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Innovaatioita
innovoinnin

ehdoilla
Melko kuvaavaa Aalto-yliopistolle on sen 
koko historian ajan ollut, että yliopiston yksi 
työnimistä oli alun perin innovaatioyliopisto. 
Tavallinen opiskelija tai työntekijä törmää sa-
naan tuon tuosta: yliopisto brändää sanaa pu-
heissa, esitteissä ja kaikessa toiminnassaan. 
Kuulostaa hienolta, ärsyttää monia.

Sivistyssanojen taakse piiloudutaan mie-
lellään, kuulostavathan ne hienolta ja omia 
kykyjä, tai kykenemättömyyttä, voi piilottaa 
näiden sumuverhoon. Moniko oikeasti kuiten-
kaan voi määritellä tämän sanan? Onko ken-
ties ollut tarkoituksena, että Aallon innovointi 
on yhtä laaja-alaista ja henkilökohtaisen nä-
kemyksen mukaista, kuin sanalta voi olettaa-
kin? Aallon strategiassa innovointi mainitaan 
19 kertaa. On strategiassa sentään suomea-
kin, kannattaa lukaista.

Olen itse alkanut kovasti miettiä saavutetaan-
ko innovaatioita painostamisella. Uudistuksel-
lisuutta ruokkisi se, että voi rauhassa tehdä 
työnsä virikkeikkäässä ympäristössä. Omia 
ajatuksia heräisi, jos laadukas ohjaus yhdis-
tettäisiin luovaan ongelmanratkaisuun. Ideoi-
ta syntyisi mielekkäisiin osakokonaisuuksiin 
jaetuissa tehtävissä, joita tehdessä ajankul-
kua ei edes huomaisi. Jatkuvalla sanahelinällä 
ja vouhkaamisella sen sijaan omakin mielen-
kiinto tukehtuu. Kaiken takana pitäisi olla kou-
lun tarjoamat mahdollisuudet, ei painostus. Ei 
lapsiakaan tarvitse käskeä innovoimaan itsel-
leen tekemistä, jos ympäristö on sopiva!

En halua kritisoida yliopiston ideaa tekniikan, 
taiteen ja kauppatieteiden yhdistämisestä. 
Uskon, että kunhan koulujen katot hiljalleen 
yhdistetään yhdeksi katokseksi, saadaan ai-

kaan jotain hienoa – olkoon se sitten vaikka 
sitä innovointia. Mitä ihmettelen, on strategi-
an liiallinen painottuminen jatko-opintoihin ja 
tutkimukseen. Jos perusopinnoissa totutaan 
tylsään puurtamiseen, miten into saadaan sy-
tytettyä myöhemmin? Tällä rintamalla on on-
neksi tulossa uudistuksia, joista lisää eetosta 
ja paatosta ”opintomestarin terveisissä”.

Olen itse lähdössä pian kohti kalifornialaista 
yliopistoa parin kuukauden tutkimusmatkalle. 
Kyseisessä koulussa painotetaan jotain syväl-
lisempää: intohimoa (engl. passion). Aallon 
himoitsemat innovaatiot syntyvät mielestäni 
intohimon kautta. Taas nousee siis suomipoi-
ka puuhun takaperin.

Mika Mäntykangas, päätoimittaja

Kana ja tipuja. Kuva Ann-Marie Joensuu
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Opintomestarin terveiset // Petteri ParkkilaPuheenjohtajan palsta // Juulia Suvilehto

OPINTOmestarin
terveiset
”Kandiuudistus” sanana on kärsinyt vuoden mittaan jon-
kinlaisen inflaation. Moni asia liikkuu opiskelijoiden kes-
kuudessa lähinnä huhupuheena, ja näkemyksiä aiheesta 
saattaa olla sen verran runsaasti, että vähempikin saa 
pään sekaisin. Onko kyseessä herrojen kabineteissa 
junailema salaliitto vai mahtava tilaisuus lähteä kehit-
tämään opetusta ja sen laatua puhtaalta pöydältä? Ky-
symykset ovat esimerkkejä kahdesta varsin erilaisesta 
ajatusmaailmasta.

Sanotaan näin, että kumpikin ajatus voi johtaa helposti 
metsään. Vuonna 2013, jolloin uudet biofuksit aloittavat 
uudessa Sähkötekniikan korkeakoulun kandidaattiohjel-
massa pääaineenaan bioinformaatioteknologia, ei ope-
tuksessa itsessään voida olettaa tapahtuvan radikaaleja 
muutoksia. Kurssien laatuun ja rakenteeseen voi aina 
ottaa kantaa, mutta ihmisten luonteeseen ei. Opetuksen 
laadun parantaminen on pitkäaikainen prosessi, joka 
kestää vuosikausia, ei yhtä vuotta. Muutoksia on tapah-
duttava professorikunnassa sekä etenkin uusissa viran-
täytöissä tulevissa professoreissa kohti opetusmyön-
teisempää ilmapiiriä. Opetusmyönteisellä ilmapiirillä 
tarkoitan etenkin halua luoda paras mahdollinen opetus 
kandidaattitasolle, jossa diplomi-insinöörin henkinen 
kypsyminen vaatii erityistä tukea.

Aallon nykyinen linja on yksinkertaistaa kandidaattiopin-
toja kapeammaksi putkeksi, jossa ammatillisen osaami-
sen kartuttaminen siirretään maisteriopintoihin. Tämän 
vuoden tammikuussa etenkin kiltojen juuri aloittanei-
den opintovastaavien ja vanhempien aktiivien niskaan 
kaadettiin sanko kylmää vettä. Rehtori Airilan johdolla 
Aallon rehtoraatti esitti kantansa, jonka mukaan Aalto-
yliopiston kullakin tekniikan alan korkeakoululla pitäisi 
olla yksi hakukohde vuonna 2015 alkaen. Tämä myös 
tarkoittaa, että tuotantotalouden, teknillisen fysiikan 
ja bioIT:n kaltaisten brändiohjelmien näkyvyys uraansa 
suunnitteleville lukiolaisille halutaan korvata yhteisellä 
Aalto-brändillä. Lopullisena tavoitteena olisi, että kaikki 
kandiopiskelijat opiskelisivat samat opinnot, ensin kor-
keakouluittain, ja lopulta jopa Aalto-tasolla. Opiskelijoi-
den närkästys oli ilmeinen ja aivan aiheellinen. Skepti-

Ihmisen, varsinkin opis-
kelijan, elämään mahtuu 
jos jonkinlaisia mörköjä. 
On tenttimörkö ja DL-
mörkö. On kaikilla-muilla-
on-kivempaa-mörkö ja 
entäs-jos-en-kelpaakaan-
mörkö. On pieniä mör-
köjä ja isoja mörköjä. On 
mörköjä jotka syövät suk-
kaparien toisen puoliskon 
ja mörköjä jotka syövät 

unelmia. Miten näihin mörköihin pitäisi suh-
tautua?

Erityisesti meille biolaisille (ainakin minulle!) 
on tuttu epäonnistumisen mörkö. Ei siksi, että 
epäonnistuisimme niin paljon, vaan siksi että 
emme oikein osaa epäonnistua. Suurin osa 
meistä on tottunut onnistumaan, erityisesti 
akateemisissa yhteyksissä. 

