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Pääkirjoitus // Tuomas Rantataro

Päätoimittajan
		Pölinät
Hurrhurr, syksy on hurahtanut kunnolla käyntiin
kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ulkona on pimeää ja
kylmää, ensimmäinen tenttiviikko (anteeksi, arviointijakso..) lähenee sekä rekombionaatio kurkistaa
nurkan takaa. Yksi syksyn isoimmista tapahtumista,
BMI-projekti, on kuitenkin jo saatu pakettiin messuineen ja jatkoineen. Toista kertaa järjestetyn BMI-projektin konsepti on monille jo tuttu runsaan tiedotuksen ansiosta, mutta koska kertaus on kivaa, kerrataan
vielä: Inkubiolaisten lisäksi informaatioverkostojen,
tuotantotalouden ja lääketieteen opiskelijat laitettiin
poikkitieteellisiin ryhmiin, joille yritykset antoivat
caseja ratkaistaviksi. Kolmen viikon työrupeaman jälkeen ryhmien muodostamat ratkaisut esitettiin suurelle yleisölle BMI-messuilla.
Projektia tehdessä tuli huomattua poikkitieteellisyyden tarpeellisuus ja hauskuus. Harvaan esille nousseeseen asiaan ei jollakin ryhmän jäsenellä ollut jo
valmista aavistusta, kuinka kyseinen asia kannattaisi hoitaa, ja aavistuksen puuttuessakin pystyi usein
sanomaan mitä ei ainakaan kannattaisi tehdä. Projektien ideointiluonteesta johtuen syvää asiantuntemusta omasta alasta ei kuitenkaan suurimmaksi osin
tarvittu, poikkeuksena infolais-nettisivuvelhomme.
Lähinnä kiinnostus omaa alaa kohtaan toi tarpeellisen tietotaidon pakettiin, ja ryhmämme 2. vuosikurssilaisetkin olivat täydellä panoksellaan mukana.
Uskoisin, että ainoana omaa hyödyllisyyttään epäili
elektroniikkapainotteisesti opiskellut allekirjoittanut
nettipalveluprojektia ideoidessa :)
Mitä projektista jäi sitten käteen? Aiemmin caseja
tekemättömänä oli hauskaa seurata tuotoksen kehitystä villeistä ideoista (lähes) valmiiseen nettisivusuunnitelmaan. Mukavaa oli myös huomata, miten eri
alojen tuntemus tuki toisiaan, ja ettei kaikkea tarvitse todellakaan itse osata. Projektityöskentelyn ulkopuolelta ehdotonta plussaa sai myös BMI:n tarjoama
curling-tutustuminen, jossa ratkaistiin Suomen epävirallinen yliopistocurlingmestaruus ryhmämme Aaltolaisten ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden välillä
Aallon eduksi. Tottakai kaiken touhuamisen keskellä
tuli saatua useita mukavia tuttavuuksia, joihin toivottavasti vielä törmää Otaniemessä ja sen ulkopuolellakin.
Kiitokset vielä BMI-projektin järjestelytiimille ja yrityksille - poikkitieteellisyys ei ole koskaan ollut näin
antoisaa!
Syksyisin terveisin,

Kuva: Mikko Vuorela
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Fukseille

Miettiessäni mistä kirjoittaa tämänkertaiselle puheenjohtajan palstalle yksi aihe nousi
nopeasti yli muiden: fuksit. En kuitenkaan
ollut mitenkään varma siitä, mitä minun kannattaisi tästä aiheesta kirjoittaa, eikä asiaa
selkiyttänyt mitenkään se, että kuluneet
vuodet ovat melko tehokkaasti haalistaneet
muistot omasta fuksiajastani. Inspiraatiota
etsiessäni löysin vuoden 2009 fuksioppaassa julkaistun tupsufuksin tekstini, jossa juuri
lakin saaneena ja intoa tihkuen vouhkasin
sydän sentimentaalisuutta täynnä päättyneestä fuksivuodestani. Ajattelin aluksi, että
voisin lainata tästä tekstistä jotain sisältöä
tulevaan puheenjohtajan palstaani, mutta
pienen pyörittelyn jälkeen tajusin, etten osaa
oikeastaan sanoa fuksiudesta mitään, mitä
en olisi tässä arkeologisessa löydöksessä
sanonut jo paremmin. Siispä, hyvät fuksit ja
fuksinmieliset, tämän johdannon lopusta löydätte minun muinaisen tupsufuksin tekstini.

