Inkubio ry

4/2012

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti

4 / 2 0 1 2

4/2012

Julkaisija ja yhteystiedot
Inkubio ry / S’napsi
PL 69
02151 Espoo
snapsi@inkubio.fi
Päätoimittaja
Mika Mäntykangas
paatoimittaja@inkubio.fi
Taitto
Mika Mäntykangas
Toimitus
Matleena Kukkonen
Elina Mäkelä
Sini Rautio
Sirius Vuorikoski
Anna Äimälä
Vieraskynät
Mari Alatalo
Sakari Cajanus
Joonas Heikkinen
Taneli Kari
Riku Lehtomäki
Pellervo Ruponen
Juulia Suvilehto
Roosa Wederhorn
Iina Yrjänä
Kannen kuva
Mika Mäntykangas

3
4
5
6
7
10
12
15
16
18

Takakannen kuva
Mika Mäntykangas

19

Ilmoitukset
Ilmoituksiin liittyvistä käytännöistä
sovitaan ilmoituskohtaisesti, lisätietoa
killan verkkosivuilla.

20

Painos
170 kpl
Painopaikka
Unigrafia Oy
ISSN
1797-4852 (painettu)
1797-4860 (verkkojulkaisu)

22

Tässä numerossa
Pääkirjoitus:
Hyppyjä!
Puheenjohtajan palsta:
Sitsejä, pöykkyjä, siivoan kiltistä
Pelastumistarinoita
Kumppani nimeltä Iso D
Biolaisten kesätyökatsaus
Inkubiitti kesävaihdossa:
Stanford University
Kauheimmat solukokemukseni
Aalto-kurssit 2013 Nopassa
S’napsi testaa:
Otaniemi-juomapeli & killan alkometri
Kaveriainejärjestöt tutuiksi:
Nucleus ry
Fuksikapteenin palsta:
Operaatio LED
S’napsi esittelee:
Humalan eri tasot
Miestaneelin paluu

VäRIT

S'NAPSIIN

TARJOAA

S’napsi

Pääkirjoitus // Mika Mäntykangas
1 / 2 0 1 2
Näin korkealta ei kannata silti hypätä. Kuva Christian Zischler

S’napsi

S’napsi on Aalto-yliopiston
Sähkötekniikan korkeakoulun
bioinformaatioteknologian
opiskeljoiden killan
Inkubio ry:n kiltalehti.

Hyppyjä!
Kolme vuotta sitten kouluun asteli nuorimies, varsin vaatimaton ja ehkä ujokin
tapaus1).
Epäselvyyttä
tulevaisuudesta oli intoa enemmän, mutta siihen
onneksi saatiin selvää helpotusta kaiken sen
avulla, mitä fuksimailin sisään kätkeytyi.
Kilta imaisi pojan matkaansa, joskin melko
hennolla otteella. ”Yksi toimarivirka ja L2 pitää
riittää”, olihan hän vielä kuitenkin ennemmin
palveluiden kuluttaja kuin tuottaja2). Opintorintamalla epäselvyys ei kuitenkaan kadonnut. Nuorimies hotki kursseja sieltä täältä eikä
oikein tiennyt mitä bioIT:llä on tarjota tai mihin
suuntautua. Opinto-oppaan avaaminen tuntui
haastavalta ja joskus ajatukset pikaisesti kävivät muissakin korkean opetuksen laitoksissa.
Tupsusyksynä opinnot erilaistuivat. Mukaan
tuli kursseja, jotka hän oli valinnut ihan itse.
Ne tuntuivat mielekkäämmiltä, mutta silti
epävarmuus kalvasi: ei hän tuntenut osaavansa käytännössä mitään. Oli aika ottaa sopiva
lisähyppy tuntemattomaan. Tie vei Inkubion
hallitukseen3). Ja voi pojat se nuortamiestä
opettikin. Saappaat sopivat hyvin ja opinnotkin soljuivat siinä sivussa. Oli kivaa, oli tekemistä, mutta oliko opiskelulla päämäärää?
Kaksi ja puoli vuotta on puolet valmistumisajasta, jolloin nuorimies muuttuu varttuneeksi
opiskelijaksi. Käännekohdassa tapahtuu jotain
muutakin. ”En osaa mitään” ei kuulu enää sanavarastoon, kun hän huomaa voivansa auttaa
muita todellisissa työ- ja opiskelutehtävissä. Tietotaito on saavuttanut itseä tyydyttävän tason.

Seuraavat hypyt ovatkin helpompia: luetaan
mitä kursseja halutaan, kyllä se hopsiin saadaan kun vähän suostuttelee. Haetaan ennakkoluulottomasti ulkomaille opiskelemaan.
Lähdetään BMI-projektiin. Otetaan Rekombionaatio vielä kerran. Katsotaan syystalvella
miten tilhi syö pihlajanmarjoja. Tehdään vielä yksi S’napsi4). Otetaan vielä yksi snapsi5).
Sinulle, uusi fuksi, haluan sanoa, että
ajatukset ovat hitaita, eikä kiirettä ole.
Tentit ehtii suorittaa ennen valmistumista. Nauti siis, ja ota niitä hyppyjä.
Mika, päätoimittajanne

1) Termi fuksi lienee peräisin saksan kielen kettu-sanasta ’fuchs’, sillä 1. vuoden opiskelijat nähtiin arkoina ja varovaisina.
2) Killan seuraavan vuoden toimareiden ”ajatusten herätteleminen” eli ’kähmyt’ alkavat näillä hetkillä. Nyt jos koskaan
kannattaa tulla paikalle saunailtoihin.
3) Killan seuraavan vuoden hallituslaisten ”ajatusten herätteleminen” eli ’kähmyt’ alkavat näillä hetkillä. Nyt jos koskaan
kannattaa tulla juomaan saunailtoihin.

a TA L E N T

RECRUITING

4) Eräs S’napsi etsii tällä hetkellä päätoimittajaa tositarkoituksella.
5) Eräs päätoimittaja etsii tällä hetkellä snapsia tositarkoituksella.
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Laita levylautasellesi Scandinavian
Music Groupin kappale Mustana,
maidolla, kylmänä, kuumana ja
jammaile puheenjohtajan tahtiin
hevosella tai ilman!
Teen killassa mitä sattuu,
sitsejä, pöykkyjä, siivoan kiltistä
Pidän hommista joissa on järkeä
ja niistä joita kukaan ei ymmärrä

Sinä kähmit paljon
näin varhaiseksi syksyksi
Osaan äänestää varmasti
mutta ehdokas on kelvoton

Osaan laulaa kuin teekkari
ja samalla en ollenkaan
Nukun kiltahuoneella
koska kotona on sotkuista

Saatan soittaa huomenna,
kysyä haluaisitko ehkä
Tahdotko lähteä
kanssani biokeppanalle

Mitä tahansa killalta odotat,
sitä ei ole
Mitä tahansa killalta haluat,
saat jotain paljon parempaa

Tai sitten jätän muina naisina
kahvikupin pöydälle
Sitsejä, pöykkyjä, siivoan kiltistä
teen ihan mitä sattuu

Jos olisin täällä pidempään,
vetäisin sakkokierroksen
tai sitten kyllästyisin
oman ajan puutteeseen

Mitä tahansa killalta odotat,
sitä ei ole
Mitä tahansa killalta haluat,
saat jotain paljon parempaa

Jos sortuisin lukemaan vaalikähmyt
voisin innostua
tai todeta nauraen
itseni vanhukseksi

Osaan laulaa kuin teekkari
ja samalla en ollenkaan
Nukun kiltahuoneella
koska kotona on sotkuista

Mitä tahansa killalta odotat,
sitä ei ole
Mitä tahansa killalta haluat,
saat jotain paljon parempaa