Pidemmän päälle jatkuva onnistuminen ei kui-
tenkaan ole terveellistä tai edes mahdollista. 
Kun ensimmäinen suurempi epäonnistuminen 
sitten tulee vastaan, puuttuu meiltä kyky kä-
sitellä asiaa. Epäonnistumista kannattaakin 
tarkoituksella harjoitella, aloittaen pienistä ja 
vähemmän tärkeistä jutuista. Harjoittelemal-
la voit kerätä rohkeutta mokata ja ymmärtää, 

että isommatkin kömmähdykset ovat vain 
osa elämää. Ei se ole niin vakavaa. 

Kun epäonnistumisen taito on plakkarissa 
voitkin lähteä kohtaamaan uusia mörköjä: jos 
tyhmäksi leimautuminen pelottaa, kysy reip-
paasti luennolla tai laskareissa epäselväksi 
jäänyttä kohtaa. Jos et oikein osaa tutustua 
ihmisiin, mene yksin tapahtumaan jossa et 
tunne ketään. Uskalla uskaltaa! Pahin mikä 
voi tapahtua, on mörön näkeminen lähietäi-
syydeltä.

Siis leuka rintaan ja kohti uusia mörköjä!

Esiintymiskammoinen lukkari ja oman elä-
mänsä mörkö,

Juulia Suvilehto
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BIONER ry // Sini MokkilaOpintomestarin terveiset // Petteri Parkkila

juhlistaa yleensä isohkoilla vuosijuhlilla. Vuo-
den kovin juttu ja Se, mistä Bioner TTY:lläkin 
parhaiten tunnetaan, on kuitenkin NamiAp-
pro, eli herkuttelutapahtuma, jossa approkon-
septin tapaan kierrellään tamperelaisia kahvi-
loita ja vedetään kirjaimellisesti sokeriöverit.

Perusbiolainen eli perus-Paavo etenee opin-
noissaan mukavaan tahtiin. Luentojen skip-
paaminen on kuitenkin tavallista, koska kilta-
huone on niin mukava. Muun muassa Guitar 
Heron pelaaminen ympäri päivän on suosit-
tua. Tosin tästä syystä esimerkiksi allekir-
joittanut suunnittelee oikein kunnon lekan 
hankkimista kiltahuoneelle. Perus-Paavo ovat 
myös mukavan huumorintajuinen. Esimerkiksi 
fuksien wappujäynät ovat kaikkina killan his-
torian aikoina olleet pidettyjä, mistä on saa-
nut TTY:llä kovan jäynämaineen. Perus-Paavo 
osallistuu myös vähintään kerran elämässään 
maailman parhaaseen tapahtumaan eli Re-
komBIOnaatioon, jonka Bioner muuten järjesti 
ensimmäisen vuonna 2009. Ensi syksynä siis 
nähdään taas Tampereella! Nucleuslaiset ja 
inkubiolaiset ovat perus-Paavolle rakkaita. <3

Teksti: Sini Mokkila, pj. 2011
Verkkosivut: www.bioner.fi

Bioner on Tampereen teknillisen yliopiston 
biotekniikan koulutusohjelman opiskelijois-
ta koostuva noin kuusivuotias kilta. Nimi on 
muiden bioalojen tavoin mediaseksikäs, jo-
ten väki on perin tasokasta. Vuosittainen si-
säänotto on nelisenkymmentä höpönassua, 
mutta syksyllä paikalle saapuvien määrää ei 
kukaan osaa ennustaa, ja väitetään, etteivät 
edes lääkiksen vuosittaiset pääsyrajat kor-
reloi siihen. Killan jäsenmäärä on pysytellyt 
sadan tienoilla jo useamman vuoden. Suku-
puolijakauma on noin puolet ja puolet ja kil-
tahuone hyvin pieni, joten pariutuminen on 
varsin helppoa ja suosittuakin.

Bionerin haalarit ovat kultaiset ja uuden suku-
polven (< 5. vsk) tunnistaa valkokarvareuna-
hupusta. Selkää koristaa Bionerin logo, jonka 
keskellä möllöttää killan maskottiotus Paavo. 
Bioner järjestää vuosittain perinteisiä teek-
karitapahtumia liittyen opiskeluun, liikuntaan 
ja opiskelustressin nollaamiseen. Näitä ovat 
esimerkiksi rennot opintoillat ja proffasauna, 
sählyturnaus ja kyykkäkarsinta, excut, sitsit 
ja pikkujoulut. Spesiaalimpia tapahtumia ovat 
syksyiset Biolympialaiset, leikkimieliset ur-
heilukilpailut, Kiltakahvit, eli periodikohtainen 
rennohko tilaisuus, jossa opiskelijat ja ope-
tushenkilöstö kohtaavat, sekä Bioseminaari, 
jossa alan yritykset pääsevät esittäytymään 
opiskelijoille. Ikävuosiensa karttumista Bioner 

Toinen keino on yhtenäistää pääaineen sisäi-
set opinnot, ja tähän malliin on myös bioIT:n 
kehitystyöryhmä päätynyt. Alkuperäisissä 
suunnitelmissa uuteen viidenkymmenen 
opintopisteen pääaineeseen oli tulossa puolet 
yhteisiä opintoja sekä neljä nykyisen kaltaista 
”moduulia”, joita kutsuttiin pääainesuunniksi. 
Edessä oli väistämätön ongelma: bioIT tulisi 
jo itsessään olemaan pääaine, jossa olisi neljä 
pääainesuuntaa. Biotroniikan pääainesuunta 
oli ongelmallinen, sillä sen pitäisi valmistaa 
sekä bioadaptiiviseen tekniikkaan, mikro- ja 
nanotekniikkaan että elektroniikkaan ja laite-
tekniikkaan. Nämä eri suunnat vaativat opin-
noilta hyvin eri asioita ja niiden kaikkien mah-
duttaminen 25 opintopisteeseen erilaisiksi 
paketeiksi ei onnistunut. Pääainesuuntien 
sisäiset suuntaukset sotivat koko kandiuudis-
tuksen ajatusta vastaan. Ratkaisuksi löydet-
tiin kaikille yhteiset pääaineopinnot.

