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We make what matters work.*

Power. It’s all around us. Turn on the lights. Step onboard 

a train. Open your laptop. Drive to the store. Take an 

elevator to work. Share a cup of coffee with a friend. 

Nearly everything we do and experience is made possible 

by power. And the companies we depend on to keep our 

modern world moving depend on Eaton. To help manage 

power and resources more safely, reliably and efficiently 

each and every day. Because this is what really matters. 

And we’re here to make sure it works.  

To learn more go to: Eaton.com/whatmatters

*

We make what matters work.
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Hyvät Sössön ystävät!

Kirjoittaessani tätä kirjoitusta neljän seinän sisältä, missä olen 
viettänyt viimeiset pari kuukautta, availen välillä ikkunan kaih-
timia. Kun löhöilee päivä toisensa jälkeen aamusta iltaan vain 
sisätiloissa, ei tule kiinnittäneekseen huomiota kevään saapu-
miseen. On kuitenkin suuri ilo huomata auringon valon lisään-
tyneen ja suorastaan häikäisevän silmiin samalla kun yritän 
tihrustaa läppärini näyttöltä luentokalvoja. Kevät on ollut mitä 
kummallisin uusin opetusjärjestelyineen ja sen tuomin haas-
tein. 

Vaikka yliopistolla on pystynyt opiskelemaan hyvin vapaasti jo 
aiemminkin ja tarvittaessa pelkkä itseopiskelukin on onnistu-
nut, niin jatkuva kotona oleminen käy oman jaksamisen pääl-
le. Yhdessä tekeminen ja mukavat kahvitauot kiltahuoneella 
ovat jääneet nyt unholaan. Mutta kun aika tuntuu tylsältä ja 
keskittyminen on nollassa, ovat päätoimittajan tehtävät anta-
neet minulle uutta puhtia. Olen aina pitä-
nyt kilta-aktiivisuutta harrastuksena, joka 
rentouttaa opiskelujen ohessa ja sitä se 
on edelleen. 

Näin etätyöpakon keskellä olen kiitollinen, 
että päätoimittajana oleminen ja toimit-
tajien turinat ovat muotoutuneet tilan-
teeseen helposti. On ollut sääli nähdä 
monien tapahtumien peruuntuneen, 
mutta onneksi on kehitetty myös vaih-
toehtoisia tapoja viettää aikaa ystävien 
kanssa ja juhlistaa tulevaa wappua. 
Sössön lippu liehuu korkealla ja 
tuottaa kaikesta huolimatta lu-
ettavaa ja ihmeteltävää kaik-
kien iloksi. Piristäköön tämä 
Sössö lukijaansa vähintään 
yhtä paljon, kuin sen teke-
minen on ilahduttanut al-
lekirjoittanutta.
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Puhiksen tervehdys

Tätä tekstiä kirjoittaessa on sää hellinyt etätyöläistä, ja marraskuu näyttää viimein vaih-
tuneen joksikin toiseksi vuodenajaksi. Kevätsäiden ylle langettaa kuitenkin synkän sa-
depilvensä yhteiskunnan poikkeustilaan ajanut koronavirusepidemia, josta lukijakin on 

kuullut varmasti jo ihan riittämiin, ja kuuleepa nytkin vielä lisää. Nimittäin meidän kaikkien 
suunnitelmat ovat menneet viime aikoina enemmän tai vähemmän uusiksi, ellei niiden sisäl-
tö ole sattumalta ollut sohvalle linnoittautuminen ja elämysmatkat jääkaapille. Siksipä myös-
kään tätä palstatilaa ei tuntunut sopivalta täyttää skumpanhajuisella Wapun ajan höpinällä.

Vuoden alussa ei tosiaan näyttänyt vielä siltä, että tämä kevät menisi Tapiolan metsissä luik-
kien ja ihmiskontakteja vältellen. Jos olisin sen jostain syystä osannut esimerkiksi liian täyden 
roskapussin ohi lattialle levinneistä kahvinpuruista ennustaa, olisi ulkomaanmatkat jääneet 
varaamatta ja kalenteri tyhjennetty Alastalon salille ja muille sivistäville itserankaisun väli-
neille. Muitakin nyt tehtyjä suunnitelmia olisin miettinyt kahteen kertaan. Onneksi killan hal-
lituksella ei sentään ole 60 000 ihmisen työllistämistavoitetta.

Synkimmälläkin sadepilvellä on onneksi ho-
peareunuksensa. Tarkkasilmäisenä me-
diankuluttajana ja uutishaukkana 
olen ollut huomaavinani, että kai-
ken tämän kurjuuden keskellä 
tapahtuu myös hyvää. Isovan-
hempia muistetaan enem-
män kuin kaikkina men-
neinä jouluina yhteensä, 
ja etäisiksi jääneet naa-
purit ovat paljastuneet 
kauppakasseja rou-
daaviksi parvekemuu-
sikoiksi. Tavallisesti 
kovin kiireisten kave-
reiden kanssa väistel-
lään yhdessä muita 
ulkoilijoita, soitellaan 
kömpelöitä ryhmävi-
deopuheluita ja anne-
taan toinen toiselle lupa 
korkata punkkupullo jo 
tiistai-iltana. Me kotoa kä-
sin työpaikan IT-tukea pom-
mittavat toimistotyöläiset 
olemme joukolla havahtuneet 
palvelualojen, hoitohenkilökun-
nan ja sen alakerran kivan kivijalka-
liikkeen merkityksellisyyteen. Toisten 

Teksti: Ella Eilola
Kuvat: Oskari Lahti



tukeminen ja eri tilanteissa olevien ihmisten 
ymmärtäminen onkin yksi tämän tilanteen 
harvoja lahjoja.

On hyvä kantaa joukolla huolta riskiryhmistä 
ja kaikista edellä mainituista. Kuitenkin myös 
kotona turvassa möllöttävän opiskelijan on 
tärkeää muistaa, että poikkeustilanne vaikut-
taa meihin kaikkiin jollain tavalla. On täysin 
normaalia, että oma ja läheisten terveys huo-
lettaa, ajatukset pyörivät opiskelu- ja vapaa-
ehtoisjuttujen sijaan jatkuvasti päivittyvässä 
uutisten vyöryssä, ja olo on kurja ja yksinäi-
nen. Haluan myös koko huteralla työelämä-
asiantuntijan uskottavuudellani painottaa, 
että erityisesti tänä keväänä työttömäksi tai 
kesätyöttömäksi jääminen ei ole omaa syy-
tä, eikä siitä missään nimessä pidä tuntea 
häpeää tai huonommuutta. Opiskelujen 
suhteen voitanee todeta, että valmistunee 
se Olkiluoto 3:kin joskus, vaikka jälleen myö-

hästyykin. Harmi ja pettymys ovat kuitenkin 
ymmärrettäviä tunteita, oli kyse sitten pe-
ruuntuneista töistä, harrastuksista tai kauan 
odotetuista tapahtumista. Samalla on muis-
tettava, että myös kaikilla muilla on omat 
murheensa kannettavana. Opetusministeriä 
siteeratakseni: nyt voi laskea hieman rimaa.

