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Puheenjohtajan tuumailut:

Killan pyhät lehmät

Intiassa lomaillessani törmäsin pyhiin lehmiin, jos en nyt joka kadunkulmassa, niin 
ainakin silloin tällöin ja sattumalta. Intiassa lehmien annetaan kävellä kadulla va-
paana, ja muuten kaoottinen ja jalankulkijoita kunnioittamaton liikenne ottaa leh-
mät huomioon esimerkillisellä tavalla.

Killassakin on pyhiä lehmiä, tapahtumia tai perinteitä, joita kunnioitetaan soke-
asti. Toki on tärkeää kunnioittaa perinteitä, mutta on hölmöä, suorastaan typerää, 
olla kyseenalaistamatta vanhojen jäärien mielipiteitä ja toimintatapoja. Kilta kai-
paa uusia näkemyksiä, tapahtumia ja ihmisiä. Tässä te, hyvät fuksit, olette avain-
asemassa!

Rohkaisen kaikkia fukseja, tupsufukseja ja vanhempiakin tieteenharjoittajia ajat-
telemaan itse. Mitä juuri sinä haluat tehdä opiskelutovereittesi kanssa? Olisiko kiva 
sitsata vaikkapa oman vuosikurssisi kesken? Haluaisitko palkita liikunnallisesti ak-
tiivisia tyyppejä? Onko sinulla mielessäsi opettaja, joka ansaitsisi kiitosta killalta? 
Voisiko joskus mennä vaikkapa oopperaan kiltaporukalla? Miltä kuulostaisi ulko-
maanexcursio? Mitä tahansa keksitkin, ota rohkeasti yhteyttä killan hallitukseen 
(tai vaikka puheenjohtajaan) ja kysy, miten kilta voisi auttaa sinua toteuttamaan 
hassun, vinkeän tai muuten vaan kivan ideasi.

Puheenjohtaja Henna ja pyhä lehmä. Lehmä kuvassa vasemmalla. Kuva: Emmi Välimäki

Tässä numerossa:
3 Puheenjohtajan tuumailut

5 Opintoneuvola-FAQ

7 Kuulumisia aalloista eli AYY:n edustajiston kuulumisia

8 Biokeppana 2009: Rekombi0naatio edition 7.-10.10.2009

11 Luonnon ihmeitä - osa 3: Evoluution voittokulku

12 Kuka tätä kaikkea oikein pyörittää?

15 Synapsi testaa: ulkomaat

17 Juhannusviikko differentiaaliyhtälöiden ja oluen äärellä

Kannen kuva Henna Vepsäläinen (Maisema Waya-saarilta Fidziltä)



4

Synapsi 3/08

5

Synapsi 3/08

Killan toiminnassa mukana olleille on tyypillistä alkaa ajatella tietyllä tavalla. Mo-
net asiat tehdään, kuten aina ennenkin, koska “niin on aina tehty” tai “perinteises-
ti tämä nyt on hoidettu tällä tavalla”. Usein perinteistä on toki hyvä pitää kiinni, 
mutta kilta säilyy virkeänä ja elinkelpoisena, jos sen toiminnan annetaan kehittyä 
siihen suuntaan, mihin jäsenistö haluaa sen sijaan, että jumittaudutaan vanhoihin 
perinteisiin ja pyhien lehmien annetaan maata uudistuksen tiellä.

Toivon, että Inkubio säilyy tulevaisuudessakin vetreänä ja jäsenistönsä mielipi-
dettä kunnioittavana. Siispä kaikki innolla mukaan rakentamaan entistä ehom-
paa, kivempaa, jäsenystävällisempää ja laikukkaampaa kiltaa biolaisille!

Henna,

hallituksen pj

P.S. Rekry ensi vuoden hallitukseen ja toimihenkilöiksi alkanee piakkoin. Olisiko 
juuri sinulla intoa lähteä killan toimintaan mukaan ihan virallisestikin? Kannattaa, 
koska se on huippukivaa.

P.P.S. Vaikka et toimariksi tai hallitukseen halajaisikaan, voit silti olla mukana 
järkkäämässä pienempiä tai isompia juttuja niin halutessasi.

 Kuva: Henna Vepsäläinen

Opintoneuvola-FAQ
Henna Vepsäläinen

Opintoneuvola auttaa isoissa ja pienissä ongelmissa, mutta aika usein informaatiota 
on saatavilla myös Internetistä, irkistä tai muista enemmän tai vähemmän luotetta-
vista lähteistä. Helpottaakseen kiltalaisten elämää Synapsi kokosi biolaisten yleisim-
mät opintoaiheiset huolet yhteen juttuun. Kysymykset kysyi Synapsin avustaja Henna 
Vepsäläinen ja niihin vastasi ETA-tiedekunnan opintoneuvoja Henna Vepsäläinen.

Haluan vaihtaa laajasta matematiikasta C-matematiikkaan, mitä teen?

Vaihtaminen on ihan ok, eikä tee sinusta millään tapaa huonoa ihmistä. Voit il-
moittautua C-matematiikan kurssille vaikka heti normaaliin tapaan Oodissa. Jos 
kurssi on kesken, ei välttämättä ole viisasta lähteä rämpimään mukaan, sillä asiat 
käsitellään todennäköisesti ihan eri järjestyksessä laajaan matematiikkaan verrat-
tuna. Odota siis kiltisti C2:n alkuun, niin pääset kärryille heti. Voit kuitenkin yrittää 
mukaan hyppäämistä myös esimerkiksi ensimmäisen välikokeen jälkeen. Tällöin 
pitää toki sopia ensimmäisen välikokeen korvaamisesta erikseen kurssin vastuu-
opettajan tai pääassarin kanssa. Muista, että yleensä kaikki käytännön ongelmat 
ovat ratkaistavissa, kunhan vain otat yhteyttä!

Perusaineiden laaja oppimäärä -ohjelman suoritusoikeus näkyy Oodi-rekisteritie-
doissa, ja jos haluat luopua tästä oikeudesta, tulee sinun ilmoittaa siitä joko kansli-
aan (eeva.seppa@tkk.fi) tai laajan suunnittelijalle (suunnittelija@math.hut.fi).

