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Monien yllätykseksi syksy näyttäisi tekevän tuloaan tänäkin vuonna. Hiljakseen päivä
taas lyhenee ja voi kaivaa vähän lämpimämpää kaapista. Kohta taas myydään glögiä
(!! ja pipareita!). Ettei mene liiaksi kylmän maalailuksi, niin tässä vaiheessa voisi
vilkaista hieman olkansa yli ala-aste-esseen tyyliin ja katsoa mitä sitä tulikaan taas
kesällä tehtyä.

Vaikuttaisi, että kesätyöni oli melko
samanlainen kuin monella muulla
keneltä on tullut kysyttyä. Istuskelin siis
tietokoneella ja tein enimmäkseen kiltahommia. Tämäkin teksti taisi tulla enimmäkseen kirjoitettua töissä. Mutta ei
sitä töitä halua ensimmäisenä muistella,
joten mitä muuta. Kiltahommat mainitsinkin jo ohimennen ja ei liene yllätys
että näihin kuului rakkaan kiltalehtemme
luotsaamista. Kuitenkin vielä suuremman osan huomiosta on vienyt syksyllä järjestettävä Rekombionaatio (wuupdaduup reko ei lobu, lisää torpedo boysia). Fukseille
ja muille asiaan vihkiytymättömille tapahtumasta voisi avata sen verran, että vuosittain inkubiitit vietävät viikonlopun Turun, Tampereen ja Oulun bioalan opiskelijoiden
kanssa pitäen hauskaa, ryy.. ryhtyen solmimaan ystävyyssuhteita ja tapaamaan
vanhoja tuttuja. Tänä vuonna karkelot pidetäänkin Otaniemessä (Niemirekoooooo),
eli pitkään matkustamiseen ei tarvitse varautua.

Mitäs muuta kesään kuuluukaan? Festarit? No, ei festarit oikeen iske, mutta conissa
tuli käytyä. Paikka oli tuttu jopa sitä myöten, että tapahtuman Smash bros -laitteessa
oli valmiiksi “Inkubion kiltis”-kenttä. Jopas sattui sopivasti. Tapahtuman suurin yllättäjä oli edelliskerralla välistä jäänyt AMV-kisa. Mikäli konsepti ei ole entuudestaan
tuttu (tai mikäli on niin ehdottomasti), suosittelen luotsaamaan internetissä seikkailuun tarkoitetun ohjelman kurssille youtube.com ja syöttämään “haluan tämän
kissavideon”-kenttään “desucon 2018 amv yleisön suosikki”.
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Toisesta kesätapahtumasta mitä tuli nyt
kokeiltua olen kuullut kuvailun “jotain
festarin ja herättäjäjuhlan välimaastosta”. Kumpaakaan edellämainituista
tapahtumakonsepteista ei ole tullut
kokeiltua niin paha sanoa pitääkö väite
paikkaansa, mutta Jukolan viesti oli joka
tapauksessa kokemisen arvoinen. Jukola
oli tällä kertaa Hollolan suppaisessa
maastossa. Mielenkiintoista tästä tuli
siksi, että kartan lähes kaikki korkeuskäyrät osoittivatkin kukkulan sijaan
valtavia kuoppia. Ei niin että allekirjoittaneen kartanlukutaidolla asialla
oli kovin paljoa merkitystä, kun edellisestä suunnistusreissusta oli päässyt
vierähtämään useampi vuosi. (Onneksi
metsässä oli “muutama” muukin suunnistaja, joilta saattoi kysäistä mihin sitä
nyt onkaan eksynyt). Sen verta osasin
kuitenkin edetä että pääsin metsästä
Noora Arantola @Jukola 2018
vaihtopaikalle
ennen
yhteislähtöä.
Mission accomplished.
Kesä huipentui vielä uuden kiltahuoneen avajaisiin tällä kertaa päälafkalla (tai kandidaattikeskus se taitaa virallisesti olla?). Kiltiksestä tuli (eikä kellekään yllätyksenä)
oikein kodikas paikka asu— viettää aikaa luentojen välissä. Voisin tästä hipsiäkin
kiltikselle odottelemaan lukukauden alkamista, hyvää syyslukukautta!
				
				

Jolle
Päätoimittaja

Jussi ”Katshuma” Hirvonen - Twitter: @Katshuma

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus
Pääkirjoitus vol 2

Pääkirjoitus 2: Electric Boogaloo
Jalkopääkirjoitus

AJANKOHTAISKOLUMNI
Jee, fukseja!

Jee, opiskelu alkaa taas! Jee, Otaniemen loputon
tapahtuma- ja tekemistarjonta herää kesähorroksestaan!
Joukkoomme laskeutuu tänä syksynä historiallisen monta biofuksia. He
ottavat välittömästi lentävän lähdön paikalliskulttuuriin, sukeltavat suoraan
syvään päähän ilman snorkkelia ja omaksuvat sen nopeasti, koska he ovat
tietenkin objektiivisesti fiksuimmat, kauneimmat, ahkerimmat ja kaikin
puolin parhaat Otaniemen fuksit. Samalla kun ihailemme ja kannustamme
heidän voittokulkuaan, kannattaa meidän hetkisen verran tuijottaa myös
peiliin: pohtia sekä omaa tilannettamme että suhtautumistamme muihin,
sekä yksilöinä että suurempien ja pienempien yhteisöjen osasina.
Mitä teen seuraavaksi? Olenko valmis tulevaan lukuvuoteen? Olenko
suunnitellut kaiken tarpeeksi hyvin? Olenko tunkenut sormeni liian moneen
soppaan ja lupautunut olemaan turhan monessa paikassa yhtä aikaa? Miten
jaan aikani opiskelun, harrastuksien, vapaaehtoishommien, kaiken muun
välillä?
Olenko yliholhoava ja tungetteleva, vai olenko vain huolissani uudesta
tulokkaasta? Onko sähäkkä fuksi elementissään ja seuraa kaikkien
aiempien sukupolvien jalanjälkiä polttaessaan näppinsä, vai onko hän
uusille vaikutteille ja auktoriteeteille altis haavoittuvainen myöhäisteini?
Ovatko kulttuurimme kirkkaimmat valopilkut sen pimeimpien nurkkien
arvoisia? Onko Otaonnelamme todella sellainen, että haluamme ohjastaa
ummikot sen saloihin?
Voinko puuttua kanssaopiskelijani elämäntilanteeseen, jos olen siitä
huolissani? Voiko kilta? Milloin se on velvollisuutemme lähimmäisinä,
milloin se on epäsopivaa? Mikä on sallittua kavereiden kesken, mikä
kiltalaisten välillä, mikä killan toiminnan puitteissa?
Mikä on liikaa? Mikä ei ole tarpeeksi?
Kilta, ylioppilaskunta tai korkeakoulu eivät näitä rajoja voi puolestamme
vetää. Kuitenkin, jos yksilöinä sudimme ne suunnilleen samoihin kohtiin,
tulemme vahingossa muodostaneeksi yhteisen, yhtenäisen ja vahvan linjan.
Lukuvuoden alku on oivallinen aika tarkastella ja viilata omia periaatteitaan
vielä hieman. Suuntaviivoja eräiden näistä linjoista etsimiseen löydät
tämänkin lehden sivuilta.
Hyvää syksyä,
Toimitusjohtaja R. Ruohola

P.S.
Syksyn kuuntelusuositus (fuksit): Robinin koko tuotanto
Syksyn kuuntelusuositus (muut): ihan mitä haluat
Syksyn lukusuositus: a=r
Syksyn annossuositus: maltillinen

Päätoimittajan värikäs kesä.
Tee sinä Maikin
kesästä värikäs!
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Mitä stressi on?