Kun nyt ajauduimme näinkin syvälle sadepil-
ven ytimeen, lienee loppukevennys paikal-
laan. Eräs lähipiirin etätöihin passitettu ala-
koulun ope on kertonut opettajien kohtaavan 
nyt tilanteita, joihin eivät aiemmin osanneet 
ennustaa työssään joutuvansa. Opettajien 
arkeen kun kuuluu nykyään tietokoneidensa 
kanssa säheltävät pikku torvelot, jotka mikro-
fonit päälle saatuaan häviävät omille teilleen, 
sekä oppituntien taustalla pyörivät koululais-
ten iskät kalsareissaan. Yliopiston lehtorien 
paljastuskirjoja odotellessa.
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Noin PoTa-viikon 
uutiset

A1  Ulkosuhteet

Teksti: Sasu Saalasti
Kuvat: Sasu Saalasti, Essi Jukkala ja Kalle Petäjäaho

Tiistaina 11.2. ulkomestarimme Jyri 
oli Katajannokan terminaalissa 
ottamassa lämpimästi vastaan

neljä hyvinvoivaa EKAKia (Elektrotek-
nologsektionens Kalle Anka-Kommit-
té). Puolen päivän aikaan Kalle Anka, 
Shenzi, Morris the Midget Moose sekä 
Flynt saapuivat Otaniemen punatiili-
viidakkoon.

Koko nelikko oli innoissaan tulevan 
viikon riennoista ja he tietysti kulki-
vat täysin sumussa sen suhteen, mitä 
kaikkea viikon aikana tulisi tapahtu-
maan. Ainakin yksi asia oli heille viikon 
kulusta entuudestaan selvä: torstain 
Øhlhäfv:n isännöinti.

Tämä juttu on hyvä aloittaa seuraavalla ajatusleikillä.

Joskus aamun sanomalehti ei olekaan postilaatikossa, kun lehteä lähtee sieltä hake-
maan.Kuitenkin, useiden päivien tai viikkojen päästä laatikkoon on kolahtanut lehti, 

jonka parasta ennen -päiväys on jo historiaa. Kuka on lehden viimein laatikkoon tiputtanut, 
sitä ei voi tietää. Tämäkin juttu jäi bittipostiauton takapenkkien väliin jumiin, mutta löysi 
kuitenkin tiensä tähän retro-Sössöön, joten siirtykäämme takaisin helmikuun puoleenvä-
liin, jolloin lumesta, pakkasesta tai kevään mullistuksista ei ollut vielä tietoakaan.

Viime syksynä kirjoitin Sössön juhlajulkaisuun reportaasin vivahteikkaasta matkastamme 
länsinaapuriin Chalmersin kampukselle. Nyt helmikuussa 2020, näin neljä kuukautta myö-
hemmin, sain olla mukana seuraamassa keltatakkisten ystäviemme seikkailuja peräti viiden 
päivän ajan PoTa-viikolla. Täytyyhän edeltävälle tarinalle siis olla jatko-osa, jotta sykli kiertäisi 
täyden kierroksen, ja mikäs onkaan parempi pohja tälle dokumentoinnille kuin PoTa99-vii-
kon valikoidut uutiset.
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A2  Kilta ja viikon tapahtumat

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta on kääntänyt katseensa kohti sadannen ikävuoten-
sa juhlahumua, ja meno vuosijuhlaviikolla kohti Potentiaalin Tasaus 99:ää oli hyvin vet-
reää ja aktiivista. Keskiviikkona Heevisauna täytti OK20:n ison puolen ja saunan sekä 

uusilla että kokeneemmilla heevitreenaajilla. Tapahtuman kävijämäärää heijastaa hyvin se, 
että treenattujen pullojen määrä pyöri sadan pullon lukemilla.

PoTa-viikon urheilu-uutiset keskittyvät 
tietenkin Øhlhäfv:n ympärille. Jälleen 
kerran urheilujuhla oli menestykse-

käs, ja Smökkiin saapui massoittain heevifa-
naatikkoja, kannustajia sekä uusia suoritta-
jia. Tapahtuma striimattiin noin seitsemän 
tunnin pituisena ja seuraajia striimiin saa-
tiin ympäri Otaniemeä sekä Göteborgia. 
Koko striimin ajan keskimäärin 50 silmäpa-
ria oli etänä fiilistelemässä 26. kerran Ota-
niemessä järjestettävää Øhlhäfviä.

B  Urheilu

C  Kulttuuri

PoTa-viikkoon kuuluu tunnetusti kaiken korkuista kulttuuria aina EKAKien yöllisistä 
retkistä Potentiaalin Tasauksen hohdokkaaseen juhlaohjelmaan saakka. Tämän Po-
Ta-viikon ensimmäinen nosto on KS Oy -artistiduon musiikkiesitys Potentiaalin Tasaus 

Viikon kiistatta puhutuin urheilusuoritus nähtiin Santeri ”Sanen” toimesta: Mega medley 
noin 32:een sekuntiin, mistä syntyikin uusi Suomen ennätys. Litran tuopin kolahdettua pöy-
tään Smökki raikasi, kun puolen minuutin ajan tiivistynyt tunnelma ryöppysi aplodien ja kan-
natushuutojen seurauksena. Tämä suoritus ei jäänyt Sanen ainoaksi tähtihetkeksi, kun sekä 
puolen litran että litran tuopin ennätykset rikkoutuivat myös saman heevistaran toimesta. 
Kokonaisuudessaan heevitilastojen listoihin syntyi paljon päivitettävää illan aikana, mikä ker-
too illan tunnelmasta paljon.

99:ssä. Tunnelma koetteli Glo Hotel 
Art:n kattorakenteiden kestävyyttä 
viimeistään silloin, kun koko juhlasa-
lissa raikui Take Me Home, Country 
Roads -yhteislaulu.

Toisena kulttuurinostona on loistok-
kaan SIK100-vuoden startannut Al-
kupamaus PoTa99:n silliksellä. Alku-
pamauksessa julkistettiin videon ja 
juontajien toimesta juhlavuoden ta-
pahtumat, SIK100-nettisivut sekä tie-
tysti seuraavan alkukevään Potenti-
aalin Tasaus 100 sillikselle tyypilliseen 
tapaan, kuohuvan kera.
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Sädejäbä
   seikkailee

Teksti ja kuvat: Ilmari Kasvi

Rayman-pelisarja tuo monelle lapsuudesta paljon muistoja, sekä hyviä että tuskaisia. Toi-
set keksivät paljon uusia tuhmia sanoja pelin ensimmäisestä versiosta ja toiset pitivät 
oikeasti hauskaa Rayman kakkosen parissa. Itse pelasin eniten kakkososan PS2-versio-

ta, Rayman Revolutionia, mutta myöhemmin myös hankin PC:lle sarjan kolmososan: Hood-
lum Havoc.

Rayman 3 on Ubisoftin kehittämä ja vuonna 2003 julkaisema 3D-tasoloikkapeli, jossa 
tarinan sankari, Rayman, irtoraajoineen, pelastaa jälleen maailmaa. Kun kakkososassa 
vastuksena oli teletappiväreihin sonnustautuneita robottimerirosvoja, kolmososassa 

maailmaa uhkaavat Hoodlumit. Lumit ovat Rayman-maailman erivärisiä kärpäsiä ja anta-
vat erilaisia voimia. Comptonlumit ovat taas korruptoneita punaisia lumeja, jotka on värjätty 
mustaksi, ja saaneet kasvot sekä persoonallisuuden.