Luenko Tfy- vai S-fysiikkaa ja miksi?

Jos haluat tutkintoosi merkinnän perustieteiden sivuaineesta (“Perustieteiden laa-
ja oppimäärä”), lue Tfy-fysiikat. Opinto-oppaan sivuilla 20-22 löytyy paljon tietoa 
laajan lukijoille. Kannattaa lukea tarkkaan! Jos käyt L-matematiikkaa huviksesi ja 
aiot suorittaa jonkin aivan muun sivuaineen, voit valita S-fysiikat (muista fysiikan 
lisäkurssit) ja tehdä fysiikan lyhyet laboratoriotyöt.

Haluan opiskella kursseja toisesta yliopistosta. Mitä teen?

Parhain tietolähteesi on jälleen kerran Internet. Osoitteesta joopas.fi löytyy tietoa 
siitä, miten opinto-oikeuden voi saada toiseen yliopistoon. Jotta voit hakea JOO-
opinto-oikeutta (joustava opinto-oikeus), on sinun oltava läsnäolevana kotiyliopis-
tossasi (Teknillinen korkeakoulu). Useimmissa yliopistoissa on käytössä sähköinen 
JOO-haku, ja hakemuksen voi täyttää em. osoitteessa. Poikkeuksena Kuvataide-
akatemia, Lapin yliopisto ja Teatterikorkeakoulu, joihin opiskeluoikeutta haetaan 
paperisella hakulomakkeella. JOO-asioissa ETA-tiedekunnan kansliassa osaa par-
haiten auttaa Pia Sarpolahti (pia.sarpolahti@tkk.fi).
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Kurssia S-xx.xxxx ei enää järjestetä. Mikä korvaa kurssin?

Kurssien korvaavuuksia löytyy osoitteesta http://electronics.tkk.fi/fi/opinnot/kurs-
sit_korvaavuudet/. Joka tiedekunnalla on omat korvaavuus-, poisto-, ja lisäyslis-
tansa (LPM-listat). Usein myös WebOodissa tai Nopassa mainitaan, minkä vanhan 
kurssin ko. kurssilla voi korvata.

Voiko moduulien sisältöihin tehdä muutoksia?

Moduuleille on nimetty vastuuhenkilöt, joiden puollosta muutoksia mouduuleihin 
voidaan tehdä. Puolto liitetään HOPS:aan ja muutettu moduuli kirjoitetaan auki 
kurssi kurssilta. Perusopintomoduulin ja ohjelman yhteiset opinnot -moduulin 
muutokset hyväksytään bioinformaatioteknologian koulutusneuvostossa, ja tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että muutoksia näihin ei juurikaan tehdä.

Voivatko moduulit olla eri vuoden opinto-oppaista?

Moduulin voi lukea vapaasti periaatteessa minkä tahansa oppaan mukaan, mutta 
aikaisin opas on kuitenkin aina sisäänpääsyvuotesi opas. Suositus on, että P-, O- ja 
A1-moduulit olisivat saman vuoden oppaasta. Pää- ja sivuaineen moduulit voivat 
olla eri oppaista, samoin kuin alemman ja ylemmän tutkinnon päääaineetkin.

Milloin voi aloittaa kandityön tekemisen? Entä DI-työn?

Kandidaatintyön tekemisen voi aloittaa periaatteessa milloin vain. Kannattaa kui-
tenkin ottaa huomioon, että kanditutkinnon suorittamiseen on budjetoitu kolme 
vuotta, eli järkevä aika kandityön tekemiselle voisi olla kolmannen vuoden syksy 
tai kevät. Kandityö tehdään ETA-tiedekunnan yhteisessä kandiseminaarissa, joka 
kestää kahden periodin ajan ja sisältää luentoja ja harjoituksia. Huolehdi, että olet 
tehnyt virallisen HOPS:n, kun aiot osallistua kandiseminaariin.

DI-työn aihetta voi hakea, kun tekniikan kandidaatin tutkinto on suoritettu ja 
ylemmästä korkeakoulututkinnosta on suoritettu vähintään 45 op. Aihe hyväksy-
tään koulutusneuvostossa, ja hakemus tuolee jättää kansliaan viimeistään kahta 
viikkoa ennen kokousta. Käytännössä voit kuitenkin aloittaa DI-työsi tekemisen 
ennen kuin aihe on hyväksytty.

Voinko tulla käymään opintoneuvolassa, vaikka tämä juttu vastasikin kaikkiin kysy-
myksiini?

Ehdottomasti. Opintoneuvolan päivystysajat löytyvät osoitteesta http://users.tkk.
fi/sopinto/index.htm, ja kylään sopii tulla aina, kun ovi on auki!
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Kuulumisia aalloista eli AYY:n edustajiston kuulumisia
Henna Vepsäläinen

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYY:n edustajisto on kokoontunut kevään, ke-
sän ja syksyn aikana lukemattomia kertoja iltakouluihin ja muihin epävirallisiin kes-
kustelutilaisuuksiin. Kolme kertaa on ehditty jo kokoustaakin, ja hupsista keikkaa, 
AYY:llä onkin jo paljon kaikkea: säännöt, edustajiston puheenjohtaja ja kaksi varapu-
heenjohtajaa, johtoryhmä ja johtoryhmän puheenjohtaja. Tästä on hyvä jatkaa!

AYY:n edustajiston ensimmäinen kokous pidettiin Säätytalolla 4.8.2009. Kokoukses-
sa käsiteltiin ylioppilaskunnan sääntöjä, mutta loppujen lopuksi säännöistä ei päästy 
päättämään, sillä asioista ei kuitenkaan, kaikesta huolimatta, oltu puhuttu tarpeeksi.

Vaikka tilanne Säätytalolla olikin tukala, oli se kuitenkin kasvattava. Kun höyryt oli 
päästetty ulos, oli vihdoin otollinen aika keskustelulle. Kokouksen jatko-osassa kaksi 
viikkoa myöhemmin oli tilanne jo aivan toisenlainen. Kompromisseja oli löydetty, ja 
sääntöihin saatiin kaikkia miellyttävät muodot taloustoimikunnasta, kiintiöistä ja hal-
lituksen valintatavasta. Lopulta ylioppilaskunnan säännöt hyväksyttiin yksimielisesti!

