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S’napsi

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

Kiltalaisille uusi lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa
verkkoon ja kiltahuoneelle. Todellisuudessa lehti on
kuitenkin pitkällisen hauduttamisen tulos. Vuoden
viimeisen lehden myötä kerron mielelläni, miten kil
talehti oikeastaan syntyy.
Lehtien suunnitteleminen alkaa aina S’napsi
kokouksista. Tapaamisissa mietitään rennossa
hengessä tulevan lehden sisältöä ja mahdollista
teemaa sekä puidaan kaikki edellisen lehden huo
mionarvoisuudet. Kokouksen muistio kopsahtaa
sähköpostiin paria päivää myöhemmin, minkä si
sältösuunnitelmassa kaikille sivuille on varattu täy
tettä ja pohditut kirjoitustehtävät on jaettu toimit
tajien mielenkiinnon mukaan. Tämä onkin tarkkaa
puuhaa, jotta kaikki saisivat itseään motivoivan
otsikon! Tässä vaiheessa alkaa usein lehdenteon
suvantovaihe, jonka katkaisee päätoimittajan sisäl
löltään progressiivisesti kuumottelevammat hopu
tusviestit aineistodeadlinen lähestymisestä.
Lehden painaminen ei ole ilmaista. Värillinen kil
talehtesi on noin 2,5 euron arvoinen, joten niitä ei
tilata tarvetta enempää. Kilta tukee lehteä, mutta
pääosa kuluista katetaan huokeilla mainoksilla. Ajat
tomia kiltalehtiä luetaan yhä uudestaan ja uudes
taan, joten on erikoista, että mainosten saaminen on
toisinaan kiven alla. Tässä lehdessä ei ole mainosta,
vaikka tiedusteluita lähetettiin 22 eri yritykselle.
Lehden aineiston ollessa kasassa, tehdään suun
nitelma aineiston ripottelemisesta kansien väliin:
kolumneja alkuun, jotain hauskaa taakse ja keski
aukeamalle mehukas koukku! On myös aika aukais
ta taitto-ohjelma ja päivittää taittopohja uudella
värimaailmalla. Taittotyön loppuviikko meneekin
sommittelun, fontituksen ja muun hienonhienon vii
laamisen parissa – riippumatta siitä minä viikonpäi
vänä taittamisen aloittaa. Lisäksi kansikuvan pitäisi
kertoa jotain ajankohtaista. Tämän lehden kansiku
vassa kuvataan syksyisiä ”muutoksen tuulia”: uusi
hallitus sekä pHuksicruise, eikä kukaan ainakaan
saa mököttää kaamoksesta huolimatta.

Tämän lehden myötä on aika pysähtyä hetkeksi
ja vaihtaa kivet kengissä. Omakohtaisesti lehden
päävastuussa oleminen on antanut valtavasti hy
vää kokemusta sekä elämän eväitä. Läpyskän te
kemisessä riittää haastetta, mutta toimituksen ja
S’napsin sisällön tulee olla myös kiltansa näköinen:
rento ja kaikkia palveleva. Toimikuntahaku on edel
leen auki, muistakaa se! Itse haluan kiittää kaikkia
vuoden aikana lehden tekemisessä mukana olleita
toimittajia ja muita apukäsiä. Teidän ansiostanne
voin syystäkin olla ylpeä vuoden aikana syntyneis
tä 120 sivusta kiltalehtimateriaalia. Epäonnistuim
me vain yhdessä tavoitteessa, eli motossamme
”saavutettua rimakorkeutta ei ylitetä”.
Ai niin, vastauksena pääkirjoituksen otsikkoon: Nyt!
Teekkari, herrasmies ja oman elämänsä veijari,
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Rakkauskirje
killalle

S’napsi
5 / 2 0 1 2

Kolikon puolet // Timo Vehviläinen

Kolikon puolet

N

aiset ovat tietysti minulle, kuten meille monelle,
erittäin tärkeitä. Mr. Poliksi muututtuani ovat he

myös ihan viran puolesta nousseet vieläkin korkeammalle jalustalle, mikäli se on mahdollista. Erityistä
huomiota tähän kauniimpaan sukupuoleen kiinnittäessäni en kuitenkaan voi olla huomaamatta ilmi-

neina rohkenevat sitä tarjoamaan. Tämä luottamuk

sen aleneminen vahingoittaa myös täysin platonisten
lähestymisten uskottavuutta. Mainitusta säännöstä ja
aiempien miesten epäonnistumisista paineistettuna
moni aloitteeseen kykenemätön ujompi poika jää toi
saalta usein rannalle ruikuttamaan.

Kuva weddingbee.com

öitä, jotka vetävät tapahtuessaan putkiaivo-parkani
umpisolmuun. Tässä muutama otos näistä asioista, pois lukien ikivanhat narinan
aiheet kuten lähtemisen kesto,
hömppä leffamaku ja shoppailu.
Yksi näistä on päivittäinen meikka

us. Enkä nyt siis tarkoita juhliin tai

omaksi huviksi meikkaamista, jolloin

hyvältä näyttäminen kuuluu asiaan

Hei kiltaseni,

tai pieni erityinen värilisä tuo hieman

halusin kirjoittaa sinulle tänään, koska minusta
tuntuu etten riittävän usein osoita, kuinka
paljon minulle merkitset. Silloin, kun tapasimme
ensimmäisen kerran (siitä on jo vuosia!) en ensin
tiennyt miten suhtautua sinuun. Jos ihan rehellisiä
ollaan, taisin olla enemmän ihastunut isoveljeesi
silloin. Onneksi et ollut mustasukkainen, ja pääsin
myös sinun piireihisi. Alussa nähtiin aika harvoin,
en osannut silloin aavistaakaan kuinka tärkeä tästä
suhteesta tulisi minulle.
Yli vuosi siinä taisi mennä, ennen kuin olin valmis
sitoutumaan. Sanoin: tämä on minun. Alettiin
nähdä paljon useammin, aloin päästä paremmin
selville siitä, kuinka monia puolia sinussa onkaan.
Oli niin paljon uutta opittavaa, vaikka useimmin
näinkin sitä tapahtumapuolta: villiä, ujoa, hauskaa,
riehakasta.

sitten kuitenkaan onnistunut, istuin Lissabonissa
ja katsoin videostreamilta, kun julistit koko
maailmalle, että kuulun sinulle. Ensin jännitti,
mutta tämän vuoden lopussa olen vain kiitollinen.
Kiitos että pidit kiinni kaikkien riuhtomistenkin
aikana, tämä on ollut aivan uskomaton kokemus.
Olen oppinut itsestäni niin paljon, olen ansiostasi
parempi tyyppi.

ekstrakivaa neidin päivään. Tarkoitan

neitoja, jotka kokevat velvollisuudek

seen olla lähtemättä arkipäivänäkään
kotoa ilman naaman tälläystä.

Kasvot ovat henkilön suurin yksilölli

syyden tunnus, jota meikkaus samaistaa.

Kaikilla on vähän tummemmat silmät ja huulet,
pidemmät ripset ja tasaisen värinen iho.

Nyt osaan arvostaa sinussa niitä ominaisuuksia,
joita ensin vierastin. Kaikki ovat sinulle yhtä tärkeitä
ja kaikki saavat vaikuttaa. Et siedä teennäisyyttä
ja turhaa isottelua. Sinua rakastavien ihmisten
määrä kasvaa vuosi vuodelta, ja keräät lähellesi
aivan mahtavia tyyppejä. Nyt on vihdoin minun
eläköitymiseni aika, mutta yhtään ei jännitä, sillä
tiedän että uudet läheisesti ovat kaikkea sitä mitä
tarvitset. Jatka samaan malliin!

Meikin aikaansaama kauneus kokee hel
posti inflaation. Täysin puhtaana itseään
kantavasta naisesta huokuva itseluot
tamus on vaikuttavampaa kuin peilin
edessä kuorruttamiseen käytetty hetki.

XO,
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naisten

kanssakäymi

on taipumus ylitulkita informaatiota, eli nk.
aivo-ninjailu. Tämä juontaa juurensa var

maan juoruamisesta, joka on havaintojeni
mukaan kauniimmalta sukupuolelta kumpu

ava harrastus. Naiset kiinnittävät muiden
käyttäytymisessä enemmän huomiota yk
sityiskohtiin, joista sitten vetää omia johto
päätöksiään, ehkä joskus turhankin pikai

sesti. Tämä voi johtaa paitsi sukupuolten

välisiin väärinymmärryksiin, niin myös
naisten välisiin riitoihin. Julkinen ihmis

suhteista avautuminenkaan ei usein ole
yhtä kivaa kuunnella kuin sitä on suol

taa, minkä jotkut silloin tällöin unohtavat.

Surukseni myös huomaan silloin tällöin nai
sia, jotka kärsivän sinkkuuden pelosta.

Tämä ilmenee yleensä toistuvan lauseen

”Miks kaikilla muilla on poikaystävä...?”
tms. muodossa, jonka tarkoituksena
on ilmoittaa kanssaihmisille avoimes

ta parisuhdetilastaan. Pahinta mitä voi

yksinäisyyden pelossa tehdä on, että

kohtaan. Miehet osaavat arvostaa luon

ta olisi joku. Tämä ei ole millään tapaa

pää kunnioitusta muita, myös miehiä

nollista kauneutta enemmän kuin eräät
nainen osoittaa tiedostavansa tämän.

aloittaa uuden parisuhteen ihan vain jot

reilua suhteen toista puoliskoa kohtaan,

eikä edistä henkilön itsensäkään henkistä

kasvua, niin kuin parisuhteen pitäisi.