Love,
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Pelastumistarinoita

Kuva Anton Hult

Sitsejä,
pöykkyjä,
siivoan kiltistä

S’napsi

Tiedotusmestari ennen (lavastamaton, toim. huom.). Kuva Joonas Tietäväinen

Ihmepelastumisista kuulee ja lukee toisinaan mitä uskomattomimpia ja koskettavimpia tarinoita. S’napsi esittelee seuraavassa kaksi todellista esimerkkiä vaikeuksista,
uudesta toivosta ja parantumisesta. Toivottavasti saamme lukea vastaavia pelastustarinoita tulevaisuudessakin.
Aloin lukemaan neljävuotiaana, aluksi käyttöni oli satunnaista, se oli vain tapa rentoutua
ja sen avulla pääsin pakoon ongelmiani. Seitsemänvuotiaana kuvioihin tuli mukaan myös
laskeminen. Riippuvuus hiipi hyvin salakavalasti elämääni ja viimein 20-vuotiaana tajusin
olevani pahemman luokan sekakäyttäjä. Siinä
missä minulle oli aluksi riittänyt kertotaulut
ja Neiti Etsivät, kahmin nyt nidekaupalla tieteellisiä teoksia, eikä vain kevyitä
humanistisia höpötyksiä vaan raskasta
elektroniikkaa ja kvanttifysiikkaa.
Yöni vietin integroimalla ja nablaamalla. Tajusin, että valutan
hukkaan arvokasta elämääni,
mutten pystynyt tekemään asialle yksin mitään. Onnekseni
ajauduin vahingossa kiltatoimintaan. Uusien ystävien avulla olen hissukseen pääsemässä
eroon lähes koko elämäni kestäneestä addiktiosta. Nykyisin
olen paljon onnellisempi ja tasapainoisempi ihminen. Kilta
pelasti elämäni!

eikä energiaa riittänyt sängystä ylös nousemiseen. Jokin sisälläni kuitenkin sanoi, että minulla on voimia nousta ahdingosta. Olin kuullut kiltatoiminnan parantavasta vaikutuksesta,
mutta en tiennyt sen olevan näin tehokasta.
Samalla opinnotkin saivat uutta energiaa ja
nyt suoritan jo dippaa.
-Hallituslainen 2008

-Hallituslainen 2011
Vuosi opintojeni jälkeen sai- Tiedotusmesta
ri jä
rastuin vakavaan masennuk- Kuva Anton Hult lkeen.
seen. Laajan matematiikan
kurssit veivät kaikki voimani

Elämäni oli tosi synkässä jamassa. Nukuin päivät kotona
ja yöt pelasin nettipokeria.
Käytin myös paljon energiajuomaa. Aikaisemmin olin
pokerissa tosi hyvä, mutta
sitten en enää ollut. Olin tosi
yksinäinen enkä tiennyt mitä
tekisin elämälläni. Lähdin harhailemaan päämäärättömästi
eräänä marraskuisena iltana
ja vahingossa päädyin killan
vaalikokoukseen. Kehoni valtasi
kirkkaus ja lämpö! Tunsin olevani kotona! Päätin hakea virkaan
ja pääsinkin! Siitä asti elämälläni on taas ollut päämäärä. Sain
paljon ystäviä ja nyt ymmärrän
mitä onnellisuus on. Kiitos kilta!
-Hallituslainen 2012
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Kumppani nimeltä

Kumppani nimeltä iso D // Tyhjäntoimittaja

iso

Viime aikoina olen joka ikinen arkiaamu
avannut tekstitiedoston nimeltä thesis.tex.
Ensimmäiset viikot olivat kuin parisuhteen
alkuhuumaa; tutustumista, innostusta,
huoletonta ja mutkatonta yhteiselämää.
Teksti luisti, ja sivut tuntuivat valmistuvan
nopeaan tahtiin. Jossain vaiheessa kuitenkin tämän parisuhteen arki tuli mukaan
kuvioihin. Koko työ alkoi vaikuttaa säälittävältä räpeltämiseltä, johon kykenisi kuka
vain. Kaikki alkuhuumassa kirjoitetut
lauseet tuntuivat tökeröiltä. Koko fiilis oli
kadonnut. Ainut motivaattori tuntui olevan
se, että kunhan diplomityön vain saisi valmiiksi joskus, ihan sama lopputuloksesta.
Koko kirjoittamisprosessi eteni hitaasti, ja
ahdistus iski. En enää ihmettele lainkaan
sitä, että googlettamalla sanaa gradu Google ehdottaa hakusanoja kuten ”gradu ei etene”, ”gradu ei valmistu”, ”gradu masennus”
ja ”gradu motivaatio”.

S’napsi
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Biolaisten kesätyökatsaus // Matleena Kukkonen

Diplomityön teon ohessa olen kokenut
hyödylliseksi muistuttaa itseäni, miksi
tätä teen. Yritän muistaa olla kiitollinen
siitä, että paitsi, että työni lopputuloksena minusta tulee diplomi-insinööri, niin
todennäköisesti työni pystyy myös antamaan jotain uutta tutkimusalalleni. Se jos
mikä on hiton hienoa. Kun oma työ tuntuu mitättömältä käsien heilututtelulta,
kannattaa suunnata askeleensa kirjaston
opinnäytetyöhyllylle ja poimia pari teosta iltalukemisiksi. Vaikka omaa työtään
ei toki kannata suoraan verrata toisten
töihin, saa tällä tavalla järkevää perspektiiviä siihen, että kyseessä on kuitenkin
vain opinnäytetyö, jonka ei tarvitse mullistaa maailmaa, ja on ihan turhaa kiusata
itseään kohtuuttomilla vaatimuksilla. Pahimpina ahdistuksen hetkinä olen antanut
tekstini luettavaksi seurustelukumppanilleni. Kehut, vaikkakin täysin puolueelliset
sellaiset, piristävät kummasti.

kesätyök e n
t
a
s
t
i
s
a
a
us
l
o
Aalto-yliopisto, Lääketieteellisen tekniikan
ja laskennallisen tieteen laitos BECS
Sakari Cajanus, fuksi ’09

(olisi?) ollut hyötyä tietyin osin. Varsinaista
vaikeaa laskemista olen onnistunut välttämään melko hyvin.

Kun teksti on tökkinyt tai se ei ole edennyt lainkaan, olen kokeillut heittää hetkeksi aivot narikkaan. Olen antanut vain
mennä, ja kirjoitanut ilman mitään suodattamia. Tällaisella vapaan kirjoittamisen
tekniikalla saa aikaan yllättävän hyvää
tekstiä ja ennen kaikkea pääsee pahimman tökkimisen yli. On myös lohduttavaa,
että kukaan ei ole yksin tässä veneessä.
Muiden diplomityön ja gradun tekijöiden
kanssa jutteleminen keventää taakkaa
harteilla. Yhteinen ahdistus yhdistää kummasti. Oma diplomityöni on tätä kirjoittaessani vielä kesken, mutta tunnelin päässä
näkyy jo valoa.

Kuluneena kesänä olin töissä BECS-lafkan
Bayes-ryhmässä, jossa aloitin tupsufuksivuoteni jälkeen 2011. Kesän jälkeen olin jatkanut
osa-aikaisena, joten kesän alkaessa työnkuva oli jo selkeä. Alunperin päädyin Bayesryhmään kuunneltuani ryhmien esittelyt
BECS:in järjestämässä kesätyöinfossa, joka
järjestetään keväisin ennen kuin haut lafkalle
aukeavat. Alkuajat tutkin melko itsenäisesti
ihmisten välisen kommunikaation rakennetta
menetelmillä, joilla tätä ei ollut ennen tutkittu, mutta viime tammikuusta olen tehnyt tutkimusta ihon hermokuitujen jakautumisesta
ihossa ja sen eroista diabetesta sairastavien
ja terveiden ihmisten välillä.