Toisessa kokouksessa Dipolin auditoriossa valittiin edustajistolle puheenjohtaja, ja 
jännittävän kamppailun jälkeen äänestyksen voitti 24-vuotias kansantaloustieteitä 
opiskeleva Joonas Turunen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin TKK:lla tie-
totekniikkaa opiskeleva Otto “Mutru” Hilska ja toiseksi varapuheenjohtajaksi bioin-
formaatioteknologiaa opiskeleva Janne Peltola.

Viimeisimmässä kokouksessa valittiin ylioppilaskunnalle hallitus, josta tosin käy-
tetään tämän syksyn ajan nimitystä johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajaksi ja 
muodostajaksi valittiin tekniikan ylioppilas Henri Lönn. Muun johtoryhmän muodos-
tavat kauppat. yo Petri Cozma, kauppat. yo Nina Källström ja tekn. yo Nina Vilja. Ko-
kouksessa hyväksyttiin myös edustajiston työjärjestys ja päätettiin ylioppilaskunnan 
pääsihteerin, taloustoimikunnan ja tilintarkastusyhteisön valintamenettelyistä. Li-
säksi edustajisto teki periaatepäätöksen, jonka mukaan ylioppilaskunnalla on toimi-
pisteet Arabiassa, Kampissa ja Otaniemessä.

Coming up next: Seuraavaksi edustajisto pohtii muun muassa ylioppilaskunnan toi-
mitiloja, asumisohjesääntöä ja tunnuksia. Onko sinulla jotain sanottavaa? Nyi roh-
keasti hihasta, meitä biolaisia on edustajistossa yllättävän monta! 

Kuka sinua edustaa? Biolaiset edustajistossa:

Janne Peltola, Kulttuuriliitto              Henna Vepsäläinen, Voltti

Saara Hyrkkö, Voltti                             Caroline Ingo, Polytekarna
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7. päivä 
lokakuuta vuonna 2009 lähti iloinen jouk-
ko Inkubiitteja kohti tuntematonta kevy-
en sateen saattelemana. Pitkän tauon 
jälkeen Biokeppana oli jälleen alkanut.

Meren jumalattaren suosiollisilla vesillä 
suoritetun onkimisen jälkeen (menossa 
mukana ainakin Turun gynekologiakes-
kus sekä Wappulehdet Julkku ja Äpy) 
saavuimme ensimmäiseen kohteeseem-
me. Virallisen henkilökortin tarpeellisuus 
selvisi, kun aloimme lähestyä ulkomaan 
rajaa: Turku 10 km (vielä ehdit kääntyä). 
Toinen merkki ulkomaiden lähestymises-
tä oli myös sateen väistyminen. Saim-
mekin iloksemme nauttia hyvästä säästä 
koko nelipäiväisen reissumme ajan.

Ensimmäinen excursiokohde oli turkulai-
nen Hormos Medical Oy, lääketeollisuu-
dessa tuotekehitykseen, tutkimukseen ja 
suunnitteluun suuntautuva yritys. Kah-
vittelujen ohessa saimme kuulla mielen-

kiintois-
ta informaatiota lääkekehitystyöstä sekä 
sen taloudellis-teollisesta näkökulmasta. 
Myös erään nimeltä mainitsemattoman 
entisen poliitikon saavutukset tulivat tu-
tuiksi.  Samalla saatiin excupeli polkais-
tua toden teolla käyntiin. 

Majoittumisen ja pienen kikkailun jäl-
keen suuntasimme Turun keskustaan 
harrastamaan teekkarikulttuuria. Voi, 
tässä vaiheessa emme voineet aavistaa, 
mitä ilta toisi tullessaan. Torilla saimme 
kukin käyttöömme yhden euron, jolla tuli 
hankkia kolme ruokalajia sisältävä ateria 
sitseille. Tiukkaakin tiukempaa budjettia 
sai kasvatettua yhdistämällä voimat 1-N 
kaverin kanssa. Haastehan oli kova jopa 
RATTOseuralle. Voittajille oli kuitenkin 
luvassa mainetta ja mammonaa (sekä. 
hallituspesti isännäksi/emännäksi), mikä 
nosti kilpailun tason todella korkeaksi.  
Voittajaksi valittiin tuomariston yksimie-
lisellä päätöksellä fuksien, noiden ihani-

Biokeppana 2009: Rekombi0naatio edition 7.-10.10.2009
Noora Tujunen, Antti Rautiainen, kuvat Juulia Suvilehto
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en vasikoittemme, joukkue. 

Sitsatessamme saimme tutustua myös 
paikalliseen siniveriseen, Välimaan ku-
ninkaaseen, joka vaatimalla vaati meiltä 
tulkintaa rakkaan valtakuntansa laulusta. 
Tuo uljas Mustanmeren ja Pohjanmeren 
välisen alueen haltija jäi varmasti ikuises-
ti kaikkien reippaiden sitsaajien mieliin.

Paikallisessa anniskeluravintolassa vie-
tettyjen jatkojen ja lievästi sanottuna 
hämmentävien juttujen sekä todistamat-
toman suihkulähteessä uinnin jälkeen 
saimme vihdoin muutaman tunnin piris-
tävää yöunta.

Exculaisten päissä mahdollisesti hak-
kaavasta Tango Deliriumista huolimatta 
torstai oli toivoa täynnä. Aamu aloitet-
tiin vähemmän virallisella excursiolla 
Kaarinan uimahalliin, jossa itse kukin sai 
suorittaa enemmän tai vähemmän pe-
rusteellisen puhdistautumisen. Poreallas 
ja reissun paras uimalelu piristivät väsy-
neemmänkin mieleen. Muutaman tunnin 
pulikoinnin jälkeen alkoi sykkiminen tiu-
kan aikataulun saattelemana: jopa ruoka 
meinasi jäädä syömättä lounaalla.  