Peli alkaa siitä, kun Raymanin nukkues-
sa tämän kädet lähtevät seikkailemaan 
omille teilleen. Ne löytävät yhden pu-

naisen lumin ja näyttävät tälle jengimerkke-
jä. Tämä suuttuu ja mustaksi muuttuu. En-
simmäinen Detroitlumi ottaa nimen André 
ja ryhtyy heti juonimaan maailman valtausta. 
Hän käy värväämässä muita punaisia lumeja 
jengiinsä, muuttamalla nekin Swaglumeiksi. 
Yrittäessään päästä käsiksi “maailman sydä-
meen”, André lentää vahingossa Globoxin, 
Raymanin sammakkomutanttikaverin jätti-
mäisiin kitusiin. Pelin alkupuoliskossa yrite-
tään saada André ulos Globoxin suolistosta 
käyttämällä tämän ruumiinosia väkivaltai-
sesti instrumentteina. Kun laksatiivi viimein-
kin toimii, André karkaa Raymanin kynsistä ja 
yrittää jälleen vallata maailman.

Säästä lääkärisi hermoja,  ja älä tunge takalistoosi 
jalokiviä.

Koska tällä kertaa Raymanin kohtaamiin 
haasteisiin ei viskottavat irtokädet enää 
riitä, on hänen turvauduttava Hoodlu-

meilta löytyviin säilykepurkkeihin, joista hän 
saa eriväriset vaatteet. Vihreistä kuteista nyr-
kit muuttuvat pyörremyrskyiksi, punaisista 
saa enemmän voimia ja keltaisilla Rayman 
voi pyörittää helikopteria. Muotitietoisuus on 
kaikki kaikessa Raymanin maailmassa.

Kovat jätkät pelaa pokeria omilla pakoillaan.
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Rayman kolmonen koostuu yhdeksästä 
kentästä, joista jokainen edustaa eri-
laista, perinteistä tasohyppelyteemaa. 

Esimerkiksi Clearleaf Forest on perinteinen 
alkupelin metsäkenttä, Summit beyond the 
clouds on lumikenttä ja Desert of the Knaa-
ren on p*rseestä. Jokaisesta kentästä löytyy 
aina jonkun nurkan takaa salainen kammio, 
mikä on yleensä täynnä timantteja ja muita 
jalokiviä, joista saa melkoisen pisteboostin. 
Jos kentän jälkeinen “Completion %” on nel-
jänkymmenen luokkaa, olet todennäköisesti 
missannut vähintään yhden kiven, jonka ha-
jottamalla pääsee utankhamonin salaiseen 
aarreluolaan.

Globoxilla on jo wapputunnelmat meneillään.

Uniikit kartat, säilykepurkkierikoiskyvyt 
ja monipuolinen kasti vihollisia luovat 
omalaatuisen pelikokemuksen. Kent-

tien erilaisuus, bossien vaatimat “puzzlet” ja 
vaihteleva ilmapiiri ovat kolmannen Rayma-
nin vahvoja puolia. Peli ei ota itseään myös-
kään liian vakavasti ja dialogin läpät aukea-
vat huomattavasti paremmin nykyisin, kun 
vertaa alakouluaikaiseen pelailuun. Salahuo-
neiden etsiskely ja pisteiden optimointi ta-
sohyppelyn ja mäiskinnän ohessa veti minut 
peliin ennen, ja sitä se tekee nytkin.

Portaat? Eikö ole hissiä?

Raymanin tossut haisevat niin pahalle, 
että lähtevät itse kävelemään.

Mitä sä laitoit mun kahviin? Meitsi trippaa palleja.
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Suurin rasite pelissä on sen vaikeustason 
hyppely kuin Hardstyle-raveissa. Ensim-
mäisen neljän kentän opettelukurvi on 

hyvin luonnollinen, mutta viides kenttä pot-
kaisee kassit kurkkuun asti ja Zombiekano-
jen, sekä murhanhimoisten Knaaren-jättien 
“Eat his spleen with mayonnaise” -huutelut 
aiheuttivat useita painajaisöitä versoavalle 10 
-vuotiaalle Kasville. Kun Knaaren-helvetistä 
on päästy ohi, peli palaa aiempaan kurviin, 
kunnes viimeinen kenttä monottaa nuppiin 
ja lyö ensimmäisessä käänteessään monen 
hoodlum-aallon jälkeen kolme aiemman 
kentän bossia yhtä aikaa kentälle. Viimeinen 
bossi on selkeästi inspiroitu klassisesta Ja-
pskiropesta, sillä se vetää Freezat ja vaihtaa 
formia kolme kertaa tappelun aikana. Jos 
kolmannessa vaiheessa hyppää vahingossa 
väärälle kivelle, pääsee kivasti aloittamaan 
koko työmaan alusta. Noh, ainakin tuntui hy-
vältä päästä peli läpi, kun haaste ei loppunut 
kesken.

You came into the wrong neighbourhood.

Jos lapsuuden muistoihin kuuluu Raymanin 
seikkailut, mutta kolmososa on jäänyt koke-
matta, sen löytää Good old Gamesista.



Sata Lasissa on N-pelaajan lautapeli, jossa 
vuorotellen yhtä noppaa heittämällä liiku-
taan silmäluvun verran eteenpäin pelilaudal-
la. Vuoron lopuksi noudatetaan kyseisen ruu-
dun osoittamaa sääntöä. Voittaja on se, joka 
pääsee ensimmäisenä maaliin tasaluvulla.

Erikoisruudut:

Ruudussa 7 on pakko pysähtyä, valita etenemisreitti ja heittää heti uudestaan. Kirjain K on 
kimblealuetta, jossa voi syödä toisen pelaajan saapumalla samaan ruutuun, jolloin syöty pe-
laaja palaa takaisin ruutuun 10a. Kimblealueessa on kuitenkin kaksi turvaruutua, joihin voi 
liikkua tasaluvulla ja pysyä täten turvassa syömiseltä. Kummassakin turvaruudussa voi olla 
samaan vain yksi pelaaja. Kimblealueen ulkopuolella olevissa ruuduissa voi olla samanhetki-
sesti rajattomasti pelaajia.

Viimeiseen nollaan (ruudut 27 - Maali) pääsee vain tasaluvulla ruudusta 24, muuten on men-
tävä kiertosuunnan mukaisesti. Samoin maaliin on tultava tasaluvulla.

Kunniapisteet:

Ruuduista 10b sekä 30 pelaaja ansaitsee kun-
niapisteitä. Tiukassa pelitilanteessa nämä 
voivat ratkaista pelin moraalisen voittajan.

Vaihtoehtoinen lisäsääntö:

Tehtäväruudun suorittamisesta pelaaja an-
saitsee yhden kunniapisteen, mutta suoritta-
matta jättäminen tai epäonnistunut suoritus 
johtaa negatiivisen kunniapisteen saami-
seen.

Tämä sääntö ei koske ruutuja 7, 8b, 9b, 12a, 
13a, 13b, 17b, 20a, 21-29 tai 31.