Parasta töissäni on ollut mahdollisuus nähdä
opiskeltavien asioiden soveltamista käytännössä. Opiskeluaikana monet asiat, erityisesti
matematiikassa ja ehkä myös ohjelmoinnissa, jäävät etäisiksi ja niiden merkitys vielä
epäselväksi. Sekä omien töiden kautta että
työkaverien kanssa käytyjen keskustelujen
kautta monet kursseilta tutut asiat ovat avautuneet uudella tavalla. Lisäksi ei sovi unohtaa
rentoa työilmapiiriä ja mukavia työkavereita,
joista erityisesti kesätyöntekijät ovat usein
samassa elämäntilanteessa ja siksi yhteisiä
kiinnostuksenkohteita on helppo löytää. On
sitä muutaman kerran tullut kahvillakin istuttua.

Bi

Biolaiset työllistyvät
tunnetusti hyvin eikä nykyisellä yrityspelikentällä
enää pidetä opintosuuntausta edes erityisen nicheenä. S’napsi teki pienen
katsauksen edelliskesän työllistymiskohteista ja esittelee seuraavassa neljän biolaista,
jotka olivat töissä mitä erilaisimmissa tehtävissä Aalto-yliopistossa, eli ”lafkalla”,
yrityspuolella sekä Aalto Entrepreneurship Societyn Summer of Startups -ohjelmassa.

Työpäivät koostuivat pääasiassa koodaamisesta ja silloin tällöin myös hieman laskemisesta. Aloittaessani työt osasin hieman
MATLABia ja R:ää, joista molemmista on ollut
hyötyä. Kummankin osaaminen oli aluksi tietysti vähäistä, sillä harvoilla kursseilla näitä
työkaluja oikeasti käytetään, mutta reilussa
vuodessa ehtii oppia jo paljon. Itse koodausosaamista työ ei välttämättä vaadi kamalasti,
enemmän on kyse siitä että osaa implementoida käytettävät mallit ja lukea tarvittaessa
esimerkkikoodia ja muiden tekemiä funktioita. Matematiikan puolelta erityisen hyödyllistä on ollut luonnollisesti tilastotiede, mutta
myös peruskurssien asioiden osaamisesta on

6

7

Biolaisten kesätyökatsaus
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Aalto-yliopisto, Mikro- ja nanotekniikan
laitos
Joonas Heikkinen, fuksi ’09

Planmeca
Roosa Wederhorn,
fuksi ’11
Olin kesätöissä alamme
suuressa yrityksessä, Planmecassa. Työnhaku sujui mutkatta ja aloitin työt tuotannossa
jo toukokuun loppupuolella.

Kuva red-dot.org

Planmeca valmistaa Suomessa
hammashoitokoneyksiköitä
ja
röntgenlaitteita. He kilpailevat
laadulla, eivät hinnoilla, ja siksi
tuotanto onkin Suomessa. Itse
työskentelin kesän juurikin hoitokonetuotannossa.
Valmistin
koneisiin tulevia esikoonnoksia,
joten työ oli pitkälti ruuvaamista, kolvaamista ja muuta askartelua. Vaikka työ olikin haalariharjoittelu, jalan saaminen
oman alan yrityksen oven väliin
oli fuksille iso juttu.
Työpaikkana Planmeca oli reilu: minua
kohdeltiin yrityksessä kuten muitakin työntekijöitä. Minulta odotettiin samanlaista työpanosta ja minuun myös luotettiin. Neuvoin
työkavereita osakoonnosten työvaiheissa ja
minunkin mielipiteitäni kuunneltiin, kun esimerkiksi yritettiin tehostaa töiden kuittausta.
Myös tuotanto pidettiin tietoisena yrityksen
tilasta. Tänä kesänä Planmeca sai suuren tilauksen saudiarabialaiselta yliopistolta ja sen
tunsi myös kesätyöläinen palkkapussissaan,
sillä myös meille kesäharjoittelijoillekin tarjottiin viikonloppuylitöitä useampaan otteeseen.
Kesä oli työntäytteinen, toisinaan rankka
mutta lopulta palkitseva. Käteen jäivät parantuneet sosiaaliset taidot sekä toivottavasti
myös ensi kesän työpaikka.

8

Olin kesäni töissä Mikro- ja nanotekniikan laitoksella Micronovalla, ryhmässä microfabrication. Nimen mukaisesti ryhmämme keskittyi
mikrorakentamiseen, ja minä sain projektin
hermosolujen ohjatun kasvattamisen puolelta. Yleisesti hermosoluja kasvatetaan petrimaljoilla, joissa ne kasvavat mielivaltaisesti
kaikkiin suuntiin ja muodostavat yhteyksiä.
Ohjatussa kasvattamisessa luodaan esim.
kanavarakenne ja ohjataan tämän rakenteen
avulla aksonien kasvua, jolloin voidaan myös
kontrolloida niiden yhdistymistä toisiin hermosoluihin.
Työn aloituskohtana oli siru, joka koostui lasilevystä, jonka päällä oli polymeeriä (PDMS).
Tässä polymeerissä oli kaksi allasta, jotka
olivat yhteydessä toisiinsa 20 mikrokanavan
kautta. Tällöin kasvatusprosessissa hermosolujen soomat jäävät altaisiin, ja aksonit
kasvavat mikrokanavia pitkin, jolloin aktiopotentiaaliviestintä tapahtuu molempiin suuntiin altaiden välillä. Tehtäväni oli tehdä tästä
sirusta uusi versio, mikä pystyttäisiin katkaisemaan kanavien kohdalta ja yhdistämään
takaisin, ilman että kanavien toiminnallisuus
häiriintyy. Tällä katkaisumenetelmällä mahdollistetaan kahden hermosolupopulaation
yksisuuntainen viestintä.

S’napsi

Matleena Kukkonen
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reneurship Societyn järjestämässä Summer
of Startups yrittäjyysohjelmassa. Ohjelman
tavoitteena on kannustaa opiskelijoita ja tutkijoita perustamaan kansainvälisiä kasvuhakuisia yrityksiä. Kesän alussa oli vain tiimi,
jolla oli visio yrityksestä, tuotteesta ja idea
teknologiasta sen toteuttamiseen.
Vaatii suurta rohkeutta ja luottoa itseensä lähteä rakentamaan tyhjästä jotain suurta, uskaltautua
mukavuusalueensa ulkopuolelle
myymään sitä, jota ei ole vielä olemassa ja vielä nauttia
matkasta.
Skaalautuvan
bisnesidean löytäminen,
uuden yrityksen bisnessmalli, asiakkaan
kokema arvo ja sen
viestiminen
asiakkaalle ovat kaikki
asioita, joita ei koulun penkillä opi. Parhaiten asiat oppii
tekemällä, minkä vuoksi myös paras
aika perustaa oma yritys oli eilen.

Mitä kovemmin tulee haukutuksi, sitä sisukkaammin tekee seuraavaa kertaa varten töitä, ja vain tarpeeksi hullut jatkavat eteenpäin.
Ja sitä suurta hulluutta ympärillä riitti koko kesän, Garage tuntui olevan Suomen ulkopuolella, niin hulluja, uskaliaita, yrittäviä, epäonnistuvia ja kannustavia ihmiset siellä olivat.
Jälkikäteen sanottuna kesä oli aivan huikea
kokemus, josta jäi käteen hyvien ystävien ja
kontaktien lisäksi näkemystä yrittäjyydestä, lääketieteellisestä tekniikasta, rahoituksesta, myynnistä, markkinoinnista, tuotekehityksestä ja suuresta
palosta toteuttaa unelmaansa.
Valitettavasti kesä on ohi ja
joudun palaamaan Venture
Garagelta takaisin Suomeen,
kesätyöt loppuivat ja oikea työ
alkoi. SOS on ehdottomasti huikea kokemus kaikille, jotka uskaltavat uskaltaa!
Have an idea? Get a team and
make it happen!

