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Pääkirjoitus // Tuomas Rantataro

EVERYTHING 
    WENT 
     BETTER 
       THAN 
       EXPECTED

Säätiedotus:

Päätoimittajan
kesälöpinät!

Heipsankeikkaa, hyvää wap... kes.. syksyä arvon 
lukijat! Viime lehdestä onkin vierähtänyt aikaa, 
suureksi osin vähemmän kuin enemmän toimi-
tuksesta johtuvien seikkojen johdosta. Pahoit-
telen viihde- ja asiapakettinne viivästymistä, ja 
teemme kovasti työtä saadaksemme loput lehdet 
ajallaan ulos! Positiivisena asiana voitte odottaa 
syksyllä tiheämpään tahtiin laatulukemistoa :)

Entä mitä toimitus tekikään lehden teon lisäksi 
kesällä? Pikaisten laskujen mukaan suurin osa 
teki rehellistä työtä muiden aktiviteettien vaih-
deltua BECSillä Matlabin hakkaamiseen, ke-
sä-C:stä nauttimiseen sekä muuhun epärehelli-
seen ajanvietteeseen. Päätoimittajanne itse vietti 
kesäpäivänsä mm. nokkosia maasta kiskoen, siir-
tonurmea levitellen sekä pusikoita trimmaillen. 
Työsuhde-etuna saatu komea rusketus* takaa 
Etelä-Eurooppalaisen machomieslookin** pitkäl-
le syksyyn.

Monilla ihmisillä tuntuu olevan kiire oman alan 
töihin(tm), jotta työ tukisi opiskeluja ja siten so-
pisi myös omiin mielenkiinnon kohteisiin. Toki 
koulutusta vastaaviin töihin kiinni pääsemisellä 
on kiistattomat hyötynsä, mutta itse en juurikaan 
pane pahakseni kesän viettämistä aivan eri mer-
keissä kuin koko muun vuoden. Pointtereista ja 
lepokalvojännitteistä kesän ajan erossa pidetyt 

aivot ovat taas syksyllä toivottavasti entistä 
halukkaampia porautumaan bioinformaatio-
teknologian saloihin.

Aurinkoisin syysterveisin,

* Ei sisällä paidan peittämää aluetta
** Sisältää vain rusketuksen
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 Naisen sana - Hellan äärellä // Neiti XPuheenjohtajan palsta // Sasu Mäkelä

Näin puheenjohtajana lienee erityisen hyvä 
tuntea omat vahvuutensa ja heikkoutensa. 
Vahvuuksista en ole niinkään varma, mut-
ta heikkoja kohtia minulla on runsaasti, ja 
yksimerkittävimmistä on ajoittain hyvinkin 
vahva itseluottamuksen puute. Se on aina 
ollut minulle suuri ongelma ja todennäköi-
sesti myös tärkein syy siihen, miksi minul-
ta yleensä on jäänyt jotain tekemättä tai 
olen epäonnistunut jossain. Ei siis se, että 
olisin saanut havaita kykyjeni loppuvan-
kesken, vaan se, että olen uskonut niiden 
loppuvan kesken.

Tässä vaiheessa lukijoista nokkelimmat 
saattavatkin jo vainuta vienoa vilunkia: mi-
ten itseensä luottamaton ihminen on voi-
nut päätyä yhdistyksen puheenjohtajaksi? 
No, olen saattanut hieman yksinkertaistaa 
todellisuutta, enkä välttämättä suhtaudu 
läheskään yhtä epäuskoisesti omiin mah-
dollisuuksiini kuin joskus aiemmin. Mutta 
reitti tähänkin pisteeseen on ollut pitkä ja 
sen varrelle on mahtunut kukkurakaupal-
la onnistumisia ja tunarointeja, jotka ovat 
vuoroin rakentaneet, vuoroin nakertaneet 
itseluottamustani. Kuitenkaan niitä tärkei-
tä onnistumisiakaan ei olisi tullut, jos en 
olisi välillä kerännyt rohkeuttani ja lähte-
nyt yrittämään tilanteessa, jossa epäonnis-
tuminenkin olisi ollut sangen mahdollista.

Lähestytäänpä aihetta matemaattisesti. 
Empiiriset tutkimukseni ovat osoittaneet, 
että itseluottamuksen määrää xn yritettäes-
sä saavuttaa jotain kerralla n voidaan kar-
keasti approksimoida potenssifunktiolla
 xn= (x1)n ,
missä x1 on luonnollisesti itseluottamus 
alussa. Matemaattisesti lahjattomimmat-
kin huomanevat, että jos lähtöitseluotta-
mus on liian pieni (tarkemmin < 1), päätyy 
helposti vain kolhimaan sitä entistäkin pie-
nemmäksi. Mutta jos lähtöitseluottamus 
on riittävän suuri (tarkemmin > 1), voi mö-
hlätessäänkin pitää päänsä pystyssä ja yk-
sinkertaisesti ottaa virheistään opikseen.
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Jos itseluottamusta taas löytyy tarkalleen 
raja-arvon 1 verran, niin, no, se taitaa vain 
pysyä samansuuruisena.

Tämän kaavayritelmän tärkein sanoma 
on se, että usein tekemistesi lopputulos ja 
etenkin se, miten lopputuloksen koet, riip-
puu pitkälti siitä, kuinka paljon uskot itsee-
si. Koskaan ei ole liian myöhäistä rohkaista 
itseään ja ottaa itseluottamukselleen uut-
ta, edes hitusen korkeampaa alkuarvoa. 
Korkeudessaan jo sokean puolelle lipsuva 
itseluottamus on toki pahasta ja omat toi-
lailunsa tulee tunnustaa. Virheisiinsä ei kui-
tenkaan kannata jäädä vellomaan, vaan ne 
kannattaa vain analysoida nopeasti ja arkis-
toida tämän jälkeen visusti. 

Jos siis sinusta tuntuu jonain hetkenä siltä, 
että jonkin asian yrittämistä ei kannata edes 
harkita, koska epäonnistuisit vain surkeas-
ti, on ehkä parempi miettiä tilannetta vielä 
hetki. Oletko koskaan edes koittanut tehdä 
mitään vastaavaa vai perustuuko varmuus 
kyvyttömyydestäsi vain oletukselle? Onko 
sinulla oikeasti mitään hävittävää, vaikka 
epäonnistuisitkin? Kenties sinun kannattaisi 
kuitenkin tarttua rohkeasti toimeen ja antaa 
onnistumiselle mahdollisuus.

Itsevarmasti 
      ETEENPÄIN

  Sasu

Heipä hei vaan kaikki!

On taas aika käsitellä asioita vähän 
järkevämmästä näkökulmasta, kai-
ken miehisyyttä ja maskuliinisia 

ihanteita ällöttävästi korostavan läpä-
tyksen keskellä. 

Kun kirjoitan tätä, Ota-
niemessä puhutaan 
paljon auringon-

paisteen saattelemana 
saapuvasta Wapusta. 
Tämän lehden jul-
kaisuajankohtana tuo 
kyseinen rieha on to-
sin luultavasti jo ohi. 
Kaikki S’napsin hy-
vinvointiin liittyvä 
rankka ajatustyö 
on ilmeises-
ti sekoittanut 
erään nimel-
tä mainitse-
m a t t o m a n 
päätoimittajan 
ajantajun, ja ennen 
Wappua ilmestyväk-
si suunniteltu lehti on 
nykyisellä valmistu-
misvauhdilla vaarassa 
muuttua joulujulkai-
suksi. Sivustaseuraa-
jana huutelu on toki 
helppoa, mutta näin-
hän siinä käy, kun 
sinkkumies päästetään 
täsmällisyyttä vaati-
vaan tehtävään.

Wappu on teekka-
reille tärkeä juh-
la monista syistä. 

Suurin osa syistä liit-
tyy siihen, että miehet 
rakastavat kaikkia se-
lityksiä, joilla he voivat rationalisoida idi-
oottiuttaan. Wappuna koko lukuvuoden 
kestäneen inhottavan kuolauksen ja kai-
ken maailman puhelinahdistelun kohtee-
na olleet fuksit ovat jonkun ”perinteik-
kään” (lue: oudon) ohjesäännön mukaan 
”vapaata riistaa”. Jotkut hämärät ja jok-
seenkin ahdistavat tyypit ovat varmasti 
odottaneet tätäkin merkkipaalua jo pit-
kään. Vielä ahdistavammat tyypit eivät 
edes odottaneet.

