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Pääkirjoitus
Uusi vuosi, uudet kujeet. S’napsi palaa joulutauolta entistäkin mehevämpänä. Vaikka ulkona
on kylmä, ei toimitus osoita jäätymisen merkkejä.
Viime vuonna yliopistoamme ravisutti Aalto, nyt taas korkeakoulu-uudistus. Olemme vuodenvaihteen jälkeen olleet osa Sähkötekniikan korkeakoulua. Vaikka uudistus saattaa vaikuttaa lähinnä kosmeettiselta, niin konepellin alla tapahtuu. Nähtäväksi jää, miten bioIT selviää
tulosvastuiden ja rahoitusmallien mullistuksessa. Onneksi me olemme tottuneet selviytymään!
Koska olen rakkaan kiltalehtemme ensimmäinen miespuolinen päätoimittaja, koen velvollisuudekseni lähteä vetämään lehden linjaa miehisempään suuntaan. Siksi tässä numerossa on
tarjolla horoskooppi ja leivontaohjeita.
Petteri Parkkila
Päätoimittaja
Kuva: Rauno Parkkila
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Puhis puhuu

Kipparin kepposet

Tuomas Haapala
Lasketaanpa vuosia. Hyvä kanssaeläjämme
Sähköinsinöörikilta täytti juuri 90 vuotta.
Tätä kirjoittaessa Kemistikillan 120. vuosijuhliinkaan ei ole kuin viikko aikaa. Omalla
killallamme on kohta takana seitsemän vuotta
yhdistyksenä ja vain neljä kiltana. Kun luvun
neljä jakaa sadallakahdellakymmenellä, saa tulokseksi hyvin pienen lukuarvon.
Nuoruus näkyy kiltamme taloudessa. Raha
on meillä arvossa. Jossain killassa rankasti
tappiollinenkin tapahtuma saadaan katettua
pienellä vaivalla, kun meillä taas liika takkiin
ottaminen tarkoittaa kiristämistä loppuvuoden kuluissa tai ylimääräistä talkoota. Sentin
viilaaminen ei ole kenestäkään hauskaa, mutta
nuorella killalla ovat lypsylehmät vielä vähissä.
Tapahtumien monipuolisuudesta ei killan vaatimatonta
ikää tai kokoa taas arvaisi.
Kotimaan reissulle lähdeään kahdesti vuodessa ja urheilua, sitsejä ja saunailtoja on
runsaasti. Saunan
perukoilta
löytyy
myös jo kokeneempia kiltalaisia, ja tutkinto-ohjelmasta
valmistuneitakin
on nyt jo enem-

Kati Penttinen
män kuin kourallinen. Tästä osoituksena
saanemme todistaa tänä vuonna oman alumniyhdistyksemme syntymistä.
Uudella vituttaa-sähköposti-listalla ollaan
huolissaan killan söpistelystä, söpistelijöitä
kun on hirveän vaikea ottaa tosissan. Itsekin
näen, että inkubiiteillä on jo tarpeeksi juurta
alkaa ottamaan itsensä vakavasti. Opiskelijamateriaalimme on poikkeuksellisen laadukasta ja osaavaa. Lisäksi koulutuksemme
monipuolisuus takaa sen, että taidoillamme
on käyttöä muuallakin kuin pelkällä bioalalla.
On turha lähteä rajoittumaan, kun meidän
taustamme vaikuttaa oikein myytynä virkistävältä lähtökohdalta lähes mihin tahansa.
Päät pitäisi olla pystymmällä ja tekemisessä
tekemisen meininkiä.
Kilta kehittyy tänäkin
vuonna vahvasti, ja
hyvä niin. Hallitus on ottanut
näkemyksissään
oman
suuntansa, ja mallia
viime vuodesta on otettu
enintään sopivasti.

Tänä talvena olen huomannut,
miten vaikeaa on valmistaa
niin sanotusti täydellinen
pipo. Olen aloittanut pipon
reilut kymmenen kertaa ja
saanut kokonaan valmiiksi
kolme. Joista yhden purin.
Se oli ruma. Niinpä. Sitä
edelliset versiot olivat joko liian pieniä, liian suuria, sittenkin
ruman värisiä taikka sitten vaan
malli olikin loppujen lopuksi
ruma. Kuten kävi sen purkamani
pipon kanssa. Se oli kyllä kivan
värinen. Eikä se baskerimalli nyt
kuitenkaan ehkä niin ruma ollut.
Pitäisiköhän kokeilla uusiksi?
Ja muuten, ne nykyiset kaksi
pipoa, joita käytän… Nääh.
Toinen ongelmani on kvalitatiivisen sijasta kvantitatiivinen. (Ah, harvoin tulee
tilaisuuksia käyttää noita
sanoja ilman että kuulostaa
idiootilta! …niinkö?) Hattuja nimittäin riittää!

Kuva: Kyösti Jylhä
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Viime aikoina olen miettinyt paljon hattuja.
Hatut ovat nimittäin varsin jänniä kapineita.
Käytännöllisestä lähtökohdasta, ulkoilmaelementeiltä suojautumisesta, päästiin äärimmäisen pikaisesti statussymboliikkaan ja ”mun
hattu on parempi kuin sun hattu” –meininkiin.
Hatut ovat melkoisia juoruilijoita, paljastavat,
mokomat, käyttäjästään kaikenlaista. Oma äkillinen kiinnostukseni hattuihin juontaa juurensa
lähinnä siitä, että olen jotenkin onnistunut kehittämään niistä itselleni pienimuotoisen ongelman. Enkä todellakaan niin, että olisin hävittänyt
kaikki hattuni. Pikemminkin vaivana on runsauden pula. Hyvä vaihtoehtohan olisi tietysti olla
käyttämättä mitään hattua, mutta c’moon, kyllä
sekin olisi tylsää!
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Paavinhattu on statussymboleiden kuningas.
Ihan oikeasti, onko olemassa mitään muuta hattua, joka selkeämmin sanoisi ”Meitsi on parempi ku te muut yhteensä”?
Baskerit on mukavia ja mukavan näköisiä, ainakin siihen asti, kun ovat meikäläisen päässä. Ja
kyllä, olen vähän katkera.
Silinteri. Näitä käyttävät pelkästään miehet.
Hmm, haistanko tässä jonkin sorttista kompensointia herrashenkilöiden taholta?
Noidanhattu sen sijaan mielletään naiselliseksi.
Jännä sinänsä, että velhonhattu eroaa tällaisesta
yleensä vain siinä, että noidanhatussa tuppaa
olemaan lieri ja se on musta. Velhot sen sijaan
prameilevat vähän sillä sun tällä ja kirjoittavat
hattuunsakin ”Veleho”. Koska kukaanhan ei
arvaa mistä hatusta on kyse pelkän terävän
kärjen perusteella.
Nuuskamuikkusenhattu päässä taas tulee
vastustamaton tarve ryömiä luontoon ja
juosta etsimään kevättä! Matkan varrella
kun vielä opettelisi soittamaan huuliharppua. Sen yhden sävelmän verran. Nätti
sävelmä tosin, ei siinä mitään.
Ja viimeisenä, vaan ei todellakaan vähäisimpänä, rakas vanha ystävä: teekkarilakki. Samettinen ja valkoinen (no,
okei, ei nyt enää ihan niin valkoi-nen),
kuumalla kauhian hiostava ja otsaan
rannun jättävä, kuusikulmainen ja
äärimmäisen statussymbolinen.
Kaikesta huolimatta ja kaiken
takia, on se vaan ihana.

Kuva: Salla Kalamies
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Tarpeeksi tyhmät lääkikseen?

