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Pää (lat. caput) -kirjoitus
 

1.  (anatomia) kehon osa, jossa yleensä sijaitsevat     
  aivot, silmät, korvat, suu ja nenä.

         Skatolta putosi skumppaa päähäni.
         Hän laski lakin päästään. — ’riisui lakin’

2.   (kuvaannollisesti) älylliset ja kognitiiviset kyvyt
         Päätähän inkubiitillä riittää vaikka miten pitkälle.

3.   (eläintiede, morfologia, anatomia) hyönteisen kolmiosaisen    
  vartalon etummainen osa, jossa sijaitsevat silmät ja     
  tuntosarvet.
4.   jonkin päätepiste, ääri, ääripää

         Tupsun pää dippasi järveen.
         Voi, mikä työ: lehden päätä ei näy!

5.   nautakarjan määrän yksikkö
         Killassa kasvatetaan fuksikarjaa noin 75+/-25 päätä vuodessa.

6.   johtohenkilö, johtaja, päähenkilö
         Hän on ollut killassa päätoimittajana jo kohta vuoden.
         Taas kerran otaniemeläisen killan hallituksen pää vaihtui.
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TL;DR:
- GE:llä on paljon linjastotöitä tarjolla.
- Helppo työ uusille opiskelijoille hakea, 
koska kokemusta ei juuri vaadita.
- Suositellaan niille, joita laitteet tai teh-
das- ja linjastoympäristöt kiinnostavat.

Inkubiitit 

BioIT on alana sen verran uusi ja 
monipuolinen, että joskus voi olla 
vaikea ytimekkäästi tiivistää mitä 
meikäläiset osaavat tai tekevät työk-
seen. Tästä artikkelista voi etsiä 
inspiraatiota tuleviin kesätöihin tai 
muuten vaan lueskella mihin biolai-
set ovat päätyneet.

Teksti: Tuomas Poutanen
Haastateltavat: Heidi Riihilahti, Rosanna Manninen, 
Toni Pellinen, Paavo Hietala, Salla Autti, Joonas Laurinoja
Taitto: Vilma Kahri

Ensimmäistä kesää alan töissä

General Electrics (GE) työllistää paljon inkubiitteja. Biotupsut Heidi ja Rosanna viettivät 
kesän GE:llä, Heidi varastossa tavaran vastaanotossa ja Rosanna linjastolla kokoamassa 
hengityksen hiilidioksidipitoisuutta mittaavia laitteita. Kokoonpanossa on monta erilaista 
vaihetta, kuten komponenttien kasaamista sekä laitteen testaamista, ja Rosanna kuvailee 
työtä monipuoliseksi käsityöksi. Varaston puolella Heidi on ottanut vastaan tavarantoimi-
tuksia ja testannut komponentit toiminnallisiksi. Molemmat ovat viihtyneet työssä ja sano-
vat, että opittavaa ja haasteita riittää.

Korona-pandemian myötä tehtaan 
tuotantokapasiteettia on nostettu 
merkittävästi. Kesällä tehtaalla on 
tehty jopa kolmea vuoroa, mutta 
Heidi ja Rosanna ovat tehneet vain 
aamu- ja iltavuoroja. Vuoro kestää 
kahdeksan tuntia ja siihen sisältyy 
kaksi 15 minuutin taukoa, aamuvuo-
roon myös 30 minuutin ruokatauko. 
Tavallisesti tehtaalla on käytössä liu-
kuvat työajat, mutta epidemioiden 
kitkemiseksi tänä kesänä eri vuoro-
jen työntekijät on pidetty erossa toi-
sistaan. Tehtaan työntekijät saavat 
kiinteää 1590€/kk palkkaa. Tehdas 
sijaitsee Vallilassa ja matka sinne 
sujuu Otaniemestä kätevästi yhdellä 
bussilla suoraan perille 20 minuu-
tissa.

Heidi ja Rosanna suosittelevat työtä 
ihmisille joita GE:n rakentamat lait-
teet tai tehdas- ja linjastoympäristö 
ylipäänsä kiinnostavat. Linjastotöihin 
kenen tahansa on helppo hakea, sillä 
kokemusta ei merkittävästi vaadita 
ja paikkoja riittää. Molemmat sano-
vat, että voisivat mennä seuraava-
nakin kesänä samaan paikkaan.

kesätöissä

“Työ sujuu kun on seuraa”
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TL;DR:
-  Ohjelmointityötä on runsaasti 
tarjolla Aallon opiskelijoille
- Ohjelmointitaidot ovat keskeisiä 
lähes työssä kuin työssä, ja niistä 
voi ja kannattaa hakea kokemusta 
myös bioIT-alan ulkopuolelta
- Koodarit myös tienaavat verrat-
tain hyvin varsinkin pk-seudulla.

Ohjelmointikokemusta oman 
alan ulkopuolelta

Vainu on suomalainen “scale-up” yritys, eli 
pieni mutta ei enää start-up. Vainun tuote 
on yritystietokanta, jonne he keräävät run-
saasti monipuolista dataa eri yrityksistä. 
Dataa myydään toisille yrityksille markki-
nointi- tai suoramyyntitarkoitukseen. Toni 
aloitti työskentelyn Vainulla toissa kesänä 
koodaten ns. “Crawlereita”, eli ohjelmia 
jotka poimivat yritysten verkkosivuilta kiin-
nostavat datat talteen. Kesätyön jälkeen 
Toni jatkoi firmassa osa-aikaisena ja työs-
kentelee nykyään yritystietokannan back- 
endin kehittämisen parissa työkalunaan 
Python. [Toim. huom. “backendilla” tarkoi-
tetaan koodia joka pyörii palvelimella. Eroaa 
“frontendista”, joka taas ajetaan käyttäjän 
omalla tietokoneella.]

Paavon työpaikalla, Nokian 5G Edge Cloud 
Platform -osastolla valmistaudutaan uuden 
sukupolven tietoliikenneteknologian käyt-
töönottoon. 5G eroaa edeltäjistään muun 
muassa siinä, että se ei ole yhtä riippuvai-
nen raudasta kuin edeltäjänsä, vaan edis-
tyneillä pilviratkaisuilla voidaan luoda fyy-
sisestä alustasta riippumattomia verkkoja. 
Tukiaseman ja muiden verkkoelement-
tien pystyttäminen vaatii kuitenkin paljon 
manuaalista työtä, ja Paavo kehittää help-
pokäyttöistä ja automaattista järjestelmää 
tähän tarkoitukseen käyttäen työkaluinaan 
Exceliä, VBA:ta (Excelin ohjelmointikieli) ja 
Pythonia.

Ohjelmointityössä tehdään harvoin asioita 
nollasta, sillä käytössä on lähes aina ole-
massa olevia kirjastoja. Toni ja Paavo kerto-
vat molemmat, että ovat työssään päässeet 
- tai joutuneet - ottamaan haltuun jatku-
vasti uusia ohjelmointipaketteja ja -teknolo-
gioita. Mitään yksittäistä kurssia kumpikaan 
ei osaa nimetä hyödylliseksi työssä, mutta 
he painottavat tiedonhakutaitoja ja -omak-
sumistaitoja, joita ovat oppineet etupäässä 
projektikursseilta. Hyvä pohja ohjelmointi-
taidoille on kuitenkin oltava, esim. kurssien 
Ohjelmointi 1 ja 2 kautta.

Vaikka kumpikaan yritys ei varsinaisesti 
liity bioIT-alaan, sekä Paavo että Toni ovat 
viihtyneet työssään. He kannustavat opis-
kelijoita etenkin opintojen alkuvaiheessa 
hakemaan työkokemusta alan ulkopuolelta 
- työpaikkailmoitukset joita he olivat näh-
neet omalta alaltaan vaativat usein jopa 
tohtorin tasoista tutkintoa. Nokialla Paavo 
on saanut paljon vastuuta ja vapautta. 
Lisäksi hänestä tuntuu, että esimiehiä kiin-
nostaa, miten alaisilla menee ja lisäksi luot-
tamus pelaa molempiin suuntiin. Vainulla 
taas Toni on tykännyt rennosta ja nuorek-
kaasta uuden yrityksen viehätyksestä. Hän 
kertoo, että työntekijän ääni tulee toimis-
tolla hyvin kuuluviin, kun kehitysehdotuk-
sia voi käydä toimistolla heittämässä vaikka 
suoraan toimitusjohtajalle, jos siltä tuntuu. 
Nokialla Paavo nauttii n. 2500€/kk palkkaa 
ja kertoo sen tulevan melko suoraan opin-
topistetaulukosta. Vainulla aloituspalkka on 
2500€/kk, ja sitä Tonikin saa, mutta hän 
uskoo siinä olevan neuvotteluvaraa ylös-
päin nyt kun on työskennellyt yrityksessä jo 
toista vuotta.

Työn kautta Toni ja Paavo kertovat saa-
neensa ammatillista itsetuntoa ja vahvis-
tusta sille, että opiskelevat oikeaa alaa, 
sillä työssään he ovat kiinnostuneet lähinnä 
menetelmistä, eivät niinkään toteutetta-
vista projekteista. Nykyään molemmat 
ottavat rohkeasti vastuuta ja ilmaisevat 
näkemyksiään projektiryhmissä. Vainua 
Toni suosittelee kaikille, joilta löytyy perus-
tiedot Pythonista sekä kiinnostus softakehi-
tykseen. Nokialla taas Paavo kertoo olevan 
niin monenlaista tekemistä, että jotain kiin-
nostavaa luulisi löytyvän itse kullekin. Hän 
kuitenkin kuvailee alan olevan tuulinen, 
sillä hän on samassa ryhmässä päätynyt 
toteuttamaan jo neljää projektia, eli nopei-
siin muutoksiin on kyettävä sopeutumaan.

