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Vuosi 2011 lähenee loppuaan. Mitä jäi käteen? 
No ainakin se, että maailmanloppua ei tullut-
kaan 11.11.11. Ehkä sitten ensi vuonna, mikäli 
Mayojen ennustukset toteutuvat.

On varsin mielenkiintoista miettiä, miten maail-
manloppu tulisi. Ja miten se määritellään? Kos-
ka tiedeyhteisössä olemme, käännyn tässäkin 
asiassa Raamatun puoleen.  Raamatun mukaan 
Jumalan viholliset kerääntyvät Pedon kanssa 
viimeiseen suureen taisteluun (Ilmestyskirja 
16:16). Tästä tapahtumasta on useita käännök-
siä, joista yksi on Harmageddon. Nimi kuulostaa 
himpun tyhmältä, joten Bruce Willis pelastaa 
tietenkin maailman elokuvassa nimeltä Arma-
geddon. Joka tapauksessa Isaac Newton ennusti 
Harmageddonin ajankohdaksi vuoden 2060. 
Tällä nykyisellä suunnalla, johon ihmiskunta on 
menossa, en olisi edes noin optimistinen. Vi-
imeisenä tietoiskuna Wikipediasta kerrottakoon, 
että Harmageddonin tapahtumapaikka sijaitsee 
Israelin Afulassa. Afula mainostaa itseään sloga-
nilla ”Afula – hauska paikka asua”.  Ei taida olla 
enää niin hauskaa kun Saatana saapuu.

Näin joulun kynnyksellä on myös hyvä aika 
miettiä, mitä tulikaan vuoden aikana tehtyä. 
Vai tuliko tehtyä yhtään mitään? Jäivätkö opin-
not suorittamatta, ja veikö kilta pikkusormen? 
Omista opinnoistani ei ole juuri kerrottavaa, 
mutta S’napsin päätoimittaminen on ollut mie-

lenkiintoista ja haastavaa. Ensi vuonna mantte-
lin perii eräs toinen, itse siirryn hiukan muihin 
hommiin.

Petteri Parkkila
Päätoimittaja

Kuva: Kyösti Jylhä
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Puhiksen pulinat

Teekkarin Työkirja 2011 on 
julkaistu, ja ennestään tuttu 
ilmiö toistuu: Tänäkään 
vuonna työnantajien joukos-
sa ei ollut yhtään bioinfor-
maatioteknologiayritystä! 
Kaikesta tähän vuoteen aset-
tamastamme toivosta huo-
limatta jäämme siis jälleen 
jalkoihin. Sama vääryys tullee 
jatkumaan jälleen ensi vuo-
den - tai vuosisadan - , kun 
bioIT-yrityksiä ei kukaan tule 
kuitenkaan perustamaan.

Okei okei, pointti tuli var-
maan jo selväksi. Ehkä työn-
hakua ajatellen olisi hyvä 
luopua tuosta bioIT-termistä 
hetkeksi. Eihän sitä kukaan 
tämän yliopiston ulkopuolel-
la käytä.

Säästymme onneksi työkirjan 
paperisen version manuaaliselta 
pläräämiseltä, sillä kirjan net-
tisivuilla on kesätyöhakukone. 
Katsotaan, montako ensi ke-
säksi työtä tarjoavaa biotekniik-
ka-alan yritystä hakukoneesta 
löytyy, biotekniikalle kun näyt-
täisi olevan siellä lupaavasti 
oma kategoriansa. Vastaus on: 
Nolla.

No voi kilin killit!

Selvä, ei lannistuta vielä. Vaih-
detaan taas näkökulmaa. Ehkä 
tässä maassa joku hakisi töihin 
biotekniikan opiskelijaa? Tällä 
hakuehdolla näyttää nappaavan 
ainakin jossain määrin – kuusi 
yritystä osoittaa mielenkiinton-
sa meitä kohtaan.

Tosin ensimmäisen ilmoitus 
onkin itse asiassa työnvälitys-
palvelulta. 

Kaksi seuraavaa ovat määritel-
leet haettavan työntekijän kou-
lutuksen näppärästi termillä 
”mikä tahansa”. Yksi hakutulos 
on linkki valtiolle.fi -sivustolle. 
Jäljelle jäävät ovat Stora Enso ja 
VTT. Joko menetit toivosi ensi 
kesän suhteen?