En aluksi pitänyt ajatuksesta, että kaikki 
biolaiset opiskelisivat samat opinnot. Mihin 
jää erikoistuminen? Sivuaineopintoihinko? 
Olen päätynyt kuitenkin siihen, että tämän-
kaltaisessa opintojen yhtenäistämisessä on 
huomattavasti järkeä. Nykyiset kandidaa-
tinopinnot ovat varsinkin pääainetasolla liian 
spesifejä, huonosti järjestettyjä ja kohtuutto-
mia suorittaa tavoiteajassa. BioIT-opiskelija 
hyppii eri laitoksilla monilla eri kursseilla, 
joilla on kummallisia esitietovaatimuksia, ja 
luennoitsijat eivät edes tajua, miksi bioIT-
opiskelija on paikalla. Opiskelijoiden välinen 
yhteistyö lopahtaa fuksivuoden jälkeen lähes 
eksponentiaalisesti. Opintojen suunnittelu on 
liian hankalaa. BioIT-kandidaatin pitäisi osata 
bioinsinööritieteiden perusteet, eli ymmärtää 
ihmisen rakennetta ja mittaamista, solutason 
biofysikaalisia prosesseja, kemiaa, koesuun-
nittelua ja niin edelleen. Mikäli jokainen bioIT-
pääaineeseen sisällytetty pakollinen kurssi on 
mielekäs, hyvin järjestetty ja tukee bioinsi-
nöörin osaamista, olen vakuuttunut siitä, että 
opiskelija hyötyy opinnoistaan. Tämä vaatii 
kuitenkin suurta panostusta opintojen laadun 
tarkkailuun ja jatkuvaan kehittämiseen. Ei ole 
mitään epäilystä, etteivätkö bioIT-opiskelijat 
siihen kykenisi.

sen näkemyksen mukaan kyseinen ”herrojen 
kabinettipäätös” on kiveen hakattu ja kiltojen 
tulevaisuus pelkkinä ainejärjestöinä sen seu-
raus.

Sittemmin paniikki on hieman laantunut, ja 
tunnelmat ovat selvästi odottavat. Vuoden 
2013 kandidaattiohjelman sisällöt ovat vaa-
tineet edunvalvojilta runsaasti huomiota. Li-
säksi yleinen näkemys on, että tällaista uu-
distusta ei ole tulossa ainakaan 2015. Kyse 
on Aallon pidemmän tähtäimen strategiasta, 
joka tuskin onnistuu näin lyhyellä varoitus-
ajalla. Tähän on kuitenkin turha tuudittautua. 
Asenteet ja pyrkimykset oman korkeakoulum-
me sisällä ovat tähän suuntaan menossa, ja 
kandiuudistuksen kohdalla puhunkin tästä 
termillä ”opintojen yhtenäistäminen”. Opin-
tojen koulutasoisen yhtenäistämisen vuoksi 
ei ole niinkään selvää, etteikö Aallon visioon 
Sähkötekniikan korkeakoulussa oltaisi pääty-
mässä.

Kaikilla on oma mielipiteensä siitä, millainen 
täydellisen kandidaattiohjelman rakenteen 
pitäisi olla. Nämä mielipiteet usein jakautuvat 
yhtenäistämisen eri tasoille. Yhteiset opin-
not koko Sähkötekniikan korkeakoulussa ovat 
ääripää, jossa erilaisten insinöörialojen erot 
on häivytetty lähes täysin. Tämän ja nykyi-
sen mallin välimuotona ollaan vuonna 2013 
päätymässä siihen, että perusopinnot ovat 
korkeakoulussa kaikille samat. Jo tämä kehi-
tys on ollut bioIT:lle jokseenkin ongelmallis-
ta, informaatioteknologian suunnalta (vanha 
TLT) on runnottu läpi lisää ohjelmointia fysii-
kan kustannuksella. Tässä aletaan selvästi 
lähestyä niitä rajoja, joita korkeakoulumme 
opintojen yhtenäistämisessä voidaan saavut-
taa ilman, että bioIT:n opintojen poikkitieteel-
lisyys ja omaleimaisuus kärsii merkittävästi. 
On sanomattakin selvää, että sekä hakukoh-
deaseman että bioIT-pääaineen säilyminen 
ovat avainasemassa, kun halutaan saada lah-
jakkaita terveysteknologiasta kiinnostunei-
ta opiskelijoita Aalto-yliopistoon jatkossakin. 
Olemme malliesimerkki koulutusohjelmasta, 
joka pyrkii rikkomaan sitä Kiinan muuria, jota 
eri korkeakoulujen välille ollaan rakentamas-
sa.

Kaveriainejärjestöt 
tutuiksi:

BIONER
 ry
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Márcia Vagos and João AndradeInkubiiteilla vaihdossa: A Portuguese perspective

cloaks for the first time – the moment was dif-
ferent, but the feeling was the same. 

The equivalent of Wappu in Portuguese uni-
versities is called “Queima das fitas”. It’s a 
whole week without classes during which the-
re are all sorts of academic events taking pla-
ce very day, such as serenates, “garraiada”, 
traditional academic music concerts, the stu-
dents parade and the great festival for eight 
days long! There are both national and inter-
national band concerts and, most important-
ly, litters and litters of cheap and good booze 
– drink all you can!!

We are staying in Finland until mid of July, so 
we still have some long pleasant time ahead 
of us! It was marvelous to see the transition 
of winter to spring, and the white and brown 
suddenly giving birth to blue and green. 
Spring time here is awesome with very long 
days and quite warm weather. We hope sum-
mer time will be as enjoyable or even better! 
We are very lucky to stay here during meet 
summer…it will definitely be the longest day 
of our lives!! From what we have lived and 
experienced here we can say that Finland is 
a great country to live in, and we are really 
loving our time here – even with salmiaki and 
maami, we definitely want to come back!

Kiitos

lity and recognition of this university. We are 
both working in Tietotekniika, doing research 
projects, and we were very well impressed 
with the facilities of the Science School.

When talking with some Inkubio students it 
was possible to compare Aalto’s Bioinforma-
tion Technology degree with our own Biome-
dical Engineering program. We came to find 
that though the names are different the study 
courses apparently are very similar, covering 
more or less the same subjects. So it was very 
interesting to actually meet finnish students 
studying on an equivalent program as we are 
and we could exchange some ideas about fu-
ture perspectives and professional preferen-
ces. 

Another highlight of our exchange period 
was the Wappu week. Wappusitsit with Inku-
bio was also actually our first sitsit, so it was 
lots of fun (from what we remember, at le-
ast!) Then the Wappu week was crazy running 
nonstop around all the events, like Hullo Jus-
si, capping of Amanda Statue, the picnic in 
Kaivopuisto... It was very cool to see finnish 
student life from a completely different angle. 
In particular, seeing the proud look in fresh-
men faces the moment they put the hat for 
the first time was kind of emotional even for 
us because it reminded us of our own time 
as first year students when we crossed the 

tiful natural landscapes coexhisting side by 
side in perfect harmony. Life here is very calm 
and pleasant, very different from our home 
towns. We soon became acquainted with 
the campus so it was very easy to meet new 
people around and get involved in student 
activities. There is much to do and see here, 
so it never gets boring! Of course, sauna was 
one of those experiences we were most loo-
king forward to, but also, going sauna took us 
more inside the Finnish culture and eventually 
became almost a habit for us. 

We met ”kv-vastaava” Inka soon after we ar-
rived and she was our first contact with In-
kubio. Short after that we got to know some 
other students in the afterparty of the annual 
ball. All the people we very nice and we felt 
welcomed among them. Our first time in sau-
na was actually in that same weekend, in 
Nekrosis – nice start! That day we also cros-
sed the frozen to the island – another funny 
experience.

Time went by fast and during or stay we had 
the chance to travel around to some places, 
like Lapland and Turku. Lapland was one the 
high moments here in Finland – the Santa Cla-
us village, winter sports, the reindeer, and 
most importantly, seeing the northern lights 
– it was a dream came true! It was a good 
opportunity to see more of Finland’s natu-
ral landscapes and discover the astonishing 
beauty of this country!

