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Viisauksia ja puuhaa

Marraskuun loppupuolella 
on aina hyvä muistella hetki 
menneitä. Mitä kaikkea vuo-
den aikana onkaan tullut 
puuhailtua? Olenko oppinut 
tänä(kään) vuonna mitään? 
Mitäköhän teen ensi vuonna 
tähän aikaan?

Koska tämä on viimeinen 
pääkirjoitukseni Synapsin 
päätoimittajana, koen velvol-
lisuudekseni jakaa kiltalaisille, 
nuorille ja vanhoille, viisaita 
sanoja. Valitettavasti itselleni 
viisautta ei ole vielä päässyt 
karttumaan jaettavaksi asti, 
joten joudutte tyytymään lai-
nasanoihin.

Puuhanumeron hengessä 
myös elämänviisaudet tar-
joillaan tehtävän muodossa. 
Yhdistä elämänviisaus ja sen 
lausuja, voit voittaa itsesi!

Näiden uskomattoman 
oivaltavien viisauksien myötä 
toivotan kaikille Synapsin 
lukijoille mukavaa tent-
tikautta, joulua, uutta vuotta, 
tenttikautta ja luentokautta!

Henna Vepsäläinen
päätoimittaja

“Jokainen ihminen on sa-
manarvoinen, oli ne minkä 
näköisiä tahansa. Niitä pitää 
arvostella siiät, mitä ne 
tekee.”

“Jokainen tsäänssi on mah-
dollisuus!”

“Ajattele nyt parikymp-
pistä ihmistä. Se jaksaa kes-
kittyä kahteen asiaan. Jos 
yrittää opiskella, urheilla 
ja naida, niin siinä on yks 
liikaa. Opiskelemaan ehtii 
myöhemminkin.”

“Peli ei ole pelattu ennen 
kuin peli on pelattu.”

“Usein tärkeämpää kuin 
vastaaminen, on sellaisen 
viitekehyksen löytäminen, 
jossa muodostuu mielekkäitä 
kysymyksiä.”

Harry Harkimo
Roope-setä
Seppo Räty
Syksy Räsänen
Matti Nykänen

Voit tarkistaa arvauksesi osoit-
teesta fi.wikiquote.org
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Hovirunoilija inspiroitui fyken labroissa, kun assari ei 
vastannut sähköpostiin. Myöhemmin selvisi, että tämä 
oli lomalla.

Vastaukset

Assari? Vastaukset??!
Mun selkkaris lukee
ne massat jo melkein tarkalleen
Tällä kertaa kuvaajan viivat 
on oikean muotoiset
Mut tiedätsä oikein kuinka mä pelkään,
ei läpi tää selkkari mennyt oo kelkään,
oikein vois olla se, mitä laskenut oon,
mut mitä mä sitten teen?

”Anna mulle ne vastaukset,
sä tiedät että mä tarviin ne,
kun on niin helvetin vaikee luottaa
pelkkiin työohjeen viitteisiin
Anna mulle ne vastaukset, 
en vaadi mut helpottaishan se
Mikään ei oo niin piinaavan tuskaista,
kuin epätietoisuus”

En tajuu kuvaajaa,
se jäi marginaaliin killumaan,
muuten hyvin tähänkin asti,
oon tullut toimeen prujuilla,
Me naurettiin tunnollisille hölmöille, 
ei vaikeuksia voi tulla meille,
nyt vanhoja töitä ei tarjookaan zippi,
ja mitä mä sitten teen?

”Anna mulle ne vastaukset,
sä tiedät että mä tarviin ne,
kun on niin helvetin vaikee luottaa
pelkkiin työohjeen viitteisiin
Anna mulle ne vastaukset, 
en vaadi mut helpottaishan se
Mikään ei oo niin piinaavan tuskaista,
kuin epätietoisuus”
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Syyslukukausi, vuosi 2010 ja lyhyehkö puheenjohtajakauteni lähenevät loppuaan. Tätä luk-
iessasi on Inkubiolle valittu jo uusi hallitus vuodeksi 2011. Myös muiden toimijoiden nimit-
täminen ensi vuodeksi on toivottavasti jo polkaistu käyntiin, mutta sinäkin ehdit vielä mukaan 
tekemään Inkubion vuodesta 2011 entistäkin parempaa. Muista, että Inkubio haluaa sinut 
juuri sellaisena kuin olet. Jos ei itsellesi sopivaa pestiä vielä ole olemassa, sellainen voidaan 
perustaa.