Monet kandivaiheen bioIT-opis-
kelijat työllistyvät myös ohjel-
mointitehtäviin erinäisiin yrityk-
siin, sillä ohjelmoinnin sivuaine 
riittää usein lähtökohdaksi. 
Paavo ja Toni ovat ohjelmoineet 
työkseen tämän kesän.
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TL;DR: 
- NBE:n tutkimusryhmissä pääsee 
tekemään monenlaista tutkimusta
- Työtä suositellaan ihmisille joita 
kiinnostaa tutkimus ja uuden 
oppiminen
- Työssä tarvitsee ennen kaikkea 
kärsivällisyyttä ja intoa oppia 
uutta. Eduksi ovat myös ohjel-
mointitaidot ja bion kursseilta 
opitut asiat.

Tiedettä Tutkimusryhmässä NBE:llä
 

Neurotieteen ja lääketieteellisen teknii-
kan laitos NBE on toinen hyvin tyypillinen 
inkubiittien työpaikka. NBE:llä on yhteensä 
15 eri tutkimusryhmää. Salla työskentelee 
Near-infrared spectroscopy and imaging 
(NIRS) -tutkimusryhmässä ja Joonas Tran-
scranial Magnetic Stimulation -tutkimusryh-
mässä (TMS). Molemmat pyrkivät työssään 
yhdistämään aivojen sähköisen ja hemo-
dynaamisen toiminnan eli verenvirtauksen 
dataa.

Sallan kesän projekti on ollut yhdistää Dif-
fuusio-optisen tomografian (DOT) ja mag-
netoenkelografian (MEG) dataa. Tarkoitus 
on syventää tuntemusta DOT:n toimin-
nasta. Funktionaaliset magneettiresonans-
sikuvauslaitteet (fMRI) maksavat miljoo-
nia ja vaativat oman erityisen huoneensa, 
jossa mittauksia voidaan tehdä. Sen sijaan 
samaa ilmiötä mittaava DOT-laite maksaa 
noin 100 000€, on liikuteltava, eikä vaadi 
niin tarkkoja mittausolosuhteita.

Joonas on kesätyökseen aloittanut laajem-
paa projektia, jossa fMRI:n ja elektroenke-
lografian (EEG) avulla mallinnetaan aivojen 
tilaa mahdollisimman tarkasti. TMS-tutki-
muksesta tunnetaan, että aivojen tila vai-
kuttaa TMS-pulssin vasteeseen aivoissa. 
Tämän “brain staten” avulla on tarkoitus 
myöhemmin kehittää laite, joka osaa antaa 
TMS-pulsseja sopivilla hetkillä. Projekti on 
vasta alkanut tänä kesänä ja tiettävästi 
maailmalla muutkin tutkimusryhmät yrit-
tävät kehittää vastaavaa järjestelmää. Joo-
naksesta tämä leikkimielinen kilpailu toisia 
tutkimusryhmiä vastaan tuo oman hauskan 
lisänsä työhön.

Salla haaveili fuksista asti NBE:llä työs-
kentelystä ja pääsi tekemään kandiaan 
NIRS-ryhmään. Kun ovi aukesi, hän tarttui 
tilaisuuteen ja jäi töihin tutkimusryhmään 
vielä sen jälkeenkin. Joonas taas kävi Polin 
lääketieteellisen tekniikan yhdistys Plättyn 
kautta haastattelussa useassa tutkimus-
ryhmässä NBE:llä. Haastatteluista kävi 
nopeasti ilmi, mikä ryhmä kiinnosti ja sinne 
päästyään Joonas suunnittelee etsivänsä 
samaa kautta erikoistyöaiheita ja diplomi-
työpaikkaa. Hakemisesta he sanovat, että 
hakijoilta ei odoteta erityisesti mitään kon-
tekstiosaamista vaan ennen kaikkea halua 
ja kykyä oppia uutta. Vaikka ensimmäiset 
kommentit työstä olivatkin “stressiä, [ketu-
tusta] ja turhautuneisuutta”, molemmat 
ovat viihtyneet työssä ja kuvailevat sen 
olevan juuri sitä mitä bioIT:ltä hakivat. Työ 
on myös tuonut kontekstia opinnoille ja 
sitä kautta nostanut opiskelumotivaatiota, 
ja molemmat suunnittelevat opintoja jopa 
tohtoriksi asti NBE:llä. Salla tienaa työs-
sään 2300€/kk.

Työskentely tutkimusryhmässä on molem-
pien mielestä hyvin opettavaista, taidot 
kehittyvät niin koodaamisessa, matematii-
kassa, kuin fysiikassakin, ja koko kanditut-
kinnon kurssipatteri on päässyt käyttöön, 
kun on työssään perehtynyt kuvantamistek-
nologioiden toimintaperiaatteisiin. Salla ja 
Joonas suosittelevat työtä tutkimuksesta ja 
uuden oppimisesta kiinnostuneille. Työssä 
pääsee päivittäin tekemään asioita, joita 
kukaan ei välttämättä ole koskaan kokeillut 
ennen, eli ratkaisuja ongelmiin ei yleensä 
löydä googlaamalla. Kärsivällisyys ja pet-
tymystensietokyky ovat eduksi, sillä joskus 
sattuu käymään niin, että pitkän työn tulok-
sena saatu ratkaisu ei toimikaan toivotulla 
tavalla. Työssä eduksi on ollut erityisesti 
tilasto- ja ohjelmointitaidot, mutta mitään 
kursseja bion kandista ei kannata ylenkat-
soa, sillä lähes kaikesta on ollut hyötyä.

“Stressiä, [ketutusta], 
turhautuneisuutta”
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K i p p a r i n
s u o s i k i t

Helsingin ravintolat
• Goose pasta bar (paras pasta & 

herkkuoliiveja)
• Daddy Green’s pizzabar
• Tortilla House (burritot nammm!)
• Ônam (vietnamilainen)
• Ora (vau mikä maistelumenu)

Otaniemen ravintolat
• Studio Kipsari
• Kipsari Väre
• Täffän perjantailohi

Leffat
• Forrest Gump (tulee vaan niin 

hyvä mieli)
• Intouchables eli Koskemattomat 

(ranskankielinen, eli sitä parempi!)
• Parasite (erilainen)
• Interstellar (upea äänimaailma)
• Crazy Rich Asians (nauratti)

Kirjat
• Hanya Yanagihara: Pieni Elämä 

(varoituksen kanssa, mutta itselle 
vaikuttavin lukukokemus)

• Carlos Ruiz Zafon: Tuulen Varjo 
-saga

• Joël Dicker: Totuus Harri Kebertin 
tapauksesta

• Selja Ahava: Taivaalta tippuvat 
asiat

• Pauliina Rauhala, Taivaslaulu

Kirpparit
• UFF Freda
• Puistokirppikset esim. sunnun-

taisin Aleksis Kiven kadun (27.9. 
asti)

• Tori.fi (huonekaluille)

Sipsit
• Taffel Bravo Sourcream & Sweet 

chili
• Pirkka Kvinoasnacks Creamy 

Jalopeño
• Estrella Linssisipsit Tilli & 

Ruohosipuli Unisportin ryhmäliikuntatunnit
• Bodycombat by Karoliina
• HIIT
• Bodypump

Haalarimerkit
• Meioosi-merkit
• Nippolin Aalto-merkki (Aallon 

japaniseura)
• Urho Kekkonen
• Niilo22 (äidin mulle ostama)

Ei-killan-tapahtumat
• NamiAppro
• Akateeminen Aurajokilaivuritut-

kinto eli Aatu
• Ota Olut

Fuksivuosi
• Fuksisitsit
• Polin Appro
• Meioosi
• Wappuskumppamaistelu
• Matka Mantalle
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Moro! Oon Essi, Inkubion fuksikapteeni. Kaverit 

usein kyselevät multa erilaisia suosituksia, syystä 

tai toisesta. Tässä siis kaikille mun parit lempparit. 

Ehkä osasta niistä saa joku muukin uusia idiksiä!
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S’napsin tutkivan journalismin osasto sai 
vihiä, että Tampereen teekkarien keskuu-
dessa on niin sanotusti naamat näkkärillä. 
Paikallisen opiskelijaruokalan, Tupsulan 
Fazerilan uuden hintapolitiikan mukaan 
2,60€ [toim. huom. Jutun tapahtumat sijoit-
tuvat aikaan ennen opiskelijalounaan hinnan 
kallistumista] maksavan lounasleivän päälle 
levitettävä voi maksaa 20 senttiä ekstraa. 
Toimitus päätti lähettää paikan päälle erikois-
joukkonsa, S’napsin Perustutkimuksen 
Agentit, selvittelemään tilannetta.

Astuttuaan Tampereelle suuntaavan Vartio-
kylän Ruunalainaamon vankkurin kyytiin, 
SP-Agentit päättivät tankata aimo kasan 
hiilareita jaksaakseen tutkia loppupäivän. 
“Just joo”, tuumasivat agentit, kun vankkurin 
ravintolapenkiltä löytyi pelkästään voitele-
mattomia eväsleipiä.

Perille päästyään Agentit suuntasivat kohti 
Tampereen suomen-suomalaisten, Tammer-
borgska Finlandarskan osakuntataloa, joka 
pyörittää myös Tupsulan Fazerilaa. Osakun-
tatalon Drive-In oli kuitenkin suljettu vierai-
lijoilta jotka eivät ajaneet Toyota Corollaa, 
joten agenttien oli pakko jatkaa apostolin 
kyydillä. Ensimmäinen askel oli pyytää puhe-
limitse kommentteja Fazerilan anonyyminä 
pysyttelevältä pääkokilta, jalkapallolegenda 
Tiger Foodsilta:

“Moromoro! Kyllähän se niin vaan on, että 
jos haluaa voita leivän päälle niin ei se ilmai-
seksi levity”, Foods vastaa. “Meidän vanha 
osakuntantalo, Jalmari on nääs melko 
kehnossa kunnossa eivätkä kokkimme pysty 
hyödyntämään sen neliöitä tehokkaaseen 
voinlevitykseen”, hän kommentoi. “Aiomme 
rakentaa entistä ehomman talon, Uus-Jal-
marin, modernista betonista kestämään 
ainakin monta vuosikymmentä!”

