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Miksi kiltalehti?

Painetun kiltalehden julkaiseminen ei vaikuta välttämättömältä varsinkaan nyt, 
nettilehtien aikakaudella. Pitelet kuitenkin käsissäsi Inkubion kiltalehden ihkaen-
simmäistä numeroa. Miksi kiltalehti päätettiin perustaa? Miksi se haluttiin painaa 
paperille?

Koska kiltalehti tulee ilmestymään neljä kertaa vuodessa, killan kotisivu ja sähkö-
postilistat päihittävät sen tiedotuskanavana. Kiltalehti ei ole myöskään huipputa-
son journalismin taidonnäyte tai silmiähivelevä graafinen luomus. Se on vapaaeh-
toisvoimin toteutettu vihkonen, johon pyritään kirjoittamaan sekä ajankohtaisia 
että informaativisia, mutta myös hauskoja ja jopa täysin turhanpäiväisiä juttuja. 
Mikä näistä jutuista sitten tekee painamisen arvoisia?

Kuten Helixin[1] puheenjohtaja toteaa Kiltautumisgallupissa (s. 16), killan kehitys-
vaiheet kannattaa merkitä ylös jotta niille voi naureskella jatkossa (toim. huom. 
möhläyksistä saattaa jopa oppia). Pöytäkirjat ja toimintakertomukset ovat virallisia 
selvityksiä siitä, mitä on tullut tehtyä. Kiltalehteen sen sijaan voi painaa epäviralli-
semmat tunnelmat tapahtumista ja maustaa niitä sopivilla kuvilla. Lehteä lukiessa 
muiden kiltojen edustajat saavat toivottavasti selkeämmän kuvan bioporukasta 
kuin pelkkien kotisivujen perusteella. Myös tiedekunnan henkilökunta saa tilaisuu-
den tutustua inkubiittien seikkailuihin turvalliselta etäisyydeltä.

Jutut voisi toki arkistoida internetin syviin syövereihin, jolloin vältyttäisiin paino-
kustannuksilta ja paperiakin säästyisi olennaisempiin tarpeisiin. Käsin hipelöitäväl-
lä lehdellä on kuitenkin puolensa. Sen suojiin voi turvautua, jos vanha likainen setä 
lähestyy uhkaavasti yksin lounastavan neidon pöytää. Sen voi kaivaa esiin repusta 
siinä vaiheessa fysiikan luentoa, kun tehdään kolmas muuttujanvaihdos ja approk-
simoidaan lauseketta Sauerkrautin sarjan avulla. Kun jutut on luettu kymmeneen 
kertaan läpi ja uusi numerokin on jo ilmestynyt, lehden voi uusiokäyttää grillin sy-
tykkeenä mahdollisesti järjestettävänä wappuna Ulliksella. Yritäpä viimeisintä läp-
pärin avulla!

Palautetta odotellen, 
Päätoimittajanne 
Jenna Kaisanlahti

[1] Helsingin yliopiston biokemian, sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden 
ainejärjestö Helix ry
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Kilta tuli, mitä nyt?

Monen inkubiitin, ainakin minun, toive toteutui, kun TKY:n edustajisto myönsi 
joulukuussa yhdistyksellemme kilta-aseman. Ylioppilaskunnan yhdistysohjesään-
tö sanoo, että killan tulee muun muassa edustaa kattavasti tutkinto-ohjelman tai 
osaston opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan. Lisäksi pitäisi pitää yhteyttä elinkei-
noelämään, edistää “reipasta teekkarikulttuuria” ja järjestää fuksikasvatus. Aika 
paljon Inkubio on jo näitä asioita hoitanut ja suurta osaa olisi voinut hoitaa ammat-
tiaineyhdistyksenäkin. Mikä nyt oikein muuttuu?

Suurin muutos entiseen on fuksikasvatuksen järjestäminen. Ensi syksynä biopal-
lerot eivät enää aloita korkeakouluopiskelua SIKin suuren siiven alla vaan omassa 
pienemmässä lehmälaumassaan. Toivon, että uudistus parantaa fuksien ja koko 
Inkubion yhteishenkeä ja auttaa uusia tulijoita sopeutumaan paremmin outoon 
ympäristöön. 

Toinen kiltautumisen tuoma muutos ei ole niin konkreettinen, enemmänkin vain 
pieni periaatteellinen ero entiseen. Nyt Inkubiolla on entistä suurempi vapaus ja 
velvollisuus vaikuttaa biolaisten asioihin. Enää ei riitä, että tehdään, jos huvittaa, 
vaan edunvalvonta ja fuksikasvatus on pystyttävä hoitamaan asiallisesti joka vuosi. 
Toisaalta meillä on nyt vapaus viedä asioita haluamaamme suuntaan. 

Suuressa killassa on omat hyvät puolensa: jäsen voi olla vain palveluiden kuluttuja 
ja rahat riittävät helpommin kaikenlaiseen ekstraan. Pienessä killassa taas on vä-
hemmän toimijoita. Siksi yhteishenki on ehkä parempi ja ihmisiin helpompi tutus-
tua. Pienessä killassa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä kilta tekee, 
yksittäisenkin jäsenen ääni pääsee ehkä paremmin kuuluville. 

Nyt on hyvä aika antaa oman äänen kuulua! Kaikkien ei ole pakko olla supertoi-
mareita, joiden kaikki vapaa-aika kuluu kiltapuuhiin. Mutta olisi hyvä, jos kaikki jä-
senet antaisivat palautetta nuoren kiltamme toiminnasta. Kertokaa, mikä mättää, 
mitä pitäisi parantaa. Kertokaa, mitä Inkubion pitäisi tehdä, jotta biolaisilla olisi 
parempi olla killassa ja korkeakoulussa. 

Tästä se alkaa! 
Maija, puhis
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1. Kuka olet? Mikä on hallitusvirkasi?