Oman alan duunia aaltolaiselle jo
opiskeluaikana!

Uuden siruversion avulla pystytään muodostamaan pitkiäkin hermosolupopulaatioketjuja, jotka viestivät vain yhteen suuntaan.
Tutkimuskohteina ovat erilaisten (lääke)aineiden ja myrkkyjen vaikutukset populaatiosta
toiseen, sekä aktiopotentiaalin eteneminen
aksoneissa.
Kesätöiden kohokohta oli tapaaminen Helsingin yliopiston ryhmän kanssa, joka suorittaa
hermosolukasvatuksen. Tapaamisessa esittelin uuden siruversion ja selitin sen toiminnallisuuden.
Aalto Entrepreneurship Society,
Summer of Startups / Framgo Oy
Riku Lehtomäki, fuksi ’08
Aalto Venture Garage vaihtui kesällä kodikseni ja startup-yritysten maailman muuttui elämäkseni kun tiimi päättäväisiä opiskelijoita
lähti toteuttamaan unelmaansa Aalto Entrep-

Opiskelijoilta opiskelijoille!
Liity hakijarekisteriimme osoitteessa
www.atalent.fi ja olet askelta lähempänä
unelmiesi uraa!
9
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Inkubiitti kesävaihdossa
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Kahdeksan viikkoa koulua ja vajaa pari viikkoa
muuta touhuamista kului
yllättävän nopeasti. Viimeisinä päivinä mukaan
tarttui vielä Stanfordnimikkovaatteita, jotka
muuttuivat
koti-Suomessa äkkiä astetta
nolommaksi.
Paluusää lentoasemalla oli
sama kuin lähtiessä,
ja sain taas tuntea
mitä on vesisade. Väliin oli kuitenkin mahtunut
monta kokemusta!
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Palm Dri

Tärkeä osa SSIHP-ohjelmaa oli
sen tarjoama hintaan sisältyvä, mutta toisinaan rajoitetun
osallistujamäärän
oheistoiminta. San Franciscossa käytiin
katsomassa esimerkiksi pesäpalloa ja
Alcatrazin vankilasaarta. Kampuksella taas

Ei niin hyvää etteikö jotain Aallossakin osattaisi paremmin. Hirveää kurssiportaalia käyttäessä tulee Noppaa ikävä ja sikäläinen Oodi
alkaa ajatuksenakin itkettää. Tulostaminen
taas maksaa jokaisen sivun osalta, joskin
maksujärjestelmä ilmeisesti takaa toimivat
tulostimet. ”Kiltatoiminta” oli kesäaikaan ymmärrettävästi jäässä, mutta suomalaiselle
opiskelija-aktiivisuudelle voi nostaa hattua
– eikä sitä tarvitse hetkeksi päähän palauttaakaan. Ehkä tärkeimpänä
isona huomiona on Suomen
yliopistojärjestelmän
vapaus, mistä kiitosta verrattuna etenkin kuulopuheisiin muualta maailmalta.

arsin
” oli v
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Pian alkoi myös valaistuminen siihen, mikä
tekee yliopistosta yhden maailman parhaista. Luennoitsijoilla oli todellista intoa
opettaa ja jatkuvasti muistuttelivat, että
vastaanottoaikoina voi tulla kysymään epäselvyyksiä. Urheilumahdollisuuksia oli golfista ratsastukseen, ja hyvinhän Stanfordin
alumnit tai opiskelijat pärjäsivät Lontoon
olympialaisissakin: tuloksena 12 kultaa ja 4
muuta mitalia maallensa. Itse suoritin vaatimattomammin
tenniksen
alkeiskurssin.

Opintoja
helpottavia elementtejä oli koulussa paljon. Useimmat
luentosalit on nimittäin varustettu videointivälineistöllä ja luennot ovat katsottavissa verkosta. Laatukin on
hyvää, sillä yksi työntekijä
on takahuoneessa vastuussa, että kamerat todella kuvaavat luennoista oleellisen.
Videoidut luennot auttoivat
etenkin tenttiin kertaamisessa.
Kampuksen kirjastoja taasen ei
päivässä olisi kerennyt kaikkia
käydä läpi, ja opintotiloissa sai
liittää oman kannettavansa 30” taulunäyttöihin työnteon helpottamiseksi.
Kampuksen ympäri kiertämisestä
sai aikaan hyvän lenkin takuumukavassa säässä. Opiskelijoihin lisäksi luotetaan niin paljon, että
tenttisalissa ei ole valvojia lainkaan ja kotitentit ovat tavallisia.

vierailivat esimerkiksi David Beckham ja Serena Williams omissa lajeissaan. Yksi merkkitapahtuma oli syntymäpäivän viettäminen
uskomattomassa Yosemiten kansallispuistossa. Tapahtumissa ja niiden ulkopuolella luotiin uusia kaverisuhteita ympäri maailmaa.

auppa

Ensimmäinen viikko Amerikan mantereella
kului San Franciscossa nähtävyyksiä ihmetellessä. Juhannuspäivänä asumus vakiintui
hostellista
amerikkalaistyyliseen
dormiin, missä

kämppikseksi arpoutui Italian lahja kauppatieteille. Tervetulotilaisuudet käytiin ja muutamat
sumpit juotiin. Kaikesta jäi maku, että olimme
erittäin tervetulleita vieraita. Kurssit alkoivat
kuitenkin nopeasti kiristetyllä kesätahdilla.

Teksti ja kuvat Mika Mäntykangas

kirjak
rdin ”

Noin 40 hakijaa otti osaa Aallon erillishakuun,
jossa valittiin kuusi lähtijää Shanghai Rankingin kakkoskouluun, Stanfordin yliopistoon.
Aivan piilaakson kupeessa ja junamatkan
päästä San Franciscosta sijaitseva koulu tarjoaa huippuopetusta- ja tutkimusta kaikilta
opintoaloilta. Kesäisin noin 100 opiskelijaa
ympäri maailmaa ottaa osaa paikallisiin kesätarjonnan kursseihin SSIHP-ohjelman (Stanford Summer International Honors Program)
kautta valikoiduista yhteistyöyliopistoista.
Monet ovat mukana osittaisella stipendillä,
osa maksaa lystin jopa itse. Aalto tarjosi parhaan, euroissa kymppitonnin ”all in” -diilin.

4 / 2 0 1 2

Stanfo

Aalto-yliopistossa tapahtuu ja tarjotaan paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä
useimmat päivittäisissä puheissaan purnaavat. Tämä oli keskeinen ajatukseni sen
jälkeen kun olin saanut puhelun, jossa kysyttiin lähdenkö kahdeksi kesäkuukaudeksi Kalifornialaiseen Stanfordin yliopistoon Aallon stipendillä. Vastaukseksi sain
soperrettua ”enköhän mä lähde”. Puhelun päätyttyä jäin tuijottamaan ruokalan
seinää sekä odottamaan milloin tajuan millainen tilaisuus minulle juuri tarjottiin.