Mutta, mutta. Entä Planmeca? 
Lääketieteellisen tekniikan 
alan yritys, jonka edustajia on 
ollut Inkubion yrityssaunail-
loissa niin pitkään kuin jaksan 
muistaa, ja joka mainostaa ai-
nakin työkirjan paperisessa ver-
siossa itseään varsin näyttävästi. 
Miksi sitä ei löytynyt hakutu-

loksista? Etsitään yrityksen 
nimellä.

Planmecan toimialaksi on 
merkitty metalliteollisuus 
ja koneiden ja laitteiden 
valmistus. Tarjottujen har-
joittelijapaikkojen täyttäjiksi 
toivotaan automaation, 
konetekniikan, tietoteknii-
kan, tutan, elektroniikan, tie-
tojenkäsittelyn ja sähkötek-
niikan opiskelijoita sekä 
”muita”. Ei mitään mainin-
taa lääketieteellisestä teknii-
kasta tai mistään biojutuista. 
Miksi bioa syrjitään? Miksi 
bio on ”muu”?

Muotoillaan asia seuraavasti. 
Mitä eroa on lääketieteel-
listen koneiden ja laitteiden 
valmistuksella ja ominai-
suuksilla verrattuna konei-

den ja laitteiden valmistukseen 
ja ominaisuuksiin? Vähän. Ei 
juuri mitään. 

Tässä piileekin jutun ydin. 
Biolaisuutesi ei tee sinusta työ-
markkinoilla haluttua vaan osaa-
misesi. Tästä syystä en olisi 
turhan kranttu ensimmäisten 
insinöörityöpaikkojen alan 
suhteen. Pääset soveltamaan 
taitojasi biokentälle halutessasi 
kyllä aikanaan – riippumatta sii-
tä millä alalla olet taitosi alun 
perin hankkinut.

Silmät auki. Mikä on sinun tule-
va tekninen erikoisosaamisesi?

Kiitos menneestä vuodesta ja 
menestystä uudelle hallituk-
selle!

Tuomas Haapala
Kuva: Kyösti Jylhä

Näin uhkaavasti lähenevän 
tenttiviikon kunniaksi ajattelin 
kertoa teille muutamasta van-
hasta kaveristani. Osa teistä 
saattaakin heidät jo tuntea, jos 
ette, tutustukaa ihmeessä, ovat 
mukavia tyyppejä kaikin puolin.

Motivaatio ja minä tapasimme 
jo nuorena, samoihin aikoi-
hin kuin tein tuttavuutta Sin-
nikkyyden (tunnetaan myös 
Istumalihaksina tai tuttaval-
lisemmin Perspiksenä) kanssa. 
Taisimme tavata ensimmäisiä 
kertoja jo hiekkalaatikolla, 
viimeistään eskarissa, mut-
ta kunnolla aloimme hen-
gaamaan vasta ala-asteella. 
Ystävyytemme syvyys vaihteli, 
välillä olimme hyvää pataa 
keskenämme, välillä leikimme 
yhdessä vain, koska äiti oli hei-
dät meille kutsunut. Yläasteella 
olimme kuitenkin erottamatto-
mat, varsinainen tehotrio! Jak-
soimme viettää aikaa yhdessä 
tuntitolkulla ja oikeastaan tii-
vis ystävyys jatkui vielä luki-
ossakin. Niihin aikoihin tosin 
tapasin myös Muun-Kivan ja 
teinpä vähän tuttavuutta Jur-
ripurrinkin kanssa. Silloin hen-
gailimme välillä yhdessä ihan 
porukalla ja kaikki tulivat ki-
vasti toimeen keskenään.

Fuksivuonna porukan dy-
namiikka alkoi hieman ra-
koilla. Varsinkin Motivaatio 
oli mustasukkainen, jos vietin 
liikaa aikaa Muun-Kivan tai 
Jurripurrin kanssa. Se saattoi 

möksähtää niinkin pahasti, et-
tei puhunut moneen päivää. 
Saattoipa joskus mennä viik-
kojakin. Perspiskään ei ihan 
aina tykännyt, mutta vieraili 
huomattavasti useammin ky-
lässä. Jälkikäteen olen saanut 
paikkailla välejä varsinkin Mo-
tivaation kanssa.