2. Mitä olet saanut elämässäsi aikaan?

3. Lisää hallitusvirastasi. Mitä teet? Teetkö juu-
ri mitään?

3. Kerro toimikunnastasi (puhis: hallituksesta). 
Mikä/kuka on sen paras puoli? Etu- vai taka-
puoli? (khehe.. /o\ ) Mikä/kuka on sen heikoin 
lenkki?

Puheenjohtaja

1. Olen Maija, tämän vuoden hallituksen pj.

2. Vaikka mitä. Esimerkiksi syksyn luennoilla 
neuloessa sain aikaan kahdet villasukat, villa-
paidan ja melkein kokonaisen hansikkaan.

3. Puheenjohtajan hommiin kuuluu lähinnä 
esityslistojen teko ja kunnian ottaminen tois-
ten onnistumisista.

4. Kyllä hallituksen parhaita puolia ovat kaik-
kien hallituslaisten innostus ja kokemus. Hei-
koimpia lenkkejä lienevät puheenjohtajan 
ilmiömäinen hajamielisyys ja kyky kadottaa 
tärkeitä papereita. Onneksi hallitus kompen-
soi.

Rahastonhoitaja

1. Olen Anna ja hoivaan Inkubion rahapossua, 
eli toimin rahastonhoitajana.

2. Olen ollut järjestämässä useita SIK:in, Inku-
bion ja TKY:n tapahtumia viimevuosien aikana. 
Lisäksi olen _melkein_ voittanut hymytyttö-
patsaan.

3. Jakelen rahaa tärkeille tahoille. Otan myös 
rahaa hyvin mielelläni vastaan. Pidän yllä jä-
senrekisteriä. Silloin tällöin päätän kuka saa 
lähettää spämmiä Inkubion maililistoille.

Hallituksen kyselytunti
Kyseli: Jenna Kaisanlahti 
Kuvat: Juuso Parkkinen
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4. Paras puoli on tietysti raha. Huonoin puoli 
taas se että raha ei ole omaa. Toimikuntani hei-
koin lenkki on Tappio (kirjanpito-ohjelma), jon-
ka kanssa on joskus erimielisyyksiä.

Sihteeri

1. Moi oon Noora ja oon sihteeri.

2. Kiltahistoria on lyhyt ja ytimekäs elikäs eipä 
ennen tätä vuotta ole tullut missään killassa 
tehtyä mitään. Tällä hetkellä olen Inkubion sih-
teerin lisäksi SIKin ISOvastaava. Soitan myös 
Teekkarispeksin bändissä ja heilun maestrona 
puikon päässä.

3. Kirjoitan hallituksen kokouksista pöytäkirjat 
ja arkistoin ne, kun hallitus on ne hyväksynyt. 
Tämän lisäksi teen kaikenlaista satunnaista, 
kuten esimerkiksi varaan salin vuosikokousta 
varten.

4. Ei öle.

Fuksikapteeni

1. Olen Henna, fuksikapteeni. Ja ihan kiva, ai-
nakin välillä.

2. Hmmm. En juuri mitään. Toivottavasti kohta 
mahtavat vuosijuhlat ainakin. Ja syksyllä sain 
aikaan kandintyön, mikä oli henkilökohtainen 
voitto.

3. Teen hurjana työtä, joka ei näy päälle päin, 
eli suunnittelen syksyä ja fuksien tuloa ja mie-
tin pääni puhki, miten pienellä budjetilla voi-
daan tehdä kivaa. Yritän keksiä paljon uutta 
ja omaa, mutta säilyttää teekkariperinteitä ja 
toivon, etten kangistu kaavoihin. Myös yritän 
pitää välillä kivaa ja rentoutua :)

4. Toimikunnan paras puoli on ehdottomasti 
se, että se on ihan paras. Ja tosi kiva. Heikoin 
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lenkki on tietenkin toimikunnan puheenjohta-
ja, joka ei muista asioita eikä aina vaan osaa. 
Niin, ja tietysti molemmat, etu- ja takapuoli!

Tiedotusmestari

1. Olen Arto, tiedotusmestari.

2. Kaikkea jännää fysiikan ja kemian parissa, 
joiden takia joskus yläasteella/lukiossa palkit-
tiin... olen saanut myös aikaan muutaman py-
syvämmän palovamman itseeni.

3. Typoilen viikkomaileissa, istun kokouksissa. 
Jos innostun, saatan jopa nettisivuja päivittää.

4. Tiedotustoimikunnassa hengailee tällä het-
kellä kiltalehden päätoimittaja, linux-nörtti ja 
web-vastaava. Yhtään isompaa kokousta en 
ole pitänyt, mutta kaikkia olen sitten erikseen 
tarpeen vaatiessa häirinnyt :) Paras puoli on 
kyllä toimikunnan jäsenten asiantuntevuus (ei 
koske mestaria, joka on välillä varsin pihalla). 
Heikoin lenkki on ehdottomasti mestari itse 
yrittäessään opiskella.

Emännät

1. Moikkamoooi, me ollaan Vilppu ja Kalle, eli 
bion emännät.

2. Kaukaisen nuoruuden jälkeen olemme yh-
dessä onnistuneet muun muassa ruskistamaan 
muutamat kalapuikot melkoisen rapeiksi, le-
vittämään kurkuman ilosanomaa erään sähkön 
fuksikapteenin etupihalle ja lähimaastoon sekä 
keksimään useita kerrostuneita namnamjuo-
mia. Kokkaaminen kuuluu siis erikoistaitoihim-
me.

3. Me järkkäillään tapahtumia yhdessä meidän 
ihanan Rattoseuran kanssa. Käytännössä siis 
syötetään, juotetaan, siivotaan ja mietitään 
mitä tehtäis ens kerralla paremmin. Teemme 
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myös itse asioita.

4. Meidän toimikunta on aika kiva. Siihen kuu-
luu kolme pikkupiikaa, yks isorenki, muutama 
lukkari ja urheiluvastaavamme. Parhaita puolia 
ovat varmasti keittiön kemut ja possunkova 
meininki. Heikoimmat lenkit taitaa löytyä siel-
tä emännän maksasta..