Another important reason for us to come stu-
dy here was of course the high teaching qua-

Inkubiitti
Inkubiiteilla vaihdossa: 
A Portuguese perspective

Marcia Vagos and Joao Andrade

Moi!

We are two international students from Por-
tugal that came to study in Aalto University 
this spring term under the Erasmus exchange 
program. In our home school, Faculty of Engi-
neering of University of Porto, we are taking 
a master degree on Biomedical Engineering.

We have chosen to come to Finland as our first 
Erasmus option because we wanted to experi-
ence living in a northern country, completely 
different from our own, and Finland seemed 
to be a good option. Even before deciding we 
heard a lot of interesting things about the stu-
dent life in Finland, and also about the high 
standards of quality of life here.

Our first impression of Finland was, of course, 
lots of snow! We had been waiting to see it 
for a long time, because in our towns it never 
snows – so we were completely euphoric!  Af-
ter that, the cold. However, we came of find 
out that it wasn’t that cold when we came, so 
the first couple of weeks were easily bearable. 
Helsinki is an amazing city, much bigger and 
prettier than it looks like from the pictures, 
so that too was a nice surprise. The city has 
much to offer and the people are incredibly 
nice and helpful. Night life is also great, many 
bars and clubs to choose from, full of live and 
good music. We soon found out that finnish 
culture and people, and even the food here is 
very different from ours, but the expectations 
were fulfilled!

Otaniemi is a wonderful place to study and 
live in – with a modern University and beau-
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neet kokevat lisäksi olevan juuri bioIT:ltä val-
mistuneita ja ylpeitä tästä, sen sijaan, että 
kokisivat olevansa kemisti-, fyysikko- tai säh-
köalumneja. Kalle toteaa, että muualtakin oli-
si voinut valmistua samoihin tehtäviin, mutta 
bioIT antaa kuitenkin laajemmat pohjat mo-
neen eri tehtävään.

Loppukevennyskysymys: BioDI, inkubio-
lainen ja lehmä heräävät samasta sän-
gystä. Mitä on tapahtunut?
”Perus Apoptoosi”, Kalle heittää. ”Voi lehmä 
parkaa!” Lissu nauraa perään.

BioDI:n jäseneksi toivotaan kaikkia bioIT:ltä 
valmistuvia. Lisätietoa yhdistyksestä osoit-
teesta www.biodi.info. Facebook-ryhmään 
ovat tervetulleita myös ne, joilla valmistumi-
nen on pian edessä. Jos kiltalainen on kiin-
nostunut jostain tietystä työtehtävästä, saa 
BioDIn hallitukseen ottaa vapaasti yhteyttä so-
pivan yhteyshenkilön etsimiseksi työelämästä.

Miltä biolaisten työllisyysnäkymät näyttävät?
”Emme tiedä ketään, joka ei olisi työllistynyt”, 
haastateltavat toteavat. Useimmat valmistu-

sauna jää toivottavasti perinteeksi”, sanoo 
Lissu. ”Haluamme itse myös tietää mitä muut 
valmistuneet tekevät töikseen. Se on hirveän 
mielenkiintoista.”

Koulutusohjelman ja alumniainejärjes-
tön perustamisen välillä ehti kulua ai-
kaa. Kuinka hyvin valmistuneet biolaiset 
on saatu kiinni?
Yhdistyksellä on tällä hetkellä noin 40 jäsen-
tä, ja valmistuneita koulutusohjelmasta on 
noin 70. Molemmat haastateltavat pitävät 
tätä hyvänä prosenttina, sillä koottuja yhteys-
tietolistoja valmistuneista ei ole ollut olemas-
sa ja kaikki eivät ole lähteneet edes jäseneksi. 
Kalle toteaa, että toivottavasti vastaisuudes-
sa saadaan yhteys kaikkiin valmistuviin.

Mitä tuleva DI hyötyy teidän jäsenenä 
olemisesta?
Kalle ja Lissu toteavat, että tapaamalla vanho-
ja ja uusia tuttuja, saa ideoita ja kuulee uusia 
asioita, joista ei ole ollut tietoinen. Hauskan-
pidon ohessa myös verkostoidutaan. ”Olen ai-
nakin itse fiilistellyt tässä viimeisen parin vuo-
den ajan miten konkreettinen hyöty siitä on, 
että on verkostoitunut. Sitä ei opiskeluaikana 
oikein osaa ymmärtääkään”, hehkuttaa Lissu. 
Kalle peräänkuuluttaa, että hauskanpito opis-
keluaikana on parhaita tapoja verkostoitua.

Onko työelämään kiire? ”Tunnetusti elämä 
ei lopu valmistumiseen”, Kalle toteaa heti. 
Hänen mukaansa valmistumista ei tarvitse 
hoputtaa, vaan mieluummin lukee mitä tyk-
kää ja tekee järkeviä kokonaisuuksia. Lissu 
on todennut käytettävyystutkimus- ja konsul-
tointityön antavan hänelle paljon: ”Työsken-
telyn tai opiskelun mielekkyys on tietenkin 
jokaisen subjektiivinen kokemus. Itse pidän 
paljon työelämästä – työ on monipuolista ja 
kiinnostavaa ja viikonloput aina vapaita”

S’napsi tapasi bioinformaatioteknologian 
opiskelijoiden alumniyhdistyksen BioDI ry:n 
puheenjohtajan Liisa-Maija Keinäsen, eli 
Lissun, sekä hallituksen jäsenen Kalle Kar-
hun. Yhdistys perustettiin alkuvuodesta 2011 
ja kokoaa näin ensimmäistä kertaa valmistu-
neet bioIT-opiskelijat saman yhdistyksen alle. 
Haastatteluun lähdimme peruskysymyksistä 
liikkeelle.

Mitä on BioDIn alumnitoiminta?
Alumnitoiminta jatkaa siitä, mihin killat jää-
vät, kun valmistumisen aika koittaa. BioDIn 
kautta valmistuneet näkevät toisiaan esimer-
kiksi parin kuukauden välein pidetyissä after-
work-illanistujaisissa. Tuore yhdistys hakee 
vielä toimintamuotojaan ja paljon käytännön 
järjestelyitä on tehtävänä, mutta tulevaisuu-
dessa toiminnan laajentuessa pyritään lisää-
mään ammatillista toimintaa ja järjestämään 
esimerkiksi excursioita. Toisaalta BioDI on 
ottanut tärkeäksi tehtäväkseen tuoda työelä-
mänäkökulmia myös Inkubion jäsenille. ”Kil-
lan ja BioDIn yhteistapahtumista Fuksi-dippa-

Teekkarin tietovisa 
Kuka tai mikä? 
 
5 pisteen vihje: Auttaa työelämässä ja opinnoissa, 
tarvittaessa vaikka lakimiesten voimin. 
 
3 pisteen vihje: Tuo kotiin Tekniikka & Talous –lehden ja 
tekee vuosittaiset teekkareiden palkkasuositukset. 
 
1 pisteen vihje: On opiskelijalle ilmainen. 
 