Ystävyssuhteita huoltaessa 
täytyy muistaa, että jokainen 
on omanlaisensa. Motivaation 
kanssa olen huomannut, että 
hän osaa välillä olla hieman 
vaativakin, eikä häneen tepsi 
yhtä tehokkaasti kepulikonstit 
niin kuin Perspikseen. Pers-
piksen saa pitkänkin tauon jäl-
keen lepyteltyä ihan vain ajat-
telemalla vapaata viikonloppua 
tentin jälkeen tai lahjomalla 
hänet suklaalla. Motivaation 
kanssa täytyy pohtia tulevai-
suutta, hänelle 
ei pidemmän 
päälle riitä 
karttuva nop-
pasaldo ellei 
se johda mi-
hinkään tai ain-
akaan ystävyys 
ei silloin voi 
olla kovinkaan 
vahva. Moti-
vaatio tulee on-
nelliseksi ke-
hityskeskuste-
luista ja 
pitkän tähtäi-
men strategi-
oista.

Muun-Kivan ja Jurripurrin 
kanssa voi ottaa vähän ren-
nommin, he ovat luonteeltaan 
paljon suvaitsevampia. Vaikka 
he eivät aina Motivaation ja 
Perspiksen kanssa jaksakaan 
hengata, niin minut he ovat 
aina ottaneet avosylin vastaan. 
Muun-Kivan kanssa kannattaa 
pitää hyvät välit, hän on luon-
teeltaan aika inspiroiva ja tasa-
painottaa suhdettani Perspik-
seen ja Motivaatioon. Jurripurri 
on kylläkin hauskaa seuraa, 
mutta liian tiivis yhteiselo 
hänen kanssaan ei taida sopia 
oikein kenellekään.

Pitäkää tenttiviikolla hauskaa 
Perspiksen ja Motivaation 
kanssa ja rentouttavaa lomaa 
kaikille!

Kipparin mietteitä
Iina Yrjänä

Kuva: Kyösti Jylhä
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Planmecalla tehdään ihmisten 
hyvinvointia edistävää, mielekästä työtä

1971 - 201
1

Vastavalmistuneet teknisten alojen osaajat voivat sijoittua yhtiöryhmässä 

erilaisiin tehtäviin esimerkiksi tuotannonsuunnitteluun, materiaalihallintoon, 

tuotekehitykseen (ohjelmisto-, elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelu), 

viennin, huolinnan tai After Sales -toimintojen pariin tai tukitoimintoihimme, 

kuten tietohallintoon.

Tuotepäällikkö Lauri Seppälä kertoo työstään Planmedissä:

”Päätehtäväni on toimia tuotekehityksen ja myynnin & markki-
noinnin välimiehenä. Kerään tietoa markkinoista ja asiakkaiden 
toiveista muun muassa osallistumalla alan konferensseihin ja 
tekemällä tiivistä yhteistyötä yhteistyösairaaloidemme kanssa. 
Tätä tietoa välitän tuotekehityksen käyttöön; tavoitteenamme 
on kehittää tuotteita, jotka vastaavat parhaiten asiakkaidemme 
tarpeisiin. Toimin myös teknisenä asiantuntijana järjestäen 
esimerkiksi tuotekoulutusta. 
Työssäni on tärkeää tuntea tuotteidemme tekniikka. 
Perustiedot ohjelmoinnista, elektroniikasta ja erityisesti fysiikasta 
ovat siis tarpeen. Liiketalouden perusperiaatteiden ymmärtäminen 
on myös olennaista. Tuotantotalouden sivuaine on antanut 
tähän hyvät valmiudet.”

Tarjoamme myös lopputyö- ja harjoittelupaikkoja.

Timo Romppanen on diplomityöntekijänä Planmecalla: 

“Kirjoitan tällä hetkellä diplomityötäni säteilylähteiden testauksen 
automatisoinnista. Eniten hyötyä koen saaneeni lääketieteellisen 
tekniikan ja ohjelmoinnin opinnoista, mutta huomaan tarvitsevani 
jatkuvasti myös muilla kursseilla opittuja asioita. Laaja-alainen 
tutkinto takaa rajattomat mahdollisuudet työelämässä.”

Design, ergonomia, teknologiaosaaminen ja kokonaisvaltaiset tuoteratkaisut 

ovat kilpailuvalttejamme.  Arvostamme työntekijöissämme 

innovatiivisuutta ja luovuutta. Uusille osaajille on aina kysyntää. 

Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden kehittyä ja kehittää.

Planmeca Oy ja Planmed Oy ovat osa 
itähelsinkiläistä Planmeca Groupia, 
joka suunnittelee, valmistaa 
ja markkinoi edistyksellisiä 
hammaslääketieteen ja lääketieteen 
kuvantamislaitteita sekä 
hammashoitokoneita ja ohjelmistoja. 
Yhtiöryhmä käyttää liikevaihdostaan 
(ennuste 700 MEUR vuodelle 2011) 
noin 5 % tuotekehitykseen. 
Tuotannosta 98 % menee vientiin. 
Yhtiöryhmällä on maailmanlaajuisesti 
noin 2400 työntekijää, joista noin 
800 Suomessa.