Innovaatioiden äärellä
Taneli Kari & Riku Lehtomäki

Sirius Vuorikoski

Inkubion yrityssuhdetoimikunta haastatteli 10.2. LFT-päivän yhteydessä Salwe Oy:n toimitusjohtajaa Saara Hassista. Salwe Oy on suomalainen terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä, johon kuuluu laaja valikoima Suomessa toimivia alan
yrityksiä kuten GE Healthcare sekä Orion Diagnostica. Myös Aalto-yliopisto on toiminnassa mukana merkittävänä tutkimusorganisaationa. Salwe Oy:n tavoite on edistää uusiin
tuotteisiin, palveluihin sekä toimintatapoihin johtavaa tutkimusta. Saavutetuilla ratkaisuilla
pyritään puuttumaan kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävien sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Kysyimme Saara Hassiselta muutaman polttavan kysymyksen liittyen alan
näkymiin.
Miten te näkisitte terveydenhuoltoalan teollisuuden
tulevaisuudennäkökulmat
Suomessa?
Näen ne aika hyvinä. Sektori on
laaja ja siltä löytyy hyvin erilaisia sovelluksia hyvin erilaisiin
tarpeisiin. Me [Salwella] painotamme ennaltaehkäisevään
teknologiaan, joka on selvästi
kasvava ala. Kasvun myötä taas
tuotteille ja ratkaisulle tulee
markkinoita. Yksi iso tavoitteemme on ymmärtää, miten
ihmiset tekevät terveysvalintoja
ja mikä heitä motivoi. Ymmärryksen myötä pystytään kehittämään parempia ratkaisuja.
Esimerkiksi nyt kun trendi on,
että KELA ryhtyy korvaamaan
ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tai se siirtyy työterveydenhuollon piiriin, syntyy selvä
markkinarako, johon tarvitaan
uusia ratkaisuja. Parhaat tuotteet syntyvät, kun yhdistetään
eri osaamista.
Meille opiskelijoille ala näyttää haastavalta. Minkälaisena te näette nimenomaan
teekkarien työtilanteen alalla?
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Insinöörit on erillinen porukka
ja terveysteknologian ihmiset
ja biotieteilijät on vähän oma
porukka, eivätkä ne ymmärrä
toisiaan. Nämä tieteentekijät eivät ymmärrä mitä teekkarit pystyvät laskennallisesti
saamaan aikaan. Viestiä on
yksinkertaistettava, jotta toinen
puoli ymmärtää, mitä ajatte
takaa. Ongelmalähtöinen ajattelu on erityisen tärkeää yrityksille. Jos ne ei itse kerro
teille ongelmiaan niin pumpatkaa niistä ongelmia ja lähtekää
miettimään miten te voisitte
ratkaista niitä ongelmia, koska
sellaisesta ajattelusta ne tykkää.
Voitte tarjota asiantuntemusta
muuallekin kuin omalle sektorillenne, teidän pitää vaan
päästä
keskusteluyhteyteen.
Yksinkertainen viesti ja ongelmalähtöinen ajattelu ovat
tärkeitä lähtökohtia poikkitieteellisessä yhteistyössä. Avoimin mielin vaan ja turhia esittämättä. Kannattaa kertoa mitä
osaa. Opiskelijoissa pidetään
myös nuoruuden innosta, se
innostus kannattaa tuoda esille
eikä leikkiä yhtään vanhempaa
kuin on.

Mitä haluisitte vielä sanoa
bioinformaatioteknologian
opiskelijoille?
Uskon
meidän
alaamme.
Tänäänkin täällä [LFT-päivässä]
on paikalla todella hyviä tutkijoita ja professoreja, joiden
kautta voi oppia. Myös yrittäjyyspuolta kannattaa miettiä,
jos löytyy sellainen aihe, josta
oman yrityksen saisi aikaan.
On turha ajatella vain, että
menee jollekin toiselle töihin.
Muutenkin professorit ovat
tosi inspiroivia, heidän lähipiireihinsä kannattaa hakeutua.
He tuntevat ihmisiä ja heillä on
kontakteja kaikkialle. Ja kaikki
kontaktit, joita on, kannattaa
käyttää hyväksi.

Ei kulunut päivääkään Inkubion avoimen avautumispalstan
aukeamisesta yleisölle, kun
maililaatikoihimme ilmestyi illan hämärryttyä tulikivenkatkuinen tilitys bioinformaatioteknologian opiskelijan ja
lääketieteellisen tiedekunnan
tai lääkärin oletetusta suhteesta toisiinsa. Avautujan, sekä
S’napsin kokemusten perusteella välillä myös muidenkin
Tekniikan korkeakoulujen opiskelijoiden mielestä bioIT on se
paikka, mihin päätyvät ne, jotka
eivät päässeet opiskelemaan
lääketiedettä.
Ei kuitenkaan ole tarkkoja tilastoja siitä, kuinka moni biolainen on oikeasti joskus hakenut
lääketieteelliseen ja päätynyt
biolle vain siksi, että pisteraja
lääkikseen oli liian korkea. Aina
välillä joku lääketieteelliseen
hakeva biolainen, joko lääkikseen aikaisemmin hakenut
mutta biolle päätynyt tai lääkikseen aivan ensimmäistä kertaa
hakeva, kuitenkin myös pääsee
lääkikseen sisälle.
S’napsi haastatteli kevään
pääsykokeiden
kynnyksellä
kahta lääketieteellisen tiedekunnan fuksia ja selvitti, mikä
lääkiksessä oikein kiehtoo ja
minkälaista opiskelu lääkiksessä oikeasti on. S’napsi sai
myös nimettömän vihjeen
Kakesta (nimi muutettu), joka
parin TKK:n vuoden jälkeen
hakee lääkikseen ja joka suos-
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tui haastatteluun, mutta ei halunnut esiintyä julkisuudessa
omalla nimellään.
Lääketieteellisen tiedekunnan fuksit Sini Martikainen (S)
ja Tuomas Koskinen (T)

S: Lääketieteellinen oli selvä
juttu.
T: En oikeastaan. Enoni opiskeli aikoinaan TKK:ssa mutta
itse olin päättänyt, että minusta
ei teekkaria tule. DI-tutkinto
on aina ollut mielestäni hieman
epämääräinen ja vaikka joku DI
olisikin selittänyt minulle, mitä
hän oikeastaan tekee, en silti
saanut ammatista selvää kuvaa.
Halusin itselleni jonkin selkeän
ammatin. Olisi kiva pystyä sanomaan, mitä oikeastaan tekee.
Mietin myös biologiaa, mutta
se ei ollut sellaista, mitä olisin
kuitenkaan halunnut tehdä loppuelämäni.
S&T: TKK:n esittelykäynti
lukiossa ei vakuuttanut.
Montako kertaa hait?
S&T: Kaksi kertaa.
Mitä teit välivuoden?
S: Opiskelin Helsingin yliopiston kemian laitoksella.
T: Olin armeijassa.

Miksi juuri lääketieteellinen
tiedekunta?
S&T: Halusin nimenomaan
lääkäriksi.
S: Olen halunnut lääkäriksi
pienestä pitäen.
T: Halusin opiskella akateemista alaa, jossa kuitenkin paljon
käytännön tekemistä. Lisäksi
toisten auttaminen kiinnosti.
Mietittekö muita vaihtoehtoja, kuten TKK:a?

