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Kuva Anton Hult

Päätoimittajan pelinavaus
Mitä on hitaus? Klassisessa fysiikassa hitaus
on kappaleen ominaisuus vastustaa liiketilan
muutoksia. Arkielämässä hitaus taas liitetään
esimerkiksi seutuliikennebussin matelemiseen tai luentosalin kellon viisarien nopeuksiin. Toisaalta, voit tuntea itsesi hitaaksi koulutehtävien tekemisessä — olipa syy sitten
haastavat harjoitukset tai toissijaiset mielenkiinnon kohteet. Näyttäisi siis siltä, että hitaudelle löytyy kaikissa tapauksissa jokin yhteinen tekijä: hitaudella mitataan muutoksia.
Järjestö- ja organisaatiotasolla hitaus on
nähdäkseni vaivannäön minimoimista sekä
muutosvastarintaa. Se on sitä, kun vuosikymmeniä töissä olleet ihmiset eivät voi
lisätä ripausta mielikuvitusta rutinoituneisiin tehtäviinsä. Se on sitä, että asiat on
helppoa tehdä kuten aiemminkin ja on liian kiire toteuttaa mitään uutta. Se on myös
sitä, että ei viitsitä tarkistaa kauanko päätä on katajaan todellisuudessa hakattu.
Yrityksillä hitaus ja kankeus voi olla paperinpyörittelyssä, mutta pieni teekkariyhdistys on
ketterä, jäsentensä näköinen ja uusiutumiskykyinen. Vanhojen setä- ja tätijäärien lisämuisti
kantaa todellisuudessa vain muutaman vuoden taakse, minkä jälkeen nämä tuppaavat
valmistumaan koulusta — harva on oikeasti
ikiteekkari. Tätä kannattaa hyödyntää. Inkubiossa asiat tehdään ilahduttavan tuoreina vuo-

sittain, ja yhteisen suunnittelun ja tekemisen
meininki onkin tarttunut tehokkaasti uusiinkin
vuosikursseihin. Tästä osoituksena esimerkiksi lehden kansikuva Akateemisen mäenlaskukilpailun voittajalaskusta sekä monet muut
pirteät hetket, joita on tähänkin lehteen kuvien muodossa ujutettu.
S’napsin toimitus ei halua olla pekkaa pahempi, vaan lähtee tänä vuonna uudella innolla ja
ryminällä kehittämään lehteä lukijoidensa halajamaan suuntaan. Nokkelimmat ovat jo huomanneetkin uuden ulkoasun. Viimevuotisen
lukijakyselyn vastausten määrän ollessa reilut
kymmenen, on lohdullista, että toteutetuissa
muutoksissa voimme tarvittaessa piiloutua
liian pienen otoksen sekä virhemarginaalien
taakse! S’napsi toivoo uudistuspuuskissaan
vieraskynäilijöiden yhteydenottoja sekä palautetta sisällöstä — ilman takaisinkytkentöjä
elämä on perin tylsää.

Mika Mäntykangas
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MOUH MOUH!
J uulia S uvilehto

Kaikkien kiltalaisten lempparilehteä Cosmoa
kiltiksellä selatessani jäin pohtimaan kiehtovaa ilmiötä, joka ihmismielenä tunnetaan.
Ihmismieli kaipaa tuttuja ja turvallisia virstanpylväitä, jonka varaan aikakäsityksensä rakentaa. Otetaan nyt esimerkiksi muoti: muoti
on jännä juttu, se toistuu syklisesti vain aavistuksen varioiden, ja joka kerta samaa ilmiötä
kehutaan uudeksi ja tuoreeksi näkemykseksi. Villapaitojen esiinmarssi! Musta on uusi
musta. Piristykää harmaavarpuset: keväällä
saa taas ottaa värikkäät vaatteet kaapista!
Myös naistenlehdistä usein bongatut teemajutut heijastelevat perinteisesti vuodenaikoja
tuttua kaavaa noudattaen: lehden ilmestymisen aikoihin alkanee kesäksi bikinikuntoon
-juttujen valtakausi, jota pian seuraa vinkkejä
kesälomastressin nujerrukseen tai kesälomakivaan.
Itse olen vakaasti sitä mieltä, että naistenlehdistä voi oppia kaiken elämässä oleellisen sisällön. Osuvasti tämäkin syklisyyden ja
vuodenkierron oppi yleistyy varsin sujuvasti
Oikeaan Elämään (lue: kiltatoimintaan). Kiltatoimintahan seuraa myös varsin tarkasti
vuoden kiertoa ja vuosi rytmittyy sopivasti
suurten tapahtumien avulla. Alkuvuodesta
käynnistellään toimintaa, keväällä on edessä Apoptoosi ja Biokeppana ja kiltatoimijoilla
hidasta omaan rooliin kasvamista. Kesätauon
jälkeen keräillään pitkään lankoja käsiin ja
yritetään hirveällä kiireellä saada toteutettua
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kaikkia niitä keväällä keksittyjä hyviä ideoita.
Uudet fuksit saapuvat, ja niiden ihmettelyssä
menee tovi jos toinenkin. Ja ennen kuin huomaatkaan, on hupsistakeikkaa pHuksicruise,
pikkujoulusitsit ja uusi vaalikokous (uusine kiltanakkeineen) edessä.
Tänä vuonna haluaisin Inkubion kiltana kyseenalaistavan totuttuja malleja ja etsivän
kehityskohteita. Mitä kilta voisi tehdä paremmin? Olisivatko pikkujoulusitsit hauskemmat
keskellä kesää? Voisiko keppanan toteuttaa
polkupyörillä bussin sijaan? Pitäisikö kiltahuoneelta viedä kaikki kalusteet pois ja päällystää lattia patjoilla? Mikä on turhaa, mikä on
parhautta? Tähän tarvitaan teitä, rakkaat kiltalaiset, aktiivit ja vierestä seuraajat: antakaa
palautetta. Tulkaa juttelemaan, lähettäkää
anonyymejä viestejä Inkubion avautumislistalle, leikelkää viestinne sanomalehtien kirjaimista paperiarkeille, jotka sujautatte hallituksen lötteröihin. Kaikkea kuunnellaan!
Rakkaudella teidän,

