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Puhiksen puhinat
Teksti: Henna Vepsäläinen, kuva: tuntematon festarisankari

Jälleen on koittanut se aika vuodesta, kun inkubiitit kirmaavat kesälaitumille. Ta-
vallista useampi on ehkä tänä kesänä ilman kesätyöpaikkaa, mutta siitä ei suinkaan 
kannata ottaa ylimääräisiä paineita. Aina voi suorittaa vähän opintoja, lähteä mat-
kalle tai vaikka vain olla. Ei liene pahitteeksi karistaa Suomen pölyt vähäksi aikaa 
sorkistaan ja lähteä katsomaan, miten muualla maailmassa eletään.

Tänä vuonna kesäopintoja tai ainakin -tenttejä on tarjolla normaalia enemmän. 
Kursseja on tarjolla muun muassa kielten, kemiantekniikan, matematiikan, säh-
kötekniikan, tietotekniikan ja viestinnän saralta. Tenttiä voi fysikaalista kemiaa, 
elektroniikkaa, kenttäteoriaa, biotekniikan instrumentointia, digitaalitekniikkaa, 
fysiologiaa ja ohjelmointia, muutamia mainitakseni.

Interrail on oiva tapa tutustua Eurooppaan ilman tarkkaa suunnitelmaa. Matkaan 
voi lähteä laivalla ja vaihtaa se sitten sopivassa kohteessa junaan tai lentämällä 
jonnekin kauemmas, suoraan tapahtumien keskipisteeseen. Matkustaminen ei ole 
halpaa, mutta toisaalta matkustaa voi myös pienellä budjetilla. Vieraiden kielien 
käyttäminen, uusien ihmisten ja kulttuurien tapaaminen ja erilaisten kaupunkien 
näkeminen ei vain voi olla turhaa - se on vähän kuin laittaisi rahaa pankkiin!

Parasta kesässä on kuitenkin se, että on kerrankin (toivottavasti!) aikaa vain olla. 
Nukkua, lukea, tuijottaa telkkaria, käydä lenkillä, mökkeillä, grillata, nauttia kivas-
ta seurasta, nauttia omasta seurasta, syödä jätskiä ja mansikoita, käydä Lintsillä, 
Korkeasaaressa ja Suomenlinnassa, valvoa yöllä ja uida järvessä. Ihan vaan olla.

Oikein kivaa kesää kaikille inkubiiteille, vietit sen sitten töissä, opiskellen, matkus-
tellen tai löhöten!

Henna
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Kesäkandi työttömille teekkareille
Teksti: Jenna Kaisanlahti, kuva: Maija Nevala

TKK:n kesäopetuksesta vastaa avoin yliopisto, jonka WWW-sivuilta löytyvät kesän 2009 
kurssit ja tentit. Tänä kesänä järjestetään ensimmäistä kertaa tutkinto-ohjelmien yhtei-
nen kandidaattiseminaari. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille opiskelijoille, jot-
ka eivät ole saaneet kesätöitä. [1] Bioinformaatioteknologian sekä elektroniikan ja säh-
kötekniikan tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilönä hankkeessa toimiva Markus Turunen, 
miksi kandidaattiseminaari järjestetään tänä vuonna myös kesällä?

– Taantuman takia opiskelijoiden kesätyötilanne on huono, joten monessa yliopis-
tossa kesäopetukseen on yritetty panostaa. Kandidaattiseminaari on järjestetty jos-
kus aiemminkin kesällä kokeilumielessä. Tyypillisesti kesällä järjestetään vähemmän 
resursseja vaativia massakursseja, sillä assistenttien löytäminen kursseille on haas-
teellista. Kandidaatintyössä ohjaajan rooli on erityisen tärkeä. Monelle tutkijalle kan-
didaatintyön ohjaaminen on ylimääräistä työtä kesällä, jolloin yleensä voi keskittyä 
tutkimukseen.

Mistä idea kesällä järjestettävään kandidaattiseminaariin lähti? 

– Huhtikuun alussa avoimen yliopiston puolelta kyseltiin, minkä tutkinto-ohjelmien 
opiskelijoille kesän kandidaattiseminaaria voitaisiin tarjota. Noin puolet tutkinto-oh-
jelmista lähti mukaan vastuuhenkilön löydyttyä. Vastuuhenkilö valitsee opiskelijat, 
jotka hyväksytään seminaariin mukaan, hankkii opiskelijoille ohjaajat ja aiheet sekä 
hyväksyy työt. Koordinoinnista ja luentojen järjestämisestä huolehtii avoin yliopisto.

Miten kesän kandidaattiseminaari eroaa syksyllä ja keväällä järjestettävistä?

– Kesällä järjestetään vähemmän luentoja ja seminaarin aikataulu on hiukan tiukem-
pi. Lisäksi seminaariin pyritään valitsemaan opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita 
tekemään kandidaatintyönsä loppuun asti ja kykenevät itsenäiseen työskentelyyn. 
Keväällä ja syksyllä välipalautukset kannustavat opiskelijoita aloittamaan työnsä 
ajoissa. Kesällä työn etenemistä ei seurata näin tarkkaan, varsinkin kun ohjaajat ovat 
osan kesästä lomalla.