Entä jos et olisi päässyt toisellakaan kerralla? Olisitko
hakenut kolmannen kerran?
Kävikö mielessä luovuttaminen?
S&T: Olisin hakenut joka tapauksessa uudestaan, sen verran olen kuitenkin halunnut
opiskella lääketiedettä.
Mikä on kivointa lääketieteellisessä opiskelemisessa?
S: Toistaiseksi opinnot ovat
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olleet aika perustasolla eivätkä
niin jännittäviä. Kivointa on
varmaan ollut, että vihdoin on
oikeasti opiskelemassa omaa
alaa.
T: Kun on pitkään halunnut
päästä opiskelemaan, on ihanaa, että vihdoin se on totta.
Pikkuhiljaa alkaa vasta uskoa,
että on oikeasti päässyt lääkikseen sisälle.
Mikä on huonointa lääketieteellisessä opiskelemisessa?
S&T: Kurssit eivät toistaiseksi
ole kovin mielenkiintoisia eivätkä opinnot tunnu liittyvän siihen, mitä meistä oikeasti tulee.
Minkälaisia ovat lääkisbileet?
S&T: Ihan ok, vähän riippuu.
Pikkujoulut olivat sadomasokismiteemalla. Sitsit ovat ehkä
kivempia.
Minkälaista on opiskelijatoiminta?
S&T: Lääketieteenkandidaattiseura on lääketieteellisen opiskelijoiden
opiskelijajärjestö,
joka järjestää mm. sitsejä.
Ruotsinkielisillä on lisäksi oma
yhdistys Thorax ja hammaslääketieteellisellä
puolestaan
Hammaslääketieteenkandidaattiseura. Yliopistolla opiskelijatoiminnasta huolehtivat lisäksi osakunnat, mutta lääkiksessä
hirveän moni ei taida kuulua
mihinkään osakuntaan. Itse kuulumme
Hämäläis-Osakuntaan. Lääkiksessä LKS vaikuttaa kuitenkin enemmän.
Mitä lääkiksessä ajatellaan
teekkareista?
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S&T: Täällä on paljon niitä,
jotka ovat aikaisemmin opiskelleet TKK:ssa tai opiskelevat
edelleen. Ei teekkareista ole
mitään erityisiä mielipiteitä. He
eivät eroa muista opiskelijoista.
Mitä lääkiksessä tiedetään
bioIT:sta?
S&T: Ei oikeastaan paljoakaan.
Siellä opiskellaan varmaan jotain hieman vastaavaa kuin
meillä. Lääkiksessä kuitenkin
ollaan sitä mieltä, että yliopiston kemian laitos on lääkiksen
odotushuone eikä bioIT.
Miksi biolaiset hakevat
lääkikseen mutta lääkisläiset
eivät hae biolle?
S&T: Ehkä lääkiksellä on
korkeampi profiili. Ja varmaankin ihmiset hakevat tänne,
koska haluavat lääkäreiksi.
Ollaanko lääkiksessä sitten
sitä mieltä, että lääkis on
parempi paikka?
S&T: Kaikki, jotka täällä ovat,
ovat tehneet kovasti töitä
opiskelupaikkansa eteen ja tietävät, ettei sisäänpääsy ole helppoa. En usko, että tällä opiskelevilla välttämättä nousee niin
sanotusti pissa päähän.
Onko jotakin sellaista, mitä
hakijan pitäisi mielestänne
lääkiksestä tietää, mitä itse
ette tienneet hakiessanne?
S&T: On kyllä. Ei tosin juuri nyt tule mieleen hirveästi.
Tutkielma oli asia, joka tuli
yllätyksenä sisään päästyä. Varmaan kanssa se, että koekirjalla
ei välttämättä ole paljoakaan
tekemistä kokeen kanssa.

Mitä haluat sanoa niille
biolaisille/teekkareille, jotka harkitsevat hakemista
lääkikseen?
S&T: Turha päntätä Galenosta
ulkoa, tärkeämpää on, että osaa
laskea. Teekkareilta laskeminen
varmaankin sujuu aika helposti.
Ei myöskään kannata panikoida. Sisään pääsee myös ilman
valmennuskursseja.

ajan “lääkärileikit”. Noei ehkä
sentään nekään niinkään, tai
ehkä vähän kuitenkin. Pääasiallinen syy on enemmän biologinen lähestyminen lääketieteeseen verrattuna TKK:n
teknistä näkökulmaa. Tutkijameiningit kiinnostavat muun
muassa.
Montako kertaa olet hakenut?

Mitä haluat sanoa niille biolaisille/teekkareille,
jotka
eivät harkitse hakemista
lääkikseen?

Kerran. Nyt keväällä täysillä!

S&T: Ihan hyvä, että ette hae,
sillä jopa teekkareita tarvitaan.

Hä. Ei.

Onko parempi olla tarpeeksi tyhmä kuin liian fiksu
lääkikseen?
T: Itse olen ainakin liian tyhmä
lääkikseen, kun en edes tiennyt, että Sonic Hedgehog on
solun signalointimolekyyli, eikä
mikään lenkkitossuinen sininen
siili.
S: Mielestäni on kyllä parempi
olla liian fiksu, koska jos kerran tuollaista haalarimerkkiä
käyttää, niin ainakin näyttää
siltä, että on päässyt jo yli siitä
(mahdollisesta) pettymyksestä
ettei päässytkään sisään siitä
onnen ja autuuden tyyssijaan ja
elämän kestävän onneen johtavasta lääkiksen ovesta.
Lääketieteelliseen
“Kake”:

Onko mielessä käynyt luovuttaminen?

Jos pääset sisään, aiotko jatkaa myös TKK:n opintoja
(valmistua kandidaatiksi/
DI:ksi)? Jäätkö kaipaamaan
mitään TKK:ssa opiskelusta?
Riippuu sen ajan fiiliksestä, olisihan se järkevää kandi ainakin pyöräyttää. Varmaankin
TKK:lta jää vähän kaipaamaan
kurssien laskupainoitteisuutta
verrattuna ulkoalukemiseen.
Jos et pääse sisään, aiotko
jatkaa TKK:n opintoja (valmistua kandidaatikti/DI:ksi)?
Aiotko yrittää uudelleen?
En tiedä.

Haitko lääkikseen jo ennen
TKK:un hakemista vai onko
aika TKK:ssa saanut haluamaan pois (eli onko TKK:ssa
ollut niin hirveää)?
En hakenut ennen insinööriseikkailuja. TKK herätti minussa Mengelen.
Mikä on TKK:ssa parasta?
Kansainvälinen meininki sekä
poikkitieteellisyys.
Huonointa?
Kemman labrat.
Miksi biolaiset hakevat
lääkikseen, mutta lääkisläiset eivät hae biolle?
Kai se entropia maksimoituu
tällä tavoin.
Miten muut biolaiset suhtautuvat suunnitelmiisi hakea
lääkikseen? Kannustavasti,
vähättelevästi,
piikitellen,
kateellisesti, painostavasti?
Kyllä ne vielä kanssani Maarilla
hengaisi.
Koetko itsesi ”petturiksi”?
No en nyt mihinkään Tre
Kronorin faniklubiin ole liittymässä.

Mitä haluat sanoa niille biolaisille/muille, jotka harkitsevat hakemista lääkikseen?
No mikäs siinä. Galenos auki
ja psykoottinen treenaus päälle
vaan.
Mitä haluat sanoa niille biolaisille/teekkareille,
jotka
eivät harkitse hakemista
lääkikseen?
Kreikan meri, meri Kreikan.
Onko parempi olla tarpeeksi tyhmä kuin liian fiksu
lääkikseen?
Eiköhän se kohta selviä!
Jos tätä juttua ja avautumispalstaa lukiessasi aloit epäillä
omaa opiskelualaasi ja pohtia,
pitäisikö ehkä sittenkin hakea
lääketieteelliseen, vielä ehtii.
Meilahden kampuksella Biomedicumissa järjestetään ti
22.3. klo 10-16 tutustumispäivä
opiskelupaikkoihin, ammatinvalintaan ja työpaikan etsimiseen liittyen.
Yhteishaku yliopistoihin 7.3.
alken 12.4. klo 16.15 asti.
Lääketieteellisten tiedekuntien
valintakoe ke 25.5.

hakeva
Jos tätä juttua lukiessasi puolestaan vakuutuit siitä, että Aallossa ja erityisesti
biolla olet juuri siellä, missä sinun pitääkin olla, ja sinua ärsyttää koko lääkishössötys ja/tai tämä kirjoitus ja/tai jokin muu asia, avaudu ihmeessä maililla
osoitteeseen vituttaa@inkubio.fi. Avautumista seuraavan helpotuksen lisäksi
jaossa on mainintoja seuraavissakin S’napseissa tämän kirjoituksen tapaan.

Miksi juuri lääketieteellinen
tiedekunta?
Haluan auttaa apua tarvitsevia! Noei lähinnä kiinnostavat
nuo tulevaisuudessa odottavat
raha, kunnioitus sekä opiskeluSynapsi 1/2011
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Hallitus 2011
Petteri Parkkila
Kuvat: Kyösti Jylhä

S’napsi esitti kiperät kysymykset, uusi hallitus vastaa. Luvassa siis keskimäärin
pörröisiä, tunteikkaita fyysikoita, jotka viihtyvät ilmankin vaatteita. Saimme
myös esimakua siitä, mitä vuoden kuluttua saattaa killassa olla toisin.
Iina Yrjänä, fuksikapteeni.

