleet yhtä vakuuttavia 
kuin heidän musiikkinsa. 
Joukkue otti pahasti 
pataan Erika-marssilaulun 
tahtiin. Vaikka toinen 
vastustaja pelasi hieman 
paremmin, ei heistäkään 
ollut vastusta itseluotta-
musta keräävälle Neljälle 
lehmälle.
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Lohkopeliemme kentässä oli sijainnin lisäksi toinenkin ongelma. Kenttä oli nimittäin melko vino ja välillä 
kyykät vierivät takaisin pelialueelle. Se ei kuitenkaan ollut mitään verrattuna kenttään, jolla ensimmäinen 
jatkopeli pelattiin. Jatkopelin kenttä oli todella vino. Se oli toiseen suuntaan ylämäki ja toiseen suuntaan 
alamäki. Molempiin suuntiin heittäminen tuntui todella oudolta. Ylämäkeen heittäminen vaati voimaa ja 
alamäkeen heittäessä tähtääminen oli todella vaikeaa.

Jatkopelin vastustajamme oli äänekäs kadettijoukkue. Kadetit ovat harvinainen näky opiskelijatapah-
tumissa, poikkeuksena juuri Akateemisen kyykän MM-kisat. Siellä kadetteja oli todella paljon. Saimme 
valita ottelussa pelipäädyt ja valitsimme alkuun ylämäen. Kadetit voittivat ensimmäisen päädyn ja ajat-
telimme, että tästä on helppo nousta voittoon. Kuitenkin huomasimme, että alamäkeen heittäminen olikin 
yllättävän vaikeaa, eikä tilannetta auttanut se että kadetit heittivät ylämäkeen vielä paremmin kuin 
alamäkeen. Hävisimme pelin selvästi, ja turnauksemme päättyi siihen.
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Pelaajaprofiili
Nimi     Hilla Mäkinen
Joukkue  Neljä lehmää
Asuinpaikka  Tampere
Akateeminen ikä Fuksi
Kirjoitetaanko se ph- vai f-?
 - Mieluummin fuksi.

1. Monestiko olet pelannut kyykkää?
 - Vaikka öö, viis kertaa. Ehkä kuus.
2. Miten joukkueesi pärjäsi avoimessa sarjassa?
 - Loistavasti.
2b. Haluatko avata hieman?
 - Itseasiassahan ne muut oli niin huonoja että sen 

takia pärjättiin niin hyvin.
3. Talvi- vai kesäkyykkä?
 - Talvi. Kesää olis kiva kokeilla.
4. Mikä tekee hyvän heittotyylin?
 - Öhöh, tunne. Pitää olla tunnetta mukana siinä 

heitossa.
5. Kumpi on [heitossa] tärkeämpää, voima vai 

tarkkuus?
 - Mm, voima.
6. Nuatitko?
 - Mitä? Ei toi oo suomee. Mihin?
6b. Kysymys siis on että nautitko?
 - Voi v.., joo kyllä. Jännitti mutta nautin kyllä.
7. Skaala vai python? 
 - Mitä? Öö en oo kokeillu kumpaakaan.
8. Puhutaanko KoPosta?
 - Joo puhutaan vaan.
8b. [Ei siitä sitten sen enempää.]
9. Jos olet fuksi, haitko ensimmäisenä vaihtoehtona jollekin muulle 

linjalle ensisijaisesti? Mille?
 - Kehtaankohan mä nyt sanoa. Kyllä hain.
9b. Mille linjalle hait?
 - Otaniemen BioIT [bioinformaatioteknologia] Sniff.
10. Millaista on ollut opiskella Bionerilla?
 - Tosi kivaa. Hyvä yhteishenki ja sitten innostunutta porukkaa ja ja 

kivoja tyyppejä ja motivoivia opiskelukavereita. 
11. Oliko sulla kysymyksiä toimittajille?
 - Öö tota, ei kai.