Kansainvälisyys on yksi Aalto yliopiston strategian kulmakivistä. Inkubiolla ei toistaiseksi ole 
juuri ollut kv-toimintaa (vaihto-opiskelijoille ja maisteriohjelmissa opiskeleville ulkomaalais-
ille suunnattua toimintaa). Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan uudistaessa ISOtoimintaansa on 
päätetty kehittää myös kv-toimintaa, mikä luo Inkubiolle loistavan tilaisuuden käynnistää oma 
kv-toimintamme. Kaiken lisäksi meille selvisi, että bioinformatiikan maisteriohjelmassa (Mas-
ter’s Programme in Bioinformatics) aloittaa vuosittain noin kymmenen opiskelijaa, joista val-
taosa on ulkomaalaisia. Maisterivaiheen opiskelijoille ja vaihtareille perustetaan omia ISOryh-
miä, jolloin Inkubio voi palvella myös heidän tarpeitaan erityisesti opintojen alkutaipaleella.

Maisterivaiheen opiskelijat toivovat killalta luultavasti hieman erilaisia palveluita kuin fuk-
sit. Halutaan päästä sisälle uuden yliopiston käytäntöihin ja tavata muita opinnoissa hieman 
pidemmällä olevia opiskelijoita. Jos tätä lukiessa sinussa heräsi palava into olla tekemisissä 
näiden Inkubion uusien tulokkaiden kanssa, ota yhteyttä minuun, sillä olen koordinoimassa 
Inkubion kv-toimintaa ensi vuonna.

Aalto yliopistossa toteutettiin viime vuonna laaja tutkimuksen arviointi, kavereiden kesken 
RAE (research assessment exercise). Nyt on vuorossa opetuksen ja koulutuksen arviointi, 
TEE (teaching evaluation exercise). Jälkimmäinen on luonnollisesti lähempänä myös jokaisen 
inkubiitin arkea ja se toteutetaan lukuvuonna 2010-2011. Ensimmäisessä vaiheessa, vuoden-
vaihteen molemmin puolin, koulutusohjelmat laativat itsearviointiraportit omasta opetukses-
taan. Huhtikuussa jokaisessa koulutusohjelmassa vierailee kansainvälinen arviointipaneeli, 
jonka oppaiksi tullaan valitsemaan aktiivisia opiskelijoita. Tulokset opetuksen ja koulutuk-
sen arvioinnista julkaistaan ensin kesänä ja tulosten perusteella jaetaan henkilöresursseja 
(TEE-bonuksia) opetuksen kehittämiseen. Toivotaan, että TEE-arviointi auttaa koulutuso-
hjelmaamme kehittymään entistä paremmaksi. Lisätietoja opetuksen arvioinnista voi kysellä 
esimerkiksi minulta tai opintomestari Tuomas Haapalalta.

Tämä on puheenjohtajakauteni viimeinen pj-palsta. Haluan kiittää kaikkia kiltalaisia, tutkin-
to-ohjelmamme professoreita ja opettajia sekä muita Synapsin lukijoita mahtavasta vuodesta 
2010. Rauhallista joululomaa ja entistä parempaa vuotta 2011!

Tommi

Puhiksen puuhat
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PUUHAPALSTA 
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11.11 19:55 lehmärastilla: “Ota se kokonaan suuhun”

11.11 22:14 Ei Turku kuole, mutta vähän otetaan lepiä. Kerätään vauhtia kertaa tosi moni. 
Kello kymmenen.

11.11 23:50 Antti on niin häviäjä kun puhutaan juomisesta, varsinkin tequilasta.

12.11 11:48 Uuh kakkoseen ja synday bloody sunday... Suklaasunday mansikka ja kermakas-
tikkeella.

12.11 17:04 kidnappaus tapahtui eilen yöllä. Otaniemi huusi juotavaa, mutta pysyi silti kuivin 
suin, pettymysten pettymys. Onneksi oli riku, joka on onnellinen sinisen hk-taskun omistaja. 
Perustaneli laukoi eeppisiä lausahduksia: sähän juot jos mä maksan ja sä olet heikko veto! 
Kunnon herrasmiehen puhetta! Ja humalahan siitä tuli. jei!