 Joka syksy ja kevät kandidaattiseminaarin aloittaa jokunen “harrastelija”, joka ei tajua 
kandidaatintyön vaativuutta. Ohjaaja tekee turhaa työtä, jos opiskelija ei panosta to-
sissaan ja jättää seminaarin kesken. Monet kandidaatintyötä tekevät opiskelijat ovat 
suorittaneet vasta perusopinnot ja niiden lisäksi ehkä joitakin pääaineen kursseja. 

Peruskursseilla opiskelijoille tarjotaan valmiiksi materiaali ja oppimistavoitteet, kun 
taas kandidaatintyössä opiskelijan pitää itse etsiä ja jäsennellä tietoa sekä edetä on-
gelman muotoilusta sen ratkaisuun. Monet opiskelijat harjoittelevat tieteellistä ilmai-
sua ensimmäistä kertaa kandidaatintyössä.

Kandidaatintyön haastavuuden yhteydessä puheeksi nousee opiskelijoiden motivaatio 
ja kandidaatintyön arvostelutapa.

- Tällä hetkellä arvosteluasteikko (kiittäen hyväksytty, hyväksytty, hylätty) ei ole ko-
vin kannustava. Noin 10% opiskelijoista voi saada työstään kiittäen hyväksytyn. Tämä 
tieto jakaa opiskelijat niihin, jotka tähtäävät kiitettävään ja niihin, jotka pyrkivät vain 
läpipääsyyn. Mielestäni arvosteluasteikko 0 - 5 nostaisi koko opiskelijamassan suori-
tustasoa korkeammalle ja vähentäisi suoritusten kahtiajakoisuutta. Opettavat tahot 
ovat toivoneet arvostelun uusimista toistaiseksi tuloksetta. Ehkä opiskelijoiden aktii-
visuus voisi saada tässä asiassa muutoksen aikaiseksi.

[1] http://avoin.tkk.fi/fi/kesa/kandisemma/

Jutun kirjoittaja etsii lähdemateriaalia kandidaatintyöhönsä ”Tiedonlouhinnan mene-
telmien soveltaminen biologisen suurkapasiteettimittausaineiston analysointiin”
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Isännyydestä
Teksti: Kati Penttinen, kuva: Viljami Aittomäki

”Sä oot ihan doomed!” Kas siinä ensimmäinen kommentti, jonka kuulin kertoessani 
vuoden vaihteessa ihmisille olevani Inkubion tuleva isäntä. Erään ei-teekkarin ystävä-
ni kommentti oli vieläkin karumpi: ”Miksi ihmeessä? Mitä sä siitä hyödyt?” Nyt minul-
la on puoli vuotta isännöintiä takana ja eteeni aukeni tilaisuus laatia listoja (hiphei!) 
ja niillä torpedoida ystäväni vähättely. (tuplahiphei!) Siispä, kannattaa ehdottomasti 
olla isäntä, koska…

• Saa erinomaisen tekosyyn olla opiskelematta:
Aina löytyy jokin tapahtuma, jota voi alkaa miettiä ja järjestellä, joku sähköposti, 
joka täytyy aivan ehdottomasti lähettää juuri nyt… Kiltahommien etu ”tavallisiin” 
sijaistoimintoihin verrattuna on se, että tuntee kuitenkin tekevänsä jotain tarpeel-
lista ja tärkeää, vaikka ei vilkaisisikaan matematiikan luentomuistiinpanoja. Lisäk-
si isännän pestin ottamisen jälkeen ihmettelyt ”Miksi et ollut aamuluennolla?” on 
erittäin helppo kuitata edellisiltana olleella tapahtumalla (loppui se sitten yhdeltä-
toista tai kolmelta) ja samaan hengenvetoon pyytää laskareita prujutettavaksi.

• Oppii nopeasti ja tehokkaasti ulkoa kaikki rasvaisim-
mat teekkarilaulut (etenkin ne, joita ei ole olemassa).

Tästä seikasta voi lähettää kiitoksen suoraan IE:lle (Isännistö ja Emännistö eli kaik-
kien kiltojen tapahtumavastaavien muodostama toimikunta). Sitseillä, joihin IE:n 
seurassa osallistuu, on tapana luiskahtaa ”hieman” tavallisia killan sitsejä railak-
kaammiksi, myös laulumateriaalinsa puolesta. Eikä kyllä R.A.T.T.O-seuraakaan voi 
kovin rasvavapaaksi luonnehtia…

• Voi päästää sisäisen suuruudenhullunsa irti.
”Okei, me tarvitaan tomaattimurskaa.” ”Tuossa olisi tuommoinen pieni purkki. Pa-
rin sellaisen pitäisi riittää. Luulisin.” Hiljaisuus. ”Otetaanko kuitenkin tuommoinen 
iso?” ”Joo.” Lopputulos: ulos tukusta neljänlitran tomaattimurskatölkin kanssa…

• Pääsee nakittamaan häikäilemättömästi.
”Tarkista sinä saunatilat, ja sinä tuo vessa. Joku voisi ottaa mopin esiin ja alkaa mo-
pata ja sillä välin minä korkkaan tässä vielä yhden lonkeron…” Rattopoikien ja Wor-
king girlien komenteleminen on kivaa. Nakkiruoska heiluu! *Whiuup!*
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• Haba kasvaa kamoja roudatessa.
Tyhjilläkin tölkeillä täytetyt jätesäkit painavat melkoisesti, kun niitä vain on tar-
peeksi. Erityisen miellyttävää on silloin, kun ne vaivalla syliin ahdetut seitsemän 
pussia päättävät levitä keskelle Otakaarta…Lisäksi tomaattimurskien ja persikka-
tölkkien raahaaminen edestakaisin vaatii tiettyjä käsivoimia. 