Bilettäessä on iskemiskulttuuri myös molemmin

Kaikesta huolimatta naiselle ei voi koskaan olla kauan

joittamaton laki nimittäin sanoo, että miehen tulee

tyäni niin poimuttuneet, aina lopulta unohdan ne ja

puolin ehkä hieman vinksahtanutta. Jokin kiveen kir
olla aloitteen tekevässä asemassa. Tämä johtaa osal

Takaisin saavuttuani se alkoi olla jo selvää, että
kuulumme yhteen. Kuitenkin yritin vielä riuhtoa
tätä sidettä vastaan, puhuin eläköitymisestä. Ei se

mainittu

seen liittyvä korvien välinen spesialiteetti

Se myös osoittaa mielestäni syvem

luulevat. Itseään sellaisenaan edustava

Jossain vaiheessa yritin jopa irtiottoa, lähdin
Ruotsiin ja jätin sinut Suomeen. En selvästi lähtenyt
riittävän kauas, sillä vähän väliä tuli ikävä ja piti
tulla pyörähtämään Otaniemessä että nähtäisiin
taas ja tehtäisiin kaikkea sitä mitä aina ennenkin.

Yleisimmin

taan siihen, että eräät naiset kokevat saavansa liikaa
ei-tervetullutta huomiota, kun miehet avointa itseil
maisua geneeriseksi semi-flirttailuksi väärin tulkin

vihainen. Vaikka putkiaivoni ovat näitä asioita pähkäil

keskityn mieluummin naisten hyviin puoliin. Niitähän
riittäisi listata useampaankin kolumniin, mutta ei tai

da tila tässä lehdessä riittää. Ja onhan minullakin, niin
kuin meillä monella, vielä naisista paljon opittavaa.
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teloup nokiloK

N

aispuolisena opiskelijana selkeästi miesvoittoisella alalla tulee väistämättäkin törmänneeksi

niihin vastakkaisen sukupuolen edustajiin, ja vähitellen heille ominainen käytös tuleekin aivan liian
tutuksi. Olen jo tietenkin aikaisemmin ollut perillä

teliaisuuden – lähinnä siksi, koska niin kuuluu jonkin
ihmeellisen normin mukaan tehdä. Ja vaikka naisen
silmät sitten varmasti pureutuisivatkin suoraan sie

S’napsi
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Rekombionaatio 2012 -matkakertomus // Saara Kaijala

Rekombionaatio

luun, haluaa hän välillä kuulla omaperäisiä kohteliai
suuksia muistakin ominaisuuksista.

2012

käsittämättömästä jääkiekon ihannoinnista,
väistämättömältä

vaikuttavasta

siivottomuudesta

ja yleisesti omituisesta

Miehet valittavatkin usein, kuinka vaikeata naisia

yleisestä

on ymmärtää. Pakkohan se on myöntää,

mutta ainakin minun on myöskin

mausta kulttuurin suhteen, mutta viime

hyvin vaikea välillä tietää mitä mies

aikoina kaikki miesten omituisimmat piir-

oikein ajattelee. Hänen puheensa

teet ovat alkaneet ärsyttää toden teolla.
Esimerkiksi

teekkaribileet

ovat

saattaa täyttyä yksinkertaistuksista

heti

ja omituisista lausahduksista, joiden

alusta asti olleet rasittavia, kun naisen
on vaikea välttyä edes vartiksi hapa
tanssia

etäisesti

sätkinnöiltä.

muistuttavilta

Kukaan

totuusarvoa on vaikea määritellä. Aut

Perjantai, 5. lokakuuta

tinsa vuoksi miehet eivät myöskään osaa

Aivan liian aikaisin tuona hyisenä lokakuun
aamuna
hieman
reilu
nelikymmenpäinen
inkubiittiseurueemme otti suunnakseen Tampereen
Herwoodin.
Määränpäässämme
häämöttävä
Suomen
bioteekkareita
yhteenkokoava
Rekombionaatio
oli
korvaava
tuskallisen
herätyksen, ja täten nuokkuva ryhmämme lähti
matkaan urhein mielin.

tamattomasti äijämäisen mentaliteet

roivilta iskureploilta tai kiusallisilta,

lukea pieniä viestejä tai kehonkieltä, jota

tuskin

me naiset useasti käytämme viestimään

kokee olevansa imarreltu hu

tunteistamme. Kuitenkin se vaiva, jonka

malaisen miehen lähestyessä

joku näkisi analysoidessaan hieman toisen

takaapäin nylkyttämällä - tai

sanoja ja käytöstä verraten niitä toisiinsa oli

työntäessä kätensä suoraan housujen

si vain osoitus siitä, että hän välittää. Välillä

sisään. Jossakin vaiheessa tuleekin

miehen ilmaisullinen yksinkertaisuus välittyy

lopulta turhautuneeksi kaikkiin pyr

käytökseenkin, koska hänen ei tarvitse huolehtia

kyreihin, joita ei edes jaksaisi toista

juomistensa, syömistensä tai riehumistensa seurauk

kertaa vilkaista. Loput kaksilahkeisista

sista, kun taas naisen on pidettävä itsensä viehättä

taas tuntuvat omaksuvan ”ei ees kan-

vänä ja hallittuna kaikissa tilanteissa. Miesten

nata yrittää, siksi ryypätään” –asenteen.

humalaiset häröilyt vain ikuistuvat riemuk

En osaa sanoa kumpi sitten on parempi.

kaisiin sankaritarinoihin.

Jos joku jaksaisi rehellisesti lähestyä
kaverimielessä ja avaisi keskustelun

Joskus pikkutunneilla saattaa herkem

siksi aio yrittää mitään sen kummem

tomaan elämänsä ongelmista, mikä

ilmoittamalla, että hän on varattu eikä

mälle miehelle iskeä halu lähteä ker

paa, niin saattaisin mielelläni jäädä pi

paljastaa hänen pehmeän sydämensä.

demmäksikin toviksi keskustelemaan.

Arkena miespuoliset opiskelutoverit eivät

helposti huomaa, vaikka naisen hiusten väri

olisi vaihtunut monta sävyä tai päällä olisi

Uskallan väittää, että naiset mielellään

näkisivät useammin tämän tunteellisem
man puolen! Jollakin tasolla on ironis

ta,
älä
a Äim
t Ann
Kuva
usein miehiltä,

että herkimmät kommentit kuullaan

joilla on jo erityinen nainen elämäs

täysin uusi ja tarkkaan suunniteltu asukokonaisuus.

sään. Voisimmekin siis pysähtyä hetkeksi miettimään,

he jaksavat huolestuneina kysyä onko hän sairaana.

kaikki kuitenkin jollain tavalla pelkäävät. Rohkea tun

Kuitenkin kun hän ilmestyy luennolle meikittömänä,
Ainoastaan niissä tilaisuuksissa, joihin mies on itse
kin nähnyt vaivaa ulkonäkönsä suhteen, saattaa kau
niiksi laittautunut nainen saada epämääräisen koh
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-matkakertomus

Kuva Anton Hult

mikä on varmin tapa välttää se sinkkuus, jota meistä
teellisuus tekisi toisesta helpommin lähestyttävän,
kun taas pakotettu kivikasvoisuus vain rasittaa meitä
naisia. Ehkä miehillä siis on vielä toivoa.

Parituntinen bussimatka hujahti ohi järjestetyn
ohjelman merkeissä. Esimerkiksi Ahdin sauvan
toistuva hypistely palkitsi koko bussiseurueemme
Pellervon pastilleilla ja erinäisellä tilpehöörillä.
Yöchatin piirteitä saanut Morkkischatin lukeminen
vauhditti myös ajan kulumista (tai kuskiamme)
huomattavasti.
Ensituntimme Tampereen pohjoisilla leveyspiireillä
kuluivat luentosalissa vireystilaamme nähden
aivan liian mukavilla penkeillä. Odotuksemme
tulevaa viikonloppua kohtaan potkaisi kattoon
tamperelaisten
isäntiemme
valmistelema
lauluräppiesitys,
jonka
seurauksena
ainakin
seuraavan viikon verran kaikkien korvissa kaikui
neljättä kertaa järjestetylle Rekombionaatiolle
laadittu tunnusbiisi. Riehakasta Morkkischatin
kuormittamista aiheutti muun muassa tieto, että
inkubiitit saisivat viettää tulevat yöt paljaalla lattialla
maaten, mikäli nukkumaan halusivat. Neuvokkaat
bionerit
osoittivat
todellista
insinöörihenkeä

loihtimalla ryhmällemme tyhjästä miltei mukavia
jumppa-alustoja. Tästä kiitollisena suuri osa vietti
yönsä käytävien sohvilla.
Ensimmäiselle
rekopäivällemme
oltiin
riemuksemme järjestetty excursio. Erityisesti
fuksikatraamme kihisi innosta, sillä monelle excu oli
ensimmäinen laatuaan. Vierailukohteen sai valita
kahdesta vaihtoehdosta. Itse suuntasin monen
muun inkubiitin tavoin katsomaan banaanikärpäsiä.
Loput menivät kuuleman mukaan ravaamaan
portaita edestakaisin toisaalle. Kasvateltuamme
jännitystämme runsaan kolmen vartin verran
Tampereen yliopistollisen sairaalan aulan kahviossa
(lue: opastajamme ei koskaan saapunut paikalle)
pääsimme kunnioittamaan vierailukohteemme
esittelijöitä seuraamalla valppaina informatiivisia
esittelyjä. Opimme, että banaanikärpäsillä voi olla
erivärisiä silmiä.
Antoisan
yritysvierailun
jälkeen
pääsimme
tutustumaan yömajoituksemme lisäksi myöhemmin
varsin hyödylliseksi tuttavuudeksi osoittautuneeseen
kauppakeskus DUOon. Viikonlopun aikana tuosta
Hervannan helmestä tuli noudettua niin lukuisat
subit kuin kurkunkostukkeetkin.
Perjantai-ilta pimeni eksponentiaalisesti nousevan
odotuksen vallassa. Vain muutaman tovin päässä
häämöttivät paljonpuhutut allasbileet. Määränpää
hämme suuntaavaan bussiin säntäsimme kumian
kat ojossa.