Ulkosuhdemestari

1. Heikki “Suuri rrakastaja” Viljanen, Rakas Ul-
komestarinne

2. Morkkiksen, pari viuhahdusta ja Inkubion 
vastaperustetun kannatusyhdistyksen Vin klu-
bion.

3. Vastaan kiltamme ulko- ja sisäsuhteista eli 
suhteista muihin bioalan

opiskelijajärjestöihin ja otaniemen kiltoihin. Li-
säksi olen vastuussa kiltamme kansainvälisestä 
toiminnasta ja Opintomestarin tukena OPLAA:
ssa. Hommia siis riittänee...

4. Kansainvälisen toimikunnan ensimmäisessä 
kokouksessa toimikuntani (siis minut) julistet-
tiin Otaniemen simppeleimmäksi. Toimikunta-
ni tavoitteena onkin olla hieman epäselvempi 
loppuvuodesta.

Opintomestari

1. Janne, 2. vuoden biolainen evoluution ar-
mosta ja opintomestari.

2. Lukemattomia päättömiä projekteja. Taka-
na on kaikkea Mannerheimintien katkaisusta 
viattomien kiltalaisten häiritsemiseen oudoilla 
kysymyksillä.

3. Valvon biolaisten etuja, sellaisiakin, joista 
kukaan (ml. minä) ei vielä tiedä. Yritän pitää 
tutkaimet auki kaikkiin suuntiin ja havaita 
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tummia pilviä horisontissa. Valkoisiahan kun 
ei tunnetusti ole. Tällä hetkellä kiireisenä pitää 
opintokyselyn jälkipyykki eli suurten ajatusten 
konkretisointi toteutuskelpoisiksi ehdotuksiksi. 
Lisäksi laskupiirit ovat kovan työn alla yhdessä 
Marian kanssa.

4. Toimikuntani koostuu opintotoimari Marias-
ta ja jossain määrin myös halopedeista (Emilia, 
Saara, Aleksi, Vilppu, Heikki) & edaattorista 
(Henna). Paras puoli on ehdottomasti takapuo-
li, jota ei ainakaan vielä ole kuumennettu piloil-
le kriiseissä. Heikoin lenkki on ehdottomasti 
opintomestari, joka ei kovasta yrittämisestä 
huolimatta selviä hallituksen asettamasta ta-
voitteesta hoitaa hallituksen opinnot.

Yrityssuhdemestari

1. Olen Ilona, Yrityssuhdemestari

2. Olen rääkännyt itseäni kansainvälisellä IB 
lukio-ohjelmalla pari vuotta Englannissa. Tä-
män lisäksi olen toiminut ratkaisevana linkkinä 
maailman suurimpien risteilijöiden rakenta-
misessa ja aiheuttanut itselleni säännöllisesti 
identiteettikriisejä.

3. Kiusaan yrityksiä ja pakoilen näin koulun-
käynnin vastuuta. Täytän ja valmistelen dood-
leja yöllä, itseni sitä huomaamatta ja aamulla 
niitä muistamatta.

4. Toimikuntani on aivan mahtava, joskin tar-
vitsee välillä potkuja takalistoon. Parasta meis-
sä on ehdottomasti takapuolemme, josta on 
hyötyä myyntihommissa.
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juisestikin tärkeä ja ajankohtainenkin 
elementti – vesi. Tulevina vuosina saavat 
kuulemma muutkin aristoteeliset ele-
mentit vuoronsa. Avajaisiin oli puhujaksi 
kutsuttu intialainen vesiexpertti, pro-
fessori Asit K. Biswas. Biswas on pitkän 
uransa aikana muun muassa julkaissut 69 
kirjaa ja yli 600 tieteellistä artikkelia, toi-
minut niin YK:n kuin monien yksittäisten 
maiden neuvonantajana ja ollut perusta-
massa sellaisia järjestöjä kuin Internatio-
nal Water Resources Association ja World 
Water Council. Ei ihme, että mies pokka-
si vuonna 2006 ”vesinobelina” tunnetun 
Tukholman vesipalkinnon.

Biswasin vakuuttavassa puheessa tuntui 
todellakin kiteytyvän maailman vesiti-
lanteen ongelmat. Monet myöhemmät 
esiintyjätkään eivät voineet silloin tällöin 
välttyä Biswasin sanoihin viittaamisel-
ta. Vesiongelmien ytimeksi muodostui 
Biswasin lentävä sanapari, bad manage-
ment. Monesta suusta tuli kuultua, että 
vesi todellakin riittäisi yhä kasvavalle 
ihmiskunnalle, mutta suurimmaksi on-
gelmaksi muodostuu sen jakautuminen 
ja laatu. Tekniikka ei ole este, eikä teori-
assa rahakaan, sitähän tuntuu varsinkin 
Pohjois-Atlantin puolin ja toisin riittävän. 
Miksi siis puhdasta vettä ei riitä kaikille? 
Syy on periaatteessa lyhyt: bad manage-
ment. Puhuttaessa maista kuten Meksi-
ko, Saudi-Arabia, Intia ja Kiina ei ongel-
maksi todellakaan muodostu raha tai 
tarvittava tekniikka, vaan syyttävä sormi 
osoittaa kohti ahneita poliitikkoja ja ylen-
palttista byrokratiaa. Biswasilla ei ollut, 

Tekniikan päivät järjestettiin ensimmäis-
tä kertaa 15.-16.01. Otaniemen Dipolissa. 
Tarkoituksena oli aloittaa uusi tiedeta-
pahtuma, joka esittelee rinta rinnan sekä 
tekniikkaa että luonnontieteitä. Päivät 
on tarkoitus tulla järjestämään joka toi-
nen vuosi vuorotellen Tieteen päivien 
kanssa. 