S’napsi
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Inkubiitti kesävaihdossa: Stanford University

Jos kiinnostuit, tarkkaile
Aalto
Intoa
keväällä 2013. On
hyvin todennäköistä,
että tänä vuonna toista kertaa järjestetty
Aalto-Stanford-yhteistyö
saa jatkoa. Hakukriteereinä ovat tähän asti olleet opintomenestys, motivaatiokirje, akateeminen
suosituskirje sekä osittain
englanninkielinen haastattelutilaisuus.
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Kauheimmat solukokemukseni
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Kauheimmat

solukokemukseni

Kärvisteltyään fuksisyksyn ajan kaverin sohvalla tai yöbussiaikataulun orjana,
saa moni vihdoinkin sen kaipaamansa tiedon: sija nälkävuoden pituisessa
asuntojonossa on noussut sille tasolle, että muutto uuteen kämppään
muuttuu haaveesta todellisuudeksi. Osalle se ensimmäinen ikioma koti ei
kuitenkaan ole tarkalleen ottaen täysin oma, vaan kyseessä voi olla hyvällä
tuurilla noin 12 neliön soluhuone ja yhteinen keittiö. Jotta muutto Otaonnelan
opiskelijayhteisöön ei toisi mukanaan liikaa epämiellyttäviä yllätyksiä, päätti
S'napsi kerätä kertomuksia soluasunnoista selviytyneiden kokemuksista.
Yhteisymmärrystä?
Soluelämässä on monta rasittavaa asiaa,
jotka alkavat kyllä tuntua kauheilta, kun
niitä joutuu jatkuvasti kestämään. Jos vaikka olen viikonkin poissa kotoa, palatessani
keittiön pöydät ja tiskiallas ovat täyttyneet
astioista. Tiskiallasta peittävän tahmaisen
kerroksen saa pois hinkkaamalla sitä jonkin aikaa karhunkielellä. Muutenkaan osa
muista asukkaista ei vaivaudu siivoamaan
liedelle yli kiehuneita sotkujaan, ja jääkaappi haisee ruumiilta. Välillä kuitenkin
ärsyyntymistä onneksi lievittää kämppik-

S’napsi
Solusymbioosi
Oma kämppikseni on melkoinen yöeläin,
missä on toki myös hyviä puolia: unimatin voittaessa hänet aamukuudelta voin
hyvillä mielin hoitaa omat aamutoimeni
kuin yksiössä ikään. Mikroaaltouunin kilaus yökolmelta silloin tällöin on siihen nähden ihan hyvä vaihtokauppa. Elämmekin
kämppiksen kanssa pitkälle kehittyneessä
symbioosissa. Solutoverini on myös ahkera
opiskelija: seitsemän vuoden opinnot ovat
kerryttäneet opinnot pian kandidaattitasoisiksi.

sen kokkaamat maistiaiset hänen oman
kulttuurinsa ruoasta.

Ensimmäinen ikioma kotini oli kymmenen
hengen solu. Siinä oli yhteiskeittiö, jossa
kokkailin mielelläni sen ollessa vielä siisti. Kuitenkin palatessani intistä keittiö oli
täysin pilaantunut: mihinkään pintaan ei
uskaltanut koskea, saatika jättää siihen mitään. Pääsin näkemään mitä eksoottisimpia ruokia, ja usein haistoin alaovelle asti,
että tänään en taidakaan kokata. Kerran jäi
ruoanlaitto väliin myös keittiössä
lentelevän

”
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-Turhautunut

Ahkerat tietokonepeli- ja elokuvasessiot
(eli useimmiten koko hereilläoloaika taikomis- ja erikoistehosteäänien perusteella)
vaativat arvoisensa ravinnon, joka koostuu
enimmäkseen kolajuomista ja pizzasta. Pizzalaatikoiden pino viedään pois keittiöstä,
kun se uhkaa kaatua. Satunnaisten vieraiden käynnin päivämäärän voi kätevästi
tarkistaa jääkaappiin homehtuvasta maitopurkista, jonka päiväyksestä muutaman
päivän vähentämällä on jo melko lähellä
totuutta. Maitopurkki yleensä uusitaan vieraiden käydessä, jolloin päivittäinen kalsiumintarve on tyydytetty.

Rantalukaali

nia käytettäisiin
ilman peltiä.

Ulkomailta tuotua kuivakalaa, jota piti kuulemma keittää pari tuntia. Kaikki kalanjämät
ovat tuossa hyytyneinä.

den tiskaamiseen kannattaa käyttää puoli
tuntia juoksevan veden alla, eikä kymmentä minuuttia lavuaariin lasketun veden ja
tiskiaineen kanssa. Käytämme myös yhtä
tiskiharjaa – halusin sitä tai en.

-Facepalm

Yhteisten tilojen siivous tarkoittaa näköjään
roskien viemistä ja pöytien pikaista pyyhkäisyä kostealla rätillä ilman pesuainetta. Minulle osoitetut kirjekuoret saatetaan
kyllä siivota ”roskapostin” sekaan. Lisäksi
erään kämppiksen jäljiltä kylpyhuoneen jo
valmiiksi huonosti
vetävä
viemäri täyttyy
hiuksista, joiEn ole koskaan
ta hän ei itse
siivoa koskaan
kuullut, että uupois.
Lupaa
asioitteni lainaamiseen ei olla
kysytty,
eikä
myöskään sovittu niiden mahdollisesta
satunnaisesta yhteiskäytöstä. Silti ne löytyvät kaapistani vääriltä paikoilta huonommin tiskattuina, vaikkei kukaan ole ilmoittanut lainanneensa niitä. Lisäksi kämppikseni
sisar ja äiti tulivat kerran ”kylään” yli kuukaudeksi ilman mitään ennakkovaroitusta.
Äiti tapasi tosin tiskata kaikki keittiössä lojuneet tiskit, vaikka jälki ei aina kohdannutkaan omaa vaatimustasoani.

Anna Äimälä
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”Tätä en siivonnut!”

Olemme kämppäkaverin kanssa jakaneet
yhteisten tilojen kodinhoidolliset vastuut
tiukasti kahtia: minä siivoan ja hän sotkee.
Kuuratessani keskivertoperheen illallisen
verran ruokia liedeltä pois, hän kertoo, että
meillä on erilaiset käsitykset perussiisteydestä. Hän myös pitää ruoanlaittovälineitteni käyttämisestä, sikäli kun tarvitsee jotakin muuta kuin ainoaa lastaansa. Lupaa ei
tarvita, koska suostuisin kuitenkin. Astioi-

Solutove
rit!
Tuntuuko

, että täs
sä ei ole
tarpeeksi?
Eräs neljä
n
gen solun
asemasod henankäynti
Ivanin ja
länsiliitto
utuneide
välillä on
n
kuvattu k
aikessa
loistossaa
n blogiss
a
http://solu
toveri.blo
gspot.fi/.
Totuus on
tarua ihm
eellisempää, ja tä
mä blogi
on luetta
loppuun k
va
erran alo
itettuaan
!
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Kauheimmat solukokemukseni // Anna Äimälä
linnun takia, sillä en saanut sitä lähtemään
ikkunasta. Näissä kämpissä oli sentään kaikille jääkaapit, mutta uunia käyttivät kaikki. En tiedä minkälaisia
tapoja joissakin maissa
on, mutten ole koskaan
kuullut, että uunia käytettäisiin ilman peltiä. Näin
kuitenkin monta kertaa
kokonaisen kanan siinä
ritilällä, josta kaikki rasva
tippui ja paloi uunin pohjaan kiinni. Lopulta kaikki
se, mitä uunissa yritti valmistaa, imi itseensä pinttyneen kanan hajua.
Yleiset tilat olivat muutenkin yhtä kaatopaikkaa
ja tupakoitsijat olivat vallannet parvekkeen. Yhtenä päivänä tulin kotiin aamuvuorosta ja huomasin
pihassa paloautot. Arvelin syyksi jokakuukautista turhaa palohälytystä,
kunnes arvon palopäällikkö kertoi, että kellari oli
vesivahingon seuraukse-
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na täyttynyt vedellä. Itselläni ei ollut siellä onneksi mitään tavaroita. Olin kuitenkin
päivän vedettä ja kävin Otaniemessä siskolla suihkussa sen viikon
ajan saadakseni lämmintä vettä.

”Nimesin tämän siiliksi. Joku
tunari oli onnistunut sytyttämään sen tuleen yhtenä iltana, ja aamulla koko käytävä
haisi tupakalta.”