Opiksen opetukset:
stressinhallinta

Aalto-yhteisössä puhutaan runsaasti
opiskelijoiden hyvinvoinnista ja sitä
kautta tekijöistä, jotka nakertavat
hyvinvointia ja lisäävät uupumusta.
Hyvinvointihankkeista näkyvin on
kahtena vuonna järjestetty AllWellkysely, jossa tuli vuonna 2017 ilmi, että
Aallon opiskelijoiden burnout-riski on
kaksinkertainen Suomen yliopistojen
keskiarvoon verrattuna. Tutkimuksen
mukaan jopa 20% opiskelijoista
kuuluu burnout-riskiryhmään.
Tämä ei ole vain Aallon ongelma.
YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden
terveystutkimus vuodelta
2016 puolestaan kertoo, että
jopa 33% kaikista Suomen
korkeakouluopiskelijoista kokee
säännöllisesti runsaasti stressiä.
Näistä korkeista luvuista yllättyneenä
tahdon tarjota apuani rakkaille
inkubiiteille (ja toki teille muillekin,
jotka S’napsia luette) ja kirjoittaa
opintostressistä ja sen hallinnasta.
Kerron seuraavilla sivuilla mitä
stressi on, miten se näkyy opiskelijan
arjessa sekä miten stressiä voi kenties
hallita. Stressi on hyvin yksilöllistä
ja valitettavasti ei ole yhtä kaikille
toimivaa reseptiä, jolla stressin voi
saada kuriin. Toivottavasti artikkeli
herättää kuitenkin ajatuksia ja auttaa
löytämään juuri omat stressitekijät, ja
helpottamaan niiden hallintaa!
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Stressillä on yhtä monta ilmiasua kuin uhriakin, joten on
tärkeää määritellä mistä tarkalleen puhutaan. Yleisesti
määriteltynä stressi on tila, jossa henkilöön kohdistuvat
vaatimukset, tai henkilön omat vaatimukset, ylittävät hänen
käytössä olevat psyykkiset voimavaransa. Stressi laukaisee
biologisen vasteen, jossa sympaattinen hermosto aktivoituu
ja stressihormonien eritys kasvaa. Sekä miellyttävät että
epämiellyttävät tilanteet voivat aiheuttaa stressiä, ja stressi
voi pienissä määrin olla hyödyllinen voimavara. Keskeistä
on juurikin stressin kesto — lyhytaikainen stressi parantaa
suoritusta haastavassa tilanteessa, mutta pitkään jatkunut
stressi voi aiheuttaa useita psyykkisiä sekä fyysisiä haittoja.
Tärkeää on välttää pitkäaikaista ja haitallista stressiä, ja
käyttää lyhytaikaista ja hyödyllistä stressiä edukseen.
On monia tapoja, joilla stressi voi ilmentyä, ja on hyvin
yksilöllistä, miten stressi vaikuttaa. Vaikka stressi on
psyykkinen kokemus, voivat sen vaikutukset voivat olla
fyysisiäkin. Psyykkiset oireet näkyvät tunnetasolla,
käyttäytymisessä tai ajattelussa. Eri ihmiset oireilevat eri
tavalla. Voi olla, että jollakulla stressi vaikuttaa voimakkaasti
tunnetasolla, kun taas toisella lähinnä ajatustasolla. Oireita
kannattaakin verrata normaaliin tasoon, eli jos tuntee
esimerkiksi keskittymiskyvyn heikentyneen viime aikoina, voi
olla että kokee parhaillaan enemmän stressiä kuin yleensä.
Parhaimmillaan stressi virittää kehon toimimaan, antaen
motivaatiota ja energiaa haastaviin tehtäviin. Pitkittyneenä
se oireilee, pahimmillaan burnoutina, sydänsairauksina,
vakavana masennuksena tai uniongelmina. Yritä siis tunnistaa
stressioireita itseltäsi ja läheisiltäsi ajoissa, ja hoitaa stressiä
parhaasi mukaan. Mikäli ongelmat jatkuvat, apua saa
esimerkiksi opintopsykologilta tai YTHS:ltä.

Fyysisiä oireita

Tunnetason oireita

Käyttäytymisen muutoksia

Kognitiiviset oireita

Päänsärky

Ärtymys

Unihäiriöt

Keskittymisvaikeudet

Lihasjännitys ja -kipu

Ahdistuneisuus

Vetäytyminen

Pessimistisyys

Sydämentykytykset

Ailahtelevaisuus

Hermostuneisuus

Päättämisen vaikeus

Huimaus

Alakulo

Kärsimättömyys

Itsekriittisyys

Vatsavaivat ja -kipu

Itkuherkkyys

Levottomuus

Muistihäiriöt

Kuvat: Aalto-yliopisto, Aino Huovio, A-P Sinikoski. Taitto: Rasmus Ruohola

Mitkä tekijät sitten aiheuttavat stressiä? Jokaiselle varmasti
tulee mieleen pikaisella pohdinnalla jo useita stressitekijöitä
elämässä. Ne voivat liittyä esimerkiksi ajankäyttöön,
sosiaalisiin suhteisiin tai elämäntapoihin.
Ehkä merkittävin monen opiskelijan arjessa läsnä oleva
yksittäinen stressitekijä on kiire. Aikaa uppoaa helposti
opiskeluun, vapaaehtoishommiin ja töihin, jolloin tuntuu
siltä, että on jatkuvasti juostava paikasta toiseen ja vapaaaika on olematonta. Kiire on ajoittain normaalia, mutta
mikäli aikataulut ja vaatimukset omalta tekemiseltä
ovat jatkuvasti kohtuuttomia, on hyvin todennäköistä,
että ennemmin tai myöhemmin kokee olonsa hyvin
stressaantuneeksi. Ajankäytön suunnittelu ja hallinta
auttavat kiireeseen ja aikatauluongelmiin.
Myös sosiaaliset suhteet aiheuttavat usein stressiä,
erityisesti jos niissä tapahtuu suuria muutoksia: uusi
parisuhde, uudet kaverisuhteet, muutto uuteen paikkaan,
opintojen aloittaminen... Samoin sosiaalisten suhteiden
puute ja yksinäisyys aiheuttavat stressiä. Toiset
kokevat arkipäiväisetkin sosiaaliset tilanteet
stressaaviksi, kun taas toiset rentoutuvat
niissä.
Elämäntavat vaikuttavat todella paljon
stressiin ja jaksamiseen. Hyvien
elämäntapojen peruspilarit ovat
vanhat tutut: terve ja monipuolinen
ruokavalio, riittävät yöunet sekä
säännöllinen liikunta auttavat
vähentämään stressiä merkittävästi.
Aina ei ole helppoa ylläpitää terveitä
elämäntapoja, mutta niitä seuraamalla voi
vaikuttaa merkittävästi omaan jaksamiseen.
Stressin vähentämiseksi on myös hyvä yrittää
päästä eroon kuormittavista elintavoista, kuten
päihteiden käytöstä. Elämäntapoihin vaikuttaa myös
taloudellinen tilanne, joka on opiskelijalla usein haastava.
Työskentelykään ei välttämättä ole paras vaihtoehto, koska
silloin ajankäyttö kärsii.
Yksilöllisiä piirteitä, jotka vaikuttavat stressin kokemiseen
ovat esimerkiksi persoonallisuuden piirteet, temperamentti,
elämäntilanne sekä ajattelutavat. Stressinhallinnassa
kannattaa aina lähestyä stressaavia tekijöitä hyvin
henkilökohtaisesta näkökulmasta. Esimerkiksi ajankäyttöä
suunnitellessa voi miettiä, mitkä asiat ovat juuri itselle
tärkeimpiä, ja mistä luopuminen voisi helpottaa stressiä.
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Stressin hallinta
Jotta stressiä voi vähentää, on tunnistettava
sitä aiheuttavat tekijät. Nämä yksilölliset tekijät
vaihtelevat elämäntilanteesta riippuen. Hyvillä
stressinhallintataidoilla voi ensin tunnistaa
stressitekijät ja sitten muuttaa tottumuksiaan
niin, että stressitekijät eivät enää vaikuta niin
voimakkaasti. Tässä on niistä muutama yleisin.
Jälleen kerran, mieti mikä itsellesi toimii, ja
hyödynnä sitä.
Jos koet, että stressaannut
juuri tietynlaisista tilanteista,
esimerkiksi esitelmistä
tai uusista sosiaalisista
tilanteista, harjoittele
niitä vaikkapa
kuvittelemalla!
Valmistautumalla
stressaavaan
tilanteeseen
etukäteen, kaikki
sujuu huomattavasti
mukavammin, ja
kokemuksesta voi tulla
jopa positiivinen.
Älä ole liian ankara itsellesi, äläkä
varsinkaan vertaa toimintaasi muihin!
Yritä löytää aina positiivisvia asioita omista
tekemisistäsi ja aseta realistisia välitavoitteita.
Niiden saavuttaminen tuntuu hyvältä ja lisää
itseluottamusta. Vähitellen opit arvostamaan
omaa työskentelyäsi ja osaamistasi, etkä