Juulia Suvilehto

Kolumni - Tyhjäntoimittaja

S’napsi
1 / 2 0 1 2

Vaatteistaan teekkari
tunnetaan

Minua pyydettiin kirjoittamaan
kolumni
teekkarin pukeutumisesta. Ilmeisesti taustalla oli ajatus, että
etenkään
miespuoliset teekkarit eivät
osaa pukeutua, mitä
en tosin oikein ymmärrä. Hyvinhän se
näyttää sujuvan. Kyllä
kaikilla useimmiten on
vaatteet päällä, ne samat farkut kuin viime
viikollakin ja mukavuudenhaluisimmilla
verkkarit tai tuulihousut. Ylävartaloa peittää kulahtanut mainos-t-paita, sillä kaikki
muut ovat likaisina,
ja sen päällä on sama
huppari kuin joka päivä tällä viikolla. Jalkaan on työnnetty samat
kengät kuin joka päivä ympäri vuoden. Mitä
siitä, jos niitä on täytynyt korjailla jesarilla,
sehän on vain omaperäistä ja osoittaa käyttäjän kriittisen asenteen kulutusyhteiskuntaa
kohtaan.
Samoihin vaatteisiin pukeutuminen on taloudellisestikin järkevää. Uusi neule saattaisi maksaa jopa 50 euroa, millä saisi kaksi ja
puoli lavaa tarjousolutta tai noin yhden viidesosan kolmannesta tietokoneen näytöstä, mitkä ovat toki paljon järkevämpiä hankintoja.
Teekkari ymmärtää myös säästää hiustenleikkuussa ajamalla hiuksensa siiliksi. Yliopistolla
ei olla näin käytännöllisiä, sillä heikäläisillä
näkee tyyliä, jossa vain puoli päätä on siiliä,
ja parturi on leikannut loput. Ehkä he saavat
tällöin leikkauksen puoleen hintaan.

keutuvat järkevästi mustaan ja harmaaseen,
jolloin lika ei näy, ja vaatteiden yhdistelykin
on helppoa. Unicaféssa taas näkee silmiä särkeviä väriyhdistelmiä - ja mikä vielä pahempaa - monilla on punaiset tai vihreät farkut
jalassa (ne on varmaan kaikki homoja?). Erilaisia neuleitakin on paljon, vaikka niiden täytyy kutittaa kamalasti, kun kerran teekkarit
eivät niitä käytä.

”

Kun koittaa sitsien aika, katse
lepää ykkösiinsä
pukeutuneessa
Irkatessa aika
juhlakansassa.
kului kuin siivilPäällä on ainoa,
ylioppilasjuhliin
lä eikä äitikään
ostettu musta
ollut paikalla.
puku, joka hyvässä tapauksessa jo hiukan
kiristää hartioista tai huonossa tapauksessa
vatsan kohdalta. Puvun alla on valkoinen kauluspaita, jonka silittäminen jäi, sillä irkatessa
aika kului kuin siivillä eikä äitikään ollut paikalla. Kaulaan on sitaistu toinen solmioista, se
joka ei viime sitseillä uinut punaviinissä. Mihin
kukaan tarvitsisikaan useampaa kauluspaitaa
tai solmiota? Sama paitahan kelvannee muihinkin juhliin, ja rypyt vain tekevät siitä hiukan rennomman.
Silminnäkijähavaintojen mukaan myös yritysvierailujen vaatima smart casual -tyyli on
hallussa. Puolet vierailijoista pukeutuu ainokaiseen tummaan pukuunsa sanaa smart
noudattaen ja puolet casualisti shortseihin
ja t-paitaan, jolloin keskiarvo on juuri sopiva.
Tämän perusteella uskon, että teekkareilla
on edessään loistava tulevaisuus pukeutumisen saralla, vaikka he eivät yltäisikään aivan
TKK:n professorien tasoisiin tyylinäytteisiin.
-Tyhjäntoimittaja

Yliopistoväki myös pukeutuu eri lailla, minkä
huomaa hyvin vertailemalla Alvarin ja Ylioppilasaukion Unicafén lounastajia. Teekkarit pu-
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Hallitushaastattelu 2012

Mika Mäntykangas

Kiltojen hallitukset tuppaavat vaihtumaan vuosittain. Osa Inkubion hallituslaisista otti
sakkokierroksen, mutta niin monta uutta naamaa on isojen pöytien ääressä, että S’napsi
otti velvollisuudekseen kartoittaa oleellisia kuulumisia. Lue vastauksista luotsataanko
kiltaa tänä vuonna hellän dynaamisin ottein, vai onko luvassa myrskyjä vesilasissa?

Kysymykset olivat seuraavat:

1. Luonnehdi itseäsi sanoilla, jotka alkavat oman etunimesi
alkukirjaimella.

2. Mitä uutta ja mullistavaa teet/toimikuntasi tekee tänä vuonna?
3. Kerro mikä killassa huolestuttaa hallituslaisen näkökulmasta.
4. Missä paikassa tai tilanteessa olet kuin kotonasi, ts. kuin
kala vedessä?

5. Mikä on parasta mitä voi tehdä ilman vaatteita?
6. Kerro unilelustasi.
Puheenjohtaja, Juulia Suvilehto
1. Juulia Julma, johtaja vailla vertaa. Jonglööri.
Jutusteleva.
Jännä. Juksattavissa.
2. Tänä vuonna kilta
tulee iholle, harrastaa
ihmiskauppaa (Karkkimyyntiä) ja kertoo
enemmän
huonoja
vitsejä kuin ikinä aikaisemmin! Itse ajattelin
keskittyä seuraamaan kun muut mullistavat.
3. Mikään ei tällä hetkellä varsinaisesti huolestuta sillä kaikki on oikeastaan killan näkökulmasta ihan jees. Tarkkailen kuitenkin haukkana kaikkea mahdollista, jotta ikäviä yllätyksiä
ei pääse tulemaan ja korjausliikkeitä voidaan
tarvittaessa tehdä. Tällä hetkellä erityistarkkailussa on mm. budjetti, toimareiden/hallituksen jaksaminen ja killan yhteishenki (onko
vuosikurssien välinen segregaatio kasvamassa ongelmaksi asti? Onko kaikilla vielä kivaa?)
Syksyllä huolestuttanee kähmyt ja aktiivisten
tekijöiden löytyminen.
4. Olen kuin kala vedessä kun olen vedessä.
Käytännössä kasvoin uimahallilla nuoruuden
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kilpauintiharrastuksen ansiosta, enkä oikein
koskaan sopeutunut elämään kuivalla maalla
lopettamisen jälkeen. Puli-puli-pup!
5. Puhua koulutuspolitiikkaa eli kopoa.
6. Valkoinen Rafael-nalle, jonka tein itse yläasteella. (Itte tein!) Vähän ruttana ja nuhjaantunut mutta äärimmäisen mukava tyynynä.