Päivän toinen, virallisempi excursio oli 
Bayer Schering Pharman Turun tehtaalle. 
Lieneekö ollut kofeiinin puute yhdistetty-
nä kalvosulkeisten väsyttävään vaikutuk-
seen, kun excupelin lisäksi penkkiurheilua 
harrastettiin pilkkimällä. Laajalle oppi-
määrälle haettiin myös tarpeellisuutta, 
sitä kuitenkaan löytämättä. Aikataulun 
kanssa kilpajuoksu jatkui excun jälkeen, 
jolloin 10 rohkeaa turkulaista hyppäsi 
mukaan iloiseen seurueeseemme ja mat-
ka alkoi kohti mustanmakkaran, Pikku 
Kakkosen Ransun ja Nykäsen Matin ko-
tikaupunkia.

Laskeuduttuamme Tampereelle alkoi 
suuta jo sen verran kuivaa, että oli aika 
saada jotain kostuketta. Noh, onneksi 
Tampereen ensimmäinen excursio suun-
tautui panimoravintola Plevnaan, jossa 
meitä (ainakin melkein kaikkia) odotti 
pieni tuopponen. Nopean ruokailun (In-
kubio Oy:lle varatuissa pöydissä!) jälkeen 
löysimme itsemme, kiitos hyvähermoi-
sen bussikuskimme, Hervannasta, tutta-
vallisemmin Herwoodista.

Majoittauduttuamme ripeästi hotelli 
Torniin siirryimme pikavauhtia eteenpäin 
kohti illan ohjelmaa. Tamperelaiset olivat 
ystävällisesti järjestäneet meille viihdy-
kettä yhdistettynä kampuskierrokseen, 
minkä jälkeen päästiin saunomaan. Pie-
nessä, kompaktissa saunassa tunnelma 
nousi kattoon ja jää murtui kolmen kau-
pungin väen välillä ritisten. 
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Jatkojen, jajatkojen, jajajatkojen jne. jäl-
keisessä psykoaktiivisten aineiden aihe-
uttama tila yhdistettynä makuupaikkojen 
puutteeseen aiheutti hieman hämmen-
nystä majapaikassa. Jokainen kuitenkin 
löysi paikkansa, milloin uimalelun vieres-
tä tai kaverin tavaroiden päältä. 

Reissun viimeiset excursiot olivat Rege-
alle ja Tampereen Teknillisen Yliopiston 
laskennallisen molekyylibiologian lai-
tokselle, joista ensimmäiseen lähtivät 
lähinnä opintojensa loppuvaiheessa ole-
vat opiskelijat. Regeassa, suomalaisessa 
kantasolupankkissa, pääsimme iloksem-
me tutustumaan aulan ja neuvotteluhuo-
neen lisäksi muun muassa Suomen puh-
taimpiin laboratoriotiloihin - joskin vain 
lasin takaa, sillä pääsy sisälle labraan olisi 
vaatinut kontaminaatiovaaran takia tark-
koja esitoimenpiteitä.

Excuilta paluun jälkeen oli hetki aikaa ot-
taa ns. lepiä. Ainakaan allekirjoittanut ei 
ehtinyt juurikaan kuluttaa patjaa ennen 
kuin oli aika alkaa valmistautua illan sit-
sejä varten. Pukukoodina oli perussitsis-
etin sijasta tooga/antiikin olympialaiset. 
Suurin osa Inkubiiteista olikin valinnut 
asukseen toogan, joskin, kuten tekstistä 
myöhemmin käy ilmi, myös toinen tee-
ma oli inspiroinut eräitä excuilijoita.

Tiukan patistelun tuloksena kaikki olivat 
bussissa ajoissa ja pääsimme hurautta-
maan sitsipaikalle, joka sijaitsi yllätyk-
seksemme lähes Tampereen keskustassa 
eikä suinkaan jo varsin tutuksi ja turvalli-
seksi muuttuneessa Hervannassa. Itse sit-
sit, jotka olivat samalla myös Bionerin eli 
tamperelaisten bioteekkarien kiltamai-
sesti toimivan ammattiaineyhdistyksen 
vuosijuhla, olivat riehakkaan riemukkaat. 
Tampereella lukkarin virkaa toimittaa se-

remoniamestari, tuttavallisemmin sere, 
joka ei suinkaan lyö gongia halutessaan 
puheenvuoron vaan iskee sauvallaan 
kaksi kertaa lattiaa. Kolmas kopautus tar-
koittaa seren olevan janoinen. Kun lauma 
sitsivieraita innostuu huutamaan kolmat-
ta kopautusta kerta toisensa perään, voi 
kyseistä pestiä verrata lähinnä illan Vei-
koksi tai Riemu-Ellaksi joutumiseen. 

Jatkoja vietettiin samassa tilassa ja ku-
ten jo aiemmin tuli mainituksi, muutama 
Inkubiitti oli varustaunut pitämään olym-
piahenkeä yllä. Pari sankaria oli pukenut 
toogansa alle ainoastaan vanhat kunnon 
puunlehdet peittämään kriittiset paikat 
ja he viihdyttivätkin juhlijoita painimalla 
öljyttyinä (tai pikemmin margarinoitui-
na) keskellä tanssilattiaa. Tämän lisäksi 
urheilua harrastettiin myös viuhahtamal-
la Tampere-talon ympäri. 

Sumeahkojen sekä perinteisten ja-, jaja, 
ja jajajajatkojen jälkeen aamu yllätti jäl-
leen kerran aivan liian aikaisin. Onneksi 
apua epävarmaan oloon saatiin upeiden 
tamperelaisten ystäviemme järjestämäl-
tä sillikseltä. Muna ja pekoni kahvilla, Mel 
Gibsonilla sekä majavalla höystettynä te-
kivät tehtävänsä, eikä kukaan unohtunut 
Tampereelle vaan kaikki saatiin turvalli-
sesti takaisin Otaniemeen.

Noh, mitä tästä noin neljän päivän tem-
meltämisestä sitten jäi käteen? Mielettö-
miä fiiliksiä, uusia kavereita, toivetyöpaik-
koja, vähän Turkua, vähän Tamperetta ja 
ennen kaikkea paljon härskiä ja hauska-
tonta bioteekkarien yhteishenkeä. Ensi 
vuonna todellakin uudestaan!
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Luonnon ihmeitä - osa 3 
Evoluution voittokulku
Katri Kinnunen

Wikipedia kertoo meille: ”Evoluutio 
tarkoittaa sukupolvien myötä tapahtuvia 
muutoksia populaation geenivarastos-
sa. Eliölajit sopeutuvat ympäristöönsä 
luonnonvalinnan kautta. Evoluutio on 
asteittainen, ohjaamaton ja luonnollinen 
tapahtumasarja, joka muuttaa populaa-
tioiden ominaisuuksia.”