OO j Pl d O

Ota meihin yhteyttä: 

rekrytointi@planmeca.com

www.planmeca.fi /rekrytointi 

Minkä nimisen opintotilan 
sinä haluaisit?

Otakaari kolmosen opintotilan oveen on jo ilmestynyt liuta varsin lupaavia ehdokkaita opintotilan 
nimeksi. S’napsi päätti julkaista parhaat. 

Erilaiset kekseliäät sanamuunnokset ovat ol-
leet selvästi suosittuja:
Opintototila, Opinto-ilta, Opinto-into-
tila, TipintoOla
Voiton tästä sarjasta vie ehkä kuitenkin Ona-
nointitila, joka saa tehokkaasti lääkikseen luk-
evat fuksitytöt kääntymään pois jo heti ovella.

Hikeä, verta ja kyyneleitä vuodattavan opis-
kelijan sielua koskettavat varmasti
MaariPlus+, Oppiluola, Opinahjo, Pänt-
täämö, Oivaltamo, Älynväläys, Hikipaja

Populaar ikul t tuur iv i i t tauk-
siakaan ei ole säästelty:

Hobittila, Mordor, 
Battlestar Ga-
lactica
Eeppisin olisi 

kuitenkin Death 
Star. Pitää vaan 

varoa, etteivät 
opiskelijat tule 
ahertaessaan lan-

genneeksi Voiman 
pimeälle puo-lelle.

Muita persoonallisia 
ehdotuksia ovat

A n g s t - l u o l a , 
Kongo, Norja, 
Ta k i n k ä ä n t ä j i e n 

kokoontumispaikka, 
Seksitime, Einstein

Petteri Parkkila

The Most Random –palkinnon vie MARK-
KU. Terveiset vaan Markulle.

Henkilökohtainen suosikkini on kuitenkin 
eräs Aalto-aiheinen ehdotus, josta lainaan 
alkuperäistä kirjoitusasua:
Aalto innovation center for young edu-
cated minds
Aalto, check. Innovaatio, check. Ei voi olla 
siis huono. Keksijä on nero. Tähän on hyvä 
lopettaa.
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Musiikkia insinööreille
Petteri Parkkila

Jokaista insinöörinmielistä 
varmasti kiehtoo edes jollain 
tavalla, miten musiikkia voi-
daan käsitellä matemaattisesti. 
Tähän perehtyi jo Antiikin 
aikana kukas muu kuin Pyt-
hagoras, joka havaitsi äänen 
taajuuden olevan kääntäen ver-
rannollinen värähtelevän kielen 
pituuteen. Hän huomasi myös, 
että sellaiset värähtelijät soivat 
kauniisti yhteen, joiden pituuk-
sien suhde on rationaaliluku. 
66 hertzin taajuudella värähte-
levän sävelen monikerrat muo-
dostavat yläsävelsarjan. Tämä 
viritystaso on se, mitä viimeiset 
vuosisadat on käytetty.

Tavallisilla soittimilla tuotetut 
äänet eivät ole puhtaita, vaan 
ne koostuvat monista eri aal-
loista, yläsävelsarjan taajuuk-
sista. Kaikkia yläsävelsarjan 
osasäveliä ei voida kuitenkaan 
tuottaa tasavireisillä soittimilla, 
joten todellisuudessa joidenkin 

o s a s ä ve l t e n 
t a a j u u d e n 
suhde pe-
rustaajuu-
teen onkin 
i r r a t i o -
naal i luku. 
K u t e n 
tiedämme, 
ä ä n e n 

taajuus ker-
too, kuinka 

korkealta se korvaamme kuulo-
staa. Aallolla on tietenkin myös 
muita ominaisuuksia – vaihe-
ero ja amplitudi. Amplitudi 
kuvaa äänen voimakkuutta, 
kun taas vaihe-ero liittyy siihen, 
missä aikasuhteessa eri ääniaal-
lot ovat toisiinsa nähden.