stressaannu niin helposti.

Kiireeseen ja ajankäytön ongelmiin auttaa
huolellinen suunnittelu. Valitse sopivasti
tekemistä ja jätä tarpeeksi aikaa levolle:
jostain on välillä luovuttava. Vaikka kalenteri

on täynnä mielekästä tekemistä, muista
jättää levolle aikaa. On tehtävä raakaa
priorisointia ja valittava tekemisistä
tärkeimmät.
Muista levätä riittävästi ja etsiä rentouttavaa
tekemistä, jolla saat ajatukset pois
opiskeluista. Vaikka opiskelisi tasan
kahdeksan tuntia päivässä, voi silti olla
stressaantunut opinnoista, jos ei saa
ajatuksiaan pois niistä. On tärkeää saada
vastapainoa opinnoille ja työnteolle,
esimerkiksi harrastuksista, liikunnasta
tai vaikka vapaaehtoishommista.Kokeile
rohkeasti eri juttuja ja löydä oma juttusi!
Kertauksena vielä: etsi tasapaino opintojen
ja vapaa-ajan välillä, niin saat hyödynnettyä
lyhytaikaisen stressin
parhaat puolet. Opi
tunnistamaan
stressitekijät
elämästäsi ja opi
hallitsemaan
niitä. Kiinnitä
huomiota myös
kavereihin
ympärilläsi ja
puhu avoimesti,
jos joku asia tuntuu
stressaavan.
Ja muista olla armollinen itsellesi! On
ihan okei rentoutua ajoittain olutlasin
äärellä maanantai-iltana lähikapakassa, ja
kirjoittaa kiltalehteen juttua vasta deadlinen
uhkaavasti lähestyessä. (päätoim. huom. ei ole!)
Opintomestari 2018
Yrjö Koski

Kuvat ja teksti: Paavo Hietala

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio muutti kesän
aikana uusiin toimitiloihin Alvar Aallon suunnittelemaan
kuvankauniiseen punatiilirakennukseen. Peruskorjauksen
viime vuosien aikana läpikäynyt Aalto-yliopiston kandidaattikeskus tarjoaa alueen parhaimmistoon kuuluvat
puitteet perinteikkään killan päivittäiselle toiminnalle. Uusi kiltahuone on jo kolmas viimeisen
kolmen vuoden sisään, mutta tiivis tahti ei tilan
viimeistellystä ulkoasusta ole nähtävissä.
Otakaari 1
ma-to 7.45-20.00, pe 7.45-18.00 (sopimuksen mukaan)

Kiltahuoneelle keskeisen, hevosenkenkämäisen sohvaryhmän kulmassa
on houkuttelevasti esille aseteltu pääte, jonka kautta voi piristää muiden
paikallaolijoiden päivää Robin- tai Last Christmas -maratonilla.
Lenovo thinkVision -näyttö 0€, korkeakoulun elektroniikkajäteastia
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Renkaiden päälle aseteltu sinooperihtavan oranssi sohva kääntyy vaivatta
alueen toiselle puolelle mukavaa elokuvanautintoa varten. Myös lämpimänsävyiseltä seinältä tervehtivä Maikki-lehmä osallistuu mielellään
valkokankaalla esitettävän viihteen katseluun.
Pyörä vaunun 125mm valk. käänt/jarru 10,90€/kpl, IKH

Vasemmassa reunassa näkyvän, varastonurkkausta hallitsevan teollisuushyllyn pystypuut lyhennettiin tee-se-itse -hengessä aivan kiltahuoneen ikkunan ulkopuolella. Ensiluokkainen työjälki
saatiin aikaan HOASin työpajalta lainatulla Dremel-monitoimityökalulla sekä vakaalla kädellä.
Tein itse ja säästin 0€
Ohuista viiluista koostuva puupaneelikatto käärii lämpimillä sävyillään kiltahuoneen oteeseensa.
Samaa linjaa edustava, killan oma vihreän sävy on nähtävissä monissa isoissa ja pienissä yksityiskohdissa kuten parven patjansuojissa. Parvi itsessään on Inkubiittien käsityönä valmistama ja
näyttää hienosti millaisiin käyttötarkoituksiin liimapuupalkki taipuu.
Voi vain kuvitella, kuinka kotoisalta ja kutsuvalta tila tuntuu marraskuun loskasäällä.
Lampaantalja 40€, taustaan polttomerkitty puheenjohtajan naama priceless
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Katsaus yliopiston opiskelutilaa, HUBia, kohti paljastaa kiltahuoneen funktionaalisen puolen. Seinustalle on aseteltu aistikkaasti jääkaappi-pakastin sekä suklaa- ja lakritsipatukoita
kantava kaapisto. Eräs erikoisimmista valinnoista on oviaukosta hieman sivulle poikkeutettu eteistila. Vaatetangot ovat valmistettu kotimaisesta koivusta ja henkivät remontin
talkooilmapiiriä harjanvarsimaisella olemuksellaan. Lähes huomaamaton ripustus on
toteutettu suurin piirtein kahden millimetrin paksuisella teräsvaijerilla ja kattokoukuilla.
Puuvarsi 1400x24mm 1,95€/kpl, K-Rauta
Aalto-yliopiston tasa-arvosuunnitelman yhtenä tavoitteena on, että kansainvälistä taustaa
edustaa vähintään 25% Aallon työntekijöistä vuoteen 2020 mennessä. Yksi kuvan sisustuksen tavoitteista vaikuttaa olevan, että kenkätelineen kaltevuus on vuoteen 2020 mennessä
vähintään 25% Pisan tornin kaltevuudesta. Myös telineiden laatukiveä jäljittelevään pintamaaliin on haettu inspiraatiota kuuluisasta italialaisesta Carraran marmorista.
Nokian Classic kumisaappat 49,95€, Prisma Länsi-Pori
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Elämää nähnyt muovimatto peitettiin huoneen valoisuutta lisäävällä vaalealla
laminaatilla, jonka asennus sujui kokeneilta ammattilaisilta käden käänteessä.
Huoneen erikoislaatuinen ikkunalautaratkaisu osoittautui erinomaiseksi oppimiskokemukseksi sekä todella tunkiksi laminaatinasennuksen hankaloittajaksi.
Imurointi kannattaa suorittaa suoralla selällä ja säästää niveliä, ilmainen vinkki