RekomBIOnaatio | Osamurtohajotelman pistelokaatio!
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Rekombionaatio 2012 -matkakertomus

pehmustetuilta sohvilta, loput kömpivät pystyyn
vähintäänkin yhtä mukavilta jumppapatjoilta ma
joitustilojemme lattioilta. Freeseinä suuntasimme
ruokkimaan itsemme kampuksen ruokalaan/Subiin/
lähimpään paikkaan, minne ryömimällä pääsi.

Turtlesitkin pääsivät mukaan sitseille.
Kuva Aapo Tervonen

Paikanpäälle
päästyämme
imeydyimme
aikaparadoksiin,
jonka
pyörteissä
vietimme
käsittämättömän kauan aikaa. Tähän tuntimäärään
x mahtui muun muassa laulamista ihmisillä
vuoratussa saunassa, kylmää vettä, ihmisiä päin
hyökkäillyt liukas lattia, riehakas saippuakuplapyssy,
juomapelejä ja paljon, paljon muuta. Tajuntamme
kirkkaimpina hetkinä keksimme, että uima-altaan
turvallinen ympäristö oli aivan omiaan limbokisalle.
Allekirjoittanut väittää voittaneensa skaban,
joskaan kukaan muu ei suostu tätä muistamaan.
Bileankka jaksoi loppuun asti.

5 / 2 0 1 2

Allasbileiden aikaparadoksista vapauduttuamme
sekalainen biopoppoomme suuntasi kuka minnekin.
Kourallinen jatkoi Hervannan paikalliseen, Cupolana
tunnettuun
laatubaariin,
jonka
trendikkäät
soittolistat tanssittivat biokansaa usean tunnin
verran. Illan aikana kuulimme muun muassa
hittibiisi Gangnam Stylen. Useammin kuin kerran.
Huhujen mukaan loput olivat tällä aikaa jossakin,
mutta todistusaineistoa ei löytynyt, eikä kukaan
suostu myöntämään muistavansa koordinaattejaan
tältä
ajalta,
joten
kuvaus
perjantaiyön
pikkutunneista jää hieman yksipuoliseksi.
Lauantai, 6. lokakuuta

Bioner 7 v. -sitsit. Kuva Aapo Tervonen

Lauantaiaamuna ujot, kaihdinten välistä kurkkivat
auringonsäteet herättivät seurueemme kaunii
seen syyspäivään. Onnekkaimmat löysivät itsensä

Lauantapäivän ohjelmaksemme oli järjestetty
Otasuunnistuksen konseptia myötäilevä Amazing
Herwood -kilpailu, joka vei meidät suorittamaan
kiltarajat ylittävissä joukkueissa mitä erilaisimpia
tehtäviä
Hervannan
maastossa.
Raikkaasti
puhaltava syystuuli karisti edellisillan karkelointia
seuranneen
marginaalisen
väsymyksemme
varsin tehokkaasti. Ympäri Herwoodia ripotelluilla
rasteilla pääsimme muun muassa loistamaan
näyttelijänlahjoillamme, arvuuttelemaan soluelimiä
ja harjoittamaan pantomiimia, maistelemaan
paikalliskulttuurin
kulinaristisen
hienouden
kulminoivaa
mustaamakkaraa,
kokeilemaan
kyykkää, kuljettamaan (lue: hajottamaan) kurkkuja
viestileikin muodossa sekä kopeloimaan munaa.
Vuoden 2012 Rekombionaatiositsien teemaksi oli
valikoitunut piirretyt. Lauantai-illan vuosijuhlasitsit
kokosivat samaan tilaan niin vähintään neljä
Rakettiryhmää kuin teinimutanttininjakilpikonnatkin
– mikäpä sen hienompi tapa juhlistaa tamperelaisen
vastineemme Bionerin ehtimistä kunnioitettavaan
seitsemän vuoden ikään! Sitsikonsepti erosi jonkin
verran tuolloin vasta muutamia sitsejä nähneelle
fuksille tutusta kaavasta. Esimerkiksi lukkaria
meillä ei ollut laisinkaan, mikä saattoi osaltaan
johtaa tietynlaiseen sekoiluun sitsilaulannan
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saralla. Yleistä hämmennystä aiheutti myös jälkiruoaksi
tarjoiltu kerroskiisseli, joka oli saanut poikkeuksellisen
porkkanakakkumaisia piirteitä.
Sitsien loppupuolella juhlaväki ilakoi jo vapautuneemmin.
Tuolloin lanseerattiin muun muassa pöydänallasbileet
(®©™), joista ei sen enempää. Sitsit päättyivät tuntia
ennen hymniä, minkä jälkeen kaikenkirjava juhlakansa
alkoi lipua kohti jatkopaikkaa.
Vuosijuhlasitsien jälkeiset jatkot sisälsivät paljon
geneeristä hihhulointia rantasaunalla. Halukkaat
pääsivät saunomaan, mutta aikaparadoksiin emme
tuona iltana törmänneet. Tämäkin ilta oli varsin harvojen
mielessä kovin eläväisenä.

A

ALLASBILEISSÄ sauna oli täysi eikä aika
kulunut.

B

BIOTEEKKARIPIIRIEN ULTIMAATIO!

C

CUPOLASSA tanssittiin kerran jos toisenkin
jos kolmannenkin Gangnam Stylen tahtiin.

D

DUO pelasti nälältä ja janolta hädän iskiessä.

E

EXCURSIOT olivat antoisia.

F

FUKSEJA oli reissua riemastuttamassa kol
mentoista kappaleen verran.

G

GERROSGIISSELI yllätti sitsaajat muuttu
malla porkkanakakuksi.

H

HERWOODISSA

suunnistaessamme

pää

simme toteuttamaan itseämme näytelmien
ja munankopeloinnin merkeissä.

Sunnuntai, 7. lokakuuta

I

Osa inkubiiteistä käynnisti sunnuntaiaamuyönsä jooga
tuokiolla. Suurempi puolisko seurueestamme vietti tuon
ajan unten mailla. Viimeistään silliksellä olivat kaikki jo
enempivähempi hereillä. Nucleuslaiset ainakin olivat.

J

Sillikseltä palatessamme meitä odotti kiireinen
bussiinpakkautuminen, minkä jälkeen alkoi paluumatka
Otaniemeen ja etelän lämpöön. Seurueemme jätti
Herwoodin
taakseen
neljättä
Rekombionaatiota
lämmöllä muistellen. Näin fuksin näkökulmasta
tapahtuma oli kiistaton todiste Suomen bioteekkareiden
hulvattomuudesta,
teekkariuden
upeudesta
ja
epäterveellisten
elämäntapojen
tuntuvuudesta.
Vaatimattomaksi
tavoitteeksemme
jää
tähdätä
vähintäänkin yhtä räiskyvään tapahtumaan, kun
ensi vuonna haalimme maanlaajuisen biopoppoon
Otaniemeen juhlistamaan viidettä Rekombionaatiota.

Rekoaakkoset

(p)IKACHU, matkamaskottimme, oli juhla
humussa mukana alusta loppuun asti.
JURRIAPINAKSI nimettiin eräs jos toinenkin
rekoilija.

K

KUVASSA oli kuningas.

L

LATTIALLA oli ihan kivaa nukkua...

M

MORKKISCHAT

päivitti

meille

(lähestul

koon) reaaliajassa inkubiittien kuulumisia
Rekoreissun ajan.
N

NÄÄSVILLELÄISET

olivat

riemastuttavia

Reko-isäntiä.
O

ONGINTA menomatkalla rikastutti inkubiitti
seuruettamme muun muassa Pellervon pas
tilleilla.

P

PÖYDÄNALLASBILEET ®©™

Q

QMIANKKA!

R

RAKETTIRYHMÄLÄISIÄ vilisi vuosijuhlassa
pilvin pimein.

S

SAUNAN aikaparadoksi ei koskaan selvinne.

T.

SAMULI

U

UIMALELUJA edustivat esimerkiksi vilkkuvat
bileankat.

V

VUOSIJUHLASITSEJÄ juhlittiin jos jonkin
moisten piirroshahmojen voimin.

W

WARJOILIJAPOPPOO koostui kolmesta fuk
sista ja kahdesta vanhuksesta.

X

XXX.

Y

YÖCHATISTA saimme nauttia vuorokauden
aikaan katsomatta.

Silliksellä jo himmailtiin.
Kuva Anton Hult

Z

ZORROA ei ollut.

Å

ÅBOlaiset jaksoivat vielä sillikselläkin!

Ä

(k)ÄÄLIÖT...

Ö

ÖISET joogailut pitivät huolen siitä, ettei ku
kaan palannut Otaniemeen mustelmitta.