Kun muut osakunnan keulakuvat kieltäy-
tyivät kommenteista, oli aika seilata eteen-
päin. Kylän raitilla agentit kuulivat pikkulin-
tujen laulelevan, kuinka voileipäbisnes on 
vain murto-osa suurempaa kokonaisuutta. 
Pyöreän tornin huhujen mukaan hankkeen 
takana on mystinen herrarikerho, Teflon 
Fathers. Agentit päättivät pakata eväänsä ja 
palata takaisin Otaniemeen pureskelemaan 
tapahtunutta.

SKANDAALI! 

OPISKELIJOILLA EI VARAA 

VOIDELLA LEIPIÄÄN!

S’napsiSkandaali on juttusarja, joka ilmestyy ainakin kerran. 
Mahdolliset yhteydet todellisiin ihmisiin ja tapahtumiin ovat kuvitteellisia.
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Opiskelijakämppien Fengshui Mistä tiedän mihin sijoittaa riennoissa ryvettyneet haa-
larit tai isän vanha C++ manuaali? Tässä pulmassa meitä 
auttaa Bagua, asunnon fengshuin tulkitsemiseen laa-
dittu kartta. Kartta asetetaan pohjapiirustuksen päälle 
ilmansuuntien avustuksella. Tämä on helpointa puhe-
limen kompassin avulla, mutta jos sisäinen aistimuk-
sesi Alepan ja oman asunnon välisen akselin suhteesta 
tähtien asentoon kuun viimeisenä päivänä on erityisen 
vahva, noudata sitä!

Kun olet asetellut Baguan enemmän tai vähemmän 
oikein, voit tarkastella mikä yksiösi tai huoneesi 
nurkista kuvastaa mitäkin elämäsi osa-aluetta! 
Jos koet jollakin elämäsi alueella puutoksia, vil-
kaise vain Baguaa ja kohenna asuinympäristöäsi 
tukemaan sisäistä kasvuasi! Pienikin lisäys vaale-
anpunaista sopivaan kohtaan voi nostaa Tinder 
-gamesi uudelle tasolle!

Fengshui-gurut jakavat usein asunnon ilmansuuntien 
mukaan. Tästä voi aloittaa myös oman yksiönsä fen-
gshuin kartoittamisen. Kuten huomaamme, tehtävä 
on haastava mutta ei mahdoton! 

Teksti: Rosanna M
anninen &

 Anna Peltola
Taitto: Vilm

a Kahri
Kuvat: Alko O

y, D
om

o AYY, Foodie, G
igantti, H

O
AS, IKEA

, 
Plantaen, Sotka, robinpackalen.com

, boconcept.com
, 

jayashreebose.com
, goodfon.com

, pxhere.com

Inkubiittien elämään    sopivammaksi muokattu Bagua

 

Fengshuin juuret ovat kaukana tuhansien vuosien takaisessa Kiinassa. Se on 
oppi, jonka päämääränä on rakentaa ihmisen hyvinvointia edistävä elinym-
päristö. Fengshui perustuu qi-energian käsitteeseen. Qi on kiinalaisen opin 
mukaan elämänenergiaa, jonka vapaalla virtauksella on positiivinen vaikutus 
ihmisen terveyteen. Virtauksista kertoo myös menetelmän nimi: feng tarkoit-
taa tuulta ja shui vettä. 

Jotkin tahot pitävät fengshuita huuhaan, eivätkä nää sillä tieteellistä pohjaa. 
Kuitenkin esimerkiksi mestari Lam Kam Chuen kirjoittaa kirjassaan Fengshui 
- Salat jotka säätelevät elämääsi (Karisto Oy 1997, suomentanut Kimmo Kan-
kaanpää) että fengshui on “tieteenhaara diagnostisine laitteineen, matemaat-
tisine kaavoineen ja erikoistuneine termeineen”. Kuulostaa siis täysin sopivalta 
tekniikan opiskelijalle! 

Fengshui-oppaiden malliesimerkkinä on usein 
tilava ja useista huoneista ja ovista koostuva 
asunto. Jäimme pohtimaan, miten oman elä-
mänsä fengshui-tasapainon voisi löytää myös 
pienemmillä neliöillä. S´napsin toimitus tarjoaa 
nyt vinkkejä fengshuin oppien hyödyntämi-
seen perinteisessä opiskelijakämpässä, opis-
kelijabudjetilla!
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SMT:n kodikkaat kerman väriset 
muovimatot rauhoittavat jokai-
sen meidän sisällä asuvaa lasta. 
Otaniemen arkkitehtuurissa 
ei ole selvästikään fengshuita 
unohdettu, sillä punatiiliset sei-
nät kannustavat opiskelemaan 
ja tavoittelemaan loistokkaam-
paa tulevaisuutta. Mikäpä sen 
sopivampaa yliopistokampuk-
selle! Rakennustyömailla höys-
tettynä tällainen maisema luo 
idyllisen miljöön vaativampaan-
kin työskentelyyn. 

Vaikka voimmekin löytää fen-
gshuita kaikkialta arjestamme 
on koti kuitenkin se keskeisin 
paikka! Värien lisäksi fengshuin 
periaatteeseen kuuluvat olen-
naisena osana virrat ja virtauk-
set. Asunnossa tulisi kiinnittää 
huomiota siihen, että siellä vir-
taa riittävästi positiivista qi-ener-
giaa. Ole kuitenkin tarkkana, että 
virtaukset pysyvät siellä missä 
haluat niiden olevan. 

Neliömäärän ollessa rajalli-
nen, huonekalujen sijoitte-
lulla on väliä hyvän fengs-
huin kannalta. Esimerkiksi 
sänky kannattaa sijoittaa 
siten, että pääpuoli on tuettu 
vaikkapa seinää vasten, ja 
jalkapuolelle jää tarpeeksi 
tilaa. Energia virtaa sisään 
ja ulos ovista ja ikkunoista, 
joten sänkyä ei tulisi sijoit-
taa oven eteen tai keskelle 
huonetta vetoiseen paik-
kaan. Työpöytä kannattaa 
sijoittaa niin, että selkäsi 
takana on tukeva seinä tai 
kirjahylly, joka auttaa sinua 
prujaamaan selkä suorana.
 

Tässä huoneessa sänky on sijoiteltu oikeaoppisesti 
seinän eteen, ja energia pääsee virtaamaan suotuisasti 
ovien ja ikkunoiden kautta. Punarusekat haalarit on 
sijoitettu baguan mukaan etelään.

Kattovalaisinta ei sovi sijoittaa suoraan sängyn yläpuolelle, koska 
se luo painetta nukkujan päälle. Sänky on sijoitettu kaoottisesti 
keskelle, eikä nurkassa oleva työpistekään täytä hyvän fengshuin 
määritelmiä.

Pariskuntien ei tule sijoittaa peiliä niin, että siihen näkee suoraan sängystä. 
Tämä houkuttaa kolmansia osapuolia parisuhteeseen.

Lampaantalja saattaa vaikuttaa houkuttelevan pehmeältä, mutta hyvän feng-
shuin mukaisessa makuuhuoneessa ei pidä olla kuolleiden eläimien taljoja.

Oman asunnon qi-virtauksen voi tarkistaa laittamalla silmät kiinni ja tunnuste-
lemalla virtausta. Jos asunnostasi löytyy kohta, jotka eivät ole kastuneet läik-
kyneestä bissestä tai edes Qistä, kannattaa tarkistaa ettei jokin sisustuksessa 
estä virtausta!

Fengshuin periaatteisiin kuuluu, että elektroniikkaa ei säilytetä makuuhuo-
neessa. Kannattaa siis jättää puhelin ja läppäri ihan suosiolla kiltikselle tai ole-
mattoman eteisesi puolelle!

Kahden oven ollessa vastakkain qi-energia 
virtaa suoraan pois huoneesta kuin vettä 
vaan. Vesi kuvaa vanhassa kiinalaisessa 
perinteessä vaurautta. Tämän johdosta ves-
san kannen ja kylpyhuoneen oven täytyisi 
pysyä suljettuina, jottei varakkuutesi valuisi 
pöntöstä alas. 

Jos ja kun asunnon ovien sijoitteluun on 
mahdotonta itse vaikuttaa (kannattaa ehdot-
tomasti mainita fengshuin häiriöstä sisään-
muuttolomakkeessa), virtauksien karkaa-
mista voi estää esimerkiksi huonekasveilla. 
Vihreiden ystävien taktinen sijoittelu kohen-
taa paitsi huoneen qi:tä, myös ilmanlaatua. 
Huonekasveista on hyötyä kuitenkin vain 
elävänä, joten muista huolehtia riittävästä 
ja säännöllisestä kasteluveden virtauksesta 
kasviesi istutusmullan suuntaan.

Sängyn ympärillä tai sen vieressä ei kuiten-
kaan tulisi olla liikaa korkeita kasveja, koska 
ne luovat huoneeseen hautavaikutelman. 
Tästä seuraa fengshuin opin mukaan se, että 
talo ei hengitä ja asukkaille seuraa huonoa 
energiaa ja hengitysvaikeuksia. 

Jos olet laiska palauttamaan tyhjennettyjä pulloja ja tölkkejä, voit sijoitella ne 
Baguan värikartan mukaan eri puolille asuntoa. Esimerkiksi etelän punainen 
väri kuvaa menestystä ja kunniaa. Menestyksen kanavointiin sopii esimerkiksi 
Gambinan loistava punainen hehku. Perinteinen Original Lonkero taas vahvis-
taa prujuaivojesi tasapainoa sinisellä raikkaudellaan. 