Loppupäivä kului muiden pelejä seuraten. Kävimme esimerkiksi katso-
massa kuinka Bionerin joukkueet pärjäsivät, ja kuinka oululaiset Suppohauet 
nöyryyttivät muita joukkueita pro-sarjassa. Seikkailimme Hervannassa ja 
päädyimme pizzeriaan, jonka listalla on yli 400 pizzaa. Lopuksi pääsimme 
Bionerin ja Biopsin saunailtaan, jossa oli mukava hengailla uusien ja vanhojen 
kavereiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli todella hauska ja mukavan erilainen muihin 
tapahtumtiin verrattuna. Lämpimät kiitokset Bionerille lämpimästä vastaan-
otosta! Ehkä Neljä lehmää tekevät vielä joskus paluun kyykkäkentille!

Yours truly
Neljä Lehmää: Hilla, Jolle, Otso ja Ykä

Kuvat: Joel Arantola, Yrjö Koski, Eeli Hernesniemi
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Elias Kosama: Keppanapäiväkirjat (kuvat: Juuso Ikola)

Tässä on tiivistettynä kokemukseni fuksina Inkubion kotimaan keskipitkästä ekskursiomatkasta, eli Bio-

Keppanasta, eli Keppanasta. Todennäköisesti tämä kirjoitelma ei anna minkäänlaisia vastauksia mieltänne 

askarruttaviin kysymyksiin kuten “onko Keppana wörtti?” tai “mitä Keppanalla oikein tapahtuu?” Toivon 

kuitenkin, että saan edes hieman valaistua, mitä Keppana on.

Päivä 0
1800 Keppanaa edeltävä ilta. Saunailta. Mietin, olenko valmiina huomista koitosta varten.

2347  Pitäisi alkaa pakata Keppanaa varten, mutta tietokone on lumonnut minut. Miksi tämän tietokoneen 

lumo saa minut aina pauloihinsa? Noh, ehkä vielä yksi kissavideo. Tai toinenkin. Tai kolmas.

Päivä 1
0030 Nukkumaanmenoaika on mennyt ohi jo tunteja sitten. En ole vieläkään pakannut. Mitä edes otan 

mukaan? Miten voin varautua Keppanaan?

0400 Herätyskello soi ensimmäisen kerran. Olen nukkunut alle kolme tuntia. Miksi kiusaan itseäni tällä 

tavalla??

0415 Herätyskello soi toisen kerran. Pitäisi nousta.

0425 Herätyskello soi N:nen kerran. Nousen vihdoin, jotta ehdin tehdä edes jotain. Keräilen kamat kasaan 

nopeasti, käyn suihkussa ja yritän puoliunissani syödä aamiaista. Yritän muistaa kaiken tarvittavan, laitan 

ekskursiovaatetuksen päälle ja juoksen bussia kohti.

0527 Alan kyseenalaistaa omaa olemustani ja mitä elämä on. Kuka minä olen? Kaikki tuntuu niin epätodelli-

selta. Johtuuko tämä parin tunnin yöunista vai onko Keppanassa jotain, mikä herättää suuremman tietoi-

suuden sisälläni eloon?

0532 Bussi lähtee. Olenko tehnyt elämäni suurimman virheen, vai vaan toisen?

0538 “Mä en voi elää ilman keppanaa”

Poistumme otaonnelasta. Onko tämä lopun alkua vai alun loppua?

0542 Salla Autti: “jos et ole huomannut, olet nyt Keppanabussissa.”

0548 Juhana Kuumeri sai mikin. Saatana on ultimaattinen huijari.

0551 Puheenjohtaja Palosuo avaa Keppanan hallituksen kokouksen. Kokous todetaan laittomaksi ja 

päätösvallattomaksi.

0604 Keravalla palvotaan Saatanaa ja Saatana on helvetistä.0608 Ohitamme Keravan. Eikö Keppana menekään helvettiin?0609 Aurinko nousee, olenkohan koskaan ollut näin aikaisin hereillä.0621 Suunta on pohjoiseen, mikä voisi olla kohteena? Kerava meni jo ohi, joten ainoa vaihtoehto 

helvetiksi on... Mikkeli.
0650  Välipysähdys Lahden ABC:lla. Täällä on Alkokin, mutta se ei ole vielä edes auki. Ostamme 

jotain helppoa syötävää, sillä emme tiedä milloin voimme edes ruokkia itsejämme seuraavan kerran.
0815 Matkalla on paskaa musiikkia ja paskempia vitsejä jatkuvalla syötöllä. Onko oikein nauraa 

vitsille, vaikka siinä ei ole mitään hauskaa?0900 Saavumme helvetin kolmannelle tasolle, eli Mikkeliin. Yleinen tunnelma on epätoivoinen. 