1. Luonnehdi itseäsi
kolmella adjektiivilla
2. Mitä kilta merkitsee
sinulle?
3. Mitä haluat killassa
saavuttaa tänä vuonna?
4. Mikä on parasta,
mitä voi tehdä vaatteet
päällä?
5. Olisitko mieluummin
kemisti vai fyysikko?
6. Mikä on toteemieläimesi?
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1. Optimistisen iloisesti
ahkera.
2. <3 tukea, turvaa ja ilonhetkiä opiskelijan harmaassa
arjessa.
3. Luoda tuleville fukseille niin
mahtavan fuksivuoden, että
itsekin olen siitä kateellinen.
4. Todennäköiseti jotain sellaista, mikä lisää onnel-

lisuusastettasi suuresti, mutta jota olisi kauhean ikävä
tehdä ilman vaatteita.
5. Fyysikko, karu menneisyyteni helsingin yliopistolla selittänee syyn.
6. Kovasti tekisi mieli vastata,
että minipossu, mutta koska se on niin väärin ymmärretty eläin, vastaan, että
meriliitäjä.
Betti Valmari, isäntä
1. Vahva, nauravainen, pörröpää.
2. Kilta on porukka todella
erilaisia hörhöjä, joiden
kanssa jotenkin tulee vietettyä paljon aikaa, erityisesti
kiltiksellä. Oikeasti kilta on
opiskelujen kannalta sellainen juttu, joka vähän yrittää katsoa, ettei meille opeSynapsi 1/2011

teta ihan mitä vaan kuraa
ja yrityssuhteiden kannalta
varsinkin tulevana vuotena
sellainen systeemi, joka tekee meidän koulutusohjelmasta taas vähän tunnetumman yrityksille. Erityisesti
kilta on mahdollisuus olla
tekemisissä samanhenkisten
ihmisten kanssa ja järjestää
porukalla just sellaista toimintaa, mitä itse halutaan.
Ruskeat haalarit on kans
kivat.
3. Isäntänä haluaisin tulevana
vuonna saada potkittua
kiltalaisia vähän liikkeelle.
Killan tapahtumakulttuuri kaipaa lisää ja enemmän,
ja myös itse inkubiitit pitää
saada innostumaan erilaisista tapahtumista. Inkubion ollessa näin pieni
kilta pitää voimat yhdistää muiden kiltojen
kanssa, ja tuleva vuotena
tullaan toivottavasti ja
hyvin
todennäköisesti
järkkäämään enemmän tapahtumia yhdessä muiden
kiltojen kanssa. Koko vuoden tavoitteena on siis saada
kiltalaiset irti niistä kirjoista ja pitämään hauskaa,
myös oman killan ulkopuolelle. (Niitä Saken haluamia exä-sitsejä ei kyllä olla
järjestämässä!)
4. Pelata CTR:ää. Vesihiihto
Inkubio

on myös hauskaa.
5. Keemikoksi en alkaisi vaikka olisi mikä niin varmaan
olisin sitten fyysikko. Keemikot vaan seuraa sitä kun
vesi kiehuu tai tippuu, eihän sellaista nyt täysjärkinen ihminen kestä! Orgin
labrojen assarit ei myöskään
tykkää sähköinsinööreistä,
jotka kyselee tyhmiä ja käyttää pelkästään Wikipediaa
lähteenä.
6. Valitsen norsun! Norsut on
sympaattisia ja vahvoja, ja
niillä on hauskan näköinen
kärsä. Pienet norsut on kans
aika hellyyttäviä, paitsi se,
jolla ratsastin tammikuussa.
Se oli ihan karvainen! Mun
piti myös saada viime jouluna joululahjaksi oma norsu,
mutten saanutkaan. Olin
keränny sitä varten paljon
pähkinöitä Alvarin salaateista. :(

3.

4.
5.
6.

rusinakakku.
Mainetta ja kunniaa! Ois
kanssa upeeta, jos kiltalaiset
saisivat entistä varhaisemmassa vaiheessa opintoja
muodostettua käsityksen siitä, mikä tää ala oikein on ja
onko se just sitä, mikä kiinnostaa.
Saunoa.
Fyysikko, keemikot nyt on
vaan pelottavia.
Valkoinen pörrökasa nimeltään Unzki. Aikanaan protulla oli tyttö, joka sanoi
näkevänsä ihmisten toteemieläimiä. Kaikkien muiden
leiriläisten toteemieläimet
kuulemma olivat ihan oikeita
eläimiä, mutta minun oli pölypallon näköinen Unzki.

Mika Mäntykangas,
tiedotusmestari

Juulia Suvilehto,
opintomestari

1. Pehmoinen, pörröinen ja pönöttävä.
2. Kilta on minulle lapsi ja
kukkakimppu ja kaikkea
siltä väliltä. Myöskin elämän

1. Olen
luonteeltani
varsin avulias ja järjestelmällinen, toisinaan aika pikkutarkkakin. Sisältä taas olen
takkaloimun lämmin.
2. Killan kautta olen tutustunut
moniin todella hyviin ystäviin ja sen toiminta on vastapainoa opiskelulle. Tämän
innoittamana haluan kehittää sitä myös hammasrattais-
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3.

4.
5.

6.

ton toiselta puolelta. Tahtoisin, että killan toimintaan
lähtisi mukaan yhä useampi
biolainen - me kun ei purra
kovaakaan!
Näkyvin tavoitteeni on
saada killalle aikaan uudet
verkkosivut ja sitä myötä
auttaa kiltaa helpommin
sisäistettäväksi niin yrityksille kuin nykyisille ja
tuleville inkubiiteille. Konepellin alla tapahtuu kaikkea
muutakin hauskaa ja hyödyllistä.
Ottaa ne pois.
Kemian laboratoriotöiden
pelästyttämänä
vastaan
fyysikko - nimimerkillä
“Kumpi faasi sinne lavuaariin meni?”
Orava, sillä eihän mikään
ole yhtä viihdyttävää kuin
katsoa niiden perävilkkasta.

Taneli Kari,
yrityssuhdemestari
1. Hellä, dynaaminen, asymmetrinen.
2. Kilta on kotipesä.
3. Uusia innovatiivisia rajapintainnovaatioita.
4. Ottaa vaatteet pois päältä.
5. Fyysikko. Ei olis niin
kauheen pitkä
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matka Inkubion kiltikselle.
6. Laiskiainen. Koska laiskottaa.
Aleksi Ikkala,
rahastonhoitaja

1. Uskomaton, uskottava ja
epäuskoinen.
2. Kilta on minulle mitä linna
on ritarille.
3. Tavoitteena on hankkia
oma sukellusvene killalle.
4. Ottaa vaatteet pois.
5. Kemisti, mää tykkään enemmän niitten haalareitten väristä. Mutta sitten kun
saisin ne haalarit, vaihtaisin
fyysikoksi.
6. Karhu. Koska se on hyvää
(Koff on kuitenkin parasta!)

3.

4.
5.
6.

paikkakuntien kiltoihin. Kilta on myös luotettava verkosto ja tärkeimpänä seikkana
vielä mainittakoon; jossei
muuten, niin ainakin killan
kanssa on hauskaa!
Sisä- ja ulkomestarina tämän
vuoden suurimpina tavoitteinani on järjestää paras
Biokeppana ikinä, ja tämä
hanke onkin saanut jo hurjasti tulta alleen. Tavoitteisiin
kuuluu myös kiltahuoneen
uusiminen, kuten dynaamisen
Tekken-kokemuksen
parantaminen uusilla sohvilla, joiden tavoitteena on
ilmestyä kiltahuoneelle viimeistään
opintohuoneen
avauduttua. Sisäiseltä toosagrafiltani puolestaan saatte
upeimman audiovisuaalisen
kokemuksen koskaan 26.3.!
Be there or be [ ]!
Noh tietysti vaatteiden
poisottaminen! Ehehe!
Kemisti, mutta en kerro
teille miksi!
Toteemieläimeni on Charizard, (koska voin fireblästiä
kaikkien muiden toteemielukat!)

Vili Auvinen,
sisä- ja ulkomestari
1. Reipas, pr0megah4x1337 ja
välillä “aika lollendaal”
2. Kilta merkitsee minulle hyvin paljon; suuri osa vapaaajan toiminnastakin on killan järjestämää. Kiltahuone
toimii kohtaamisten paikkana, ja erilaiset killan aktiviteetit luovat jatkuvasti uusia kontakteja, jopa toisten

3.