Peliin tarvitset:

- Yhden nopan

- N pelaajaa sekä vastaavan määrän pelimerkkejä

- SIKa paljon hyvää pelihenkeä

Sata Lasissa
Idea ja toteutus: SIK100-toimikunta
Desing: Jutta Kalli
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1. On orientaatioviikko ja vedät 
hallitukselle köydenvetolämmit-
telyn. Tee viisi x-hyppyä ja kah-
deksan askelkyykkyä. 

2. Opettele Sähkösanoman sanat 
väärinpäin alkaen sanasta “loppu” 
päättyen sanaan “ampeeri”. Olet 
pelissä mukana vasta, kun olet 
esittänyt muille onnistuneen suo-
rituksen.

3. Kerro, mitä viimeisimmillä sit-
seilläsi oli jälkiruokana. Jos et 
muista oikein, palaa takaisin läh-
töruutuun.

4. Valmistaudu Krokettijaoksen 
ensi kesän kauteen näyttämällä 
pelikumppaneillesi krokettiswin-
gisi. Maila on vapaaehtoinen.

5. Suunnittele killalle nimikko-
drinkki!

6. Saat Isto Shittiwalta äänivies-
tin, jossa Isto kertoo säännön seu-
raavan kahden kierroksen ajaksi. 
Kerro muille, mikä sääntö on. Jos 
rikkoo sääntöä, saa yhden yhden 
negatiivisen kunniapisteen.

7. Valitse itsellesi sivuaine: a) Kuu-
latieteet tai b) Laakeritekniikka.

8a. Pidä 15 sekunnin esitelmä aiheesta “PoTan jajatkot”.

9a. Valkohaalarisitsien alkuruoka on vielä maustamatta. 
Kerro muille, miten maustetaan kasvissosekeitto.

10a. Jatka tarinaa: “Kun minä olin fuksi...”

11a. Kiltahuoneella on aivan liian hiljaista. Halauat tietysti 
nostattaa tunnelmaa, joten kerrot vitsin, jonka teemana 
on “Sikkiläinen, kikkiläinen ja vaasalainen”.

12a. Haasta edellinen pelaaja “Kivi, paperi, sakset” -peliin. 
Hävinnyt pelaaja joutuu skippaamaan seuraavan vuo-
ronsa.

13a. Päätyyn vai pää tyynyyn? Saat mahdollisuuden men-
nä viereiseen turvaruutuun, jos se on vapaana.

8b. Nimeä killan kunniajäseniä. Jos tiedät kaksi tai 
enemmän, liikut ruutuun 10b.

9b. Nimeä historiallinen sähkötieteilijä ja vuosikym-
men, jolla tämä on vaikuttanut. Jos vastaat oikein, lii-
kut yhden ruudun eteenpäin.

10b. Viet kiltiksellä kahvikuppisi pesukoneeseen. Saat 
yhden kunniapisteen!

11b. Bussiruutu: kerro jokin hauska muisto 
bussimatkasta.

12b. Selitä muille, millainen on 
hyvä heevaustaktiikka.

14a. Kuvaile pelikavereillesi lemp-
pari sitsilaulusi ilman, että kerrot 
laulun nimeä. Arvaavatko muut 
sitä?

15a. Olet jatkojen tanssilattian ti-
mantti! Esitä bravuuri-tanssiliik-
keesi.

16a. Opeta muille jokin “ykkö-
skurssin”, kuten Elektroniikka 1,  
keskeinen teoria.

17a. Pelaat lappeen Rantalaisen 
kanssa pallopeliä. Taustalla soi 
“Kun kuuntelen Tomppaa”. Laula 
muille tuon laulun kertosäe.
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18a. Kerro sitsikansalle, mikä on toteemieläimesi. 

19a. Kerro muille, miten viimeisin sitsi-ilta päättyi.

20a. Esitä mm2/cm-x, jossa x on nopan silmäluku, mahdolli-
simman yksinkertaisesti SI-yksikössä. Jos vastaat oikein, liiku 
yksi ruutu eteenpäin. Jos vastaat väärin, jää paikallesi yhdek-
si vuoroksi.

13b. On killan kesäpäivät. Saunan pesää ei saada syttymään. Korkkaa juoma ja jää vahtimaan 
tulta yhden vuoron ajan!

14b. Laita viestiä tai soita jollekin ei-aaltolaiselle ja aloita sanoilla “Oletko kuullut SIK100:sta?”.

15b. Vuosijuhlalahjan teko Elepajalla menee pieleen ja syttyy pieni tulipalo. Esitä pelikavereil-
le, miten sammutat tulen.

16b. Vaihdat infolle, ja on aika käydä uusia kandikursseja. Siirry ruutuun 7, valitse etenemis-
reitti, heitä noppaa ja liiku.

17b. On uusintatentin aika, heitä noppaa. Parillinen silmäluku vie sinut ruutuun 25. 
Muussa tapauksessa odota seuraavaan vuoroon ja yritä uudestaan.

21. Lausu Eitel Timgrenin kuuluisat sanat. Oikea tai lähes oikea vastaus vie 
sinut ruutuun 27.

22. Wappuvaihto! Vaihda jonkun toisen pelaajan kanssa paikkaa. 
Kumpikaan pelaajista ei toteuta uuden ruutunsa sääntöä.

23. Eksyit Taikametsään. Jäät etsimään polkua pois yhden vuo-
ron ajaksi. Jos olet kolmatta kertaa tässä ruudussa, osaat jo po-
lut ulkoa ja liikut seuraavalla vuorollasi normaalisti.

24. Mene ruutuun 27.

25. Tiimipeliä! Päätä, kuka pelikavereista liikkuu seuraavalla 
vuorollaan nopan silmäluvun verran ja heitä noppaa.

26. Kävit luennolla pitkästä aikaa ja sait boostin opiskeluun! 
Seuraavan vuorosi nopanheiton silmäluku tuplaantuu.

27. Otat rennosti kiltahuo-
neella. Elämä on mukavaa!

28. Johan aika menee no-
peasti! Opintoaikasi loppui 
ja joudut lukemaan pää-
sykokeisiin yhden vuoron 
ajan.

29. Keksit taajuusmuuttajil-
la louhittavan SIKCoinin. Jos 
odotat maltillisesti yhden 
vuoron, saat sitä seuraavalla 
vuorolla kaksi heittoyritys-
tä, joista valitset mieluisem-
man.

30. Rakennat 110 kV vapaas-
ti seisovan suurjännitepyl-
vään. Saat viisi kunniapistet-
tä!

31. ELEC-yhteistyö! Keskityt 
tsemppaamaan muita ja 
skippaat seuraavan vuoron.

Maali. Onneksi olkoon!  
Jappista!
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Kevätkarnevaali-
mysteeri
Idea ja toteutus: Elmeri Huikko, Olli Komulainen ja Sasu Saalasti

Tämän kevään poikkeusolot osuivat myös Kevätkarnevaaleihin. Vaikkei Smökki vie-
lä täyttynytkään karnevaalitunnelmasta, on Smökin ympärille kietoutunut mysteerien 

verkko. Mitä karnevaalimysteeri yrittää viestiä? Onko tässä edes mitään järkeä?