kuinka nopeasti ja tehokkaasti asioita onkaan
mahdollista unohtaa. Fuksivuoteni suurimmaksi anniksi nostan kirjoituksessani uudet
ystävät. Näin muutamaa vuotta myöhemmin
en tunne enää moniakaan omalta fuksivuosikurssiltaniniin hyvin kuin silloin, mutta vaikka tiemme ovatkin eronneet, minulle tulee
näitä ihmisiä ainavälillä kohdatessani sellainen tunne kuin meitä yhdistäisi jokin tärkeä.
Vien myös yhä lakkini, tai lakin puuttuessa,
tyhjän käteni rintani päälle, kun kuulen sen
tietyn kohdan Tinakenkätytöstä.

Vaikka kyseinen kirjoitelma on yli neljä vuoden takaa, yllättävän harva asia on muuttunut. Hurvittelumahdollisuuksia riittää Otaniemessä yhä enemmän kuin tarpeeksi, eikä
kaikkea kursseilla tarjottua tietoutta tarvitse
sisäistää kerralla. Tämä jälkimmäinen seikka on itse asiassa vuosien saatossa vain kirkastunut minulle entisestään huomattuani

3. Jos osaatte kirjoittaa vähääkään, vaalikaa tätä taitoanne, sillä teekkarivuodet eivät tule olemaan sille suopeita.

Erään fuksin vuosi

uosi sitten kesän kääntyessä syksyksi sukelV
sin tuntemattomaan kuin Ihmemaan Liisa
kaninkoloonsa. Vaikka sukellukseni ei johta-

nutkaan metsän siimeksestä happohoureiseen
taikamaailmaan, vaan armeija-ajan jälkeisestä
tyhjäntoimituksesta opiskelijaelämän pyörteisiin, alkoi se minulla, kuten Liisallakin, vapaalla
pudotuksella. Siltä ensimmäiset viikkoni TKK:lla
ainakin tuntuivat, sillä se tahti, jolla niiden aikana kaikki ympärilläni tapahtui, oli tiukka eikä
mielestäni millään tavoin minun määritettävissäni. En kuitenkaan ollut hetkeäkään kauhuissani,
vaan pikemminkin nautin joka minuutista. Olin
silloin, ja olen ehkä vieläkin, sitä mieltä, että viime syyskuu oli tähänastisen elämäni uskomattomin kuukausi.

Niille fukseille, jotka lukevat tämän, minulla
on kolme neuvoa:

lkupäivien tietotulvan hyökyessä ylitseni
A
kykenin vain haukkomaan henkeäni kuin
vastapyydetty ahven ja toivomaan, että joitain

1. Nauttikaa fuksiudestanne.

sattumia informaatiovirrasta tarttuisi minunkin
kitusiini. Tajusin kuitenkin nopeasti, ettei läheskään kaikkia puheisiin tai luentoihin kylvettyjä
tiedonjyväsiä tarvinut omaksua heti ensikerran
ne kohdatessaan. Varsinkin opiskeluun liittyvät
käytännöt, tai eri luentosalien ja laitosten sijainnit, selvisivät siinä vaiheessa, kun tiedolla oikeasti tekikin jotain.