Fengshuin maailma saattaa vaikuttaa valtavalta ja ehkä hieman pelottavaltakin. 
Vakuutamme kuitenkin sen imaisevan hetkessä mukaansa. Näiden aukeamien 
esimerkit ovat tukemassa yhteistä matkaasi fengshuin kanssa!

Tärkeitä huomioita ja lisävinkkejä:
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S’napsin toimittajat muistelivat kesäpäivillä omia ensimmäisiä päiviään yliopis-
tolla (vaikka he eivät sitä itse tienneetkään). Tällaiset muistelmat he saivat 
aikaiseksi. Päätoimittajilla ei ole mitään tekemistä koko jutun kanssa.

Taivaalla oli monsuunisateenkaari. Tunsin jaloissani kuivan ja rapsa-
kan maan kun krokkasin kohti Alvarin aukiota. Kaukaisuudesta korviini 
kantautui “badum-tss!”. Tajusin, että ääni olikin se kiinalainen Risto 
Räppääjä, joka lauloi Think About Things -kappaletta. Vilkaisin kelloani 
ja tajusin olevani jo myöhässä. Viisas lauma rusekahaalarisia ISOja 
hengasi Alvarin aukion reunassa. Vanhemmilla tieteenharjoittajilla 
näytti olevan leikkimökin siirto kesken. Tunnistin heidät varaslähdöstä. 
Yhden kanssa olin silloin tutustunut viikoittaisen siivouksen merkeissä. 

Nyt suuntana oli kuitenkin luentosali, jonka sijaintia en tiennyt, joten 
päätin kääntyä heidän puoleensa. Tunnistin joukosta Salee Saulin, 
salee pienellä kirjoitettuna, sillä muistin hänen tosi isot tissit, jotka ovat 
evolutiivinen virhe.

“         , koitan löytää Kaalimato-luentosalin, satutko tietämään missä 
päin se on?” kysyin. “Joo, lähet vaan kävelemään tuohon suuntaan, ja 
käänny sitten oikealle psykoosikuution kohdalla”, hän sanoi ja osoitti 
oikean suunnan. “Arigatattis”, kiitin kohteliaasti. “NP, Nähään myöhem-
min kiltiksellä ja prokrastinoidaan smashilla varastoimistolla”, hän vielä 
huikkasi.

Lähdin ohjeiden mukaisesti eteläkaakkoon, mutta taisin kääntyä vää-
rässä kohdassa vasemmalle, sillä tuttujen kanssafuksien sijaan olin 
keskellä kauppisopiskelijoita. Tunnistin heidät heidän ylikypsärup-
sakoista lentävistä sirkkeleistään sekä siitä, kun kevätaamuna avaat 
Altian tehtaan ikkunan ja sisään leijuu herkkä S’napsipaita. Kuitenkin 
huomattuani aurinkoisen läppärilaukun paloitellun tyypin olalla tajusin 
seurata häntä suoraan luentosalin ovelle. Lopulta olin vain juustoiset 
69,5 minuuttia myöhässä, ja ehdin juuri kuulla luennon tärkeimmän 
opetuksen: ”Dokaa, jos sä haluut”. Loppuviikko menikin yhtä fyysisesti.

S’napsin toimitus muistelee
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Bubble Tea
Tänä vuonna jo totuttuun tapaan 
myös tässä S’napsissa on mukana 
resepti. Tällä kertaa päätimme 
testata millaista kuplateetä taidoil-
lamme pystyy valmistamaan. 
Teki mieli makeaa juotavaa sitten 
kylmässä tai kuumassa muodossa, 
on kuplatee oiva vaihtoehto. Jotta 
tietäisit mihin olet ryhtymässä, 
tässä tiivis tietoisku tästä ei ehkä 
kaikille niin tutusta juomasta.

Bubble tea eli suomeksi tutummin 
kuplatee on Taiwanissa alkunsa 
saanut juoma, johon tulee perin-
teisesti mustan teen, makuaineiden 
ja maitotiivisteen lisäksi tapioka-
palleroita. Pienet pallerot voivat 
alkuun vaikuttaa hyvin epäilyttä-
viltä. Tummat ilmestykset juoman 
pohjalla ovat kuitenkin maultaan 
miedosti makeita. Eli ei kai siinä 
kannata muuta kuin aloittaa 
juomien valmistaminen, niin pääsee 
pian jo maistamaan!

Teksti ja kuvat: Emilia Kareinen(Tequilia), Antti Huttunen
Taitto: Antti Huttunen

Etkö s
aanut kä

siisi 

paperista
 S’napsia? 

Käy la
taam

assa 

Muu-pisteko
rtti 

2020 täält
ä 

tulost
ettav

aksi!

https://www.inkubio.fi/wp-content/uploads/snapsi/MUU-pistekortti-2020.pdf


Teejuoma
2 rkl kondensoitua maitoa
0,5 dl vahvaa mustaa teetä
2 dl maitoa
2 rkl tummaa siirappia
2-3 rkl tapioka-helmiä

1. Sekoita lasissa keskenään tumma 
siirappi, tapiokahelmet ja 
kondensoitu maito. 

2. Kaada päälle jäähdytetty musta 
tee. Sekoita joukkoon maito.

Jos haluat, lisää juomaan vielä jäitä. 
Voit tehdä eri makuisia juomia 
käyttämällä eri teejuomia tai lisää-
mällä mausteita sekaan. Esimerkiksi 
matchan lisääminen on oiva vaihto-
ehto. Jos haluat vielä makeamman 
maun, voit keittää helmiä siirapissa, 
jolloin siirapin maku tarttuu helmiin.

Jos helmien pyörittely käy työlääksi,
kannattaa huijata pari fuksia 
tekemään töitä. Ilman fuksityö-
voimaa nämäkin helmet olisivat 
jääneet pyörittelemättä.

Tapiokahelmet
135 g    tapiokajauhoa
90 ml     vettä
60 g    fariinisokeria

1. Sekoita vesi ja fariinisokeri katti-
lassa ja keitä kunnes sokeri on 
liuennut veteen.

2. Lisää puolet tapiokajauhosta 
seokseen ja sekoita nopeasti. 
Laske 6-7 sekuntia ja ota kattila 
pois liedeltä. Lisää loput tapioka 
jauhosta ja sekoita seoksesta 
kiinteä massa.

3. Vaivaa massaa erillisessä astiassa 
tai tasolla, kunnes se on sileää ja 
tasaista.

4. Rullaa massasta pötkö ja leikkaa 
siitä noin pikkusormen pään 
kokoisia palasia. Pyörittele palaset 
palloiksi. Aseta valmiit pallot 
odottamaan astiaan, jossa on 
tapioka-jauhoa, jotta pallot eivät 
tartu toisiinsa. Siivilöi valmiista 
palloista lopuksi ylimääräinen 
jauho pois.

5. Keitä palloja kiehuvassa vedessä 
noin puoli tuntia, kunnes niihin 
on tullut hiukan läpikuultava väri. 
Laita helmet jäähtymään kylmään 
veteen.
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BBaattmmaann
Batman on hahmo, josta lähes kaikki tunnis-
tavat tiettyjä piirteitä. Hahmo on yhtä tunnettu 
populaarikulttuurissa kuin esimerkiksi myöhemmät 
tulokkaat Star Wars ja Harry Potter. Ikoninen lepakko-
symboli, tieto supersankarista ilman supervoimia ja van-
hempien kuoleman ohjaama elämä ovat asioita, jotka yhdis-
tetään hahmoon vahvasti, oli kyseessä sitten elokuva, sarjakuva, 
videopeli, TV-piirretty tai musikaali.

Lepakkomies on kuitenkin vuosien aikana kokenut erilaisia muodonmuu-
toksia, jotka eroavat toisistaan enemmän tai vähemmän. Tämän sukelluksen 
aikana tarkastelemme Yön ritarin hahmoa sen eri esiintymismuodoissa määrittääk-

semme, mikä tekee Batmanistä Batmanin. Mitkä asiat ovat oleellisia, 
jotta hahmo pysyy Batmanina, eikä minä tahansa muuna viittasankarina 
joka käsittelee traumojaan hakkaamalla pikkurikollisia sivukujilla? 

 
Päätimme myös olla käyttämättä sanaa ”Lepakkomies” tästä 
eteenpäin, tuli liian dorka olo. Artikkeli saattaa sisältää juoni-

paljastuksia Batman-mediasta viimeisen 80 vuoden ajalta.

Hahmon ensiesiintyminen 
- Alkuperäinen muotti

Batmanin alkuperäisen konseptin kehitti sarjakuvapiir-
täjä Bob Kane. Hän otti inspiraatiota Sherlock Holme-
sista, Zorrosta ja Leonardo da Vincin lepakon siipiä 
muistuttavan lentokojeen piirustuksesta. Kane esitteli 
ideansa kirjoittaja Bill Fingerille, joka auttoi kehittä-
mään konseptia eteenpäin. Fingerin ehdotusten myötä 
Batmanin design muutettiin pois Supermiehen sini-pu-
naisesta tyylistä ja naamio vaihtui huppuun ja siluetis-
takin tunnistettaviin “korviin”. Hahmon ulkoasu muis-
tuttaa paljolti myös Lee Falkin luomaa Mustanaamiota, 
jonka sarjakuvastrippejä on julkaistu vuodesta 1936 
lähtien (and still going strong in 2020?!). Kane onkin 
myöntänyt olleensa sarjan fani.