Kaikki on pilalla. Seuraava kohdekin spoilattiin.0913 Meille esitelmöidään Disecistä Espoosta käsin, Skypen välityksellä. Havait-

tavissa lievää huvittuneisuutta tilanteen komiikasta. Disec:in toiminta käsittää 

tietojenhallintapalvelujen tarjoamisen sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla, pää-

fokuksinaan radiologia ja kuvantamispalvelut. 0935 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eli tuttavallisemmin Xamk, suun-

nittelee ja kehittää älykuntosaleja kuntoutusta varten täällä heidän Active Live 

Labissaan. Pelillistäminen ja augmentoitu todellisuus toimivat motivaattoreina, 

jotta ihmiset liikkuisivat enemmän.0959 Kiertelemme ympäri Saimaa Stadiumia. Teekkarit päästävät sisäisen lapsensa valloil-

leen; ihmiset pomppivat patjoilla ja juoksentelevat.1050 Mikkelistä puhuminen on syntiä. Yleinen mielipide on se, että Juhana 

Kuumeri tulisi jättää Mikkeliin. Ikuisesti.1225 Sama ABC. Olemmeko jumissa aikaloopissa? Koska Alko on 
nyt auki, emme voi olla.

1315 Tunnelma bussissa on leppoisa. Ihmiset ovat 
uupuneita. Onko tämä se oikea keppanafiilis?! 
Usko itseen alkaa kadota. Väsymys, kofei-ini ja kaikki muu alkavat kasautua päälle.

karta
t: G

oogle
 Maps, 

muut 
grafi

ikat:
 png

img.com
 sekä

 sxc.
hu
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1517 Saavumme Hervantaan Tampereen teknilliseen yliopistoon, isäntinämme teekkarikanssasieluja. Ehkä nämä ihmiset ym-

märtävät, mitä me käymme läpi.

1525 GeneVia esittelee toimintaansa. Bioinformatiikan alalla toimiva, kasvava konsulttiyritys, joka tekee 

yhteistyötä monen yliopiston ja muun tahon kanssa. Esittely on monipuolinen ja havainnollistava, monen 

vieraan kiinnostus heräsi välittömästi.

1715 Siirrymme majoitus-/sitsipaikalle väestönsuojaan. Karua. Niin karua. Onko tämä jokin helvetin taso? Koetteleeko Jumala 

meitä vai onko Saatanalla jotain osaa tähän?

1801 Sitsit alkavat. Helvetti on päässyt irti. Pirut tanssivat ympärilläni. Epätoivo on käsinkosketeltavaa. Mitä nämä ihmiset 

täällä tekevät? Tamperelaiseen tapaan sitsataan. Ei siitä sen enempää.

1820 Sitsisutsisatsaa on tää nastaa holittomana tolittomana sitsaa (oispa) pitsaa.

1920 Juhana yrittää aloittaa taas puheen. Se loppuu, kun hänet kannetaan ulos. Ehkä näissä ihmisissä on vielä toivoa jäljellä? 

Voinko valaa tätä perätöntä uskoa huomisen paremmuudesta? Miksi valehtelen itselleni? Miksen vain hyväksy tosiasiaa siitä, 

että täältä ei ole paluuta normaaliin elämään?

2021 Kuka päästi Juhanan takaisin? Miksi hän on taas äänessä? Hänen sanansa ovat kuin saatanallisia säkeitä. Ne pureutuvat 

aivoihini ja korruptoivat ajatuksiani.

2313 Päädyn tutustumaan paikalliseen saunakulttuuriin. Onhan tämä nyt ihan kivaa. Tamperelaiset on aika jees sakkia. 

Sauna on kyllä kuin suoraan pätsistä ja suihkut suoraan syvimmästä avannosta.

Päivä 2
0050 Onko minulle suotu vihdoin lepo, tässä virheiden sävyttämällä reissulla läpi helvetin? Suo minulle rauha, päästä minut 

pois tästä maanpäällisestä helvetistä ja anna mieleni tyhjentyä.