Sihteeri, Emmi Jokinen
1. Esimerkillisen eksentrinen, enigmaattinen ja elegantti.
2. Pöytäkirjat lisätään nettisivuille pian
hyväksymisensä jälkeen. Mikäli Latexpohjat valmistuvat,
niin pöytäkirjoja ale-

taan tehdä Latexilla.
3. Meidän killassa ei mikään suuremmin huoleta :)
4. Kodin lisäksi ainakin vanhempien luona.
5. Lumienkeleitä saunan jälkeen.
6. Sellainen pehmeä lötköpötkö pehmokoira,
labradorinnoutaja Minni. Ainakin vanhempien
mielestä se korvaa hyvin oikean koiran.

S’napsi
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Rahastonhoitaja,
Joonas Tietäväinen
1. Joustava, jännä,
jhuolellinen ja jäätävä.
2. Ajattelin mm. hyödyntää
Internetin
ja
pilvipalveluiden
tuomia uusia mahdollisuuksia mahdollistamalla muiden halituslaisten seurata entistä paremmin omaa
budjetissa pysymistään.
3. Kiltalaisten kato tapahtumista ensimmäisten vuosien jälkeen. Olisi kiva nähdä enemmän myös vanhempia kilta-setiä ja -tätejä
nuorempien seassa jakamassa mm. viisauksiaan.
4. Kiltiksellä! Aina löytyy juttu- ja peliseuraa,
ja voi röhnöttää luentojen välissä (ja aikana)
miten päin haluaa.
5. Nablata <3
6. Unileluinani on kaksi (oikeaa) kissaa, Sisu
ja Äksy. Ne lämmittää kivasti jalkoja ennen
nukahtamista ja yöllä kivasti herättävät hyökkäämällä jalkojen kimppuun :)

Yrityssuhdemestari, Iina Yrjänä
1. Ihanan innovatiivisen inspiroiva
2. Järjestää exquja,
koska kuulemma nitä
saa helposti. Lisäksi
tarkoituksena on saada uusia yhteistyökumppaneita alamme
yrityksistä, sekä ylläpitää ja tiivistää jo olemasa olevia suhteita.
3. Killassa itsessään ei huolestuta mikään,
ulkopuolelta välillä uhkaavat mörköpeikot vähän pelottavat, mutta killalla itsellään menee
mielestäni aika hyvin.
4. Mukavissa tilanteissa.
5. Se on todennäköisesti jotain sellaista, joka
nostaa onnellisuusastettasi suuresti ja jossa
vaatteet olisivat erittäin häiritsevä elementti.
6. Se on suloisen pehmoinen possu, jonka
nimi on Höpöhöpö.

Emäntä, Jukka Ranta
1. Olen luonteeltani
järjettömän jaksollisen jogurttipitoinen.
Tavallisesti
jaksava
ja jeesmiesmäinen.
Rakenteeltani
jykevä. Juhlissa yleensä
myös janoinen ja juopunut. Saunassa jäätön ja avannossa jääkylmä.
2. Jukan ja Karkin tapahtumatoimikunnan
tapahtumat ovat suurempia, kauniimpia ja
hauskempia kuin koskaan ennen Inkubion historiassa! Tarkoituksena on ettei kahta samanlaista tapahtumaa tule vuoden aikana.
3. Hmmm... pitäisi prujaa Karkilta vastaus tähän. Ensimmäinen huolenaihe on tietty ettei
kiltalaisilla ole hauskaa. Siihen kuumeisesti
yritän löytää lääkkeitä!
4. Hellan ja Karkin nyrkin välissä.
5. Ilman vaatteita on parasta syödä parasta
ennen päiväyksen ohittaneita viinirypäleitä.
6. Unileluni on kova ja se kilisee ja kalisee.
Joskus niitä on useampia. Aamulla yleensä
hylkään sen keräykseen tai pullonpalautukseen.

Isäntä, Karoliina Tapani
1. Kakka, kuohuva,
kupliva, kiehuva, kekkuli, kiinteä, kelmi.
2. Huolehtii siitä että
suurin osa varaston
antimista
saadaan
kulutettua,
jos
ei
muuten niin Jukan
kurkusta alas. Sit vois
ehkä jotain tapahtumia järjestää... Ehkä jopa
jotain holittomia (on muuten järkätty jo!). Jos
nyt tosissaan puhutaan niin yritetään saada
aikaiseksi vähän isompaa urheiluaiheista tapahtumaa johon voisi hakea myös sponsseja.
3. No sehän tässä huolestuttaa jos Tapani ei
tule namimyyntiin! Sillä tehtäis kuitenkin kil-
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lalle aikamoista voittoa. Oikeesti huolestuttaa
isot sedät, jotka ei ymmärrä meidän linjan
hienoutta ja tekee tyhmiä päätöksiä.
4. Uidessahan tuntuu ehkä vähän kalalta,
mieluiten vielä paljussa musta poksahtava lasiesine kädessä.
5. Kävellä ympäri kämppää kaihtimet auki,
kun ulkona on pimeää ja sisällä täysi valaistus.
6. Oikeasta vai mielikuvitus? Ja kummasta?
Huonot ohjeet! Ei voi nyt tietää mitä tähän
kirjottais, hirvee stressi:(

Tiedotusmestari,
Henrikki Soininen
1. Hajamielinen, hömelö, herkkä, hempeä, hierova, hidas.
2. Toimikunta uudistaa kiltalehteä aika
kivasti tänä vuonna,
muuten tässä vaan
surffataan edeltäjän
jälkimainingeilla.
3. Lääkispakolaisuus ja kandiuudistus 2015.
4. Magic the Gatheringiä pelaamassa.
5. Hajottaa tuoleja ja juoda sherryä päälle.
6. Muodokas ja lyhytkarvainen, tykkää hieronnasta.

Fuksikapteeni, Samuli Suvisto
1.
Sympaattinen,
söpö, suloinen, sika.
2. Fuksiopas ois tavoitteena ja ehkä jotain kivaa ohjelmaa
kapteenille.
3. Fukseista monet
lukevat yhä laajaa.
4. Humalassa.
5. Herätä peiton päältä jämeränjäljen jälkeen
jalka veressä ja kamat hukassa :)
6. Sielähä se heiluu.
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Opintomestari, Petteri Parkkila
1. Pedantti, pikkutuhma päivittelijä
2. Uudet kandiopinnot fukseille vuosimallia 2013. Muistutetaan proffia siitä,
mitä opiskelijat haluavat — mutta samalla kuunnellaan niitä
proffiakin. Pääaineopas on myös työn alla.
3. Mikä on killan tulevaisuus, jos BioIT omana
useamman korkeakoulun
ohjelmanaan joskus lakkaa olemasta?
4. Kokouspöytien äärellä istumalihaksia kuluttamassa (ja kahvia juomassa).
5. Nai.. saunoa!
6. Sain yksivuotislahjaksi pehmolelukoiran,
jolla on surullinen ilme. Se on vieläkin tallella!