Alkupamaus

Taikuri Jekku yllättyi 
karnevaalien vähäisestä 
yleisöstä. Muistettiinkohan 
hänelle ilmoittaa tilantees-
ta?

Tähän taikuri tokaisikin:

“Eiköhän tämä taikaloitsu 
kutsu paikalle erään hyvän 
ystäväni.”

Kuka tämä ystävä oikein 
on?
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2. Näytös

Ystävämme “Uljas Eric USA”  oli saanut 
palautetta eräältä vieraalta taannoin pitä-

mistään illalliskutsuista

Palautteen mukaan hän 
“Täzzäååhh”

Ystävämme ei ollut aivan varma mitä tämä 
vieras oli tarkoittanut mutta kalenteriaan tut-
kaillessaan hän taisi keksiä tavan kuinka tämä 

saadaan selville

9

Loppukiri

Oivoi! Killan järjestelmiin 
murtauduttiin!

Onneksi viimeisenä sähköisenä 
tekonaan neuvokas kiltalainen 
sai piilotettua wappumielen sy-
vimmän salaisuuden Kiltamme 
logoon, siellä se on täysin turvas-
sa.

7 11 9 8 9

MIkäli uskot ratkaisseesi kaikki kolme 
osaa tätä kevään toiseksi suurinta mysteeriä, 
yhdistä vastauksesi ja ilmianna itsesi 

Telegramissa @Kevatkarnevaalimajuri

Kolmelle ensimmäiselle Kevätkarnevaali-
mysteerin ratkaisijalle on luvassa palkinto!

              bG9vay

              Bmb3IgaG

         V4bG9vayBmb3IgaGV4  bG

   9vayBmb3             IgaG   V4

 bG9vayB     mb3Ig aGV4b  G9v   ay

Bmb3Iga    GV4bG9v ay Bmb   3Ig  aG

  V4bG   9vayBmb3I ga  GV4   bG9va

  yBm    6d756e6b6 b65 6a61   b3Ig

  aGV    4bG9va    yBmb3   IgaGV4b

 G9vay    Bmb3     IgaG   V4b  G9v

 ayBmb3      Iga   GV   4bG   9va

  yBmb3Iga      GV     4bG   9va

    yB mb3IgaG    V4b      G9v

           ayBmb3I ga

              GV4bG9v

Voit täydentää tähän Kevätkarnevaali-
mysteerin ratkaisun.

_ _ T _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ K _ _ _ _
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“Vappuna oli tapana laskea fuksit ensimmäis-
tä kertaa laitumelle pitkän talven jälkeen.” 

Tämä on peräisin jostakin 700-luvulta, mutta 
1300 vuotta myöhemmin osin sovellettavis-
sa nykytilanteeseen. Vaikka laitumille ei nyt 
päästä, ei kannata silti jäädä paikoilleen mä-
rehtimään.

Näemme asian näin: jos tällä hetkellä mielen 
valtaa ikävähkö fiilis menetetyistä tapahtu-
mista, kaverien tapaamattomuudesta, akti-
viteettien puutteesta tai mistä tahansa, niin 
huoli pois. Asia kannattaa kääntää omaksi 
voitoksi, sillä tällaiset tilanteet pakottavat jo-

kaisen pohtimaan itselleen ar-
vokkaita asioita ja tätä tietoa 
on oiva käyttää edukseen tu-
levaisuuden päätöksiä teh-

dessään. Lisää kavereita, 
lisää aktiviteetteja, li-

sää tapahtumia, sitten 
joskus!

Lienee turha tuhlata mustetta kertomalla 
miten (melko paljon, toimitus kielsi voimasa-
nat) tämä maailman tola tässä ajassa kaikkia 
ketuttaa. Kiitti vaan lepakot, aika soppa teis-
tä keittyi. Aloimme pohtimaan, ovatko kaikki 
asiat kuitenkaan niin pielessä kuin miltä näyt-
tää. Wappu saapuu tänäkin vuonna, hyvin 
erilaisena kuin aikaisemmin, mutta saapuu 
silti! Vaikka monet yksityiskohdat varjosta-
vat hauskuutta, ei ole syytä vajota alakuloon. 
Asenne on tärkein ja sitähän meiltä löytyy! 
Voimmeko oppia tästä tilanteesta jotakin, sil-
lä nyt jos koskaan on omille ajatuksille aikaa.

Meillä on yhteensä seitsemän Wappua taka-
na, joten syystäkin ollaan viisaita näin yleisellä 
tasolla. Liekö sattumaa, että aloitimme kou-
lu-uran aikoinaan tasan seitsemän vuotiaina, 
seitsemänpäiväisen viikon ensimmäisenä 
päivänä. Niimpä. Monissa kulttuureissa seit-
semän on pyhäluku tai onnenluku, ja kirjoit-
ti Aleksis Kivikin seitsemästä veljeksestä. 
Takuuvarma viisauden merkki tuo nume-
ro seitsemän, olemme siis 
täysin päteviä puhumaan 
aiheesta jos toisesta.

Historiankirjoista voim-
me lukea (ei suoria lai-
nauksia tietenkään):

Kipparien 
wappufilosofiaa
Teksti: Janne Kleemoja ja Jami Hyytiäinen
Kuvat: Mikko Haapamäki ja Pixabay



19

Teekkarithan ovat tunnettuja kek-
seliäisyydestään ja neuvokkuudes-
taan. Vaikka Wapun raamit mää-
ritellään uusiksi niin tärkeintä on 
muistaa, että kyseessä on ennen 
kaikkea mielentila. Mutta mitenkä 
tähän kuuluisaan mielentilaan sit-
ten oikein pääsisi? Tässä muuta-
mia pohdintoja:

“Joku kekseliäs mietelau-
se, joka kuulostaa siltä kuin 

olisin sen itse sanonut, vaikka 
oikeasti kopioin ja muokkasin 

netistä, ja jonka lopussa on 
mieletön twisti, joka pistää 
ajattelemaan elämää täy-

sin uudelta kantilta ja antaa 
allekirjoittaneesta todellista 

fiksumman kuvan.”

- Jami

“Tarvitset vain 
uskoa ja 

luottamusta.”

- Peter Pan

“Tee tai tee älä. 
Yritystä olemassa 

ei ole.”

- Master Yoda

”Olemme luoneet nykyi-
sen maailman ajattelul-
lamme, joten emme voi 
muuttaa sitä ilman, että 
muutamme ajatteluta-

paamme.”

- Albert Einstein

“Olen maailman 
kuningas!”

- Jack Dawson 
(Titanic, 1997)

“Pakko on 
keksintöjen äiti.”

- Platon

“Kun yksi ovi sulkeutuu, 
toinen avautuu. Silti usein 
jäämme harmittelemaan 

sulkeutuneen oven pe-
rään niin pitkäksi aikaa, 
ettemme enää näe mitä 

edessämme on.”

- Alexander Graham Bell

“On heikkoutta 
vältellä näyttämästä 

heikkouksiaan.”

- Anonyymi 
keittiöfilosofi

“Kaikki käy järkeen 
kun tarpeeksi sovel-

taa.”

- Janne



”Oikeest kaks semi 
lyhyttä on parempi ku 

yks pitkä.”