Vaikka Tekniikan päivät järjestettiin kai-
kille avoimena tapahtumana, ei ensim-
mäisellä kerralla kuitenkaan saavutettu 
kovinkaan suurta kansan ryntäystä. Suu-
rin osa paikalle saapuneista oli ilmeisesti 
tullut kuulemaan joko oman alansa uu-
simpia kuulumisia tai keräämään tietoa 
työtänsä sivuavista aiheista. Ohjelma-
tarjonta oli yhteenvetona hyvin rikas, ja 
kaikkea mielenkiintoista jäi silti kuule-
matta, vaikka täysiaikaisesti kiersin esi-
telmästä toiseen.

Toivottavasti tapahtuma kerää lisää 
huomiota tulevaisuudessa ja houkutte-
lee paikalle enemmän myös tavallista 
maallikkoväkeä, jolloin tapahtuma voisi 
toimia myös uutena foorumina suoma-
laisen tekniikan kehityksestä ja tasosta. 
Tällöin keskusteluun heijastuisi myös 
suomalaisten yleinen mielipide kotimai-
sesta tekniikasta. Kansan suusta kun 
kuulee yleensä myös ne kaikkein nase-
vimmat kommentit.

Ensimmäisten Tekniikan päivien kan-
tavaksi teemaksi oli valittu elämän kan-
nalta erittäin keskeinen ja maailmanlaa-

Tekniikan päivät 2008 
– Vedestä ja ihmisestä
Teksti: Arttu Modig 
Kuvat: Valtteri Wikström
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toisin kuin monilla muilla, esittää enem-
pää kuin muutamia lukuja, sillä kaikkien 
poliittisesti kytkeytyneiden järjestöjen ja 
hallitusten esittämät viralliset arviot ovat 
hänen mukaansa enemmän tai vähem-
män värittyneitä. Muun muassa käyte-
tyn termistön sisältö vaihtelee puhujasta 
riippuen. Sisältyykö esimerkiksi toimi-
vaan vedenhuoltoon likavesien puhdis-
tus vai tarkoitetaanko sillä vain likavesien 
kuljettamista pois urbaanista kaupun-
kiympäristöstä jokiin ja järviin? Joitakin 
kiusallisia asioita ei välttämättä tahdota 
tuoda esille ja tämä vaikuttaa siihen kei-
tä lobataan ja äänestetään. Kovaäänistä 
kritiikkiä kun ei välttämättä haluta kuulla 
omien joukosta.

Ristiriitoja näkemyksissä kuuluu kui-
tenkin olla, muutenhan jämähtäisim-
me kehityksessä täysin paikoillemme. 
Kehittävän dialogin pahin vihollinen on 
kuitenkin se, että asiat otetaan liian hen-
kilökohtaisesti, eikä tällöin oma sokea 
silmämme kykene havaitsemaan virhei-
tämme. Toisinaan taas sekä meitä että 
poliitikkoja vaivaa kyseenalaistamisen 
unohtaminen. Uutta tietoa tulee nyky-
ään joka ikisestä tuutista – eihän joka 
ikisen asianlaidan tarkistamiseen ole mi-
tään mahdollisuutta! Kieltämättä tämä 
on ongelmallista, mutta joskus ilmeises-
ti riittää, että kun tiettyä ”tosiasiaa” on 
toistettu ja esiin kuulutettu riittävästi, 
käy se lopulta yleisenä totuutena. ”We 
are in a bandwagon”, heitti Biswas hyvin 
osuvasti. Nykyään kaikilla on aina kiire. Ei 
ole aikaa miettiä.

Palataksemme polttavaan vesikriisiin: 
mitähän tässä nyt voisi Suomesta käsin 
asioille tehdä? Suomi on kaikkien tutki-
musten mittapuulla maailman vesirik-
kain maa. Kannaltammehan tämä on 

suuri onni, mutta tuntuu se asettavan 
myös eettisen velvoitteen auttaa huo-
nommassa jamassa olevia maita. Jos in-
toa ei riitä lähteä ratkomaan ongelmia 
suoraan paikan päälle, kuten ovat tut-
kijat Marko Keskinen ja Ulla Heinonen 
päätyneet tekemään työkseen Mekong-
joella ja Phnom Penhissä, niin tässä muu-
tama pikavinkki ulkomaalaiseen piilove-
teen perustuen: älä juo kahvia, syö vain 
kotimaista lihaa ja vältä ostamasta liian 
usein niitä puuvillaisia farkkuja. Näiden 
lisäksi suosimalla muutenkin ekologista 
kulutusta et ainakaan liian paljon tuhlaile 
muiden vesivarantoja.

Biswas sanoi melko alussa omaa puhet-
taan, että ”business as usual” ei ole rat-
kaisu. Voimme laajentaa tämän koske-
maan koko tapaamme ajatella ja toimia 
– ulottaa kriittisyyden omiin ajatuksiim-
me ja tekoihimme. Maailman raju muut-
tuminen vaatii myös muutoksia asenteis-
samme ja maailmankuvissamme. Kenties 
rajuin ympäristön vaatima muutos on 
pyrkiminen omavaraisuudesta solidaari-
suuteen. Toimija ei enää kuitenkaan ole 
valtio tai yhteiskunta, vaan yksilö, sillä 
kukaan muu ei voi tehdä päätöksiämme 
ja vaikuttaa puolestamme. Jos edes yksi 
suomalainen ei siihen kykene, niin kuinka 
voimme kuvitella kiinalaisen lihankasvat-
tajan, intialaisen puuvillan viljelijän tai 
amerikkalaisen keskivertokuluttajan sii-
hen pystyvän?