RekomBIOnaatio | Aivotoiminnan amputaatio!
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Mies, Kirja ja Viikset:
haastattelussa prof.
Koputamme Sakarin kanssa päärakennuksella työhuoneen oveen. Sisään meidät kutsuu ystävällisesti
mies, joka on jo syksystä 2000 asti johtanut laajan matematiikan opetusta TKK:lla ja myöhemmin Aallossa.
Hän on palvellut Matematiikan laitoksella vuodesta 1980 asti professorina ja toiminut urallaan esimerkiksi
Suomen Akatemian tutkijana. S’napsi lähti selvittämään millä mielellä kevään lopussa alkaville eläkepäiville hän siirtyy ja millaista on matematiikan opetus nyt, ennen ja tulevaisuudessa. Pian istuimmekin jo
mukavasti työhuoneen sohvalla haastattelua varten. Keskustelu alkoi räväkästi koulutuspolitiikalla!
Kandiuudistus – uhka vai mahdollisuus?

S’napsi
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Mika Mäntykangas, haastattelijana myös Sakari Cajanus

Kuva Mika Mäntykangas

Mies, kirja ja viikset: haastattelussa prof. Juhani Pitkäranta

vastauksena on, että siitä on ehkä jopa karissut hieman
entisaikojen kunnianhimoa. ”Ehkä sitä analyysipuolta ja

Kandiuudistuksen myötä kaikki opiskelijat tulevat lu-

todistamista on ollut aiemmin jopa enemmänkin”, hän

kemaan samoja matematiikan kursseja, joka tarkoittaa

toteaa. Pääasiassa opetusmetodit ovat silti pysyneet sa-

Pitkäranta myöntää, että alkuvuosina professorin opetus-

laajan oppimäärän lopettamista. Pitkäranta kokee, että

moina. Tietokoneiden käytöstä hän sanoo, että se on vain

velvollisuus tuntui pakkopullalta. Hän onkin tyytyväinen,

tulevat matematiikan kurssit eivät anna tarpeeksi haas-

lisännyt vaatimuksia abstraktille ajattelulle – onhan tieto-

että siihen innostui myöhemmin pitkän tutkimusuran jäl-

tetta matemaattisista ongelmista pitäville, eikä ole varma

kone vain numeronmurskain.

keen. Korkeakoululle hän antaa kiitosta, että opetukseen

riittääkö se esimerkiksi teknillisen fysiikan muita opintoja ajatellen. Laajaa matematiikkaa on pidetty hänen mu-

on saanut omistautua viimeisenä vuosikymmenenä ilman
Oppikirja on luennoitsijansa näköinen

kaansa arvossa jo viiden vuosikymmenen ajan, osaa tämä

hallinnollista tai tutkimuksellista kuormitusta. ”Aikaisemmin omistauduin tutkimukselle, joten ehkä vähän on-off-

vuoden 1968 TFY-fuksi kertoa. ”Siihen aikaan myös säh-

Pitkärannan itse kirjoittama kirja nauttii opiskelijoiden

kötekniikan fuksit lukivat laajan oppimäärän pakollisena.”

keskuudessa jo liki kulttimainetta. Vihatun ja rakastetun

tyyppiä olen”, hän summeeraa uraansa.

niteen tie päättyy kandiuudistukseen. ”Materiaalia on

Luentotilaisuudet hän kokee hieman kankeiksi suuren

Kandiuudistukselle on toisaalta professorin mielestä myös

käytetty 12 vuotta, ja se riittäköön”, hän toteaa melko tyy-

yleisön vuoksi. ”Eihän siitä tule pienryhmäopetusta mil-

selkeää tarvetta, vaikka pieni joukko pitäisikin syvemmäs-

tyväisenä. L2-kirjan päivitettyä versiota hän ei lupaa, sillä

lään – – parin sadan hengen luentosali jähmettää ja kokee

kepäivillä. Vastaisuuden varalle löytyy kuitenkin käsityö-

tä opetuksesta. ”Sen on tarkoitus olla rehellinen uudistus

sitä ei kukaan jää odottamaan. Tämä jäikin silminnähden

olevansa enemmän teatteriesiintyjä. Yleisökin kokee var-

tekemistä esimerkiksi loma-asunnoilta, mutta Pitkäranta

siinä mielessä, että opintopisteet paremmin vastaisivat

harmittamaan professoria, sillä opetusmateriaalin sisällön

maan istuvansa siellä näytöksessä”, hän kröhäsee ja nau-

ei poissulje mahdollisuutta palata harrastusmielessä opet-

työtä”, hän toteaa paisuneista kursseista. Tulevaisuudes-

uudistaminen oli suurin motivaationlähde ja haaste vuo-

raa. Pitkäranta kuitenkin myöntää pitävänsä esiintymises-

tamaan, mikäli pyyntöjä tulee. ”Voi ollakin, mahdollisesti”,

sa matematiikan luentojen viikkotuntimäärät puolittuvat,

situhannen alussa laajan matematiikan opettajaksi lähte-

tä ja luentojen pitämisestä, sillä se on hänelle luontaista.

hän miettii pitkään hiljaa.

joten asiaa käytännössä on pakko vähentään merkittäväs-

misessä. ”Kirjan tekeminen oli aikamoinen homma myös

ti. ”Yritetään opettaa sitten paremmin ne asiat. – – Toivot-

siksi, että kirjan opetusjärjestys on muista poikkeava”,

Opetusuralta liittyy tietenkin paljon muistoja. Yritimme

Lopuksi utelimme, mikä on luennoitsijan aamuvirkkuuden

tavasti ihmiset myös sitten oppivat paremmin.” Tuleville

hän kiteyttää sisältöuudistusta verratessaan sitä amerik-

udella parhaiten mieleen jääneitä hetkiä ja palautteita.

salaisuus – tavallinen opiskelija nimittäin pyyhkii unihiek-

potentiaalisille laajan lukijoille Pitkäranta povaa kissan-

kalaisiin jättikirjoihin. Tiiviiksikin todetusta ilmaisuasusta

”Yhtenä vuonna oli todella kova kyselijä – – pisti mua oi-

kaa silmistä samalla kun edessä on jo neljä taulua integ-

päiviä.

huolimatta sivuja syntyi liki tuhat, ja ensimmäinen versio

kein ahtaalle välillä”, Pitkäranta muistelee ja samalla toi-

raaleja. ”Siinä ei ole itse asiassa mitään salaisuutta, sillä

syntyi kesäteekkarin latoessa LaTeXia käsin tehdyistä

voisi yleisesti enemmän kysymyksiä yleisöltä. Kommentit

en ole aamuvirkku. – – Tämä onkin ollu yksi tuska minul-

muistiinpanoista.

ovat kuitenkin jääneet useimmiten kurssipalautteeseen.

le.” Luentokausina Pitkäranta silti omaksuu aamurytmin,

”Siellä on räväkämpää tekstiä!”, hän innostuu.

jolloin päivä alkaa viideltä, ja seitsemäksi on jo poljettu

Kandiuudistuksen kurssien pätkimisestä pieniin kokonaisuuksiin Pitkäranta pystyy huomauttamaan muutakin:
”Tämmöinen systeemi on ollut käytössä pari-kolmekym-

Pitkärannan opetustyyli on merkillepantavaa ja heijas-

mentä vuotta sitten. Se todettiin silloin vähän huonoksi ja

telee myös kirjan henkeä. Hän toteaa: ”En ole koskaan

siitä haluttiin eroon.” Ongelmaksi kuulemma muodostui,

tykännyt sellaisesta opetustyylistä, että on muistiinpa-

että tutkinto-ohjelmat heittelivät kursseja vähän mielensä

not, joista kirjoitetaan.” Luennoiminen sujuu professorin

Mutta millainen mies on todellisuudessa professori Juhani

mukaan tutkintoon ja opiskelijoilta jäivät pienet kurssit

mielestä paljon paremmin, kun voi improvisoida ja vetää

Pitkäranta? ”No jääkiekkomatsissa ei tavata. – – En ole

S’napsi haluaa omalta osaltaan kiittää Prof. Pitkärantaa

helposti suorittamatta. Nykyisen välikoejärjestelmän avul-

hatusta esimerkkejä puhtaalla liitutaulutyöskentelyllä.

urheiluhullu, enkä oikeastaan penkkiurheilijakaan”, ky-

hänen pelottomasta kyvystään ja halustaan tuoda mate-

la kaikki saatiin hyvin putkeen mukaan. Vain aika näyttää

Haastattelijoiden mielestä tämä opetustyyli on osoitus

syessäni urheilukiinnostusta. ”Enemmän luonnossaliik-

matiikka opiskelijoille esille kaikessa kauheudessa sekä

miten tällä kertaa käy, toteamme ykskantaan.

rautaisesta ammattitaidosta ja osaamisesta. Aikaisemmin

kuja olen. Oon aika innokas marjastaja, sienestäjä sekä

kauneudessa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan ke-

Pitkäranta on opettanut esimerkiksi 15 vuotta ”Elementti-

lintuharrastajakin olen ollut jossain välissä.” Lisäksi kävi

vään viimeistä luentoa D-salissa, sekä sitä, syntyykö päivi-

menetelmien perusteet” -kurssia.

ilmi, että professori on jo 40 vuotta pyöräillyt kesät talvet

tetty L2-kirja joskus eläkepäivien aivojumppana.