0700 Herätys. Kipu. Todellisuus.

0742 Tunnelmat ovat apeat. Todellinen ihmisluonto on suoraan näkyvillä sen raaimmassa, puhtaimmassa muodossa. Krapula. 

Krapula. Krapula.

0815 Bussi lähtee. Onko toivoa enää paremmasta tulevasta?

1104 Koskenkorva.

1120 Tutustumme Altian tehtaaseen, jossa valmistetaan muun muassa Koskenkorvaa. Ekskursio on hyvin 

monipuolinen ja informatiivinen, ohran käytön tehokkuus yllättää. Kaikki ohran osat, joita millään tav-

alla voi hyödyntää, hyödynnetään. Saamme nähdä tehtaalla käymissammioita, joissa näyttää olevan vain 

puuroa.
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1250 Lähdemme Koskenkorvalta yllättävän selvinä. Jostain syystä tehtaalla ei ollut viinan-

maistelua tarjolla, eikä edes tehtaanmyymälää. Ehkä parempi näin.
1315 Lyhyt pysähdys huoltsikalle. Täällä on paikalliset pohjanmaalaiset nähtävyydet: 

Halpahalli ja Eurohamsteri. Pari sankaria tekee täsmäiskun Eurohamsteriin ja tekee siellä 

todellisen löydön: korppuja. Sokerikorppuja. Valtavan säkin sokerikorppuja. (Itse kyllä pidän 

enemmän kanelikorpuista mutta en valita. (Paitsi, että valitan vähän. (Ihan vähän vaan. (Ei 

sen enempää.)))) 
1512 Waasa. Onko tiemme tullut päätökseensä? Loppuuko tämä piina vihdoin? Onko tämä 

ohi?

1527 ABB:n tehdas. Täällä tehdään kytkimiä. Käymme kiertämässä teh-

taalla ja saamme tutustua tarkemmin ABB:n toimintaan Suomessa ja muual-

la pohjoismaissa. Kytkimet ovat yllättävän kiinnostavia (niistä kuuluu kivoja 

naksahduksia kun niitä vääntelee). Robottien toimintaa on kiehtova seurata. 

Tehtaan toiminnan teknillisiä ominaisuuksia on mielenkiintoista katsastaa.
1558 Saamme croissantteja. Hyvin paljon croissantteja. Oikein hyviä croissantteja. Kiitos 

ABB.

1649 Saavumme majoitukseen. Toivoa on vielä. Vanha kyläkoulu tai työväenrakennus. Viihtyisä 

verrattuna edellisyön majoituspaikkaan. Asetumme aloilleen ennen illan rientoja ja pidämme 

pienen siestahetken. Kauan kaivattua lepoa on vihdoin saatu. Tämä on melkein taivas eilisten 

koettelemusten jälkeen.
1800 Lähdemme kohti paikallisten hengailutilaa. Vaasa on jostain syystä täynnä suomenruot-

salaisia. Onko tämä enne jostain, sitä en tiedä.1915 Ihmiset saunovat ja pelaavat beer pongia. Lajityypillinen käyttäytyminen on selvästi 

palautunut. Ihmiset ovat rentoja.
2030 Paikalliset tuntevat selvästi sukulaissieluisuutta Otaniemen teekkareihin. Jutut ovat 

ihan yhtä hyviä, saunat ihan yhtä lämpimiä ja juomat ihan yhtä vahvoja.
2215 Aika etsiä apetta. Pitkän tutkimisen jälkeen saimme huomata, että ravitsemusliikkeet 

menevät sangen aikaisin kiinni näillä leveysasteilla. Huomaamme, että paikallisen pizzerian 

salaattipöydässä on yllätyksellisesti tillimakaronia. Kiinnostavaa. Maku on erikoinen, ei paha, 

mutta en tiedä voisiko hyväksikään sanoa. Arviolta noin 2/5, en söisi uudestaan.
2245 Saimme pizzamme, lähdemme takaisin itse bilepaikkaan. Pizzoja pidetään lämpimänä 

käärimällä ne kaikkiin mahdollisiin irrallisiin vaatteisiin, joista vaan kehtaamme luopua. Koska 

Vaasassa on kylmä. Niin kylmä.
2354 Pizzat on syöty, aika kohdata viimeinen Vaasan koitos: puolentoista kilometrin kävelymat-

ka kohti unipaikkaa. Loputkin lähtevät varmasti kohti samaa osoitetta pian. Paitsi jos Vaasan 

yö vie mukanaan...
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Päivä 30027 Saavumme yösijaan. Ihmisiä on nukkumassa. Tunnelma on yllättävän rauhaisa, ollak-

seen Keppanan viimeinen yö. Liika meluaminen on kielletty, koska taloa hoitava henkilö asuu 

yläkerrassa. Rauhaisaa on silti. Onko tämä matka helvettiin ja takaisin vienyt viimeisetkin 

mehut kaikilta? Ainakin minulta on.