Ensiesiintymisensä Batman sai Detective Comicsin 
julkaiseman Detective Comics (myöhemmin lyhennet-
tynä DC comics) -lehden numerossa 27, joka ilmestyi 
toukokuussa 1939. Batmanin alkuajoista on säilynyt 
nykyversioihin asti useita piirteitä. Näihin kuuluvat 
hahmon sivuprofiili korvineen ja viittoineen, useat 
vastustajat sekä Lepakkoperheen ensimmäinen Robin, 
Dick Grayson. Ensimmäisessä seikkailussa lukija saa 
jännittää Batmanin henkilöllisyyttä, kunnes tämä vasta 
aivan seikkailun lopussa paljastuu Bruce Wayneksi. 
Dick Grayson liittyi seikkailuihin jo Detective Comi-
csin numerossa 38 vain vuotta myöhemmin, aloittaen 
näin supersankareiden lapsiapuriboomin.

Vuoteen 1942 mennessä suurin osa Batmanin mytok-
sesta oli vakiintunut sellaiseksi millaisena sen tun-
nemme: Bruce Wayne on playboy miljardööri. 

Hän ratkoo Batmanina rikoksia salapoliisin tavoin 
aisaparinsa Robinin kanssa. Batmanin tarpeistoon kuu-
luu erilaisia lepakko-aiheisia tarvikkeita, kuten Lepak-
koluola, Batmobile, sekä mitä tahansa varustevyöstä 
löytyvää, mitä ikinä sillä kertaa tarvitaankaan juonen 
etenemiseksi. Hahmo ei kuitenkaan ole pysynyt staat-
tisena vuosien varrella vaan aikakausien varrelle mah-
tuu monen monituista muutosta niin ulkonäköön kuin 
hienompiin yksityiskohtiin liittyen. Perusidealtaan 
Batman on kuitenkin pysynyt samana lähes 80 vuotta 
(joskin nykysarjakuvat koettelevat toimituksen uskoa 
siihen, tuntevatko kirjoittajat hahmojaan ollenkaan).

Fyysiset ominaisuudet

Batmanin ulkomuoto on lähestulkoon ikoninen: pitkä, 
musta viitta ja terävä”korvainen” naamio, unohtamatta 
tietenkään batsignaalistakin tuttua logoa. Batmanin 
univormu on muokkautunut vuosien varrella hiukan eri 
väriskaaloihin ja leikkauksiin. Monet mieltävät Batma-
nin olevan mustanpuhuva ja synkkä, mutta keskimää-
rin puvussa on ollut mustan ja harmaan lisäksi ainakin 
keltaista, oranssia ja sinistä. Alkuaikoina sininen oli 
jopa puvun pääväri. Rinnassa komeileva logo on  jos-
kus selkeämmin erottuva kun taas toisinaan sulautuu 
rintapanssarin kuviointeihin.

Todennäköisesti suurin osa pukujen eroavaisuuk-
sista johtuu tylsästi käytännön asioista. Kun piir-
rosjälkeä painaa paperille, ei tekstuuri välttämättä 
erotu yhtä selvästi kuin elokuvassa. Animaatiossa 
on selkeyttävää, jos hahmodesign on yksinkertai-
nen ja värit erottelevat eri blokkeja hahmon kehosta. 

Teksti: 
Joel Arantola 
& Petra Ekroos
Taitto: Petra Ekroos
Kuvat: 20th Century Fox, 
Warner Bros. Pictures,
DC comics

Batman (1989) Batman (1966)



Videopeleissä yksityiskohtien renderöimisen esteeksi 
nousee tekniikka. Hahmosuunnittelijan tehtävä onkin 
siirtää Batmanin hahmon ydin uudelle mediumille, ja 
tarvittaessa muokata sitä uuden tulkinnan mukaiseksi. 

Supersankarin viitan alle mahtuu kuitenkin kokonainen 
mies, Bruce Wayne, jonka ulkonäkö on myös muuttu-
nut vuosien varrella. Mustat hiukset ja siniset silmät 
(“jotka hän peri äidiltään”) ovat pysyneet muuttumat-
tomina (pl. tarvittavat naamioitumiset ja alter egot 
(Matches Malone toim. huom.)), mutta muut fyysiset 
ominaisuudet ovat varsin vaihtelevia ajasta, taiteilijasta 
ja tarinasta riippuen.

Uransa alkuaikoina Batman oli sarjakuvissa melko 
tavallinen länsimaalainen mies - pitkä, atleettinen 
ja tarvittaessa uhkaava (erityisesti verrattuna pikku-
ruiseen ja lapselliseen Dick Graysoniin), mutta silti 
suht tavallinen kolmekymppinen toimitusjohtaja, oli 
päällä oleva puku business casual tai sinimusta kevlar- 
trikoo. 1970-lukuun mennessä Brucen lihasmassa oli 
kasvanut huomattavasti, arpia piirrettiin enemmän ja 
leuka muistutti enemmän lapiota kuin kasvoja. Kaikki 
hahmossa muuttui kovemmaksi ja rankemmaksi, eikä 
trendi sen osalta ole muuttunut nykyaikaisissa adaptaa-
tioissa. Nyky-Batmanin kuvan voisi löytää miestenleh-
tien kehonrakennusartikkeleista ja hahmon saappaisiin 
astuvat näyttelijät käyvät läpi rankan treenikauden saa-
vuttaakseen maskuliinisuutta tihkuvan epärealistisen 
täydellisyyden. Eroista huolimatta on Batman silti aina 
tunnistettavissa Batmaniksi, joten fyysinen kunto ei ole 
Batmanin merkittävin visuaalinen tunniste - korvat, 
viitta ja symboli ovat tärkeämpiä, oli kyseessä sitten 
Lego Batman, Ben Affleck (Batman vs Superman) tai 
Adam West nuudelikäsivarsineen (Batman (1966)).

On myös aina hauskaa verrata saman tarinan Brucen 
ja Batmanin fysiikkaa - toisinaan ihmetyttää miten hän 
1) kasvaa 50kg laittaessaan viitan päälle tai 2) onnis-
tuu piilottamaan kaiken sen massan teetettyyn silkki-
pukuunsa. Aivan tikuksi Batmania on kuitenkin vaikea 
kuvitella, kuuluhan hahmon taustaan kuitenkin vuo-
sien raaka koulutus eri taistelulajien mestariksi. Voi-
malle on tarvetta, kun supersankarin ideologia perustuu 
kykyyn taistella epäoikeutta vastaan - myös fyysisesti. 
Varsinkin, kun Bruce kieltäytyy käyttämästä aseita, 
koska hänen vanhempansa ammuttiin julmasti koko 
perheen ollessa kotimatkalla elokuvista.

Historia

Batmanistä tuli Batman aina samalla tavalla: hän oli 
vanhempiensa Thomasin ja Marthan kanssa katso-
massa Zorro-elokuvaa (tai oopperaa), kun he päättä-
vät oikaista sivukujan läpi. Kujalla Joe Chill-niminen 
pikkurikollinen ryöstää heidät aseella uhaten. Tilanne 
riistäytyy käsistä ja päätyy kaksoismurhaan, joka jättää 
Bruce Wayenen orvoksi katsomaan, kun elämä pake-
nee hänen vanhempiensa silmistä. Veren ja kyynelten 
valuessa hän vannoo kostavansa vanhempiensa kuole-
man. Hän päätyy hovimestarinsa Alfred Pennyworthin 
huostaan ja perii huomattavan omaisuuden. Hän myös 
tippuu tontin reunalla olevaan vanhaan kaivoon ja alkaa 
pelätä lepakoita. Myöhemmin hän matkaa ympäri maa-
ilmaa oppien erilaisia taitoja ja aloittaa rikollisuutta 
vastaan taistelun Batmanina.

Tämä syntytarina on jokaisen Batmanin sydämessä ja 
on niin tunnettu, että sitä ei tarvitse edes kerrata jokai-
sessa adaptaatiossa. Silti se kuitenkin tehdään. Ei ole 

oikeastaan väliä, onko vanhempien tappaja 
Joe Chill, Jokeri, Booster Gold vai Joulu-
pukki, vaan tärkeintä on, että 1) vanhemmat 
kuolevat 2) Bruce ei joudu ottolapseksi vie-
raaseen perheeseen. Mikäli Bruce ei saisi 
jäädä elämään Wayne-kartanoon, ei hänellä 
olisi mahdollisuutta pudota kaivoon eikä 
lähteä maailmalle treenaamaan 14-vuoti-
aana. Mutta sekään ei lopulta ole oleellista 
Batmaniyden kannalta, vaan karkeimmillaan 
vanhempien tulee vain olla kuolleita. Itse 
asiassa, suvulta peritty varakkuus on hyvin 
olennainen osa Batmania syntyhetken kau-
huteosta saakka.

Waynet ovat tehneet paljon hyvää Gothamin eteen 
jo ennen kuin Brucesta tuli Batman, ja suku kuuluu 
kaupungin julkisuuden kermaan. Voi tietysti olla, että 
ryöstäjä ei edes tunnistanut heitä, vaan kiinnitti enem-
män huomiota vaatteisiin ja Marthan helminauhaan 
varakkuuden merkkeinä. Jos Waynet olisivat olleet 
vähemmän rikkaita, olisiko Batmania olemassa ollen-
kaan? Mahdotonta sanoa, koska ei ole yhtään Batma-
nia, joka ei olisi rikas. Nekin versiot jotka menettävät 
rahansa rakentavat imperiuminsa uudestaan. Rahaa 
löytyy loputon määrä joten ei olekaan ihme että Bat-
man toimii mm. Justice Leaguen päärahoittajana ja 
pystyy valmistamaan ja ylläpitämään valtavaa valikoi-
maa tarvikkeita, laitteita, tukikohtia ja ajoneuvoja. 