Silloin elettiinkin tämän
hyvällä paikalla meren
rannalla sijaitsevan talon joutsenlaulun aikaa:
kaikki sopimukset oli irtisanottu, sillä talo aiottiin
lyödä nurin ökyrivitalojen
tieltä. Lopulta minutkin
irtisanottiin ja pelastuin
Otaniemeen
noustuani
saman tien perhekylän
jonossa 120 sijaa. Viimeisimmän tiedon mukaan
talon purkamista on kuitenkin pitkitetty ja se on
edelleen opiskelijakäytössä, vaikka järjestelyn piti
alun perin olla vain lyhytaikainen.
-Jokke

S’napsi
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Aalto-kurssit 2013 Nopassa // Sirius Vuorikoski

Aalto-

kurssit

2013

Nopassa
S’napsi on tunnetusti
aina hieman aikaansa
edellä, eikä tämä
lehti tee poikkeusta.
Tällä kertaa otimme
selvää tulevista
Aalto-kursseista, ja
Nopasta ilmenneen
takaportin vuoksi
pääsimme tutustumaan
jo etukäteen ensi
lukuvuonna tarjottavaan
opetukseen. Avoimen
tiedon edelläkävijänä
julkaisemme
kurssikuvaukset
seuraavassa.

15

S’napsi

S’napsi testaa: Otaniemi-juomapeli & killan alkometri
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S’napsi testaa

Otaniemi-juomapeli
killan alkometri

S’napsin toimituksen iskujoukko lähti orientointiviikolla testaamaan itsekriittisesti edellisestä
numerosta (S’napsi 3/2012) löytyvää Otaniemijuomapeliä killan tuliuusi alkometri apuvälineenään. Luonnollisestikaan peliä ei testattu ennen
edellisen lehden painatusta, joten ratifioitu testaaminen nähtiin välttämättömäksi. Alkuoletuksen oli, että peli soveltuu ainakin Otaniemen
tärkeimpien paikkojen esittelyyn fukseille hauskalla tavalla.
Todettua
Rastit ovat alkuun lempeitä, vaikkakin liian suuripäinen osallistujamäärä voisi muuttaa kärrynpyörä- ja punnerrusrastit piinallisiksi. Samoin
monipäinen lauma vaikeuttaa kovasti YTHSrastin toteuttamista. Karuimpia ovat kieltämättä Alepan ja kiltiksen rastit, joissa juuri
aukaistun tölkin tyhjentäminen saattaa tuntua
tuskalliselta. Plussaa kuitenkin erinomaisesta
kellotusmahdollisuudesta!
Rastin yhdeksän (Ossinlampi) kohdalla lisäksi
huomattiin, että pelissä on pelottavan korkea
todennäköisyys päättymättömän silmukan syntymiseen, sillä kovin moni ei ollut innokas hyppi-

4 / 2 0 1 2

mään kylmään veteen. Tämä onneksi kierrettiin
asettamalla loputtoman kehän välttävä sääntö.
Niin kuin yleensäkin kaikessa, ennakkoluuloton
yllytyshullu (lue: kunnon teekkari) saa rasteista
irti ohjeita enemmän. ”Tarpeeksi kekseliäs joukko” saattaakin viihtyä kauemminkin Smökin
kattorastilla pelaamassa muunlaisia pelejä tai
muuten vain keekoilemassa ennen kutosen jajatkoille siirtymistä.

”

S’napsi
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Teksti ja kuvat Anna Äimälä

Niemenkärjen uusia
papukaijalaleja.

Samaan aikaan

avautumisia@inkubio.fi

”Killan alkoholimittari
on perseestä, kyllä
vituttaa ettei saa
kunnon promilleja.
Matti varmaan ajaa ja
ruoriin pääsee kaikki.”
Johtopäätökset
Peli ei ehkä olekaan niin fuksiystävällinen kuin
aluksi ajateltiin, sillä uskaliaimmatkin fuksit
viihtyivät mukana vain muutaman etapin ajan
ja pelästyivät lopullisesti YHTS:llä. Ajankohta
kannattaa valita tarkkaan, sillä rastien suorittaminen tuntuisi varmasti hauskemmalta sisäti-

loissa: rastien lavastaminen rakennusten suljettujen ovien edessä kieltämättä syö tunnelmaa.
Onneksi esimerkiksi moonwalkaaminen paljain
jaloin tihkusateessa onnistui hyvin Gorsun ulkopuolellakin! Useimmat tehtävät olivat kuitenkin
hauskoja ja kekseliäitä urheilullisuudessaan ja
satunnaisuudessaan – erityisesti hilpeyttä herätti Niemenkärjen papukaijarasti.
Alkoholimittarianalyysi
Ensimmäisen muutaman rastin ajan kaikki puhalsivat nätisti nollaa vielä yhden tai kahden tölkillisen jälkeen, eivätkä 0,3:n paikkeilla keinuvia
lukemia puhaltaneet kokeneet olevansa enää
ajokunnossa. Loppupään rasteilla lukemat viittasivat testiryhmän parin naispuolisen jäsenen välittömään alkoholikuolemaan (2,37 ja 4,4 promillea), mutta neljän tunnin yritys ei saanut muita
yltämään edes promilleen. Näin pääteltiin, että
killan alkometristä saa hyvät naurut, mutta siihen ei käy lääketieteellinen luottaminen.

Oikealla: Eräällä ryhmän jäsenellä oli tarjota
niin huono matikkavitsi Pitkäranta-rastilla,
että hän joutui itse juomaan.
Kuvassa Timon taidonnäyte.
Vasemmalla: Alepa-rasti kaadettu!
Kuvassa osa iskuryhmää.
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Kaveriainejärjestöt tutuiksi // Mari Alatalo, Nucleuksen pj.
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Nucleus on Turun Yliopiston biotekniikan
sekä elintarvikekehityksen opiskelijoiden ainejärjestö. Koulutusohjelmamme on vielä
hyvin uusi, biotekniikan diplomi-insinöörejä
on koulutettu Turussa vuodesta 2007 ja elintarvikekehityksen linja alkoi syksyllä 2011.
Ensimmäiset diplomi-insinöörimme ovatkin
valmistuneet viimeisen vuoden sisällä. Vuosittainen sisäänotto on virallisesti 15, mutta
aloittavien opiskelijoiden määrät ovat vaihdelleet alle kymmenestä viiteentoista. Uusista opiskelijoistamme suhteellisen useat ovat
opiskelleet jotain muuta jo aikaisemmin ja
joka vuosi ammattikorkeakoulusta tulee muutama valmis biotekniikan insinööri täydentämään koulutustaan.
Nucleus on vain hieman koulutusohjelmaa nuorempi, sillä se perustettiin jo
koulutusohjelman ensimmäisenä keväänä. Tavoitteena oli vaalia teekkarikulttuuria ja erottua Turun Yliopistolla
olevista maisteripuolen biotekniikan
opiskelijoista. Pienen sisäänoton ja aktiivisten opiskelijoiden ansiosta Nucleus on
pysynyt tiiviinä ja toimeliaana ainejärjestönä, joka on läheinen opiskelijoille. Pienelle porukalle on helppo järjestää ohjelmaa ja kaikkiin on mahdollista tutustua.
Nukleuksen epävirallisena logona on
kolmipäinen kala. Sininen on haalariväri.
Kuva Nucleuksen kuvagalleria
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Nucleuksen haalarit ovat siniset ja niissä on
oranssit mainokset. Lähinnä haalareiden värityksestä tulee mieleen posteljooni, mutta
toistuvasti niitä on kutsuttu myös raksahaalareiksi. Haalareiden sävy on vaihdellut vuosittain, eikä Nucleuksessa taida olla kahta
vuosikurssia, joilla olisi samanlaiset haalarit.
Turkulainen teekkarilakki muistuttaa muita
enemmän ylioppilaslakkia, sillä sen tupsu ei
lähde lakin päältä vaan sivusta. Turussa ei
olla tottuneita lakkeihin, vaan kaupungilla
lakki päässä kulkiessa saa usein kuulla, ettei
nyt ole Vappu!
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Nucleukselle on jo muodostunut joitakin
vuosittaisia tapahtumia. Keväisin pyritään
järjestämään ekskursio, jolla päästään tutustumaan alan yrityksiin ja toivottavasti
muihin alan opiskelijoihin. Maalis-huhtikuun
vaihteessa vietetään Nucleuksen synttäreitä,
jotka ehkä jo lähivuosina muuntuvat vuosijuhliksi. Kevään suurin rupeama on luonnollisesti Wappu, joka alkaa huhtikuun alun Wapun aloitusbileistä ja jatkuu vappuun saakka.
Nucleuksen Wappuun kuuluu perinteisten
opiskelijarientojen lisäksi mm. Bahamabileet
telttasaunalla ja kylpypaljulla sekä piirrettymaraton, jossa on tähän mennessä katsottu
mm. ”Olipa kerran elämä”. Teekkarilakkinsa
ansaitakseen fuksien tarvitsee vielä vapun
alla osallistua Tulikokeeseen eli Eldprovettiin,
joka on Åbo Akademin teekkareiden kanssa
järjestettävä rastikierros. Syksyn kohokohtana on luonnollisesti bioteekkareiden RekomBIOnaatio, jonne Nucleuksesta on taattu aktiivinen osaanotto.

