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pä äk ir joitus

 Heipä hei taas! 

Suomalaiset ovat viime aikoina menestyneet 
monella saralla. Mobiilipelien tuottaja Di-
gital Chocolate voitti Lontoossa toukokuun 
lopuksi vuoden 2006 Mobile Entertainment 
Award -palkinnon Tower bloxx -pelillään, 
Habbo Hotel leviää maasta seuraavaan, nyrk-
keilyn keskisarjan Euroopan mestaruuden 
vei kirkkonummelainen Amin Asikainen. 
Maailman tai ainakin Euroopan laajuisesti 
eniten huomiota Suomi on saanut kuiten-
kin ensimmäisellä Euroviisu-voitollaan, jossa 
Lordi murskasi vastustajansa kaikkien aikojen 
piste-ennätyksellä (tähän ei varmaankaan kas-
vaneella osallistujamaiden määrällä ole mitään 
vaikutusta). Tämä voitto aiheuttaa välittömiä 
vaikutuksia myös meidän nörttien maailmas-
sa. Nimittäin! Linus Torvalds antoi uusimman 
Linux-ytimen (2.6.17-rc5) nimeksi rovanieme-
läisyhtyeen kunniaksi ”Lordi Rules”.

Lähitulevaisuudessa on nyt tapahtuma, 
jonne suomalaisilla ei ole vielä ollut mitään 
asiaa. Saksan maalla pelataan tänä kesänä jäl-
leen kerran jalkapallon mm-kisat. Itse olen 
seurannut näitä otteluita jo pikkutytöstä läh-
tien, ja aion nytkin penkkiurheilla mukana, 
minkä vain töiltäni ehdin. Näissä turnauksissa 
minua kiehtovat itse pelien kuninkaan lisäksi 
myös eri kansakuntien pelaaminen toisiaan 
vastaan enemmän tai vähemmän hyvässä, 
mutta ennen kaikkea lähtökohdiltaan tasavä-
kisessä hengessä. On toki myönnettävä, että 
nykyään on ties mitä teknisiä laitteita, joilla 
pelaajien kuntoa ja joukkueiden pelaamista 
voidaan ohjailla tieteellisen tarkasti. Kaikilla 
ei vielä ole sykemittareita ja paikannuslaittei-
ta eikä niiden dataa analysoivia ohjelmistoja, 
mutta itse pelivälineet, jalat ja pallo (tai mikä 
tahansa pyörivä esine), löytyvät varmasti joka 
maailmankolkasta elinolosuhteista riippumat-
ta. Kunkin joukkueen pelityylissä on aistitta-
vissa maan kulttuurin vaikutus.

Suomessa ei jalkapallolla ole läheskään 
niin suurta suosiota kuin maailmanlaajuisesti 
huomattavasti pikkuruisemmilla lajeilla kuten 
jääkiekko, pesäpallo tai mökkitikka. Ehkäpä 
tähän saadaan parannus, jos pääsemme vuonna 
2014 mukaan lopputurnaukseen Etelä-Ame-
rikkaan, kuten vtt ennustaa. Siihen asti voi 
keksittyä itse pelin seuraamiseen sotkematta 
turhia kansallistuntoja katselukokemukseen. 
Toivotan kaikille rentouttavaa kesää!

Päätoimittajanne, 
Tomas

ps Alkorytmi on kuin Suomen kesä. Se tulee 
myöhemmin kuin alun perin ajateltiin ja lop-
puu juuri, kun siitä alkaa nauttia. 
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PuHEENjOHTAjAN PALSTA

Olli Mäkinen
Suspendisse tempor risus vel augue.

Kesäkilta
 

Wappu oli, kesä tehdään. Kesätyöt tai -opiskelut ovat 
jo alkaneet ja killan toiminta jää tauolle hetkeksi. Kevät 
olikin varsin täynnä kaikenlaista, joten pieni rauhoittu-
minen on varmasti paikallaan. Tietotekniikan alan työ-
tilanne on parantunut oleellisesti parin viime vuoden 

aikana muutaman vuoden takaisesta, joten ilahduttavan 
moni onkin päässyt kesätöihin tai osa-aikaisesti koko vuo-

deksi töihin.
 

Syksyn tapahtumien suunnittelu lähtee kunnolla käyn-
tiin kesän lopussa. Tätä ennen kaipaammekin kaikki-

en kiltalaisten mielipiteitä koko killan toiminnasta, 
jotta sisältö saadaan viilattua vastaamaan jäsenis-

tön toiveita. Käy siis täyttämässä killan kesä-
kysely, joka löytyy killan www-sivujen kautta  
(http://www.tietokilta.fi/). Kaikkien kyselyyn 

vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja. 
 

Kesällä kannattaa hyödyntää myös tky:n liikuntavälineiden 
lainamahdollisuutta. Välineet löytyvät sihteeristöstä, kuten 
myös varauskirjakin. Otaniemessä on hyvät mahdollisuudet 
myös kesäliikuntaan ja yleiseen ulkoiluun!

 
Erinomaista kesää toivottaen,

Olli



&Ajankohtaisuuksia

ajattomuuksia

”Metro Poliin” 
 
Otaniemen teekkarit tempaisivat maanantaina 29. 5. 2006. Vuorimie-
hentien ja Otaniementien risteyksessä olevalle aukiolle rakennettiin 
oma metroasema. Monisatapäiselle valkolakkijoukolle oli tarjolla oli 
myös ohraista pirtelöä, laadukasta grillimakkaraa sekä kyytiä met-
rossa. Viisisataa ensimmäistä teekkaria saivat viereisessäkin kuvassa 
takin alta pilkottavan M-paidan. Tempauksella haluttiin viestiä, että 
Otaniemeen halutaan metro. ”Tram Poliini”, kommentoi asiaa van-
noutunut pikaraitiotien kannattaja.

kuvat: Tom
as G

ünther,  kännykän VG
A-kam

era

Olli Mäkinen

Ryhdy

   voittajaksi!               

Kirjoita 

     Alkorytmiin!

Ohjeet löydät:

http://tietokilta.fi/alkorytmi/kirjoita_juttu.html
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–  <idioottimainen ravintoidea>
–  Oisko nuuskamuikkukukko?
–  Eiku tehään akhvia energiajuomasta.

Melko vapautuneen ideointisession tulok-
sena Alkorytmin testiryhmä päätettiin 

tauon jälkeen päästää takaisin laboratorioon. 
Edellisen käynnin tuhot oli haudattu, ja ryh-
män toimintakyvyttömät jäsenet vaihdettu 
uusiin. Tutkimuksen tarkoitus oli löytää rat-
kaisu lähes jokaisen kohtaamiin piinallisiin 
tilanteisiin. Miten saada päivä käyntiin, kun 
naapuri on taas tukkinut viemärinsä ja veden 
tulo on katkaistu? Kuinka pysyä virkeänä aa-
muiseen deadlineen asti, kun tavallinen kahvi 
ei enää aiheuta kehossa pienintäkään reakti-
ota?

Työhön ryhdyttiin avoimin mielin ja 
vailla ammattilaismaista suunnitelmallisuut-
ta. Laboratoriokokemuksen vähyys korvat-
tiin lapsenomaisella innokkuudella ja lähes 
Jackass-tason pöhköydellä. Mitään potenti-
aalista vaihtoehtoa ei saisi ylenkatsoa. Koska 
tarkoitus oli löytää korvaaja erityisesti tilan-
teeseen, jossa vettä ei ole tarjolla, tutkimus 
aloitettiin tavanomaisista jääkaapista löytyvis-
tä tuotteista. Testi suoritettiin kiltahuoneen 
suopeassa ilmapiirissä, jossa kofeiinia janoavi-
en koehenkilöiden virta on jatkuva.

Energiajuoma sai kunnian olla ensimmäi-

nen ehdokas. Testiin valittiin hyväksi todettu, 
halpa Freeway Energy Drink, jota saa Lidleis-
tä kautta Mankkaan. Tämän mainion ehdok-
kaan etuihin kuuluu valmiin kofeiinin lisäksi 
sen sisältämä tauriini. Ensimmäisessä koe-eräs-
sä kahvina käytettiin maineikasta Mocca Fix 
Goldia, joka on pahan akhvin (käsitettä akhvi 
on käsitelty enemmän Alkorytmin numerossa 
3/2005) ystävien suuressa suosiossa. Keittä-
misestä syntyneen uutteen makua kuvattiin 
liian energiajuomavoittoiseksi, vaikka Mocca 
Fix toikin selvästi oman kitkerän osansa lop-
putulokseen. Pikaespresson lisääminen keittä-
misen jälkeen toi nesteelle melko kermaiseksi 
luonnehditun ulkonäön. Maku kuitenkin ja-
koi edelleen mielipiteitä. Testaajat arvioivat 
sitä muun muassa termeillä ”Hyi @¤!!#” ja 
”Mjoo-o, mjoo-o”.