Gotham City

Useilla sarjakuvahahmoilla on oma kaupunki, jossa he 
taistelevat vihollisiaan vastaan. Osa on lainattu todelli-
suudesta, kuten Spider-Manin New York, mutta monet 
näistä kaupungeista on kehitetty hahmoaan varten, 

kuten Supermanin Metropolis ja Green Arrown Star 
City. Näistä hahmoille luoduista kaupungeista Gotham 
on kuitenkin ylivoimaisesti maineikkain saaden viime 
vuosina myös itsensä mukaan nimetyn tv-sarjan kaiken 
muun Batmanin lisäksi. Gotham ei ole vain kaupunki 
jossa Batman toimii, vaan se on olennainen osa Batma-
nin hahmoa ja identiteettiä. Emme ole löytäneet Bat-
manista versiota, jolla ei olisi (tai olisi ollut) Gotham 
Cityä suojeltavanaan. Kaupunki on sekä syy Batmanin 
syntyyn, että oikeutus hänen olemassaoloonsa. Got-
hamin korruptio, köyhyys ja rikollisuus ovat ohjan-
neet Brucen elämää hänen vanhempiensa kuolemasta 
alkaen, eikä niin Bruce kuin Batmankään voi kääntää 
niille selkäänsä. Gotham on yleensä kuvattu synkkänä 
ja tulvimassa rikollisuutta katutason tekijöistä aina 
mafiaperheisiin ja superrikollisiin asti. Kaupunki on 
jatkuvasti rikollisuuden ja valtataistelujen estradina, 
joiden vuoksi Batmanilla on kädet täynnä tästä hamaan 
ikuisuuteen.

Rikollisten lisäksi Gothamin poliisilaitos, FBI ja 
jopa Yhdysvallat ovat toisinaan päätyneet vastakkain 
Batmanin kanssa. Alkuvaiheessa tämä on hyvinkin 
ymmärrettävää, sillä Batmanilla ei ollut tapana aloittaa 
julistamalla itseään kaupungin suojelijaksi vaan tart-
tumalla härkää sarvista. Kaupungin nähdessä viittaan 
pukeutuneen hiipparin pahoinpitelemässä kaupungin 
johtoa sekä heidän palkkalistoillaan olevia pikkurikol-
lisia, saa sankarin toiminnasta helposti väärän kuvan. 
Gothamin poliisilaitoksella on myöskin taipumusta 
olla läpikotaisin korruptoitunut, joten ensimmäisillä 
vastaan tulleilla rikollisilla saattoi olla virkamerkki 
kourassa. Alun hämmennyksen lisäksi Batmanin käyt-
tämät laista piittaamattomat metodit ovat ajoittain saa-
neet useita lainvalvonnan laitoksia kääntymään häntä 
vastaan, mutta yleensä heidän yhteispelinsä on ainakin 
melko toimivaa.

Batmanin toiminta pohjautuu aina yhteistyöhön viran-
omaisten kanssa. Toisin kuin Superman lähettäessään 
Zodin avaruusvankilaan, Batman tarvitsee Gothamin 
poliisia ja oikeusjärjestelmää voidakseen saattaa rikol-
liset telkien taakse. Batmanin on siis tahdostaan riip-
pumatta tehtävä kompromisseja poliisin ja syyttäjän 
kanssa, jotta hänen metsästämänsä rikolliset eivät päädy 
välittömästi takaisin vapaalle jalalle. Yhteistyö poliisin 
kanssa vaihtelee Lego Batmanin “flick the switch and 
the he does the job”-mallista tiukasti määritettyihin 
rajoihin ja neuvotteluihin, joita nähdään käytävän polii-
sipäälikkö Gordonin ja yleisen syyttäjän Harvey Den-
tin kanssa (ennen kuin Harvey ns. menettää kasvonsa). 
 Sivujen alareunassa kulkee kavalkaadi lepakkosymbooleita vuosien varrelta niin sarjakuvista, elokuvista, TV-sarjoista, vide-

opeleistä, piirretyistä kuin oheistuotteissakin. Osa duplikaattidesigneista on jätetty listaamatta.

Batmanin liveaction-adaptaatioiden näyttelijöitä on yhteensä 10.

Justice League (2017)



Myös Brucena Batman tuntee kaupunkinsa ja tie-
tää miten korruptoitunut se on, mutta hän ei voi 
luovuttaa taistelussa Gothamin pelastamiseksi. 
Hän vannoi vanhempiensa ruumiiden äärellä 
kitkevänsä rikollisuuden kaupungista, eikä hän 
kykene lopettamaan ennen kuin työ on saatettu 
loppuun.

Vaikka Bruce ei olisi ikinä astunut Batmanin 
saappaisiin, hän olisi saanut aikaan paljon hyvää 
kaupungissaan hyödyntäen vanhemmilta peri-
määnsä ja itse kasvattamaansa valtaisaa bisnesim-
periumia. Voitaisiin jopa sanoa, että Bruce Wayne 
on hyväntekeväisyyksien ja työpaikkojen kautta 
saanut aikaan enemmän hyvää, kuin mitä Bat-
man on mukiloidessaan rikollisia ja lukitessaan 
heitä vankilaan tai Arkham Asylumin mielisai-
raalaan. Bruce ei kuitenkaan voi jäädä sivusta- 
katsojan osaan Jokerin, Harvey Dentin ja muiden 
kaupungin superrikollisten ja rikollispomojen temmel-
täessa vapaana, vaan Batmanin on jatkettava.

Batmanin taistelu Gothamin rikollisuutta vastaan ei 
hahmon olemassaolon aikana voi päättyä Batmanin 
voittoon, sillä tuolloin hän olisi saavuttanut halua-
mansa ja kukistanut kaupungissaan syyn, jonka vuoksi 
hänen vanhempansa kuolivat. Lopullisen voittonsa 
myötä Batman tekisi itsestään tarpeettoman, joten tari-
nan jatkumisen vuoksi Gothamia ei voi pelastaa. Bat-
man tarvitsee Gothamin korruptiota ja rikollisuutta jat-
kaakseen ja voidakseen työntää syyllisyydentuntonsa 
sivuun. Hänen on nähty eläköityvän työstään, mutta 
tällöinkään kyse ei ole ollut siitä, että kaupunki olisi 
pelastettu - joku muu on aina päätynyt jatkamaan Bat-
manin työtä.

Persoona

Samalla kun Batman on olennainen osa Gothamin yötä, 
kaupungin mielestä Bruce Wayne on olennainen osa 
Gothamin yöelämää. Bruce on multimiljonääri, jonka 
nimeä kantava yritys mahdollistaa hänen yöllisten 
seikkailujensa monipuolisen välineistön hankkimisen. 
Hän ei kuitenkaan vain omista teknologiayritystä vaan 
hallitsee myös laajan alan tieteitä ja erinäisiä taitoja 
kahleista pakenemisesta vatsastapuhumiseen.

Brucen laaja kouluttautuminen antaa hänelle valmiudet 
toimia myös muin keinoin kuin nyrkkejään käyttävänä 
omankädenoikeuden harjoittajana. Hän kykenee löy-
tämään ja seuraamaan mitä eriskummallisimpia johto-
lankoja ja päättelemään miten rikolliset ovat toimineet. 

Johtolankojen seuraamisessa häntä auttaa hankkimansa 
pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa tietolähteisiin ja tietokan-
toihin. Hän osaa myös asettaa rikollisille ansoja ennus-
taen heidän toimintatapojansa ja ehkäisten ennalta 
heidän tulevia rikoksiaan. Brucen tarkkasilmäisyys 
ei kuitenkaan rajoitu vain käsillä olevan rikolliseen, 
vaan hän varautuu lähes kaikkeen vähintään ajatuksen 
tasolla. Yleensä myös varustevyöstä löytyy milloin 
mitäkin erikoistuneempaa työvälinettä vihollisten tal-
tuttamiseen haikarkottimesta korvatulppiin asti. Bruce 
on yleensä joukosta se, joka kykenee näkemään tilan-
teen kokonaisuutena kyeten päättämään oikean toimin-
tatavan kaikkien kannalta, oli se sitten miten vaikea 
päätös tahansa.

Hahmon luonne on se, jossa eri Batmanin versiot poik-
keavat toisistaan eniten. Konsistenssia on vähiten, 
joten sinänsä on mahdotonta yleistää Batmanin per-
soonallisuutta. Mikäli Christopher Nolanin elokuvien 
karheaääninen ja vähäsanainen Batman ja Joel Schu-
macherin ohjaaman Batman ja Robinin (1997) has-
sutteleva ja värikäs Batman laitettaisiin rinnakkain ja 
pyydettäisiin riisumaan lepakkoviitta, ei hahmoja tun-
nistaisi edes samaksi. On kuitenkin pääteltävissä, että 
Bruce Wayne on arvoiltaan melko samanlainen, mikä 
reflektoituu myös hänen päätöksenteossaan. Oikeu-
dentaju ja heikompien suojelu ovat Batmanin ajavia 
voimia, jotka saavat hänet nousemaan ylös jokaisen 
verisen tappelun jälkeen, kun vähäisempi sankari olisi 
jo lopettanut. Tappamisen rajaa ei kuitenkaan saa ylit-
tää, oli epäoikeudenmukaisuus kuinka suuri tahansa, 
vaikka lähellä rajan ylitystä onkin käyty muutamia 
kertoja, erityisesti kun joku läheinen hahmo on ollut 

vaarassa. Perhe sanan laajimmassa merkityksessä onkin 
toinen aspekti, jonka osalta Batmanin versiot eroavat pal-
jonkin. 2000-luvun Batman on ollut paljon yksinäisempi 
Gothamin yössä kuin mitä Robinin kanssa seikkailleet 
Adam Westin ja Schumacherin versiot. Näistä versioista 
on nähtävissä korrelaatiota hahmon iloisemman luonteen 
ja perheen koon kanssa.