Wapun jälkeen ainakin teekkarit ju-
listavat kesän alkaneeksi, ja haalarit 
viettävät enemmän aikaa naulaan ri-

pustettuna kuin päällä. Haalarit ovat syys-
täkin ainoa asustus, jota kantaessaan suu-
rin osa teekkarimiehistä on ikinä tuntenut 
itsensä hienosti pukeutuneeksi. Kun likaiset 
miehet eivät voi ilmaista itseään hauskoilla 
haalarimerkeillä (”Kosketa sähköteekka-

ria kun olet märkä”. Hyi.), he ovat 
täysin hukassa vaate-
tuksensa kanssa. Ota-
niemessä voi kesällä 
bongata upeita san-
daaleita (ilman sukkia 
tai sukkien kanssa, 
ihan sama), tyylik-
kään ATK-tukihenki-
lön ulkonäön takaavia 
pikeepaitoja, ja niitä 
sääreen asti ulottu-
via capri-shortseja, 
jotka ovat kuumin-
ta muotia, jos olet 
13-vuotias ja elät 
vuotta 2005. Hen-
kilökohtainen suosik-
kini on miehet, jotka 
ovat talvella käyneet 
aktiivisesti 7 kertaa 
punttisalilla, ja esit-
televät nyt paidaton-
ta ylävartaloaan aina 
tilaisuuden tullen, 
esimerkiksi Hietanie-
men uimarannalla ja 
Narinkkatorilla. Säh-
köteekkareille olisi 
tarvetta. (Not.)

Vaikka melkein 
koko tämänker-
tainen tekstini 

olikin avautumis-
ta avautumisen perään, haluan kuitenkin 
muistuttaa kaikkia, että kesä on ilon ja va-
pauden aikaa! Akkujen latailu horisontissa 
(lähellä tai kaukana) häämöttävää koulun 
alkua varten on paikallaan, mutta kesäl-
lä ihmisen on tarkoitus olla yksinkertaisesti 
onnellinen. Päätänkin kirjoitukseni miet-
teeseen kirjasta Brave New World: ”Ac-
tual happiness always looks pretty squalid 
in comparison with the overcompensations 
for misery.”

Rentoa kesää (tai syksyä tai talvea) toivottaen,

Neiti X

Naisen sana -
Hellan äärellä



Yritysesittelyssä:

Planmeca on vuonna 1971 perustettu 
suomalainen hammashoito- ja röntgen-
laitteisiin keskittynyt teknologia-alan yri-
tys. Sen kilpailuvalttina on jo pitkään ol-
lut korkean teknologian hyödyntäminen, 
useita palkintoja saanut muotoilu sekä 
erinomaisesti käyttötarkoitusta vastaavat 
laitteet. Yritys pitää päämajaansa Helsin-
gin Herttoniemessä, jossa sijaitsee toi-
mintoja yrityksen johdosta tuotekehityk-
seen ja tuotteiden valmistukseen. Yritys 
on kansainvälisesti yksi alansa suurim-
mista yrityksistä, ja yli 98% sen valmis-
tamista tuotteista viedäänkin ulkomaille.

Planmeca on yrityksenä aloittanut ham-
maslääkäreiden hoitotuolien valmistuk-
sesta. Jo muutaman vuoden jälkeen yri-
tys alkoi valmistaa myös potilastuoleja 
ja hoitokoneita, joista on siirrytty yhä 
kattavampiin hoitojärjestelmiin. 80-lu-
vulla yritys alkoi käyttää tuotteissaan 
mikroprosessoreja ollen edelläkävijä-
nä alalla. Lisäksi tuotevalikoima laajeni 
röntgenlaitteisiin, aluksi hammaslääke-
tieteen käyttöön tarkoitettuihin, mutta 
myöhemmin myös mm. mammografia-
laitteistoihin. 90-luvulta lähtien suuntana 
on ollut menetelmien digitalisoituminen, 
ja 2000-luvulla ohjelmistojen kehitys on 
muodostanut huomattavan osan Planme-
can toiminnoista. Yritys pyrkii pysymään 
kehityksen kärjestä, mistä kertoo myös 
liikevaihdosta 10%:n käyttäminen tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen.

Haastattelu:
Kuka olet?
Divisioonajohtaja Jukka Kanerva 

Miten päädyit Planmecalle ja kauanko 
olet ollut firmassa töissä?
Tein diplomityötäni Planmecalle ja sitä 
kautta päädyin töihin. Olen ollut firmassa 
5,5 vuotta. 

Mitä olet opiskellut ja mistä koet ol-
leen eniten hyötyä nykyisissä työtehtä-
vissäsi?
Opiskelin konetekniikka ja tuotantotalout-
ta. Pääaineeni oli koneensuunnittelu ja si-
vuaineet teollisuustalous sekä International 
Design Business Management. 

Mitä toimenkuvaasi kuuluu?
Johdan hoitokone- ja CAD/CAM divisioonaa, 
vastuullani on ko. tuotteiden tuotekehitys 
sekä tuotemarkkinointi. 

Mistä työpäiväsi yleensä koostuvat?
Hyvin usein työpäiväni koostuvat tapaami-
sista eri sidosryhmien kanssa sekä pala-
vereista niin tuotekehityksen, tuotannon, 
viennin kuin markkinoinnin kanssa. 

Mikä Planmecalla töissä olemisessa on 
parasta?
Erinomainen työnantaja, loistavat työkave-
rit ja mahtava työilmapiiri. 

ProFace
ProFace yhdistää pään 3D-röntgenku-
vauksen ja 3D-valokuvauksen. Kuvat 
voidaan yhdistää toisiinsa sopivalla oh-
jelmistolla, jonka jälkeen voidaan tar-
kastella luukudoksen sijoittumista po-
tilaan ihon alle esimerkiksi implantin 
suunnittelua varten.

Sovereign
Sovereign on korkeaa teknologiaa hyödyn-
tävä hammaslääkärin hoitokone. Potilaan 
tiedot saadaan näkymään laitteen näytöl-
le, ja laitetta voidaan napinpainalluksilla 
muokata parhaimman työskentelyasennon 
saamiseksi.

Romexis
Planmecan laitteiden, esim. Pro-
Facen ottamien kuvien käsitte-
lyyn suunniteltu ohjelmisto, joka 
on myös yhteensopiva alan stan-
dardien kanssa. Kuvankäsittelyn 
lisäksi ohjelmisto sisältää mahdol-
lisuuden mm. vastaanottotoimin-
tojen hallintaan ja yhteyteen Sove-
reign-laitteeseen.

Mitä Planmeca tekee? 
Muutama esimerkki:

Kuvat: Planmeca

Millaisiin eri tehtäviin bioinformaatio-
teknologiaa opiskelleet ovat päätyneet 
Planmecalla? Antaako bioit:n monia-
laiset mutta muita tekniikan tutkintoja 
vähemmän syvälliset opinnot tarpeeksi 
vahvat tiedot ja taidot työtehtäviin? 
Kannattaisiko mielummin syventyä tar-
kemmin yhteen aiheeseen?
Planmecalla on hyvin laaja-alaisesti eri-
tyyppisiä työtehtäviä tuotannosta tuoteke-
hitykseen sekä vientimyyntiin. Sinänsä on 
enemmän itsestä kiinni haluaako olla tietyn 
spesifin osa-alueen asiantuntija vai onko 
osaamista toimia esimerkiksi projektipääl-
likkönä tai vastaavana isompien kokonai-
suuksien hallinnassa. Bioit antaa varmasti 
tarvittavat tiedot ja taidot, työelämässä oppii 
käytännön asiat.

Millaiset mahdollisuudet on päästä ke-
sätöihin tai osa-aikatöihin Planmecalle 
opiskelujen ohella? Millaisiin tehtäviin 
tällöin voi päästä? 
Kesätöihin on melko hyvät mahdollisuudet 
päästä, Planmeca on palkannut viime vuosi-
na erittäin paljon kesätyöntekijöitä. Tehtävät 
vaihtelevat tuotannon kokoonpanotöistä 
tuotekehityksen asiantuntijatöihin. 

Minkä alan osaajia Planmeca tarvitsee 
tällä hetkellä eniten?
Tällä hetkellä etsimme ohjelmistopuolen 
osaajia.

Planmecan pääkonttori
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Tuomas RantataroYritysesittelyssä: Planmeca



13. maaliskuuta 2013 ennen aamun-
sarastusta pärähti käyntiin Inkubion 
kuudes kotimaan keskipitkä excursi-
omatka, Biokeppana. Bussilastillinen 
biolaisia kokoontui Sähkölafkan eteen 
epäinhimilliseen puoli neljän aikaan aa-
muyöstä kaikkeen varautuneena: tarvi-
kelistalta löytyivät muun muassa 80-lu-
vun urheiluvaatetus ja aurinkolasit. 
 