Jano!
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“[...] Joskus pohtii että olisi pitä-
nyt ottaa joku arkipäiväisempi ala, 
vaikkapa puunjalostus. Kukapa ei 
p**kapaperia kaipaisi.” –satunnai-
sesti poimittu kommentti raportista

Inkubion nykyinen opintomestari Janne 
Peltola teki bioinformaatioteknologian 
opiskelijoille kyselyn, jossa selvitettiin 
tutkinto-ohjelman viihtyvyyttä ja toimi-
vuutta ylipäätään. Tällaisia kyselyitä ei 
ole aiemmin tutkinto-ohjelman histori-
assa tehty, joten tutkimus tuotti täysin 
uudenlaista dataa opiskelijoiden moti-
vaatiosta ja motivoimisesta.

Kysely suoritettiin Internetin kaut-
ta automatisoidulla lomakkeella 18.-
31.12.2007. Kysely oli jaettu kuuteen 
osioon: opiskelijan perustiedot, kurssien 
toimivuus, tuutorointi, kurssit kokonai-
suutena, tutkinto-ohjelman imago ja 
opintomotivaatio. Tulosten perusteella 
tehty raportti esiteltiin koulutusneuvos-
ton kokouksessa 13.2. Koulutusneuvosto 
suhtautui Inkubion hallituksen ehdotuk-
siin positiivisesti. Melko varmoja asioita 
ovat:

Orgaaninen kemia II vaihtuu 
 biologisempaan kurssiin

Biolaisille järjestetään syksyllä 
 bioIT Forum eli alan 
 ammattilaisten luentosarja

Lisäfysiikalle tehdään jotain 
 (joko kurssi rempataan tai sitten 
 siirrytään lukemaan laajaa 
 fysiikkaa)

Pääainekohtaiset tutor-ryhmät 
 perustetaan

•

•

•

•

S’napsi kysyi BioIT tutkinto-ohjelman 
suunnittelija Johanna Mattilan kom-
mentteja raportista ja mahdollisista 
muutoksista.

Millainen tunnelma raportista jäi koko-
naisuutena? Mitä mieltä olet opiskelijoi-
den hämmennyksestä?

“Raportti oli ensinnäkin harvinaisen an-
siokkaasti koottu, tutkimuksen suunnit-
telusta lähtien (kiitos Janne!) Olimme jo 
pitempään puhuneet ohjelman johtaja 
Ari Koskelaisen kanssa siitä, että vastaa-
vanlainen selvitys opintojen tilasta pitäisi 
tehdä. Aikaa ja resursseja siihen ei vaan 
meinannut löytyä.

Opiskelijoiden hämmennys on ymmär-
rettävää. Ohjelma on kokenut ohjelman 
lyhyen historiansa aikana monia mullis-
tuksia ja tutkintorakennetta on venytetty 
jopa kaikkien osapuolien äärirajoille asti. 
Osa muutoksista on aiheutunut TKK:n 
rakennemuutosten ajamina, osassa taas 
on ollut kyse ohjelman sisäisistä asioista. 
On hyvä katsoa totuutta silmiin ja tode-
ta, että asiat eivät välttämättä ole olleet 
ihan kunnossa.

Koulutusneuvosto otti erityisellä tark-
kaavaisuudella raportin tuomat viestit 
vastaan ja uskon tällä olevan konkreet-
tista vaikutusta jo seuraavan vuoden 
opetusohjelmaan.”

Vaikka orgaaninen kemia II poistettaisiin 
tutkinto-ohjelman perusopinnoista, enem-
män kemiaa opiskelevat törmäävät siihen 
jatkossakin. Mitä kurssin parantamiseksi 
voisi tehdä?

“Koulutusneuvoston kemian edusta-
jat kuuntelivat mielenkiinnolla 

Opintokyselyn satoa
Teksti: Jenna Kaisanlahti
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Säteilyturvakeskus oli myös mukana 
Tekniikan päivillä tutkimusprofessori 
Kari Jokelan pitämän esitelmän muo-
dossa. Aiheena oli “Miten vesi vaikuttaa 
sähkömagneettisten kenttien ja elävän 
kudoksen välisiin fysikaalisiin vuorovai-
kutuksiin?”.

Jokela keskittyi radio- ja tietoliikenne-
verkkojen, erityisesti matkapuhelinten, 
vaikutukseen ihmissolukossa. Ensisijaisi-
na vaikutuksina mainittiin kovin margi-
naaliselta kuulostava maksimissaan 0,3 
asteen lämpötilannousu aivojen pinnalla, 
hermosolujen stimuloituminen ja voi-
makkaan sähkökentän aiheuttamat läpi-
lyönnit, joista viimeistä ei kännykkä nor-
maalitilanteessa periaatteessa aiheuta. 
Spekulaatiota esitettiin myös solukalvon 
ionikanavien toiminnan häiriintymisestä 
jännitemuutoksen johdosta.

Esitelmässä ei mainittu tutkimuksia 
joiden mukaan illalla tapahtuva matka-
puhelimen käyttö vaikuttaa unen laa-
tuun, vaikka näistä kyllä löytyy tietoa 
säteilyturvakeskuksen kotisivuilta. Tämä 
vaikutus on tutkimuksissa ensisijaisesti 
yhdistetty melatoniini-hormonin eritty-
miseen, vaikka asiasta onkin hiukan risti-
riitaisia tutkimustuloksia.

Uni sikseen, sanon minä. Uskoisin että 
ainakin kaikkia meitä miespuolisia kän-
nykänkäyttäjiä kiinnostaa lähinnä se, mi-
ten vasemmassa etutaskussa sijaitseva 
puhelin vaikuttaa siitä keskimäärin alle 
20 sentin päässä sijaitsevaan elimeen tai 
elimiin. Hoi säteilyturvakeskus! Jättäkää 
aivot ja keskittykää siihen päähän ihmis-
tä jolla on jotain merkitystä. 

Vastapainoksi säteilyturvakeskuksen 
nokialasien läpi tehdylle propagandalle 
on  toki mainittava Ruotsin hallituksen 
teettämä virallinen tutkimus. Ruotsalais-
ten tutkijoiden mukaan keskimääräinen 
kännykänkäyttäjä kuolee 5-80 vuoden 
kuluessa käytön aloittamisesta ja saattaa 
sairastua syöpään, aidsiin sekä eturauha-
sen hyvänlaatuiseen liikakasvuun lyhyen 
elämänsä aikana. (toim. huom. terveiset 
Rauni-Leenalle!)