Kesän jälkeen remontoitu ja sisustettu kiltahuone kutsuu opiskelijat fuksista
setätiin nauttimaan namukaapin antimista, “parista” Smash-matsista sekä verrattoman laadukkaasta seurasta. Projektiin osallistui käsipareja enemmän kuin
allekirjoittaneella on sormia, mikä mahdollisti mahdollisimman monipuolisen
lopputuloksen ja aikataulussa valmistumisen. Perinteiset ja hyväksi todetut
elementit säilyivät, mutta kehityskohteet kehittyivät prosessin aikana huimasti.
Kiitos kilta, kiitos muuttotiimi ja kiitos juuri sinä!
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Millaista on olla kilta-aktiivi?
Lähes seitsemän vuoden kokemuksella voin sanoa tietäväni melko paljon
kilta-aktiiviudesta. Olen nähnyt, kuullut,
tehnyt ja kokenut yhtä sun toista useassa
eri toimikunnassa ja virassa. En silti väitä
tietäväni läheskään kaikkea, ja joku
toinen on varmasti kokenut kilta-aktiiviuden hyvin eri tavalla kuin minä. Tämän
artikkelin ei erityisesti ole tarkoitus
olla kertomus omasta kiltahistoriastani,
mutta sivuan aihetta joissain kohdissa
väistämättä.
Veera Itälinna

Kun puhutaan kilta-aktiiveista, on ensin
syytä määritellä mitä termi kilta-aktiivi oikeastaan tarkoittaa. Kilta lienee
jo kaikille tuttu, mutta kuka tai mikä
on kilta-aktiivi? Aktiivi on kielioppiterminä verbin pääluokka, jossa toiminnan
tekijä tunnetaan. Aktiivi on yhdistysterminä yhdistyksen jäsenen pääluokka,
jossa toiminnan tekijä tunnetaan. Aktiivi
on siis ainakin tämän artikkelin puitteissa jonkinlainen toiminnan tekijä, ei
vain toimintaan osallistuva. Hallituksen
jäsenet, toimihenkilöt, ISOhenkilöt,
toiminnantarkastajat ja hallinnon opiskelijaedustajat ovat kaikki kilta-aktiiveja. Kilta-aktiiveiksi laskettakoon myös
erilaisiin projekteihin, kuten kiltahuoneen muuttoon tai uusien verkkosivujen
tekemiseen, osallistuneet. Periaatteessa
pelkästään aktiivisesti toimintaan osallistuvakin, joka ei siis varsinaisesti tee
mitään, voisi olla kilta-aktiivi, mutta
jätän sen tällä kertaa määritelmän
ulkopuolelle.

Designed by davidzydd / Freepik

Kilta-aktiiville on tarjolla lähes mitä
tahansa, vain mielikuvitus ja omat
mielenkiinnon kohteet ovat rajana.
Kilta-aktiivi voi yhtä lailla pilkkoa satoja
porkkanoita suurtalouskeittiössä, keskustella korkeakoulun johdon kanssa koulutusohjelman tulevaisuudesta, täyttää
kiltahuoneen
suklaapatukkavarastoa,
neuvotella yhteistyöstä alan yritysten
edustajien kanssa tai kirjoittaa tätä
artikkelia. Kilta-aktiivi voi yhtä lailla olla
fuksi tai N, absolutisti tai viinan ystävä,
tunnollinen opiskelija tai Smash-ammattilainen. Jotkut käyttävät kilta-aktiiviuteen hyvin paljon aikaa, toiset
taas hyvin vähän. Pienikin panos on silti
arvokas. Lähes jokaiselle kiinnostuneelle
löytyy jotain sopivaa tehtävää, ja kaikki
pyritään ottamaan mukaan mahdollisuuksien mukaan. Eikö kuulostakin hienolta?
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Tähän väliin voinen todeta, että ainakin
omasta mielestäni kiltatoiminta on
seitsemän vuoden aikana kehittynyt
huomattavasti. Silloin kun minä olin
fuksi, vanhempia opiskelijoita (etenkin
N+) ei kilta-aktiiveina juurikaan ollut.
Nykyään on. Kilta-aktiivejakaan ei ollut
reilusti yli 50. Nykyään on. Kasvanut
jäsenmäärä toki osittain selittää näitä
muutoksia, mutten usko sen olevan ainoa
tekijä. Jotain on varmasti tehty oikein,
jopa paremmin kuin ennen. Ainakin
erilaisista hommista tiedottamiseen on
panostettu enemmän kuin muinoin, ja
ehkä monet tehtävät koetaan hieman
mielekkäämpinä ja palkitsevampina kuin
aikaisemmin. Tehtävätarjonta on myös
laajentunut ja monipuolistunut, ja aina
joku tuntuu keksivän vielä jotain uutta.
Myös kasvanut aktiivien määrä osaltaan
laskee kynnystä hakea johonkin pienempään hommaan, sillä hyvin pieneen ja
tiiviiseen porukkaan on aina huomattavasti hankalampi lähteä ulkopuolisena
mukaan. Onko kaikki siis hyvin?

Vaikka oma kuvani kilta-aktiiviudesta on
hyvin positiivinen, haluan tuoda esille
myös toiminnan toisen puolen. Vaikka
kilta-aktiiveja onkin runsaasti, suuri osa
kiltalaisista ei ole, ei ole koskaan ollut,
eikä tule koskaan olemaan kilta-aktiiveja. Kaikkia ei kiltatoiminta tietenkään
kiinnosta, mikä on täysin hyväksyttävää
ja ymmärrettävää. Valitettavasti on myös
uskoakseni olemassa joukko, jota kiltatoiminta voisi kiinnostaa tai olisi voinut
kiinnostaa, mutta jotka ovat syystä
tai toisesta jääneet toiminnan ulkopuolelle. Miksi? Itse en tähän joukkoon
kuulu, joten voin vain arvailla. Syitä on
kuitenkin varmasti monia.
Jotkut ihmiset ovat luonnostaan hyvin
ujoja, joten kiltatoiminta voi yksinkertaisesti tuntua liian pelottavalta,
varsinkin jos ei aivan tunne kuuluvansa
porukkaan. Heti ensimmäisinä viikkoina
jotkut saattavat jäädä aktiivisempien ja
sosiaalisempien jalkoihin, jolloin kynnys
lähteä toimintaan voi heti kasvaa liian
korkeaksi.
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Itsellenikin olisi hyvin voinut käydä näin.
Toki jokainen on ensisijaisesti vastuussa
itsestään, mutta asiaan kannattaa silti
kiinnittää huomiota. Tämän lisäksi on
myös mahdollista, että joku kokee kiltatoiminnan liian sisäänpäinkääntyneeksi
pienen piirin toiminnaksi. Tätä edesauttaa se, jos samat ihmiset tuntuvat
pyörivän vuodesta toiseen killan näkyvimmissä viroissa. Varsinkin jos kyseiset
ihmiset eivät lukeudu omaan tuttavapiiriin, ei kiltatoimintaan mukaan
lähteminen enää välttämättä tunnu
niin mielekkäältä. On myös mahdollista, ettei joku koe olevansa tarpeeksi
hyvä johonkin virkaan, vaikka hakeminen kiinnostaisikin. Joskus voi tuntua,
että vaatimustaso joissain viroissa on
kasvanut todella korkeaksi, varsinkin jos
edellisenä vuonna hommaa on hoitanut
joku superaktiivinen puolijumala. Tai
jos kaikki muut hakijat ovat olleet hallituksessa kolme vuotta, ja järjestäneet
Rekon, Keppanan ja vuosijuhlat, voi
itsensä tuntea riittämättömäksi.