Kun Pitkärannalta kysyy, miten paljon matematiikan
opetus on muuttunut viimeisimpinä vuosikymmeninä,

10

töihin. Ensimmäisen työtunnin hän suunnittelee tulevaa
Mies viiksien takana

aamuluentoa. Kuvainnollista on, että aamurytmi katoaa
heti lomakausina.

vajaan 10 kilometrin työmatkat, mitä tulleekin ikävä elä-
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Arvaa kuka? // Timo Vehviläinen
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Kuvat Anna Äimälä, Timo Vehviläinen, Mika Mäntykangas, killan galleria

A R VA A K U K A ?
Vuoden aikana ehtii tapahtua jos jonkinlaista, ja kulunut kalenterivuosi onkin ollut vivahteikas
ja tapahtumantäyteinen. S’napsin toimitus kokosi kuvia viimeisen (puolentoista) vuoden
ajalta ja leikkeli kuvat kauniimmiksi. Oletko sinä killan kovin silhuettitulkitsija? Parhaat
arvaukset tilanteista ja henkilöistä toimitukselle osoitteeseen
snapsi@inkubio.fi lähettäneet voivat saada pieniä palkintoja.
Oikeita vastauksia ei julkaista lehdessä. Samaan osoitteeseen
vastaanotetaan myös palautetta kuluneen vuoden S’napseista!
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eli mitä
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missasit?
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Sirius Vuorikoski, kuvat Lauri Husa
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Projektiaiheet. Projektiaiheet olivat yllättävän sa-

kaustuokioita. Viimeiset hetket ennen esitystä olivat

manlaisia, ja itse messutapahtumassa joutuikin hie-

raastavia aikataulun hieman pettäessä, mutta jotenkin

man jännittämään sitä, onko joku toinen ryhmä pääty-

se positiivisella tavalla vain lisäsi sitä latausta, jota oli

nyt samanlaiseen ratkaisuun. Suurin osa aiheista liittyi

kasvatettu koko kahden viikon rupeaman ajan. Kun

mobiilisovelluksiin tai nettisivujen muokkaamiseen tai

oma esitys lopulta oli ohi, oli olo helpottuneen eufo-

siellä oleviin sovelluksiin. Aiheiden samankaltaisuus

rinen. Jatkoilla pääsi juhlistamaan kovan puristuksen

kertoi myös kenties siitä, etteivät yritysten edustajat

loppumista. Jatkot olivat kaikille avoimet, mutta muut

oikein tienneet, minkälaiset aiheet sopisivat erilaisista

kuin projektiin osallistuneet tuntuivat liukenevan pai-

taustoista tuleville opiskelijoille. ”Teekkari” tunnuttiin

kalta varsin aikaisin. Itselleni lähteminen oli kuitenkin

yhdistävän varsin voimakkaasti pelkästään tietokonei-

varsin haikeaa, sillä omasta ryhmästä oli tullut varsin

siin ja ohjelmointiin. Omasta mielestäni kaikki aiheet

tiivis joukko ja kaikkien muidenkin osallistujien kans-

olivat kuitenkin mielenkiintoisia ja olisin voinut työs-

sa oli jokin yhdistävä asia.

kennellä minkä projektin parissa tahansa, joten eivät
Lopun jälkeen, tulevaisuus. Kaikkien osallistujata-

aiheet metsään menneet missään mielessä.

hojen palautteen ja tuntemusten pohjalta on varmaa,

nsin kuvittelin BMI-projektista kirjoittami-

muodossa. Ainakaan itselleni ei tule mieleen mitään

Työskentely. Varsinainen oman projektin työstämi-

että projekti tullaan järjestämään uudelleen. Jotkut

sen olevan helppoa. Olinhan itse osallistu-

omaan tähänastiseen opiskeluaikaani osuvaa vastaa-

nen oli äärettömän antoisaa. Itse pidin siitä, että oli

projektit puolestaan olivat niin onnistuneita, että ne

nut projektiin ja tiesin, mistä siinä oli kyse.

vanlaista projektia. BioIT:llä opiskeleva ei voikaan

jokin konkreettinen ongelma, johon haettiin ratkaisua,

ovat poikineet jatkoyhteydenpitoa yritysten kanssa

Seuraavaksi kuvittelin sen olevan vaikeaa.

välttyä kuulemasta inkubiittien säännöllisin ajoin tois-

ja selkeä aikaraja, johon mennessä tuli olla valmista.

projektin virallisesti jo päätyttyä. Esimerkiksi eräältä

Vaikeuden tunne tuli siitä, etten tiennyt, mitä oikeas-

tuvaa lannistunutta keskustelua siitä, miten oman alan

Oma yhteistyöyritykseni auttoi hienosti projektiryh-

ryhmältä on tilattu suullisen esityksen lisäksi kirjalli-

taan ja miten kertoa projektista sellaisille, jotka siihen

töitä tai yrityksiä on vaikea löytää, miten kiinnostavia

eivät olleet osallistuneet. Lopulta aloin kirjoittaa yk-

yrityksiä ei vaan ole, miten oman alan yrityksiin ei saa

sinkertaisesti siitä, mitä mieleeni sattui projektista tu-

kontaktia tai jotain muuta vastaavaa. Itse näin BMI-

lemaan ja mitä ajatuksia projekti kokonaisuudessaan

projektin loistavana tilaisuutena päästä tutustumaan

minussa herätti.

siihen opinnoistamme puuttuvaan kontaktiin yritys- ja
”oikeaan” maailmaan. Senpä takia minua hämmästytti

”

Eräs yritysedustaja ihmetteli
ääneen, mistä
meidän kaltaisiamme opiskelijoita löytyy.

mäni

työtä

ja

nen selvitys projektin ratkaisusta. Yritykset tuntuivat

saimme

heiltä

innostuneilta osallistumaan vastaavanlaiseen projek-

loistavia

ideoita

tiin tulevaisuudessakin. Projekti sai huomiota muual-

ratkaisumme jat-

lakin kuin opiskelijapiireissä (mm. kansi ja lähes au-

kokehittämiseen.

keaman juttu Tekniikka & Talous –lehdessä 31/2012),

Itse

ni-

ja toivottavasti mukaan saataisiin vielä useampiakin

siitä

yrityksiä. Itse ainakin olen innoissani uudesta vastaa-

”elävästä” ja dy-

vanlaisesta projektista, ja mieltäni kutkuttaa hieman

naamisesta

tun-

myös lähteä mukaan sellaista järjestämään, sen ver-

nelmasta,

jonka

ran mahtava kokonaisuus BMI-kaksiviikkoinen oli.

aivoriihet,

pala-

Voin suositella osallistumista. Siinä ei häviä mitään.

pidin

Projektin nimi. Kuullessani lyhenteen BMI tulee

suuresti projektin kohtalaisen laimea suosio biolais-

päällimmäisenä mieleeni kaksi muuta lyhennettä: MIR

ten keskuudessa. Ilmoittautuminen oli auki monta

ja VIRPI. Projektia mainostettiin kohtalaisen hypet-

viikkoa, mutta inkubiolaisten 20 paikkaa eivät lopul-

tävään sävyyn ja ilmassa oli M.I.R.-tyyppistä suuren

takaan täyttyneet. Vielä laimeampaa innostus tosin oli

tempauksen tuntua. Projektin alkaessa ja edetessä

informaatioverkostojen opiskelijoiden kohdalla, joista

hypetys vasta alkoikin, kun järjestäjät, yhteistyöyri-

alle 10 lähti mukaan. Kaikki halukkaat lääketieteen

verit ja tietynlainen paine loivat. Oli hienoa ideoita rat-

Osallistumalla pääsee itse tutustumaan yrityksiin ja

tykset ja osallistujat viimein pääsivät konkreettisesti

opiskelijat puolestaan eivät mahtuneet mukaan.

kaisua entuudestaan tuntemattomien ja eri alaa opis-

hieman toisenlaiseen työskentelyyn, ja toisaalta pää-

kelevien opiskelijoiden kanssa. Niin kliseiseltä kuin

see tutustuttamaan yrityksiä bioIT:n tutkinto-ohjel-

projektin pariin. Innovaatio-sanaa ei projektin yhtey-

menomaan

dessä säästelty. Projektiryhmät olivat puolestaan poik-

Nykyisyys. Omaan projektiin ja yritykseen tutustu-

se kuulostaakin, eri alojen opiskelijoiden saattaminen

maan. Toivottavasti BMI:stä tulee perinne ja sen rin-

kitieteellisiä koostuen biolaisista sekä informaatiover-

essa, muiden ryhmien jäsenten kanssa jutellessa ja

yhteen toi mukaan uusia näkökulmia. Välillä koimme

nalle saadaan myös muita vastaavanlaisia projekteja.

kostojen ja lääketieteen opiskelijoista ja projektiaiheet

messutapahtumassa kävi hyvin ilmi se, miten huonosti

tosin pieniä epätoivon hetkiäkin tajutessamme, että

lääketieteen ja teknologian rajapinnalle sijoittuvia.

yritykset tuntevat bioIT:n tutkinto-ohjelman. Kaikki

kaksi viikkoa on oikeasti aivan liian lyhyt aika aihee-

Mikä ihmeen BMI?