Lotta Witick, sihteeri
1. Pieni, pippurinen ja paleleva.
2. Yhteishenkeä, luovuutta,
aloitteellisuutta ja omistautumista.
3. Saada kokonaisvaltaisemman kuvan killan ja hallituksen toiminnasta.
4. Ottaa ne pois.
5. Kemisti. Elämä on kemiaa.
6. Platax Teira. Samaistun
viehkeään kylkiuintiin.
Sakari Cajanus, emäntä

1. Leppoisa, asiallinen, velmu.
2. Kilta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa itseään. Cereally, kilta tarjoaa jäsenilleen
mahdollisuuden
toimia monenlaisissa rooleissa: Killan tapahtumien
Synapsi 1/2011
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4.
5.

6.

järjestäminen on hieno
mahdollisuus toteuttaa itseään. Onnistuneet tapahtumat tuovat iloa arkeen myös
järjestäjälle.
Haluan saada lisää sisältöä
tulevaan julkaisuuni. Lisäksi
toivon pystyväni tarjoamaan
kiltalaisille viihtyisiä ja
sisältörikkaita ja mitähänvittua tapahtumia, joihin on
matala kynnys tulla. Lisäksi
pyrin vakiinnuttamaan killan
tapahtumaperinnettä.
Tervetuloa tapahtumiin!
Syödä. Myös ruokaa.
Vastaan c), matemaatikko.
Myönnettyäni, että elektroniikka kiinnostaa kuin kilo
perunoita olen paljon onnellisempi
opiskellessani
esimerkiksi tilastotiedettä.
Lisäksi matematiikka on
kaunista. Matemaatikot harvemmin.
Jellona, koska jellona sanoo
YAWN.

Tuomas Haapala,
puheenjohtaja
1.
Nahkaverhoiltu, ajonvakautusjärjestelmällinen,
nelivetoisa.
2.
Yhdistyksen nimi on
Inkubio ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Espoo.
3. On tärkeää, että kilta ja
sen toiminta jatkaa tänäkin
vuonna
kehittymistään
omaan suuntaansa. Aion
vain katsoa, että laiva kulkee eteenpäin turvallisesti.
Omia visioitani juotan sitten toimintaan mukaan.
Sähkötekniikan
korkeakoulun mukanaan tuoma
uusi
hallinto
mahdol-

listaa yhteistyön luomisen
koulun
henkilökunnan
ja opiskelijoiden välille
puhtaalta pöydältä. Kilta on
saatava mukaan kandiuudistuskeskusteluun heti kun
se aloitetaan meidän kannaltamme vakavasti. Tänä
vuonna inkubiitit saavat
myös oman alumniyhdistyksensä, jonka kanssa
on aloitettava tiivis yhteistyö
heti alusta alkaen.

4. Riisua vaatteet.
5. Olisin fyysikko, sillä en pidä
pipetoinnista.
6. Spede Pasanen, koska olen
itsekin alunperin landespede.
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Kuva: Taupo Bungy

This is life

3-2-1 BUNGY!
Marjo Liikanen

Kuva: Saara Nikkari

saada upeita kokemuksia kahden kuukauden ajan. Sanotaan, että Uusi-Seelanti on
kuin maapallo pienoiskoossa;
täältä löytyy kaikkea jäätiköistä
paratiisirantoihin. Saatuamme
vuokra-auton
Aucklandista
road trip saattoi alkaa!

Upea, upeampi, The Opera House
“Vuodesta 2011 tulee ikimuistoinen ja elämäsi palaset loksahtavat kohdalleen.” Näin luvattiin oinakselle vuodenvaihteen
horoskoopissa
ja
saatoin
melkeinpä uskoa, olihan vuosi alkamassa mielettömällä
maailmanympärimatkalla. Kun
toiset aloittivat kandien puurtamisen ja LaTeXin näpyttelyn,
nousin kahden suunnistajaystäväni kanssa lentokoneeseen,
ensimmäisenä
määränpäänä
Sydney. Tuossa Australian suurimmassa kaupungissa totuttelimme aikaeroon ihastelemalla
oopperataloa,
juoksemalla
vihreissä puistoissa, makaamalla upeilla biitseillä ja ottamalla
väriä (=punaa) pintaan +30
asteen
auringonpaisteessa.
Australian ja Uuden-Seelannin
kohdalla otsonikerros on ohut
ja reikäinen, minkä saimme
kokea muutaman kerran matkamme aikana, kun iho kuo-
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riutui kerran jos toisenkin kuin
sipuli konsanaan.
Viiden Sydneyssä vietetyn yön
jälkeen jatkoimme matkaa
todelliseen määränpäähämme,
Uuteen-Seelantiin, tarkoituksenamme juosta, suunnistaa ja

Ensin kiersimme pohjoissaaren pohjoisosaa, ja nukuimme myös upealla Ninety Mile
Beachilla, joka nimestään huolimatta on kylläkin vain 104
kilometriä pitkä hiekkaranta.
Pääsimme myös suunnistamaan upeilla rantadyyneillä ja
kokemaan rikkaiden uusseelantilaisten luksuselämää erään
suunnistajaperheen
beach
housessa. Vasemman puoleinen liikennekin alkoi sujua,
mitä nyt muutaman kerran ajettiin pätkä väärää kaistaa ja pyyhkijät viuhuivat kun tarkoitus
oli vilkuttaa.

Rotoruassa ystävällinen suunnistajaperhe Simpsonit majoittivat meidät melkein viikoksi. Kaupunki on kuuluisa
pistävästä mädän kanamunan
hajusta, joka tulee maanalaisesta kuumasta mudasta. Oli
hienoa nähdä kiehuvaa mutaa, kuumia lähteitä ja kylpeä
luonnon omassa kuumassa
porealtaassa treenin jälkeen.
Rotoruasta jatkoimme Taupoon, ja vuorossa oli vaellus
ehkä upeimmissa maisemissa missä olen ikinä ollut!
Kuljimme läpi Mordorin Tuomiovuorelle kuin Klonkku ja
hobitit Taru Sormusten Herrasta -saagassa konsanaan. Huikeaa! Uusi-Seelanti on myös
oikea hurjapäiden Mekka, aktiviteettejä löytyy laskuvarjohypyistä koskenlaskuun.

Klonkku ja hobitti nauttivat Mt. Doomilla

Taupossa voitin monivuotisen
korkeiden paikkojen kammoni,
ja hyppäsin benjihypyn kanjonissa alla virtaavaan jokeen.
Huuto oli kuulemma kuin
suoraan Scream-leffojen tappokohtauksista, mutta selvisin.
Kamalinta oli irroittaa jalat ja
hypätä, mutta ilmassa tunne
oli mahtava ja adrenaliinia riitti
monta päivää hypyn jälkeen.
Matka jatkui Hawke’s Bayhin,
pohjoissaaren
itärannikolle.
Vietimme melkein kaksi viikkoa vieläkin ystävällisemmillä

suunnistajilla, jos mahdollista. Saimme treeniseuraa ja
uusia ihania ystäviä. Suunnistimme sprinttejä, juoksimme
mäkivetoja, vaelsimme vesiputouksilla ja nautimme kesästä
uima-altaalla.
Olen
nauttinut
reissussa
elämästäni jo nyt ehkä enemmän kuin vuosiin. Näen käsittämättömän upeita maisemia,
kuulen aaltojen pauhun, haistan suolaisen meriveden, maistan hikipisarat huulillani ja tunnen maitohapot jaloissani sekä
auringon lämmön ihollani kun
juoksen vuorilla. En tiedä montaa parempaa asiaa.
Nyt
matkamme
jatkuu
eteläsaarelle, vielä upeamman
luonnon keskelle.
Tämä tarina
S’napsissa!

jatkuu

ensi

Paratiisiranta UudessaSeelannissa
Kuva: Marjo Liikanen
Kuva: Hanna Raitanen
Synapsi 1/2011
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Mitä meiltä vaaditaan