Entä he, jotka hakemisesta huolimatta
joutuvat pettymään? Jotka keräävät
rohkeutensa ja haluavat viedä toimintaa
eteenpäin, mutta eivät tule valituiksi?
Jotka joutuvat seuraavana vuonna
seuraamaan sivusta, kun joku toinen
saa olla kilta-aktiivi? Otetaanko heidät
tarpeeksi huomioon? Itselläni ei ole tästä
omakohtaista kokemusta, joten voin vain
yrittää kuvitella tällaisia tuntemuksia.
Halusin silti tuoda tämän esille, sillä
mielestäni asia on tärkeä, eikä siitä
yleensä juuri puhuta. Pettymys on hyvin
voimakas ja ikävä tunne, ja jos sen joutuu
kokemaan kiltatoiminnassa, voi kokemus
jatkossa laskea halukkuutta hakea mukaan
toimintaan. Toki elämässä vääjäämättä
tulee vastaan pettymyksiä, ja ne pitää
pystyä kohtaamaan. Kiltatoiminassakin
niiltä on mahdotonta välttyä, sillä
kaikkia ei voi, eikä pidäkään, valita.
Silti pettymysten ja torjutuksi tulemisen
pelkääminen voi joillekin olla syynä olla
hakematta mukaan kiltatoimintaan.
Lopulta, vaikka tulisitkin valituksi
unelmiesi kilta-aktiivitehtävään, kaikki
ei välttämättä olekaan yhtä superkivaa
ja mahtavaa kuin olit kuvitellut. Joskus
saattaa väsyttää ja ärsyttää, eikä jaksaisi
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taas lähteä hallituksen tai toimikunnan
kokoukseen. Joskus henkilökemiat eivät
vain toimi porukan sisällä. Joskus opinnot
ja työt vievät niin paljon aikaa, että
kiltahommat tuntuvat ylimääräiseltä
rasitteelta. Joskus ei vain jaksa enää
pilkkoa sitä viimeistä porkkanaa eikä
kirjoittaa S’napsiartikkelin viimeistä
kappaletta. Kannattaa kuitenkin muistaa,
että kiltatoiminta on vapaaehtoista.
Mitään, mikä ei enää tunnu mukavalta, ei
ole pakko tehdä. En toki suosittele ketään
luovuttamaan liian kevein perustein,
mutta oma hyvinvointi on kuitenkin aina
kiltaa tärkeämpi.
Vaikka toinkin nyt esille myös melko
paljon kiltatoiminnan negatiivisia puolia,
joista ei yleensä puhuta niin paljoa,
omasta mielestäni kilta-aktiivius on silti
ollut parasta mitä opiskeluaikanani olen
kokenut. Omalta osaltani negatiiviset
puolet ovat jääneet hyvin pieneen
osaan kiltauraani, ja toivon asian olevan
näin myös suurimmalle osalle muista.
Kiltatoiminta on antanut minulle todella
paljon. Killan ansiosta olen tutustunut
lukemattomiin
uusiin
ihmisiin.
Ilman kiltaa olisin luultavasti paljon
yksinäisempi.

S’napsi testaa:
Tallinna

Killasta olen saanut vahvan tukiverkon
opinnoissa ja elämässä jaksamiseen.
Ilman kiltaa en olisi luultavasti
jaksanut yhtä hyvin. Killan ansiosta
olen saanut toteuttaa itseäni muun
muassa viikkomailin ja S’napsiartikkelien
muodossa. Ilman kiltaa luovuuteni olisi
kuihtunut pelkkää kandia ja dippaa
kirjoittaessa. Ilman kiltaa olisin hyvin
erilainen kuin olen nyt.
Fukseille ja kaikille vanhemmillekin
suosittelen
kiltatoimintaan
mukaan
lähtemistä.
Kiltatoiminta
voi
parhaimmillaan
antaa
paljon.
Ei
kannata silti sokeasti uskoa ihan kaikkea
hypetystä, ja pettymyksiinkin on hyvä
varautua. Nykyisiltä kilta-aktiiveilta voi

rohkeasti kysyä rehellistä mielipidettä
asioista. Ja myös niiltä, jotka ovat
jääneet
enemmän
ulkopuolelle.
Kannattaa kuitenkin ennemmin kokeilla
kuin jättää kokeilematta. Aivan lopuksi
haluaisin vielä kiittää kaikkia nykyisiä,
entisiä ja tulevia kilta-aktiiveja. Teette
todella arvokasta työtä. Koittakaa jaksaa,
vaikka joskus vuohenjuusto tarttuisikin
pannuun kiinni, kiltahuone olisi täynnä
tiskaamattomia kahvikuppeja, Leikola
ei olisi asioista samaa mieltä, tai
toimittajat eivät taaskaan palauttaisi
juttujaan ajoissa.
-Matti Suominen, kilta-aktiivi 2012-2018

1. Mini Burger Factory
Asiantunteva ja
ystävällinen palvelu,
laadukkaat burgerit.
Vasta perustetun
ravintolan innokasta ja
sympaattista haparointia.
Eväsvalintanamme toimii
2 kpl 3 miniburgerin settiä,
kuhunkin paritettuine
oluineen.

Tallinnaa, eli tuttavallisemmin
Etelä-Helsinkiä, pidetään
ainakin Otaniemessä erityisen
hyvänä pikamatkakohteena. Sen
houkuttelevimpia piirteitä ovat
Suomeen verrattuna halvemmat
elinkustannukset, lyhyt matkaaika ja tuliaisten synergiaedut
opiskelijaelämään. Moni sinne
säännöllisesti matkaava ei kuitenkaan
välttämättä edes tiedä, kuinka rikas ja
herkullinen makumaailma kivenheiton
päästä satamasta löytyykään.

X: Ensin pikantti BBQ.
Lämmin, tuhti, rasvainen.
Edgy lager taittaa
paistettua juustoa
mukavasti.Toisena vuohenjuustoa, punajuurta ja
weizen. Hedelmäistä, makeaa, toisiaan täydentäviä.
Kolmantenta mieto piparjuuri, pirteähkö mausteisuus.
Terävä ja epämiellyttävä IPA. Joukon vaisuin combo.
Y: Guacamole + angus. Combo yllätti skottisieluisen.
Harmi ettei siitä ehtinyt hotkiessa nauttia, avec
perus-IPA. Toinen burgeri mukavan savuisa,
pippurinen, poltteleva. Olut myös value, jokseenkin
lakritsinen. Viimeisenä piparjuuri+pekoni. Ihan kiva,
vähän pliisu, kuten myös seurana ollut Pale Ale.