Uudemman ajan elokuvissa Batmanistä isyys on pyyhitty 
kokonaan pois ja hahmosta on tullut väkivaltaisempi, syn-
kempi ja rosoreunaisempi. Ei siksi ole ihmekään, että vain 
elokuvia katsoneen sukupolven mielestä väite “Batman on 
isä” kuulostaa oudolta, ellei jopa huvittavalta. Toistaiseksi 
viimeisen kerran Robin on näyttäytynyt Batmanin kanssa 
Joel Schumacherin 90-luvun lopun elokuvassa Batman & 
Robin, joka ei saanut yleisöltä suurta suosiota. Tämän jäl-
keen elokuvamaailma on ehtinyt kokea useita eri versioita 
Yön ritarista, joten isä-poika-dynamiikka on päässyt unoh-
tumaan muista lepakkoperheenjäsenistä puhumattakaan. 

Sarjakuvissa Batman on kuitenkin ollut isähah-
mon asemassa alusta alkaen: ensin hän toimii Dick 
Graysonin (Robin I / Nightwing / Batman) huol-
tajana, jonka jälkeen hän adoptoi Jason Toddin 
(Robin II / Red Hood), Tim Draken (Robin III / 
Red Robin / Drake) ja Cassandra Cain-Waynein 
(Batgirl III / Orphan / Black Bat), ja lopulta pyrkii 
luomaan suhdetta biologiseen lapseensa Damian 
Wayneen (Robin V) tämän äidin, hänen arkkivi-
hollisensa Ra’s al Ghulin tyttären Talia al Ghulin, 
pidettyä poikaa salassa. Lisäksi Batman toimii 
mentorina Gothamin nuoremman polven supersan-
kareille kuten Barbara Gordon (Batgirl I / Oracle), 
Stephanie Brown (Spoiler / Batgirl II / Robin IV), 
Duke Thomas (The Signal), Harper Row (Blue-
bird)…  Sarjakuvissa Batmanilla on adoptoin-
tiongelma, eikä hän voi vastustaa mustahiuksisia 
surullisia orpopoikia - unattended children will be 
handed off to Bruce Wayne.

Yhteenveto

Oli alusta tai hahmoiteraatio mikä 
tahansa, Batman on aina vähintään-
kin upporikas orpo Gothamista, 
joka ratkoo rikoksia pukeutuneena 
lepakko-teemaiseen viitalliseen 
pukuun. Hän on tiimipelaaja ja 
varautuu jokaiseen mahdolliseen 
skenaarioon.

Batman-median rikkaus lieneekin 
juuri siinä, että samoista lähtöainek-
sista on mahdollista rakentaa uusia 
ja mielenkiintoisia tarinoita. Pohjan 
staattisuus luo vakautta ja nopeuttaa 
eksposition rakentamista, kun taas 
ajan kuluessa yleinen suhtautumi-
nen asioihin muuttuu, luoden mah-
dollisuuksia uusille tulkinnoille. 
Batman on hahmona todistettavasti 
suosittu ja eri tulkinnoille siis riittää 
yleisöä ja näin ollen myös tekijöitä. 
Joka kerta onkin jännittävää nähdä, 
millainen Batman on tällä kertaa.

Kiitos kun luitte TEDxS’napsi -artikke-
limme. Melkeen yhtä paljon sanoja 
kuin jomman kumman kandissa. 
Please come talk batman to us, @
jollla / @ekuruusu

Batman: The Animated Series (1992)

DC Comics: Heroes In Crisis #2 (2018)



Tässä kuussa sinä ovuloit ja ovulaatio tarkoittaa 
rakkautta. Tiedäthän, että tuli + tuli = räjähdys ja 

vesi + vesi = vedenpaisumus. Tämä on 
S’napsin ultimaattinen rakkaushoroskooppi. 

Astrologit ovat myös tälle kerralle lukeneet täh-
distä juuri sinun merkillesi toimivan iskurepliikin.

Teksti: Antti Huttunen, Henna Kotilainen,  
Onerva Lahtinen, Noora Metsäranta 
Taitto ja kuvitus: Petra Ekroos

Horoskooppi

Neitsyt
24.8. – 22.9.
Mielenmaisemasi on tänä syksynä maalattu varsin tumman-
puhuvin sävyin Jupiterin vaikutuksesta. Ehkä olisi aika irtau-
tua rutiineista ja etsiä elämään uusia tuulia. Tuttujen puna-
rusekaan sonnustautuneiden ystävien sijaan löydätkin niin 
henkistä kuin fyysistäkin yhteyttä mustahaalaristen opiskeli-
jatovereiden joukosta.

Rakkauden kilta: 
TiK

“Me voitais tehdä yhdessä luonnollinen liitos”

Vaaka
23.9. – 23.10
Mars luo painetta parinvalintaan syyskuussa. Merkuriuksen ja Plu-
ton repivät voimat vetävät sinua kauas tutusta ja turvallisesta ruse-
kahaalarisesta laumastasi, kohti uutta ja kiinnostavaa dollarinvih-
reää tuttavuutta. Petollinen täysikuu kuitenkin kääntää rakkauden 
tuulet ja yhteinen laivanne saattaa ajautua karille ellet ole valmis 
melomaan henkesi edestä.

Rakkauden erityisasemayhdistys: 
KY

“Tuu mun kaa Dipolin aulaan, koska 
haluaisin pistää sua niin kuin Esa Saarista.”

Skorpioni
24.10. – 22.11.
Herkkänä ihmisenä tunnet ajan sykkeen 
sisimmissäsi. Oli siitä vain pari kuukautta tai 
ehkä jopa useita vuosia, palat halusta päästä 
kylpemään nuoruuden lähteessä vielä vii-
meisen kerran. Haluat juoda lähteen vettä 
ja hieroa sitä kuivuneisiin ajan patinoimiin 
kämmeniisi. Raivokas ja impulsiivinen viette-
levä nuoruus voi tarjota sinulle elämäsi kyy-
din, mutta pysyvätkö vanhat luusi vauhdissa 
mukana?

Rakkauden toisen asteen oppilaitos: 
Otaniemen lukion täysi-ikäiset
“Tuu mun kaa ykkösen aulaan, 

voisin pistää sun pallot mun kuppiin.”

Jousimies
23.11. – 21.12.
Merkuriuksen ja Saturnuksen radat koh-
taavat Venuksen, mikä aiheuttaa epävar-
muutta rakkauselämässäsi: joudut valit-
semaan kahden väliltä. Et tiedä valitako 
oman rakkaan Inkubion vai pehmeiden 
ja kovien arvojen IK:n. Sinun kannattaa 
harkita tarkkaan, sillä molemmat vetävät 
sinua puolensa, mutta vain toinen on Se 
Oikea. Valintasi voi olla joko karvas petty-
mys tai vuosisadan rakkaustarina. 

Rakkauden kilta: 
Inkubio tai IK

“Onks sulla Tauski housuissa, vai 
ootsä vaan ilonen nähdessäs mut?”

Kauris
22.12. – 19.1.
Saturnuksen ja Pluton välillä on nyt hen-
kisen maailman taistelu, mikä näkyy sinun 
elämässäsi horisonttiin kerääntyvinä 
ukkospilvinä. Pian kuuluukin jo ukkosen 
jyrinää, jonka sivuvaikutukset sumentavat 
älyllisiä voimiasi mutta saavat sinut tunte-
maan vahvaa yhteyttä rakkauden Uranuk-
seen. Seuraavana aamuna pahoinvoinnin 
aallot lyövät vahvoina, kun löydät itsesi 
uuden tuttavuuden luota.

Rakkauden korkeakouluyhdistys: 
Prosessiteekkarit

“Koronan toinen aalto 
tulee, tule säkin”

Vesimies
20.1. – 19.2.
Maahan virtaa Jupiterista rakkauden energiaa, mikä saa sen-
suellin intohimosi hehkumaan. Tunnet kuinka voimakkaat ener-
giakentät vetävät sinua kohti luonnonvalkoisiin pukeutuneita 
fyysikoita. Mutta älä ole liian äkkipikainen, sillä kenttäteoria-
yhtälöt vaativat aikaa ennen kuin kohteesi ymmärtää, mistä on 
kyse. Lopulta kärsivällisyytesi tuottaa tulosta ja intohimoinen 
rakkautenne toimii kuin Smökin vessa.

Rakkauden kilta: 
Fyysikkokilta

“Haluutsä Fourier-muuntaa mun signaaleja?”

Kalat
20.2. – 20.3.
Linnunradalta pöllö huhuilee korvaasi vaaleanpunaisen kuis-
kauksen: “KIK”. Nyt on aika mennä eksymään rakkauden taika-
metsään! Mukaasi saat Jupiterin mystistä energiaa, jonka voit 
tuntea virtaavan suonissasi. Löydät levottomaan tilaasi helpo-
tusta vaaleanpunaisista haalareista, tarkemmin sanottuna nii-
den sisältä.

Rakkauden kilta: 
KIK

“Jos oisit Otakettu niin mä oisin sun Taikametsä.”

Oinas
21.3. – 19.4.
Mars ottaa syksyn alkaessa Ravussa lois-
tavat vauhdit Härkä-Uranukselta, mikä 
aiheuttaa ihmissuhteissasi ennennäkemä-
töntä kipinää. Muista tarkastella läheistesi 
energioita ja hakeutua sellaisten ihmisten 
pariin, joiden seurasta voimaannut. Avaruu-
desta kantautuu suuntaasi tutun kuuloisia 
säveliä, joiden tahtiin takuulla osaat laulaa.

Rakkauden kilta: 
Maaaanmittaaarikiiilta

“Jos oisin jauheliha ja sä makarooni, 
oltasko me yhdessä nistipata?”

Härkä
20.4. – 20.5.
Merkurius ja Aurinko synnyttävät oivalta-
misen energiaa, jonka voimin teet suuria 
muutoksia elämässäsi. Erityisesti violet-
tien haalareiden suunnilta virtaa suun-
taasi  lisäksi rakkauden signaaleja, joita 
Venus vielä voimistaa. Rakkauden Kimb-
le-nopat ovat nyt sinun puolellasi!