Moccamacaronet

- vaan ei opeteta

Elina Mäkelä

Macaronet ovat ranskalaisia leivonnaisia, joiden alkuperästä tosin kiistellään. Joidenkin
lähteiden mukaan macaroneja valmistettiin ensi kerran ranskassa vuonna 791, toiset väittävät macaronejen päätyneen ranskaan vasta 1800-luvulla Katariina de’ Medicin italialaisten
kokkien mukana. Niin tai näin, macaronet ovat nykyisin Suomessakin erittäin suosittuja.
Macaroneista on useita erilaisia versioita; vaihtelua saa esimerkiksi laittamalla täytteeksi hilloa tai lemon curdia ja jättämällä kaakaon pois kansista. Leivonnaiset ovat melko helppoja
valmistaa, vaikkakin lopputulos saattaa vaihdella kerrasta toiseen.
Resepti (25-30 kpl)
Kannet
225 g tomusokeria (n. 4 dl 1 rkl)
125 g mantelijauhoa (n. 3 dl 2
rkl)
5 g tummaa kaakaota (n. 1 tl)
110 g kananmunan valkuaista
(kolmen ison munan)
30 g sokeria (2,5 rkl)
hyppysellinen suolaa
Täyte
300 g valkosuklaata
0,75 dl kermaa
1,5 rkl pikakahvia
1. Sekoita tomusokeri, mantelijauhe ja kaakao. Vatkaa
valkuaiset niin kovaksi vaahdoksi, että kulhon voi kääntää
ylösalaisin. Vatkaa sokeri ja
suola sekaan.

pyörylöitä jättäen hiukan leviämisvaraa (yhdelle pellille
mahtuu n. 30). Anna levätä
huoneenlämmössä n. 20 min
ennen paistamista.
4. Paista kannet 160°C:ssa 15
min. Paras tulos tulee kiertoilmalla ja paistamalla kummankin pellillisen erikseen.
5. Kansien paistuessa valmista
täyte. Laita kerma kattilaan, liuota kahvi siihen ja kuumenna
kiehuvaksi. Ota pois levyltä ja
lisää paloiteltu valkosuklaa ja
sekoita tasaiseksi. Jos valkosuklaa ei tunnu sulavan, voit

laittaa kattilan hetkeksi takaisin
levylle. Laita viileään jähmettymään.
6. Täytteen kovetuttua levitä
täytettä toisella puoliskolle ja
paina puoliskot yhteen.
7. Jos lopputulos ei ole kuten
kuvassa, älä huolestu, sillä vika
saattaa hyvinkin olla uunissasi
tai ilmankosteudessa.
Ensi numerossa kerrotaan mitä
ylijääneiden keltuaisten kanssa
voi tehdä.

Kevät tuo mukanaan takuuvarman stressin kesätyöhauista. Joku taiteilee oman alan paikkojen odottamisen ja edellisvuoden kesätyöpaikkaan jatkamisestaan ilmoittamisen välillä,
toinen taas olisi tyytyväinen jälkimmäisistäkin. Molemmat ovat kuitenkin samaa mieltä:
korkeakoulussa ei opeteta tarpeeksi niitä asioita, jotka ovat työnsaannin ja -kuvan kannalta
olennaisia.
Otaniemessä tutkinto-ohjelmat
ovat alusta asti hyvin teoriapainotteisia. Tällöin varmuus
esiintyä ja kommunikoida
opetustilanteen kanssa jää hyvin pitkälti omalle vastuulle.
Harjoitustöitä on opiskelujen
alkuvaiheessa vähän ja monet
kurssit suoritetaan perinteiseillä
luentomöllöttämisellä ja laskarivinkkien taululta kopioimisella. Osassa kursseista on myös
taululaskareita, joiden osallistumista pyritään kasvattamaan
laskaripisteporkkanoilla.
Kuitenkin, puolet opiskelijoista
suttaa ratkaisunsa taululle ja
hipsii pois selostamatta ratkaisua sanallakaan. Näin järjestelmä puree itseään nilkkaan.
Virheiden välttämisen ja kyseenalaistamattomuuden mentaliteetti on saatu uskoteltua
hyvin syvälle suomalaisuuteen.
Kurssit ovat tietenkin luojiensa kuvia ja ajankäytöllisesti
rajoitettuja, joten osallistuvan
opetuksen lisääminen on vaikeaa. Yhtä vaikeaa on myös kehittää itseään luontevaksi puhujaksi, joten kannattaakin harkita
toisinaan jopa vapaaehtoisuuden villin kortin käyttämistä.
Harjoitustöiden vähäisyys ehkä

2. Sekoita kuivat aineet
valkuaisten joukkoon. Jos sekoitat taikinaa liian vähän,
macaroneista tulee möykkyisiä, jos liikaa, taikina löystyy ja
macaronet levähtävät pellille.
Taikinan tulisi olla notkeahkoa
mutta ei liian. Paras koostumus
löytyy kokeilemalla.
3. Nostele leivinpaperoidulle
pellille kahden lusikan avulla
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Mika Mäntykangas
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ilahduttaa monia, mutta näiden
esittäminen muutaman vuoden
irkissä istumisen jälkeen vie
keskittymisen aivan muualle
kuin hyvään kokonaisuuteen.
Varmuus tulee vain epävarmuuden kautta.
Työmaailmassa
luentojen
tilalla ovat kokoukset ja tapaamiset, kuitenkin sillä erolla,
että aamutapaamisen yli nukkuminen voi olla sanktiokasta.
Kokoustamiseen on helpompi
suhtautua, jos niitä on harjoitellut rennossa seurassa esimerkiksi killan tai yhdistyksen
kautta. Samoissa tilaisuuksissa
myös retoriikkaan kannattaa
keskittyä. Poliitikkojen tapaa
puhua ilman varsinaista sanottavaa ei kannata ottaa tavaksi,
mutta sen osaaminen voi olla
hyödyksi.
Entä miten koulu valmentaa tietokoneiden käyttöön,
muuten kuin tarjoamalla puitteita?
Tekstinkäsittelyohjelmien kanssa useimmat ovat
taistelleet jo ala-asteelta lähtien,
mutta jos tahtoo pyöräyttää tyylikkään dokumentin
LaTeX-ympäristössä tai tarvitsee numeerisen laskentaa,

voi aikaa kulua opetteluun tovi
jos toinenkin. Peruskursseilla
tarjotaan esimerkiksi MATLABista pikainen vilkaisu, jonka
jälkeen se oletetaan tutuksi. Jos
luottamus omiin tietotekniikkataitoihin on ollut alhaalla, ei
kursseilta jää paljonkaan käteen
ja työpaikkailmoituksen vaatimus ohjelmiston osaamisesta tuntuu luotaantyöntävältä.
Taitava opiskelija taas oppii
periaatteet ja syntaksin, jonka
jälkeen jatkaminen on helpompaa.
Itse olen kokenut parhaat oppitunnit aivan muualla kuin oman
alan kursseilla. Kielten kurssien
keskusteleva ilmapiiri on ollut
huomattavasti rohkaisevampaa
vaihtelua kalvosulkeisille Jakobin matriiseista. Parhaat kokemukset ovat abi-infokoulutustilaisuudesta, missä keskusteltiin
esiintymisestä yleisölle ja tehtiin aihetta koskevia harjoituksia.
Jos Aallon tarkoituksena on
profiloitua huippuyliopistona,
tulisi sen keskittyä myös näihin
teoriaa syvempiin opintoihin.
Siihen asti tulee kuitenkin luottaa, että puheet työssäoppimisessa pitävät paikkansa.
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Bioskooppi 1/2011
Sini Rautio
Kalat (20.2. - 20.3.)

Kaksonen (21.5. - 21.6.)

Neitsyt (23.8. - 22.9.)

Jousimies (23.11. - 22.12.)

Alkuvuosi on kaloille on raskas.
Siimaa, johon tarttua ei näy
mailla
halmeilla. Muista
kuitenkin, ettei kannata
lähteä merta edemmäs
kalaan; kiltahuoneella ja
Bion saunailloissa kannattaa pitää silmät auki ja
toivosta ei kannata luopua. Jos
tilanne kuitenkin tuntuu täysin epätoivoiselta,
SIK:n kiltis ei ole kovin pitkän matkan päässä.
Onnenpäivä: 23.3

Kaksosen rakkauselämä polkee paikoillaan. Ymmärrät itsekin, että muutoksia täytyy tehdä,
jotta elämänlaatusi
paranee. Tilapäinen
lohdutus voi löytyä
yllättävästä
paikasta,
ensimmäisenä kannattaa
tarkastaa wc-pöntön tankki.
Onnenpäivä: 19.4

Neitsyen ei kannata jättää Apoptoosia väliin.
Vanhempi
tieteenharjoittaja esittää tarjouksen, josta et voi
kieltäytyä. Lopputalvi
on yhtä saippuaoopperaa, voit kerrankin olla oman
elämäsi Ridge Forrester. Opintotuki ei riitä
nykyisen elämäntyylisi ylläpitämiseen.
Onnenpäivä: 26.3

Puolustat omia arvojasi ja näkemyksiä kiihkeästi, varo kuitenkin päätymästä päättömiin väittelyihin, jotka eivät
hyödytä sinua millään
tavalla. Gravitaatiossa
tapaamasi konephuksi
kannattaa jättää korkkaamatta.
Onnenpäivä: 4.4

Rapu (22.6. - 22.7.)