 
 
Oikea vastaus ja lisää vihjeitä:  www.                      .fi 
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Otaniemi-juomapeli
Otaniemen kampus ja teekkarikylä ovat sen verran hienoa aluetta, että S’napsin toimitus tote-
si alueen tarvitsevan oman juomapelin. Juomapeliä on tarkoitus pelata kiertäen paikat kävel-
len, mutta toki improvisoimalla siitä saa pöydän ääressä pelattavan versionkin.

Rastit kierretään järjestyksessä, noudattaen ohjeita. Pelissä on kaksi rastia joilla voi saada 
oikeuden halutessaan jättää välistä valitsemasi rastin. Näistä voi saada vain toisen, eli kahta 
rastia ei voi ikinä jättää välistä pelin aikana.

- - -

1. Pitkärannan luento - Kerro matematiikkaan liittyvä vitsi ja kröhi päälle. Jos vitsi ei onnistu, 
juo puolet jäljellä olevasta juomastasi. Jos taas saat jotain ulos, voit kröhiä korkeintaan viisi 

kertaa vitsin kertomisen aikana jolloin muut juovat huikan jokaisestä kröhäisystä.

2. Luento M-salissa - Nukahda takariville, tarjoa kaksi huikkaa sille jonka luentomuistiinpa-
not kopioit kun heräät.

3. Alvarin aukio - Juo huikka ja heitä sitten kärrynpyörä. Jos epäonnistut, ota kolme huikkaa. 
Voit toistaa tämän korkeintaan viisi kertaa, jolloin muut juovat huikan per toisto.

4. Kemian tekniikka - Samaistuttuasi orbitaalien sielunelämään, haisteltuasi liuottimia ja 
kuivattuasi ihosi asetonilla, sinua janottaa tuhottomasti, joten otat huikat vahingossa labran 
metanolipullosta. Sinun täytyy estää metanolimyrkytys juomalla denaturoimatonta 99% labo-

ratorioetanolia. Ota 3 huikkaa juomastasi.

5. Alepa - Tulet Alepan kulmalle ostamaan lisää juotavaa, mutta sinua ei päästetä sisälle juo-
man kanssa. Juo siis tölkkisi tyhjäksi ennen jatkamista.

6. Dipoli - Haluat tilata juomaa Dipolibileissä. Palvelun saaminen kestää ja odotellessasi otat 
sisään salakuljettamastasi omasta juomasta kolme huikkaa.

7. Otahalli - Päätät kuntoilla kaikki juodut kalorit pois. Saat juottaa saman verran huikkia, kuin 
mitä itse teet punnerruksia.

8. OK20 - Joku on päästänyt oven pienelle puolelle lukittumaan. Tarjoa 5 huikkaa lahjukseksi, 
jotta ison puolen natsi päästää sinut läpi pienelle puolelle.



  // Initiate and declare spambot/errorDetected as false - as we’re just getting started
  $spambot = false;
  $errorDetected = false;
 
  // -------------
  // Check email address
  // -------------
 
  if ($emailAddress != ””)
  {
    $xml_string = file_get_contents(”http://www.stopforumspam.com/api?email=” . 
urlencode($emailAddress));
    $xml = new SimpleXMLElement($xml_string);
 
    if ($xml->appears == ”yes”) // Was the result was registered
    {
      $spambot = true; // Check failed. Result indicates dangerous.
    }
    elseif ($xml->appears == ”no”) // Check passed. Result returned safe.
    {
      $spambot = false; // Check passed. Result returned safe.
    }
    else
    {
      $errorDetected = true; // Test returned neither positive or negative result. Service might 
be down?
    }
  }
 
  // -------------
  // Check IP Address
  // -------------
  if ($spambot != true && $ipAddress != ””)
  {
    $xml_string = file_get_contents(”http://www.stopforumspam.com/api?ip=” . urlencode($ipAddress));
    $xml = new SimpleXMLElement($xml_string);
 
    if ($xml->appears == ”yes”) // Was the result was registered
    {
      $spambot = true; // Check failed. Result indicates dangerous.
    }
    elseif ($xml->appears == ”no”) // Check passed. Result returned safe.
    {
      $spambot = false; // Check passed. Result returned safe.
    }
    else
    {
      $errorDetected = true; // Test returned neither positive or negative result. Service might 
be down?
    }
  }
 
  // -------------
  // Check Username
  // -------------
  if ($spambot != true && $userName != ””)
  {
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9. Ossinlampi - Kaadu lampeen vaatteet päällä, tai tyhjennä juomasi ja strippaa ennen pulah-
dusta. Jos et tahdo kastua ollenkaan, valitse joku muu pelaaja. Loppupelin juot aina kun hän juo.

10. Kiltis - Muistat että kiltiksellä ei saa juoda, kiskaise juoma tyhjäksi ennen sisään mene-
mistä. Jos ostat välipalapalvelusta paketin rahkaa, ja sen ainoana mausteenaan puoli pakettia 

raakoja nuudeleita, saat väliinjättöoikeuden haluamallesi rastille.

11. Maarintalo - Saavut maarille ja huomaat ES-energiajuomavarastosi ehtyneen, mutta on-
neksi hätä ei ole tämännäköinen, onhan sinulla alkoholia mukanasi. Ota neljä huikkaa, jotta 
koodaaminen alkaa taas sujua. Koska joit alkoholia etkä ES:ää, nukahdit, ja heräät kolmelta yöl-
lä kun vaksi ravistaa sinut hereille. Joudut tarjoamaan neljä huikkaa ettei hän heitä sinua ulos.

12. YTHS - Kaadut humalassa ja saamasi haava täytyy tikata. Juo rohkaisuksi yhtä monta huik-
kaa kuin pelissä on pelaajia.

13. SMT 6 etkot - Kiipeä ylimpään kerrokseen, ja totea, että erehdyit rapusta. Ota huikka jo-
kaista rappua A-G kohti. Jos osaat nimetä seitsemän tai enemmän biolaisia, jotka asuvat SMT 
6:ssa ja heidän asuntojensa numerot tai tarkan sijainnin, kaikki muut juovat seitsemän huikkaa.

14. Niemenkärki - Niemen kärjessä oleva kokko alkaa levitä metsäpaloksi. Päätä sammuttaa 
se juomallasi, mutta totea se alkoholin hukkaamiseksi, joten sammuta sen sijaan janoasi neljäl-
lä huikalla. Jos kiipeät puuhun ja esität papukaijaa saat väliinjättöoikeuden haluamallesi rastille. 

Puussa täytyy olla korkeammalla kuin oma pituus maassa seistessä.

15. Rantsu - Saunomaan! Alat riisuutua mutta tajuat ettei sinulla ole pyyhettä. Muut juovat 
huikan jokaisesta vaatekappaleesta jonka ehdit ottaa pois, juo itse huikka per vaatekappale, 

jonka laitat takaisin päälle.

16. Gorsu - Lattia on märkä ja likainen, ota sukat pois ja koita moonwalkata. Jos epäonnistuit, 
ota neljä huikkaa. Jos onnistuit, ota kolme.