Pitääksemme keittimen toimintakuntoi-
sena ja tulokset virheettöminä huuhtelimme 
keittimen välittömästi jokaisen kokeen jälkeen 
runsaalla vedellä. Veden putkistossa kokeman 
värinvaihdoksen perusteella on syytä olettaa, 
että kokeiltavien juomien sokeri ja muut ai-
neet voivat tukkia keittimen nopeastikin. 
Aina huuhteluvettä ei ole saatavilla, mutta 
suosittelemme sen käyttöä mahdollisuuksien 
mukaan.

Ensimmäisen energiajuoma-akhvin saaman 
kritiikin takia päätimme jatkaa energiajuomaa 

AKHVI MK
Vesa Pirilä

Kuvat: Lauri Pitkänen
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vedellä ja käyttää enemmän kahvinpuruja. 
Tämän uutteen tuoksua kuvattiin jopa vähän 
kahvimaiseksi ja ehkä liiankin tasapainoiseksi. 
Maunkin sanottiin jo alkavan akhvilla, joka 
kuitenkin pakenee energiajuoman tieltä. Tes-
tiryhmän kommentteja: ”Ei tää kyllä hyvää 
oo”, ”Varsin mk”, ”Avaa silmät – ja kaikki 
muut röörit”. Maku ja itsesuojeluvaisto estivät 
testaajia juomasta uutetta esimerkiksi täyttä 
kuppia, mutta kofeiinin suuri määrä ja juo-
man herättävä vaikutus olivat kiistattomia.

Energiajuoman jälkeen siirryimme toiseen 
tuotteeseen, jota jokaisen nörtin jääkaapissa 
pitäisi aina olla – Coca-Colaan. Tarkemmin 
ottaen sokerittomaan light-versioon. Colan 
keittyminen kesti huomattavasti muita juo-
mia pidempään. Syyksi epäilemme juomasta 
vapautuvaa hiilidioksidia, ja erityisesti sen 
aiheuttamaa kuplimista. Tästä syystä kolan 
ravistaminen ennen käyttöä voisi parantaa 
keittonopeutta ja lopputulosta. Tämän lähes 
mustan uutteen maku oli aluksi makea, mutta 
vaihtui pian palaneeseen. Osasyynä palanee-
seen makuun saattoi olla juuri erityisen hidas 
keittyminen. Coca-Cola light:n todettiin kui-
tenkin olevan jokseenkin soveltuva akhvin-

keittoon.
Jos kola olisikin talosta päässyt loppumaan, 

kaljaa täytyisi löytyä tilanteesta riippumatta. 
Tuoteryhmää edusti osittain olosuhteiden 
pakosta geneerinen suomalainen ykkösolut. 
Ykkösolut on tunnetusti niin lähellä vettä, 
että siitä pitäisi keittyä lähes normaalin kah-
vin kaltainen lopputulos. Tämä ”tolppakahvi” 
saattoikin olla kokeiluun osallistuneista uut-
teista lähimpänä tavallista kahvia, vaikka siinä 
maistajien mukaan olikin jonkinlainen jälki-
napsu. Joku testaajista sanoi myös, että vesi-
pulan vallitessa tämä olisi hänen valintansa.

Siideri oli selvä jatke oluen viitoittamalla 
tiellä. Myös siitä saatiin täysin juomakelpoi-
nen akhvi. Joku arvioi uutteen jopa pelkkää 
siideriä paremmaksi, sillä siitä oli poistunut 
siiderin ”ällö litkumaisuus”.

Pari tuntia kokeiden alusta ahkerimmat 
testaavat arviovat olonsa ”melko haravaksi”. 
Yhtään testiryhmän jäsentä ei kuitenkaan ole 
toistaiseksi löydetty kuolleena eikä testin aika-
nakaan havaittu suurempia komplikaatioita, 
joten testattujen raaka-aineiden keittäminen 
saattaa olla turvallista. Virvoitusjuomiakin 
olisi pitänyt pitää vuorokausikaupalla kuu-
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muudessa, jotta niihin olisi kehittynyt bent-
seeniä, josta viime aikoina on ollut puhetta. 
Kiltahuoneelle tulleet ihmiset kummastelivat 
silti ilmassa leijailevaa hajua ja Paniikissa is-
tuneet olivat sulkeneet oven jo tuntia aikai-
semmin.

Perjantai-iltapäivän edetessä paikalle alkoi 
materialisoitua entistä vahvempia hyvyyk-
siä. 40%-vol Saaremaa-votkasta keitetyssä 
akhvissa haistettiin teollisuusalkoholia, maku 
oli yhdistelmä laihaa viinaa ja kahvia. Jotkut 
saattavat muistaa sitsien loppupuolella tarjoil-
tavan kahvia ja jaloviinaa (*). Jallun voi myös 
keittää suoraan kahvin sekaan, jolloin laseja 
tarvitsee tarjoilla puolet vähemmän ja homma 
nopeutuu. Maku ei ollut aivan sama, mutta 

Ikuisen teekkarin laulun jälkeen juoma meni-
si varmasti täydestä.

Viimeisenä, mutta ehkä realistisimpana 
vaihtoehtona kokeiltiin klassista ideaa kahvin 
tuplasuodatuksesta. Tavallisen kahvin annet-
tiin jäähtyä pari tuntia pannussa ja keräillä 
parkkihappoja ja muita hyvyyksiä, jonka jäl-
keen se laitettiin keittimen vesipuolelle, uudet 
purut suodattimeen ja keitettiin uudestaan. 
Tuloksena oli vahva kahvi, joka ei ollut ko-
vinkaan pahaa. Tämä voi hyvinkin herättää 
kuolleista henkilön, joka löntystelee ennen 
heräämistään työpaikan kahvihuoneeseen ja 
löytää edellisen päivän aarteet pannusta.

Raaka-aine Tuoksu Maku Piristys

Energiajuoma ** ** *****

Energiajuoma ja vesi *** *** ****

Coca-Cola light **** ** ***

I-olut *** **** *

Omenasiideri **** **** *

Vodka 40%-vol ** *** **

jaloviina* **** *** **

Kahvi ***** ***** ****

AkhvimAistelun tulokset tiivistetysti:
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Kaikki maaseudulla kasvaneet tietävät, että 
peruna (Solanum tuberosum) on parhaim-
millaan juuri omasta pellosta nostettuna. 
Sen sijaan harva tietää, että myös kerros-
talokaksiossa asuva voi päästä nauttimaan 
tästä herkusta.

Perunoiden kasvattamisen saa helpoi-
ten alkuun unohtamalla jääkaapin pohjalle 
pussillisen kaupan perunoita muutamak-
si kuukaudeksi. Vihanneslokero ei kui-
tenkaan ole pidemmän päälle kaikkein 
parhaimpia ympäristöjä perunan kasvua 
ajatellen, joten ne kannattaa ottaa sieltä 
pois jossain vaiheessa. Mikäli perunat eivät 
ole vielä itäneet kunnolla, voi pussin siirtää 
pariksi viikoksi parvekkeelle itämään. Pus-
si kannattanee kuitenkin avata viimeistään 
tässä vaiheessa.

Kun perunat ovat itäneet kunnolla ja 
tuottavat jo vihreitä versoja, niin ne voi 
istuttaa johonkin sopivaan astiaan. Isoko-
koinen kukkaruukku kelpaa varsin hyvin, 
mutta paremman astian puuttuessa myös 
tavallinen 10 litran ämpärikin on aivan 
kelvollinen kasvualusta. Tosin ämpärissä 
olevan perunan voi hukuttaa varsin helpos-
ti, joten sen kastelemisessa kannattaa olla 
varovainen.

Kasvualusta sijoitetaan johonkin va-
loisaan paikkaan asunnossa ja sitten vain 
odotetaan, kunnes perunat ovat kasvaneet 
syötävän kokoisiksi. Normaali sato on noin 
5–9 perunaa jokaista kylvettyä kohti.