13.11 5:24 Pojat pienen katoksen alla etsii pesää mihin hautautua. T. Herwannan kingit

13.11 6:24 Kivento esittelee laavaansa. Kivento IS hot lava.

Yön viestit

Kuvat: Kyösti Jylhä
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Kello on melkein seitsemän perjantai-iltana, ja Smökki on jo 
täynnä kaukomaalaisia. Paikalle on eksynyt japanittaria kimo-
noissaan, öljysheikkejä isoine sikareineen, napatanssijoita ja 
hunnutettuja naisia, arabeja turbaaneineen, meksikolaisia ja 
monia muita kaukaisten maiden asukkeja.

Illan aikana joukosta voi bongata myös tiikerin, useita jedejä, 
Costa Rica banaanin tai Paavo Pesusienen. Asujen takaa saat-
taa huomaavainen tarkkailija tunnistaa turkulaisen tai tam-
perelaisen bioteekkarin viime RekomBionaatiosta tai kenties 
päähineen alta paljastuukin toveri inkubiitti.

Tanssilattialla nähtiin afroja, afroditeja ja arabeja. Kuva: Kyösti Jylhä

Sitsaavat maailmankansalaiset. Kuva: Kyösti Jylhä

Rekombi0naatio kuvina
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Geisha, kuningas ja Maikki. Kucva: Kyösti Jylhä

Inkubion historian ensimmäiset Smökkisitsit lähtevät käyn-
tiin dramaattisesti, sillä tummatukkaisen geishan kuulat 
varastetaan. Onneksi Välimaan kuningas saapuu paikalle pe-
lastamaan neidon ahdingosta ja pariskunta ryntää kuulanpe-
lastusretkelle. Kyse on Geishan mustelmat -speksistä, jossa 
riittää vauhtia ja yllättäviä juonenkäänteitä. Episodin aikana 
Nucleus-kala hieman likinäköistyy, mikä ei kylläkään estä sitä 
rakastumasta tamperelaiseen kilpakumppaniinsa (toisaalta 
rakkaus on tunnetusti täysin sokeaa). Kuten kaikissa hyvissä 
tarinoissa, lopulta valtakunta sekä neidon kuulat pelastuvat. 
Innokkaasti omstarttia huutava yleisö riemuitsee.

Speksi. Kucva: Salla Kalamies
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Inkubioa lahjottiin ansiokkaasti. 
Rekombionaatio-pokaalista maist-
eltiin köyhän miehen skumppaa. Ku-
vat: Kyösti Jylhä

Kun päästään illan virallisiin puhe- ja kiitospuheosuuksiin, 
viimevuotinen isäntä Tampere lahjoittaa RekomBionaatio-ki-
ertopokaalin eteenpäin Inkubiolle. Pitkän perinteen mukaan 
maljasta kuuluu juoda kierros kuohuvaa, mutta idän miesten 
taiteilema köyhän miehen skumppa ei taida upota hallituk-
sen jäsenille täysin irvistelemättä. Muinaisen perimätiedon 
mukaan pokaalilla saattaa olla loppuillasta muitakin ylenpaat-
tisen avuliaita funktioita. Turun edustajisto muistaa Inku-
bioa huikealla Wappu-kalenterilla, jossa on luukku jokaiselle 
vapunodotusviikolle. Lisälahjana tulee liikennemerkki, jonka 
hankintahistoria jää hieman epäselväksi, mutta selvää on, että 
turkulaisen opasteen kaipuu kohti pääkaupunkia oli kova. 

Sitsit jatkuvat railakkaina myöhään yöhön. Tämän vuoden 
RekomBionaatio viimeistellään seuraavana aamuna silliksellä 
Rantsulla. Toivotaan, että paikalle kömpivillä kaukomaisilla 
sitsikansa-otuksilla fiilis on astetta parempi kuin tällä aku-
punktoidulla jäbällä.

Hanna Hulkkonen
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Pelkoa ja inhoa yleisössä!