17. Smökin katto - Satunnainen KIKkiläinen yrittää tarjota sinulle juotavaa. Pelästy ja kieri 
kattoa pitkin karkuun. Ota joku turvahenkilöksi ja tarjoa hänelle huikka tai kolme.

18. JMT 6 jajatkot - Ihmettele oletko BY:llä vai Joutomiehillä ja mitä tapahtui viimeisen kahden 
tunnin aikana. Tarjoile hämmennyksissäsi yhteensä pii kertaa Neperin luku huikan verran omaa 

juomaasi muiden juomien sekaan ja juo itse saman verran.

IRC-ohje FB-sukupolvelle
S’napsi on huolissaan irkkaamisen vähentymisestä. Tämän sosiaalisesta elä-

mästä vieroittavan sosiaalisen kanssakäymisen alkeet on esitetty tällä si-

vulla. Killan IRC-kanavia ovat !inkubio sekä !biofuksit, joista jälkimmäi-

nen on tarkoitettu enimmäkseen fukseille ja fuksinmielisille.

Irkkaaminen on helpointa koulun palvelimella, jolloin SSH-yhteyden avulla 

pääset käsiksi keskusteluihin vaikka et itse olisikaan paikalla. Seuraavien 

ohjeiden avulla sinustakin tulee kolea!

1) Ota etäyhteys koulun palvelimeen (esimerkiksi kosh tai vipunen) käyttä-

en Linuxin/Macilla OSX:n komentoriviä ja kirjoittamalla ”ssh kouluntunnus@

kosh.aalto.fi”. Windowsia varten lataa ilmainen PuTTY ja laita host-nameksi 

kosh.aalto.fi.

2) Kirjoita komentoriville ”screen irssi”. Irssi on IRC-clientti, joka ava-

taan screen-ohjelmaan.

3) Yhdistä koulun IRC-palvelimelle kirjoittamalla irssiin ”/connect irc.

cs.hut.fi”

4) Vaihda nimimerkkisi käyttäen komentoa ”/nick <nimimerkkisi>”

5) Liity killan kanavalle komennolla ”/j !inkubio”

6) Juttele kaverin kanssa kahden kesken komennolla ”/msg <kaverisinick> 

<viestisi>. Uusi keskusteluikkuna aukeaa.”

7) Keskusteluikkunaa voit vaihtaa painamalla ”ESC + ikkunan numero” (esim. 

”ESC + 2”). PageUp/PageDown rullaa tekstiä (OSX:ssä ”fn + shift + ylös/

alas”)

8) Poistuessasi paina näppäimet ”Ctrl + a + d”, jolloin screen-istunto jää 

taustalle. Palaat tällöin komentoriville.

9) Palataksesi takaisin irssiin, kirjoita komentoriville ”screen -r”. 

Älä käytä enää välivaiheita 2)-5).

10) Palvelinyhteys katkeaa komentoriviltä komennolla ”exit”.

Lisäominaisuuksia: http://www.fury.fi/~raven/irssi-opas/

Log-otteita @ !inkubio

15:48 < Dalar> oisko kellään kuumailmapyssyä?
16:45 < curttu> mahdatko kuitenkin viitata kuumaliima-
pyssyyn? :P
16:49 < Gesunderheiter> kuumailmapuhaltimeen taitaa
18:35 < Dalar> heat gun, emmä tienny mikä se ois suo-
meks :P

19:16 <@sakkemo> söpöt eläimet maistuu kyl paremmalle
- - -

14:20 <@huilu> itse en pidä teitä diplomi-insinöörejä juuri 
minään
14:20 < dr_dom> mutsiskaan ei pidä
14:21 <@huilu> no ei pidäkään!

- - -
20:54 < riksa> mä sulle näytän ku tilipäivä koittaa
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Yksi otaniemeläiseen tapaperinteeseen erottamattomasti kuuluva osa on kattokulttuuri. Vaikka 
toisinaan näitä perinteitä vastaan taistellaan kulttuurivallankumouksellisin keinoin, on tupsu-
kansa yleensä löytänyt tiensä tasakatoille jo kuusi vuosikymmentä. Teimme vertailevan tutki-
muksen hyvistä ja huonoista puolista muutamilla katoilla, ja samalla valotamme millainen pala 
historiaa jalkojen alla on. Haluamme toimituksessa kuitenkin ottaa vaarallisen asian vakavasti: 
ainakin yksi ihminen on historian saatossa menettänyt henkensä pudotessaan teekkarikylän 
katolta, eikä lisää tarvita. Olkaa varovaisia, lukijat, ei teitä liikaa ole!

Servin mökki
Vuonna 1951 rakennettu Servin mökki on yksi Otaniemen legendaarisimmista rakennuksista 
– niin arjessa kuin juhlassa. Kehumme sen erinomaista sijaintia koko kylän keskellä. Bitumimat-
topinnoite lämpenee mukavasti kesäpäivänä, ja pitää myös yöllä pystyssä peltikattoa parem-
min, jos sattuu horjumaan. Katto on sopivan matala. Lisäksi sen varustelutaso on suorastaan 
häkellyttävän hyvä, minkä kuvan sohvasta ja grillistä voi päätellä. Ilmanvaihtokanavan tölkki-
pelimahdollisuus on pelkkää plussaa.

aaaaa

Jämeräntaival 3
Ensin ei ollut mitään. Sitten tuli kolmonen. Kuusikymmentä vuotta ja 1 669 Kylän asuntoa 
myöhemmin rakennus seisoo paikallaan muistuttamassa vuonna 1949 alkanutta teekkariky-
län rakentamista. Puretusta Neuvostoliiton suurlähetystön 800 000:sta tiilestä rakennetussa 
asujaimistossa voi aistia Sputnik-henkeä, kun radioamatöörien lyhytaaltoantenneilla napataan 
lähetykset vaikka ties mistä kaukaa. Katto-Kassisten tulee kuitenkin kolmosta varten olla Kat-
tosaunatapahtumassa, eikä peltikatto välttämättä houkuttele, vaikka auringonlaskut ovatkin 
kauniita.

aaeee

S'napsi testaa:
Otaniemen
 katot

Servin mökin mainio katto sai testiryhmältä huippupisteet JMT3:n katto(kin) on palansa teekkarihistoriaa
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simmäistä kertaa jossain muualla kuin Täffäl-
lä. Tapahtuman siirtäminen uuteen paikkaan 
tietää vanhan konseptin remontointia ja sii-
hen liittyykin vielä monta muuttujaa.

Kesän jälkeen koittaakin jo syksy jolloin opin-
not jatkuvat, ja mikä itselleni tärkeintä, joil-
lakin ne vasta alkavat. Syyskuun 3. päivä 
saapuu Otaniemeen kokonainen aalto uusia 
opiskelijoita, joiden huoltamisesta pienten 
fuksikapteenien tulisi vastata. Syksyllä näh-
dään kuinka dialogit uudenjännityksestä se-
kaisin olevien fuksien sekä kauhusta ja innos-
tuksesta kangistuneen fuksikapteenin välillä 
oikein sujuvat. Vaikka suurin osa fukseista 
tullaan näkemään jo varaslähdössä muuta-
ma päivä ennen opintojen alkamista, niin silti 
orientaatioviikko jännittää allekirjoittanutta jo 
nyt. Syksyyn on kuitenkin vielä aikaa ja sitä 
ennen on ”loma” vietettävänä ja omaisuus 
ansaittavana, toivotaan että kerkeämme 
kaikki myös rentoutua ja viettää aikaa aurin-
gossa ennen kuin hysteerinen kapteeni saa 
kaikki hermoromahduksen partaalle. 