Seuraassa rytmipuutarhurissa tutustu-
taan valkosipulin eli kynsilaukan (Allium 
sativum)  kasvattamiseen, kunhan se vain 
suostuisi pikkuhiljaa kasvamaan tai muu-
ten kypsymään.

Rytmipuutarhuri viljelee:

Perunat
Miten ihmeessä voi Hesarin jakelussa olla 
joka ikinen aamu jakeluhäiriö! Lehti luva-
taan jo aamuvarhaiseksi, mutta putoaa luu-
kusta vasta kun normaalit ihmiset ovat jo 
luennoilla tai töissä. Joku roti pitäisi olla.

On se kumma, että Alkorytmin juttujen 
kirjoittaminen jää aina viime tinkaan! Luu-
lisi että kun tehdään vapaaehtoisesti lehteä, 
niin riittäisi motivaatiokin kirjoittamiseen!

Että kyrsii hoasin toiminta! Ensin luvataan 
kisakylämuutosta lisävuosi asumisaikaan. 
Sitten alkuperäisen ajan umpeutuessa tulee 
“Ilmoitus asumisajan päättymisestä” eikä 
lappusessa ole mainintaakaan mahdollises-
ta lisävuodesta kisakylämuuton takia. Näin 
pissitään silmään opiskelijoita! Jossei itse 
osaa perätä asumisajan jatkoa, niin voivoi 
nja hoas heittää pihalle. Ja vaikka ymmär-
tää mistä on kyse, pitää silti mennä hoasin 
toimistolle epäinhimillisiin aikoihin koke-
maan töykeää palvelua.

T-talon ja päälafkan välisen kulkureitin 
vieressä on Nanotalon työmaa. Aita kulkee 
kävelytien vieressä ja työmaa on vallannut 
puolet T-talon parkkipaikasta. Mutta mi-
tä! Aidassa onkin aukko, ja kävelytielle on 
jätetty kaksi vaihtolavaa. Kävelyteiden haa-
rassa entisellä nurmikolla on kuorma-auto. 
Nurmikko on muuttunut mutavelliksi ja 
pölyn ja mutavellin sekoitus peittää koko 
tien parkkipaikalta Otakaarelle asti. Työ-
maa ei siis pysy alueellaan, missä on vika?

MOUHURPUTUS!

Tommi Syrjänen
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Wappusitsit

puoli kahdeksan. Valun kotiin neljän aikaan, 
ja suuntaan Tapiolaan hakemaan avecin upo-
uuden second-hand sitsipaidan ja -kravatin. 
Ikävä kyllä pankkikortti ei kelpaa, joten seik-
kailen etsimään lyhintä reittiä pankkiauto-
maatille.

klo 17.00
Saavun kaikesta ravaamisesta väsyneenä ko-
tiin. Totean orastavan päänsäryn. Istahdan 
tietokoneen ääreen ja tarkastan päivän uu-
tisotsikot toivoen, että päänsärky ja väsymys 
katoaisivat. Totean, etteivät katoa. Nyt on 
otettava järeät keinot käyttöön. Burana ja pit-
kä kuuma suihku.

klo 17.30
Saavun suihkusta, olokin on hieman kohentu-
nut. Päätän syödä vähän, vaikka sitseillä onkin 
ruokaa taas luvassa. Avec saapuu paikalle.

klo 18.00
Totean, että sitsien alkuun on sittenkin enää 
puolitoista tuntia, ja matkaankin olisi varat-
tava aikaa. Totean myöskin, että olen edelleen 
kylpytakissa, ja tukkani on märkä. Muis-
tan myös, että pukuni helma pitää sittenkin 
kääntää. Istahdan lattialle ompelemaan. Alkaa 
näyttää siltä, että myöhästyn.

klo 18.15
Tukkani on edelleen märkä. Puvun helmasta 
on kolmasosa käännetty. Ei tule mitään. Ker-
jään sääliä avecilta, joka lupautuu harsimaan 
helmaa, kunhan näytän tarkalleen miten se ta-
pahtuu. Avec myös muistuttaa, että sitsit itse-
asiassa alkavat vasta kahdeksalta, 19.30 alkavat 
vasta kokkarit. Uuden toivon turvin ryntään 
kuivaamaan tukkaani ja meikkaamaan.

Miten myöhästyt wappusitseiltä: vaiheittainen opas.

Kaksi viikkoa ennen sitsejä:
Tänä vuonna sitsit yllättivät hieman nurkan 
takaa pakollisella teemallaan. Ensireaktio-
ni oli kuitenkin “jee, kerrankin teemasitsit”. 
Tämän jälkeen alkoi perinteinen asustuksen 
miettiminen. Ensimmäisen kerran teema tök-
ki, kun tajuntaani iskostui, ettei venetsialaiset 
karnevaalit sittenkään ehkä sovi perinteiseen 
pupunkorva-lookkiini. Sitten muistin, että 
olinkin ajatellut pukea sitseille uusimman 
mekkoni, joten mieleni huojentui. Googlet-
telin laiskasti muutamia naamioita pilailuväli-
nekaupoista ja keskityin pääsiäisen viettoon.

Viikko ennen sitsejä:
Palaudun pääsiäisen vietosta, ja joskus lop-
puviikosta muistan sitsit. Lisää naamioiden 
googlettelua ja muutama linkkivinkki kave-
reilta, jotka jo ovat ostaneet naamionsa. Pää-
tän olla kerrankin ajoissa sitseillä. Nythän se 
on helppoa, koska puku on a) päätetty ja b) 
valmis.

3 vuorokautta ennen sitsejä:
Ainiin, naamiot. Totean, että en jaksa raahau-
tua minnekään oikeaan pilailuvälinekaup-
paan, joten katsastan Tapiolan valikoimat. 
Ostan kolme naamiota, tarkoituksena tyrkyt-
tää niistä yksi vastahankaiselle avecille.

Vuorokausi ennen sitsejä:
Hitto, se naamio vaatii kyllä vähän käsittelyä 
sopiakseen pukuni kanssa yhteen. Paniikki-
ryntays tiimariin juuri ennen sulkemisaikaa. 
Tällä kertaa onni oli myötä, ja sain sopivia 
tuunaustarvikkeita varsin sopivaan hintaan. 
Huh!

Sitsipäivä:
Olen rauhassa töissä, alkavathan sitsit vasta 

Teksti: Inga Miettinen 
Kuva: Annu Myllyniemi
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klo 18.45
Puvun helma on käännetty. Tukkani on suu-
rinpiirtein kuiva, ja meikkaus aloitettu. Avec 
alkaa ostaa lentolippuja äidilleen. Koetan ho-
puttaa, ja jatkan meikkaamista.

klo 19.15
Lentolippujen ostaminen on edelleen kesken, 
meikkaus on valmis. Totean naamion olevan 
vielä koristelematta, ja ryntään etsimään tii-
marista ostamaani glitteriä.

klo 19.30
Lentoliput on ostettu ja avec on pukeutunut. 
Hitto, tukka on edelleen voi poninhännällä. 
Säntään takaisin peilin eteen pinnejä etsien.

klo 19.50
Tukka on kunnossa, avec on valmis. Toteam-
me, ettei busseja kulje mitenkään järkevästi. 

Päätämme turvautua autoon. Vimmattu tava-
roiden etsiminen alkaa. Tavaroiden etsimistä 
vaikeuttaa huomattavasti aiempien vaiheiden 
tiimellyksessä lattialle ja tasoille kerääntynyt 
ylimääräinen roina. Lisäksi naamioni glitteri 
ei ole kuivunut. Kuivaan sitä hiustenkuivaa-
jalla. Avec etsii avaimia.

klo 20.02
Ryntäämme kohti autoa, koetan olla kompas-
telematta korkoihini ja sotkematta kenkiäni. 
Liikennevalot ovat meitä vastaan. Kiroilem-
me.

klo 20.13
Saavumme sitseille kevyesti puuskuttaen. 
”Hyvät ystävät” on jo laulettu, mutta alku-
ruoka on kesken. Ei tämä nyt ihan suunnitel-
mien mukaan mennyt. Taaskaan.

Vaivoin luotua sitsi-lookia täytyy toki pitää yllä vielä juhlan alettuakin.