Kun avaamme suosikkikappa-
leemme mp3:sen äänieditorissa, 
ruutuun pamahtaa sekalainen, 
jatkuva jono summa-aallon 
piikkejä ja kumpuja. Tämä on 
visuaalinen tapa esittää signaali 
ajan funktiona. Teoriassa koko 
äänisignaali voitaisiin palaut-
taa yksittäisiksi ääniaalloiksi, 
Fourier-sarjaksi, eli siniaaltojen 
summaksi. Tulee muistaa, että 
tämä avaamasi ämppäri ei ole 
oikeasti jatkuva, vaan digita-
lisoitu diskreetiksi amplitudi- ja 
taajuuskokoelmaksi. Voidaan 
sanoa, että äänen väri on tallen-
nettu tietyllä näytteenottotaa-
juudella.

Alan uhkaavasti luisua signaal-
inkäsittelyn puolelle, joten pa-
lataan matematiikkaan. Länsi-
maisessa viritysjärjestelmässä 
kunkin vierekkäisen sävelen väli 
on vakio. Tämän huomaa esi-
merkiksi soitettaessa kromaat-
tista eli tasavälistä asteikkoa 
pianon avulla. Huomaa, että 
soittimien äänen värien erot 
johtuvat erilaisista taajuuskom-

ponenteista. 
Mutta kos-
ka tietty 
t a a j u u s 

d o m i n o i 
y l ä s ä v e l -
s a r j a s s a , 

voidaan esi-
merkiksi sävelen a1 

käytännössä sanoa värähte-
levän taajuudella 440 Hz. 
Voisin myös selventää termin 
”värähtely” käyttöä. Tässä teks-
tissä tätä sanaa on käytetty sekä 
fyysisesti havaittavan kielen 
heilahteluina kiinnityspisteiden 
välissä, että ääniaallon etene-
misestä ympäröivän väliaineen 
disturbaationa. 

Musiikki, jonka me nykyään 
tunnemme, on pitkälle struk-
turoitua. Hyvin karkeasti sanot-
tuna matemaattisesti ennustet-
tavampi musiikki miellyttää 
”tavallista kuulijaa”. Tätä omi-
naisuutta populaarimusiikki ja 
klassinen musiikki ovat hyö-
dyntäneet jo vuosisatoja. Avain-
asia tässä on sävellajikäsite. 
Musiikkikappaleet perustuvat 
yleensä siihen, että kappaleella 
on tietty perussointu, niin sa-
nottu perusteho, johon muut 
soinnut rakentavat erilaisia jän-
nitteitä. Tämän käsittäminen ei 
tarvitse edes tietoa siitä, miten 
soinnut itse asiassa rakentuvat. 
Oletetaan, että soinnussa on 

vain monia säveliä päällekkäin, 
ja ne soivat yhteen tietyllä ta-
valla (duuri, molli ja niin edel-
leen). Matemaattisuus liittyy 
tähän siten, että sointutehoille 
voidaan antaa järjestysnume-
roita, ja niiden avulla ilmoittaa 
kappaleen sointukulkuja. Popu-
laarimusiikissa on tyypillistä, 
että näitä sointujärjestyksiä ja 
-laatuja varioidaan hyvin vähän.

Kunkin ajan nykymusiikki 
pyrkii etsimään aina jotain uut-
ta. Tämä ei välttämättä ole aina 
niin ”kaunista” tai ennustet-
tavaa. Tällaisissa sävellyksissä 
sävelten tai sointujen välisiä 
suhteita kuvaavat matemaat-
tiset tunnusluvut voivat olla 
hyvinkin kaoottisia, vaikka 
eivät aina. Debussy kirjoitti ai-
kanaan teokseensa melodiaku-
lun, joka noudatti intervalleis-
saan (sävelten välinen etäisyys) 
laskevaa Fibonaccin lukujonoa. 
Matematiikka saattaakin olla 

säveltäjälle tapa hakea luovuu-
teensa inspiraatiota asioista, jot-
ka kuvaavat kauneutta ja luon-
nollisuutta.  

Musiikin päätehtävä meille on 
kuitenkin olla tunteiden tulk-
ki, ja siksipä vain pelkästään 
muusikin teorian hallitseva 
nero ei voi koskaan olla loistava 
– musiikin tuottaja taikka sen 
kuuntelija.
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Paraisten piparkakut
S’napsi leipoo!