• Isäntä nyt vaan on mahtava titteli.
Eihän sitä voi kukaan edes kiistää! Sanasta ”emäntä” tulee mieleen maatalon ehtoi-
sa essuun kietoutunut emäntä, joka tuoksuu pullalta ja höseltää, isännässä taas on 
rentoa reggaemiesmeininkiä. ”Renki, kiikutahan tänne yksi kylmä olut.” Mmm…

• Se on mainio egobuusteri.
Hei, se on Neiti Isäntä sulle.

Kati Penttinen

Inkubion rattoseura, kirjoittaja kuvassa päällimmäisenä
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Matkaraportti: Yhdysvallat
Teksti ja kuvat: Jyri Soppela 

Muualla maailmassa joko rakastettu tai vihattu USA on saattanut tulla tutuksi use-
ammallekin inkubiitille esimerkiksi vaihto-oppilasvuoden tai New Yorkin shoppai-
lureissun merkeissä. Allekirjoittanut uskaltautui kyseiseen liittovaltioon vasta han-
kittuaan muutaman paikallisen kaverin Saksan harjoittelureissulla. Tämä artikkeli 
on matka- ja selviytymiskertomus New Yorkin sykkeestä Georgiaan ja Kentuckyyn. 
Kontrasti pohjoisen ja etelän välillä on valtava lähes kaikilla mahdollisilla mittareilla, 
mutta molemmat ovat elämyksinä mieleenpainuvia.

New York

Kaupunki joka ei koskaan nuku. Lontooseen ja Roomaan verrattuna New York on 
turistisesongin ulkopuolella miellyttävän tilava ja mainettaan selvästi vähemmän 
ruuhkainen. Hässäkän vähyyteen vaikutti kuulemma myös taannoinen talouskata-
strofi, jonka jäljiltä esimerkiksi Wall Street on paikallisten mukaan aavekatu enti-
seen loistoon verrattuna.

New Yorkissa kannattaa ehdottomasti ottaa kontaktia paikallisiin. Iso osa nykki-
läisistä on tullut kaupunkiin joko muualta jenkkilästä tai ulkomailta. Monet myös 
muuttavat pois kaupungista opiskelu- tai työrupeaman päätteeksi. Satunnaisilla 
tuttavuuksilla onkin mielenkiintoisia tarinoita kerrottavanaan kaupunkiin sopeutu-
misestaan. Nykkiläiset ovat myöskin allekirjoittaneen kokemuksien mukaan mai-
nettaan ystävällisempiä ainakin suomalaisesta vinkkelistä katsottuna.

Opaskirjamme varoittaa “New York -paniikista”, joka iskee kun toteaa ettei viikos-
sa, kahdessa viikossa tai ihmiselämässä kerta kaikkiaan ehdi kokemaan ja näke-
mään kaikkea, mitä kulttuurien sulatusuunilla on tarjottavanaan. Erityiseti tämän 
paniikin aiheuttajana mieleen jäi Harlem, joka melkein ansaitsisi oman visiittinsä. 
Kaupunginosa on afro-amerikkalaisen kulttuurin keskus ja lähes joka korttelissa on 
jokin legendaarinen levykauppa, baptistikirkko tai soul food -ravintola. Ensi kerral-
la sitten.

Atlanta, Georgia

Laskeudun Atlantaan seitse-
män aikaan illalla saamatta 
yhteyttä kaupungissa asuviin 
kavereihini. Kentällä minua 
odottaa kuitenkin kaksi satun-
naista sälliä kaverini seurakun-
nasta ja loppuillan vietän piz-
zeriassa yhä sekalaisemmassa 
seurueessa. Lopuksi päädyn 
nukkumaan lentokentällä ta-
paamani kaverin kaverin soh-
valla, joka toimiikin sitten ma-
joituksenani seuraavan vajaan 
viikon verran. Etelässä ihmiset 
ovat tunnettuja ystävällisyy-
destään ja vieraanvaraisuudes-
taan. Uusien ihmisten kanssa 
turiseminen on varsin viihtyi-
sää vaikkei kaikkien paikallisia 
moottoriteitäkin leveämmäs-
tä aksentista aina saakaan mi-
tään selvää.

Atlantassa sinänsä on valitettavan vähän nähtävää. Keskustassa ovat Coca Cola 
Companyn sekä CNN:n päämajat vierailijakierroksineen sekä maailman suurim-
man kala-altaan sisältävä akvaario. UPS on hilannut rekkakonteissa paikalle kaksi 
kymmenmetristä valashaita, jotka uivat sulassa sovussa rauskujen ja pikkukalojen 
seassa. Käymme katsastamassa myös paikallisen luonnonhistoriallisen museon, 
jossa paikalliset naureskelevat evoluutio- ja alkuräjähdysteorioille. On ne tiedese-
dät hassuja, olisivat päässeet niin paljon helpommalla kun olisivat vain katsoneet 
vastaukset Raamatusta.