Aurinkoista ja stressitöntä kesän viettoa sekä 
”uuden vuoden” odotusta kaikille!

Samuli

Kesä tarkoittaa monille hetkellistä taukoa 
opiskelusta ja suurelle osalle kesätöitä. Vain 
harvat voivat pitää tarunhohtoista Kesälo-
maa, koska jollainhan ne opiskelutkin on ra-
hoitettava. Ajattelinkin nyt kertoa kaikenkar-
vaisille lukijoille omasta kesänvietostani, tai 
ainakin sen suunnitelmista.

Kevään mittaan ainakin itselläni on päällimäi-
senä mielessä useimmiten Wappu ja vastan 
sen mentyä siirtyy odotukset kesään, eihän 
välissä ole kuin pieni hassu tenttiviikko, joten 
opiskella ei oikeastaan tarvitse. Kesän koit-
taessa työt alkavat ja hetken aikaa vaihtelu 
tuntuu virkistävältä, mutta jossain vaiheessa 
aamu kuudelta alkava työvuoro alkaa tympiä, 
ainakin omalla kohdallani. Fuksikapteenin 
”velvollisuuksiin”, tai ehkä oikeammin etuoi-
keuksiin, kuuluu myös fuksioppaan kirjoitta-
minen kesän alussa. Pienen oppaan kirjoit-
tamisen luulisi olevan helppoa ja vaivatonta, 
mutta omasta kokemuksesta voin kertoa, että 
välillä stressaa ja ottaa päähän huolella. 

Kapteenin kesään kuuluu muutenkin erinäisiä 
velvollisuuksia ja tehtäviä. Ensi vuonna syk-
syn tapahtumista tullee jokunen tapahtuma 
muuttumaan kokonaan ja niiden suunnittelu 
ja osittain käytännön järjestelytkin hoidetaan 
kesällä. Mainittakoon esimerkkinä vaikka Fuk-
sien juhlasitsit, jotka tullaan järjestämään en-

Jämeräntaival 1
Vuodeksi 1965 valmistunut JMT 1 on toiminut jopa hotellina esimerkiksi Helsingin järjestäessä 
yleisurheilun arvokisoja teekkarikylän toimiessa kisakylänä. Ykkönen tarjoaa tasaisen ja varsin 
komean ja korkean näköalan Kylään. Avoimien ovien aikaan vain puolet katosta on yleensä 
käytössä, sillä lokit pitävät pesärauhasta enemmän kuin ihmisistä. Korkeutensa vuoksi pääsy-
rajoitukset ovat erittäin aiheellisia, joten kannattaa kokeilla kellarikerrosta, jos ilta uhkaa mennä 
pilalle.

aaaee

Jämeräntaival 66
Kutonen on tällä hetkellä remontissa, mutta villeimpien huhujen mukaan avautuu kesän ai-
kana asukkailleen sekä kahdelle kiinteästi Kylään kuuluvalle yhteisölle: Joutomiehille ja BY:lle. 
Murskepohjainen katto on Otaniemen korkein, joten esimerkiksi Eiffel-torni ja Vapaudenpatsas 
näkyvät selkeästi tältä katolta. Parempaa näköalaa ei esimerkiksi vappuna voi toivoakaan. Jos 
kaverille sanoo sinulle, että olet ”sekaisin kuin kutosen katolla”, ei ehkä kannata suunnata sin-
ne. Jää sen sijaan kerrosta tai kahta alemmas.

aaaae

(kuva lehden takakannessa)

Dipoli
Dipoli oli teekkareiden ylioppilastalo, joka tosin nykyisin on Aalto-yliopistokiinteistöjen omistuk-
sessa ja kongressikeskus-
käytössä. Vuonna 1964 val-
mistunut ”suorakulmaton 
rakennus” ja alkuperäisestä 
reilusti paisuneet raken-
nuskustannukset syöksivät 
TKY:n aikoinaan vuosikym-
meniksi rahavaikeuksiin, 
vaikka teekkarit itse tekivät 
valtavasti puhdetöitä raken-
nuksen eteen. Rakennuk-
sen massiivisuudesta saa 
paremman kuvan sijoitta-
malla jalkapallokentän il-
makuvaan. Uskomaton pala 
arkkitehtuuria!

Katto aaeee, 
rakennus aaaaa Dipolin katto vakuuttaa koollaan ollen jalkapallokentän kokoinen.

Fuksikapteenin palsta
-Samuli Suvisto
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S ä h -
k ë u u -
tiset: 

Suomi on liitty-
nyt AA-maiden 

kerhoon

Tänään julkaistun tiedon mu-
kaan juottoluokittaja Ruski 

Standard&Poor on laskenut Suomen 
valtion luokituksen AA-tasolle. Aiemmin tä-
hän AA-maiden kerhoon on liittynyt lähinnä 
Itä-Euroopan nousussa olevia maita, Puola 
etunenässä.

”Ongelman tun-
nustaminen ja sii-
tä puhuminen ovat 
ensimmäinen askel 
kohti ulospääsyä” 
sanoo Jyrki Käteinen 
Itä-Euroopan maiden 
johtajien taputtaes-
sa. Haastattelemam-
me mies, joka väittää 
olevansa kansainvä-
lisen strategian pro-
fesori Aalto-yliopis-
tosta, muistuttaakin, 
että Suomi aikoo 
tehdä vesiosaami-
sestaan kansainvä-
lisen vientituotteen 
ja nyt testataan niitä 
lupauksia. ”Tai jos 
ei testatakkaan vie-
lä tänään”, hän lisää 
haastattelun lopuksi 
poistuessan Keltsuun.

Ylioppilaskunta-aktiiveilla on hyvä ayy olla te-
kemättä mitään.

Ammattipurjehtija otti tyynen rauhallisesti.

Valokuva-albumissani on prinsessa diana.

Pinokkio ei pitänyt siivoamisesta, halusi pääs-
tä puunaamasta.

Kuolematon virallinen valvoja: Aulis Highlan-
der.

Asianajaja tiesi kaikenlaista.

Autiomaassa sai vedellä prostituoitua.