Oikeasti, V.I.R.P.I. kuvaa projektia ja sen ensivaikutel-

yhteistyöyritykset olivat sellaisia, joiden palveluk-

seen kunnolla perehtymiseen, taustatyön tekemiseen

Bioinformation technology – Medicine – Information

maa pelottavankin hyvin.

sessa voisi kuvitella tarvittavan diplomi-insinöörejä,

ja oman idean tai ratkaisun syvälliseen kehittämiseen.

networks. BioIT:n, informaatioverkostojen ja lääketieteen

mutta kukaan ei tuntunut tietävän, että Otaniemessä

Kuitenkin tämä mielestäni lisäsi projektin sykettä po-

opiskelijoiden lokakuussa ensimmäistä kertaa järjestetty

Menneisyys. Kaikki yritykset tuntuivat todella olevan

on bioIT:n koulutusohjelma, joka kouluttaa diplomi-

sitiivisella tavalla.

kahden viikon pituinen projekti, jossa kukin eri alojen

innoissaan mukana projektissa. Esittelytilaisuudessa

insinöörejä juuri lääketieteelliselle alalle. Eräs yritys-

toisteltiin sitä, miten hienoa on saada alan opiskeli-

edustaja ihmetteli ääneen, mistä meidän kaltaisiamme

Loppu. Projektin loppuhuipentuma, messutapahtu-

yhdelle yhdeksästä yhteistyöyrityksestä. Yritykset antoivat

joita ideoimaan ratkaisuja, miten tällaista projektia

opiskelijoita löytyy. Tällaisia projekteja ja muuta ima-

ma Design Factorylla, oli todellinen kliimaksi. Ryhmät

projektiryhmille omaan toimintaansa liittyvät ongelman/

on kaivattu ja vähän ihmeteltiin, miten tällaista ei ole

gomainontaa ja tiedotusta tarvittaisiin siis huomatta-

harjoittelivat ja hioivat esityksiään kuumeisesti. Yksi

tapauksen, johon opiskelijat ideoivat ratkaisua. Kahden

vielä ollut, vaikka se niin loistava idea onkin. Tavallaan

vasti enemmän, jotta alallamme toimivat yrityksetkin

jos toinenkin ryhmä nähtiin pitämässä esitystään muu-

viikon rupeaman jälkeen ryhmät esittivät ratkaisunsa

se ihmetyttääkin, ettei biolla ole ollut mitään vastaa-

tulisivat tietoisiksi bioIT:stä ja siitä, mistä yritysten

taman neliön kopissa seinälle. Opiskelijat kulkivat ym-

yritysten edustajille yleisessä messutapahtumassa. Projekti

vaa yhteistyötä yritysten tai toisten koulutusohjelmi-

kaipaamia osaajia löytyy.

päriinsä (toivottavasti) positiivisesti hermostuneina ja

oli avoin kaikille edellä mainittujen alojen opiskelijoille, joilla

jännittyneinä ja oman ryhmän kanssa pidettiin psyyk-

oli opintoja takanaan vähintään yksi vuosi.

en kanssa, ainakaan tällä tasolla ja tällaisen projektin
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opiskelijoista koostuva, noin neljän hengen ryhmä työskenteli
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Inkubiitti vaihdossa: Singaporen sydämessä

S’napsi
5 / 2 0 1 2

S’napsi

Taneli Kari

5 / 2 0 1 2

Inkubiitti vaihdossa:

Singaporen sydämessä

Kuumankostea lämpöaalto, joka oli meitä lento
kentällä vastassa, teki selväksi, ettei Singaporessa
tarvitsisi kylmää päivää nähdä. Kuuma ja kostea
ilmasto asetti suomalaiseen ilmastoon tottuneen
hikikanavat aivan uudenlaiselle koetukselle. Muu
ten Singaporeen sopeutuminen oli todella helppoa.
Maan virallinen kieli on englanti, ja kulttuurikin on
muuta Aasia länsimaisempi. Eräs viisas mies sanoi
kin: ’Singapore is Asia for beginners’.
Singapore on eräs maailman korkeimmin koulute
tuista valtioista. Nuoresta lähtien paikallisiin lapsiin
iskostetaan kivenkova kilpailukulttuuri, mikä näkyy
vahvasti kampuksen arjessa. Siinä missä Otanie
messä voi iltayhdeksän aikaan törmätä OK20:n
pihassa paljussa löhöäviin teekkareihin, NUS:lla
opiskelijat viettävät illan paikallisella Maarintalolla
opiskellen ja nauttien viereisin 24 tuntia vuorokau
dessa olevan Starbucksin antimista. Myös työmää
rä, jonka paikallinen perusopiskelija voi laittaa jon
kin pienen yksityiskohdan hiomiseen vain ollakseen
hiuksenhienosti parempi kuin viereinen kaveri, on
aivan mieletön.
Olin ennen Singaporeen saapumistani kuullut pal
jon tästä kilpailukulttuurista ja paikallisten opis
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Kampusalueella viihtyy pohjoismaalainenkin.

Kun Otaniemi vielä uinui kesähorroksessaan, suuntasi joukko inkubiolaisia kohti uutta maailmaa.
Tuleva syksy tulisi olemaan vähemmän kylmä ja masentava kuin yksikään ennen tätä. Noin 9260
kilometrin päässä odotti uusi ja tuntematon maailma Kaakkois-Aasian sydämessä. Noin Helsingin
kokoinen, asukasluvultaan Suomen kokoinen saarivaltio, Singapore, tulisi olemaan tukikohtamme
seuraavat viisi kuukautta. Killan tuleva PJ, Sasu, sidekickinään Micke valitsivat opintopaikakseen
NTU:n (Nanyang Technological University). Inkubion EVP-isännistö (Betti sekä allekirjoittanut) taas
päätyi NUS:siin (National University of Singapore). Tämä on kertomus omista kokemuksistani täältä
Kaakkois-Aasian helmestä.

kelijoiden tasosta. Pelot osoittautuivat kuitenkin
turhiksi melko pian opintojen alkamisen jälkeen.
Myös singaporelaiset ovat tavallisia ihmisiä samoil
la rajoitteilla kuin Teemu-teekkarit koti-Suomessa.
Useina kertoina ei ole voinut kuin asettaa kämmen
nöyrästi naamalle ja ihmetellä maalaisjärjen puu
tetta. Opintosisältöjen lisäksi olenkin Singaporessa
oppinut, ettei opiskelemalla tule fiksuksi. Opiskele
malla oman huoneen nurkassa kynttilän valossa ei

opi elämää eikä maalaisjärkeä, jotka ovat keskeisiä
myös insinöörin jokapäiväisessä elämässä.
Singaporessa raha on vahvasti esillä kaikkialla. ’Because we can’ -kulttuuri on vahvasti esillä muun
muassa rakennuksissa. Maailman suurin maailman
pyörä sekä kolmen parisataa-metrisen tornin päällä
kököttävä laivan näköinen yli 300 metrin mittainen
hökötys (Marina Bay Sands) ovat vain muutama esi
merkki huikeista rakennelmista, joita Singaporessa
näkee. Paikoin Sin
gapore on kovin syn
teettinen. Esimerkiksi
paikallisen Sentosasaaren rannan hiekka
on tuotu ulkomailta ja
uintimatkan
päässä
olevien pikkusaarten
rannalla olevat suuret
kivenjärkäleet
ovat
onttoja. Toisaalta Sin
gaporessa on paljon
näyttäviä puistoaluei
ta ja mahtuupa tänne
jopa luonnonsuojelu
alueitakin.

Mt. Rinjan selätetty!

Ehkä paras puoli Sin
gaporessa on että
täältä pääsee helposti
pois. Tällä en tarkoita
että Singapore olisi
millään tapaa luo
tansa työntävä, vaan

että Singaporesta on ainutlaatuiset liikenneyhtey
det kaikkialle Aasiaan ja muualle maailmaan. Mikko
Kuustonen kutsuikin eräässä taannoisessa TV-ohjel
massa Singaporea osuvasti maailman Pieksämäek
si. Kuluneen neljän kuukauden aikana olen ehtinyt
käymään Malesiassa, Indonesiassa sekä Thaimaas
sa. Matkalta on tarttunut mukaan kourallinen hui
keita kokemuksia, joista ehkä mieleenpainuvimpa
na 3726 metrisen tulivuoren, Mt. Rinjanin, huipulle
kiipeäminen. Tulivuoren huiputtamisen jälkeen pää
simme rentoutumaan kuumaan lähteeseen, tuli
vuoren kraatterissa. Nämä ovat juuri niitä asioita,
joita lähdin näin kaukaa kotoa etsimään.
Singapore on ehdottomasti käymisen, opiskelun ja
jopa asumisen arvoinen paikka. Singaporessa eri
kulttuurit sekoittuvat aidosti yhteen aivan oman
laisellaan tavalla, mikä näkyy muun muassa hui
keassa ruokatarjonnassa. Toisaalta Singaporessa
yhdistyvät moderni kaupunki ja viidakon eksotiik
ka. Vaihtopaikkana Singapore tarjoaa opiskelijalle
huikeat puitteet. NUS:n kampusalue on yksinkertai
sesti upea puistoalueineen, uima-altaineen, tennis
kenttineen ja urheilukeskuksineen.
Tätä juttua kirjoittaessa vietän parhaillaan tent
tiviikkoa, joka päättyy joulukuun alussa. Sen jäl
keen odottaa vielä kuukauden verran matkailua
Kaakkois-Aasiassa, jonka jälkeen pääsen takaisin
kotiin – Suomeen ja Otaniemeen. Ennen lähtöä en
olisi uskonut ikävöiväni kylmiä ja sateisia syysilto
ja, mutta jo näinkin lyhyen poissaolon jälkeen olen
huomannut jo kaipaavani viileyttä, kiltiskahveja ja
ennen kaikkea teekkarikulttuuria.
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Fuksikapteenin palsta // Samuli Suvisto

S’napsi
5 / 2 0 1 2

Joululahja ala fuksikapteeni
Kiltiksellä tehdyn mielipidekartoituksen ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa saadun hyvän
palautteen takia päätän jakaa koko Inkubiolle Fuksikapteenin mummon pikkuleipäohjeen.
Niitä voi sitten leipoa iskälle tai äiskälle joululahjapakettiin, miksei jopa isovanhemmille. Piparit
ovat todella helppo tekoisia ja jopa minä onnistuin niissä, eli älkää ottako paineita vaikka ette
olisi ennen leiponeetkaan.