S’napsi
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kuntien tavoitteena on saada Inkubiolle lisää
laboratoriotakkeja, sekä panostaa kv-toimintaan uusien portugalilaisten ulkkarien saapuessa maaliskuun aikana.
3. Tänä vuonna hallituslaisen näkökulmasta
ei huolita monikaan asia, sillä nykyinen kiltavuosikurssi on hyvin aktiivinen. Toisaalta tulevat Aallon uudistukset saattavat ratkaisevasti
häiritä kiltatoimintaa, mikä huolestuttaa eniten tulevaisuuden kannalta.
4. Työhaastattelussa/asiakasneuvotteluissa
5. Pukea vaatteet päälle, sillä asunnossani on
keskimäärin +18 °C
6. Unileluni (joka oikeastaan asuu sohvallani)

on noin metrin pituinen delfiini ja nimeltään
Kake. Kake syntyi kuudennen luokan pakollisissa tekstiilitaidontöissä, mutta unohtui pian
tämän jälkeen. Abivuonna Kake löytyi kuitenkin kellarin arkistoista, ja muutti totta kai mukaan myös Otaniemeen.

Sisä- ja ulkomestari, varapj.
Vili Auvinen
1. Vakanssissaan virtuoosi, vujuissa vermuttia
vieroksuva,
vitaalinen vauhdikas
visionääri.
2.
Sisätoimikunnan
alainen namutoimikunta loi tälle vuodelle uuden jo hitiksi
nousseen namupalvelun kiltahuoneelle, jossa
kiltalaiset voivat ostaa namuja kiltahuoneelta. Säätötoimikunta puolestaan viritti viihdettä paremmaksi kaiuttimien asentamisella ja Spotify-pöydän luonnilla. Kv-toimikunta
on tutustuttanut killan kaksi uutta ulkkaria
teekkarielämään, ja uudet historiikkitoimarit
pistävät Inkubion historiikin tulille Apoptoosi
X:ää varten. Toimikunnan sisällä no ehtinyt
tapahtua hurjasti asioita, vaikka vuosi on vasta aluillaan. Ulkotoimikunta suunnittelee tällä
hetkellä intensiivisesti maaliskuussa järjestettävää Biokeppanaa yhdessä YTMK:n kanssa. Tampereelle suunnatun Rekombionaation
2012 päivämääräksi lukittiin puolestaan jo
5.-7.10.2012. Nyt lähitulevaisuudessa toimi-

Hallitus vasemmalta oikealle: Karoliina, Vili, Juulia, Emmi, Petteri, Samuli, Iina, Joonas, Henrikki ja Jukka. Kuva Anton Hult
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Niinari kyselijöille.
DR.DOOM
Voitte lukea kysymykset tästä ja sanoa kysymyksen numeroa vastaavan kirjaimen

Vaihtoehtoisesti voitte itse vastata erilliseen vastauspaperiin
ympyröimällä
halutut vastaukset
Kuvaaja
1: Vastausten
konsistiivisuus esi(lyijy)kynällä. Tällöin
(esimerkiksi
teekkarinHubbard-Einsteiniläipää).
tettynä
klassisessa
5 kannattaa paperi6 pitää jotain kovaa vasten

Anna Äimälä
Inkubion killanvaihto järjestettiin toimijoille
perinteiseen tapaan tammikuun alkupuoliskolla. Yhtenä tehtävänä vaihtoon osallistuneilla oli toteuttaa oheinen kysely itäisen
satamakaupunkimme keskustassa tavallisilta
kaduntallaajilta. Haalariasuisten haastattelujoiden tiedetään aiheuttaneen tehtävässään
ympärillään iloa ja naurua. Puuttumatta tähän hulttiomaisuuteen tärkeän tieteellisen
tehtävän edessä, S’napsi ruotii nyt vastauksista kaiken irti hampaat irvessä! Vastanneiden ikä, sukupuoli, kengänumero sekä kaikki
muut ominaisuudet noudattivat lähes täydellistä normaalijakautunutta otosta suomalaisista, joten tuloksia voidaan pitää tilastollisesti merkittävinä.
Gallupin kaikki vastaukset on selkeällä esitystavalla kerätty kuvaajaan 1, missä kiertävillä kehillä on omalla värillään annettu kunkin
vastaajan vastaukset kysymyksiin yhdestä
yhdeksään. Kuvaajan origo on tylsiä ihmisiä
varten, jotka eivät vastanneet johonkin kysymyksistä, ja sisäkehästä ulkokehään on
vastausvaihtoehdot a)૱d). Työryhmämme on
huolestunut vastaajien samankaltaisista nimistä, mikä aiheuttaa vaikeuksia nimimerkin
valintaan erilaisissa Internet-palveluissa.
Kuvaajasta 1 nähdään selvästi seuraavia asi-
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oita: Kuvaaja ei ole symmetrinen, mikä kielii
eri ihmisten erilaisista vastauksista. Väritykseltään kuvaaja on pirteä ja jokainen kuvaajan piste muodostaa edes yhden vastausten
maalijoukon. Tuloksia analysoiva ryhmämme
löysi kuvaajasta yhdeksän nurkkaa, mikä tekee siitä nonagonin. Nonagonia ei voi geometrisesti konstruktioida harpin ja viivaimen
avulla tarkasti, vaan jokainen muodostuvan
kolmion keskuskulma on 1,64 μrad liian pieni.
Tämän vuoksi piirsimme kuvaajat tietokoneella.
Yksittäisten kysymysten vastauksista mielenkiintoisimpia on koottu omiksi kuvaajikseen.
Vastaajat tunnistivat bioIT:n koulutusohjelman huonosti, mutta Aalto-yliopiston hyvin.
Vastauksista ei löytytyt selitystä tälle ristiriitaiselle tulokselle. Metroaiheisessa kysymyksessä Metro-lehti sai eniten kannatusta
parhaana Metrona. Jatkokysymyksenä tälle
esitettiin miten kauas valmistuvan Länsimetron tulisi ulottua. Kaikki vastaajat halusivat
sen ulottuvan vähintään Otaniemeen, mutta
yllättävän suuren kannatuksen sai myös Tukholma. Tulokset esitetään Länsimetro Oy:lle
rakennustyön uudelleenarviointia varten.
Vastausjakauma kahdeksanteen kysymykseen teekkarihuumorista miellytti vastaus-

sessä joulutähtikoordinaatistossa

Kiitos vastauksistanne.
1. Mikä on Aalto-yliopisto?
a) Suomalainen huippuluokan
surffausakatemia
b) Merenkäynnin edelläkävijä
c) Suomalainen huippuyliopisto
d) Suomalainen ei-huippuyliopisto

7. Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon?
a) Kirahvi
b) Leijona
c) Pra

2. Mitä on bioinformaatioteknolgia?
a) Koirankakkapussien kehittelyn
koulutusohjelma
b) Suomen seksikkäimmin nimetty
koulutusohjelma
c) Navettateknologian koulutusohjelma
d) Suomalaisen suotutkimuksen
koulutusohjelma
3. Onko enempi parempi kuin vähempi?
a) ei
b) kyllä
c) anteeksi?
d) eos
4. Mikä metro on paras metro?
a) Länsimetro
b) Itämetro
c) Metroseksuaali
d) Metro-lehti
5. Miten kauas länteen haluaisit
Länsimetron ulottuvan?
a) Otaniemeen
b) Matinkylään
c) Turun satamaan
d) Tukholmaan

9. Onko kyselyä tekevillä henkilöillä
a) kylmä
b) nälkä
c) kylmä ja nälkä
d) ei kumpaakaan
10. Arvaa tai arvioi omin sanoin mikä on se
tapahtuma, minkä vuoksi näitä kysymyksiä
Teiltä nyt kysytään. Mielikuvituksesta saa
lisäpisteitä. Lisäpisteillä ei tee mitään.

Tarvitsemme myös nimimerkkinne
vastauksien ja henkilöiden yhdistämiseen.

Sivu 1

6. Missä menee hyvän maun raja?
a) Torniojoella
b) Siinä pakaroiden alapuolella
c) Tätä täytyy kysyä rajatiedon
asiantuntijalta
d)
“Tekniikkaa grillimausteilla”

8. Teekkarihuumori on
a) kuivaa
b) suomalainen kuovilaji
c) puolikuivaa
d) makeaa

Nimimerkkini on
a) sunainiaan78
b) DR.DOOM
c) banaani3
d) Muu, mikä?
Vastauksia ja henkilöitä ei yhdistetä
keskenään.

Bioinformaatioteknologian
opiskelijat Aalto-yliopistossa
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Killanvaihtogallup - Sakari Cajanus, Mika Mäntykangas ja Taneli Kari

ten analysoijia, vaikkakin vastausvaihtoehto
”suomalainen kuovilaji” (tarkemmin sanottuna Laajalahdenkuovi, Numenius tekaricus)
on toki oikein. Vapaasana-osiota vastasi kysymys kymmenen. Nimimerkki DR.DOOM arveli,
että gallupin taustalla on ”suomalaisten metsurien hirvijahti”. Toisaalta vastaaja sunainiaan78 arveli, että kyselijät olivat opiskelujen
puolesta pakotettuja tehtävään.

S’napsi
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Yhteenvetona kyselystä voisi sanoa, että suomalaiset osaavat vastata. Kukaan vastaajista ei vastannut samaan kysymykseen useaa
vastausta, mikä kielii myös älyllisestä toiminnasta sekä lukutaidosta. Kyselyn tulokset on
julkaistu avoimena tietokantana kuvaajassa 1
lisäanalysointia varten.

Mikä on Aalto−yliopisto?
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Kaveriainejärjestöt tutuiksi : OLTO ry - Kaisu Hiltunen

Kaveriainejärjestöt
tutuiksi
Oulun Lääketieteen Tekniikan Opiskelijat ry
eli tuttavallisemmin OLTO on vuonna 1993
perustettu ainejärjestö, joka pyrkii yhdistämään eri tiedekunnissa opiskelevia lääketieteen tekniikan opiskelijoita. Kiltaan kuuluu
noin 200 jäsentä, jotka tulevat lääketieteellisestä, luonnontieteellisestä ja teknillisestä
tiedekunnasta. Lääketieteellisen tiedekunnan
hyvinvointitekniikan opiskelijoille OLTO on ensisijainen ainejärjestö.

Mikä metro on paras metro?
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S’napsi

Yhteyksiä lääketieteen tekniikan yrityksiin ja
osaajiin pyritään luomaan ja ylläpitämään järjestämällä yritysesittelyjä oululaisiin alan yrityksiin. OLTO pyrkii myös järjestämään kerran
vuodessa työelämäillan, jossa ex-oltolaiset

kertovat nykyisestä työpaikastaan. Näiden
lisäksi osallistutaan vuosittain Lääketieteellisen Fysiikan ja Tekniikan –päivään. Kyseinen
LFT-reissu on ainoa OLTO:n säännöllisesti järjestämä excursio.
Muihin oltolaisiin tutustutaan sauna- ja leffailloissa sekä kiltahuoneella ja viikottaisella
futsal-vuorolla. Yhteishenkemme on hyvä, sillä porukka on pieni ja otamme uudet jäsenet
ilolla vastaan!
Kaisu Hiltunen, pj.
Verkkosivut: www.olto.oulu.fi

FAbio tarjoaa: politiikkanurkkaus
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Risto Reipas on huolestunut viimeaikaisista viha-Puheista.
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Inkubiitti vaihdossa - Riku Lehtomäki
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Inkubiitti vaihdossa
- Willem Einthovenin jalanjälillä

Riku Lehtomäki

Inkubiitti vaihdossa - Riku Lehtomäki
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vät labroihin ja yrityksiin tekemään työharjoittelua. Professorit ottavat yleensä myös
mielellään ulkomaalaisia ryhmiinsä tekemään
projekteja opintopisteitä vastaan. Kaiken
kaikkiaan kurssit tuntuvat todella hyvin järjestetyiltä ja jokaisella maisterivaiheen kurssilla
on opetuskielenä englanti
— välillä tosin
hämmentäJoka torstai aivällä hollantilaisella aksennejärjestöt järtilla.