Alkumatka hurahti jokseenkin koomai-
sissa tunnelmissa. Aamun valjetessa 
aloimme arvuutella ensimmäistä koh-
dettamme. Tunnit kuluivat ja matka 
jatkui. Biokeppanasta päävastuuta 
kantava killan yrityssuhdetoimikunta 
riemastutti matkantekoamme muun 

muassa hulvattomilla minihaastatte-
luilla, jotka saivat lämpimän vastaan-
oton virkeältä biobussilliselta. Useiden 
tuntien pituiseksi venyneen matkan 
aikana ehdimme pysähtyä huomatta-
van monella ABC:llä, torkkua ja jopa 
sitsata ennätysvauhdilla pakkasessa. 
 
Viimein horisontissa alkoivat kajastaa 
Oulun, Suomen teknologiakaupungin 
valot. Ensimmäinen excursiokohteem-
me oli Mectalent, lääketieteellisten lait-
teiden valmistuksen asiantuntija. Yritys 
ei joutunut Keppanan uhriksi suinkaan 
ensimmäistä kertaa, mutta oli silti var-
sin mielenkiintoinen ja antoisa kohde 
muillekin kuin ensikertalaisille. Mat-

Biokeppana!
kan ensimmäisen excursion jälkeen 
pakkauduimme takaisin bussiin virit-
tyneissä tunnelmissa. Aikaisen herä-
tyksen - monien tapauksessa täysin 
unettoman yön - ja monen takapuolta 
puuduttaneen tunnin busseilun jälki-
pyykkinä tieto tulevasta saunasta, pal-
justa ja ruoasta otettiin riemulla vastaan. 
 
Mectalentilta matkamme jatkui Terva-
toppilan Saunamaailman idyllisten hirsi-
mökkien hellään huomaan. Keppanaseu-
rue pääsi rentoutumaan hyvän ruoan, 
saunomisen sekä astetta liian pienen 
kylpytynnyrin parissa. Ilta oli vasta nuo-
ri, ja pian löysimme itsemme jälleen tien 
päältä. Lyhyen bussipyrähdyksen jälkeen 
päädyimme ensimmäiseen majoituspaik-
kaamme. Ohjelmassa olivat vuorossa 
OLTOlaisten, Oulun yliopiston hyvinvoin-
titekniikan opiskelijoiden, isännöimät 
sitsit. Monille OLTOlaisille sitsit olivat 
ensimmäiset laatuaan, joten inkubiitit te-
kivät epäilemättä lähtemättömän vaiku-
tuksen kovaa raikuvine lisäsäkeistöineen. 
Sitsien loputtua iltaa jatkettiin saunoen, 
tanssien ja beer pongaillen. Sänkyjä 
tilassa ei ollut, ja ensimmäisen keppa-
napäivän päätteeksi kukin hakeutuikin 
nukkumaan, minne vain suinkin mahtui.  
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Biokeppana // Saara Kaijala

Maailman johtava 
hammaslääketieteen  

laitevalmistaja

Planmeca Oy  Asentajankatu 6, 00880 Helsinki.  
Puh. 020 7795 500, faksi 020 7795 555, sales@planmeca.com, www.planmeca.com

Lue lisää 
www.planmeca.com
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Toinen päivä valkeni aivan liian aikaisin 
ja nopeasti. Aamupalan jälkeen jätim-
me taaksemme illanviettopaikkamme, 
ja lähdimme kohti uusia excursioita. 
Toisen päivän ensimmäinen kohde oli 
Innokas Medical, lääketieteellisen tek-
niikan laitteiden parissa toimiva yritys. 
Kahdeksi ryhmäksi jakautuneena inku-
biitit pääsivät sekä kuulemaan laittei-
den suunnittelusta että vilkaisemaan  
tuotantopuolta. Kaiken tämän lisäk-
si yrityksen aulassa oli hierova tuoli. 
Saimme myös kahvia ja pullaa. Päivän 
käynnistymisen takasi pikainen tauko-
jumppa, jonka suoritimme Pohjois-Suo-
men piristävän raikkaassa talvisäässä 
ennen päivän toista excursiota. Tieto, 
Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapal-
veluyritys, kestitsi seuruettamme hyvin 
samalla, kun saimme kuulla muun muas-
sa uudesta potilastietojärjestelmästä.  

 
Matkamme seuraavaan kohdekaupunkiin 
käynnistyi päivän excursio-osuuden jälkeen. 
Bussimatkan aikana ehdimme muun muas-
sa kiertää loputkin Suomen ABCt ja kuvata 
”Harlem Shake: Keppana edition” -videon. 
Tuntien ja taas tuntien matkustamisen jäl-
keen nousimme bussista Kuopion biotietei-
lijöiden killan Kulti ry :n reviirillä. Illan 
teeman mukaisesti olimme sonnustautu-
neet toinen toistaan räikeämpiin, 80-luvun 
urheiluvaatetusta myötäileviin asukokonai-
suuksiin. Toinen keppanailta kului tanssien, 
beer pongia pelaten sekä erittäin vaikutta-
van lautapeliseinämän aarteisiin tutustuen. 

BioKeppanalla toimintaansa esittelivät:

KUOPIO:

Kehittää ohjelmistoa, joka analysoi molekyylistä mitattua NMR-spektriä 
selvittäen sen avulla molekyylin 3D-rakenteen. Rakennetta muodostaessa 
ohjelmisto luo molekyylistä mallin, jonka NMR-spektrin se laskee. 

 
Yritys hoitaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden kliinisiä tutkimuk-
sia, teknisten asiokirjojen laatimista sekä terveydenhoitoalan viranomais-
asioita. Lisäksi yritys tarjoaa mm. laboratoriopalveluita ja lääkekehityspalve-
luita suunnittelusta kliinisiin tutkimuksiin.

Tämä valtion laitos tuottaa ja analysoi kansanterveyteen vaikuttaviailmiöitä 
Suomessa. Esittely keskittyi ilman pienhiukkasten kansanterveydellisten 
vaikutusten tilastolliseen analyysiin. 

OULU:

Tieto on yksi Suomen suurimmista it-alan toimijoista, joka tuottaa ohjelmisto-
ja hyvin laajalle asiakaskunnalle. Reissulaisille pidetty esitys keskittyi medi-
assakin keskustelua herättäneeseen uuteen potilastietojärjestelmään. Uuden 
järjestelmän suurimpina etuina esittelijä piti useiden erillisten järjestelmien 
yhdistämistä, sekä parantuvaa tiedonkulkua hoitohenkilökunnan ja asiak-
kaan välillä.

Mectalent toimii lääketieteellisten laitteiden valmistajana tarpeen tullen 
vaikka suunnittelusta alkaen. Tuotteista esiteltiin lääkärin idean ja vaatimus-
ten mukaan suunniteltu lasten kallon epämuodostumien korjaamiseen tar-
koitettu laite, joka asennetaan liian aikaisin luutuneeseen kalloon. Laitteen 
avulla kallon luuta voidaan venyttää hitaasti ilman muita leikkauksia kuin 
asennusleikkaus.

Hoitaa lääketieteellisen tekniikan laitteiden koko elinkaarta tuotteiden 
suunnittelusta niiden markkinoille tuomiseen, valmistukseen, sekä tukeen 
myös valmistuksen loppumisen jälkeen. Toimii alihankkijana lukuisille muille 
yrityksille, esim. MRI-laitteita valmistavalle Elekta Neuromagille.

 
Viimeinen päivä alkoi rivakalla herätyksel-
lä, aamupalalla ja majoituspaikkamme ko-
koonkasaamisella. Kolmannen päivän excu-
kohteisiin saimme kulkea bussikyydityksen 
sijaan jalan. Unihiekat karisivat silmistä 
varsin tehokkaasti reipashenkisen aamu-
lenkkimme aikana, joskin palasivat salaka-
valasti viimeisimpien excursioiden aikana. 
Jakauduimme jälleen ryhmiin, joissa kuulim-
me vuoronperään viimeisten kolmen yrityk-
sen - Medfilesin, Perch Solutionsin sekä Ter-
veyden ja Hyvinvoinnin laitoksen - esittelyt. 