Kp:lla ohjeistetaan min-
kälainen makkaratik-

ku on paras
”Oisit kysyny 
millainen.”

”Mä sanoin et adjek-
tiivi!”

”No mut en mä tiedä 
mikä on adjektiivi!”

Le Misa ja La Sal 
Aliaspelissä

”Hovi ilman mes-
taria on hullujen 

huone.”

Hillo Hyytiäinen

”Nukuin 
ainakin 10 tuntia 
tos viimisen puol-

toist tunnin aikana!”

Sesse Säisänen
”Kahdeksan 

ruisnappia ja 
seitsemän tomaat-

tia.”

Kokkarien kauppa-
lista

”Mun hu-
malatila ei riipu 

siitä miten paljon 
mä oon juonu.”

Muuan lukkari

”Sadast neliöst 
saa ainaki viistoist 

kuutioo.”

Juan Tami

”Ennen oon 
ajatellu että kik 

ois hyvä, mutta ny-
kyään vissiin sähkö on 
ainoo kilta missä on 

mitään järkeä.”

Junnu Avonen

”Mä 
osaan vain 

tehdä hampuri-
laisia, mä en osaa 

syödä niitä.”

Sophie 
Öööööööööööö 
täh mitääääh 

-man 
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Sammakkopalsta

Kuvat: Pixabay



”Olin viikon 
sillee, että join 

pelkkää viinaa ja 
kaikki oli parem-

min!!!”

inSANE

”Holy shit se 
vaan kovenee!”

Mattijateppo kotika-
ranteenissa

”Paita pois, mee 
tohon noin – me 

tehään tää!”

KP:llä kuultua

”Te fuksit… an-
teeks te tupsut 

ootte kyllä ihan per-
seestä.”

Bille Baaginen

”Venaa mä 
katon nopee 

whatsappista et 
ketä kavereita mulla 

on.”

Ninja Ajelu

”Tiedättekö 
mikä on helpoin 

keino päästä piiristä 
läpi? 

Vaihtaa alaa!”

Vanha kuksifapteeni 
ja nykyinen filoso-

fian ylioppilas

”Mä dokaan sen 
takii et mul tulee 

darra.”

Darramuija

”Mulla on tulossa 
niin vähän noppia 
että alkaa ihan ok-

settaa…”

Eräs tupsu

”Kipeenä ei 
sais juoda, juon 
kuitenkin. Ei sais 

myöskään urheilla, sii-
tä pidän kyllä kiinni.”

Arttu sai koneen

”Jos mä vaan 
istun tässä ja en 

kuule mun omaa kau-
nista ääntäni, niin eihän 
tässä missään oo mitään 

järkeä.”

Jacob Purola kun hän-
tä käskettiin ole-

maan hiljaa
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Helppo

Kakuro

Kakurossa pystyrivin yläpuolella ja vaakari-
vin vasemmalla puolella oleva luku kertoo 
rivin summan. Summa muodostuu nume-
roista 1-9, mutta samaa numeroa saa käyt-
tää vain kerran. Ratkaisu kannattaa aloit-
taa summista, joihin on vain yksi ratkaisu 
esim 3 muodostuu 1 ja 2 summasta.

Binääri sudoku

Binääri sudokussa jokaiselle vaaka- ja pys-
tyriville tulee yhtä monta ykköstä ja nol-
laa. Ne tulee sijoittaa kuitenkin siten, että 
vierekkäin saa olla maksimissaan kaksi sa-

maa numeroa.

Idea ja toteutus: Elias Hirvonen
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Haastava
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1
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4
1

1
9
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2

5
5
2
1
6

7
5
2
1
2
1

9
5
2
5
2

10
17
1
1

11
12
5
1
1

13
9
5
1
1

10
3
7
5
1
1

8
3
5
6
2

5
3
7

Nonogram

Numerot ristikon laidassa ja päällä ker-
tovat kuinka monta ruutua väritetään 
kyseiseltä vaaka- tai pystyriviltä. Väri-
tettyjen ruutujen väliin tulee vähintään 
yksi tyhjä ruutu. Ratkaisu kannattaa 
aloittaa suurimpien numeroiden etsi-
misestä.

6   5
7   7

7   4   9
7   3    1   9
7   3   2   9

9   2   9
7   4   9

6   2   2    1   7
3    1   3    1    1   6

1   2   4   2   4
1   6   2   3   2

2   6   2   2    1
1   4   4   1    2

1    1    1    1    1   5    1
1    2   2    1   5   2

2   2   3   2    1   2   6    1
1   2    1    1    1   11    1

1   3    1   1   13
1    4   2   2   6    5
1    1   3   12   1    6

1    1   12   1    6
1   12   7

3  18
5   2   2   4    1
7   2   2    1   2

10   2    1   9
10   2   2   8
10   2    2   7
14   5    1   7

10   6   9
10   6    1

10   1    1   3    1   4
8   1   2   2    1    1

6   1   5    1    1
5   4
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Maistiaisia 
hiihtopummeilusta
Teksti ja Kuvat: Miina-Maija Simonen

Loppukesästä etsiskelin syksyksi työpaik-
kaa, kun ei koulunkäynti oikein maistu-
nut. No, ei löytynyt töitä syksyksi, mutta 

löytyi Lapin sesonkityöntekijähaku. Orientaa-
tioviikolla pääsinkin puhelinhaastatteluun, 
jonka seurauksena löysin itseni jouluna ja 
hiihtolomilla Leviltä. Olin Levillä joulun ai-
kaan jo noin viikon, mutta kunnolla kauteni 
pääsi alkamaan etelän hiihtolomaviikolla eli 
17.2. Töitä piti olla vappuun asti, mutta kausi 
loppuikin noin kuukauden ennen aikojaan…

Asunnon löysin työnantajan tarjoamana 
ja pääsin taas asuntolaan, jee! Ammat-
tikoulusta tuttu yhteishenki ja sosiaali-

nen asuminen olikin mukavaa, ja illalla kaik-
kien päästyä kotiin tavaksemme muodostui 
katsoa kymppiuutiset.

Työskentelin Levi Restaurantsilla ase-
mapaikkanani hampurilaisravintola Si-
vakka, jossa blokkasin astioita, tiskasin 

ja tein muuta vastaavaa. En ehkä olisi vuosi 
sitten digitaalielektroniikan ykkösiä ja nollia 
sekä PID-säädintä pohtiessani arvannut, että 
seuraavana keväänä löytäisin 
itseni tiskinurkasta laulamas-
ta kuin Alvarin tiskijäbä kon-
sanaan. Täytyy kyllä sanoa, 
että vilkkaimmilla viikoilla 
asiakkaiden tuskaantumisia 
ruuhkiin ja erimielisyyksiin 
sivukorvalla kuunnelles-
sani olin ihan iloinen, että 
olen töissä enkä asiakkaa-
na. Toisena puolena oli-
sin kyllä mielelläni voinut 
jäädä istumaan kaljalasi-
en ääreen aurinkoteras-
sille iloisten lomalaisten 
kanssa. 

Innoissani suuntaamassa helmikuussa junalle. Sekä 
tutut että tuntemattomat ihmettelivät.

Bongasin torilta sisarkillan!