2. Nauttikaa vielä fuksivuotenne jälkeenkin. Liian nopea kalkkeutuminen saattaa
harmittaa myöhemmin.

ain myös huomata, että vain osan siitä, mikä
S
kurssien kuluessa yritettiin päähäni paukuttaa, kykeni oikeasti sisäistämään, ja vain jois-

Nyt päästän ääneen juuri fuksiudestaan päässeen pellavapään vuodelta 2009.

sain kaikista bileistä ja hauskoista tapahtumista
ehti käymään. Varsinkin bileitä riitti välillä niin
paljon, että olin valmis väittämään Otaniemessä
olevan joka päivä jotkut pippalot. Tämä ylitarjonta pakotti tekemään jatkuvasti valintoja. Siten
tärkeimmäksi yliopistovuodeltani oppimakseni
taidoksi muodostui optimointi. Ei kyky asettaa
ohjelmistoavusteisesti vihannesten hinnat maksimivoiton takaaviksi, niin kuin kolmen opintopisteen kurssi ”Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet” optimoinnin ymmärtää, vaan kyky päättää
mitä tekee nyt, mitä myöhemmin ja minkä jättää
tyystin tekemättä.

Kuva: Otto Palonen

nnen pitkää se vauhdikas ilmalento, jolle
E
koin sinkoutuneeni, tasaantui hieman hallitummaksi, ja lopulta uskoin tuntevani tukevan
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maankamaran jalkapohjissani. Tapahtumia, jotka riehakkuudellaan yksinkertaisesti pakottivat
osallistumaan, ei ollutkaan enää niin tiheässä,
kurssin sisällöstä selostamisen sijaan luennoitsijat alkoivatkin viitata edellisviikolla käsiteltyyn,
ja minä aloin saada lasku- ja opiskelurutiinista
kiinni. Vuosi valtion asepalveluksessa oli saanut
minut unohtamaan suuren osan lukiossa oppimastani, eikä oloani helpottanut mitenkään se,
että monet samoilla luennoilla ja laskareilla nököttävät pänttäsivät kuin vanhasta tottumuksesta ampaistuaan ylioppilaskirjoituksista suoraan
yliopistoon. Työnteko ja huvittelukin löysivät yhdessä omat toisiaan tauottavat lokeronsa, eikä
kummastakin sopivasti annostelemalla elämä
muuttunut missään vaiheessa harmaaksi puurta-

miseksi tai mopedi livahtanut ajohanskasta.
Välillä vastaan tuli niitä päiviä, joina solubiologian harjoitustyö esti lähtemästä ulos, mutta niiden vastapainoksi sain nähdä myös niitä
päiviä, joina ei kannattanut lähteä koululle,
koska bileet olivat jossain aivan muualla.
uksivuoteni suurin, ja toivottavasti myös
F
kestävin, anti on kuitenkin ollut uudet ystävät ja syyskuun ensipäivistä saakka oman

vuosikurssini biofuksien keskuudessa vallinnut ryhmähenki. Varmaankin Inkubion pienuudesta johtuen minun ei ole koskaan tarvinut törmätä tilanteeseen, jossa kokisin olleeni
omassa killassani vieraiden keskellä, toisin
kuin kuulemani mukaan joidenkin isompien
kiltojen opiskelijoiden on tarvinut. Sen sijaan
olen havainnut, että miltei aina, kun jotain
tehdään, se tehdään isolla porukalla. Ehkä
selkein todiste tästä yhteispelistä ovat muutamat vappuaaton aamuna päärakennuksen
viereisellä aukiolla otetut valokuvat, joissa
lakit saatuaan Inkubion fuksit makaavat riennoista nääntyneinä yhdessä onnellisessa kasassa pelkkä pressu alusenaan.
appu oli muutakin kuin otollista aikaa
V
omituisia ihmisröykkiöitä esittäville valokuville. Vappu, ja etenkin sen muassaan tuo-