Synapsin toimittajakaksikko, X ja
Y, suuntasivat etelään kohteenaan
musikaalinäytös (ihan oikea
kulttuurimatka siis!), mutta matkan
varrelta löytyikin sen verran
mukavaa mutusteltavaa, että
kulttuuriannoksen analysointi saa
jäädä, kenties johonkin tulevaan
lehteen. Kokeilimme, kokosimme,
maistelimme ja muistelimme
parhaimmat ja jännittävimmät
kokemukset S’napsin lukijoiden iloksi.
Suosittelemme testatuista kohteista
kaikkia (paitsi yhtä), ja etenkin
testivoittajaa, numeroa 4.
Uskaltautukaa tekin makujen
vietäväksi, ehkä Tallinnan yö vie
teidätkin mennessään, eikä vain täytä
takakonttianne.

2. Noku
Kaivatuista cocktaileista ei tietoakaan, vähän pubin
ja salakapakan risteytyksen fiilistä. Kneipe. Sisään
pääsimme ohikulkijan vinkattua meille oikean
merkitsemättömän oven ja sen pääsykoodin.
Piilorafla, jossa ei ruuhkaa.
X ja Y: Luomupäärynäsiideri (pullon mukaan sisältää
100% french apples!) Y: “vähän iskee känni tässä illan
neljännen pysäkin kohalla.” Gluteeniton. Mieto tekee
välillä hyvää, limuviina ei ole kaikki kaikessa, vaikka
Suomen kansantalous niin haluaa uskotella.
X ja Y: P votato peels w/ garlic sauce; rasvaa, suolaa,
ja valkosipulia. Vihdoin.

Matka, mielipiteet, toimitus, kuvat, taitto:
toimittajat X ja Y (alla) (identiteetit suojattu)

3. Babulja
Mukava kahvila, lämmin vastaanotto. Fiilis swengaava
kitsch, mummon sisäsiisti maatila.
X: Raparperi-mannavaahtodrinkkini on viinapirtelö,
joka täyttää tarkoituksensa. Makea, pehmeä,
mukava, ei tämän illan miellyttävin. Vuohenjuustolakkahillo -blinissä äkkijyrkkää makeutta, ei tarpeeksi
vuohenjuustoa. Tattarijauhoblini olisi ehkä toiminut
paremmin alustana.
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Y: Elderflower martini. ”[Toimittaja Y] IS MY NAME
AND ELDERFLOWER IS MY GAME!” Laadusta ei lopulta
mainittavaa. Mäti-sipuli-hapankerma -blinin syöminen
keskeytyi kun yhtäkkiä tajusin “ei vittu mä syön kalan
menkkoja.”

S’napsi testaa:
Tallinna

6. Maiasmokk

1. Butterfly Lounge

Tultiin käymään honestly ihan vaan nimen takii.
Sisältä paljastuu ylevä, koristeellinen kahvilasali
täynnä tummaa puuta, peiliä kultaa ja samettia.
Katseen vangitsee kahvikuppeja ja lusikoita
tyynesti kuljettava maailmanpyörä.

Miljööltään kiva, tarina viety loppuun asti.
“Aivan kuin olisin taas speksin lavalla siinä
perhoshelmassa!” Tyylikäs ja upperclass muttei
luotaantyöntävä, sleek olematta anti-arkinen.
Juomien valmistus on ammattimaista, ei turhaa
teatteria; ansaitsee kehunsa. Erityistä plussaa
hiustenhoitovälineistä eriöissä.

X: Chai latte ja mustsõstra-juustokakku.
Mustaherukka on harvinaisempi täyte
juustokakkuun, mutta toimii erittäin hyvin.

X: Tiramisu-martini: pehmeä, täyteläinen, vahva
kahvi ja suklaa. Halki maailman kokeilluista
tiramisuista erittäin korkealla. Yleensä
kermacocktailit ovat helposti liian makeita, mutta
ei tämä.

Y: Marjatee ja suklaapavlova, hunaja maksoi
ekstraa :( Toinen, marjaisampi pavlova-vaihtoehto
olisi näyttänyt paremmalta, vaikka suklainenkin oli
ihan ok.

Y: Riki Tiki, sopivan hapan. Hedelmäinen, muttei
klisee. Rommin balanssi kohdallaan, tuoreet
koristeet +++

4. McDonald’s
Asiakaspalvelu 6/5 (käytettiin automaattia).
Lainelised ja normit kartulid, suklaapirtelö,
marjapiirakka; kansainvälisten brändien
laadunvalvonnan standardien tuoma
turvallisuudentunne on jotain meidän
sukupolvellemme erittäin käsinkosketeltavaa.

Amuse-bouche mustleib-keksi iduilla ja
tuorejuustolla, alkupalan seuraksi erittäin hyvää,
tahmeaa ja makeaa talon leipää erittäin hyvällä
suolaisella voilla, erittäin hyvä. Alkupalana
paahdettua vuohenjuustoa vadelmasiirapilla,
itu-yrttisalaatilla ja ratatouillella: kaunis kuin
karamelli, perf paahto, pyöreä kokonaisuus.
X: Vasikanmaksaa ja kivan jämerää perunapalsternakkapyreetä. Vahva, häpeilemätön
tuoksu ja rasvasta tinkimätön kastike.
Anteeksipyytelemättömän vahva maku, parasta
maksaa miesmuistiin /5.
Y: Pork belly sulaa sekä haarukan alla että
kielellä. Allergioiden vuoksi oltiin valmiit
joustamaan lisukkeissa mihin tahansa asti.
Kastikkeen kermainen kanelisuus loistaa,
muutkin lisukkeet mietitty tarkkaan. Perinteinen
balttiannos, josta tehty kuitenkin moderniin
suuhun sopiva.

He died as he lived: a snail. All that’s left of him are fond
memories, his smile, his shell, and a wet splotch. Hated fish.

5. Väike rataskaevu
Palvelu 6/5, ei käytetty automaattia. Mukavan
rustiikkiseksi tehty sisustus: keinotekoinen,
muttei pretentious. Rustica™, taustamusiikki
seesteinen ja tunnelmallinen. Täältä mukaamme
tarttui Gary the not-so-serious house snail.
#Aesthetic on suunniteltu tarjoilijoiden sukkia
myöten.

2. Wildflower Bar & Lounge
Sisäänheittotarjouksena happy hour: 2 for 1!
Miljöö hellii nörttisilmää. Elegantteja high
fantasy -teemaisia seinämaalauksia, kirjahyllyjä.
#Aesthetic modernisoitu Liisa Ihmemaassa,
musiikkityyli (industrial fairytale grunge) on juuri
oikea. Samantyylistä hienoista sympaattista
haparointia kuin Burger Factoryssa; kenties
kaveriporukan yhteisprojekti, perustettu
rakkaudesta lajiin. Annamme plussaa
odotellessa tarjoilluista snackseista ja seuraksi
tarjoillusta maustetusta vedestä.
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X ja Y: Elderflower collins. Ehdottomasti 5,5€
arvoinen, muttei 11€ arvoinen. Vahva sitrus,
melkein päällekäyvä, melkein sour: pääroolin
selja hieman hautautuu happamaan jälkimakuun
eikä maistu juurikaan. Ulkoasu houkutteleva,
collinsina tosi hyvä! Täydellisen seljadrinkin
metsästys jatkuu.