S’napsi
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Fuksikapteenin palsta // Samuli Suvisto

Operaatio LED
Kaikki suuret ja kauniit edeltäjäni, jotka ovat
vaivautuneet kirjoittamaan syksyn ensimmäiseen
S’napsiin, kirjoittivat ihanista fukseista ja heidän
tulemisesta (ei hauskaa). Minä en kuitenkaan tee
näin! Kaikkihan tietävät fuksien olevan ihania
ja heidän viattomien kasvojen olevan suoraan
verrattavissa kaikkeen pörröiseen. Huolimatta
kaikesta tästä houkutuksesta minä päätin kertoa
teille kuinka tuunata haalarinne tulevaa varten.
LEDien asennus ei ole yhtä helppoa kuin voisi
arvata. Ensiksi pitää etsiä joku kaveri, mieluiten
Joonas, joka tilaa 20 metriä LEDejä Briteistä. Näistä
kuuluu jakaa 15 metriä kolmelle kaverille ja vasta
sitten päästään omien LEDien kimppuun.
Jos LEDien suojana on aivan hillittömästi turhaa
muovia, kuten minulla oli, kannattaa ylimääräiset
vuolla mattoveitsellä pois. Ennen kuin olet ehtinyt
hajottaa haalarisi, kannattaa myös LEDien paikkaa
sommitella. Tämän jälkeen tarvitset terävät
sakset ja ryhtyä tuhoamaan haalariasi. Tee noin
puolen sentin (5 mm) pituisia reikiä haalariisi
riittävän lähelle toisiaan, jotta LEDit yltävät
niihin rypistämättä haalariasi. Ehei, se ei ole näin
helppoa. Reikien tulee myös olla riittävän pieniä,
jotta LEDit eivät tule liikaa esille haalareista! LEDien
pujottelu rei’istä ja haalarin lahkeen ympäri on
helpointa, kun lahkeen kääntää ympäri. Kannattaa
kuitenkin välillä vilkuilla, miten LEDit asettuvat
suhteessa laikkuihin ja merkkeihin.
Kun reiät ovat valmiit ja LEDit ovat pujotettu,
päästään hajottavaan hommaan. Jokainen LEDi
kannattaa ommella kiinni haalariin, jotta se ei
putoa haalarin sisälle ja pysyy oikeassa asennossa.
Voi pojat, että osaa viedä aikaa ja hajottaa. Itse
jaksoin ommella ehkä 10 LEDiä, kunnes käännyin
jeesusteipin puoleen. Jesarista leikellään sentin
tai parin paksuisia suikaleita ja johdot kiinnitetään
haalariin, niin että ei häiritse jalkaa. Huonona
puolena toki on, että poikien jalkakarvat tuppaavat
tarttumaan teippiin.
Ja voila, nyt vain käännät lahkeen oikein päin ja
haalarisi on tuunattu joulua varten. Kannattaa myös
tarkistaa, että LEDit toimivat (olisi kannattanut
tehdä heti alussa) ja sen jälkeen voit ihailla
haalariasi. Eipähän tarvitse ostaa joulukuusta ja
rahaa säästyy. ;)
Samuli
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Humalan eri tasot
S’napsin R&D-osasto (Randomness & Drinking) on kerännyt pitkään standardiolosuhteissa mitattua (293 K, 1013,25 MPa, kitkallinen tyhjiö, valmiiksi kostutettu kurkku)
ja validoitua tietoa ihmisen nauttimien alkoholiannosten sekä annosnopeuden yhteydestä henkilökohtaiseen humalatilan tunteeseen. Seuraavassa on esitetty tunnistettavimpia humalatilan eri kehittymiskäyriä ajan funktiona.
Perinteinen sekä nopea raketointi
Perinteisen raketoinnin idea on se että juodaan
jotain helposti nautittavaa alkoholijuomaa kovalla
tahdilla. Tästä seuraa nopea nousuhumala.
Nopeassa
raketoinnissa
on
tarkoituksena
juonti lopettaa, kun sopiva humalan taso on
saavutettu. Tätä on haivainnolistettu kuvassa
1. Kuvaan on myös piirretty tasaisen nousun
mukainen kuvaaja. Raketoinnista on olemassa
myös ns. HC-versio, jota ei kuitenkaa suositella
kuin kivenkoville ammattilaisille, sillä muuten
saatetaan vahingossa päätyä kuvaassa esitetylle
?-alueelle (ei kaunis alue).

S’napsi

Maissipällikkö
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Negatiivinen kulmakerroin
Jos alkoholia kuluttaa tarpeeksi nopeasti,
urbaanin legendan mukaan on mahdollista
saavuttaa tila, jossa kännikäyrä nousee
negatiivisen kulmakeroimen mukaisesti
kuten kuvassa 2 esitetty. Tässä tilassa nousu
on niin nopeaa, että ajan rakenne muuttuu ja
jotain hyvin mystistä tapahtuu. (R&D. huom.:
tutkimusryhmällä on vielä validoimatta
muuttuuko ajan rakenne vain koehenkilöllä
vai myös ympäröivässä todellisuudessa)
Kuva 2

ta
opetus
si teoria
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u
a
a
5
Huom
ulla 1
urssi siv
Aalto-k

antava

Kuva 3
Kuva 1

Tasainen nousu
Tasainen nousu on ns. normaalia
humalahakuista juomista, eli juodaan alkoholia
tasaiseen tahtiin. Tasaisen nousun etuja on
mm. se, että juomasta voi nauttia (kuva 1,
punainen nuoli). Siten se ei toisaalta sovi
kuitenkaan esimerkiksi makean siiderin
nauttimiseen.

SpurdoSpärdö-kännäys
Tämän juomatavan ideana on se, että
juodaan satunnaisesti kaikkea mahdollista
satunnaisella, mutta napakalla tahdilla.
Ideaalitapauksessa tästä piirtyy kännikäyrän
muodostama SpurdöSpärdön naama.
SpurdoSpärdö-kännäystä suositellaan
vain todellisille ammattilaisille. Usean eri
alkoholijuoman sekaisin nauttimisen vuoksi
tämä juomistyyli ei sovi raskaana oleville
naisille.