12

Alkorytmi 2/2006

että suurin osa saapuisi sitseille minimivarus-
tuksessa – tällä kertaa sisään ei ollut tulemista 
ilman jonkinlaista naamiota. Keskivertosit-
saajalla oli kuitenkin naamion lisäksi viitta 
hartioilla tai tekotukka päässä. Ja muutaman 
jaksajan asuste oli todella viimeistelty.

Ruokapuoli sen sijaan floppasi hyvän 
tomaatti-mozzarellasalaatin jälkeen geneeri-
seen jauhelihapastaan (toim.huom. wappusit-
sien ruoka oli kinkkupastaa). Jälkiruokatarjoi-
lun perinteinen munkki ei yllättänyt suuntaan 
saati toiseen, mutta kahvimaidon puute jäi 
harmittamaan. Juomapuolesta jäi vieläkin 
epäselväksi, pitikö alkujuomana tarjoillun lit-
kun olla simaa – mausta sitä ei ainakaan olisi 
tunnistanut.

Oman erityisen lisänsä tämänkertaiseen 
toivat pillit, joita ainakin meidän pöytään oli 
jostain ilmestynyt. Muun muassa nenään-
mahtuvia snapseja oli erittäin kätevä imuroida 
pillin avustuksella. 

Huomio: Humalatilan derivaatta 
sitsien alussa on yllättävän kor-

kea. Tämä nousee erityisen 
selvästi esiin saavuttaessa 

sitseil- le esimerkiksi 
tunnin myö- hässä 

varsinkin jos itse 
on vielä täysin 

selvä. Jo tun-
nin etumat-

kassa on 

Ännässä vuodessa suhtautuminen sitseihin 
muuttuu aika radikaalisti. Alkuvuosien ko-
hokohdasta muovautuu pikku hiljaa yksi 
tinaustuokio muiden joukossa, ja oma panos-
taminen jää puvun päällekiskaisuun. Erilaiset 
sitsiteemat alkavat jo tuntua turhalta koris-
teelta ihan hyvän perusreseptin päällä. On-
neksi muutama haihatus onnistuu kuitenkin 
säväyttämään.

Wappusitsien naamiaisteemaan 
oli tällä kertaa panostettu 
tosissaan. Varsinkin 
muutamille asuko-
konaisuuksille on 
ihan pakko nostaa 
kuvitteellista hattua 
ja ihmetellä, mistä 
itsekin löytäisi saman 
energian sitseille val-
mistautumiseen. 
Oma veik-
kauk-
seni 
oli, 

Entäs ne sitsit sitten?
Teksti: Tuukka Haapasalo 

Melutasokaavio: Vesa Pirilä
Kuvat: Tuukka Haapasalo ja Annu Myllyniemi

Kokonaisarvosana: 8,5 
Plussaa: naamiaisasut
Miinusta: ruokapuolen kämmit
Lopputulos: verinen polvi

Nenään mahtui snapsi, 
pillillä kun sen sinne napsi.

kiinniotettavaa…
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Wappusitsien 2006 melutaso (dB) kellonajan funktiona.  Oikealla on 
merkitty kullekin esimerkkimelutasolle (vaakaviivat) merkitty suosi-
teltava enimmäisaltistusaika, minkä kuluttua alkaa mahdollisesti syntyä 
kuulovaurioita.

kiinniotettavaa…
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Kännykkämarkkinoille äskettäin julkaistu elämänhallintaohjelma jAlkaMetri 
on jo hetken aikaa järisyttänyt matkapuhelinalaa. Tämä kansan syviin riveihin 
vetoava jymysovellus on täysin mullistanut tavallisen kaduntallaajan arkielämän. 
Rytmiryhmä testaa nyt yksinoikeudella tätä mobiiliteknologian kuumaa perunaa.

Kännyköitä on jo pitkään käytetty muuhunkin 
kuin soittamiseen tai viestimiseen; puhelimis-
sa on nykyään vakiona monenlaisia apuoh-
jelmia ja pelejä, ja niihin haettavissa olevien 
ohjelmistojen määrä on valtava. Vaikka vali-
koima on laaja, ei testiryhmämme kuitenkaan 
ollut törmännyt yhteenkään alkoholinkäytön 
kirjanpito-ohjelmaan ennen jAlkaMetriä.

Tarve alkoholikirjanpitoon on selkeästi 
olemassa. Pitkän suorituksen jälkeen on yllät-
tävän hankala muistella, missä järjestyksessä ja 
kuinka paljon eri juomia on nautittu. Kunnon 
kestävyystankkauksen jälkeen voi useamman-
kin juoman nauttiminen unohtua kokonaan. 
Epävarma käsitys treenin juomamääristä saat-
taa aiheuttaa vääristyneen kuvan omasta kun-
nosta. Pitkän suorituksen jälkeenhän pitäisi 
kehon antaa palautua tarpeeksi.

Käytännön kokemus on osoittanut, että 
alkoholinkäytön kirjanpitoon eivät perinteiset 
menetelmät ole riittäviä. Kilpailutilanteeseen 
ei välttämättä ole voitu valmistautua kun-

nolla, sillä 
suorituksiin 
saatetaan 
lähteä en-
nakoimatta. 
Kirjanpitoa 
ei siis voi 
jättää erityis-
tarvikkeiden 

varaan.
jAlkaMet-

ri tuo vihdoin 
ratkaisun tä-
hän kansa-
kuntaamme 
pitkään vai-
vanneeseen 
ongelmaan. 
Kännykkään 
ilmaiseksi la-
dattavissa ole-
va ohjelma tuo alkoholinkäytön kirjanpidon 
omaan puhelimeesi. Suoritustilanteessa riittää 
juoman nauttimisen yhteydessä kaivaa kän-
nykkä esiin ja tallentaa suoritus valitsemalla 
listasta nautittu juoma. Kattava juomalista 
sisältää perinteisten kaljojen, siiderien ja vis-
kien lisäksi myös uudemmat tulokkaat, kuten 
esimerkiksi hauen sekä isukin keihään.

Ohjelma laskee suorituksen aikana tree-
naajan kuntoindeksin (veren alkoholipitoi-
suus, promilleja) reaaliaikaisesti, ja kertoo 
kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä on palau-
tunut. jAlkaMetri myös antaa kunkin juoman 
jälkeen pitkän tutkimuksen pohjalta laaditun 
tilastolliseen analyysiin perustuvan algoritmin 
laskeman palautteen suorituksen sen hetkises-
tä tilanteesta, joka auttaa illan ohjelman ko-
konaisvaltaisuuden ylläpitämisessä.

jAlkaMetriRytmiryhmä testaa:

jAlkaMetri näyttää reaaliai-
kaisen kuntoindeksin

Ohjelma antaa välitöntä pa-
lautetta treenaajalle

Tuukka Haapasalo
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Haastattelu yksinoikeudella
Vain Alkorytmissä!

jAlkaMetri on vapaasti ladattavissa omaan puhelimeesi osoitteesta 
http://www.niksula.hut.fi/~thaapasa/jalkametri/jAlkaMetri.jad. 
Ohjelma vaatii toimiakseen cldc 1.1:n sekä midp 2:n. 

Rytmiryhmä sai pitkän taivuttelun jälkeen 
suostuteltua ohjelman laatijan, ohjelmis-
tokehittelijä Tuukka Haapasalon, haastat-
teluun.

Rytmiryhmä: Mikä inspiroi Teidät luo-
maan jAlkaMetrin? Mistä keksitte 
idean tähän ohjelmaan?

Tuukka Haapasalo: No mä funtsasin tosa, 
et ois varmaan ihan jees tietää, et mitä 
kaikkee sitä on tullu vedettyy. Ku aina 
aamulla se ei oo ihan selvää. Sit mä 
aattelin, et kaipa sen vois vaik skodata 
itte, ku emmä jaksanu ees tsekata, et 
löytyskö sellast jostain muualta. Juu 
nou.

RR: Treenaajalle kuntoindeksi on todella 
tärkeä mittari, varsinkin palautumista 
ajatellen. Mihin perustuu jAlkaMetrin 
kuntoindeksin laskenta?

TH: No mä googletin vähä ja satuin löy-
tää tollasen kaavan, jolla niinq voi 
laskee ton. Ei siin tarttenu muuta ku 
painon ja et onks mies vai naine, se oli 
iha simpöl. Sit mä kelasin, et ei ne ois 
sitä nettiin laittanu, jos sei ois tiätsä 
niinku oikee. Et kyl mä tähä luotan. 
Tää o jees.

RR: Millaista palautetta olet saanut ohjel-
man käyttäjiltä?