ma teekkarilakki, merkitsi minulle ja kaikille
muille lakkinsa vuoden kuluessa ansainneille
siirtymää fuksista tupsufuksiksi ja teekkariksi. Oma, jo jonkin aikaa kestänyt vapunviettoni loppui jokseenkin odotetusta poikkeavasti, kun minä ja muutama kaverini viritimme
vappupäivänä iltakymmenen maissa puolituttujen ja tuntemattomien kanssa spontaanit
jalkakäytäväkemut keskelle teekkarikylää.
Meidän jonkin aikaa jorattuamme pyörähti
katubailujen musiikkivastaavana toimineesta
ghettoblasterista soimaan jo monissa Otaniemen pippaloissa miltei tunnuskappaleeksi kehkeytynyt Kaija Koon Tinakenkätyttö.
Raidan saavuttua seesteiseen c-osaansa riisuin tupsulakkini, laskin sen sydämeni päälle, käänsin katseeni kohti läheisen metsikön
yllä hämyävää auringonlaskua, ja kuuntelin Kaijan haurasta julistusta: ”Tämä tie sut
loppuun käyttää, sen pinta väreilee. Kaikki
kangastukselta näyttää, ja ilma syttyy tuleen.” Minun tieni oli vienyt minut hienoon
pisteeseen, mutta se ei ollut missään nimessä
käyttänyt minua loppuun. Pikemminkin se oli
antanut minulle voimia jatkaa matkaa nähdäkseni mitä edempänä siintää.

Nauttikaa fuksiudestanne.
Sasu Mäkelä

herrasmiesteekkari ja tuleva iso
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Koulutusohjelman
suunnittelijan
		mietteitä

Fuksikipparin
fiilikset
Tuo kohtalokas syyskuun aamu oli koittanut. Mielialani oli ihan huipussaan,
mutta samalla vatsanpohjassa kipristeli
hirmuinen jännitys. “Entä jos mokaan
täysin? Entä jos vitsini eivät uppoa ja
minua pidetään typeryksenä? Entä jos
fuksit saavat ikävän kuvan minusta?”
Tämänlaisia jopa naurettavan kuuloisia
kysymyksiä pyöri päässäni juuri ennen
h-hetkeä. Olin odottanut fuksien saapumista jo useamman kuukauden ja paneutunut kesän aikana täysillä kaikkiin
valmisteluihin, jotta he saisivat hyvän
lähdön syksyyn.

6

Riikka Leikola on bioinformaatioteknologian koulutusohjelman suunnitelija, eli henkilö, joka vastaa siitä, mitä
lukujärjestyksestäsi löytyy. Ehkei ole
yllättävää, että hänellä on ollut näppinsä pelissä kandi- ja tulevassa maisteriuudistuksessa. Artikkelissa Riikka
kertoo ajatuksiaan koulutusohjelmasta ja sen tulevaisuudesta.
Kuva: Alisa Kopilow

Noita asioita oli kumminkin täysin turha
murehtia ja ne kaikkosivatkin mielestäni
sillä sekunnilla, kun aloin puhumaan Inkubion n. 40-päisen uuden fuksilauman
edessä. Minun oli onnistuttava. Tämä
spiikki loisi perustan meidän yhteiselle seikkailulle kohti tuota teekkariuden
maagista päämäärää. Epäonnistuminen ei ollut vaihtoehto. Vaikka kaikki
ei valmisteluissa mennytkään ihan kuin
Strömsössä, se ei siinä vaiheessa häirinnyt enää yhtään. Tunsin kuinka jännitys
katosi täysin ja siitä se puhe sitten lähti
etenemään omalla painollaan. Tilaisuuden jälkeen olin hyvin iloinen, helpottunut ja innoissani! Ensisilmäyksellä fuksitkin vaikuttivat mahtavalta porukalta.
Näin reilun kuukauden jälkeen voin valehtelematta sanoa, etten olisi voinut
villeimmissä unissanikaan toivoa näin
innostuneita ja messissä olevia fuksipalleroisia. Aina varaslähdön “BIO” - “IT”
huudoista, Stadisuunnistuksen suunnistusasuisesta porukasta ja Otatarhan ajoista nykyhetkeen asti meno vain
näyttää paranevan hetki hetkeltä, enkä
edes pysty kuvittelemaan mitä kaikkea
legendaarista tässä vuoden mittaan tulee tapahtumaan. Tuntuu aivan absurdilta ajatukselta, että vuodesta on kulunut
vasta reilu puolitoista kuukautta. Johan
tässä on ehtinyt tapahtua vaikka ja mitä.