 
Biokeppanan viimeisten excursioiden jälkeen 
saimme hetken nauttia maaliskuisen Kuopi-
on keskustasta ennen kotimatkan alkua. Kun 
viimein suuntasimme nokkamme lopullisesti 
kohti Otaniemeä, tunnelma oli haikea. Takana 
oli miltei kolmen päivän, kahden kaupungin, 
hienojen excursioiden ja unohtumattomien 
kokemusten verran eeppisyyttä. Kaikki kii-
tos ja kunnia keppanatoimikunnalle, excur-
siokohteidemme esittelijöille, OLTOlaisille, 
Kultilaisille sekä loistavalle matkaseuralle - 
sanalla sanoen siis kaikille, jotka tekivät mat-
kasta mahdollisen. Ensi vuonna uudestaan! 
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Saara KaijalaBiokeppana



S’napsin R&D-osasto ei perusteellisesta (kokeel-
lisesta) tutkimustyöstä huolimatta ole onnistunut 
selvittämään monien suosittujen seurapelien voiton 
avaimia. Fysikaalisen tutkimustyön osoittaudutta 
toimitukselle liian haastavaksi soitimme apuun yhden 
nokkelimmista ja kuuluisimmista insinööreistä – Nik-
ke Knattertonin! Lisäksi muistin virkistykseksi S’napsi 
tarjoaa pikaisen kertauksen seurapelien säännöistä.

S’napsin seurapeliopas
featuring Nikke Knatterton

Niken huomiot:
Jo pari kierrosta seurattuaan Nikke pystyy 
tekemään päättelyitä, että tähän peliin hän 
ei voi itse paljoakaan vaikuttaa. Peli on mo-
nissa kohtaa tuurista kiinni, eikä Nikke pääse 
koskemaan tölkkiä lainkaan. Nikke kuitenkin 
on salamannopea liikkeistään ja osaa vaihtaa 
paikkaa muiden huomaamatta ennen kuin 
tölkki putoaa.

Huikkaskiihdytin 
(2-n pelaajaa)
Smökin katon ilmastointipe-
li lämmittää monen kesäiltoja. 
Tähän peliin tarvitaan vain käsi 
sekä tölkki ja päällä oleva smö-
kin ilmastointi. Pelissä tölkki ase-
tetaan ilmastointireikään, jossa 
se lähtee pyörimään, kunnes se 
tulee ulos reiästä. Pelaaja, jota 
lähimmäs tölkki putoaa maistaa 
juomapullostaan.

Looping Louie 
(4 pelaajaa)
Looping Louie on yksinkertainen 
mutta haastava sormen liikkeellä 
toimiva seurapeli. Pelin tavoittee-
na on saada pelissä pyörivä lentä-
jäkettu ryöstämään kaverin kanat 
ja samalla suojella omia.
Janon iskiessä hävinnyttä pelaa-
jaa suositellaan juomaan n. 4,0cl  
väkijuomaa, jottei häviö tuntuisi 
niin ylitsepääsemättömältä.

Niken huomiot:
Hyvä heitto vaatii täydellisen lanneliikkeen. Helposti Nikke 
päättelee, että tarkalleen 37 asteen taivutus tuo parhaimman tu-
loksen, kun se vielä heittäessä oikaistaan 0,546 sekunnissa. Op-
timaalisen heittokulma laskemiseen Nikke ei yhtälöitä kaipaa. 
Hän näkee nopeasti, että 29 – 31asteen kulmassa Niken voimilla 
heitetty pallo tulee parhaassa kulmassa lasiin riippuen tietysti 
lasin sijainnista. Myös Niken heittotarkkuus kärsii, pelien ede-
tessä, vaikka Niken poikkeuksellisen nopea maksa poistaakin al-
koholia verestä tavallista rivakammin. Hän on huomannut, että 
liian monta peräkkäistä peliä vie uskottavuuden.

Beer Pong 
(pelaajia 2+2)
Tämä kahdessa joukkuees-
sa pelattava peli ei juuri-
kaan esittelyä kaipaa. Ly-
hyesti selitettynä pelissä 
on tarkoitus heittää pingis-
palloa pöydän yli vastusta-
jajoukkueen juomamukiin, 
ja pallon osuessa juomala-
siin tulee sen sisältö tyh-
jentää ja poistaa pöydältä. 
Ensin kaikki toisen mukit 
pöydältä pois saanut jouk-
kue voittaa.

Niken huomiot:
Nikke älyää nopeasti, että lentokoneen 
ja ketun yhteismassa vaikuttaa nappulan 
painamiseen tarvittavaan voimaan. Koska 
lentokone pyörii tiettyä vauhtia hän arvioi 
optimaaliseksi voimaksi (juuri oikealla het-
kellä painettuna tietenkin) 50N, jotta vie-
reisen pelaajan kanat tippuisivat. Saadak-
seen toisen tai kolmannen pelaajan kanat 
putoamaan tarvitaan voimaa 120N ja 150N 
vastaavasti. Jos näillä voimilla et kotiolois-
sa saa onnistumaan, kannattaa ottaa huo-
mioon, ettet ole Nikke Knatterton ja omaa 
hänen tarkkaa ajoitustaan ja optimaalista 
voimanhallintakykyään.

Knatterton 

approves!
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Seurapeli-Sussu
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Kuvat: Timo Vehviläinen
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Samu Kivistö
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BMI // Tuomas Rantataro

Viime vuodelta tuttu (mikäli vähem-
män tuttu, katso S’napsi 5/2012) eri 
tieteenaloja yhdistävä innovaatiota-
pahtuma BMI järjestetään entistä 
hienompana jälleen tänä syksynä. 
Mukana inkubiolaisten lisäksi in-
novoimassa ovat lääketieteen, in-
formaatioverkostojen ja uutena 
tulokkaana tuotantotalouden opis-
kelijoita. Tapahtumassa yritykset 
tarjoavat projekteja, joihin opiske-
lijat poikkitieteellisissä ryhmissä 
etsivät ratkaisuja. Oman alan tun-
temisen kannalta projekteihin osal-
listumista suositellaan vasta vähin-
tään vuoden opiskeilleille, mutta 
BMI-messuille projektejen tuotoksia 
katsomaan ovat kaikki tervetulleita.

Projekteille on varattu aikaa kolme 
viikkoa aiheen saamisesta tuotok-
sen valmistumiseen, johon kuuluu 
intensiivisiä työskentelypäiviä sekä 
rennompia vaiheita. Ryhmiltä ei kui-
tenkaan kaivata valmiiksi toteutet-
tua ohjelmaa tai muuta työtä, vaan 
tärkeämpää on ratkaisun osien ja 
mahdollisten ongelmien tunnista-
minen. Viime vuodelta on saatta-
nut kuulua huhua mobiiliapplikaa-
tioiden ylisuuresta määrästä. Tänä 
vuonna niiden määrää on kuitenkin 
pyritty vähentämään projektien mo-
nipuolistamiseksi, mutta applikaati-
oilla on toki paikkansa näiden alo-
jen risteyskohdassa.

1. Miksi lähdit mukaan BMI-projektiin?

BMI kuulosti mielenkiintoiselta mahdollisuudelta tehdä syksyllä jotain muuta perusma-
tikan ja orgaanisen kemian labrojen ohella. Kiinnosti myös nähdä eri projekteista se, mi-
ten lääkisläiset, infolaiset ja inkubiitit tekisivät yhteistyötä ja mitä poikkitieteellisyydellä 
saavutettaisiin.

2. Kerro lyhyesti mitä teit projektissa.

Olin mukana Polarin projektiryhmässä, jossa suunnittelimme parannuksia Polarin ja Lää-
käriliiton lapsenkengissä olleelle Liikuntalääke-yhteistyöhankkeelle. Pohdimme palvelun 
käyttöliittymiä lääkärin ja potilaan näkökulmista, annoimme kehitysehdotuksia olemassa 
olevaan ohjelmaan ja uusia ideoita tulevaisuuteen sekä tutkimme Polarin tuotteiden kyt-
kemistä palveluun ja mietimme uusia kohderyhmiä.

3. Miten mielestäsi yhteistyö muiden alojen opiskelijoiden kanssa sujui?

Yhteistyö sujui, projektiaiheemme ei kaivannut turhaa ammattijargonia ja projektitapaa-
misissa aiheista poikkeaminen poiki mielenkiintoisia vertailua opintoalojen kesken.  Pro-
jektiamme hyödytti poikkitieteellisyys, esimerkiksi lääkärin palveluosiosta saimme mieli-
piteen lääkisläisiltä, eli palvelun tulevilta käyttäjiltä. Myös meidän Otaniemen kasvattien 
mielipiteet ja ajatukset huomioitiin, eli ryhmä toimi ja ajatukset kehittyivät jonkinlaisen 
konkretian tasolle.