Lähdin perjantaina 12.11. sivistyneessä myötäisessä kohti RekomBIOnaatio-sitsejä. Odotin illan tuovan tul-
lessaan monikulttuurista ja sofistikoitunutta seuraa sekä mieltäylentäviä ohjelmanumeroita. Pettymyksek-
seni jouduin todistamaan jotakin aivan muuta.

Koska naurettavassa humalatilassa olleesta seurasta en voi syyttää (ainakaan täysin) järjestävää tahoa, 
keskityn kritiikissäni etukäteen mainostettuun ja hehkutettuun pääohjelmanumeroon, speksiin “Geishan mus-
telmat”. Suurena teatteritaiteen ystävänä en voi kuin julistaa kauhistustani.

Normaalisti lyhyille spekseille on annettava suurta kiitosta jo siitä, jos niillä on juoni. Tälä kertaa käsikir-
joittajat olisivat kuitenkin voineet pitää kiinni kuulistansa ja tyytyä toisiinsa mitenkään liittymättömien lyhy-
iden sketsien ketjuttamiseen. Pakkopenetraatio, väkivalta, inhorealismi ja sosiaaliporno ovat jokainen jo yk-
sistään pöyristyttäviä aiheita komediaan, liikkuen huumorintajun rajamailla. Samaan soppaan silputtuna tämä 
sielunravinto pisti ruoansulatukseni sekaisin. Lopulta rakastetun lastenanimaation törkeä hyväksikäyttö sai 
sieluni oksentamaan verta.

Näyttelijäntyö oli surullisen aitoa, muttei kovin lahjakasta. En ihmetellyt lainkaan, ettei “Omstart, kal-
evalamitassa” toteutunut. Edes audiovisuaalinen anti ei pelastanut näytöstä. Kunnianarvoisten vieraidemme 
maskotit häpäistiin lavalla säälimättömästi, korviaraastavan jumputuksen ja silmiä satuttavan “tanssimisen” 
ohessa. Videotykillä toteutetulle taustalavastukselle on annettava sen verran kiitosta, että ilman sitä 
yleisö olisi varmaan luullut tarinan kulkeneen suoraan Helvettiin.

Kysynkin, kuka tästä on vastuussa? Eikö 
kukaan järjestäjistä esikatsellut teosta? 
Hyväksyykö kirkko (homo)lonkeropornon? 
Tätäkö opiskelijat puuhailevat rehellisten ve-
ronmaksajien pusseista nyhdetyillä opintuilla? 
Entäs maahanmuuttajat?

Välirannan kiiski

Lukijakirje
S’napsi ei ole olemassaolonsa aika koskaan aiemmin vastaanottanut lukijakirjettä, joten julkai-
semme tämän ensimmäisen ihan vain ensimmäisenä ja ainoana olemisen kunniaksi. Toimitus 
ei vastaa kirjeen sisällöstä. Vastineen voi osoittaa seuraavan numeron yleisönosastolle.

Välirannan kiisken mielestä vieraiden maskotit häpäistiin. Kuva: 

Kyösti Jylhä
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Heippa moi kaikki! Marraskuu on ainakin alkanut 
rytinällä Teekkariperinneviikon ja Rekombionaa-
tion merkeissä. Rekombionaatiosta innoittuneena 
kipparin palstakin sukeltaa puuhanumeron syöv-
ereihin. Näiden vääntäminen oli juuri sopivaa 
tekemistä Rekombionaatio viikonlopun valmist-
autumis- ja toipumisharjoitteena. Toivottavasti 
iloa saavat muutkin.

Kati

Introducing: Japanilainen ristikko!

Ohje: Kullekin vaakariville tulee sivussa tai päällä 
ilmoitettu määrä tummennettuja ruutuja niin, että 
annetujen numeroiden mittaisten ruuturyhmien 
välissä on vähintään yksi tyhjä ruutu. Ratkaisu 
takakannessa.

Kipparin kepposet
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Vaikka käsissäsi (tai ruudullasi) oleva Synapsin nu-
mero onkin painottunut vähän kevyempään asiaan, 
päätti toimitus raportoida vielä kerran AYY:n edustajis-
ton viimeaikaisista tapahtumista. Tämän kirjoituksen 
tarkoituksena ei ole loukata ketään, joten kirjoittaja pa-
hoittelee jo etukäteen, jos joku kuitenkin tästä mielensä 
pahoittaa.