S'napsin illanviettovinkit
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1. Valitse ennen iltaa sopiva tutkimusstrategia. Sopivia
vaihtoehtoja on esitetty tässä artikkelissa.
2. Toteuta päättäväisesti omaa strategiaa äläkä anna
muiden mielipiteiden vaikuttaa valintaan. Kerro tästä
kuitenkin äänekkäästi kaikille.
3. Merkkaa ylös henkilökohtaisia tuntemuksia pieneen
muistivihkoon juhlien aikana nurkassa yksin.
4. Häiritseviä ihmiskontakteja kannattaa välttää testauksen
aikana. Vältä erityisesti vastakkaista sukupuolta, jonka on
todettu biasoivan mittaustuloksia noin 0,6 ‰.
5. Mene kotiin puoli kahdeltatoista kirjaamaan tulokset ylös.

Diskreetti kännäys
Diskreetissä kännäyksessä ideana on
kellottaa juoma tietyin aikavälein, jolloin
kännin taso nousee portaittain kuvassa 3
esitetyllä tavalla. Diskreetti-kännäys on
kätevä esimerkiksi ahtaissa bileissä, joissa
juomaa on vaikea pitää kädessä. Toinen
diskreetin kännäyksen hyvä puoli on se
että, juomien välistä aikaa t säätämällä
on helppo määrittää oikea juontinopeus
ja juomien määrää on helpompi seurata –
ehkä. Kuvassa on esitetty ideaalinen malli
ja maksan toiminnasta seuraava reaalimalli,
jossa alkoholia palaa juomien välillä.

Kuva 4

S’napsin R&D-osasto on tuottanut
valtaisan määrän myös dokumentoitua
viinitestaustietoa. Olemme määrittäneet
esimerkiksi optimaalista viinilasin
pyörityksen kulmanopeutta ja lasin
halkaisijaa. Kuvassa näkyvän H0-mitan on
useimmissa testeissä todettu olevan nolla.
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Miestaneelin paluu
Sähköpostilistalle pääset liittymään osoitteesta
https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/inkubio-vituttaa

Hyvä MieCtaneeli,
Kuinka monta C/C++-ohjelmoinnin tehtävää voi ihminen tehdä peräkkäin ns.
hajoamatta eli leviämättä? Onko luottamusrajoja käytetyille tunneille?

Ennen
Jälkeen

Miten saan itseni syttymään? Aina kun
saan pienenkin kipinän toisessa osapuolessa aikaiseksi, omani tuntuu sammuvan välittömästi. Olen epätoivoinen.
(vrt. Miestaneeli 3/2012, toim. huom.)
-Kalastaja

Reissussa rähjääntyy. –Miestaneeli

Miestaneelin toistaiseksi viimeinen herkkukori on jälleen levitetty
kauniiksi kolmen kysymyksen kattaukseksi. Älä unohda, että
palstalle saa kummit, kaimat ja mummit mukaan osoitteessa
avautumisia@inkubio.fi. Miestaneeli on huolissaan keskustelun
asiallisuudesta ja toivoisi kysymyksiä uusilta fukseilta.

Miestaneelin lempieläin on laikkuvarpunen.

-Kaino-Vieno
Arvon Mummo-Ankka,
Kaikki nautintoaineet C mukaanlukien ovat
terveydelle haitallisia liiallisina määrinä nautittuna. Jokaisen toleranssi on kuitenkin henkilökohtainen, eikä selkeää rajaa voida määritellä kovin helposti. Kuten alkoholin käytölle
on määrätty suositukset erikseen miehille ja
naisille, on C:ssäkin eri rajat TIKkiläisille ja
ei-TIKkiläsille. Kovan luokan koodirotta voi
ideaaliolosuhteissa (riittäästi virvokkeita, jatkuvasti 0.7 promillea veressä, kitkaton tyhjiö)
tehdä jopa useita harkkakierroksia putkeen.
Joissakin tutkimuksissa on ehdotettu että auringonvalon puute lisää C-toleranssia. Ehkä
D-vitamiinilla, jonka synteesi vaatii auringonvaloa, on jotain tekemistä C-toleranssin kanssa. Ja jos niillä ei muuta yhteyttä ole, niin on
ne ainakin peräkkäin aakkosissa. Omia rajoja
kannattaa kokeilla ainoastaan valvotussa ympäristössä kuten Maarilla. Suurin pitkien Csessioiden riski on muistin loppuminen, joka
pahimmassa tapauksessa johtaa huonoihin
aasinsiltoihin lauluun ’Minne’. Luottamusrajoista voi kysellä pointTerijoen hallitukselta.
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Mitä mieltä Miestaneeli on ”Kehitys kehittyy” -sanonnasta? Itse olen noudattanut sitä pelonsekaisin tuntein siten,
etten oikein uskalla ostaa uusia laitteita
kun seuraava on aina parempi. Nyt kuitenkin uskollisessa Nokia 5110:ssä alkaa
akku olla lopullisesti kuolemassa. Millaista puhelininvestointia suosittelet?
-Tekniikan ihmelapsi
Juurikin puhelinten kehityksessä sanonta
tuntuu pitävän paikkansa liiankin hyvin. Siksi suosittelenkin sinua pitäytymään luottoluurissasi. Uusia akkuja 5110:aan näyttäisi
saavan varsin sopuhintaan. Klassikkopuhelimessasi on puhelin- ja tekstiviestiominaisuuksien lisäksi kaikkien mobiilipelien kummisetä, alkuperäinen matopeli, jolla saat taatusti
lisäuskottavuutta kaveripiirissäsi. Lisäksi nykypuhelimissa harvinaista antennia voi käyttää moniin erilaisiin arjen askareisiin. Kaikki
kehitys ei kutenkaan kehity. Tästä varoittavana esimerkkinä Miestaneeli-palsta sekä kehitysmaat.

Ongelmasi lienee perinteinen ramppikuume.
Voisit kokeilla käydä heittämässä rampilla
pari frontside-ollieta (ks. urbaani sanakirja),
niin johan kuume hellittää. Lisäksi pikku ruhjeet ovat vastakkaisen sukupuolen mielestä
kovin seksikkäitä. Jos ramppikuume yhäkin
vaivaa, voit kokeilla sähköpostitse markkinoitavia luonnontuotteita, joilla saa ainakin
markkinointimateriaalin perusteella kankeamman seipään lisäksi 50 % lisää pituutta,
joka auttaa heikkoon itsetuntoon. Jos tämäkään ei auta, voidaan turvautua perinteiseen
paperipussiin. Paperipussiin voi vaikka piirtää
jonkun kivan kuvion, jonka itse koet rauhoittavaksi. Kovemman luokan tekijät käyttävät
käyttävätkin sitten jo rooliasuja. Ehkä pörröinen lammas tuntuisi sinusta turvallisemmalta
kuin ihmishahmo. Voit sitten kivasti vaikka hyräillä Lambadaa samalla kun kaitset karjaasi.

Valmistuneet inkubiitit
Tekniikan kandidaatit
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Sakari Cajanus
Läheisyyden ja sukulaisuuden vaikutus ihmisten
välisen kommunikaation klusteroitumiseen ajassa

Maria Hakonen
Towards the Control of an Upper-Limb
Prosthesis Using Surface Electromyography

Elina Mäkelä
Silmäpohjan ikärappeuman transpupillaarinen
termoterapia

Antti Heikkilä
Information Visualisation in a Peer Support
Application

Roosa Sahla
Vaihtoehtoisen silmukoinnin tutkiminen RNAsekvensointimittauksilla

Susanna Lampo
National MEMS Technology Roadmap –
Markets, Applications and Devices

Suvi Talja
Magneettiresonanssikuvien intensiteetti
pohjaiset kohdennusmenetelmät
Betti Valmari
Atomivoimamikroskooppitutkimus funktionalisoidulle lasille syntetisoiduista peptideistä

17.10. Geneerinen sauna
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27.10. S’napsi 5/2012 deadline
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