4. Mikä oli mielestäsi paras osa projektissa?/Oliko mitään huonoa?

Projektin parasta antia oli minulle tutustuminen Polariin yrityksenä sekä polarilais-
ten aito mielenkiinto projektin tuloksia kohtaan. Kokouksessa Polarilla tuli tunne, että 
vaikka olemmekin vasta opiskelijoita, meidät otetaan vakavasti projektimme kanssa.  
 
Ei ehkä suorastaan huonoa, mutta ongelmallista, oli projektin lyhyt kesto ja tapaamisten 
sovittelu ryhmän kesken ja Polarin edustajien kanssa lyhyeen kaksiviikkoiseen. Toisaalta, 
lyhyt aika takasi sen, että mielenkiinto projektia kohtaan ei päässyt lopahtamaan.

5. Mitä hyötyä projektiin osallistumisesta olisi BioIT opiskelijan näkökulmasta?/
Suositteletko inkubiiteille projektiin osallistumista ja miksi?

Inkubiittien kannattaa osallistua projektiin, jos haluaa tehdä jotain erilaista muutaman 
viikon ajan ja vähän haistella, mitä yritysmaailmassa pohditaan tällä hetkellä. Samalla 
pääsee tutustumaan uusiin tyyppeihin ja kehittämään ryhmätyöskentelytaitojaan ja muita 
transferable skills –otsikon alle sopivia taitoja.

6. Aiotko osallistua seuraavaan BMI-projektiin? Miksi joo/ei?

Katselen, minkälaisia projekteja on luvassa. Jos jokin erityisen kiinnostava osuu silmiin, 
niin varmasti haen mukaan! Edellisen BMI-projektin vallanneet mobiilisovellusten kehit-
tämiset kierrän kuitenkin kaukaa.

Tapahtumat:

15.09.2013
Ilmoittautuminen sulkeutuu
11:59 pm

21.09.2013
Projektien kickoff
TBA
BMI:n projektityöskentely lähtee käyn-
tiin Kickoff -tilaisuudessa.

12.10.2013
Messut
10:00 am - 6:00 pm
Design Factory
Projektien tulokset esitellään messu-
tapahtumassa ja tarjolla on muutakin 
ohjelmaa.

12.10.2013
Messujen jatkot
7:00 pm - 11:59 pm
TBA
BMI saatetaan arvoiseensa loppuun jat-
koilla, joissa päästään purkamaan pro-
jektien kasaamat paineet ja pitämään 
hauskaa poikkitieteellisessä seurassa.

13.10.2013
Silliaamiainen
10:00 am - 6:00 pm
TBA
Valmistautuminen elämään jälkeen 
BMI:n alkaa hulppealla silliaamiaisella.

Yhteistyössä mukana:

S’napsi haastatteli ensimmäiseen BMI-projektiin osal-
listunutta Kaisa Kuusistoa:
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DARRa
tappojuomatKrapulan-

S’napsi 
testaa:

Särkeekö päätä? Onko morkkis? Pel-
käätkö että kuolet, vai pelkäätkö ettet 
kuolekaan?
Jos nämä kysymykset ovat joskus pyöri-
neet päässäsi, on luultavasti luonasi ollut 
krapulakeiju käymässä ja tuonut säkillisen 
krapulaa mukanaan. Monenmoista legen-
daa on kulkenut erinäisistä olonparan-
nuskeinoista aina appelsiinimehusta muu-
rahaiskeossa istumiseen, mutta toimiiko 
niistä mitkään? S’napsin toimitus päätti 

1. Purjopore
Testin ensimäinen juoma oli kaikkien spurdojen 
suosikkijuoma purjopore. Juoma aiheutti heti 
aluksi pientä hämminkiä testaajissa koska ku-
kaan ei oikein tiennyt miten sitä kuuluisi naut-
tia, mutta pienen pähkäilyn jälkeen tämäkin 
ongelma ratkesi. Ensipuraisu oli yksimielisesti 
raadin mukaan aika vaatimaton, vähän maistui 
kuplivalta purjolta, mutta kaikenkaikkian juo-
maa pidettiin juomakelpoisena. Jätettiin vähäk-
si aikaa maustumaan josko maistuisi enemmän 
purjolta pienen tekeytymisen jälkeen. Kunhan 
purjot olivat saaneet maustua hetken jäävissys-
sään oli maku jo paljon parempi. Erään potevan 
testaajan suussa ollut kissanpaskainen maku 
muuttui sipulimaiseksi mikä koettiin oikein 
hyvänä asiana. Yksimielisesti todettiin oikein 
freesiksi juomaksi jonka maku parani ajan ku-
luessa ja ainakin placeboefekti taisi toimia kos-
ka joku testaajista mainitsi että pitää tästedes 
aina purjoja jääkaapissa dagen-efteria varten. 
Suurena plussana kyllä juoman omintakeisuus 
sekä sen raikkaus, eihän se sisältänyt sokeria 
tai muita epäterveellisyyksiä. Pisteitä 5/5.

2. Mimosa
Toisena juomana testasimme jo tutuk-
si tullutta mimosaa joka siis koostuu 
appelsiinimehusta ja mielivaltaisesta 
kuplivasta käymisteitse rypäleistä 
valmistetusta juomasta. Heti juo-
maa tehdessä sen pirteä oranssi ul-
konäkö toi toivoa kaikkien kärsivien 
sielujen silmiin. Maistelua häiritsi 
hieman purjoporeesta suuhun jää-
nyt sipulin maku mutta sen ei anne-
tu haitata testiä. Yllätyksenä kaikille 
tuli kuitenkin juoman haju sillä se 

3. Bloody Mary
Seuraavana vuorossa oli ajaton yläluokan suosima klassikko Bloody 
Mary. Juoma koostuu tomaattimehusta, pippureista, hp-saucesta, tu-
jauksesta chiliä sekä sellerinvarsi (?) jota käytetään kai jonkunlaisena 
sekoittemena. Tällä kertaa tehtiin holiton versio jottei testaajien tarkat 
aistit turtuisi. Ensimmäisenä testaajien keskuudessa syntyi jonkunsort-
tista epäluuloa tuota punaista vaarallisennäköistä juomaa kohtaan mut-
ta kunhan sitä päästiin maistamaan rupesi ilmeet muuttumaan. Juoman 
chiliosuus oli korvattu kuuluisalla ”sillä hyvällä” eli Blairsin ultradeath 
soossilla joka laittoi aineenvaihdunnat liikkeelle. Joku raatilaisista sanoi, 
että väsymys hävisi välittömästi joten olisiko tästä kenties energiajuo-
mien korvaajaksi? Lasissa keskellä tököttävä sellerinvarsi aiheutti pal-
jon kummastusta ja testaajien suusta poimittu lausahdus: ”Mitä britit 
oikein meinaa tän kepin kaa?” kuvastaa aika hyvin tunnelmaa juoman 
parissa. Kuulemma purjon maku lähti vihdoinkin suusta. Ei voittanut 
kuitenkaan mimosaa. Juoman kanssa sopii kuunnella kappaletta Bloody 
Mary artistilta Silversun Pickups. Pisteitä 3.

4. ES+Pekoni eli ”pekonihelvetti”
Testissä oli muutenvaan bonuksena mukana ES:ää ja jossain vaiheessa 
testailuita joku saikin kuningasidean että mitäpä jos yhdistetään ES ja 
bagonje. Koska kyseessä on kaksi niin hyvää raaka-ainetta, niin mikä voi-
si mennä pieleen? Heti dropattuamme paistetun pekonisiivun juomala-
siin totesimme, että ehkä tämä ei ollutkaan niin mainio idea sillä pekonin 
rasva jäi lillumaan pinnalle ja juoma haisi aivan oksettavalle. Enempää 
juomasta ei tarvitse kertoa sillä raadin kommentit kertovat kaiken: ”mun 
darra paheni juuri”,”mieletön juoma, kuninkaiden juoma”,”haisee homei-
silta sukilta, kutsuu kyl hissipojan”. Arvosanaksi ei voinut antaa muuta 
kuin -3, ei suositella kenellekään. Ei edes känniselle kauppislaiselle.
5. Palautusjuoma
Kunhan olimme selvinneet pekonihelvetistä siirryimme sopivasti seuraa-
vaan herkkuun eli palautusjuomaan. Se sisälsi kaikkea mitä edellisenä 
iltana oli dokattu pois kehosta joten ainakin lähtökohdat olivat lupaavat. 
Purkin kyljessäkin luki oikein että ”parasta sinulle” joten odotuksen oli-
vat kovat. Makutestissä totuus sitten valkenikin meille, maku muistutti 
lähinnä teollista esanssista mansikkakiisseliä jostai jäi hyvin epämielyt-
tävä kalvo suuhun. Juoman laadusta kertoo paljon se että toimitus valit-
si mielummin darran kuin palautusjuoman. Makutestin aikana laitettiin 
purjopore uudestaan kiertämään jotta saataisiin paha maku pois suusta. 
Pisteitä 1, ei suositella tätäkään.
6. Bisse + ES eli ”BS”
Kun testin virallinen osuus oli yli ja toimitus mietti tarkkaan juomien pis-
teytyksiä, sai eräs toimituksen henkilö hyvän idean kokeilla jalostaa ES:n 
sekoittamista eteenpäin kaljan ja ES:än muo-
dossa. Koska aikaa oli niin otimme vielä yhden 