Vaaka (23.9. - 23.10.)

Biokeppana on kohdallasi menestys. Näin
kuvittelet
matkalla
määränpäähän,
kunnes
heräät
seuraavana aamuna
eteläpohjalaiselta maatilalta vailla muistikuvia.
Pakkaa reissuun mahdollisimman elastiset alusvaatteet.
Onnenpäivä: 23.4

Äidin joulupöydän pöperöt näkyvät vieläkin
vyötärölläsi. Kokeile yliopistoliikunnan iloja tai
totea, että elämä on paljon nautinnollisempaa,
kun antaa ruhon hyllyä ja
pitää laatikossa aina varalta
muutaman suklaalevyn.
Onnenpäivä: 14.3

Oinas (21.3. - 20.4.)
Pääset unelmiesi kesätyöpaikkaan, minkä innoittamana sinussa herää
puhti tehdä kaikki
rästiin jääneet kurssit
tämän kevään aikana.
Kaikki sujuu kuin
rasvattu. Olet huolissasi vesimieskaverisi
alkoholin käytöstä ja
pyrit aina tilaisuuden tullen vaihtamaan hänen lasinsa
vesilasiin.
Onnenpäivä: 1.4
Härkä (21.4. - 20.5.)
Laskiaisesta alkaa härän alamäki. Koodi ei
toimi, esseet eivät valmistu deadlineen mennessä, lista paikoista, joihin sinulla on porttikielto kasvaa entisestään,
Facebook-kaveriesi
määrä vähenee. Muista,
että tästä suunta on
vain ylöspäin.
Onnenpäivä: -
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Skorpioni (24.10. - 22.11.)

Leijona (23.7. - 22.8.)
Heräilet maaliskuussa talvihorroksesta kevätaurinkoon ja uskaltaudut
kokeilemaan ircin ulkopuolista
elämää.
Vetäise
tuulipuku
päälle, avaa ulko-ovi
ja anna kirpeän ilman
virrata
keuhkojen
läpi. Varo vahingoittamasta silmiäsi verhoja
raottaessasi, kevätaurinko on kirkkaampi kuin
tietokoneen ruutu.
Onnenpäivä: 10.3		
Synapsi 1/2011

Nyt viimeistään on aika
aloittaa tämän lukuvuoden
opiskelut,
ellet halua Kelan tätien
hengittelevän
niskaasi myöhemmin.
Opiskelumotivaation
löytää todennäköisemmin istuttamalla perselihaksensa Maarin työtuoliin kuin tuopin pohjalta.
Mutta muista, että aina tulee uusintatentti.
Onnenpäivä: 20.3

Inkubio

Kauris (23.12. - 20.1.)
Tee, mitä teet, mutta älä
syö happamia korppuja. Kirjoita vaikka juttu S’napsiin.
Onnenpäivä: 30.3

Vesimies (21.1. - 19.2.)
Tipattoman tammikuun jälkeen planeetat
suosivat
vesimiehiä, joiden ei tarvitse
koko
keväänä
tyytyä pelkkään
veteen. Kannattaa
muistaa, että liika on
aina liikaa, mutta aina voi ottaa vielä yhden.
Onnenpäivä: 8.3
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Hit me baby

one
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Bakteerielämää

Iskurepliikkien aatelia

Sanotaan, että erilaisuus on kaunista ja kekseliäisyys kultaa. Miten
on, pätevätkö väitteet myös yliopistoelämän vispilänkauppayrityksiin eli iskurepliikkeihin? S’napsin toimittajat keräsivät lukijoiden iloksi ja kauhistukseksi joukon omalaatuisimpia iskukokemuksia oikeasta elämästä.
”Hei, me ollaan samoilla fyssan
laskareilla!”
Ja astetta auktoriteettimaisempi
lähestymistapa:
”Hei, oon sun fyssan assari!”
Alvarissa lounasaikaan ystävänpäivänä. Vastapäätä istuva
nuori mies aloitti pitkällisen
hiljaisuuden jälkeen:
”Haittaaks sua, jos mä vähän rupattelen tässä itsekseni?”
Toim. huom. On otettava huomioon myös se mahdollisuus,
ettei tämä ollut lähestymisyritys vaan henkilöllä on tapana
ruokailun lomassa sanailla sivupersooniensa kanssa.
Teekkaritytöillä voi käydä flaksi
jo ennen varsinaisten opiskelujen aloittamista. Facebookissa
entuudestaan tuntematon hurmuri lähestyi inbox-viestillä:
”Moi, huomasin että olet tulossa
TKK:lle opiskelemaan. Hieno valinta! Lähdetkö kanssani telttailemaan
Nuuksion metsään joskus?”
Vaikka ns. suoraan asiaan
-taktiikka voi toisinaan to-
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imia, ensimmäisten treffien
paikan valinnassa kannattaa
käyttää tervettä harkintakykyä
namusetä-vaikutelman
välttämiseksi.
”Mikäs tyttö sinä olet?”
Toimitus suosittelee välttämään
näin eksistentialistista pohdintaa vaativia avausrepliikkejä.
Vastapuoli voi hämmentyä
liikaa ja jäädä syvällisesti miettimään valitsemaansa olemassaolon olemusta. Aamuyön eksistentiaalisella meditaatiolla on
keskustelua kokoonkuivattava
vaikutus.
”Sä oot NIIN hikinen”
Tämä on lievästi riskialtis keskustelunavaus. Toisaalta sopivalla huumorintajulla varustettu vastapuoli saattaa lämmetä
näin kuumalle aloitukselle.
Jos taas odotuksissa oli perinteisempi avaus ”Sä oot tosi hottis”, saattaa uusi versio olla liian
suorasukainen.

Lääkisbileissä toimittajat pääsivät todistamaan astetta uskaliaampaa
lähentymisyritystä.
Filosofiksi ja matemaatikoksi
esittäytyneet nörtähtävät herrasmiehet avasivat keskustelun
sanoin:
Matemaatikko: ”Hei tytöt, tiiätteks te että tää mun kaveri osaa tehä
temppuja?”
Toimittajat: * wtf ? *
Matemaatikko filosofille: ”TTee, tee se nyt!”
Seuraavaksi filosofi kumartui
matemaatikon puoleen tunkien
kielensä tämän kurkkuun. Pitkän ja intohimoisen suutelon
jälkeen matemaatikko kääntyi
toimittajien puoleen:
”No nii, oiskos nyt neitien vuoro?”
ja toimittajien ilmeet nähtyään
jatkoi lähes välittömästi:
”Eli ei.”
Näin kevään tullen S’napsi
kannustaa lukijoitansa innovatiivisesti kokeilemaan uusia lähestymistapoja. Oikeanlaisesti
koostetulla avauksella teet keskustelutoveriisi lähtemättömän
vaikutuksen!