Koska saan pyöriä ympäriinsä paikallisten kanssa, pääsen toteamaan myös hie-
man erikoisempia nähtävyyksiä. Käymme ravintolassa, jonka ylpeytenä on aito 
georgialainen keittiö. Kaikki siis leivitetään ja uppopaistetaan sentin rasvakerrok-
sella. Lisäksi ravintola on palkannut kaksi noin 150-kiloista isoäitiä ahdistelemaan 
miespuolisia asiakkaita kaksimielisyyksillä ja spontaaneilla hartiahieronnoilla. 
Seurueeni suolaa minut ystävällisesti mainitsemalla minun olevan ulkomaalainen. 
Ruokahetkestäni tulee siis entistäkin nautinnollisempi.

Sunnuntaina käymme tietysti kirkossa. Kohteenamme on paikallinen megakirkko, 
joka muistuttaa itse seremonian alkuun asti enemmän Hartwall-areenaa kuin eu-
rooppalaista kirkkorakennusta. Itse jumalanpalvelus koostuu gospelrock-bändin 

Flatiron building ManhattanillaNew York mereltä
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konsertista ja parinkymmenen minuu-
tin saarnasta. Kotimaiset virrenveisuut 
tuntuvat todella kaukaisilta kun kyljys-
tukkaiset emopojat vinkuvat pelastus-
ta Jesseltä ja Sarasvuon mieleen tuova 
setä keuhkoaa ylistystä Herralle. Vai-
kuttavaa.

Louisville, Kentucky

Kiertomatkani viimeinen pysäkki on 
Louisville, jossa Saksassa tapaamani 
poika opiskelee presbyteeripastoriksi. 
Asun kaverini ja hänen vaimonsa luona 
neljän päivän ajan ja käymme kiertele-
mässä paitsi kaupunkia, myös maail-
man pisintä luolaverkostoa Mammoth 
Cavesia. Koska olen vierailulla lomase-
songin ulkopuolella keskellä arkiviik-
koa, minut parkkeerataan yhdeksi 
päiväksi keittiöremonttia tekevän tut-

tavapariskunnan kämpille isäntäperheeni ollessa töissä oikeiden ihmisten tavoin. 
Päivän aikana korjaamme uusien tuttavuuksieni kanssa termiittien tuhoaman 
lattian, eksymme vapaaottelusalille etsiessämme urheilushortseja ja lopuksi nau-
timme erinomaista kotiruokaa paikallisen Kentucky Breakfast Brew -oluen kanssa. 
Tästä ei päivä juurikaan parane.

Yllätyksekseni kaverini vanhemmat Tennesseestä kutsuvat meidät illalliselle, ja 
vietän viimeisen iltani rapakon takana heidän maatalossaan Nashvillen lähettyvil-
lä. Alkajaisiksi isäntä esittelee minulle haulikoitaan ja Vietkongilta kähveltämään-
sä SKS-pulttilukkoa. Myöhemmin keskustelut sivuavat Elvistä (joka melkein ajoi 
emännän yli vuonna seiskytjotain) sekä Johnny Cashia (joka asui melkein naapuris-
sa). Muutenkin tunnelma alkusäikähdyksen jälkeen on oikein leppoisa ja vuosikym-
menien kokemuksella kotona paistetut hampurilaiset pesevät makuelämyksenä 
keskikalliin ravintolaillallisen mennen tullen.

Kaiken kaikkiaan matkailu Yhdysvaltojen raamattuvyöhykkeellä on sekulaarille 
skandinaaville varsinainen kulttuurikylpy, mutta reissu oli yksi parhaita koskaan te-
kemiäni juuri ainutlaatuisten ihmisten vuoksi. New Yorkin elokuvamaisen charmin 
jälkeen etelän ja keskilännen maanläheinen ihmisystävällisyys oli todella rentout-
tavaa, vaikka muutaman kerran maailmankatsomuksensa julkituonnin kanssa sai-
kin olla varsin diplomaattinen. Suosittelen rapakon takana vierailua kaikille, jotka 
haluavat saada maistiaisen, mistä siellä on oikeasti kyse.

Kirjoittaja parsakeiton äärellä

Tiedekuntalounaalla
Kun killan hallitus kohtasi ETA-tiedekunnan hallinnon
Henna Vepsäläinen

Jokin aika sitten Teknillisessä korkeakoulussa tapahtui hallinnollisia muutoksia, 
joiden seurauksena osastoista tuli tiedekuntia ja laboratoriot poistuivat sanavaras-
tostamme. Tilalle tuli laitoksia ja tutkimusryhmiä sekä ymmällään olevia opiskeli-
joita. Mitä tiedekunta tekee, kuka siellä on töissä ja miksi ihmeessä?