Kännykkä tappaa
Teksti ja kuva: Valtteri Vikström
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Etelä-Haagan 
apteekki



Hei kaikki bioIT-opiskelijat!

Tiesittehän, että ETA-tiedekunnassa on teillä töis-
sä yksi oma suunnittelija? Suunnittelija tarkoittaa 
opintohallinnon virkamiestä, joka hoitaa paperi-
työt organisaation uumenissa. Olen toiminut oh-
jelman parissa vuodesta 2005 lähtien ja oppinut 
tuntemaan teistä monia ihan henkilökohtaisesti. 
Hommanani on vastata joka vuosi opinto-oppaan 
koostamisesta, uusien opiskelijoiden tuutoroinnin 
ja infotilaisuuksien järjestämisestä sekä virkamie-
henä tietysti teidän asioiden esittelystä virallisille 
päätöselimille. Nykymallissa teitä lähinnä oleva päätöksentekoporras on tie-
tenkin koulutusneuvosto, joka hyväksyy opinnäytetyöt ja myöntää todistukset. 
Minä huolehdin kokouskutsuista ja siitä, että oikeita asioita päätetään oikeaan 
aikaan.

BioIT-opiskelijat ovat minulle erityisen tärkeitä ja mieluisia asiakkaita. Teidän 
aktiivisuutenne ja innostuksenne on ihailtavaa. Välillä on oikein pakko ihmetellä, 
kuinka hyvin pärjäätte ja valmistutte odotusten mukaisessa aikataulussa, suoras-
taan opetusohjelmasta huolimatta. Teidän kärsivällisyytenne ja sopiva kärsimät-
tömyytenne ovat auttaneet meitä kehittämään ohjelmaa parempaa suuntaan. 
Te olette pioneereja - olen ylpeä teistä!

Palveluksessanne, 
Johanna Mattila, suunnittelija

#bioit

00:11 <@doppio> vois nähdä unta fyysikoista

13:23 <@vilpstroem> onks joku suorittanu kännin mulla eilen?

13:51 <@vilpstroem> elämä on ku paljon vessapaperii, eli 
    hyvin pyyhkii

#biohallitus08

20:45 < almagest> yli puolet kytkennöistä toimii jesseteipillä 
        et toimintavarmuus ei oo ihan sataprosenttinen

23:57 < Henni> ja kalle ei saa kuitenkaan 
23:58 < doci> aina ne tarinat loppuu samalla tavalla :/

Asiayhteydestä irrotettua
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(murska)palautetta koskien orgaanisen 
kemina II -kurssia. Paikalla sattui ole-
maan itseasiassa kurssin vastuuopet-
taja, joten ainakin viesti meni tiedoksi 
nyt oikealle taholle. Tässä on kuitenkin 
huomioitava, että kemian opiskelijat an-
tavat kurssista erittäin hyvää palautetta 
samalla kun bioIT-opiskelijoilla on selviä 
motivaatio-ongelmia. On siis selvästikin 
haastavaa opettajan näkökulmasta läh-
teä kehittämään kurssia, kun sitä koske-
va palaute on näin ristiriitaista. Joka ta-
pauksessa kyseisen kurssin roolia tullaan 
harkitsemaan ja sen korvaamista parem-
min bioIT-ohjelmaan sopivalla kemian 
kokonaisuudella mietitään nyt vakavas-
ti. Moduulien suunnittelu on parhaillaan 
menossa ja ne vahvistetaan ensi vuoden 
oppaaseen huhtikuussa.”

Johanna kommentoi myös fysiikan lisä-
kurssien saamaa negatiivista palautetta:

“Mitä tulee fysiikan opetukseen ja eten-
kin siihen yhteen kurssiin, joka sai kyse-
lyssä huomattavaa negatiivista palau-
tetta... Kurssipalautejärjestelmämme on 
antanut samansuuntaista informaatiota 
ja tiedot on toimitettu vuosittain ope-
tuksesta vastaavan yksikön esimiehelle 
Opetuksen Laatutoimikunnan saatteen 
kera. Ilmeisesti merkittävää muutosta ei 
kuitenkaan ole tällä saatu aikaan. Kurssia 
vaivannee sama resurssipula, joka näkyy 
vähän joka puolella, mutta tässä se hei-
jastuu käsittääkseni etenkin assareiden 
toimintaan. Koulutusneuvoston puheen-
johtajan kanssa, joka itse on Tfy-profes-
sori, katsomme millaisilla keinoilla tähän 
ongelmaan voisi jatkossa puuttua.”

Tähän asti Inkubio ja SIK ovat huolehti-
neet opiskelijoiden yhteydestä yritysmaa-
ilmaan. Millainen kaavailtu bioIT Forum 

olisi ja miten muuten tiedekunta voisi edis-
tää opiskelijoiden kontaktia yritysmaail-
maan?

“BioIT-forum näyttäytyy varmasti ainut-
laatuisena mahdollisuutena rakentaa yli-
opiston ja yritysmaailman välistä siltaa. 
Käytännössä hihat pantiin jo heilumaan 
ja BioIT-forum -niminen kurssi tullaan 
perustamaan ensi vuoden opetusoh-
jelmaan. Käytännössä perustamisesta 
vastaa Informaatio- ja luonnontieteiden 
tiedekunta. Tämän kurssin voi sitten suo-
rittaa vapaavalintaisiin opintoihin. Kurs-
sin vastuuopettajaksi nimettiin prof. Ari 
Koskelainen ja assistentiksi Janne Pelto-
la, joten heidän roolinsa sisällön suunnit-
telussa on merkittävä.