juoman mukaan testiin. Sekoitettuamme suomalaista lageria ES:ään oli 
lopputulos yllättävä, juoma ei haissut oluelta taikka ES:ltä. Koko raati yl-
lättyi juoman mausta ja joku jopa uskalsi väittää sitä mimosan korvaajak-
si tosisotureiden kohdalla, sisälsihän se kuitenkin energiajuomaakin ja 
kaikkea. Toimii hyvin uuteen nousuun. Hyvin kuvastava heitto juomasta; 
”jos nukkuminen ei kuulu sanavarastoosi”, tuli erään testaajan suusta. 
Hyvin pahassa krapulassa ei tosin voinut sanoa varmasti miten toimisi 
sillä tässä vaiheessa testejä oli joko bloody mary tai purjopore korjannut 
pahat olot kaikilta. Pisteet 3.
Loppuarvio:
Kisa oli hyvin tiukka mutta selkeäksi voittajaksi valikoitui yllät-
täen kyllä testin ensimmäinen juoma ja villi kortti: Purjopore. Toi-
mituksen mielestä erityistä plussaa toi juoman freesiys. Selkeä 
hittituote! Lisäinnovaationa voivat tosikonkarit kenties lisätä til-
kan voimajuomaa sekaan jolloin varmaan on keksitty ultimaatti-
nen parannusjuoma. Testin päämäärässä eli krapulakeijun kar-
koittamisessa ei ihan sataporsenttisesti onnistuttu, mutta kyllä 
juomat veivät pahimman terän.
Eli ensi kerran kun menette juhlistelemaan ja kutsumaan krapu-
lakeijua kylään, muistakaa pitää vissyä ja purjoja jääkaapissa seu-
raavaa päivää varten!

1.

2.

3.

4.

5.

S’napsi testaa: Krapulantappojuomat S’napsi
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Niklas Heikkilä

ottaa yhden tiimin puolesta ja kutsui kra-
pulakeijun käymään jotta saisi kokeiltua 
parhaat juomat hänen karkoittamiseksi. 
Koska S’napsi ei tue alkoholismia, niin 
mukaan pääsi vain yksi alkoholipitoinen 
juoma. Pisteytys perustui ulkonäköön, ma-
kuun sekä tietysti painavimpana toimivuu-
teen, lähteekö tällä kohmelo?
Puolueeton testi suoritettiin toimittajan 
kotona, tietenkin talon ylimmässä ker-
roksessa, ja valinta saikin kovaa kritiikkiä 
kohmeloa potevilta testaajilta.

haisi hyvin vahvasti appelsiinikiljulle ja 
krapulalle. Hajun alkuperä jäi kuitenkin 
mysteeriksi ja ryhdyimme maistelemaan. 
Kuten varmaan arvata saattoi niin kyllä-
hän vanha perinteinen sillisjuoma toimi 
kuin rantsun palju ja varmaan myös sen 
sisältämä alkoholi teki osansa sillä koko 
testijoukolla oli heti parempi olo. Ainakin 
tilapäisesti. Miinuksia oli pakko antaa 
kuitenkin epämääräisestä hajusta joten 
pisteitä 4.
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Risteytys toimii näin:
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B lastbra !

Team Mr: Oddchu Odds ir
Oddp ie

Oddmander Oddchamp

Team Odd:

Mato

Pauna

Mr . Moth

Mr . K ingMr . Queen

Muna Munat Murina

Risteyttämällä voi myös saada aikai-
seksi uusia kehitysastekolmikkoja:

Lick ikarp
L ick iduck

L ickster

FarterFarmer

Koteloituneet Munat kuoriutuvat ja kehit-
tyvät dinosaurusmaisiksi Muniksi tasolla 
17. Jos Munilla jatkaa taistelemista ne saa-
vat karvoituksen ja kehittyvät Murinoiksi.

”Lick”-pokémonien kehitys alkaa vedes-
sä elävästä Lickikarpista. Tämä kehittyy 
Lickiduckisi, joka voi liikkua myös maal-
la. Huomattuaan kuinka perseestä muut 
maalla elävät pokémonit ovat, Lickiduck 
koteloituu ja siirtyy takaisin elämään pel-
kästään vedessä Licksterin muodossa.

Doom

Maaseudulla elävä Farmer muuttuu Farte-
riksi kerättyään tarpeeksi aromiyhdisteitä 
navetoista. Farter jatkaa navetoiden kier-
telyä ja sen tuoksu pahenee entisestään, 
kunnes se saavuttaa Doomin kehitysas-
teen.

Weep inbra

Omata

Cutata

Politata viihtyy erityisesti Otaniemen tenttisaleis-
sa. Politata voi kehittyä kolmeksi eri pokemonik-
si riippuen tenttisalin tasosta. Jos kaikki osaavat 
asiansa, kehittyy se Tentataksi. Jos salissa teh-
dään pikkuvirheitä, Politata muuttuu Zutataksi. Ja 
jos salissa kukaan ei osaa mitään, seurauksena on 
Rhytata.

Chanfing

Draqueen

Mag ikazam
Fearpod

Geomander

Mandude

Geocrue l

S lowzing
Weep inzee

Cusian

Koffbro
Koffbro on kova
juomaan olutta.

Po l itata Tentata

Rhytata
Zutata
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Starnine
Maroto

Stark ingS lowtales
Blaster

Gently

Gyaranine

Gender

Jigg lymite K ingk ing

Metagey NinenineRatbat Weepoke

Starstar
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Ultimaattisen Pokémon -risteymän jäljillä

Ultimaattisen

PoKéMoN
S’napsin R&D-osaston Cowboy-jaosto 
koostuu 100%:sti Pokémon-koulutta-
jista ja niinpä jaosto onkin panostanut 
huimasti resursseja Pokémon-tutki-
mukseen. Pokémon-tutkimuksesta on 
povattu mediassa alaa, jolta tulevaisuu-
den Nokiat tulevat ponnistamaan maail-
mankartalle, ja vaikka alan työpaikkoja 
onkin vielä vähän tarjolla on S’napsin 
R&D-osasto tässäkin asiassa edelläkävi-
jän roolissa.

Eräs Internetin innovatiivisimpia Pokémon-tie-
don ehtymättömiä lähteitä on Pokemon Fusion 
-sivusto http://pokemon.alexonsager.net/. Sivustolla 
voi helpon käyttöliittymän kautta mallintaa eri Poké-
mon-lajien risteymien ulkonäköä ja nimiä.

Tähän artikkeliin Cowboy-jaosto on koonnut valikoituja riste-
ymiä, joista kesäisissä perjantai-iltapäivien innovaatiohetkissä 
on spekuloitu ehdokkaita ultimaattisen Pokémon-risteymän jalos-
tusprosessiin.

-risteymän 

    jäljillä

Electachop

Voltwo

Pikacuno

Path Magwag
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Mies-taneeli // Mies-taneeli Nais-taneeLi // NaisAnneli

Nais-iLeenatMies-taneeli
KYSYMYS:
Näin aamuyönä C-tuntumani on hyvin vahva. 
Tästä syystä Mieleeni (kyllä, siihen imuriin) 
luiskahti erittäin vahva naisellisuus muun 
pölyn seassa. Siksi kysyn Sinulta, oi Anne-
li, miksi siivous on oikeasti naisten homma? 
Emmekö me ARJALAISEN sukupuolen edus-
tajat MIEHET saa tarpeeksi aikaan, vai onko 
Teillä jokin salaliitto meidän pee.... päidemme 
menoksi?
 Vastausta odotellen, MIESKAMELI!!  
 ÖÖÖRR!!