Meidän perheessämme on tapana leipoa joulupiparit alusta asti itse, vaikka lopputulos ei aina olisi-
kaan niin kaunis tai edes maistuisi hyvältä. Viime vuosiin saakka jokavuotinen perinne oli viikkoa 
ennen joulua ruveta ihmettelemään, mihin se joulupipariohje taas olikaan kadonnut. Toisinaan taas 
edellisvuotiset piparit oli tuomittu sämpylöiksi tai pippurisiksi, joten uusi ohje oli löydettävä. Kaksi 
vuotta sitten kuitenkin löytyi Helsingin Sanomien sivuilta Paraisten piparkakkujen ohje, joka on siitä 
asti pelastanut joulupipariemme maun ja ulkonäön. Tässä ohje kaikille niille, joiden mielestä val-
mistaikinan käyttö on huijausta.

Resepti

3 dl sokeria
400 g voita
3 dl siirappia
1 rkl kanelia
1 rkl inkivääriä
1 rkl neilikkaa
1 rkl pomeranssin kuorta
3 munaa
vajaa 1/4 tl suolaa (1 maustem-
itallinen)
1 rkl soodaa
800–900 g vehnäjauhoja

1. Kiehauta kattilassa siirappi 
ja mausteet. Anna seoksen 
jäähtyä haaleaksi.
2. Vatkaa sokeri ja huoneen-
lämmössä pehmennyt voi vaa-
leaksi vaahdoksi. Vatkaa jouk-
koon munat yksitellen. Vatkaa 
viimeiseksi sekaan haalea sii-
rappi-mausteseos. 
3. Sekoita jauhot, sooda ja suola 
keskenään, ja lisää ne taikinaan 
hyvin sekoittaen. Anna taikinan 
kovettua jääkaapissa seuraavaan 
päivään. Takinaa tulee paljon, 
sitä voi myös pakastaa.

4. Kaaviloi taikina ohueksi le-
vyksi pienissä erissä, jotta se 
ei lämpene liikaa. Lämmennyt-
tä taikinaa on vaikea käsitellä. 
Lisää ripaus jauhoja leivin-
alustalle ja taikinan pinnalle, 
jos taikina tuntuu tarttuvalta. 
Lämmennyt ylijäämätaikina 
kovettuu helposti käsiteltäväksi 
pakastimessa ohuehkoksi ta-
puteltuna levynä.
5. Ota piparimuotilla kakkuja. 
Paista 175 asteessa uunin keski-
osassa 7–8 minuuttia.

Elina Mäkelä

Jouluinen viskikakku

Ainekset:

1 dl sokeria
4 munaa
2 dl kuivattuja hedelmiä
1 tl suolaa
1 dl fariinisokeria
4 rkl sitruunamehua
pähkinöitä
2 l viskiä

1. Ota esiin suurehko kulho. Tarkasta maista-
malla viskin laatu. Kaada mittaan 1 dl viskiä ja 
juo se. Toista. Laita sähkövatkain päälle.

2. Maista viskiä uudelleen varmistaaksesi, että 
se on korkealaatuista.
 
3. Sekoita 1 dl voita laajassa sameahkossa kul-
hossa, lisää 1 rkl sokeria ja vatkaa taas. Var-
mista, että viski on vielä hyvää, juo uusi jupil-
linen.

4. Käännä vatkaaja poish päältä. Riko kaksi 
kanaa ja lishää kulhoon, shamoin kuivatut he-
delmät. Vatkaa kääntäjä taash päälle.

5. Jos heivatut kudelmat jäävät kiinni kulhoon, 
väännä irti muuvireisshelillä.

6. Maishta shitten onko vishki vielä herkeä-
laatuishta.

7. Shitten shiivilöi 2 dl shuolaa, tai jotain. Ei 
OO nniin nöpönnuukaahhh. Tsekkaa vishki. 
Shiivilöi shitruuamehu, lishää yksi ruoka. 
Lushikka. Shokeria tai jotain, aivan shama 
..kele.

8. Voitele uuni. Kkäännä kaakkuvoka 220 
asteesheen, älä nohda käännyttää vatkainta 
poish. Heitä kulho ikkunashta, tshe...tshek-
kaa taas vishhki.

9. Mee nnnukkummaaan. Kuka s...na 
yliphäätään viittish shyödä jotain h-tin he-
delmäkakkua?

Elina Mäkelä
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Markettiglögit
S’napsi testaa:

S’napsi testasi (pikku)joulukauden kunniaksi glögejä. Testattaviin juo-
miin haluttiin panostaa opiskelijabudjetin mukaisesti eli mahdollisim-
man vähän, joten testattaviksi päätyi valikoima marketeissa myytäviä 
glögejä. Maistelu toteutettiin sokkotestinä siten, että ensin glögi-
juomaa maistettiin sellaisenaan, minkä jälkeen juoman joulumie-
lennostatusvaikutusta parannettiin muutaman voltin verran.