Koulutusneuvoston eri laitosten edusta-
jat olivat erittäin kiinnostuneita tuomaan 
sopivia kontakteja forumia varten, joten 
uskon tämän avauksen tuovat monia hy-
viä uusia asioita koko ohjelmalle. Opiske-
lijat pääsevät varmasti vaikuttamaan fo-
rumin toteutukseen ja sisältöön Jannen 
kautta.

Miten muuten kontakteja voitaisiin edis-
tää.... Hyvä kysymys. Yhteistyön tekemi-
nen on ylipäänsä ihmisten välinen asia. 
BioIT-opetusta ja tutkimusta tuottavat 
tutkijat ja professorit ovat jo nyt tiiviissä 
yhteistyössä yrityksiin päin. Tämä pitäisi 
vaan saada paremmin näkyviin opiskeli-
joiden suuntaankin. Ideoita otetaan vas-
taan :)”

Opintokyselyn pohjalta tehty ra-
portti on nähtävissä osoitteessa 
h t t p : / / i n k u b i o . t k y. f i / n o d e / 2 5 9 4 
(näkyy vain sisäänkirjautuneille).
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1. Vellu, phuksiwaari (toim. 
huom. se tuleva), Tietokilta

2. Möö! Ammuu!

3. Varmaan tossa pa-
rin vuoden päästä.

4. IhQdaa paljon onnee! Kyl 
se siitä, hyvin te vedätte.

1. 
Jussi, puheen-

johtaja, Prodeko

2. Jos lehmä osaisi lentää, niin...

3. Toivottavasti helmikuussa (toim. 
huom. SIK:in vuosijuhla Potentiaalin 

Tasaus 87 järjestettiin 16.2.), mut 
jos ei ehdi niin mahdollisuuksia 

tulee varmaan aika usein.

4. Uskalla uskaltaa!

1. Anna, luk-
kari, Athene

2. Minäkö muka sammunut?! 
(toim. huom. Lausahdus varastettiin 

suoraan Inkubion rahis-Annan suusta.)

3. Vähintäänkin hallituskausi siihen menee.

4. Vanhana biolaisen kämppiksenä 
minulla on lämmin suhde Inku-

bioon. Onnea 0-vuotiaalle! 
Luokaa lisää legendoja.

1. 
Patrik, 

tiedottaja, 
Fyysikkokilta

2. Äääääg!

3. FK:n ja Inku-
bion spurgusitsien 

perusteella ette ole 
oppineet vielä, mutta 
ehkä kolmansien fyy-
sikoiden kanssa sitsat-
tujen sitsien jälkeen.

4. Teillä on TKK:n siis-
teimmät haalarit, eten-
kin jos saatte selkäpai-
natuksen vaihdettua. 

Onnea matkaan 
ja hyvää jatkoa, 
vaikka jäittekin 
väärään tiede-

kuntaan.
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1. 
Lina, puheen-

johtaja, Helix (Helsin-
gin Yliopiston biokemian 

sekä solu- ja mikrobiologian 
opiskelijoiden ainejärjestö)

2. Kauan eläköön!

3. Siihen voi mennä pitkään ja asias-
sa voi tapahtua taantumia (etenkin 
yöaikaan). Uskon sen kuitenkin ta-
pahtuvan vuosikymmenen sisällä.

4. Paljon onnea! Leikitään jatkossa-
kin yhdessä. Muistakaa että kaik-

ki kehitysvaiheet kannattaa 
merkitä ylös että niille voi 

naureskella jatkossa.

1. Kuka olet 
ja mistä?

2. Mitkä tulevat ole-
maan uudestisyntyneen 

Inkubion ensimmäiset sanat?

3. Milloin Inkubio oppii PoTalle?

4. Vapaamuotoiset 
synttärionnittelut / 

elämänohjeet / 
muut terveiset.

Kiltautumisgallup
Teksti : Jenna Kaisanlahti

Inkubion Kiltautumista juhlit-
tiin 29.1.2008 Gorsussa, joka 
täyttyi ääriään myöten innok-
kaista inkubiiteistä ja uteliais-
ta ulkopuolisista. Kuusi pa-
haa-aavistamatonta vierasta 
joutui S’napsin kynsiin.

Näitä kysyttiin:

1. Idis, lukkari, SIK

2. Müüü!

3. (toim. huom. piiiiitkä hil-
jaisuus) Arvioisin, että siinä 

vaiheessa kun Apoptoosi 
järjestetään paremmin 

kuin PoTa. Luulen että se 
tapahtuu jo tänä vuonna.

4. Vauhdilla eteenpäin!!
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Inkubiitti kysyy, 
luonto vastaa

Kysymys:

Apua Javani kanssa kaivataan! Java-
ni on kadonnut. Edellisenä yönä se 
valvotti minua ja  mielijohteesta ase-
tin sen alkuarvoineen suorittamaan 
looppia. Aamulla kuitenkin suoritta-
minen oli loppunut ja luokka paramet-
reineen kaatunut. Tuntomerkit lyhyt 
ja rähjäinen, usein kaatuileva ja pitää 
toistolauseesta. Yleensä yöaktiivinen, 
epäsosiaalinen yksilö, jonka tahdon-
voimaa ei voi kumota. Väriltään mus-
tavalkoinen.