Ihminen on kuitenkin mennyt likaisine 
näppeineen sönkimään luontoäidin vai-
valla kehittelemää maailmanjärjestystä. 
Tätä kai kutsutaan rodunjalostukseksi. 
Jostain syystä ihmiset ovat keksineet, 
että on kiva jalostaa vain itseään miel-
lyttäviä piirteitä esiin. Harvoin jaksetaan 
ajatella tärkeämpiä asioita, kuten terve-
yttä ja luonnollisuutta jalostettavan lajin 
kannalta.

Ovatko mielestäsi mopsit ja chihua-
huat söpöjä? Ottaisitko persialaiskissan? 
Suurin osa jalostetuista koira- ja kissa-
roduista kärsii rakenteellisista ongelmis-
ta. Lyhytkuonoisilta roduilta puuttuvat 
käytännössä kokonaan nenäkuorikot, eli 
niiden hajuaisti on olematon. Hengitys ei 
kulje normaalisti, koska kuonon lyhenty-
essä hengittämisen ilmanvastus monin-
kertaistuu. Jokainen hengenveto vaatii 
siis huomattavasti enemmän työtä kuin 
normaalilla eläimellä. Tyypillistä roduille 
on myös voimakas alapurenta, joka vai-
keuttaa syömistä. 

Cavalier kingcharlesinspanieleille on 
onnistuttu jalostamaan syringomyeli-
aa. Sairaus johtuu usein kallon takaosan 

luuston rakennevirheestä, jossa kallon 
tilavuus ei ole riittävä ja pikkuavot työn-
tyvät kallonpohjan ison aukon kautta 
selkäydinalueelle. Aivo-selkäydinneste 
ei pääse virtaamaan normaalisti ja selkä-
ydinkanavaan muodostuu rakkula. Mah-
taa olla koiralla melkoinen hedari...

Pyöreäkalloisilla koirilla, kuten esimer-
kiksi chihuahuoilla, on suuria vaikeuksia 
synnytyksessä. Koiranpennun pitäisi olla 
sukkulan mallinen, joilloin se luiskahtaa 
kivasti lantioluiden välistä. Chiuahuoille 
jalostettu pallopää ei kuitenkaan millään 
tahdo tulla ulos, joten parhaan kallon-
muodon omaavat syntyvät useimmiten 
keisarinleikkauksella. 

Sitten on tietysti nämä normaalit lonk-
kaviat ja selän rakenneviat sekä perin-
nölliset sairaudet kuten epilepsia. Joitain 
sentään yritetään ehkäistä. Onneksi yhä 
jalostetaan käyttökoiria, joilla kestävyys, 
luonne ja fyysiset ominaisuudet ovat tär-
keä osa jalostusta. Ja suurin osa kissoista 
Suomessa on kivoja maatiaiskatteja. 

Mitä nyt sitten opittiin? Jos haluat eh-
dottomasti esimerkiksi kiinanpalatsi-
koiran, mieti kahteen kertaan: Onko 
eläinrakkautta ostaa sellainen eläin, jon-
ka kallonmuoto miellyttää silmääsi, vaik-
ka eläin tulee jossain määrin kärsimään 
rakenteestaan koko ikänsä?
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Kuka tätä kaikkea oikein pyörittää?

Synapsi tutustuu killan toimijoihin

Synapsi pyysi killan hallituksen jäseniltä ja toimareilta kuvauksia kiltatoiminnan eri 
osa-alueista. Tässä syntyneitä hengentuotoksia: 

Yrityssuhdetoimikunnassa
Tommi Vatanen, yrityssuhdemestari

Yrityssuhdetoimikunta (ytmk) hoitaa 
killan kontakteja yritysmaailmaan. Sen 
tärkeimpiä tehtäviä ovat sponsorisopi-
musten hankkiminen sekä excursioiden 
järjestäminen. Vuoden kohokohta on ko-
timaan puolipitkä excursio BioKeppana, 
jonka ytmk järjestää yhdessä ulkotoimi-
kunnan kanssa.

Yrityskontaktien hankkiminen tarjoaa 
mahdollisuuksia sekä sosiaalisten taito-
jen kehittämiseen että henkilökohtaisten 
kontaktien hankkimiseen oman alamme 
yrityksistä. Ytmk:n toiminta ei ole pelk-
kää totista sopimuksista neuvottelua, 
sillä parhaat excursiot jatkuvat yritysten 
saunatiloissa yömyöhään ja yritykset te-
kevät parhaansa marinoidakseen parhaat 
opiskelijat tuleviksi työntekijöikseen.

Sisätoimikunnasta
Timo Romppanen, kahvikassa- ja 
laboratoriotakkivastaava

Olen onnekseni suurena kahvifanina 
saanut luottamustehtäväkseni huo-
lehtia siitä, että jokainen inkubiitti saa 
aamusumppinsa sadepisaran raik-
kana ja edullisesti itsekeitettynä, 
kenties maitotilkkasella höystet-
tynä. Kahvin ja teen kantelun 
lisäksi hoidan myös killan lab-
ratakkivastaavan vaativaa työ-
tä. Kauttani labrakursseilijat 
saavat takin killalta vuokralle, jolloin 
ylimääräiset rahat voi taas tuhlata jo-
honkin opiskelua tärkeämpään. Puu-
hassa olen saanut myös harjoittaa sa-
lapoliisin taitojani kadonneita takkeja 
metsästäen.

Sain myös kunnian kertoa teille, rak-
kaat lukijat, mitä kilta minulle mer-
kitsee. Hetken pinnisteltyäni tulin 
lopputulokseen, ettei lopullista vasta-
usta kysymykseen löytäisi kotisohvaa 
kuluttamalla, joten lähdin maailmalle 
hakemaan hieman objektiivisempaa 
näkökantaa. Etsintäni kuljetti minut 
Välimaan syövereihin, missä lepakoita 
vastaan taistellessani löysin vastauk-
sen: ”Pehmeä on”.