”

jestävät BMElafkan kellarissa
’borrelin’ eli social drinkingin

Eindhovenin tunnetuin taideteos, Flying Pins
Lähdin alkusyksyllä 2011 opiskelijavaihtoon
ja olen nyt ollut reilu puoli vuotta opiskelemassa Eindhovenin teknillisessä yliopistossa, Hollannissa. Matkan aikana olen tavannut
paljon upeita teekkareita ympäri maailmaa.
Ensivaikutelmani kaupungista oli Espoo ilman
Helsinkiä, jonka keskusta on Tapiola, Keilaniemi ja Otaniemi yhdistettynä pienelle alueelle
— ja samaa mieltä olen kyllä edelleen. Hollanti on itse asiassa hyvin samantyylinen maa
kuin Suomi, joten joku voisi ilkkua ettei tämä
mikään kulttuurivaihto ole. Olenkin täällä kuin
kotonani.
Kaupungista sanotaan, että se on ”pieni ja
ruma teollisuuskaupunki Etelä-Hollannissa”.
Ihmisistä toisaalta sanotaan, että nämä ovat
hollantilaisista leppoisimpia tai ns. happy-golucky tyyppisimpiä, jonka voi kyllä aistia kaupungin ilmapiirissä. Vaikka mitään kulttuurishokkia ei missään vaiheessa olekaan tullut,
olen oppinut vähintään yhtä paljon suomalaisesta kulttuurista kuin hollantilaisestakin. Sanotaan, että suomalaiset ovat hullua kansaa,
mutta hollantilaiset ovat vähintään yhtä hulluja — joskin eri asioissa.
Kaupungissa on mahtava opiskelijaelämä.
Joka torstai ainejärjestöt järjestävät BME-laf-
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kan kellarissa ’borrelin’ eli social drinkingin,
mistä päädytään illalla jatkoille Stratumseindille, keskustan baarikadulle. Kaupungissa on
noin 30 000 opiskelijaa, joka vastaa 13 % kaikista asukkaista. Myös kansainvälisiä opiskelijoita on todella paljon ja Erasmus-opiskelijat
pitävät paljon yhteyttä keskenään.

Myös opiskelumentaliteetissa on eroa
Suomeen verrattuna. Täällä
on ihmiset ovat selvästi innoissaan opiskelemastaan alasta ja uskaltavat jakaa mielen
kiintoisia asioita luentojen ulkopuolella pelkäämättä leimaantumista nörtiksi. Vastaavaa
innostuneisuutta tulisi saada tartutettua biolaisiin Suomessakin enemmän.

Technische Universiteit Eindhoven, päärakennus
tioteknologiaa) opiskelevilla ihmisillä on, mikäli on valmis tekemään paljon töitä. Ainakaan täällä ei ole häpeä näyttää innostustaan
muille, mikä parhaassa tapauksessahan tarttuu muös muihin. Ja on täällä meinaan hauskaakin ollut!

Täällä näkee kuinka paljon mahdollisuuksia
lääketieteellistä tekniikkaa (tai bioinformaa-

Stratumseind - 150 m pitkä baarikatu on
täynnä opiskelijoita joka torstai
Aloitin täällä keväällä harjoittelun lääketieteellisen
signaalinkäsittelyn
ryhmässä
ja tavoitteena on saada ryhmän kehittämä
prototyyppi vielä kevään aikana sairaalaan
keskosten tehohoitoyksikköön oikeisiin mittauksiin. Paikallisilla maisterivaiheen opinnot
on jaksotettu siten, että syksyisin on tarjolla
enemmän kursseja ja keväällä ihmiset siirty-

BME-lafkan kellarissa on biolaisten baari.
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S’napsi testaa : Halpislonkerot - Sirius Vuorikoski
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S’napsi testaa
Halpislonkerot

S’napsi testasi kahdeksan Suomessa saatavilla olevaa ns. halpislonkeroa, eli kauppojen omia merkkejä
edustavia juomia, jotka sopivat brändilonkeroita paremmin opiskelijakukkarolle. Testaajien lonkerotausta
vaihteli. Arvosteluasteikko oli nollasta (0) viiteen (5). Lopulliset pisteet ilmoitetaan testaajien antamien
pisteiden keskiarvona. Maistelu suoritettiin sokkotestinä. Arvostelut ovat maistamisjärjestyksessä. Tähän
muutosnumeroon loppuvat S’napsi testaa –palstan (alkoholi)juomatestit. Ensi numerossa luvassa jotain
aivan muuta.
Karlens Lime
Väri oli häiritsevä. Haju oli luotaantyöntävä,
jopa hävytön. Maistui litkulta ja tiskivedeltä.
Maku jakoi mielipiteitä voimakkaasti. Useat
testaajat lahjoittivat juomansa pois niille, joille maistui paremmin.
Kommentit:
”Sitruunafairya.”
”Ei voi juoda.”
”Aika mahtava.”
2,11 € / 0,5 l
2,06 pistettä
keskihajonta 1,45
Karlens Appelsiini (Lidl)
Haju kohtalaisen paha, jopa oksennuksinen.
Maistui testaajien suussa simalta, appelsiinilta ja Jaffalta.
Kommentit:
”Haisee mun tekemältä appelsiinikiljulta.”
2,11 € / 0,5 l
2,44 pistettä
keskihajonta 0,60
Karlens Grape Light
Tuoksui tiskivedeltä. Maku selkeästi perusgreippi. Kukaan maistajista ei tunnistanut juomaa kevytlonkeroksi.
Kommentit:
”Hyi vittu miten pahaa.”
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2,11 € / 0,5 l
2,06 pistettä
keskihajonta 0,62
Rainbow Karpalo
Eräs testaaja tunnisti itsevarman oloisesti
mauksi mansikka-carambolan (toim. huom.
testaaja lienee sekoittanut tuotteen vadelmacarambola –siideriin). Muidenkin testaajien
suussa maistui mansikka. Lonkeron maussa
ei ollut mitään häiritsevää, mistä se sai maistajilta kiitosta.
2,10 € / 0,5 l
2,84 pistettä
keskihajonta 0,57
Pirkka Greippi
Voimakas greipin haju. Tuote sai kiitosta siitä,
että haju oli selkeä. Testaajat tunnistivat, että
kyseessä ei ollut light-juoma. Osaa testaajista
koki maun miellyttäväksi, osa ei.
1,66 €, Plussa-kortilla 1,49 € / 0,5 l
2,56 pisteettä
keskihajonta 1,11
Rainbow Kulta
Tölkkiä avatessa kasvoja vasten leuhahti oksennuksinen lemahdus. Osa tunnisti hajusta
energiajuoman. Maku oli osan mielestä hajua
parempi, usean mielestä kuitenkin suorastaan ällöttävä. Maku toi testaajille mieleen
toffeen, karkin ja kissankusen. Erään testaajan mielestä parempaa kuin Olvin Kultalonke-

S’napsi
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S’napsi testaa : Halpislonkerot - Sirius Vuorikoski

ro. Jakoi voimakkaimmin mielipiteitä.
2,10 € / 0,5 l
2,44 pistettä
keskihajonta 1,88
Pirkka Karpalo
Maistui mansikalta ja hapotetulta Mehukatilta, ei oikeastaan lonkerolta. Erään testaajan
mielestä maistui paremmalta ensimmäiseen
testilonkeroon verrattuna.
Kommentit:
”Hyi helvetti.”