[nimetön]

olipa kerran kameli
kurkisti se alle hameeni
oisko ruoho siellä vihreämpää
joutui parka pettymään
silmät tippuivat päästä
en tiedä johtuiko säästä
oli kuitenkin kesä ja kärpäsiä

Seppo Hovioikeudessa:

teekkaritytöt

teekkaribileet
naisille paratiisi
miehet ei lopu

leppäkerttu

kohta on kiire
mutsis keittää puuroa
leppis lennä jo

väritelevisio

hieno keksintö
hanki värit telkkariin 
porno paranee

FABion kesäkattaus 
(ja vähän muidenkin)

Jaska Jokunen Elektroniikan peruskurssilla

Teekkarirunoutta
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Miestaneeli Valmistuneet inkubiitit

Valmistuneet inkubiitit

Tekniikan kandidaatit

Berg Emilia
Sähkökemiallisten mikroelektrodien soveltuvuus 
glutamaatinja dopamiinin mittaukseen syväaivos-
timulaatiohoidon yhteydessä

Gröhn Erika
Impedanssimenetelmän käyttö in vitrokorroosio-
tutkimuksessa

Paananen Riku
Fosfatidyylikoliinikalvojen dipolipotentiaali

Väänänen Ville
Numeerinen integrointi: kvadratuureista kubatuu-
reihin

Diplomi-insinöörit

Haka Jaana
Development of Surface Binding Peptides Using 
Phage Display

Koistinen Olli-Pekka
Bayesian Classification of fMRI Patterns for Natural 
Audiovisual Stimuli Using Sparsity Promoting Lap-
lace Priors

Meriläinen Arto
Adapting a Gaze Tracking System to Mobile Envi-
ronments

Romppanen Timo
Hammaslääketieteellisten röntgenkuvantamislait-
teiden säteilylähteiden säteilyntuotto- ja hajasätei-
lymittauksen automatisointi

Söderman Josefin
Release of Model Drugs with Different Solubilites 
from Polylactone Based Degradable Polymer Mat-
rices

Vatanen Tommi
Missing Value Imputation Using Subspace Methods 
with Applications on Survey Data

Miestaneeli haluai-
si oikaista edelliseen 
lehteen lipsahtanut-
ta karkeaa virhettä. 
Lehdessä Miestaneeli 
kuvattiin käyttämäs-
sä ’hipsteriläppäriään’, 
mutta todellisuudessa 
Miestaneelin läppärissä 
kuuluisi puoliksi syö-
dyn omenan sijaan olla 

lentokyvytön lintu (vihje: ei kiwi). Miestaneeli 
kajoaa hipsteriläppäriin ainoastaan tehdes-
sään jekkuja S’napsin hipsteripäätoimittajan 
läppärille, ja pysyy lisäksi kaukana Flow-festi-
vaaleista sekä ns. fiksipyöristä.

Itse palsta roplottaa tällä kertaa eteenpäin 
melko vanhoilla polttoaineilla. Bensa-vesise-
oksen suhdelukua voi parantaa osoitteessa 
avautumisia@inkubio.fi.

Miten saan naiset syttymään? Olen yrittänyt 
monta eri menetelmää, mutta mikään ei tun-
nu toimivan. Aina kun saan pienenkin kipinän 
aikaiseksi, se sammuu välittömästi. Olen epä-
toivoinen.

-Porin maya

Arvon maija,
Voisit avata hieman enemmän käyttämiäsi 
metodeja. Monesti ensialkuun hyviltä tuntu-
vat keinot saattavat osoittautua käytännössä 
käyttökelvottomiksi. Jään murtamiseen voi 
kokeilla erilaisia vanhan kansan kikkoja kuten 
jotain ikivireää iskurepliikkiä, kivaa temppua 
tai vaikkapa kloroformia. Kun kohde nielaisee 
vieheen (ks. S’napsi 1/2012), ei tule hätiköi-
dä. Naiset ovat kuin diesel-autoja ja niitä-
kin pitää ensin vähän lämppäillä ennen kuin 

käännetään virta-avain loppuun asti ja suori-
tetaan itse sytytys. Lämppäämiseen suositte-
len esimerkiksi riittävää määrää alkoholia. Se 
lämmittää jännästi.

—

Onko sillä koolla nyt ihan oikeasti väliä, ja jos 
ei ole, niin miksei. Hauskaa kesää/pesää kai-
kille!

T. klamydiasimpanssi

Koko on kovin suhteellinen asia. Jos nyt kui-
tenkin oletetaan että kysymys koskee uros -ja 
naaraskappaleiden liittämistä toisiinsa, koolla 
on yleensä väliä. Ihan turha on tulla väittä-
mään että ’ei se koko vaan miten sitä käyt-
tää’ kun lykkii 3,5 mm liitintä 6,3 mm reikään 
tai kun yrittää sohia telttakepillä messuhallia. 
Siinä tulee vaan huono kontakti ja paha mie-
li. Toisaalta liian suurikaan ei ole aina hyvä ja 
voi silloin tällöin aiheuttaa mielipahaa. Joskus 
aluksi liian suurelta vaikuttavatkin asiat saa-
daan mahtumaan pieniin paikkoihin hyödyn-
tämällä voiteluaineita tai elastisia materiaa-
leja. Esimerkiksi lauteille mahtuu aina yksi 
elastinen takapuoli lisää kun voidellaan sau-
nojien pyllyt saunahunajalla.

—

Voisiko miestaneeli selventää erinäisiä kan-
sanuskomuksia luonnonmukaisista potenssi-
lääkkeistä? Erityisesti keskittyen japanilaisiin, 
sillä suunnalla kun näihin asioihin näytetään 
kiinnittävän paljonkin huomiota.

-Epätoivoinen

Valitettavasti miestaneeli ei uskalla kokeilla 
potenssilääkkeitä käytännössä, koska siihen 

MiesTaneeli
sisältyisi suuri loukkaantumisen riski kans-
saihmisille tylpän esineen iskusta. Toisaalta 
potenssilääkkeiden tutkiminen ilman käytän-
töä on mielestäni kuin viina ilman humalaa. 
Japanilaisista voin kuitenkin sen verran sanoa 
että on muuten merkillinen kansa.

—

Mitä mieltä Miestaneeli on ”Kehitys kehittyy” 
-sanonnasta? Itse olen noudattanut sitä pe-
lonsekaisin tuntein siten, etten oikein uskal-
la ostaa uusia laitteita kun seuraava on aina 
parempi. Nyt kuitenkin uskollisessa Nokia 
5110:ssä alkaa akku olla lopullisesti kuole-
massa. Millaista puhelininvestointia suositte-
let?

-Tekniikan ihmelapsi

Juurikin puhelinten kehityksessä sanonta tun-
tuu pitävän paikkansa liiankin hyvin. Siksi suo-
sittelenkin sinua pitäytymään luottoluurissasi. 
Uusia akkuja 5110:aan näyttäisi saavan var-
sin sopuhintaan. Klassikkopuhelimessasi on 
puhelin- ja tekstiviestiominaisuuksien lisäksi 
kaikkien mobiilipelien kummisetä, alkuperäi-
nen matopeli, jolla saat taatusti lisäuskotta-
vuutta kaveripiirissäsi. Lisäksi nykypuhelimis-
sa harvinaista antennia voi käyttää moniin 
erilaisiin arjen askareisiin. Kaikki kehitys ei 
kutenkaan kehity. Tästä varoittavana esimerk-
kinä Miestaneeli-palsta sekä kehitysmaat.
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S’napsi
toivottaa
kaikille luki-
joilleen mainiota kesää
sekä maistuvia grillauskelejä!

Tiedot killan kesäpäivästä ja syksyntapahtumista osoitteesta inkubio.fi