S’napsi Kaveriainejärjestöt tutuiksi: Helix ry // Siiri Fuchs — Fabion Sähkëuutiset
5 / 2 0 1 2

Kaveriainejärjestöt tutuiksi:

Helix ry

Helix ry on Helsingin yliopiston biokemian sekä solu- ja molekyy
libiologian opiskelijoiden ainejärjestö, joka edustaa biotieteilijöiden
pimeää puolta. Meidät tunnistaa mustista haalareista, mutta varo se
koittamasta meitä kemisteihin tai loukkaannumme verisesti. Samanlaiset
haalarit eivät ole sattumaa, vaan ovat seurasta yhteisestä historiasta.
Tämä yhteiselo loppui vuonna 1969, jolloin biokemistit irtautuivat ke
misteistä ja perustivat Helixin.
Viihtyisä kerhohuoneemme sijaitsee Viikissä Biokeskus kakkosessa,
jossa yksikään ihminen ei ole turvassa Hillerin kostolta. Sohvien kes

200 g voita (ei mitään margariinia vaan aitoa voita!)
1 dl hasselpähkinärouhetta
1 rkl siirappia
2 dl sokeria
4 dl vehnäjauhoja (4,5 dl tulee parempia t. Samuli)
50 g suklaarouhetta
2 tl leivinjauhetta
1 muna (hehheh)
(mummo sanoi myös, että voi laittaa 2 tl kanelia jos tahtoo)
kokonaisia hasselpähkinöitä koristeeksi
Nyt leivotaan! Vaahdota ensiksi voi, sokeri ja siirappi keskenään ja lisää sen jälkeen joukkoon muna
hyvin vatkaten. Sekoita kuivat aineet keskenään samalla kun vatkaat ja lisää ne sokerirasvaseokseen
(sana oma keksimä). Jaa taikina neljään osaan ja muotoile osista sormenvahvuisia tankoja. Tässä
kannattaa käyttää jauhoja, muuten tarttuu sormiin. Laita tangot jääkaappiin kovettumaan, kunnes
tangoista tulee ”jämäkkiä” (puoli tuntia – tunti on hyvä).
Kun tangot ovat kovettuneet, tee niistä jokaisesta 20 samankokoista palasta (yhteensä 80)
ja pyöritä palat palloiksi pellille leivinpaperin päälle. Paina kokonainen hasselpähkinä
koristeeksi jokaiseen pikkuleipään, niin että ne ovat kuitenkin palloja mennessään uuniin
(ei liikaa voimaa). JÄTÄ LEVIÄMISVARA!
Paista kakkuja 175-asteisessa uunissa 12–15 minuuttia, eli kunnes kakut
saavat hieman väriä (musta ei ole kypsän väri). Kun piparit ovat
jäähtyneet, laita ne johonkin rasiaan (tyhjä iso karkkirasia on
hyvä). Paketoi rasia niin kuin äiti on opettanut ja anna
jouluna lahjaksi!

18

kellä ideoidaan ja toteutetaan monenlaista viihdykettä jäsenistölle;
näkyvintä toimintaa ovat tietysti bileet ja mitä terapeuttisimmat il
lanvietot. Kutkuttavaa keskustelua keskuudessamme aiheuttavat eri
tyisesti syksyn kaudenavajaiset hiilihappohuuruineen ja kevään yhteis
työssä muiden järjestöjen kanssa järjestettävät legendaariset kevätbileet.
Pienempiä, mutta erittäin rakastettuja tapahtumia ovat myös syksyn rapu
juhlat sekä kesän aloittavat grillibileet. Mainittakoon vielä kesän loppupuolen
kohokohta, nimittäin perinteikäs maakuntamatka, joka suuntautuu varapuheen
johtajan kotiseuduille. Kuten aina, tällöinkin juhlat jatkuvat auringonnousuun ja illan viimei
nen drinkki terästetään kahvilla.
Uusien koulutusohjelmien myötä Viikkiin saapuu vuosittain noin 60 fuksia, osa biologian ja osa
molekyylibiologian koulutusohjelmaan. Pääainerajoista piittaamatta nämä jakautuvat Helixin ja toisen biologien ainejärjes
tön, Symbioosin, välille. Pääasiassa lähes kaikki biotieteilijät kuuluvat molempiin järjestöihin.
Keski-ikää hiljalleen kolkutteleva järjestömme näyttää jäsentensä ja tekijöidensä kaltaiselta. Aikuisviihdevastaavat huoleh
tivat helikaanien anatomisesta vapaudesta ja pelimiehet pitävät yllä tunnelmaa kerhohuoneellamme. Voit kurkata kerho
huoneemme sivuiltamme etax.org.helsinki.fi löytyvän webcamin kautta.

Fabion Sähkëuutiset
Fabion taidejaos, Fabio Arts Programme (FAP), tutustui Aallon biotaidetarjontaan.
Luovuutta etsittäessä suunnattiin Design Factoryn aulaan, ja siitä oven läpi itse
galleriaan, jossa on dedikoituja koppeja orgaanisen taiteen synnyttämiseen.
Suljetun tilan intiimi tunnelma ja ympäröivä innostunut luovuus tarjoaa sykkivät
puitteet tutustua muiden spontaaneihin luovuudenpurkauksiin. Paikanpäällä
alan harrastaja vinkkasi että Päärakennuksen kellarikerroksessa, A-salin alla on
suuri galleriamainen tila, jossa ihmiset voivat esitellä tuotoksiaan suuremmalle
yleisölle.
Inkubion bioarts-pioneerit Jukka ja Karkki (sukunimet muutettu), jotka
kiltalaisten kesken tunnetaan yhteisnimellä Kakka, tavoitettiin ruskeissa haalareissaan kommentoimaan
bioarts-villitystä. ”Kyllähän ihmiset silloin tällöin maalailee seiniä killan tapahtumissa. Hauskaahan se on,
paitsi sillon kun sitä on omilla haalareilla”, kommentoi Karkki. ”On tuota taidetta itsekkin tullut tehtyä,
mutta ihan vaan harrastuksena”, toteaa Jukka ja jatkaa: ”Henkilökohtainen suosikki on jo klassikoksi ja
teekkarisymbooliksi muodostunut hissin seinälle maalattu Edvard TooMunchin Huutolaatta.”
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Lalla 10 v, Huuto

Aivan ensiksi pitää käydä
kaupassa ja kauppalistassa on hyvä lukea
tarvittavat ainesosat. Maukkaiden pikkuleipien tekoon
tarvitset seuraavat ainesosat:

S’napsi

S’napsi esittelee: Humalan eri tasot vol. 2

S ’ n a p s i
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e s i t t e l e e

2
Humalan eri tasot
.
ol

Oskillaatiokänni

Oskillaatiokännissä juomisnopeutta pyritään rajoit
tamaan negatiivisella takaisinkytkennällä, jolloin hu
malataso ei pääse riistäytymään käsistä. Negatiivi
sen takaisinkytkennän vasteen mukainen kaavio on
nähtävissä kuvassa 1. Käytännössä takaisinkytkentä
voidaan toteuttaa niin, että aina kun uusi alkoholian
nos avataan, määritellään sille juontiaika sen hetkisen
arvioidun humalatason perusteella. Esimerkiksi en
simmäiselle juomalle määritellään äärettömän nopea
juontiaika ja kovassa kännissä juontiajaksi määritel
lään hyvin pitkä aika. Tästä seuraa se, että kun t → ∞,
takaisinkytkennästä johtuen känni stabiloituu vakiota
solle, vaikka ennen tätä esiintyy oskillaatiota.

Humalan muodostumista voidaan kuvata kuvan 2
mukaisella vahvistinpiirikytkennällä. Vastus R kuvaa
juomalle määriteltyä juontiaikaa. Muita kännin muo
dostumiseen vaikuttavia tekijöitä on operaatiovahvis
timen vahvituskerroin A, joka todellisessa elämässä
vastaa juotavan alkoholijuoman vahvuutta. Operaatio
vahvistimen positiivinen napa kannattaa maadoittaa
juodessa, jotta selvinpäisyyden maataso on mukana
kytkennässä ja känni stabiloituu.

v
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Imaginäärikännissä on kaksi tilaa. Ensimmäinen
näistä on se, että kohde luulee juoneensa jotakin,
mutta ei ole aivan varma tästä. Näin voi käydä esi
merksi bileissä, joissa on tarjolla boolia, jossa viina
ei maistu läpi. Imaginäärikännin toinen perustila
on tila, jossa kohde on niin humalassa, että ei ole
varma kuvitteleeko vain koko humalatilan. Imagi
näärikännin kuvaajaa ei voi piirtää eksplisiittisesti
”kännin taso-aika” -tasossa vaan sen kuvaamiseen
tarvitaan imaginääriaikaa (kuva 4). Tässä koor
dinaatistossa kuvaaja vastaa suoraa. Edes R&DKuva 4: Imaginäärikänni
osaston ammattitaitoisin ekspertti ei ole varma
mitä tämä käytä tarkoittaa käytännössä.
Muumihumala ja PakkomestariKÄNNI
Muumihumala soveltuu krapula-aamuihin, joista
pitää päästä uuteen nousuun mukavalla tavalla,
jotta koko päivä ei mene hukkaan koomatessa.
Muumikännissä katsotaan muumeja pehmeillä
alustoilla maaten ja nautitaan helposti lähestyttä
viä/virkistäviä alkoholisekoituksia kuten kuohuvii
niä ja appelsiinimehua, tai olutta ja Spriteä. Tämä
lähestymistapa takaa muuminpehmeän humalan
kuten kuvassa 5 on esitetty.
Kuva 5: Muumihumala ja PakkomestariKÄNNI
Kiipeilyseinähumala

Kuva 2: Oskillaatiokännin
vahvistinpiirianalogia

Viinihiprakassa juodaan pikkuhiljaa hyvää (tai sen
puuttuessa vähän huonompaa) viiniä ja ajatellaan
positiivisia ajatuksia. Sopiva humalan taso on saa
vutettu, kun on juotu niin paljon, että kaikki mah
dollinen alkaa hihityttämään tai alkaa rakastamaan
kaikkia ympärillä olevia ihmisiä ja asioita, jopa sitä
huoneen nurkassa sipsuttelevaa hämähäkkiä. Tätä
juontitapaa harrastavat useimmiten sivistyneet
tytöt, mutta kaikkien on hyvä kokeilla sitä joskus,
koska positiivisia tunteita on hyvä näyttää välillä.
Viinihiprakkaa on havainnollistettu kuvassa 3.