VASTAUS:
Hyvä Kameli, kykenen ais-
timaan Mielesi vallanneen 
naisellisuuden tänne asti...
Osuit molemmissa veik-
kauksissasi oikeaan. Te 
miehet olette aivan on-
nettomia, kun on (muun 
muassa) kotitöistä kyse, jo-
ten me joudumme ne usein 
tekemään. Samalla se antaa 
meille kuitenkin hyvän teko-
syyn kieltäytyä seksistä 
kotitöistä aiheutuneen 
uupumuksen vuoksi, 
olettaen että te sentään/
vielä/edes seksiin kyke-
nette. 
Toisaalta, tasa-arvoon ja 
jämähtäneisiin sukupuoli-
rooleihin vedoten voimme 
sälyttää siivouksen mies-
ten hommaksi Jos arjalaiset 
miehet eivät tähän kykene, 
meille naisille ei ole ongel-
ma ulkoistaa sitä toisaalle. Jos 
olet huomannut, siivoojat ovat usein 
ulkomaalaisia ja muuta kuin arjalaista rotua. 
He kykenevät hoitelemaan sekä siivouksen 
että naisen uupumatta.

char* saako(struct Henkilö *h)
   {
    if (h->arjalainen && h->mies) {
       h->male_mode=”aikaansaamaton”;
       h->female_mode=”tyytymätön”;
       return “forever alone”;}
    else {
       h->male_mode=”uupumaton”;
       h->female_mode=”tyydytetty”;
       return “saa varmasti”; }
    }

KYSYMYS:
Millaisia unia syntymästä asti sokeat näkevät 
vai näkevätkö he unia lainkaan? Lisäksi vielä toi-
nen kysymys. Miten voi syntyä kuolleena? Voiko 
muka kuolla ennen kuin on syntynyt ja syntyä 
jos on jo kuollut? Milloin elämä alkaa?
 - kaksplus
VASTAUS:
Hyvä kaksplus, kysymyksesi sokeiden näköky-
vystä on varsin filosofinen. Sokeushan yleensä 
määritellään näkökyvyn puutteena, joten lie-
net oikeassa siinä, että sokeat tuskin _näkevät_ 
unia. Näkökyvyn sijaan sokeilla on kuitenkin 
käytössään muita aisteja kuten haju-, kuulo- ja 
tuntoaisti. Esimerkiksi  märät unet lienevät var-
sin tuttuja sokeille henkilöille (miksei näkeville-
kin).
Näkökykyyn liittyen Annelia itseään pohdituttaa 
sanonta “Rakkaus on sokea”. Miten abstrakti 
käsite tai tunnetila voisi nähdä yhtään mitään 
ylipäänsä?! Annelia mietityttää lisäksi sanonta 
“Poissa silmistä, poissa Mielestä”. Millainen 
yhteys on silmien ja Mielen välillä? Ja mikä 
oikeastaan on poissa Mielestä? Ovatko sokei-
den Mielet aina tyhjiä, jos kerta he eivät ky-
kene näkemään eli kaikki on jatkuvasti pois-
sa heidän silmistään? Entäs sitten sanonnat 
“Silmät ovat sielun peili” tai “seeing is be-
lieving”? Mitä sokeiden silmät heijastavat 
ja mihin he uskovat? Ovatko sokeat sie-
luttomia ateisteja?
Myös kysymyksesi elämästä ja kuolemas-
ta ovat varsin syväluotaavia. Kuolleena 
syntyminen on loppujen lopuksi kuitenkin 

hyvin helppoa. Esimerkiksi monet ajatukset 
ovat kuolleita jo syntyessään: esimerkiksi aja-

tus siitä, että opintotukea rajaamalla ja heiken-
tämällä opintoajat yleisesti lyhenevät. Toinen 
esimerkki eduskuntatasolla esitetystä kuollee-
na syntyneestä ajatuksesta on toimenpidealoite 
UKK-kansallispuistosta rajatun alueen varaami-
sesta vihreiden eduskuntaryhmälle muun muas-
sa koppakuoriaisten paimentamista varten. Voi 
olla, että heidänkin Mieleensä oli luiskahtanut 
jotain pölyä...
Aiheeseen ja varsinkin elämän alkuun liittyen 
Annelia itseään askarruttaa, miten joku henkilö 
voi muka olla “uudestisyntynyt”. Miten kerran 
syntynyt voi syntyä uudelleen? Elämän ja kuole-
man määrittelyyn löytyy onneksi apua ulkopuo-
lisiltakin tahoilta. Päivi Räsäsen mukaan “Elämä 
ja kuolema eivät pohjimmiltaan ole lääketiedet-
tä“. Anneli ohjaakin kaksplussan etsimään vielä 
syventävämpiä vastauksia elämän ja kuoleman 
kysymyksiinsä sisäministeri Räsäseltä, jolta tun-
tuu löytyvän syvällisempää näkemystä asiasta. 
Annelin oma mielipide on, että elämä alkaa kun 
lakkaa kirjoittamasta anonyymisti vituttaa-lis-
talle, sulkee irkin ja sammuttaa facebookin.

KYSYMYS:
Arwon Miestaneeli! 
Pääsiäisen munaisissa tunnelmissa julki-
sessa mediassa heräsi syvällinen keskus-
telu yllätysmunista ja niiden sisällöistä. 
Yleisen mielipiteen mukaan yllätysmunan 
sisältöä ei voi sanoa yllätykseksi, koska 
sen tietää 90% varmuudella olevan jotain 
muovirihkamaa tai neljän palan palapelin. 
Miestaneelille on varmasti kertynyt omat 
kokemukset yllätysmunista vuosien var-
rella, joten haluaisimme tiedustella mik-
si kukaan kehtaa sanoa munien sisältöjä 
yllätyksiksi, ja miksi ihmiset silti ostavat 
niitä tietäen jo etukäteen pettyvänsä si-
sältä löytyvään etäisesti koiraa muistutta-
vaan muovimöykkyyn. Lisäksi kuulisimme 
mieluusti, mitä Arwon Miestaneeli mielui-
ten munastaan löytäisi. 
 Ystävällisin terveisin, 
 Suomen yllätysmunien ystävät ry 
VASTAUS:
Itsekin pääsiäisenä muutaman 
munan suuhuni sujauttanee-
na voin yhtyä pettymyk-
seesi. Erityisesti petyin 
kun kahden jättimäisen 
tummasuklaisen munan 
sisältä sainkin samat yl-
lätykset. Kuriositeettina 
mainittakoon että mies-
taneelin suuhun ei mah-
du kahta tällaista munaa 
yhtä aikaa. Haluan kui-
tenkin yhä munaa ava-
tessani sokeasti uskoa että 
munasta löytyy jokin omape-
räinen yllätys. Vastaavasti jotkut ihmiset 
yhä uskovat satuolentoihin epäsuotui-
sasta näytöstä huolimatta. Jotkin kiltla-
laiset jopa lukevat miestaneelin palstaa 
odottaen sieltä jotakin omaperäistä tai 
hauskaa - turhaan. Olisikohan aika siirtyä 
eläkkeelle? 
Miestaneelin Pääsiäissaarten lähteen 
mukaan syy munien yllätyksettömyyteen 
löytyy pääsiäispupusta. Pääsiäispupun 
piti vuosittain keksiä miljoonia uusia 
yllätyksiä ylläpitääkseen munien yllä-
tyksellisyyttä. Liiallinen luomisen tuska 
kuitenkin aiheutti sen että pupun otsaan 
kasvoi jättimäinen yllätysmuna. Muna ot-
sassa pupu ei enää kyennyt työntekoon, 
jäi sairaseläkkeelle ja elää nykyisin yh-
teiskunnan kustannuksella neitsytsaaril-
la. Nykyisin yllätysmunien sisällön keksii 
kuulemma yllätyksellisistä tuotejulkistuk-
sistaan tunnettu Apple. 
Miestaneelin toiveyllätysmunasta löytyisi 
valmis diplomityö ja kadonnut motivaatio. 