Tommi excu-
varustuksessa. 

Kuva: Juulia 
Suvilehto
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Sihteerin jutuista
Sanja Asikainen, sihteeri

Fuksivuonna en ollut kovin innostunut kiltatoiminnasta. Matka kotoa Otaniemeen 
kesti melkein tunnin ja siinä vaiheessa tuntui, ettei jaksaisi mitään ylimääräistä fuk-
sivuoden hulinoiden lisäksi. Toisen vuoden opiskelijaa kilta alkoi kutsua. Välimatkakin 
oli sopivasti lyhentynyt ja muutenkin tuntui, että olisi kivaa päästä tekemään ainakin 
jotain killassa. Vaalikokouksessa pääsin sitten hallituksen sihteeriksi. Sihteerin hom-
missa on päässyt näkemään killan päätöksentekoa. On mielenkiintoista nähdä miten 
asiat killassa toimii ja oppia uusia asioita, myös itsestään. Lisäksi on ollut hauskaa tu-
tustua uusiin tyyppeihin. Ainoana huonona puolena voi nähdä kiltatouhuihin kuluvan 
ajan. Se on kuitenkin pientä verrattuna siihen, kuinka mukavaa toiminnassa mukana 
oleminen on.

Mietteitä tumatoimaruudesta
Emilia Berg, tumatoimari

Tuma on solussa se osa, johon kaikki tieto sen toiminnasta on varastoitu. Tumassa 
on paljon roinaa, mutta se on kuitenkin solun keskipiste ja sydän. Sama pätee myös 
toiselle tumalle: meille kaikille niin tutulle Inkubion kiltikselle. 

Kiltiksellä vallitsee mielestäni juuri sopivan järjestäytynyt sekasorto, mikä juuri te-
keekin tumatoimarin hommasta niin kiitollisen. Fuksivuotena halusin heti mukaan 
kiltatoimintaan, jokseenkin vastuunkammoisena kuitenkin näin aluksi jollain kivalla 
pienellä nakilla. 

Lisäksi minulla on lievähkö lehmäfetissi, joten lehmäaiheinen sisustus oli jo tuttua. 
Vaikka näin itse sanon, on tumatoimariuus ollut hyvinkin helppoa ja vaivatonta; voi 
tehdä aika lailla ihan mitä vain itse keksii, josluovuutta ja intoa riittää.

Tumamme on, kuten solussakin, itseään ylläpitävä ja olosuhteiden mukaan muovau-
tuva eliö. Minun hommani on vain pitää huolta, ettei tilanne karkaa käsistä vallan nek-
roosin partaalle. Eli jos kiltikseltä puuttuu jotain, on se minun hommani se hankkia.  
Kontollani ovat myös kiltikselle tulevat lehdet joista piakkoin seuraakin äänestys. Täl-
lä hetkellä suunnitteilla on pitää puuhapäivä kiltiksellä syksyn aikana.

Tumatoimari on erinomainen nakki juuri esimerkiksi kiltatoimintaan tutustumista ha-
luavalle fuksille, mutta tietenkin ihan kenelle vaan! Toimarina on hauskaa; pääsee mu-
kaan hullunhauskoihin tapahtumiin, kuten toimarisitseille ja virkistyspäiville, ja jopa 
killan vuosijuhlaedustajaksi.Toimarina voi tuntea kantavansa edes pienen kortensa 
kekoon pienen ja pippurisen kiltamme puolesta!
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R.A.T.T.O-seura esittää: Näistä 
syistä me ollaan ihan parhaita
Kati Penttinen, isäntä ja sekalai-
nen joukko R.A.T.T.O-seuraa

Virallinen osuus ensin: R.A.T.T.O-seura 
(Rattouden Ammattilaiset Tuovat Teil-
lekin Onnea) 2009 koostuu kahdesta 
isännästä (joista toinen tosin ulkoisti 
itsensä vaihtoon tois puol lahtee), kol-
mesta rattopojasta (joista yksi pakeni 
lääkkikseen) ja neljästä workinggir-
listä. Ehdottomasti paras tapa päästä 
kärryille siitä, mitä rattoseuralainen 
käytännössä tekee, on tietenkin ky-
sellä mielipiteitäasianosaisilta, tai ai-
nakin niiltä, jotka ovat mukana täällä 
keppanalla.

Juulia, ex-isäntä, nykyinen Lentävä 
Muna-ukko: RATTOilu avaa arvaamat-
tomia ovia, yksi niistä vie kännimaahan 
ja aika moni ihmisten sydämiin. Näin 
hyvään porukkaan ei moni pääse!

Kaisa, working girl: Rattoseura oli tosi 
hyvä fuksikevään ja tupsufuksisyksyn 
nakki, koska olemalla aina bileissä 
pilkkuun asti oppi tuntemaan oman 
vuosikurssin lisäksi myös vanhempia 
tieteenharjoittajia. Luontaisedut (ku-
ten pääsy varastolle, juomapiikki ja 

kaikenlainen salainen toimarijännä) ovat tietenkin hyvä motivaattori, jos ei halua olla 
sosiaalinen ja verkostoituva vaan miettiä kylmänviileästi vain omaa etuaan.

Olli, rattopoika: Kännissä ja läpällä. Siitä se sitten lähti, mutta eipä ole kaduttanut 
rattopojaksi ryhtyminen. Hyvää porukkaa on päässyt tapaamaan ja aika mielikuvituk-
sellisia drinkkejä sekoittelemaan. Sopii vanhemmallekin pierulle, jos jotain kivaa nak-
kia etsii. Eikä tarvi olla edes sosiaalinen; tiskin takana jököttäminen ja piikin hiljainen 
kasvattaminen toimii myös.