3. Labor Baar

4. Whisper Sister
Soitto lukitun,
merkitsemättömän oven
pieneen messinkilaattaan
kaiverrettuun numeroon.
Pöytävaraus tunnin
päähän, uudelleen
soitto että ovi aukeaa ja
pääsee sisään. Kuljemme
hovimestarin johdolla
pöytään. Elegantti
sisustus, DC smart casual,
henk.koht. narikkapalvelu.
Lupaus kaikkitietävästä
tarjoiluhenkilökunnasta.
Tarjoilijaa yritetään
koetella, mutta partasuti ei
hätkähdä alanharrastajan
kuumottelua eikä siitä
seuraavassa virkkeessä
amatöörin neuvontaan
siirtymistä. Lista
osataan mennen tullen,
mukaanlukien poistunut
valikoima vuosien
takaa. Lopulta alkuillan,
persoonallisuuden ja
tulevaisuuden toivojen
kuvailun jälkeen tilaamme
ohi listan yllätysdrinkit,
joiden resepti luvattiin
paljastaa vasta maistelun
jälkeen.

11 “shottia” = puolikasta koeputkea kuudella
vitun eurolla! Hullu tiedemies meets rave
bar/sports bar. Mestan cocktailvalikoima ei
hetkauta; laaja, sitä saa mitä tilaa, mutta halpaa
ja ihan hyvää. Artistry can be found elsewhere.
Täyttää tarkoituksensa, joka on ”määrä korvaa
laadun.”
X ja Y: Baileys+minttu+maito. Mitä tästä
sanomaan, ihan jepa.

5. Depeche Mode Baar
Voi herranjumala. Pahimmat Kerava-flashbackit
viimeisiin viiteen vuoteen. Piilouduimme
terassin nurkkapöytään ettei meitä näkisi
kadulta näin sunnuntaina klo 23. Paikka on
Baarikärpänen, mutta elämäm_koulumpi. Pakko
oli testata, kaksi päivää rohkeutta kerättyämme.
Hyvän fiiliksen ja hienojen cocktailbaarien
huipputason täydellinen nollaus ja romahdus
maanpinnalle: “Alko vaan vituttaa.”

Päädymme tilaamaan
toisenkin kierroksen.
Fiiliksemme ja
makumieltymyksemme
tiedustellaan uudestaan,
ja jäämme odottamaan.
Eriöissä vaimeaa
linnunlaulua, itsevarma
tyylikkyys ulottuu
kaikkialle. Vesilasit
täyttyvät tauotta ja
huomaamatta.

Y: Dream On on sula creamsicle lasissa. Ei ole
varmaa tuleeko maku lasin sisällöstä vai äsken
syödystä appelsiininmakuisesta Strepsilsistä.
X: Two Minute Warning. Kaksi minuuttia
elämästäni, joita en ikinä saa takaisin. Tässä
joitakin asioita, jotka maksavat 9€ tai vievät
2min, mutta ovat parempia vaihtoehtoja:

Päätämme tulla
seuraavanakin iltana
käymään.

- Paista muna
- Kakalla käynti (nopea)
- Powernap (tosi nopea)
- Hengitysharjoitus (seminopea)
- Darrapizza
- Tenttiin ilmoaminen
- Muutama opiskelijalounas
- Muutama lottorivi
- Kolikot taskunpohjalta hyväntekeväisyyteen
- 45 kuppia kiltiskahvia
- Soita äidille
- Hampaiden peseminen
- Juo iso lasillinen vettä

X: My Lover on vahva
mutta pehmeä,
varteenotettava mutta
helposti lähestyttävä,
jälkimaku pysyvä, ei
epämukava mutta vaatii
huomiota. “En tiennyt
tykkääväni tällaisesta.
Hieman pelottaa.”
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se olisi sylimittainen
siro T-palkin pätkä täyttä
terästä, maalattuna
valkoiseksi.
Queen’s Park Swizzle,
Trinidad&Tobagon
kansallisdrinkki, maistuu
varjolta hellepäivänä.
Ote on raju, mutta hellä,
ja pehmenee pirteäksi,
makeaksi, hedelmäiseksi,
viileäksi.
Ginger Collins Amaron
inkiväärin tuoksu puree
jo drinkin lähestyessä
pöytää. Maku on myös
erittäin inkivääri, lähes
tarpeeksi inkivääri. Jykevä
rommi yllyttää kirpakkaa
inkivääriä ilakoimaan
kanssaan.
Y: Gin&Tea. “Tämä on minä
lasissa wtf, miten hän näki
sieluuni? Tämä juoma
on epämukavan tarkka
metafora elämälleni.”
Saamani vihreä drinkki oli
tuttu, mutta tuntematon;
erilainen, mutta turvaa
antava. Harvoin olen
kuvailuani vastaan saanut
näin tarpeitani vastaavan
drinkin. Uskomattoman
hyvä palvelu.
Matador on kuulas,
siinä on kivan kitkerää
appelsiinia, ja sen
triple-sec olisi makunsa
puolesta voinut olla viini.
Amore Amaron tuoksu
on täyteläinen ja lähes
kahvinen. Maku on
mausteinen, jouluinen,
kipakka, päätähtenä
angostura. Jälkituntuma
kurkussa kuin olisi
puraissut pihkaista,
jäätynyttä, nuorta kuusen
oksaa, mikä ei ole lainkaan
huono asia.

Golden Milk on mannaa
ja hunajaa. En olisi ikinä
uskonut, että akvavit voi
It’s Lemon Thyme on
olla hyvää. Auringonsäteen
hurmaavan hienovarainen, osuessa hämähäkin
ulkomuodoltaan petollinen, verkkoon siitä valahtaa
rooli, jota on hauska pitää kastepisara, joka tipahtaa
yllä. Jos tämä olisi esine,
hunajakennon päälle.
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Nostoliikkeet

5. Nostele keppiä ylös rinnallesi niin että jossain tuntuu, kiinnittäen

KIPPARIN
KEPPIJUMPPA

huomiota siihen että kyynärpäät eivät lysähdä kepin tason alle.
Muista rentouttaa nostojen välissä.

6. Pidellen keppiä selkäsi takana, nostele keppiä n. selän puoliväliin,

os
kro
ra E
Pet

niin että jossain tuntuu (mutta ei liikaa!) Muista rentouttaa nostojen välissä.

Soudetaan

Kuvat: Paavo Hietala

7. Leveä ote. Kuin kanootilla meloen, ”kauho” ”vettä”

Syksyn saapuessa ja koulujen alkaessa on mukava nähdä vanhoja kavereita ja tutustua uusiin. On kuitenkin yksi kaveri, jota kannattaa vältellä,
nimittäin niska- ja hartiaseudun ongelmat.

kuivalla maalla kummallakin sivulla suurin liikkein.
Toista meloen taaksepäin.

Tartu siis keppiin ja karkota niskasäryt! Tarvittaessa kepin voi korvata
esimerkiksi hupparilla tai kaulaliinalla. Yhdessä liikkuminen on vähemmän
noloa, joten kannattaa venytellä yhdessä kaverin kanssa – tai kuka tietää,
jos keppijumppailessa ihka aito Aaltoihastus saa alkunsa.