Univormuselfie
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toi enemmän vapaa-aikaa eikä 
ollut vielä kiire lähteä etelään. 

Ehdin tämän puolentoista 
kuukauden aikana kui-

tenkin käydä Ylläksellä 
sekä Pallaksella, kiivetä 
Levin viereiselle Kät-
kätunturille kahdesti, 
hiihtää minttuhiihdon 
ja vielä viettää yhden 
kauniin vapaapäi-

vän sängyssä pimeäs-
sä huoneessa maaten, 

mistäköhän syystä…

Vaikka Levi onkin tun-
nettu after-ski-me-
nostaan sekä baareis-

taan, en tällä kertaa näitä palveluja 
ihan hirveästi käyttänyt. Kämppämme ka-
lenteriin oli merkattu Hullu Poro Areenan 
artistikeikkoja, ja erikseen laitoimme seinälle 
vielä areenan koko keikkakalenterin. Kevät 
oli silloin edennyt sen verran pitkälle, että 
kahtena päivänä sai ruksia menneet keikat 
ylitse, ja sen jälkeen saikin ruksia kaikki kei-
kat ennakkoon…

Kaiken maailman työ-
koneista kiinnostu-
neena lumikissat 

eli rinnekoneet tieten-
kin innostivat minua. 
Koitin alkuun kysellä 
kokeneemmilta ka-
vereilta, tietäisivät-
köhän he ketään 
koneiden kuljetta-
jista. Kellään ei kui-
tenkaan ollut mitään 
hajua asiasta. Yksi 
kaunis päivä rinteen 
juurella after skin vietos-
sa katselin kissojen läh-
tevän. Seuraavana päivänä 
menin samaan paikkaan sa-
maan aikaan ja kysyin kuskilta, että 
sopiiko hypätä kyytiin, ja sopihan se! Sain siis 
private-excursion Levin rinteisiin maisema-
konttorin kyydistä katseltuna.

Vapaapäivät ovat ku-
luneet enimmäkseen 
lasketellessa tai hiih-

täessä. Kauden ennenai-
kainen loppu-

minen oli 
siitä mu-
kava asia, 
että se 

Suksi luistaa joskus liikaakin…

M
inttuhiihdot
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Miten se korona sitten kokonaisuudessaan 
vaikutti?

Ainakin näin ruohonjuuritason työnteki-
jän näkökulmasta vielä pohjoisen hiih-
tolomaviikko 2.-8.3. eli vko 10 oli vielä 

melko normaalia kiirettä, ehkä hieman hiljai-
sempaa kuin aiemmin. Seuraavalla viikolla, 
9.-15.3. olikin jo selvästi hiljaisempaa, mutta 
siinä missä katukuva etelässä oli jo selvästi 
muuttunut, ei mielestäni Levin yleisilmees-
sä ollut muutosta. Maaliskuun kolmannella 
viikolla tiedotettiinkin jo yt-neuvotteluista ja 
päivien edetessä aikaistetusta sulkemisesta. 
Lopullinen ”rysähdys” tuli sunnuntaina 22.3., 
jolloin aamulla mentiin töihin vielä ajatuk-
sella ”tsuippaduu, hiljanen päivä, ruvetaan 
valmistautumaan ensi viikon sulkemiseen”, 
mutta ravintolat ja hissit suljettiinkin jo sa-
mana päivänä. Silloin viimeistään koko Levin 
katukuvassa tapahtui melko dramaattinen 
muutos. Mielestäni ei ollut aavemaisen hil-
jaista, kuten ehkä lehdet hehkuttivat, mut-
ta ei todellakaan sesongin vilinää. Katukuva 
muistutti itse asiassa hyvin paljon mitä ta-
hansa suomalaista pikkukuntaa tai -kylää. 
Tosin olihan se tietenkin paikallisille iso muu-
tos siihen mihin oli totuttu.

Kuten muissakin pohjoisen hiihtokeskuk-
sissa, maaliskuun lopussa paikalla oli 
enää paikallisia ja työnsä menettäneitä 

kausityöntekijöitä, jotka pikkuhiljaa lähtivät 
kohti kotiseutujaan. Itsekin lähdin huhti-
kuun alussa, viikon keväthangilla lomailtua-
ni. Kokonaisuutena talvi oli opettava monella 
tapaa, pidin hauskaa ja voisin lähteä uudes-
taankin sesonkitöihin, mutta ehkä ensi ker-
ralla pyrkisin kuitenkin lumikissan rattiin.

Katsotaan, josko kandi valmistuisi jouluna 
2021, niin olisi kevät tyhjillään…

Pub Sohva on ollut aikaansa edellä Corona Street 
-kylttinsä kanssa.

Kello 6.27 viimeisen aamun auringonnousu huoneeni ikkunasta. Oikealla puiden takana Levitunturi.
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Kuvailisin peliä ke-
vyeksi metroid-
vaniaksi. Kun Ori 
and the Blind 
forest oli enem-
män tasoloikka, 
Will of the Wis-
ps panostaa sen 
lisäksi myös tais-
telumekaniikkoihin. 
Kun sokeassa metsässä 
kaikki vahinko tehtiin lin-
koamalla ohjautuvia lyhyen kantaman va-
lonsäteitä, jatko-osasta löytyy useampikin 
eri vaihtoehto Niwenin metsän epämieluis-
ten körmyjen mäiskimiseksi, kuten valosta 
luotu jousi tai jäätävä pamppu. Lisäksi pe-
liin tuotiin pomotaistelut, jotka antoivat ai-
nakin itselleni lisää mielekkäitä pelihetkiä. 

Peli tukee vapaata liikkumista ja mitä pi-
demmälle pääsee ja avaa uusia kykyjä, maa-
ilma muuttuu joka hetkellä avoimemmak-
si. Jokainen kyky loi uuden avoimuuden 

Henkien kätkemä
Vuonna 2015, kun selailin Steamin pelivali-
koimaa, eteeni ilmestyi uusi 2D-tasoloikka, 
Ori and the Blind Forest. Pelin animaatio-
tyyli vaikutti mielenkiintoiselta ja noin pa-
rin päivän putkituksen jälkeen tiesin että 
olin löytänyt aivan erinomaisen herkkupa-
lan. Pari kertaa tasot hyppineenä jäin poh-
diskelemaan, olisiko tälle tulossa jatkoa, ja 
maaliskuussa sisäinen hypeääneni sai vih-
doin rauhan, kun Moon Studios julkaisi sar-
jan seuraavan osan, Ori and the Will of the 
Wisps.

Will of the Wispsissä pieni metsänhenki 
Ori ja pöllönpoikanen Ku löytävät Niwe-
nin maan, josta henget ovat kaikonneet 
ja maa rappeutuu hiljalleen valon hiipues-
sa. Kaksikko ajautuu erilleen ja Ori joutuu 
etsimään Kun ja tuomaan valon takaisin 
Niweniin. Shriekinä tunnettu pöllö, joka 
on enemmän kiveä kuin elävä, yrittää es-
tää valoa palaamasta ja Oria onnistumasta 
tehtävässään.

Mesikämmenen talvinokosia häiritsemässä.