Testin voittajaksi selviytyi Pirkka Karpalo Rainbown karpalolonkeron pitäessä kakkossijaa.
Testaajat olivat keskihajontojen perusteella
yksimielisiä kärkikaksikosta. Kolmanneksi selviytyi Pirkan greippilonkero, joka kuitenkin jakoi mielipiteitä. Greippilonkeroissa oli suuria
eroja. Testaajat arvostivat greippilonkeroissa selkeää makua. Greippilonkerot kuitenkin
maistuivat helposti tiskivedeltä eivätkä olleet
tarpeeksi hapokkaita. Huomionarvoista on se,
että yhtä poikkeusta lukuun ottamatta pisteet
olivat kakkosen ja kolmosen välillä, eli suuria
eroja lonkeroiden välillä ei ollut. Keskihajonnoista kuitenkin nähdään, kuinka paljon lonkerot jakoivat mielipiteitä.

Huomioita: Tuotteessa on pakkausselosteen
mukaan porkkanamehutiivistettä.
1,66 €, Plussa-kortilla 1,49 € / 0,33 l
2,88 pistettä
keskihajonta 0,54
Rainbow Grape
Osa testaajista ei olisi halunnut maistaa koko
juomaa hajun perusteella. Tiskivetinen. Kamala jälkimaku. Osan mielestä maistui geneeriseltä greippilonkerolta, kun taas toisten
mielestä maku muistutti oksennusta (toim.
huom. kenties ne ovat sama asia). Epäiltiin
light-tuotteeksi.
Kommentit:
”Tää on se, minkä takia vihaan lonkeroa.”
2,10 € / 0,5 l
0,38 pistettä
keskihajonta 0,65

Lonkero eli Long drink on suomalainen alkoholijuoma, jota tuotteistettiin vuoden 1952
olympialaisia varten. Tämä pullo onkin jo ehditty testata. Kuva Niklas Montonen.
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Kipparin kuulumiset - Iina Yrjänä
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Kuvia alkuvuoden varrelta - Kyösti Jylhä ja Anton Hult

Kipparin kuulumiset

Pohdi hetki kysymystä: ”Mitä haluaisin muuttaa itsessäni?”
Mitä todennäköisimmin vastauksesi ei ollut
”En mitään”. Jostain kumman syystä emme
voi koskaan katsoa peiliin ja olla aivan totaalisen absoluuttisen tyytyväisiä omaan itseemme. Löydämme aina jotain parannettavaa
saavutuksistamme, ulkonäöstämme tai elintavoistamme. Aina löytyy se jokin, joka rikkoo sen täydellisen ideaalikuvan itsestämme.
Tällä tyytymättömyydellä on kaksi puolta, toisaalta se saa meidät pyrkimään parempaan
suuntaan, muuttamaan elintapojamme tai
toimintaamme, jotta saavuttaisimme tämän
paremman version itsestämme. Toisaalta
taasen saatamme päätyä jahtaamaan kangastusta, joksi emme oikeasti koskaan pysty
muuttumaan.

~

~

Iina Yrjänä

voitteet järkevissä mitoissa. Toisinaan on sallittua, melkeinpä suotavaa, pitää ihan rehellinen vapaapäivä kilpajuoksusta täydellisen
minänsä kanssa, ottaa rennosti ja hymyillä
sille kaverille siellä peilissä.
Toivotan kaikille oikein aurinkoista kevään alkua ja muistakaa palkita itseänne saavutuksistanne!

Tavoitteiden asettaminen itselle on hyvä
asia, kunhan antaa itselleen aina välillä luvan
saavuttaa ne — eli toisin sanoen pitää ne ta-
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Kaupallinen tiedote
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Miestaneeli
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Miestaneeli

Jo muinaiset foinikialaiset ihannoivat viisautta, jonka Cosmopolitanin Miespaneelipalsta jakoi tavalliselle kansalle. S’napsiin ei ole vuosien varrella kuitenkaan kehittynyt vastaavaa, arjen kommervenkkejä pohtivaa palstaa. Miestaneeli pyrkii
täyttämään muun muassa tämän aukon. Miestaneeli-palsta on S’napsin upouusi
säännöllisen epäsäännöllisesti ilmestyvä osio, jossa lukijat voivat esittää erilaisia
elämää suurempia kysymyksiä saamatta niihin kuitenkaan mitään järjellistä tai
totuudenmukaista vastausta. Miestaneelilla on pitkä historia ja se onkin ilmestynyt
jokaisessa vuoden 2011 jälkeen painetussa S’napsissa. Miestaneeli koostuu joukosta
anonyymisti esiintyviä killan jäseniä (onko tämä nyt se tyhjä joukko?).
Miestaneeli,
Olen
20-vuotias,
165cm pitkä ja painan
42kg. Olenko läski?
Voiko yksikään mies
enää kiinnostua minusta?

TTER tukee hankkeita, jotka tavoittelevat
tähtiä, saavat muut innostumaan mukaan,
kuuluvat ja näkyvät. Löytyykö koko Aalto-yhteisön paras idea juuri sinun kaveriporukastasi?
Miestaneeli

-Tonnikeiju

Hei Tonnikeiju,

Kevään 2012 II hakukierroksen DL:

sunnuntai 1.4. klo 23.59.
UUTTA!
Jatkuvan haun kautta voit hakea pieniä avustuksia (korkeintaan 300€)
nopealla aikataululla milloin vain
lukukauden aikana! Katso lisätiedot
nettisivuilta.
Lisätietoja: tter.ayy.fi
20

Laskelmieni mukaan painoindeksisi on siinä
15,4 paikkeilla, joten nimimerkkisi on melko
osuva. Nimimerkkisi on muuten melko jännittävä oksymorooni. Painoindeksi on kuitenkin
lähinnä viitteellinen arvo. Suhteellisuusteorian mukaan massasi lähenee ääretöntä vauhtisi lähentyessä valonnopeutta. Mitäpä jos
kokeilisit vain kulkea hitaammin. Sopiva nopeus lienee tuntiviisarin nopeus solubiologian
tunnilla.

Miestaneelilta voiskin kysyä aiheesta että
”Onko seksin myynti laitonta? Entä jos myyjänä on mies? Onko otaniemessä markkinoita
mieshuoralle?”
-Anonyymi
Kaikkihan sitä myy, mutta markkinoilla on
tällä hetkellä suuri ylitarjonta, joten omaa tavaraa voi olla hankala saada kaupaksi. Yleensä seksiä ostetaan ravintolailloilla, drinkeillä,
koruilla tai seksillä. Kaupankäynti tapahtuu
usein raamatun oppien mukaan miehen ja
naisen välillä, mutta nykyisin on yhä trendikkäämpää seurata antiikin kreikkalaisten
oppeja.