TH: No emmä tiiä, parin kaverin kans 
ollaan joskus treenattu yhessä nii sil-
lon kyl huomas, et kyl se siin reenis 
auttaa, ku näkee, et kuinka hyvin se 
ohjelma menee. Oha varsinki miehil 
aina vähä tarvetta tsekata, et kuinka 
hyvin jaksaa –

Jarmo Petrunovski (nimi muutettu): Joo, 
mä katoin, et äijä oli päässy edelle, 
korkeemmat promillet! Piti vetää hir-
vee spurtti siihen, et sai kaverin kiinni. 
Mut kyl mä lopuks vedin paremmat 
pisteet siitä treenistä!

TH: Joo, äijä voitti kyl sil kertaa. Mut 
next taim, next taim…

RR: Mihin ohjelmiston nimi jAlkaMetri 
viittaa? Mikä on tarina nimen takana?

TH: No, meitsi oli kirjottamas mun nok-
supoksulla jotain ideoit, nii laitoin vaa 
et ”kalja”, mut sielthä tuliki ”jalka”! Se 
sit jotenki siitä irtos tän softan nimeks, 
ja alkometristä toi loppu tietty.

RR: Kiitoksia, ohjelmistokehittelijä 
Tuukka Haapasalo, tästä haastatte-
lusta.

TH: Jooei mitää. Hei eisul sattuis olee 
yhtä bissee? Mul pitäs alkaa reeni nyt, 
mut ei sattunu ny mukaa – tai hei pistä 
pari, nii saan tän hyvin alkuu.
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Vesa Pirilä on 22-vuotias tekniikan ylioppi-
las. Hän asuu kirjoittamishetkellä Espoossa. 
Hän on freelance-toimittajana julkaissut 
artikkelejaan muun muassa Esposessa ja Ilta-
Sanomien yleisönosastolla.  Hän on käynyt 
27 maassa ja tilanteen kehitystä voi seurata 
world66-palvelussa osoitteessa http://www.
world66.com/world/member/lohhari.

Kun hain himoittuun Alkorytmin ulkomaan-
kirjeenvaihtajan virkaan, vaalilupaukseni oli 
viettää mahdollisimman vähän aikaa Suomes-
sa. Vuoden kymmenentenä päivänä lähdin lu-
nastamaan lupaustani rusinaisen Jerez-viinin 
syntysijoille. Kyseinen tuote tunnetaan maa-
ilmalla paremmin englanninkielisellä nimel-
lään, sherrynä.

Tarkoituksena on aloittaa Alkorytmis-
sä enemmän tai vähemmän säännöllinen 
matkaopassarja, jossa tutustutaan vieraisiin 

paikkoihin ja 
kulttuureihin. 
Ensimmäinen 
osa suuntau-
tuu Lounais- 
Espanjaan, An- 
dalusian maa-
kuntaan (esp. 
Andalucía).

Välimeren 
ja Atlantin 
puolille ulot-
tuvan Andalu-
sian ilmasto on 
lauhkea, mutta 
varsinkaan tal-
vella varsinaisia 
rantakelejä on 
turha odottaa. 

Tammikuun keskimääräinen päivän ylin läm-
pötila on 16°C ja yön alin 7°C, kesällä läm-
pötilat vaihtelevat 20–30°C välillä. Alueen 
pääkaupunki on Sevilla, joka on suunnilleen 
Helsingin kokoinen. Muut kaupungit ovat 
pienempiä, joten isoja kaupunkeja karttavien 
ei tarvitse pelätä.

Jerez de la Frontera

Valitsimme matkamme päämajapaikaksi it-
sensä Jerez de la Fronteran, josta sherrytilat 
eivät heti lopu. Valintaan vaikutti merkit-
tävästi myös se, että Ryanair lennätti mei-
dät kyseisen kaupungin lentokentälle lähes 
ilmaiseksi. Edestakaisten lentojen hinnaksi 
tuli Tampereelta Frankfurt Hahnin kautta 113 
euroa, veroineen. Matkan kustannuksia tai ra-
situksia tosin nostaa se, että Hahnissa täytyy 
viettää yö molempiin suuntiin. Menomatkalla 

Makean viinin lähteillä

 
Kuvat ja teksti: 
Vesa Pirilä
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vietimme lyhyen yön Hahnin lähellä olevassa 
majatalossa, mutta koska paluumatkalla aikaa 
oli melkein vuorokausi, kävimme käänty-
mässä Luxembourgissa, joka on noin tunnin 
matkan päässä. Luxembourgiin menee bussi, 
jonka lippu etukäteen ostettuna maksaa vain 
viisi euroa suuntaansa. Melkoisena yllätykse-
nä saimme bussiin noustessamme tietää, että 
kuskilta hinta onkin 20 euroa, joten toivo-
timme hyvää päivänjatkoa ja palasimme auto-
vuokraamon tiskille.

Tapanamme on ollut varata budjettiystä-
vällinen majoitus etukäteen Internetin väli-
tyksellä, mutta tällä kertaa tehtävä osoittautui 
vaikeaksi. Alueella ei varsinaisesti tunnettu kä-
sitettä hostelli, eikä hotellejakaan 
ollut liiaksi asti. Päädyimme Je-
rezin keskustassa olevaan Nuevo 
Hoteliin [1] joka, kuten useim-
mat muutkin ”uudet” yritykset, 
oli melko vanha. Hotelli oli kui-
tenkin käytävän toisesta päästä 
kantautuvaa kuorsausta lukuun-
ottamatta rauhallinen, siisti ja 
kohtuuhintainen. Huoneissa 
oli myös omat peseytymistilat. 
Vuokra-auton olisi ainakin näin 
sesongin ulkopuolella saanut py-
säköityä ilmaiseksi oven eteen, 
mikä oli aiempien espanjakoke-
musten jälkeen melko yllättävää. 
Useimmat kansainväliset auto-
vuokraamoketjut toimivatkin 
vähintään Jerezin lentokentällä.

Ensi töiksemme vierailimme 
Gonzalez Byass’n [2] sherryti-
lalla, joka sijaitsee lyhyen kä-
velymatkan päässä kaupungin 
keskustasta. Tilalla järjestetään 
säännöllisesti opastettuja kier-
roksia, joita pidetään ainakin es-
panjaksi, englanniksi ja saksaksi. 

Opas oli erittäin sujuva kaikissa näissä kielis-
sä ja kierrosta oli helppo seurata. Kahdeksan 
euroisen hintaiseen kierrokseen sisältyi käyn-
ti kypsytysvarastoissa ja matkamuistomyy-
mälässä, johdatus sherryn valmistamiseen ja 
maistiaisia tilan laadukkaista sherryistä. Myös 
kaupungin muut tilat, muun muassa Domecq 
ja Osborne järjestävät kierroksia, mutta niille 
emme ehtineet.

Andalusia on sherryn lisäksi kuuluisa he-
vosistaan, joiden balettimaista esiintymistä osa 
seurueestamme kävikin katsomassa. Esitys oli 
ratsastuskoulussa, jonka nimi on Fundación 
Real Escuela Andaluza Del Arte Ecuestre [3] 
ja sen hinta oli käyntimme aikaan 17 euroa. 
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Kaupungissa oli espanjalaiseen tapaan myös 
härkätaisteluareena, mutta siellä ei pidetty esi-
tyksiä talvisin.

Kaupungin ehkä suositeltavin nähtävyys 
on Jerezin linnassa, Alcázarissa, sijaitseva cá-
mara oscura [4], eli pimeä huone, josta pys-
tyy jännittävän optiikan avulla näkemään 
koko kaupungin yläviistosta. Reaaliaikaisen 
renderöinnin tarkkuus oli hämmästyttävä ja 
kuvassa ei havaittu pienintäkään nykimistä tai 
viivettä. Järjestelmässä tornin huipulle sijoite-
tut peilit ja linssit muodostavat erittäin tarkan 
kuvan ympäröivästä maailmasta henkilökun-
nan operoimalle koveralle projektiopinnalle. 
Oli jännittävää vakoilla kaupunkilaisten toi-
mintaa ja paikkoja joissa olimme hetkeä aiem-
min käyneet. Vastaavanlainen järjestelmä on 
asennettu myös naapurikaupunkiin Cádiziin.