0112 Menen nukkumaan. Tämä on viimeinen kerta, kun saan nauttia kovan ja kylmän 

lattian syleilystä. Voi, kunpa se syleily sallisi minun nukkua edes tämän seuraavan yön. Olen 

niin lähellä loppua.0700 Herätys. En vieläkään ole tottunut aikaisiin herätyksiin. Tämä tuntuu epätodellisel-

ta. Enää on jäljellä vain matka takaisin Otaniemen kehtoon, takaisin sivistyksen pariin.

0820 Bussi lähtee. Suuntaamme Turun kautta kohti Otaniemeä. Bussi on yllättävän 

hiljainen. Haluaisin vain nukkua.

0915 Elämä tuntuu taas turhalta. Mitä Keppanan jälkeen? Ei tunnu olevan mitään syytä 

jatkaa… Paitsi toive uudesta Keppanasta ensi vuonna. Ehkä silloin saan lopullisen vas-

tauksen mieltäni askarruttaviin kysymyksiin taivaan ja helvetin taistelusta, joka tapahtuu 

korvieni välissä. 
1213 Saavumme Turkuun lounastauon ajaksi.

1315 Matka jatkuu taas kohti Otaniemeä.

1404 Keppanan viimeiset hetket koittavat. Onko se vihdoin ohi? Mikä odottaa minua 

Otaniemessä? Tylsä, normaali arki ilman Keppanaa. Vain odotusta Keppanaan asti. 

Pitkää tylsää odotusta.

1439 Keppana on ohi. Ihmiset lipuvat, notkuvat, valuvat takaisin koteihinsa. 

Kaikki on ohi. Helvetti on koettu kiirastulineen. Keppana on ohi. Keppana 

on ohi. Keppana. On. Ohi.

Pienenä jälkisanana haluaisin kertoa, että 

Keppana on jotain aivan käsittämätöntä. 

En tiedä pystyvätkö vaillinnaiset sanani 

tuomaan sille oikeutta tekstin muodossa. 

Toivottavasti s
ain mieliinne istutettua edes 

siemenen siitä ajatuksesta, jonka vain Keppana 

voi saada aikaan. 

Keppana.

 16  17



Rekospeksiarvostelu: 
REKOSPEKSI 2018, KARAMELLIA SILMILLE JA SIELULLE
Smökin juhlasalissa noin 350 henkeä nousee 
taputtamaan seisaaltaan. Intoa puolitoista 
vuotta, tai koko elämänsä, puhkunut inkubiitti, 
lentäjä ja Datasta tietoon -kurssin priimus 
on saanut saman innon tarttumaan myös 
yleisöön.

Rekospeksi 2018 on huima ristisiitos. Aivan kuin 
harrastajaesitystä olisi jalostettu, tehostettu, ja 
kiihdytetty keijupölylllä tai muulla taialla, ja saatu 
aikaan ammattimaista, puhdasta tarttuvaa 
energiaa.

Ensinnäkin Noora Matilaisen yhdessä Emilia 
Paltan kanssa internetistä löytämät laulut 
ovat hyviä. Niissä olisi ainesta isompaankin 
tuotantoon. Ne osoittavat, että Heitetäänkö-
vittuun-toimikunnan jäsenillä on syntymäomi-
naisuutena vielä Rekospeksin tekemisen lahja. 

Tällaista moniosaamista yhdistettynä näin tart-
tuvaan tekemisen intoon ei tule kovin monta 
kertaa elämässä vastaan.

Yhtäkkiä olemme tempautuneet  mukaan 
tarinaan. Kun viisi minuuttia on mennyt, mieheni 
vierestä kuiskaa: ”Tämä on hyvä!”