KYSYMYS:
Olen havainnut, että useat nimeltämainitse-
mattomat henkilöt ovat alkaneet kasvattaa 
(Wappu)partaa. Haluaisin tiedustella, saako 
parralla oikeasti naista/miestä/eläintä, vai 
onko kyseinen kasvatusoperaatio vain jotain 
lapsellista todistelua omasta miehisyydestä 
tai lähinnä osoitus sen puutteesta? 
 - posliini 

VASTAUS:
Posliiniposket voi väittää mitä tahansa, mut-
ta kyllä asia vaan niin on että kyllä parta 
miehen tekee. Kysynpä vaan, kuinka mon-
ta parratonta merirosvoa olet nähnyt? Entä 
kuinka monta parratonta Jeesusta? Jopa 
killan PJ:llä (nimi muutettu) kasvaa aivan 
mieletön skegge. Jo pelkästään edellä mai-
nittujen argumenttien valossa parta kuuluu 
oikean miehen poskille. Teekkaripiireissä 
parrakkuus yhdistetään kokemukseen ja am-

mattitaitoon. Parta herättää auktoriteet-
tia ja viestii luottamusta sekä kypsyyt-

tä. Lisäksi parta kuulemma kutittaa 
sopivasti juuri oikeista paikoista. 

Käsityksesi vastaisesti parta ei ole 
seksuaalisuuden merkki, vaan 
ennemminkin symboli itsenäi-
syydestä ja omatoimisuudesta. 
Merirosvot seilasivat merillä 
seuranaan vain toisensa ja sil-

linhajun sai sormiin vain sillityn-
nyristä. Jeesuskin on tunnettu 

ikineitsyt kovan jätkän statuk-
sestaan huolimatta. Rakas 
kiltamme PJ on tässä katego-

riassa ihan oma lukunsa. Mutta 
kunnianloukkaussyytteiden pelossa 

jätän asian tähän. 

KYSYMYS:
Ootko miettinyt että millasta Wappupartaa 
naiset kasvattavat?... 

VASTAUS:
Maskuliinisessa ympäristössä myös naisille 
tulee joskus tarve karvoittua. Harvoille nai-
sille kuitenkaan kasvaa partaa sen varsinai-
sessa merkityksesä. Tosin ennen vanhaan 
kiertävissä sirkuksissa oli mukana myös par-
rakkaita naisia. Naisten wappuparran kas-
vattamisella viitannetkin jonkun muun kuin 
kasvojen alueen karvoituksen lisäämiseen. 
Samoin kuin pelto on silloin tällöin syytä 
jättää kesannolle, on naisten syytä wapun 
alla antaa paikkojen vähän rehottaa. Tällai-
sia naisten wappupartoja olen toki kovasti 
miettinyt, mutta minulla ei kuitenkaan näistä 
ole empiirisiä todisteita, joten en osaa niistä 
enempää kommentoida.
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Valmistuneet inkubiitit
Tekniikan kandidaatit

Kummala Ruut
Ketamiinin vaikutus näköaistinsolun sähköi-
siin valovasteisiin

Liikanen Marjo
Biopolymeereistä valmistetut mikropartikkelit 
lääkeannostelussa

Hakala Tuuli
Proteiinin kiteyttäminen mikrofluidistisessa 
järjestelmässä vapaata rajapintadiffuusiota 
hyödyntäen

Nikinmaa Sakari
Tuettu lipidikaksoiskalvo mikrofluidistisessa 
ympäristössä

Pitkänen Minna
Elektrodien aiheuttama vierasainevaste ai-
voissa

Asikainen Jukka 
Visuaalisten objektien tunnistus aivoissa liit-
tyen erityisesti hitaiden piirteiden analyysiin 
 

Ikkala Aleksi 
Toiminnalliset yhteydet aivoalueiden 
välillä - eri menetelmien tarkastelu 
 
Lehtomäki Riku 
Ajuripiirin suunnittelu ja toteutus kak-
soiskäämimittauksille 
 
Mikkonen Marko 
ERG-tutkimuslaitteiston ohjelmistokehi-
tys - stimuluksen intensiteettimodulointi 
 
Mäntykangas Mika 
Tarkkaavaisuuspohjaiset aivokäyttöliit-
tymät 
 
Saarentaus Elmo 
Indentering av biologiska material

Diplomi-insinöörit

Tujunen Noora-Maria
Amperometric measurement of 
glutamate

Gröhn Erika 
Raajanpidennyshoidon kokonaiskustan-
nusten arviointi
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Inkubiitti Täffällä // Elisabeth Nyberg

En kannata Ruotsia jääkiekossa. Sukuni on 
yksikielisesti ruotsinkielinen, vaikka olemme 
Suomesta. Phuksimatrikkelemme mukaan 
puhun suomea sydänsulavasti, mutta vaikka 
pärjään jonkin verran puhumalla suomea, on 
minulle helpompaa puhua äidinkieleni. Där-
för har jag mer och mer varit aktiv i Tekno-
logföreningen. 

När man har två föreningar som jättegärna vill 
ha en med, får man dubbelt så många chanser 
att uppleva saker. Man lär känna ännu mera 
människor. På TF får man tala svenska och 
lära känna studeranden från andra linjer i Ot-
näs. Via Inkubio lär man känna sina kurskam-
rater, och kanske framtida kollegor i bran-
schen. Självklart är båda två verkligt viktiga.

Att vara med i både Inkubio och i Teknologfö-
reningen är som att ha skilda föräldrar, som 
slåss om att få vartannat veckoslut. Tiden 
räcker helt enkelt inte för att man skall kun-
na vara 100 % med överallt, så ofta missar 
man mycket. Jag vet själv, att jag inte är nära 
på så mycket med i gillets verksamhet som 
jag skulle vilja. Trots detta är jag otroligt 
stolt över mitt gille, över att få höra till In-
kubio. När som helst som man träffar någon 
gilleskompis vet man att man kan stanna och 
småprata en stund. Det känns bra att veta att 
det i Inkubio alltid finns en öppen famn för 
mig, och för alla andra inkubiter som tappat 
bort sig till TF.

22
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Fuksikapteenin palsta // Samuli Suvisto

Tiesittekö, että juusto on maidosta 
juoksettamisen ja maitohappokäymi-
sen avulla valmistettu kiinteä elintar-
vike? Minä tiesin. Sitä taas en tiennyt, 
että sana juusto tulee luultavimmin 
germaanien sanasta ”justa”, joka al-
kuaan on tarkoittanut juustomassaa. 
Ette tienneet tekään, mutta wikipedia 
tiesi. Germaaneista mieleeni tulikin 
heti Saksa ja varsinkin saksalainen mu-
siikki. Päätinkin laittaa tätä artikkelia 
kirjoittaessani taustalle soimaan Hau-
degenin Ein mann ein wort nimisen 
kappaleen, jonka hyvä ystäväni Matias 
minulle joskus soitti. Kannattaa käy-
dä kuuntelemassa. Itselleni siitä tulee 
aina jostain syystä mieleen usko joka 
taas johdattaa ajatukseni jumalaan. Ju-
mala on käsitteenä hyvin ihmeellinen. 
Voiko olla olemassa jotain elämää suu-
rempaa taikka mystistä voimaa johon 
hyvin monet meistä uskovat. Sanan 
voima jälkeen taas huomaan ajattele-
vani massaa. Tiesittekö, että eläin joka 

omaa maailman suurimman massan on 
valas. Valas elää vedessä eikä ole edes 
kala?
Vittu mitä paskaa. 

 

Jos joku oikeasti luki tämän kaiken, niin 
voin vain pyytää anteeksi. Lähti vähän la-
pasesta. Urani Inkubion fuksikapteenina 
on jo loppunut tämän artikkelin tullessa 
julki ja haluan kiittää teitä kaikkia elämä-
ni parhaasta puolitoistavuotisesta. Kil-
tatoiminta oli minulle puolitoista vuotta 
sitten vielä hyvin hämärä käsite enkä oi-
kein tiennyt mitä odottaa ja keitä odottaa. 
Tuki, jonka tähän nakkiin astuessani sain, 
oli aivan uskomatonta. Eikä se hävinnyt 
mihinkään koko virkani aikana, vaan aina 
kannustettiin ja jaksettiin uskoa minuun, 
vaikka asiat hajottivat pahemman kerran 
tai tuntuivat menevän metsään. Tärkein 
asia jonka fuksikapteenina opin oli se, 
että kilta on tukiverkkona Otaniemessä 
ylitse muiden. Älkää koskaan karatko kil-
lan parista niin sekään ei teitä hylkää!

   Kiittäen, Samuli

Ex-fuksikapteenin palsta
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  Tarina inkubiitistä, 
  joka eksyi Täffälle

Paskasta taas mieleni eksyy paksusuolen läpi puris-
tuvaan elimistön jätteeseen, joka uskokaa tai älkää 
voi olla vaikka juustoa.. Jännä, ympyrä sulkeutuu. 
Tavallaan kakka on myös loppu, sitä ei enää käsi-
tellä vaan se poistetaan elimistöstä. Ja kuten kakka 
on loppu, niin myös tämä lause on artikkelini pää-
tepiste.
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