Sevilla

Jerezistä teimme päivän mittaisia ekskursioita 
naapurikaupunkeihin. Cádiziin ja Sevillaan 
pääsee kätevästi junalla ja Sevillasta päässee 
jatkamaan myös kauemmas. Junaliikennet-
tä Espanjassa hoitaa RENFE [5] ja verkosto 
on melko kattava. Paikallisliikennettä ajetaan 
myös busseilla ja bussien aikatauluja löytyy 
Movelian sivustolta [6].

Sevilla on alueen kaupungeista suurin 
ja siellä on eniten kauppoja ja muuta kau-
punkimaista. Sevillassa on niin valtavasti 
kenkäkauppoja, että paljon muuta ei ostoska-
dulle tuntunut mahtuvankaan. Kaupungissa 
on myös vakuuttava katedraali. Parturikäyn-
ti Sevillassa maksaa noin 8 euroa, joten jos 
osaa kuvailla pulisonkiensa toivottua muotoa 
espanjaksi, käynti kannattaa jättää Suomen 
sijaan sinne. Junamatka Sevillaan maksoi 
paikallisjuna Andalucía Exprésillä 6,25 euroa 
suuntaansa ja kesti noin tunnin.

Cádiz

Toinen päivämatka suuntautui läntisen Eu-
roopan vanhimpaan säilyneeseen kaupunkiin, 
Cádiziin. Myös sinne menimme junalla ja 
hintaa matkalla oli vain 3,40 euroa. Cádiz on 
vierailemistamme kaupungeista ainoa, joka si-
jaitsee Atlantin rannalla ja kaupungissa onkin 
myös hiekkarantoja, jotka talvikaudella tosin 
ammottivat tyhjyyttään. Kaupungissa oli vä-
hän varsinaista tehtävää, mutta tunnelma oli 
eteläeurooppalaisten rantakaupunkien tapaan 
viihtyisä. Meren äärellä olevassa puistossa oli 
erikoisia, isoja puita, joihin voi vaikka kiivetä 
(ja joista voi vaikka pudota).

Gibraltar

Yhden päivän käytimme ajamalla vuok-
ra-autoilla Ison-Britannian hallinnoimalle 
Gibraltarille, joka on itse asiassa vain pieni 
kallioinen niemi. Gibraltarille oli hyvin vai-
kea päästä julkisilla liikennevälineillä, sillä sen 
lähelle ei mennyt junaa. Bussilla olisi luulta-
vasti päässyt, mutta se olisi ollut hidasta ja 
kallista. 1,2 litran tehomyllyllä varustetun Fiat 
Punton vuokraaminen maksoi 50 euroa päi-
vältä, isommasta autosta olisi helposti voinut 
maksaa satakin euroa, jos niitä vain olisi ollut 
saatavilla. Vuokrasimme autot Jerezin rauta-
tieasemalla sijaitsevasta Bahía Rent a Car’n 
[7] toimipisteestä.

Gibraltar on kuuluisa apinoistaan, jotka 
vuonna 1704 tulivat Iso-Britanniasta valtaa-
maan alueen amiraali Sir George Rooken 
johdolla. ”Kivellä” asustavat brittien lisäksi 
Euroopan ainoat villit apinat. Legendan mu-
kaan näiden makakien jättäessä saaren, myös 
Britit lähtevät. Taksikuskin mukaan makakeja 
on vain noin 160 kappaletta, mikä ei kuulosta 
mahdottomalta urakalta…
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Gibraltarin kulttuuri ja 
ihmiset ovat varsin ai-
nutlaatuinen sekoitus 
kaikkia Ison 
Britannian 
osia, Ir-

lan-
tia ja 
välimeren 
henkeä. Eräässä 
pubissa näimme sekä 
skotlantilaisen että englan-
tilaisen jalkapallojoukkueen 
kaulaliinat ja irlantilaisten viskien tun-
nuksia. Tämä olisi Ison Britannian pää-
saarella varmasti mahdoton konsepti, mutta 
etäisessä siirtomaassa kaikki ovat yhtä.  Ilmei-
sesti keskinäiset erimielisyydet ovat paljon 
pienempiä kuin ero Espanjan kulttuuriin.

Arcos de la Frontera

Viimeisen tehokkaan perilläolopäivän käy-
timme Jerezin lähellä olevassa pienessä ky-
lässä, Arcosissa. Kylä peittää jyrkkäreunaisen 
kukkulan keskellä Andalusian maaseutua 
ja näkymät houkuttelivat ostamaan välittö-
mästi yhden kylän asunnoista ja viettämään 
muutaman vuoden parvekkeella pelaten po-
keria netissä. Miehet poimivat mandariine-
ja kylän pääkadun puista ja espresso maistui 
kahvilassa erityisen aromikkaalle. Kylän vie-
hättävyyttä ei suinkaan heikentänyt se, että 

päivä oli reissun aurinkoisin ja lämpimin. Ar-
cosiin pääsi bussilla Jerezistä rautatieaseman 
vieressä sijaitsevalta linja-autoasemalta.

Linkit:
[1] http://www.nuevohotel.com/
[2] http://www.gonzalezbyass.es/
[3] http://www.realescuela.org/
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/ 
     Camera_obscura
[5] http://www.renfe.es/
[6] http://www.movelia.es/
[7] http://www.bahiarentacar.com/
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härkä 20. 4. – 19. 5.

Peppu ylös tuolilta. Kesälomahuuma saa 
työnteon töksähtelemään toukokuun 
puolivälin jälkeen. Laita hauki kutemaan 
jo hyvissä ajoin kesäkokousta varten, 
muuten sinulle käy orvosti. Oletko 
sinkku? Kaipaat aistillisia virikkeitä, 
joten äläpä jännittele turhaan 
TiKnikillä. Vai oletko varattu? 
Pysyttele sisätiloissa ja muista 
lääkkeet.

kaksonen 20. 5. – 20. 6.

Luota vaistoosi. Alkukesän 
mouhosi johtaa väistämättä 
heinäkuun lopun tienoilla 
aktiiviseen kuuppaamiseen. 
Syksyn tenttikaudella on hyvä 
muistaa, että et vaan osaa! 
Oletko sinkku? Jussin jälkeen 
tekee mielesi uskaliaita kokeiluja. 
Muista Cosmon vinkit ja soita 
tutulle tyypille. Vai oletko varattu? 
Jos haluat suhteesi kestävän toimari-
sitsien jälkeenkin, muista housut!

rapu 21. 6. – 21. 7.

Voi orava! Älä nolostu, kun Uranus 
aiheuttaa pienen paljastuksen villistä 
puolestasi snapsiruletissa TiKnikin jat-

koilla. Oletko sinkku? Kesäkokouksessa 
on tiedossa sinulle helikopterishow. Flap 
flap. Vai oletko varattu? Määrämittainen 
Isukin keihäs sisäposkeen auttaa, kun 
huonotuulisuus iskee kesäkuun alussa.

SUURI TiK-HOROSKOOPPI KESÄLLE
sangen normaalia t@htikarttaa tut-
kailivat hanna salmén, mari tyllinen 
ja paula hellemaa.

Kuva: Tomas Günther
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leijona 22. 7. – 22. 8.

Nosta kytkintä. Merkurius alistaa sinut 
maailmanlopun googolplekseille ja perus 
jussi on taattu. Hiljaiselon jälkeen 19. 
elokuuta muodostuu melkoiseksi normi 
päiväksi. Oletko sinkku? Õllesummerin 
jälkeinen aamu  ely2, heräät Mustikka-
maalta. Vai oletko varattu? Pidä tunkkis 
toukokuun lopulla.

neitsyt 23. 8. – 21. 9.

Höyryt pihalle. Olet työn uuvuttama 
ja ansaitset huvia. TiKnikin jatkoilla 

joudut miettimään pitäiskö mennä 
ihan pöytään, jotta saadaan snapsi-

mylly pyörimään. Syyskuun tent-
tikaudella akhvi on voimasana. 
Oletko sinkku? Herttainen 
”Jamoi!” sulattaa turhan viileän 
tyypin 11. kesäkuuta. Vai oletko 
varattu? Älä synkistele, vaan 
muista kesäkokouksessa jalka 
mk.

vaaka 22. 9. – 22. 10.