Väliaplodit kajahtavat aiheesta. Tämä ei näen-
näisestä keveydestään huolimatta ole tarkoi-
tettu naurettavaksi, vaan tilanteissa tuodaan 
sen aikaista kapeakatseisuutta ja vieraan vihaa 
esiin. Ollaan kaukana epä-älyllisyydestä ja 
pinnallisuudesta. Kohtaukset kantavat, kertaa-
kaan ei lipsuta tyylittömyyden puolelle.

Näyttelemisen taso on todella korkealla, ei 
ollenkaan tasolla puskateatteri.

Joonas Tietäväisen ja Rasmus Ruoholan puvut 
voisivat yhtä hyvin loistaa 300 000 euroa 
kalliimmassa musikaalissa. Rekospeksin puvut 
ovat äärimmäisen hyvin suunniteltuja ja hyvän 
näköisiä. Katsokaa vaikka Lumikkien silkkipukuja 
ja Aladdinin mekkoa. Nämä puvustajat ovat 
huippuja.

Tarina on kiinnostava, koskettava, mieleen-
jäävä. Laulut ovat poikkeuksellisen hyviä, kuulee 
kuinka siellä on iskelmän mestareita taustalla.

Kuten moneen muuhun musikaaliin musiikin 
sovittanut ja musiikkidramaturgian laatinut 
kapellimestari Pekka Siistonen itse sanoo, 
Rekospeksin kappaleet solahtavat tarinaan 
melkein kuin ne olisi sinne tehty.

Varsinkin ensimmäisen näytöksen Juoksukal-
jalaulu vetää kuin Disneyllä parhaimmillaan, 
samoin toisen näytöksen Uusi aamu.

Jo käsiohjelmaa selatessa tuli siis selväksi, että 
nyt lauletaan korkealta, kovaa ja komeasti. 
Tehdään varman päälle huippujen kanssa, ei 
mitään anteeksipyytelevää maakuntaversiota.

Empun laulut olivat jotenkin niin koskettavia, 
että jouduin useampaan kertaan kaivamaan 
käsilaukusta nenäliinan. Siis Rekospeksissä!

Koko loppukin ensemble laulaa kappaleet niin 
tarttuvalla ilolla, että kyllähän näihin ihastuu. 
Rekospeksi tavoittaa hienosti Disneyltä tutun 
koko perheen positiivisuuden.

Näytelmässä tanssittiin koko ajan. Tanssiryhmä 
itsessään oli ihan taitava, mutta koreografia oli 
todella simppeli. Ensin heilutettiin vasenta kättä, 
sitten oikeaa ja lopuksi molempia yhtä aikaa. 
Sitten toistettiin.

Tanssit on treenattu, koko musikaali on tree-
nattu. On hyppyä, volttia, akrobatiaa. Koreo-
grafiassa näkyy kaikuja musikaalin syntyajan-
kohdasta 2010-luvulta. Muodostelmat pitävät, 
vauhti ei laannu.

Monet valveutuneet ihmiset paheksuvat 
Rekospeksiä, sillä sitä pidetään epä-älyllisenä 
ja pinnallisena liukuhihnatuotteena, joka vie 
katsojan ajatukset pois korkeammista asioista.

Mitään myötähäpeää ei katsomossa tarvitse 
tuntea, vaan voi antaumuksella heittäytyä 
nauttimaan tunnekuohusta, välitettiin se sitten 

puhumalla tai laulamalla ja ennen kaikkea 
laulamalla. Tällaista Rekospeksilaulamista ja 
-tulkintaa en ole ennen suomalaisvoimin 
nähnyt!

Rekospeksin tarina on ylistys meissä kaikissa 
elävän teekkarin rajattomalle luovuudelle ja 
kasvun mahdollisuudelle. 

TEKEMISEN TAIKA

REKOSPEKSI  E I  KERRO SODASTA, VAAN IHMISYYDESTÄ

a
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Kerrankin känninen heiluminen lavalla ei ole tarkoitettu naurettavaksi, vaan juuri niin satuttavaksi kuin 
se lähiympäristölle voikaan olla.