”Sul on kivat maitorauhaset”
Ei näin.
Synapsi 1/2011

Toisinaan lehteen on vaikea saada tarpeeksi juttuja. Onneksi näin lahjakkaiden kiltalaisten joukosta ponnahtelee jutunaiheita myös täysin spontaanisti! Seuraava sanailu
käytiin killan irc-kanavalla (!inkubio @ IRCnet) 2.3:
< Pungero> melkosta proosaa lähtee. Essee
aiheesta bakteerin uinti vedessä
< Pungero> ...ainut keinoni liikkua eteenpäin ovat tahtomattani peräpäässäni pyörivät
karvat...
< Kompakti> siis mitä sä Pungero oikein
opiskelet nykyään..?
< Pungero> biofyssan kurssia
< Kompakti> kuulosti ihan joltain tieteenrajat
rikkovalta kirjoituskurssilta
< Pungero> sellaiseksi tuo meinasikin muuttua. toivottavasti kurssia järjestävä osapuoli
osaa arvostaa
-- jokunen tunti myöhemmin --< Pungero> ja BEHOLD! http://dl.dropbox.
com/u/18565320/essee.pdf
< Pungero> t. timo 5 w opiskelija
< Gesunderheiter> jos tuolla ei irtoa vitosta
ja jotain ylimäärästä niin maailma on kovin
epäreilu
< Pungero> en mä muulla tavoin ois saanu
kirjotettuu puolta sivuu tollasesta aiheesta
<@veera> mikä oli tehtävänanto
< Pungero> kirjoita essee aiheesta bakteerin
uinti vedessä. pituus ½ - 1 A4
< Tan-Man> aika söpö
< Kompakti> mun mielestä voisit saada
jonkun pedagogisen kunniamaininnan
< om> s’napsiin toi!
< Pungero> fuksipalstalle
< Tan-Man> korvaa ‘bakteeri’-sanat fuksilla
:D olen fuksi ja minun ongelma on peräpään
karvat
< mmika> Pungero: laitetaanko snapsiin? siellä
taitaa olla sopivasti juuri tilaakin vielä:D
< Pungero> mun puolesta, saa korjata kirjotusvirheet
< Pugero> paitsi elintä
Inkubio

Ja tässä, hyvät naiset ja herrat, kyseinen suurta mainetta saavuttanut tuotos.

Bakteerin uinti vedessä
Olen bakteeri. Voisi luulla että näin pienen elinmuodon elämä on helppoa ja vaivatonta. Ei ole.
Elän vedessä ja ainut keinoni liikkua eteenpäin
ovat tahtomattani peräpäässäni pyörivät karvat.
Vesikin on melko suhteellinen elementti - toisin
kuin joillekin isommille eläimille, kokoni vuoksi
vesikin tuntuu kuin hyytelöltä ympärilläni, mikä
tekee liikkumisestani äärimmäisen vaivalloista.
Inertiasta ei ole kuultukaan. Pysähdyn välittömästi, mikäli karvani lopettavat pyörimisen.
Siirappisen elinympäristöni vuoksi en voi sopia
tarkkoja tapaamisaikoja bakteeriystävieni kanssa.
Pienikin veden virtaus tai liikahdus sysää minut
niin kauaksi alkuperäisestä olinpaikastani, että
minulla menee päiväkausia takaisin uimiseen.
Isot pojat kerran kertoivat, että nopeamminkin
voisi uida, mikäli heiluttaisi karvojaan rytmikkäästi sivusuunnassa. Taisivat huijata, koska
tässä hyytelössä vain pyörimisliikkeellä saadaan
minkäänlaista liikettä aikaan.
Ruokaakin minulla on, mikäli sitä sattuu tulemaan vastaan, tai pikeminkin törmäämään minuun. Ruokailutottumuksistani voisin sanoa sen
verran, että siirrän ravintoa sisälleni ympäri kehoa sijaitsevien pienien reikien kautta. Käytetyn
ravinnon poistan samojen reikien kautta. Ravinnon nauttiminen saa karvani pyörimään vinhasti. Kovin kulinaristista toimintani ei ole, mutta
valitettavasti välttämätöntä selviytymiselleni
täällä Reynoldsin lukujen maailmassa.
Timo Romppanen
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Hei, me avaudutaan!
Inkubio lanseerasi lähiaikoina avoimen ja anonyymin avautumispalstan. Viesteistä päätellen
listalle on tarvetta. S’napsi julkaisee tietenkin rusinat kakusta.
Liity listalle osoitteessa https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/inkubio-vituttaa ja pura tuntosi
lähettämällä mailia osoitteeseen vituttaa@inkubio.fi
Date: Mon, 21 Feb 2011
17:50:49 +0200
vo,
Subject: oho, jopas oli pro
in
aika alkeellista - myösk
än
osittain valheellista! eih
juu
tosta mitään tuu - no
juu!
lol toimiiks t??
Date: Sun, 27 Feb 2011 19:19:18
+0200
Subject: Tässä teille salasana
")?/"(?/"()?&/"WJFWIOFJ
W)/U&/#?"=)?")?"?(JFSK
FHJS)(/)&%?#%%/&/(&
Voi jumalauta kun just sai vanhan
TKK-salasanan (jolla muuten ei
tee nykyään mitään muuta kun
irkkaa vipusella ja koshilla jotka
molemmat kaatuu kerran tunnissa vähintään, no onneksi on
aaltokoshi, joka muuten kaatui
tänään) vaihdettua samaksi kun
Aalto-salasanan,
niin eiköhän
pidä seuraavaksi vaihtaa Aaltosalasana kun sehän nyt tietenkin
menee vanhaksi sopivasti ku on
alkanu muistaa jotenkuten miten
se kirjotetaan.
Ja eihän siihen vanha TKK-passu
kelpaa kun pitää vähintään olla 10
merkkiä pitkä ja CAPSIT ja erikoismerkit !?" päälle. NO TÄSSÄ
TEILLE CAPSEJA TÄÄ ITMIGRAATIO ALKAA TULLA
KORVISTA ULOS, ENKÄ
MUUTEN OO HANKKINU
AALTO-SÄHKÖPOSTIA!
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Date: Mon, 21 Feb 2011 18:02:35 +0200
Subject: Yrityksistä
Niinno eihän meistä mikään yritys tiedä, koska niitä ei tosiaan kovin montaa ole. Meijän ne pitäs perustaa. Motivaatiota siihen tosin
antaa oheinen infopläjäys, pläts:
http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Tekesin+rahoittamat+biolupa
ukset+konkurssitilastojen+k%C3%A4rkisijoilla/1135263458808
Tehdään siis niin spesifejä keksintöjä joille ei yksinkertaisesti
löydy kuluttajapohjaa. Toisaalta vika voi piillä myös näiden innovaatioiden markkinoinnissa.
Date: Wed, 23 Feb
2011 21:08:06 +0200
Subject: Äideistä
huutava pula kiltiksellä
Ei jumankekka mikä
määrä taas kahvikuppeja kiltiksellä saatana!
Ei oo tietääkseni
kenenkään äiti tulossa
tiskaamaan.
Date: Wed, 23 Feb
2011 21:11:08 +0200
From: inkubio-vituttaa@list.ayy.fi
Subject: Re: Äideistä
huutava pula kiltiksellä
Ehdotan, että kahvikupit myydään Tsekkosloveniaan. Oppivatpahan
ihmiset
olemaan.

Date: Mon, 21 Feb 2011 16:37:03
+0000
Subject: Re: Yrityksistä
No voihan Varis! Tuo on kyllä ihan
täyttä paskapuhetta että ei muka
Suomesta alan firmoja löydy. Jos ei
tunne muita alan firmoja kuin GE ja
Philips niin saa kyllä katsoa ihan itseään
peiliin. Sieltä se vika todennäköisesti
löytyy. Koettakaa ymmärtää että ei ne
yritykset tule teitä täältä koulusta hakemaan töihin. Teidän pitää itse aktiivisesti pitää ääntä itsestänne eikä vaipua
Andy Suonsilmämäiseen melankoliaan
ja itkeä kun on niin huono työtilanne.
Saatana! Tietty minullehan se on aina
sitä parempi mitä vähemmän on kilpailevia työnhakijoita. Että menkää
vaan itteenne ja lääkikseen!
ps. Hesari on roskalehti
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Inkubio vieraili perinteisellä pHuksicruisella Kemistikillan ja Tietokillan kanssa myös marraskuisessa Kungliga
Tekniska Högskolanissa (KTH), Tukholmassa.

Valmistuneita inkubiitteja:
Aleksi Iho,
diplomi-insinööri
Targeting Cancer Cells: A Molecular
Engineering Approach

Saastamoinen Jani,
tekniikan kandidaatti
Spontaanisti itsekorjautuvat materiaalit

Koistinen Olli-Pekka,
tekniikan kandidaatti
Tarkkaavaisuuden vaikutus ennen aivokuorta
tapahtuvaan kuulotiedon prosessointiin

Weckman Kenneth,
tekniikan kandidaatti
Miljösensitiva hydrogeler inom implanterbaara
sensorapplikationer