Kiltteydelle kyytiä. Heittäy-
dyt vastuuttomaksi ja Maunon 

päivä 19. 8. vie sinut lappeen Ran-
nalle. Ota töistä ”sairaslomaa”, 

kun on sei päässä. Kesätenttien 
tulokset: Plop. Plop. Palkitse itsesi 

jalalla. Oletko sinkku? Olet epävarma 
uuden tuttavuuden suhteen nuotioil-

lassa. Jännitys laskee, kun jatkatte Etnolle. 
Vai oletko varattu? Heinäkuun lopulla 
”izvinitsevo” ei ole mikään selitys.

skorpioni 23. 10. –21. 11.

Uskallus palkitaan. Kesäkokouksessa 
power-urheilu kiinnostaa kiviäkin, joten 
keksi jotain uutta. Uranus sotkee tent-
tikautesi syyskuussa. Huohokki. Oletko 
sinkku? Älä haikaile työihastuksen perään, 
sillä Ilosaarirockin tappiosi tulee kuiten-
kin esille. Vai oletko varattu? Pluto saa 
intohimosi alamaihin jussina, pyydä Kir-
maraattorilta neuvoa.

jousimies 22. 11. – 20. 12.

Maltti haltuun. Älä polta päreitäsi 
Raumanmeren juhannuksessa, vaikka 
”ihmiset, joiden kanssa ryyppäät” ovat 
totally gay wasted. Kostosi on suloinen 
heinäkuun lopussa – ota välitön Gal-
lows, mutta muista millainen päivä sulla 
on huomenna. Oletko sinkku? Venus 
muuttaa sinut miesmagneetiksi TiKnikin 
jatkoilla, varo oksupoksuja! Vai oletko 
varattu? Merkurius tekee sinusta kiukku-
pussin heinäkuun alussa. Älä haasta riitaa 
kultasi kanssa, tai saat pleksata yksin ke-
säkokouksessa.

kauris 21. 12. – 19. 1.

Bilehileen onnenpäivät. Saat järgeviä 
muistoja Maunon päivänä ja muista sanoa 
kyllä viime hetken kutsulle syyskuun kes-
kivaiheilla. Sitä seuraavaa liskojen yötä 
on hyvä mennä parantelemaan Isukkiin. 
Oletko sinkku? Pikatuttavuus saattaa pal-
jastaa tunteensa TiKnikillä. Sano “eieiei”. 
Vai oletko varattu? Elokuun 26. päivänä 
käyt todella kuumana, tempaa/lemppaa 
kumppanisi spontaaniin puolijulkiseen 
pokeri-iltaan.

Jatkuu sivulla 23.
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Tanska

Tanskan Fredrikshavnissa aamu valkenee pil-
vettömältä taivaalta. Viileähkö merituuli pitää 
kirkkaana paistavan auringon lämpövaikutuk-
sen pienenä. Aurinkoinen sää jatkuu Jyllannin 
perinteikkäissä kaupungeissa Aalborgissa ja 
Århusissa. Paiste kutsuu paikallisväestön ker-
rostalojen suojaisille sisäpihoille nauttimaan 
vahvoja alkoholijuomia. Saattaapa satunnai-
nen ohikulkijakin saada kutsun mukaan.

Poutaista on myös Fynin saarella. Odensen il-
ma on kirkas mutta sisätilat hieman savuisia. 
Kauniin päivän voi viettää esimerkiksi Svend-
borgin idyllisessä satamakaupungissa ihaillen 
läheisille saarille kulkevien lauttojen pyöri-
mistä satamassa. 

Pyhäpäivisin Tanskassakin ovat putiikit kiin-
ni, mutta ainakin Køgessä on siitä huolimatta 
avonaisia kebab-ravintoloita. Aurinko paistaa 
ja lämpökin alkaa kohota. Pilvetöntä on myös 
läheisessä Roskildessä, mikä lupaa hyvää ke-
sän festivaalivieraille.

Kööpenhaminassa sää on kuin muuallakin 
Tanskassa, pilvipoutaista ja aurinko vilahtelee. 

Mainio sää kaupungilla hengailuun. Terassit 
ovat auki!

Ruotsi

Siinä missä Tanska on aurinkoinen ja iloinen 
paikka, on sää Ruotsin puolella huomattavas-
ti kosteampaa. Malmössä ilma näyttää vielä 
lupaavalta, mutta se johtunee vain Tanskan 
läheisyydestä. Landskronaan saavuttaessa al-
kaa kuitenkin pilvistyä ja sadepisarat antavat 

Lomasää – Ruotsi ja Tanska
Sääennuste: Niko Setälä,  Kuva: Tomas Günther

Kesän saapuessa monen mieli tekee 
matkaamaan. Jännittäen mietitään, 
minne kannattaisi mennä. Missä olisi 
hyvät säät ja aurinkoista. Alkorytmi 
antaa tukea lomamatkan kohdista-
miselle ennustaen empiriaan perus-
tuvan lomasään eräisiin keskeisiin 
pohjoismaisiin lomakohteisiin.

Säämies Niksu
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merkkejä itsestään. Helsingborgissa sadekuu-
rot realisoituvat, mutta sade on suhteellisen 
kevyttä ja aurinko pilkistelee pilvien välistä.

Sade yltyy tihkusta rankkasateeksi Halmsta-
dissa. Kaupunki ei todellakaan näytä parhaita 
puoliaan. Yötä kohden sade kuitenkin heikke-
nee ja Jönköpingissä ilma onkin jo poutainen, 
joskin kylmä. Vätternin aavalta puhaltava ko-
lea tuuli saa ihon kananlihalle.

Norrköpingissä on samanlainen aurinko 
paistaa ja vettä sataa -ilmasto kuin Helsing-
borgissa. Eskilstunaan asti sateet eivät yllä, ja 
kaupungissa onkin merkittävä katupölyongel-
ma. Örebro ja Skövde ovat samalla säävyöhyk-
keellä: poutaista eikä mitään erikoista.

Göteborgin ilmasto ei houkuttele viettämään 
kesäpäivää terassilla. Vettä sataa aikaisesta aa-
musta alkaen ja sade jatkuu iltaan asti muuta-
min tauoin. Pilvet roikkuvat matalalla, joten 
näkyvyys ei päätä huimaa.

Tukholmassa aamu alkaa harmaana ja ilma on 
kostea. Sateen uhka leijuu päällä jatkuvasti, 
mutta pisaroita alkaa tipahdella vasta päivem-
mällä. Yöllä on poutaista mutta koleahkoa. 
Linköpingissä on pilvistä mutta lämmintä, 
aurinkokin pilkistää välillä pilvien välistä. Il-
taa kohden pieniä sadekuuroja, mikä onkin 
vihertävälle kaupungille hyväksi.

Suomi

Kun lomaltapaluun aika koittaa, Suomessa 
sataa vettä.

vesimies 20. 1. – 17. 2.

Tiukkaa toimintaa. ”Huoh.” tulee tutuksi 
tenttikaudella. Venus kohottaa suosio-
tasi ja normi elokuisen perjantai-illan jäl-
keen sinulla on rapu päässä. Kommentoit 
”mjoo-o.” irkissä. Oletko sinkku? Tun-
teesi erästä ihq-kemistiä kohtaan muut-
tuvat aiempaa kiihkeämpään suuntaan 
heinäkuun lopulla. Etene hitaasti. Vai 
oletko varattu? Muistakaa toisianne mau-
noilla tekstareilla, jotta suhteenne pysyy 
koossa kesäkuun 18. jälkeen.

kalat 18. 2. – 20. 3.

Ryyppyseura kunniaan. Jotta Neptunuk-
sen tuoma alakuloisuus talttuu: välitön 
Keltsu! Jussina innostut tarjoilemaan use-
asti 6 jallukolaa ja 2 gintoniccia – muista 
kuitenkin Kokku tasuda! Oletko sinkku? 
Älä haikaile saavuttamattoman perään, 
vaan lähtekää yhdessä tumuttamaan 
elokuun lopulla. Vai oletko varattu? 
Lelust jalka mk kultasi kanssa elokuun 
alkupuolella. Vihjaa, että jätit kiltakalsarit 
kotiin.

oinas 21. 3. – 19. 4.

Tunnusta kiltalaisille. Kerro heille, kuinka 
tärkeitä he ovat sinulle ensipuraisun jälkei-
sessä huutomouhussasi kesäkokouksessa. 
Muista TiKnikillä, että aina on vaihtoehto 
ja voit välttää vääryyden. Oletko sinkku? 
Tarjonnan katselu terassilla heinäkuun 
aikaan terästää flirttitaitojasi. !Perus 
Kallio. Vai oletko varattu? Venustakin 
kinostaa toukokuun lopulla. Romanttiset 
tähtitaivaat voit unohtaa.