R.A.T.T.O-poika Riku on rattoisasti kaik-
kien kaveri. Kuva: Juulia Suvilehto
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Synapsi testaa: Ulkomaat
Henna Vepsäläinen

Matkalla näkee ja oppii kaikenlaista. Kos-
ka geneeristen matkaraporttien lukeminen 
on usein tylsää ja puuduttavaa tai vähin-
täänkin kateutta herättävää, matkapäi-
väkirjan kopioiminen tähän ei liene hyvä 
ratkaisu. Sen sijaan päätin auttaa kaikkia 
mahdollisesti matkalle suuntaavia ja tar-
jota tietoiskuja joistakin matkakohteista. 
Faktojen paikkansapitävyys kannattanee 
tarkistaa luotettavasta lähteestä.

Uusi-Seelanti - Auckland
Ihmiset: Todennäköisesti kivoja, ryh-
mämme ei valitettavasti juurikaan tutus-
tunut paikallisiin, sillä suomalaispopulaa-
tio kaupungissa oli hämmentävän suuri.
Ruoka: Paljon sushia, intialaista ja thai-
maalaista, vaikka toki myös brittien vai-
kutus saarilla on huomattava.
Erikoista: Testiryhmä havaitsi, että va-
semman puoleiseen liikenteeseen tottu-
minen kestää hetken, mutta kannattaa. 
Asumalla Aucklandissa saa luontaisen 
reisilihastreenin päivittäin, sillä kaupunki 
on erittäin mäkinen.
Älä missää tätä: Sky Towerin Orbit-
ravintola kiertää tunnissa 360 astetta 
ympäri ja tarjoaa ruokailijalle mahtavat 
näkymät Aucklandin yli. Myös ruoka oli 
erittäin hyvää, ja ravintolaa voi todella 
suositella, vaikka hintahaitari olisikin voi-
nut olla vähän opiskelijaystävällisempi. 
Myös Auckland War Memorial Museum 
oli ehdottomasti näkemisen arvoinen (ja 
ilmainen!).

Fidzi - Nadi, Waya-saari
Ihmiset: Oudon jäyhiä ja hymyilemättö-
miä, mutta kuitenkin ihan kivoja. Ei lan-
ganlaihoja, vaan pikemminkin pulskia, 

kivaa!
Ruoka: Jännä sekoitus brittiläistä, intia-
laista ja thaimaalaista. Lounaslistalta löy-
tyi niin kurpitsasalaattia, thai-curryakuin 
fish & chips -annoksiakin. Kalaruokia har-
rastetaan ymmärrettävästi paljon.

Erikoista: Fidzillä vallitsee täysin oma ai-
kakäsityksensä. Moni sanookin, että pai-
kallisten suhtautuminen aikaan muistut-
taa vähän espanjalaista mañana, mañana 
-asennetta höystettynä australialaisella 
no worries mate -huolettomuudella.
Älä missaa tätä: Vieraile saarilla. Ne 
ovat juuri sellaisia kuin kuvittelitkin: pa-
ratiisisaaria, joissa palmunlehvät varjos-
tavat hiekkarannalla lököilevää turistia. 
Sukeltaminen ja snorklaus ovat oivia ta-
poja viettää aikaa. Myös kyliin kannattaa 
käydä tutustumassa, jos se on mahdollis-
ta. Pääsaaren logistinen keskus Nadi oli 

Päiväkodissa Fidzillä
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myös osaltaan näkemisen arvoinen.

Australia - Sydney
Ihmiset: Ilmeisesti ainakin suomalaisen 
näköisiä, sillä testiryhmäämme luultiin 
viikon aikana valehtelematta kymmenen 
kertaa paikallisiksi. G’day mate!
Ruoka: Arvaahan sen. Kiinalaista, japani-
laista, intialaista ja brittiläistä. Gluteenit-
tomien tuotteiden valikoima ruokakau-
poissa oli ilahduttavan suuri.
Erikoista: Huomattavan kallis lomakoh-
de opiskelijan lompakolle. Eläintarhaan 
pääsee reilulla 25 eurolla ja oopperalippu 
kustantaa noin 20 euroa.
Älä missaa tätä: Blue Mountains on 
huippu! Siis ehdottomasti paikka, jossa 
kannattaa käydä. Vuorille järjestetään 
useita erilaisia reissuja, yhden päivän 
reissu, joka sisälsi noin neljän kilometrin 

vaelluksen vuoren rinteitä pitkin oli lois-
tavaa kuntoilua ja lisäksi upea kokemus! 
Kurpitsakeitto on maistunut harvoin niin 
hyvältä kuin tämän urakan jälkeen. Tes-
tiryhmämme suosittelee myös Sydneyn 
oopperatalossa vierailua ihan sisällä asti.

Intia - Mumbai, Chennai
Ihmiset: Värikkäitä ja erittäin kiinnostu-
neita suomalaisista tytöistä. Kohteliaita 
ja melko tungettelevia, mutta lopulta 
oikein lämpimiä ja ystävällisiä. Madam, 
madam!
Ruoka: Hyvää! On suorastaan megalo-
maanisen kivaa matkailla maassa, jossa 
suurin osa ravintoloista on kasvisravin-
toloita. Toisaalta kahden ja puolen viikon 
aikana ehti jossain määrin kyllästyä kori-
anteriin, mutta onneksi oire oli ohimene-
vä! Testiryhmämme ei kärsinyt yleisistä 
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Eläintarhassa Australiassa

turistien mahavaivoista.
Erikoista: Kaikki. Jokaikinen taksikuski 
yrittää kusettaa, jos näytät länkkäriltä. 
Käytimme uskomattoman paljon aikaa 
kinatessaan joistakin kymmenistä rupi-
oista taksikuskien kanssa, vaikka kyse oli 
muutamista senteistä. Kaikissa autoissa 
on peruutusääni, joka ei yleensä ole kon-
servatiivinen “piip piip”, vaan muistuttaa 
etäisesti jotain tuttua melodiaa. Intialai-
set puhuvat juuri niin karikatyyrisesti kuin 
Simpsonit opettaa. Jouduimme harjoitte-
lemaan noin 20 kertaa lausumaan sanan 
water, kunnes paikalliset ymmärsivät. 
Vessapaperi on monelle vieras käsite.
Älä missaa tätä: Junamatkailu Intiassa 
on ihan oma lajinsa. Matkasimme Mum-
baista postijunalla Chennaihin. Noin 1300 

kilometrin matkan taittamiseen käytet-
tiin kolmisenkymmentä tuntia keskino-
peuden ollessa siis noin 40 km/h. Siitä 
huolimatta junassa  oli oikein mukava 
matkustaa: ruokaa tarjoiltiin kolme ker-
taa päivässä ja junavaunussa oli jopa län-
simainen vessa. Chennaista kannattaa 
ehdottomasti tehdä päiväretki Mahabal-
lipuramiin. Kankaita, koruja, vaatteita, 
mausteita ja teetä kannattaa kantaa
Suomeen niin paljon kuin lentoyhtiö ja 
tulli sallivat!
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täin yksityiskohtaista tietoja tutkimustuloksistaan, mikä varmasti kiinnosti eniten 
väitöskirjaansa valmistelevia opiskelijoita.