Rakkauden kilta: 
AS

”Haluutko nähä mikä muu kuin 2x 
on eksponentiaalisesti kasvava? ;)”

Kaksonen
21.5. – 20.6.
Auringon ja Jupiterin välinen asema 
aiheuttaa voimakkaita myrskyjä elämäsi 
astroaaltoihin. Parasta astrotukea ovat 
tällä hetkellä läheisimmät ystäväsi, joten 
pidä heistä kiinni! Yllättäen sinun ja 
yhden heistä aaltofunktiot vahvistavat 
toisiaan ennennäkemättömällä tavalla.

Rakkauden kilta: 
Athene

“Mä en saa mun haalarin 
vetskaria kiinni, voitko auttaa?”

Rapu
21.6. – 22.7.
Venuksen sekstiili Uranukselle saa sinut kaipaamaan pimene-
viin syysiltoihin lämmittäjää. Eikä nyt puhuta viinasta. Sinun on 
korkea aika löytää rohkea sydänvoimasi! Sen avulla kohtaat vielä 
tämän vuoden aikana todellisen sielujen yhteyden. Voisi sanoa, 
että välillänne on sähköä. 

Rakkauden kilta:  
SIK

“Mennään meille, syödään spagua ja ollaan alasti.”

Leijona
23.7. – 23.8.
Venuksen pitkä viipyminen merkissäsi aiheuttaa myrskyjä tun-
ne-elämässäsi. Elämääsi astunut uusi ihminen saa sinut epäile-
mään yhteensopivuuttasi vanhan kultasi kanssa. Kuulet sateen-
kaaren kutsun, mutta on sinun vastuullasi tehdä vaikea päätös, 
vastaatko kutsuun vai et. Tähdet antavat voimaa valintaasi.

Rakkauden kilta: 
Prodeko

“Haluutsä tehä mun kaa lapsen, et 
voitais hakea yhdessä perheasuntoa? ;)”

they are holding hands!
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Hu Huu!!

Kuten niin monelle muullekin, 
myös minun kesätyöpaikkani 

kaikil le työntekijöil le oli annettu 
suositus etätöistä. Yhtenä 
kesäisenä aamuna heräsin aikaisin, 
join aamukahvini parvekkeella, 
käynnistin koneen ja aloitin työt, 
juuri kuten niin monena muunakin 
aamuna. Aamupäivä kului taulukoita, 
validointia, ti lauksia, kaikenlaista 
aivotonta toistavaa duunia 
naputellessa, yksiöni kotitoimistolla 
seuranani vain sopivan sumuinen 
teknomusiikki . I ltapäivä vilahti pitkälle 
ennen kuin olin huomannutkaan. 
Aamupalani oli jäänyt vahingossa 
hieman väli in, ja päätin etten tässä 
enää ennen iltapäivän palaveria 
viitsisi tehdä sen ihmeempiä 
temppuja lounaan vuoksi, vaan 
keskittyisin kunnon päiväll iseen, 
jahka työpäivä loppuisi tämän 
viikkomiitin jälkeen.

Hain odotellessani nälkääni 
peittelemään kupil l isen 

kahvia jo aamummalla tekemästäni 
ja hylkäämästäni pannull isen 
puolikkaasta, (joka oli nyt jo hiipunut 
haalean tuolle puolen,) lorautin 
sekaan kauramaitoa (siitä purkista, 
jonka otin avattuna talteen toimiston 
jääkaapista, koska ruokahävikki on 
rikos moraalikäsitystäni vastaan,) 
asetin headsettini mukavasti, 
ja asetuin seisomakorkeudelle 
nostetun sähköpöytäni ääreen. 
Surffail in päämäärättömästi 
netissä tappaakseni tämän tuokion 
verran aikaa ennen palaveria. 
Pakenin somepostaus kerrallaan 
minua ympäröivää hiljaisuutta ja 
kuulokkeideni tuttavall ista huminaa. 

Eräs etäpäivä.

Kahvitaukoni oli kuin kolmen 
kilometrin aidat, jossa omat 
ajatukseni olivat kilpail ijoitani, ja 
klikkiotsikot esteitä. 

Kompastuin englanninkielisen 
etymologian sivustoon, jonka 

päivän artikkeliksi oli nostettu sanan 
janitor taustatietoa. Talonmiestä 
tarkoittava sana on 1600-luvulla 
merkinnyt kirjaimell isesti portsaria: 
latinan substantiivi ianua (oviaukko, 
portti) ja agentiivipääte -tor ovat 
selkeä yhteys merkitykseen 
ovenvartija. Samaa alkukantaa on 
myös alkujen, loppujen, ovien ja 
siirtymien roomalaisen jumalan 
Januksen mukaan nimetty January, 
joka avaa ja sulkee vuoden.

Perinteiden (tradition) 
ylläpitäminen on petturuutta 

(treason), joka on kädenojennus 
(lat. tradere) tavarantoimittajal le (lat. 
traditor). Näiden kaikkien juuret 
kiertyvät latinan etuli itteeseen trans- 
(yli , ohi, läpi)  ja verbiin dare (antaa, 
ojentaa). Perinteiden eteenpäin 
ojentaminen ei ole välttämättä 
kovin kaukana uskoll isuutensa 
uudelleen suuntaamisesta, mutta 
ei se kyllä lähelläkään ole. Kaikil le 
näil le sanoil le on yhteistä, että jokin 
li ikkuu, kuvainnooll isesti tai fyysisesti, 
suurinpiirtein sivuttain, yleensä 
edelleen. Sanat ovat ihania. Ne eivät 
tarkoita mitään. 



Räpäytin silmiäni ja moikkasin 
videopuheluun li ittynyttä 

kollegaa. Hän virnuil i , kysyen olinko 
kenties unohtanut kanavan mutelle. Hymähdin 

jotain ja pahoittelin poistuvani hetkeksi l injoilta, 
hakeakseni toisen kupin kahvia. 

”Niin sitä täs kysyin et mites on tää etäily menny?”
 Vastasin ”Mikäs tässä.”

Kenties miitin aikana näkisin uuden värin.

Kieli on sanoja koskeva 
sanaton sopimus, jota 

kukaan ei hyväksynyt ja jota 
kaikki si lti noudattavat. Kenties 
ainoat sanat, jotka saattavat 
tarkoittaa jotain, ovat uskoll isesti 
onomatopoeettiset sanat. Nekin 
ovat vain abstraktioita äänistä. 
Käännöksiä. Tulkintoja. Korvikkeita. 
Sijaisia. Tikku-ukkoja, jotka 
näkyvät vain peil issä. Sanat 
muistuttavat kuvaamiaan ilmiöitä 
parhaimmillaan yhtä paljon kuin 
ristityistä riu’uista, vanhasta 
paidasta ja läkkiämpäristä tehty 
variksenpelätin muistuttaa ihmistä. 
Ihminen on tässä kielikuvassa joko 
viljelijä tai vilja, muttei varis.

Jos indoeurooppalainen 
kielikartasto kehitettäisi in 

vasta nyt, tietoisen prosessin 
kautta tuotteeksi vastaamaan 
suuren yleisön tarvetta, 
miten erilainen se olisi tästä 
sekasorrosta, jolle järisyttävän 
iso osa sekä nykyisyydestä että 
historiasta, niin ajattelun kuin 
hahmottamisenkin, havaitsemisen 
ja suunnittelun tavoista perustuu? 
Suunnitelma: se, mitä tulee kun 
hieman suunnittelee, kokoelma 
suunnista. Suunnittelu: kun vähän 
leikit suunnil la, kuin nimittely, 
mutta osoittelemalla. Suunnitelma 
on keräys mahdoll isia suuntia, 
hahmotelma harkituista reiteistä. 
Määränpäitä, joita kohden voi 
katsella kaihoisasti . 

Kaihoisasti ja toiveikkaasti, 
tulevaisuus sellaisena kuin 

sen haluaisi olevan. Viisi osaa 
toivoa, kolme osaa ennustusta, 
kaksi osaa todell isuutta, ravista 
raivokkaasti, ja hattusi jäiden päälle 
siivi löidään suunnitelma. Voiko 
kielen määritellä kielen keinoin? 

Voiko järjestelmä kuvail la itsensä? 
Voiko järjestelmä ymmärtää 
itsensä? Tai, kuten kielemme sall i i 
meidän kouriintuntuvasti ti ivistää, 
voiko järjestelmä käsittää itsensä?

Gödelin 
epätäydell isyyslauseiden 

mukaan mitään aksioomajoukkoa 
soveltamalla ei voi osoittaa kaikkia 
olemassa olevia totuuksia. “Tämä 
lause ei ole totta.” Kieli rakentaa 
todell isuutta, ja todell isuus 
rakentaa kieltä. Ihmisen rajapinta 
yhteiskuntaan on teksti, joten 
todell isuus rakentaa kognitiota 
kielen osien muotoisista palikoista. 
Yhteiskunta on yksittäisten 
kognitioiden yhdessä sokeana 
parviälynä rakentama verkko 
merkityksiä, joiden olemme toinen 
toisellemme ja samalla itsellemme 
uskotelleet todella merkitsevän 
jotain. Kumpi merkitsee enemmän, 
totuus vai opettajan punakynä?

Sanovat, että kustakin 
atomista noin 99,99999% 

on tyhjiötä. Juuri mitään, mihin 
todell isuutemme perustuu, 
ei ole läheskään ti lastoll isesti 
merkitsevästi olemassa. 
Kuvat, jotka mieleemme ovat 
todell isuudesta piirtyneet, ovat 
itsepintaisia i l luusioita. Välineet, 
joil la toisi l lemme haparoiden 
koitamme välittää näkemystämme 
näkemästämme, ovat suosittuja 
hätävalheita. Olemme muurahaisia, 
joil la on suuret luulot itsestään ja 
omasta tärkeydestään. Stevarien 
suojelusjumalan juhlapyhä on koko 
tammikuu. 
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