Teksti ja Kuvat: Ilmari Kasvi
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tunteen maailmaan. Kun alkuminuuteilla 
jouduin kiertämään kaikki pienimmätkin, 
loppupelissä sinkoilin vihollisista, kasveista 
(heh) ja jopa ilmasta, kuin olisin ollut yhtä 
luonnon kanssa.

Myös monet pienet animaatioseikat eten-
kin Orin liikkumisessa ja käyttäytymisessä 
antoivat pelin sielulle pienen lisäri-
pauksen tunnelmaa ja tunnet-
ta, vaikkei pieni metsänhenki 
päästä suustaan ensimmäis-
täkään lausetta.

Niwenin maailma on sa-
tumaisen kaunis ja sen 
äänimaailma tukee sitä 
erinomaisesti. Korkea vuo-
renrinne on kylmä ja jäinen, 
missä jopa hirviötkin ovat 
muuttuneet kalikoiksi. Synkkä 
syrjäseudun hylätty metsä on pai-
koin jopa ahdistava. Valoisilla lähteillä 
on iloinen tunnelma, ja syvältä maan alta 
löytyvä ötököiden hautapaikka on repulsii-
vinen. Ei ruma, mutta kuvottava, ja inho-
tuksen tunteisiin viittaava. Will of the wisps 
on paikoin iloinen, paikoin jännittävä, pai-
koin kuumottava ja paikoin sielua muser-
tavan surullinen, kuin tunteiden vuoristo-
rata. En olisi eläessäni kuvitellut näkeväni 
hämähäkkiä sympaattisena otuksena, ja 
tuntevani katumusta siitä että nuijin jätti-
läismäisen hämähäkkiemon kanveesiin.

Pohjimmiltaan Ori and the Will of the Wisps 
on collect-a-thon -tasohyppely, josta löytyy 
paljon pieniä piilotettuja koloja, joihin on 

kätketty kaikenlaista keräiltävää. Sen lisäksi 
pelistä löytyy pieniä sivutehtäviä, joista saa 
kaikenlaista näppärää palkkioksi, kun avit-
taa metsän muita asukkeja.

Pelikokemustani hieman heikensivät muu-
tamat bugit. Aina silloin tällöin kun siirryin 
alueelta toiselle, ja taustamusiikki muut-

tui sen mukana, transitioon tuli noin 
puolen sekunnin särö, joka kuu-

losti lähinnä kuulokkeiden kon-
taktihäiriöltä. Kerran tai pari 

näitä ei olisi haitannut, mutta 
sain kuulla saman räsähdyk-
sen useampaan otteeseen 
loikkiessani ympäri Niweniä.

Kerran jäin myös kartan ul-
kopuolelle, ja yksi energiapal-

lero jäi keräämättä bugaavan 
oven takia, mutta kokonaismie-

lipidettä pelistä bugit eivät pilan-
neet.

Vaikka kehuinkin Will of the Wispsin va-
paata liikkumista aiemmin, niiden määrä 
ja ohjaimen nappulat eivät osuneet oikein 
yhteen. Kolmelle eri dash-kyvylle oli sama 
näppäin ja kahdelle eri grapple/bash -ky-
vylle toinen. Näistä oli enimmäkseen hait-
taa nopeus-minitehtävissä, kun jouduin 
sekunnin murto-osissa käyttämään kol-
mea eri dashia tai grapplea oikeassa järjes-
tyksessä, ja monesti väärät kyvyt pakottivat 
tehtävän resetoinnin.

Pelin päätarinan jälkeen, kun kävin keräi-
lemässä kaikki energiapallot ja vastaavat, 

Ori ei onneksi ole kärpänen.
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jotka olin vahingossa ohittanut aiemmin, 
tappelin navigoinnin kanssa paljon. Koska 
pelistä ei löydy minimappia, sain jatkuvasti 
avata karttaa ja huomata, miten olin mis-
sannut taas kerran yhden haarautuneen 
polun haluttuun kohteeseen.

Nämä seikat ovat kuitenkin pikkuvikoja, 
jotka eivät vaikuttaneet paljoa pelikoke-
mukseen.

Ori and the Will of the Wisps on ehdotto-
masti yksi mahtavimmista peleistä, mitä 
olen pitkään aikaan päässyt pelaamaan. 
Yksityiskohtainen ja kaunis maailma, avoin 
ja kehittyvä tasohyppely, tarkkuutta vaa-
tivat pomotaistelut ja megalomaanisen 
eeppinen soundtrack loivat pelikokemuk-
sen, jonka kaltaista en ole nähnyt useam-
paan vuoteen. Jos vanha kunnon 2D-ta-
soloikka/metrodivania on kiinnostuksen 
kohteenasi, ja nautit erityisesti pelimusii-
keista, suosittelen ehdottomasti tätä sa-
tumaisen kaunista ja hyvällä tavalla sielua 
raastavaa teosta.

Yleensä violetti vesi tarkoittaa, että uiminen ei ole 
suositeltavaa.

Siinä tapauksessa suosittelen Hollow 
Knightiä. Sen yksinkertaisesti piirretty, 
mutta silti valloittava ja monipuolinen 
maailma mahtavine musiikeineen, luo 
eeppisen kokemuksen Hollownestin ötök-
kämaailmassa. Onttoritari on myös monin 
puolin hankalampi kuin esimerkiksi Ori, 
ja etenkin lisäosissa pääsee testailemaan 
oman kärsivällisyytensä rajoja.

Dust: An Elysian Tail on taas tähän tar-
koitukseen sopivampi peli. Huido mene-
mään erilaisten miekka-combojen parissa 
vastaan tulvivia vihollisia ja katso näytön 
kulmasta kun osumisputkesi kasvaa ne-
linumeroisiin lukuihin asti. Samalla pelis-
tä löytyy paljon ylimääräistä etsiskeltävää 
kuin perinteisemmissä tasoloikissakin.

Ori -pelisarjan lisäksi on tietysti muitakin tuoreita viime vuosikymme-
nen tasoloikkia, jos etsii hieman erilaista kokemusta. Esimerkiksi: 

Perinteistä ja haastavaa 
metroidvaniaa?

Hack-and-Slash mäiskintää?
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Trine 2 on varmasti monille tuttu peli, ja 
sarjan neljäs osa ei myöskään petä. Nap-
paa mukaasi kaksi kaveria ja lähde Trinen 
maailmaan pelastamaan prinssiä paina-
jaisloitsun kynsistä. Vaikka tarina kirjoit-
taa päähenkilöt hyvin toimivaksi tiimiksi, 
noin puolet peliajasta menee siihen, että 
pelaajat tökkivät toisiaan kuoppiin ja an-
soihin, mutta juuri se tekee Trinestä mah-
tavan pelin.

Vesivärimäinen piirrostyyli, runoileva kir-
joitus ja nuoren tytön seikkailu Lemurian 
fantasiamaailmassa, Child of Light on 
kuin satukirja pelimuodossa. Se ei oike-
astaan ole tasohyppely, vaikka siltä vähän 
vaikuttaakin. Jos hieman erilainen 2D-pe-
likokemus kiinnostaa, suosittelen lämpi-
mästi, etenkin musiikkien (jälleen kerran) 
puolesta.

Co-op späröilyä?

Jotain muuta?
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