Useat ulkomaalaisista vieraista, herra Bonneau etunenässä, ihastuivat suomalai-
seen kulttuuriin ja kesäiseen luontoon. Kävimme ravintola Plevnassa maistelemas-
sa paikallisia oluita sekä mustaamakkaraa, joka tosin herätti aluksi voimakkaita 
epäilyjä.  Tutustutimme vieraamme luonnollisesti myös saunakulttuuriin, ja pää-
simmepä opastamaan heitä jopa vihdan käytössä. Kovaotteinen opastajamme sai 
aluksi aikaan pelästyneitä ilmeitä, mutta myöhemmin illasta kovakaan vihtominen 
ei tuntunut riittävän.

Kesäkoulun viimeinen esitelmöitsijä tanskalainen Olle Winther esitteli mm. Baye-
silaisia verkkoja. Winther oli osallistunut amerikkalaisen netissä toimivan video-
vuokrausyhtiö Netflixin kilpailuun, jossa pyrittiin kehittämään heidän suositusjär-
jestelmäänsä. Hän esitteli käyttämäänsä menetelmää, mutta osasi myös valaista 
kuulijoita parhaiden kilpailijoiden menetelmistä.

Kaiken kaikkiaan kesäkoulu oli erittäin mielenkiintoinen katsaus biologisten sys-
teemien mallintamisessa käytettäviin menetelmiin. Kandidaatintyötään valmiste-
leva kirjoittaja ainakin sai käsityksen alalla hyödyllisistä perusmenetelmistä, kuten 
Markov chain Monte Carlo ja Gibbs Sampling, jotka vilahtivat lähes joka esitelmäs-
sä.

Juhannusviikko differentiaaliyhtälöiden ja oluen äärellä

Kesäkoulussa Tampereella
Tommi Vatanen

Tampere Graduate School in Information Science and Engineering (TISE) järjesti 
muutamia Inkubiittejakin mukaansa houkutelleen kesäkoulun 22.-26.6 Tampereel-
la. Aiheena oli tilastollinen mallinnus ja koneoppiminen laskennallisessa systeemi-
biologiassa. Kesäkoulussa kuultiin esitelmiä monilta kansainvälisesti arvostetuilta 
professoreilta ja tutkijoilta sekä nautittiin kesäisestä Tampereesta ja hyvästä seu-
rasta. Kesäkoulun pääkoordinaattorina toimi Harri Lähdesmäki, ja myös Inkubio-
laisille tuttu professori Samuel Kaski oli järjestelyissä mukana.

Esitelmät aloitti brittiherrasmies nimeltä Neil Lawrence Manchesterin ylipistosta. 
Neil avasi kesäkoulun puhumalla systeemibiologiasta kokonaisuutena koneoppi-
misen näkökulmasta. Aluksi tarkasteltiin yleistä filosofiaa ja tämän lähestymista-
van perusolettamuksia. Esitelmän lopussa päästiin myös yksityiskohtaisempiin 
esimerkkeihin, kuten p53-proteiinin toiminnan mallintamiseen.

Japanilainen Hiroshi Mamitsuka jatkoi ensimmäisen päivän esitelmiä esittelemällä 
Markovin piilomalleja (Hidden Markov model). Varsinaisessa tutkimuksessaan Ma-
mitsuka tutkii sokerimolekyylien tilastollista luokittelua ja kohdistamista erityisten 
Markovin puupiilomallien (Hidden tree Markov model) avulla. Välillä heikon eng-
lanninkielen takia takerrelleen esitelmän lopussa päästiin tutustumaan myös pui-
den rakentamisessa käytettäviin dynaamisiin algoritmeihin.

Kesäkoulun ehdoton suola olivat illanvietot ja mahtava miljöö. Luennot ja majoi-
tus oli järjestetty Ahlman-instituutissa, aivan Tampereen keskustan kupeessa si-
jaitsevalla maatilalla, joka kouluttaa esimerkiksi maanviljelyn ammattilaisia. Luen-
totauoilla saattoi käydä moikkaamassa laitumella märehtiviä lehmiä, kompuroivaa 
varsaa, kaneja tai vaikkapa sonnia. Lisäksi osallistujille oli järjestetty kiertoajelu 
Tampereen seudulla. 

Kesäkoulun ehkä matemaattisinta antia edusti Florence d’Alché-Buc. Hän esitteli 
osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja tila-aikamallien käyttöä biologisten systeemi-
en käänteiseen mallintamiseen. Esitelmä sisälsi kaikkea yhtälöiden parametrien 
oppimisen perusteista monimutkaisiin yhtälöryhmiin ja biologisten verkkojen 
tulkintaan. Tämä tuntui menevän suurimmalta osalta osallistujia melko reilusti yli 
hilseen.

Rich Bonneau oli kesäkoulun mieleenpainuvin tuttavuus. Tämä nuori newyour-
kilaistutkija toimii apulaisprofessorina New Yorkin yliopistossa sekä johtaa siellä 
omaa tutkimusryhmäänsä. Bonneau esitteli ryhmänsä kehittämän cMonkey-ohjel-
miston toimintaa biklusteroinnissa. Yleiskatsauksen jälkeen Bonneau esitteli erit-

Synapsi myös internetissä!

Kaikki Synapsin numerot – tämänkin –
voit lukea Inkubion nettisivuilla osoitteessa

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