<hei se sun  kolajuomaan addikoitunut 
pullero marsus on taas juuttunut mun 
juomalasiin>

Pahoittelen, että kysymysosio löysi raja-
arvonsa näinkin nopeasti. Enkä edes 
laskemalla väärin onnistunut sen arvoa 
nostamaan. Tähänhän piti tulla jatkoa 
humoristiseen ja nauruhermoja hivele-
vään kysy ja vastaa-palstaan, mutta huu-
mori koki valitettavan inflaation ja lopah-
ti tyystin tyyrpuurin puolelle paenneen 
tuulen tavoin. Palsta jäi makaamaan 
tyyneen veteen. Syynä tähän lienee 
maailmanlaajuisten pörssiheilahtelujen 
peilautuminen globaaliin pöytätuuletin-
kantaan. Tuulenvire puolittui normaa-
lista heti Siperian tammikuisten pöytä-
tuuletinmarkkinoiden ilmoitettua vain 
miljoonasosan myynnistä edellisvuotisiin 
markkinoihin verrattuna. Huomautetta-
koon, että edellisvuotiset markkinat jär-
jestettiin tammikuussa negatiivisen pak-
kasasteikon vallitessa Brasiliassa. Kuutin 
pituisen lämpötilaeron valossa tarkastel-

tuna näkymä kuitenkin näytti suhteelli-
sen hyvältä kunnes jäättömät jäät sulivat 
ja kuutti oli kasvanut virhemarginaalin ul-
kopuolelle ja tutkimus lopetettiin. Tutki-
muksista ylijääneet varat siirrettiin Mon-
golialaisten kastematojen tutkimukseen, 
jolloin oltiin jo niin kaukana kysy ja vas-
taa- palstan antimista, että täytyi alkaa 
pohtia uusia mahdollisuuksia.

Kolmesta pahasta valittiin rulettipöy-
dällä pienin; Tequila ja pelimerkit sijoi-
tettiin mustaan numeroon 6. Luukusta 
ei kuitenkaan auennutkaan joulukalen-
terista tuttu olkipukki. Tällä kertaa ahne 
susi ei tyytynytkään karhun tarjoamiin 
puolukoihin ja hotkaisi poletit pöydällä 
lojuvine drinkkilaseineen. Tokaistuaan 
omaa paremmuuttaan ylistävät sanansa 
susi sammui portaikkoon, josta portsarit 
hänetkin opastivat raajoista pitäen pien-
hiukkasien murhattavaksi. Revolverista 
oli luodit loppu ja ruletti sai riittää. Tuuria 
ei ollut tälläkään kertaa. Kuittien seasta 
tyhjästä lompakosta löytyi muistilappuni, 
josta yliviivasin repimällä pienimmän pa-
han ja siirryin seuraavaan. Oli tammikui-
nen yö, oravat kurkkivat koloistaan, ih-
miset laskivat mäkeä ja sienet kasvoivat. 
Sitten koitti helmikuu ja energiavarastot 
alkoivat olla loppumaisillaan. Viimeisillä 
voimillaan karhu röyhtäisi promillepitoi-
sen henkäyksen näytölle, johon suli reikä 
ja jäljelle jäi vain kolkko pimeys, karhu ja 
lasiin juttunut marsu. 
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Juhlan taikaa - Apoptoosi 0 lähestyy!
Teksti: Maija Nevala 

Kuva: Tuomas Sauliala

Monelle inkubiolaiselle apoptoosi on muutakin kuin hyvä tärppi solubiologian 
tenttiin. Solukuoleman muoto on nyt jo toisen kerran vuosijuhlien tittelinä - vaik-
ka kiltautumisen kunniaksi vuosijuhlat ovatkin Apoptoosi 0. Nimen historia alkoi 
keväällä 2006, jolloin silloinen ammattiainekerhon hallitus päätti järjestää drink-
kikilpailun ja tarjota voittajareseptillä valmistettua juomaa kevään vuosijuhlissa. 
Raati maisteli kaikki kilpailun kolme osaanottajaa, ja valitsi parhaaksi juoman, 
jonka nimi oli mainio ja maku kammottava, joskin kuvaava. 

Apoptoosi-juoman valmistamiseen tarvitaan noin yksi osa banaanilikööriä ja yksi 
osa salmaria. Ainekset sekoitetaan, ja Harri Hallilan mainion idean mukaan tar-
joillaan koeputkesta. Harrin keksintö taisi olla myös vuosijuhlien nimittäminen 
Apoptoosiksi, sillä juhlan nimenä se esiintyi ensimmäistä kertaa Harrin koosta-
massa valokuvakoosteessa toissa vuoden karkeloista. Seuraavana vuonna olikin 
jo itsestään selvää, ettei Inkubio järjestä mitä tahansa vuosijuhlasitsejä, vaan 
Apoptoosin.

Apoptoosi-teemaa on jalostettu myös pidemmälle, sillä tänä vuonna vuosijuhlien 
silliaamiainen kulkee nimellä Nekroosi. Termiä käytti onnistuneesti myös nimeltä 
mainitsemattoman yhdistyksen railakkaasti juhlinut edustaja, joka vuoden 2006 
vuosijuhlien jälkeen pahoitteli, kuinka illan edetessä oli “lipsahtanut vähän nek-
roosin puolelle”.

Toim. huom. Etiketti hakusessa? Tarkista kinkkisimmät käytöstavat Tiina Metson kirjoitta-
masta tapaoppaasta Tavoistaan teekkari tunnetaan. Opas löytyy helpoiten googlettamalla.

Inkubion sihteeri 
Noora Tujunen 
ja puheenjohtaja 
Maija Nevala ihas-
televat Teknillisen 
korkeakoulun säh-
köinsinöörikillalle 
vuosijuhlalahjaksi 
vietyä bionista 
kaktusta.
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Tapahtumat

7.3.   Apoptoosi 0 
  19.00 Tenalji von Fersen, Suomenlinna

8.3.  Nekroosi 
  12.00 OK20 pieni puoli

12.3. Kyykkää kemistien kanssa 
  18.00 Miinusmaa-kenttä & Gorsu

31.3. Peli-ilta 
  19.00 Smökki

21.4. Wappusitsit 
  19.00 OK20 iso puoli

Philips Medical Systems MR Finland

Päätoimittaja haluaa sinut!

Tule tekemään kiltalehteä jolla on tarkoi-
tus! Löydä elämäntehtäväsi toimittaja, tait-
tajana, valokuvaajana tai piirtäjänä. Myös 
muut palvelutarjoukset otetaan vastaan. 
Yhteydenotot: jenna.kaisanlahti  (ät)  tkk.fi

Kuva: Tony Nysten