Tiedekunta on yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa yhteen lähekkäisten 
tieteenalojen laitokset. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnas-
sa on seitsemän laitosta sekä Metsähovin radiotutkimusasema. Tiedekuntaa joh-
taa dekaani, professori Jorma Kyyrä, ja laitoksia johtavat laitosjohtajat. Päätöksiä 
tehdään tiedekuntaneuvostossa, jossa on myös neljä opiskelijaedustajaa.

Kuulostaa monimutkaiselta ja byrokraattiselta. Onneksi Inkubiolla on kuitenkin 
halu toimia tiedekunnan kanssa hyvässä yhteistyössä, ja niinpä Inkubion hallitus 
lähtikin eräänä huhtikuisena päivänä tapaamaan tiedekuntaa sekä tutkinto-ohjel-
man vastuuprofessoria, Ari Koskelaista. Ja mitä siitä seurasikaan?

Lounastapaamisessa oli läsnä lähes koko Inkubion hallitus sekä tiedekunnan de-
kaani Jorma Kyyrä, tiedotus- ja tukipalveluista vastaava Jussi Liesiö, Perttu Puska, 
Anita Bisi, Eeva Seppä ja Henna Paananen opintohallinnosta sekä hallintopäällikkö 
Maaret Djupsjöbacka. Tapaamisen aluksi käytiin lyhyt esittelykierros, jonka jälkeen 
dekaani kertoi lyhyesti tiedekunnasta.

Keskustelu alkoi varovaisesti ja koski aluksi lähinnä vaihto-opiskelua. Kaikki olivat 
yhtä mieltä siitä, että vaihtoon lähteminen on ehdottomasti sekä killan että tiede-
kunnan intresseissä ja sitä pitäisi ehdottomasti edistää muun muassa vinkkaamal-
la hyvistä vaihtoyliopistoista. Kilta voisi järjestää esimerkiksi vaihtosaunan, jossa 
vaihdossa jo olleet kertoilisivat kokemuksistaan. Kansainvälisistä asioista vastaava 
Anita Bisi oli pannut merkille, että biolaiset ovat erittäin itsenäisiä ja oma-aloittei-
sia vaihtoon lähdön suhteen, joten hyviä ideoita tulee paljon suoraan opiskelijoilta. 
Monessa tapauksessa kohdeyliopiston kanssa saadaan tehtyä sopimus, joka hyö-
dyttää tulevia vaihtoonlähtijöitä.

Kansainvälisten aiheiden jälkeen keskustelu johti bioIT:n ongelmasegmenttiin 
eli niihin, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan, mutta eivät sitten ensimmäisen 
syksyn jälkeen enää opiskelekaan TKK:ssa. Vertailussa oli myös havaittu, että en-
simmäisen vuoden AS-opiskelijat ovat saaneet syksyllä enemmän opintopisteitä 
kuin BIO-opiskelijat. Ratkaisua haettiin niin bioIT:n tekniikkapuolen paremmasta 
markkinoinnista kuin Inkubion opintokyselystäkin. Tiedekunta haluaa yhä kehittää 
tutkinto-ohjelmaa ja on kiinnostunut selvittämään, mistä tämä “biovuoto” johtuu.

Keskustelussa tuli selvästi ilmi, että johdatus bioinformaatioteknologian opiske-
luun -kurssi ei palvele tarkoitustaan. Kukaan läsnäolijoista ei kokenut sen suorit-
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tamista millään tavoin motivoivaksi saati informatiiviseksi. Niinpä otettiin lyhyt 
brainstorming-sessio, jonka tuloksena ideoitiin vallan uusi johdatuskurssi! Sekä 
tiedekunta että Inkubion hallitus olivat mykistyneitä siitä, että näin todellakin voi-
daan tehdä: jos jokin kurssi ei miellytä, sille voidaan tehdä jotain!

Vielä on epäselvää, pääsevätkö jo seuraavat fuksit nauttimaan uudistetusta joh-
datuskurssista, mutta yleinen fiilis tapaamisessa oli se, että järjestelyt kannattaa 
aloittaa heti, koska turhahan sitä jo huonoksi todettua kurssia on järjestää. Tavoit-
teena on saada johdatuskurssiin integroitua tuutorointia ja kiltatoimintaa, excur-
sioita ja alan esittelyä, vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja itse tekemistä, ennen 
kaikkea siis aktiivista otetta, joka motivoi opiskeluun bioIT:llä.

Ajan riittämättömyyden vuoksi johdatuskurssia ei suunniteltu siltä istumalta tar-
kemmin, vaan lopuksi puhuttiin yleisistä asioista. E-siiven käytävään on tullut säi-
lytyslokeroita, jotka ovat mitä todennäköisimmin käytettävissä syksyn alkaessa. 
Lokeroiden käyttöä valvoo Sähköinsinöörikilta. Aulaan on saatu lisää töpseleitä, 
joten kannettavien käyttö siellä on nyt entistä helpompaa, ja kiltiksen langatto-
man käytöstä on tulossa jouhevampaa.

Kaikkea tätä tiedekunta hoitaa ja hallinnoi, oli kyse sitten langattoman Internetin 
kuuluvuudesta kiltiksellä tai johdatuskurssin rakenteesta. Voimme olla erittäin iloi-
sia siitä, että killalla on hyvä keskusteluyhteys tiedekuntaan. Kannattaa muistaa 
avata suunsa aina, kun mieleen tulee jokin kehitysidea. Mitä todennäköisimmin 
se on toteutettavissa, kun vain oikeat ihmiset saadaan tarttumaan siihen! Kiltatoi-
mintaan liittyviä parannusehdotuksia voi laittaa hallitukselle (inkubio-hal@list.tky.
fi) tai suoraan puheenjohtajalle (hrvepsal).