1. Marli glögi 
Laimennettava. Todella vaalea ja suurimman 
osan testaajista mielestä aika makea (joiden-
kin makuun jopa liiankin).  Maku oli marjaisa, 
mutta ei kovin mausteinen, ja esimerkiksi nei-
likka tuntui puuttuvan täysin. Perushyvä glögi.
4,1/5

Terästettynä:
Maku muuttui hieman jouluisemmaksi ja yleis-
esti paremmaksi. Maku pysyi melko makeana. 
Toisilla viina tuli taustalta hieman liikaa läpi, 
toisilla sopivasti ja kolmansilla suorastaan ki-
vasti. ”Joulun lämpeneviin iltoihin.”
4,06/5
Muutos terästämättömään: -0,04

2. VIP glögi
Hieman tummempaa ja sameampaa, mutta 
kuitenkin houkuttelevan näköistä. Makea ja 
karvas samaan aikaan sekä mausteinen. Lyhyt 
loppumaku. Glögin puutteita yritetty peitellä 
mausteilla?
3,4/5

Terästettynä:
Terästys korosti karvautta eikä parantanut 
makua.
2,4/5
Muutos terästämättömään: -1

3. Talvihetki hedelmäviiniglögi
Alkoholia 4,7 %, ver-
tailuglögi, muita selvästi 
kalliimpi. Varsin tummaa, 
tuoksussa häiven viinaa, 
mikä ei kuitenkaan teh-
nyt tuoksusta miellyttävää. 
Maku tukkoinen, mandarii-
ninen, liian mausteinen 
(mm. kardemummaa), 
hieman pihkainen. Maku 
sai ajattelemaan, että jouk-
koon on sekoitettu halpaa 
punaviiniä. (Testaajat eivät 
tienneet, että kyseessä oli 
alkoholipitoinen glögi.)
1,3/5

Terästettynä:
Maku turrutti. Osa testaajista ei suostunut 
lisäämään viinaa. ”Hyi hitto.” ”Hy-hy-hyi.”
0,56/5
Muutos terästämättömään: -0,74

4. Valio glögi
Glögissä on jo hajun perusteella paljon kane-
lia. Maku oli kohtalaisen hyvä ja miellyttävä, 
vaikka neilikka puuttuikin ja kanelia oli hie-
man liikaa. Glögi toi testaajien mieleen jou-
luaamun riisipuuron, jonka päälle on laitettu 
liikaa kanelia.
3,4/5

Terästettynä:
Glögi ei kyennyt peittämään viinaa kovin hy-
vin. 
2,7/5
Muutos terästämättömään: -0,7

5. Hellefors glögijuoma
Erittäin mausteinen, mm. neilikkaa, teollisen 
ja mehumaisen makuinen.
2,5/5

Terästettynä:
Maku ei juuri muuttunut, tosin se ei ainakaan 
pahentunutkaan. Karvaan makea, jätti kitala-
keen hieman oudon olon. ”Pohjanoteeraus.”
1,8/5
Muutos terästämättömään: -0,7

Ranking:
1. Marli
2. Valio
2. VIP (terästettynä 
Valio oli parempaa)
4. Riitan Herkku
5. Hellefors
6. Talvihetki

6. Riitan Herkku kevytglögi
Punaviinin väristä, todella tummaa. Genee-
rinen glögituoksu. Maku pullainen, mieto ja 
hieman hiivaisa.
2,8/5

Terästettynä:
Glögi peitti viinan maun todella huonosti. 
Maku toi mieleen muun muassa lasolin.
1/5
Muutos terästämättömään: -1,8

Huomioita:
Viinan lisäys ei parantanut yhdenkään glögin 
makua pisteiden perusteella. Johtopäätöksenä 
se, että alkoholittomat glögit kannattaa ehkä 
myös sellaisina nauttia.
Kun glögilasi lopuksi huuhdottiin pienellä 
määrällä viinaa, sai tämä annos 2 pistettä, 
mikä ylittää joidenkin glögien tuloksen.
Testin sponsorina toimi viinapullonsa Bordel-
lin etkoille jättänyt henkilö. Testaajat kiittävät 
lahjoituksesta.
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Töissä Accenturella
Taneli Kari,
haastateltavana BIO:lta valmistunut Jaakko Niemi

Accenture on IT-alan konsultointiyritys. 
Se on globaali amerikkalainen yritys, jonka 
ydinosaamista ovat teknologia ratkaisujen to-
teuttaminen, yrityksen johdon konsultointi ja 
ulkoistamispalvelut. Accenturen asiakkaina on 
suuria yrityksiä monelta eri toimialoilta. Suurin 
osa Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä 
on Accenturen asiakkaita.