TiK-horoskooppi jatkuu...
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Rytmikokki kokkaa
Madekeitto eli Matikkakatastrofi

Made on kala, josta saa vähällä vaivalla 
herkullisen kalakeiton, jos vain tietää mitä 
tekee. Muussa tapauksessa mateesta saa 
aikaan suurella työllä ja vaivalla varsin kel-
vollisen kotikatastrofin.

Valmistusaineet (kattilallinen):

 1 kokonainen pieni made 
 muutama iso peruna
 pari sipulia
 puoli vaaksaa purjosipulia
 muutama porkkana
 mausteita maun mukaan

Aineisiin ei kuulu maitoa, koska maidon lait-
taminen kalakeittoon on niin suuri synti, ettei 
sitä saa taivaassakaan anteeksi. 

Valmistusohjeet:

Huuhdo kalaa keittiön kuumavesihanan al-
la ja hankaa sitä samalla veitsellä poistaakse-
si nahan mustan osan. Perkaa made. Mikäli 
kokilla ei ole aavistustakaan siitä, miten ka-
la perataan, kannattaa pyytää jotakuta asian 
edes hieman paremmin osaavaa tekemään se. 
Koska itse menettelin juuri näin, en voi antaa 
tähän parempia ohjeita, paitsi että kannattaa 
olla varovainen sappirakon kanssa.

Fileoi kalasta kaikki tunnistamasi syötäväksi 
kelpaavat osat. Mateen maksa on kuulemma 
herkullista, mutta tähän en voi antaa oma-
kohtaista lausuntoa, sillä ketään kyseisen eli-
men tunnistavaa henkilöä ei ollut paikalla.

Irrota mateen pää ja selkäranka ja laita ne 
kiehumaan vähään veteen. Poistu keittiöstä 
pariksi minuutiksi ja palaa takaisin, kun kuu-
let ylikiehuneen veden höyrystyvän hellanle-
vyllä. Siivoa lainehtiva hella. Imuroi lattialta 
hellansiivouksen aikana pudonneen lasikan-
nen sirpaleet. Laita kattila uudelleen tulelle ja 
vahdi sitä silmä kovana. Siivoa hella uudelleen 
huomattuasi keiton kiehuneen ylitse täysin 
varoittamatta. Laita kattila kolmannen kerran 
tulelle, mutta tällä kertaa ilman kantta. Astu 
imurin välttäneen lasinsirpaleen päälle ja läh-
de etsimään laastaria. Anna liemen kiehua hil-
jaisella teholla puolisen tuntia.

Kuori vihannekset ja pilko ne. Pilko ma-
defileet pienemmiksi. Siivilöi mateen pää ja 
ruodot pois liemestä. Nypi syötävänkokoiset 
fileoinnissa ruotoihin kiinni jääneet kalankap-
paleet irti ja laita ne muun kalan joukkoon. 
Laita liemi takaisin kattilaan ja lisää siihen 
puuttuvat ainekset. Mausta suolalla ja pip-
purilla sekä erilaisilla yrttisekoituksella maun 
mukaan. Anna kiehua kunnes perunat ovat 
pehmeitä. Lopuksi älä lisää kattilaan lasillista 
maitoa.

Tommi Syrjänen
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Hyvä tohtori, miten löydän paikkani sitsien 
alussa?

Tikkiläinen

Hyvä Tikkiläinen, tähän on helppo algoritmi. 
Aloita satunnaisesta tyhjästä paikasta ja istu 
siihen. Jos se ei näytä oikealta, kokeile uutta 
satunnaista paikkaa. Algoritmi pysähtyy mel-
ko nopeasti, sillä tyhjien paikkojen määrä vä-
henee tasaisesti ennen sitsien alkua.

Skoolaan sitseillä aina väärään suuntaan. 
Mikä avuksi?

Mies vai nainen?

Hyvä Mies vai nainen, käänny ympäri ennen 
skoolausta. Toinen vaihtoehto on väittää, että 
vierustoverisi skoolaavat väärin.

Apua, sitsit hajosivat käsiin jo ennen pääruo-
kaa! Olen lukkarina, mutta miten saan väen 
laulamaan?

Ääni meni jo

Kirkko on ratkaissut tämän ongelman jo 
kauan sitten. Suuret irtonumerot kertovat 
näkyvästi kaikille, mikä virsi seuraavana on 
vuorossa. Voit itse valita, minkä lehden irto-
numeroita käytät, kunhan niitä on vähintään 
kymmenen: pienemmät kantaluvut voivat ol-
la vaikeita ymmärtää.

Miten valitsen seuraavan laulun?
Muistatko vielä sen virren

Hyvä Muistatko, tietenkin numeron perus-
teella. Alkulukuja kannattaa suosia, mutta 
tässä on muutamia tarkempia muistisääntö-
jä. Vahva valinta on 22 = 2 × 11, koska siinä 
on kaksi ja kaksi yhtä. Fibonaccin luvut ovat 
myös hyviä, koska sarjassa on menneisyys ja 
tulevaisuus: esimerkiksi luvun 89 jälkeen tulee 
muinaisten egyptiläistenkin suosima luku 144. 
Seuraava eli 233 on myös suositeltava, koska se 
on lisäksi alkuluku ja siis ikuinen.

Kannattaa toki myös varmistaa, että valit-
semasi numero löytyy käyttämästäsi laulukir-
jasta tai -läsystä.

Miten vältyn aamuisilta ravuilta?
Sitsaaja

Ennaltaehkäisy on tärkeintä. Rapuja on useita 
eri lajeja, joten keinojakin on monia. Esimer-
kiksi rapuhämähäkki vaanii saalistaan kukissa, 
joten vältä niitä. Jokiravuista ei ole vaaraa kyl-
minä talviaamuina, sillä ne ovat silloin puoli-
horroksessa. Muulloin auttaa kirkas valaistus 
– ravuthan liikkuvat hämärässä. Katkarapuja 
voit pyydystää esimerkiksi perhoshaavilla, 
mutta muista tarkistaa paikalliset ravustus-
määräykset ja viedä haavin sisältö turvalliseen 
paikkaan. Älä pyydystä taskurapuja, sillä ne 
ovat viisaita ja avuliaita.

Dr. Taschenkrebs vastaa kysymyksiin

Tällä kertaa erikoisasiantuntijamme pohtii lukijakunnan sitsiaiheisten ongelmien ratkaisukeinoja. 
Omia kysymyksiäsi voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen alkorytmi@niksula.hut.fi.
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Pikku-tikkiläisen
puuhapalsta

Riku Saikkonen, Teemu Takanen

F 2 E 0 � 4 6 C � 1 9 B A D 5 8
� 6 8 B 5 0 A 9 C E 4 D � 1 F 2
D 4 1 5 B F 2 � 8 6 0 A C E 9 �
A � C 9 1 8 E D � 2 5 F 6 0 B 4
2 � D A � 5 C 6 B 9 E 8 4 F 0 1
0 F 9 6 4 2 1 8 A � C 5 D B E �
� 1 5 8 E A B � 4 D F 0 9 2 C 6
B E 4 C 9 D 0 F 1 � 2 6 5 8 � A
1 9 A 4 F E D 0 5 C 8 � 2 6 � B
E B 2 D 6 C � 5 9 A 1 4 F � 8 0
C 0 6 F A � 8 1 2 B D � E 9 4 5
5 8 � � 2 B 9 4 F 0 6 E 1 C A D
4 C B 2 0 � 5 E 6 F � 1 8 A D 9
9 D 0 � 8 1 4 2 E 5 A C B � 6 F
8 A F 1 C 6 � B D 4 � 9 0 5 2 E
6 5 � E D 9 F A 0 8 B 2 � 4 1 C

Vielä yksi sudoku Alkorytmin lukijoiden iloksi! Tämän 
pitäisi olla huomattavasti edellistä helpompi, vaikka rat-

kaiseminen saattaakin vaatia tavallista enemmän muistamista 
ja merkintöjä. Riveille, sarakkeisiin ja 5 × 5-ruutuihin kuuluvat 
kirjaimet a–z ilman w:tä, yhteensä siis 25 kirjainta. Älä anna 
kilta-aiheisten sanojen häiritä sudokun ratkaisemista!

Alla vielä edellisen lehden heksadesimaalisudokun ja laivan-
upotustehtävien ratkaisut.
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