Kuulumisia TEKista
Kesätyöt edessä?
Kesä alkaa ja monilla on toivottavasti ke-
sätyöt edessä. Kesätöissäkin tukea ja tur-
vaa tarjoaa Tekniikan Akateemisten Liitto 
TEK. Jos et ole vielä allekirjoittanut työ-
sopimusta ja työsopimuksen sisältö ihme-
tyttää, voit luetuttaa työsopimuksesi etu-
käteen TEKin lakimiehillä. Referenssejä 
muiden teekkareiden kesätyöpalkoista 
saat TEKin harjoittelupalkkasuosituksista.
Voit myös tulostaa itsellesi harjoittelupal-
koista kertovan esitteen mukaan työhaas-
tatteluun kätevästi netistä osoitteesta: 

http://www.tek.fi/ci/pdf/palkat/Harjoitte-
lijapalkkasuositus2009.pdf

Muista liittyä IAET-kassaan!
Kesätöiden alkaessa kannattaa myös liittyä 
IAET-kassaan eli teekkarien ja arkkiteh-
tien omaan työttömyyskassaan, joka tar-
joaa vakuutuksen valmistumisen jälkeisen 
työttömyyden varalle. Kassan jäsenen on 
mahdollista saada ansiosidonnaista työt-
tömyyspäivärahaa. Nimensä mukaisesti 
ansiosidonnaisen päivärahan taso riippuu 
palkan suuruudesta. Esimerkiksi 1600 eu-
ron kuukausituloilla summa olisi noin 990 
euroa kuukaudessa. Ne, jotka eivät ole 
vakuuttaneet itseään, saavat Kelan mak-
samaa peruspäivärahaa, jonka suuruus on 
vain noin 550 euroa kuukaudessa.

Milloin liittyä?
Tärkeintä on huomata, että työttömyys-
kassassa on 43 viikon työssäoloehto. 
Toisin sanoen ollakseen oikeutettu kas-
san maksamaan työttömyyskorvaukseen 
on oltava 43 työviikon ajan kassan jäsen. 
Opiskelijan onneksi työssäoloehtoa voi 
opiskeluaikana kerryttää myös osissa.  Jos 
esimerkiksi olet 4 kesää töissä IAET-kas-
san jäsenenä, voit helposti saada kokoon 
48 työviikkoa (12 viikkoa/kesä). Jäse-
neksi kannattaa siis liittyä jo fuksivuoden 

tai viimeistään toisen vuoden kesätöiden 
aluksi!

Paljonko maksaa?
IAET-kassan vakuutusmaksu vuonna 2009 
on 45 euroa. Summa on verovähennyskel-
poinen. Liittyminen tapahtuu helpoiten 
TEKin nettisivujen kautta surffaamalla 
osoitteeseen www.tek.fi/iaet.

Ja mikäli sinulle tulee mitään kysyttävää 
TEKiin liittyen, nykäise hihasta tai laita 
viestiä!

Hauskaa kesää!

Terveisin

Atso Takala               
TEKin Otaniemen Teekkariyhdysmies
atso.takala@tek.fi, 050 3739 252  
 

Piia Simpanen
Inkubion TEK-kiltayhdyshenkilö 
piia.simpanen@tkk.fi

ILMOITUS

Tule tekemään Synapsia!

Kiltalehti kaipaa tekijöitä, 
sinä kaipaat tekemistä. Ratkai-
sun avaimet löydät, kun mailaat 
maija.nevala@tkk.fi. Kokeile ja 
ylläty!
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Bioinformatiikan päivä Turussa
Teksti ja kuvat: Juuso Parkkinen

Bioinformatiikan seuran järjestämä vuotuinen Bioinformatiikan päivä järjestettiin 
tänä vuonna 13.5.Turun Kupittaalla varsin hulppeissa ICT Cityn tiloissa, joiden rin-
nalla Otaniemen modernimmatkin pytingit kalpenevat. ICT City on osa suurempaa 
teknologiakeskittymää, naapurista löytyy ainakin Bio City, Pharma City ja ties mitä 
muuta. Viimeisen päälle tyylikkäillä ja mukavilla aulasohvilla innovaatioideoita luu-
lisi syntyvän hyvään tahtiin. 

”Bioinformatiikan seuran tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää bioinformatiikan 
tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden keskinäistä 
yhteydenpitoa sekä edistää bioinformatiikan tutkimusta ja tutkimuksesta tie-
dottamista”, kerrotaan seuran nettisivuilla.  Seuran järjestämiä tapahtumia ovat 
kuukausittaiset bio-oluet, onhan seuran nimi tuttujen kesken ”bisse”, sekä Bioin-
formatiikan päivä, jonka ohjelma koostuu muutamasta pidemmästä kutsutusta 
esityksestä sekä vapaaehtoisista 5 minuutin tietoiskuista. 