PurjoAppelsiini

Imaginäärikänni

Kuva 1: Oskillaatiokänni

Söpöstelty viinihiprakka

Kuva 3: Söpöstelty viinihiprakka

S’napsi

Tässä päihtymyksen haalimistavassa juo
daan mahdollisiman outoja drinkkejä. Ku
vassa 6 on esitetty kiipeilyseinähumalan
kuvaaja. Outojen drinkkien juominen aihe
uttaa käyrään nyppylän, jossa ajan suun
ta vaihtuu hetkellisesti juoman häkellyttä
vyyden johdosta. Kun random-drinkkejä
on juonut tarpeeksi, ajan suunta muuttuu
kokonaan vastakkaiseksi. Drinkkien juo
minen aiheuttaa kuitenkin edelleen nyp
pylöitä käyrään. Tämä käyrä on sukua
ensimmäisen Humalan eri tasot -artikke
lin negatiiviselle kulmakertoimelle. (R&D
ei ole edelleenkään selvittänyt mitä ajan
väärään suuntaan kuluminen tarkoittaa,
sillä kyseisessä tilassa tieteellisesti eksak
tien johtopäätöksien vetäminen on osoit
tautunut haastavaksi.)

Muumikännistä on myös olemassa radikaaliver
sio, Pakkomestarikänni, joka ei ole mitään pellei
lyä. Siksi otsikossa on kirjoitettu ”KÄNNI” capslock
päällä. Tässä tavassa valitaan Pakkomestari, jon
ka tehtävä on pakottaa muut juomaan itsensä uu
teen nousuun krapula-aamuna mahdollisimman
nopealla ja epämiellyttävällä tavalla. Pakkomes
tarikänni saattaa ”Phil Collins -darra” -tyyppiseen
humalatilaan, jossa kaikkien ihmisten naama kor
vautuu Pakkomestarin naamalla (kuva 5).

Kuva 6: Kiipeilyseinähumala
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S’napsi

Kuva Timo Vehviläinen

Miestaneelin fuksiextra // Miestaneeli

Miestaneelin

fuksiextra

S’napsin edellisessä numerossa Miestaneeli
(toim. huom: nimi muutettu) toivoi kysymyksiä
etenkin fukseilta ja fukseista. Toive toteutui, ja
vastauslaari pullottaa jälleen.

Miestaneeli on
hiljattain nähty
opettelemassa
yökerhojen
tavoille. Tässä
hänet kuvataan
pudottamassa ahventa.

Toivottavasti Miestaneeli on jossain kaukana,
sillä näiden vastausten jälkeen ei kannata
lähettyvillä näyttäytyäkään. On siis aika taas
sohaista muurahaispesää!

Olen korviani myöten ihastunut ISOhenkilööni, enkä tiedä mitä tehdä. Aluksi luulin jo
pelastuksen löytyneen kun luin uusimmasta
Cosmosta vinkkejä, joissa kerrottiin horoskoopin perusteella henkilön mieltymyksistä, esimerkiksi oraalihygieniasta ja sen sellaisesta. Pian kuitenkin tajusin, etten tiedä
ihastukseni kohteen tähtimerkkiä enkä edes
syntymäpäivää! Mitä teen?
Pieni avuton fuksi
Olet aivan oikeilla jäljillä käyttäessäsi Cosmoa tie
donlähteenä ongelmassasi. Vanhempia Cosmoja
selaamalla löydät vastapuolen tulkinnassa avus
tavia työkaluja sekä näppäriä ja yleispäteviä vink
kejä urakkaasi. Cosmopolitan palvelee kuitenkin
parhaimmillaankin lähinnä suuntaa-antavana ohje
kirjana. Vaikka Cosmon horoskoopit ovatkin alansa
parhaimmistoa, eivät nekään aina kykene anta
maan ratkaisevia vihjeitä.
Olet kuitenkin ongelmasi kanssa harvinaisen on
nekas, sillä ISOhenkilöistä on olemassa kattavasti
tietoa ja standardeja. Esimerkiksi ISO 80000 sar
jasta löydät vastauksen kysymykseen, kuinka iso
se ISO oikein lopulta onkaan. Älä kuitenkaan anna
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ISOn koon hämätä, ja muista varmentaa että hän
noudattaa SI-yksiköitä sekä standardia ISO 4074.
Erityisesti jälkimmäinen on välttämätön jos halajat
välttää epämiellyttävät yllätykset.
Kirjoittamattomien herrasmiessääntöjen mukaan
han oman killan fukseihin ei kosketa. Tämä ei tie
tenkään koske viattomassa lusikassa nukkumista,
koska kaikkihan sitä tekee, varsinkin fuksien kans
sa. Jos kuitenkin aloite tulee sinun suunnaltasi, on
asia toinen. Kuitenkin onnistuessasi ISOhenkilösi
saa väistämättä lapsiinsekaantujan leiman otsaan
sa. Toisaalta sekin on lähinnä vaan hauskaa. Onpa
han kiltiksellä jotain muutakin jutunjuurta kuin CTR.
C 3 3 3 8 3 3 9
Miksi metsästäjänleike on possua? Eikös sellainen metsästäjä ole aika säälittävä, joka
tyytyy saalistamaan karsinaeläintä?
Fysiologian kurssilla
Arvon Fysiologian kurssilla, uskon että metsästä
jänleikkeen nimen on keksinyt joku hipsteri ironi
oissaan. Metsästäjänleike tarjoillaan usein sienten
kera, vaikka on ilmiselvää, että kukaan uskottava
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metsästäjä ei sieniä syö. Toisaalta jos metsästäjän
leikkeen liha on villisikaa ja sienikastike on tehty
kärpässienistä asia on aivan toinen. Ehkä metsäs
täjänleikkeen nykymuoto onkin peräisin muinaisten
metsästäjien villisika-kärpässienileikkeestä.
9 9 9 3 3 3 8 C
Arvon MiesAna... siis Taneeli, voisitko kertoa
miksi fukseja on niin vaikea kähmiä, varsinkin
kun ne ovat selvinpäin? Olen hyvin huolissani
killan tulevaisuudesta. Auttaisikohan alkomaholi kähmimisen helpottamiseen (siis fuksit
juo, minä en)? Saako cruisella kähmiä jo ihan
luvan kanssa?
t. Samu... eikun siis anonyymi henkilö :DDD
Arvon Samuli, tutkimuksieni mukaan fuksien aktii
visuuden vuosittainen vaihtelu f(x,y) voidaan esit
tää kaavalla

f (x(t), y(t, n, m, s, ...)) = x(t) ∗ y(t, n, m, s, ...) + a,
missä x(t) on ajan mukaan värähtelevä funktio (eli

fuksien aktiivisuuden luonnollinen fluktuaatio) ja
y(t,...) on funktio, joka kuvaa ympäristön vaikutus
ta fuksien aktiivisuuteen. Siihen vaikuttavat ajan
lisäksi muun muassa fuksikipparin naama, isojen
massa sekä setämiesten lukumäärä killassa. Vakio
a onkin sitten jokin sattumanvarainen vakio, jolla
voidaan aina tarvittaessa korjata mallin virheet.
Fuksien aktiivisuuden fluktuaatio on siis aivan luon
nollista eikä sitä voida täysin välttää. Jos tulevien
fuksien aktiivisuuden voisi ennustaa, olisi siihen hel
pompi varautua. Ehdottaisinkin, että killan hallitus
ottaa vastuulleen objektiivisen aktiivisuusmittarin
kehittämisen, millä mitataan fuksien luonnollinen ak
tiivisuus (aktiivisuus ennen kuin funktio y(t,...) turme
lee fuksit) vuosittain varaslähdössä. Riittävän monen
vuoden jälkeen data voitaisiin Fourier-muuntaa, mistä
saataisiin approksimaatio fuksien aktiivisuudelle.
Fukseja saa ja pitää kähmiä agressiiviesti varsinkin
vaalikokouksen alla. Vaalikokouksen jälkeen kähmi
minen voi herättää epäilyksiä. Koska pikku kekku
lissa tehdään aina parhaat ja luovimmat päätökset,
voi pienellä määrällä alkomahoolia yrittää vaikut
taa fuksien päätökseen.
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