Rekospeksi 2018 on Espoon Otaniemen juhlanäytäntö. Rekospeksi oli muhinut ideana Matilaisen ja 
Paltan mielissä jo parikymmentä vuotta. Sykäyksen Rekospeksi sai, kun tiimiin liitettiin heille siitä kerto-
matta Henrikki Soininen, Joonas Palosuo ja Veera Repka ja tanssien koreografioita työstänyt Ella 
Hakala. Silti projekti jäi pöytälaatikkoon viideksi vuodeksi, kunnes produktion johtaja Salla Autti halusi 
sen ohjelmistoon Inkubion juhlavuonna 2018.

Ohjaajaksi kutsuttiin Maria Sid, joka kieltäytyi kunniasta.

Rekospeksillä on vielä jäljellä 14 esitystä. Näiden 
aikana kohtausten saumat saa neulottua suju-
vimmiksi ja joukkokoreografioita ehtii ryhdistää. 
Lavalla tuli kantaesityksessä ahdasta kun siellä 
tanssi parikymmentä Lumikkia.

Kun katsoja joutuu näytelmän päätyttyä 
katsomaan Wikipediasta, mitä lopussa oike-
astaan tapahtui, on esitystä pidettävä erittäin 
onnistuneena.

Ensi-ilta näytelmällä oli ollut vasta edellisenä 
päivänä, mutta Aino-lehti oli ehtinyt tämän 
herkun jo viikolla arvioimaan ja antanut sille 
neljä tähteä. Minä olisin ehkä antanut vielä 
yhden lisää.

Ensi-iltayleisössä oli paljon julkisuudesta tuttuja 
kasvoja, muiden muassa espoolainen ulkomi-
nisteri Timo Soini vaimoineen sekä espoolainen 
ex-pääministeri Alex Stubb vaimonsa ja isänsä 
kanssa. Alex twiittasikin: “Kävimme katsomassa 
Rekospeksin Servin Mökissä. Aivan loistava! 
Olen tosin jäävi, koska äitipuolihan siinä esiintyy.”

Kun vielä Rekospeksi 2018 -lipusta ottaa alaot-
sikon ”Rekospeksi” pois, niin käsissä on mainio 
musikaali koko perheelle.

Ennustankin, että Rekospeksistä tulee syksyn 
hitti. Toivon niin ja suosittelen Rekospeksiä 
lämpimästi. Itse varaan heti liput äidilleni ja 
tyttärelleni. Esitykset jatkuvat syyskuulle saakka.

Artikkelin anonyymiyttään arvostava kirjoittaja on kotimaisen musiikkiteatterin intohimoinen harrastaja ja kyltymätön suurkuluttaja. 

Kuvalähteet :Daniel Boyd, ProPianino, SheetmusicPlus

HYRINÄÄ KUIN MOOTTORISSA

Riina “Rinsku” & Riikka “Riikkis”

22/4 23/4

Espoon Soukasta Kirkkonummen

Kantvikista

Päätoimittaja

Päätoimittaja & Fuksiruhtinatar Ri (istuva Fuksipäällikkö)

Toimittaja, päätoimittaja, 

tiedottaja-sihteeri, JTMK’17 yms. Toimittaja, päätoimittaja,

ITMK’16, FTMK’17 yms.

Harmaa Turkoosi

Panda Vesinokkaeläin

ProTeesi

5-vuotta

Prosessiteekkarit ry

Hyvin sekalaista settiä, kokeiluja/

tastingejä, puuhatehtäviä, ulkomaankirjeenvaihtoa ja 

A5, paksuus vaihtelee

tapahtumakertomuksia
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Valmistuneita
Kirsi Toivonen - Tekniikan kandidaatti

Dopamiinin mittaaminen amorfisesta hiilestä valmiste-
tuilla elektrodeilla

Salla Autti - Tekniikan kandidaatti
Verenpaineen mittaus pulssin kulkuajan perus-

teella ja sen vaikutus lähi-infrapunaspektroskopiaan 
3...5-vuotiailla

Annika Niittylä - Tekniikan kandidaatti
Asiakastarpeiden määrittäminen terveydenhuollon lait-

teiden tuotekehityksessä

Janina Niiranen - Tekniikan kandidaatti
Solun erilaistumisen analysointi yhden solun 

RNA-sekvensointimenetelmällä

Haluatko nimesi tälle sivulle? Muistathan käydä kirjaamassa valmistumisesi ilmokoneeseen!