AYY:n edustajisto kokoon-
tui 25.11.2010 Dipoliin kes-
kustelemaan sovintoesityk-
sestä, jonka tarkoituksena 
oli sopia AYY:n, KY-säätiön 
ja KY ry:n väliset erimieli-
syydet. Maratonkokouksen 
päätteeksi edustajisto hylkäsi 
sovintoesityksen.

Sovintoesityksestä on kes-
kusteltu paljon eri piireissä. 
Monille tuntuu olevan vielä 
seitsemän tunnin kokouk-
senkin jälkeen epäselvää, 
miksi sovintoesitys ei kai-
kille kelvannut. Toisaalta 
yhtä monille on epäselvää 
se, miksi sovintoesitys olisi 
kannattanut hyväksyä. Olen 
yrittänyt miettiä asiaa kaik-
kien kannalta, mutta kuten 
monet viisaammatkin ovat 
huomanneet, asia on äärim-
mäisen monimutkainen ja 
kimurantti.

Mietin, miksi tämä kaikki on 
meille niin vaikeaa? Miksi 
meidän tuntuu olevan lähes 
mahdotonta katsoa välillä 

asiaa “vastapuolen” näkökul-
masta? Miksi ylipäänsä 
jaamme aaltolaisia meihin ja 
heihin?

Rakkaat teekkarit, yrittäkää 
ymmärtää, että huoli ja pelko 
kyltereiden leirissä on todel-
lista. Se, että ylioppilaskun-
nasta niin valtava enemmistö 
on teekkareita, on ihan oik-
easti pelottavaa kenelle tah-
ansa. Teekkareilla on todella 
vahvoja perinteitä, joita ei 
uhkaa mikään, mutta kyl-
tereille ja taikkilaisille tilanne 
näyttäytyy todennäköisesti 
hyvin eri tavoin.

Rakkaat kylterit, uskaltakaa 
luottaa siihen, että teek-
karit eivät hylänneet sovin-
toesitystä pahaa pahuut-
taan. Teekkarit uskovat ihan 
oikeasti tekevänsä yhteistä 
ylioppilaskuntaa, joka ei ole 
TKY:n kopio, vaan uusi ja 
erilainen, monikulttuurinen 
AYY.

Rakkaat taiteilijat, yrittäkää 

kestää! Kyllä tämä tästä vielä 
paremmaksi muuttuu. Ja te 
voitte auttaa!

En väitä osaavani ratkai-
sta ylioppilaskunnan pul-
mia. Vaikuttaa siltä, että 
tilanne saattaa jopa olla 
ylitsepääsemätön. Mutta ehkä 
voimme ottaa sen haasteena. 
Jos tästä selviämme, sel-
viämme mistä tahansa!

P. S. Haluan vielä kerran 
korostaa, että edellä olevat 
ajatukset ovat vain ja aino-
astaan kirjoittajan henkilö-
kohtaisia pohdiskeluja, eivät 
minkään instanssin virallisia 
kannanottoja.

Henna Vepsäläinen

Edaattorit 
eripuraisina
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Valmistuneita
inkubiitteja
Linda Eerikäinen,
tekniikan kandidaatti

Lauri Vanhatalo,
tekniikan kandidaatti

BECS-Caféssa syötiin keksejä ja juotiin kahvia. 
Paikalla oli opiskelijoita ja professoreja. Katso 
tapahtumakalenterista seuraavan BECS-Cafën 
päivämäärä! Kuvat: Juulia Suvilehto

Vuonna 2011 Inkubion 
hallituksessa vaikuttavat:

Tuomas Haapala, puheenjohtaja
Lotta Witick, sihteeri
Aleksi Ikkala, rahastonhoitaja
Iina Yrjänä, fuksikapteeni
Betti Valmari, isäntä
Sakari Cajanus, emäntä
Taneli Kari, yrityssuhdemestari
Juulia Suvilehto, opintomestari
Vili Auvinen, sisä- ja ulkomestari
Mika Mäntykangas, tiedotusmestari

Jos halajat Inkubion toimariksi, ota 
yhteyttä keneen tahansa hallituksen 
jäseneen!
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Kucva: Kyösti Jylhä