Itselleni tämän vuoden setti oli ensimmäinen kosketus seuran toimintaan, vaikka 
liittyminen on ollut suunnitelmissa jo parin vuoden ajan. Lopullisen sysäyksen antoi 
tutkimusryhmämme jäsen, joka on toiminut Bioinformatiikan seuran hallitukses-
sa ja oli nyt värväämässä itselleen seuraajaa tapahtuman yhteydessä pidettävää 
seuran vuosikokousta varten. Lopulta päivään osallistuikin ryhmästämme viiden 
hengen iskujoukko. Kaiken kaikkiaan paikalla oli nelisenkymmentä opiskelijaa ja 
tutkijaa, lähinnä Turusta, Helsingistä ja Tampereelta. 

Attila Gyenesei Turun yliopistosta esitelmöi,  aiheena ”In-depth characterization of 
functional gene networks”
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Ohjelmassa oli varsin mielenkiintoisia esityksiä liittyen enemmän tai vähemmän 
bioinformatiikkaan. Perinteisten (=tylsien) tutkimukseen keskittyvien esitysten, 
kuten allekirjoittaneen oman tietoiskun, lisäksi aiheina olivat myös bioinforma-
tiikkaan liittyvä yritystoiminta sekä opiskelu. Mielenkiintoiseksi homman teki se, 
että koska seura haluaa erityisesti edistää suomen kielen tiedekäyttöä, oli suurin 
osa esityksistäkin suomeksi. Oli yllättävän vaikeaa löytää monille sanoille järkeväl-
tä kuulostavia kotimaisia vastineita ja välillä kuultiinkin melko koomisia viritelmiä, 
mutta eipä tuo haitannut kun tapahtuma oli muutoin erittäin rento ja epämuodol-
linen. 

Tapahtumassa annettiin myös perinteinen väitöskirjapalkinto ja kuultiin siihen 
liittyvä esitelmä. Virallisen osuuden päätteeksi pidettiin seuran vuosikokous, joka 
ainakin jonkun verran kiltatoiminnassa mukana olleena tuntui todella vasurilta ve-
detyltä, mutta eipä se näin pienen puljun kanssa mikään ongelma ole. Väenpal-
joudesta kokouksen yhteydessä ei kannattane puhua, kaikki halukkaat pääsivät 
seuran hallitukseen ilman äänestystä, ja meidänkin tutkimusryhmän edustus kol-
minkertaistui kertaheitolla. Simppelistä esityslistasta huolimatta kokoukseen tär-
vääntyi luvattoman paljon aikaa, mutta onneksi tarjoilut olivat kunnossa.

Kokouksen jälkeen jäljellä oleva porukka suuntasi kanavan varteen ravintolalaiva 
Cindylle, jossa saimme nauttia erittäin maittavista sapuskoista, pitihän muhkeat 
päivärahat saada johonkin tuhlattua. Ilta jäi meidän poppoolta valitettavan lyhyek-
si, sillä viimeinen juna himaan lähti jo iltayhdeksältä. Inkubion viimevuotinen puhis 
sentään jäi pitämään mainetta yllä ja palasi vasta aamujunalla. Hauskaa kuulemma 
oli. Ja hauskaa oli toki lyhyemmänkin kaavan mukaan vedettynä. Seuraava mah-
dollisuus vapaamuotoiseen bioinformatiikkatapaamiseen onkin sitten bio-oluilla, 
suosittelen.

Väenpaljoutta Bioinformatiikan seuran vuosikokouksessa 

Luonnon ihmeitä - Osa 2
Mustekala
Maija Nevala

Viime numerossa esittelimme keltasipulin siniverisen serkun, punasipulin. 
Tällä kertaa sukellamme Synapsin lukijoiden pyynnöstä valtameren aaltoihin tutustu-
maan mustekalojen jännittävään elämään.

Mustekalat ovat selkärangattomia merieläi-
miä, joille yhteistä on muun muassa pehmeä, 
lähes täysin luuton ruumis sekä usein imuku-
peilla varustetut lonkerot. Suurin osa muste-
kaloista voidaan sijoittaa johonkin kolmesta 
ryhmästä: tursaisiin, kalmareihin ja seepioi-
hin. Eri ryhmät poikkeavat toisistaan ulkonä-
öltään ja tavoiltaan: esimerkiksi tursailla on 
kahdeksan lonkeroa, kalmareilla kymmenen.

Mustekalat ovat selkärangattomiksi varsin 
älykkäitä ja isoaivoisia. Kehittynyttä hermos-
toa ne tarvitsevat varsinkin naamioitumiseen: 
monet lajit kykenevät muuttamaan väriään ja 
muotoaan mitä ihmeellisimillä tavoilla ja näin 
esimerkiksi sulautumaan piiloon korallin kyl-
keen tai merenpohjaan. 

Värin vaihtamista käytetään myös viestin-
tään. Esimerkiksi seepiakoiraat houkutte-
levat lisääntymisaikaan naaraita pinnallaan 
psykedeleelisesti aaltoilevilla värikuvioilla.  
Hienonhienoja sävyeroja tärkeämpää vies-
tinnässä lienee tummuuden vaihtelu – suurin 
osa mustekalalajeista kun on värisokeita. Sen 
sijaan valon polarisaation monet lajit pysty-
vät näkemään.