Maailmanlaajuisesti Accen-
turella on yli 230 000 työnteki-
jää. Suomessa työntekijöitä  on 
noin 2500. Yrityksen työnteki-
jät jakautuvat kolmeen eri 
yksikköön 1) Consulting, 2) 
Technology solution ja 3) Ser-
vices. Konsulttipuolella vaa-
timuksena on korkeakoulutut-
kinto ja suurimmalla osalla on 
joko DI:n tai KTM:n paperit, 
mutta myös yliopiston puolelta 
valmistuneita löytyy. Tech-
nology solution puolella on 
korkeakoulu- ja amk-taustan 
omaavia henkilöitä. Technol-
ogy solution puolen kaverit 
vastaavat enemmän teknisestä 
toteutuksesta ja työtehtäviin 
saattaa kuulua paljon mm. 
ohjelmointia. Konsulttipuolen 
kaverit kommunikoivat enem-
män asiakkaiden kanssa ja vas-
taavat projektin suunnittelusta 
ja hallinnoimisesta.

Entä opiskelijalle?

Accenture palkkaa joka kesä 
parisen kymmentä kesä-
työntekijää, jotka sijoitetaan 
yleensä asiakasprojekteihin. 
Työ riippuu asiakasprojektin 
luonteesta. Ensi kesän kesätyö-

paikkojen haku on alkanut ja 
siihen voi tutustua osoitteessa: 
(http://tinyurl.com/accenture-
kesatyo). Vastavalmistuneille löy-
tyy töitä kaikista yllä mainituista 
tehtävistä. Kannattaa tutustua 
etukäteen eri mahdollisuuksiin 
Accenturen nettisivuilta ja il-
maista kiinnostuksen kohtees-
ta hakemuksessa. Biolaisen 
näkökulmasta mielenkiintoisia 
voisivat olla esimerkiksi tervey-
denhuoltoon liittyvät projek-
tit tai Process & Information 
Management puolen tehtävät, 
joita itse teen tällä hetkellä.

Suomessa ei ole tällä hetkellä 
käynnissä suuria terveysalan 
projekteja. Suomessa ollaan 
kuitenkin uusimassa vanhen-
tuneita terveydenhuoltojärjes-
telmiä lähitulevaisuudessa. 
Accenturella on kansainvälistä 
huippuosaamista ja yhteistyö-
kumppaneita  tällä alalla ja 
myös Suomen Accenturessa 
terveydenhuoltoalaan panos-
tetaan koko aika enemmän. 
Esimerkiksi haastateltava on 
lähdössä ensi viikolla USA:han 
tutustumaan kansainväliseen 
terveydenhuoltojärjestelmään. 

Lähitulevaisuudessa Accen-
turelta saattaa siis löytyä myös 
biolaisia enemmän kiinnostavia 
projekteja.

Työpäivä Accenturella

Tyypillinen työpäivä vaihtelee 
aika paljon riippuen projek-
tin asiakkaasta ja henkilökoh-
taisesta roolista projektista. 
Tänään olen suunnitellut ja 
toteuttanut (käyttäen paria tie-
tokoneohjelmaa) koko päivän 
asiakkaalle tehtävää uutta ra-
portointijärjestelmää. Toisaalta 
jotkut työpäivät saattavat kulua 
pääasiassa palaverissa istuessa, 
sähköposteihin vastaillessa ja 
dokumentteja kirjoitellessa. 
Itse olen siis konsulttipuolella 
ja ollut firmassa reilut kolme 
vuotta. Tällä hetkellä olen 
mukana Business Intelligence 
projektissa kuljetus- ja matkus-
tusalan asiakkaalla. Tulevaisuu-
dessa olisi tarkoitus päästä 
myös terveydenhuollon projek-
teihin Business Intelligence- ja 
analytiikkaosaajaksi.

Hyvää Joulua
ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta!

Jäikö jokin S’napsissa 
vaivaamaan? Ensi vuosi on 
toivoa täynnä: tule tekemään 
itse parempi! Ota yhteyttä uu-
teen päätoimittajaan, Mikaan:
mika.mantykangas@aalto.fi



Valmistunut inkubiitti:

Katja Urpalainen, 
diplomi-insinööri

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue päättyi Senaatintorille.