On olemassa myös miehiä, jotka pitävät erityisesti hieman tuhdimmista tytsyistä ja tuppaavat jopa pyrkimään lihottamaan neitojaan
(ks. 4D-dokumentti: Lihottajat). Toivosi ei siis
ole kokonaan menetetty.
PS: Aika vanhakin vielä olet. Eikös ne niin
sano että 17-vuotiaana tyttö on kauneimmillaan. Olitko muuten tyttö?

Nuori mieshoro soittamassa vanhemman mieshenkilön pilliä
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Mieshuorallehan on aina käyttöä arjen pikkuaskareissa. Miestaneelikin käyttää silloin
tällöin mieshoron palveluita, mutta tällä hetkellä miestaneelin vakkarihoro on Hollannissa
ottamassa oppia alan ammattilaisilta. Otaniemen mieshuoramarkkinat lienevät jo sen
verran täynnä että omaa markkinarakoa voi
olla haastavaa löytää. Otaniemessä mieshorot tunnetaan tuttavallisemmin rattopoikina.
Heidän kattojärjestönään toimii Ratto-seura,
jota johtaa suuri Kakka.
--Parantavatko innovatiiviset rajapintainnovaatiot vastuunalaisia kontradiktioita universaalista näkökulmasta katsoen?

Miksi miehet eivät ymmärrä, että ensituttavuutta naiseen ei kannata tehdä takaapäin?
-Silmäpelaaja
Selitys tähän on melko yksinkertainen. Koko
ikänsä miehille on painotettu silmäkontaktin
merkitystä ensivaikutelman luomisessa. Suomalaisilla naisilla on useinmiten joko vihreät
tai siniset silmät. Kuitenkin useita miehiä kiinnostavat enemmän hieman eksoottisemmat
ruskeat silmät. Tästä syystä takaapäin lähestyminen tuntuu monen mielestä luontevammalta. Miehillä lienee siis jonkinlaiset silmäpelit mielessä.
--Miksi naiset eivät ymmärrä, että tuttavuutta
naisen kanssa ei kannata tehdä edestäpäin?

-Virpi

-Anonyymi

Eivät paranna.
--Miksi miehet yrittävät iskeä vaikka selkeästi
pitäisi olla nähtävissä ettei flaksi ole käymässä. Tämä on reaaliaikainen kysymys suoraan
Servin mökistä miesten piirittäessä minua.
-jäärouva

Naisille edestä päin lähestyminen tuntuu
olevan helpompaa. Joidenkin teorioiden mukaan tämä johtuu ns. ’puskurivyöhykkeestä’
naisten etupuolella, joka vaimentaa mahdollisia iskuja. Yllättävä takaa päin lähestyminen
kuitenkin toimii useinmiten paremmin. Tällöin
Tamia lainatakseni, ’momentum on hyökkääjällä’.
---

Hyvä jäärouva,
Tämä on reaaliaikainen vastaus kiltiksen sohvalta. Jo muinaisilla roomalaisilla oli tapana
piirittää kohdettaan. Piirittämistä voi monella
tapaa verrata kalastamiseen: yleensä flaksi ei
käy, mutta silti siihen kulutetaan useita tunteja päivässä. Piirittämiseenkin liittyvät tiiviisti ns. ’kalajutut’. Kuten kalastamiseen, myös
piirittämiseen liittyy myös erilaisten vieheiden käyttäminen. Nyrkkisääntönä voidaan
pitää että suuremmalla ja värikkäämmällä
vieheellä käy parempi flaksi. Muinaiset roomalaset saattoivat piirittää kohdettaan jopa
vuosia. Kyllä siinä jo vahvempikin luovuttaa
edes säälistä.
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Silloinkin kun miehet lähestyvät edestä päin,
miksi he tulevat takaperin?
-Anonyymi
Kyllähän vanha kunnon moonwalk aina tekee
vaikutuksen! Jos televisiota uskoo, toimii se
naisten lisäksi myös poikalapsiin.
[Lähetä oma kysymyksesi Miestaneelille
osoitteeseen avautumisia@inkubio.fi.]
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Valmistuneet inkubiitit

Älä nablaa kissaasi!

∇

Valmistuneet inkubiitit:
Tekniikan kandidaatit
Halme Hanna-Leena
Vaihesynkroniaan perustuvat toiminnalliset aivoverkot
Kuusi Eero
Matalan kitkakertoimen saavuttaminen timantinkaltaisella hiilipinnoitteella
Mäkelä Sasu
Elokuvan esittäminen toisen henkilön perspektiivistä - ohjelman kehittäminen ja menetelmän
käyttömahdollisuudet tutkimuksessa
Nieminen Eemi
Biohajoavat muistipolymeerit
Somani Juhi
Systems Biology Methods to Study Naive T Helper
Cell Activation on a Transcriptome Level

Valmistuneita inkubiittejä:

Valli Aino
Musiikkiharrastuksen vaikutus 13-vuotiaiden esitietoiseen duuri-molli-erotteluun
Diplomi-insinöörit
Bique Anna-Maria
High Frequency Gamma Oscillations in Children Ocular Artifacts in the EEG or the Material Concomitant of Cognitive Processes?
Jenu Saana
Comparison between Patient Spirometry and Ventilator Spirometry

Kotiranta Olli
Amperometrisen välittäjäaineanturin karakterisointilaitteiston suunnittelu ja toteutus
Laajala Essi
Tyypin 1 diabeteksen biomarkkerit ihmisen kokoveren transkriptomissa
Osmala Maria
Regularized Modelling of Dependencies between
Gene Expression and Metabolomics Data in Studying Metabolic Regulation
Saastamoinen Joni
Influence of the Solute’s Molecular Weight Distribution on the Spinnability of Cellulose-ionic Liquid
Solutions
Sannholm Fredrik
Automated Treatment Planning in Magnetic Resonance guided High-Intensity Focused Ultrasound
Torvinen Anna
Development of Information Security Services for
Finnish Healthcare Organizations
Turunen Teemu
Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli
Weckman Kenneth
Performance of Friction Based Locking Mechanism
Used in Implantable Actuators

Killassa
tapahtuu:
10.3. Apoptoosi VIII
@ Design Factory
11.3. Nekroosi @ Rantasauna
21.3.-23.3. Biokeppana
28.3. Jokeri-excu ja saunailta
8.4. S’napsi 2/2012 deadline
11.4. Wappusitsit @ Smökki
18.4. Mendor Oy -excursio

Lisäksi
- Kulttuuritapahtuma huhtikuussa, seuraa viikkomailiasi
- Hallituksen kokoukset
maanantaisin klo 16
- BECS Café parittomien viikkojen perjantaisin klo 14
- ELEC-laskutupa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 16