Seepioiden kosioriittejä paljon omituisempia lisääntymismenoja harrastavat muun 
muassa Austaralian vesissä uivat Tremoctopus-suvun tursaat:  urokset täyttävät 
naaraan nähdessään yhden lonkeronsa spermallaan, irrottavat sen ja ojentavat 
naaralle, joka – toivottavasti – hedelmöittää sillä itsensä. Uroksen elämä sen sijaan 
päättyy varsin nopeasti aktin jälkeen. Tremoctopus-naaraat ovat varsin pelottavia 
otuksia: siinä missä urokset ovat alle kolmisenttisiä, voivat naaraat kasvaa lähes 
kaksimetrisiksi. Nämä mustekalat ovat myös immuuneja vaarallisen portugalinso-
talaivameduusan myrkylle ja käyttävätkin meduusoista irti repimiään lonkeroita 
aseena muita meren eläimiä vastaan. 

Seepia

Lukijoiden toivejuttu!



18

Synapsi 2/09 Synapsi 2/09

Suurimmalla osalla mustekalois-
ta, niin fiksuja kuin ovatkin, ei ole 
myrkyllisiä irtolonkeroita muiden 
eläinten pelotteluun, vaan valtaosa 
niiden ajasta kuluu saalistajilta pii-
lotellessa. Pehmeä lonkero-otus on 
varsin helppoa syötävää monelle 
pedolle, joten naamoituminen on 
todellakin kehittynyt huippuunsa. 
Aivan erityinen mestari tällä alalla 
on Thaumoctopus-sukuun kuuluva 
matkijamustekala. 

Suurin osa mustekaloista yrittää 
naamioituessaan vain sulautua ym-
päristöönsä, mutta matkijamuste-
kala teeskentelee taitavasti muita 
meren eläimiä. Se voi haudata it-
sensä pohjan hiekkaan ja heilutella sieltä yhtä lonkeroa matkien sillä merikäär-
meen liikkeitä ja väriä. Uidessaan se voi ottaa esimerkiksi rauskun muodon. Saa-
listaminen sujuu näppärästi esimerkiksi matkimalla kosioretkellä olevaa rapua ja 
syömällä katsomaan saapuvat rakkaudennälkäiset äyriäiset. 

Mikäli naamioituminen ei onnistu, viimeisenä keinona 
mustekaloilla on tietysti muste. Saalistajan yllättäes-
sä mustekala suihkauttaa purskauksen melaniinia ja 
limaa hämäämään petoa. Seepiat ovatkin saaneet ni-
mensä juuri tuottamansa ruskean väriaineen mukaan. 
Hieno poikkeus musteen suihkutteluun on syvänmeren 
mustekala, Vampyroteuthis infernalis, kirjaimellisesti 
helvetillinen vampyyrikalmari. Musta muste ei paljon 
syvänteiden pimeydessä häiritsisi, joten tarpeen tullen 
eläin vapauttaa pilven itsevalaisevia hiukkasia ja pake-
nee itse varjoihin. 

Toisin kuin nimestä voisi kuvitella, vampyyrikalmari 
on varsin vaaraton. Se kasvaa tuskin kolmenkymme-
nen sentin mittaiseksi ja bioluminesenssin lisäksi sen 
pääasiallinen puolustautumiskeino on kerälle käperty-
minen. Merten syvyyksissä elää myös paljon pelotta-
vampia mustekaloja. Yksi esimerkki ovat salaperäiset 
jättiläiskalmarit, Architeuthis-suvun edustajat. Monet 
muutkin mustekalat voivat kasvaa varsin suuriksi, mut-
ta näistä huonosti tunnetuista lajeista jopa 13-metrinen 
jättiläiskalmari on kenties kuuluisin. Jättiläiskalma-

Tursas

Pari kalmaria

reiden elämästä tiedetään varsin vähän. Tiedossa on kuitenkin muun muassa se, 
että eläimen suurimpia vihollisia ovat kaskelotit. Vaikka kaskelotti on kertaluokkaa 
painavampi kuin kevyehkö kalmari, monen valaan selässä havaitut imukupin arvet 
kertovat, ettei kalmari päädy vapaaehtoisesti päivälliseksi. 

Kalat säätelevät uimakorkeuttaan ilman täyttämällä rakkulalla, mutta jättiläiskal-
marit ja monet muut suuret mustekalat kelluvat kehoaan täyttävän ammonium-
kloridiliuoksen avulla. Kaskelotteja ydistää siis Skandinavian asukkaisiin suuri miel-
tymys salmiakkiin. 

Tässä jutussa ehdittiin esitellä vain lyhyitä vilauksia mustekalojen ihmeellisen mo-
nimuotoisesta elämästä. Synapsi kehottaakin kaikkia luonnon ihmeistä kiinnos-
tuneita lukijoitaan tutustumaan tarkemmin näihin evoluution hämmentäviin luo-
muksiin ja niiden elämään valtameren syvyyksissä!

Synapsi myös internetissä!

Kaikki Synapsin numerot – tämänkin –
voit lukea Inkubion nettisivuilla osoitteessa

http://inkubio.tky.fi/node/2605