HUOM!

5.

7.

Pyri pitämään lantio paikallaan, jotta venytykset tepsivät ylävartaloon parhaiten. Kaiken lähtökohta on rento
seisoma-asento, jossa polvet eivät ole lukossa.

1.

6.

Herätellään kroppaa

1. Laita keppi niskan taakse, ja kierrä ylävartaloa sivulta sivulle, kuin
katsoisit vasemmalle ja oikealle.

2. Taivuta vasemmalta oikealle kylkiä venyttäen.

8b.

3.

Ranteet
Pidä keppi löyhästi edessä käsissäsi ja
pyöritä sitä ensin eteen- ja sitten taaksepäin, kuin kaasuttaisit moottoripyörällä.

3. Tartu molemmin käsin kepin keskiosasta,
ja ”melo” ripeästi eteen- ja taaksepäin.

4. ”Soita ilmaviulua” pitämällä

2.

kepistä kiinni oikealla kädelläsi ja liu’uttamalla sitä sivulta sivulle vasempaan käteen
tuettuna, samalla kiertäen
oikeaa kättäsi vuoron perään
sisä- ja ulkokautta. Kato youtubesta. ADVANCED.
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8a.

Loppuvenytys

8c.

8. Mahdollisimman leveä ote. Nosta keppi suorille käsille ja

a,b,c venytä ensin sivulta sivulle, sitten taakse. Lopuksi rullaa
koko matka alas ja anna niskan roikkua rentona. Rullaa
ylös selkänikama kerrallaan.

Ylävartalon liikkuvuuden säilyttäminen on helppo ja tehokas tapa välttyä niska- ja hartiaseudun ongelmilta. Opiskelijat ja toimistotyötä tekevät henkilöt ovat suurimmassa riskiryhmässä ongelmien kehittymiselle,
johtuen huonosta työergonomiasta. Kiivaan opiskelun ohella kannattaakin muistaa pitää säännöllisiä
taukoja.

4.

(Tää ei oikeesti oo maksettu mainos, pitäkää huolta ryhdistänne!)
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”Ei ne saleen anna mun tehä näin random kipparipalstaa”

Kirjoitus vireet kautta aikain

by Taavi Oja

Me graafikot emme tee virheitä, me teemme taiteellisia päätöksiä. Koska me
emme tee virheitä, olemme oikeita henkilöitä etsimään muiden tekemät virheet
ja huomauttamaan niistä mahdollisimman usein ja pitkään. Siksipä vedinkin kaikki
vanhat S’napsit oikolukijan läpi ja kirjasin ylös kaikki löytämäni kirjoitusvirheet.
Oikoluetut tekstit sisälsivät vain S’napsin PDF-muotoisten lehtien suomenkieliset
tekstit, eikä esim. kuvissa esiintyviä tekstejä. Oikolukijana käytin palvelua
osoitteessa https://oikofix.com.
Kerätyllä datalla vertailin virheitä eri vuosien, numeroiden sekä virheiden tyyppien
mukaan. Alun perin oli myös tarkoitus vertailla eri kirjoittajien tekemien virheiden määrää, mutta tämä osoittautui ongelmalliseksi, sillä kaikissa artikkeleissa ei
kerrottu kirjoittajaa, kirjoittajana oli pseudonyymi tai artikkelilla oli useita kirjoittajia.
Jotta kellekään ei jäisi epäselväksi mitä metsästin, Wikipedia määrittelee kirjoitusvirheen seuraavasti:
Kirjoitusvirhe on kirjoitusprosessin aikana tehty tahaton virhe, jonka seurauksena
sana kirjoitetaan väärin. Kirjoitusvirheitä nimitetään myös typografisiksi virheiksi,
ladontavirheiksi, mistä tulee nimitys ”typo”.
Virhetyypit
jaottelin
seuraavasti: yhdyssanavirheet tai puuttuvat/
ylimääräiset välimerkit
(vinoonleikatut -> vinoon
leikatut),
ylimääräisiä
tai puuttuvia kirjaimia
(lyhesti -> lyhyesti), vääriä kirjaimia (pelailty ->
pelailtu), muita muotoiluvirheitä (täydelli-sesti
-> täydellisesti) sekä kirjaimia väärässä järjestyksessä (siiät -> siitä). Kielioppivirheet eivät ole kirjoitusvirheitä, mutta laskin
mukaan yhdyssanavirheet, sillä niiden kohdalla kielioppi- ja kirjoitusvirheen raja
on tapauskohtainen ja yleisesti jätin huomioimatta osiot, jotka olivat selvästi kirjoitettu puhetyylillä tai spudro spädrellä, sillä niistä on mahdotonta sanoa, mikä on
kirjoitusvirhe ja mikä ei. Nimistä huomioin vain selvät virheet, esim. jos sama nimi
oli kirjoitettu kahdella eri tavalla.
Muotoiluvirheissä osa virheistä oli selvästi taittajien tekemiä virheitä. Joissain
taitto-ohjelmissa tavutus ei toimi automaattisesti, jonka seurauksena rivin viimeinen sana saattaa katketa väärästä kohtaa, joka ratkaistaan lisäämällä väliviiva
(tai välilyöntejä ja väliviiva), ja jos tekstin aiempaa osiota muokkaa näiden lisien
jälkeen, saattavat nämä ylimääräiset väliviivat jäädä huomaamatta tekstiin.

Eri vuosien tulokset ovat hyvää vertailudataa, sillä S’napsin toimitus vaihtuu, ainakin osittain, vuosittain. Eri vuosilta tulikin hyvin erilaisia tuloksia: voinkin jakaa
tarkastelujakson kahteen osioon, vuosiin 2008-2012 ja vuosiin 2013:sta eteenpäin.
Tälle jaottelulle on kolme syytä.
Ensinnäkin 2008-2012 välillä virheiden määrä keskimäärin kasvaa vuosi vuodelta (poikkeuksena
2011), ja 2013 eteenpäin virheiden määrä keskimäärin vähenee
vuosi vuodelta. Toinen syy on,
että 1/2013 on ensimmäinen lehti,
josta en löytänyt kirjoitusvirheitä
lainkaan! Kolmas syy tälle jaottelulle on, että 2013 tekijäkaartista
löytyy ensimmäisiä minulle tuttuja henkilöitä.
On tärkeää huomioida että vaikka jonakin vuonna olisikin paljon virheitä, se ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseinen toimitus olisi huono, sillä virheiden määrälle
voi olla useita syitä. Verrattaessa toimituksen virheitä vierailevien kirjoittajien
virheisiin, toimittajat tekivät suhteessa vähemmän virheitä. Lehtien pituudet ja
määrät vaihtelivat, joten täsmällinen vertailu on hankalaa.
Eri numeroiden vertailussa vertailin
jokaisen vuoden n_1. lehtiä jokaisen
vuoden n_2. lehtiin (n_1 != n_2), mutta
tästä vertailusta ei tullut erityisen kiinnostavia eroja, joskin vuosien ensimmäisissä ja viimeisissä näyttäisi olevan
hieman vähemmän virheitä kuin muissa.
Vuosittain on julkaistu 3-5 S’napsia.
Kahtena edellisenä vuotena yksi näistä
julkaisuista on ollut NettiS’napsi,
joissa on ollut muihin S’napseihin verrattuna vähän tekstiä, jolloin virheidenkin määrä oli vähäinen.
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