Koulutusohjelman suunnittelijan mietteitä // Riikka Leikola

(Saattaa johtua siitä että tätäkin
tekstiä kirjoittaessani on meneillään
kahdeksan tapahtuman viikko. Mene
ja tiedä.)
En olisi tässä käsittämättömän huikeassa ja ainutlaatuisessa tilanteessa nyt, ellen olisi lähtenyt heti fuksivuonna aktiivisesti killan toimintaan
mukaan. Kohta aukeavatkin kähmyt
ensi vuoden toimari- sekä hallitusvirkoihin, joten kannattaa selailla
killan nettisivuja ja etsiä sieltä itselleen mielenkiintoisen kuuloisia virkoja. Jos sinua kiinnostaa useampikin
virka, kannattaa lähteä hoitamaan
kaikkia jos tiedät että sinulla riittää
resursseja! Itsellänihän oli fuksina
neljä toimarivirkaa. Eikun siitä vaan
pistämään paremmaksi! Inkubion tulevaisuus näyttää todella valoisalta ja
tulee varmasti olemaan hyvissä käsissä vielä monta vuotta tästä eteenpäin.

Kolmen korkeakoulun yhteinen ohjema
toimii vain, jos professorit ja tutkijat
haluavat tehdä yhteistyötä ja näkevät
siinä lisäarvoa, jota ei voitaisi muuten saavuttaa. BioIT on uusi ohjelma
kymmenvuotisesta historiastaan huolimatta: ohjelmasta on vasta muutaman
vuoden ajan ollut jatkuva valmistuvien
diplomi-insinöörien virta. Ohjelmalla
ei ole massiivista historian painolastia
mukanaan, toisaalta ei myöskään perinteiden tuomaa toimintavarmuutta.
Uudessa yliopistossa uusi ohjelma on
tuulisella paikalla.
Aallossa on meneillään useita suuria
muutoksia: korkeakoulut hakevat vielä muotoaan, yhteistyön pelisäännöt
täytyy neuvotella uudestaan ja aiempaan keskusjohtoiseen toimintaan tottuneet ihmiset ja organisaatiot ovat
saaneet paljon uutta valtaa ja vastuuta. Samaan aikaan koulutusta organisoidaan uudelleen: tänä syksynä fuksit
aloittivat kandidaattiohjelmassa, joka
on suunniteltu hyvin erilaisen filosofian mukaan kuin aiempi. Uudistus jatkuu maisteriohjelmissa, jotka aloittavat syksyllä 2015.
Sekä organisaation, että koulutuksen uudistaminen vaikuttavat myös
BioIT-ohjelmaan, sen nykyisiin ja tuleviin opiskelijavuosikertoihin ja ohjelman toimijoihin. Ohjelman rahoitus
ja tulosten jako sekä vastuunkanto ja
päätöksenteko ovat vielä avoimia kysymyksiä, mutta rakentavia ehdotuksia
on esillä useita. Ohjelmamalli ratkennee lähiviikkojen aikana ja sen jälkeen
varsinainen työ vasta alkaa. Kandioh-

jelma on menestyksekkäästi rakennettu, mutta haasteet maisteriohjelmassa
ovat vielä edessä.
Uudet maisteriohjelmat perustuvat geneerisiin kandidaattiohjelmiin ja niihin
tavoitellaan paljon opiskelijoita Aallon
ulkopuolelta. Opiskelijoiden liikkuminen koulutusohjelmien ja korkeakoulujen välillä niin Suomen sisällä kuin
kansainvälisestikin on asetettu yhdeksi
suureksi tavoitteeksi koulutusta uudistettaessa koko Euroopan laajuisesti.
Aallolle se tarkoittaa sitä, että ylempien
ohjelmien tulee täyttää ne odotukset,
jotka Teknillisen korkeakoulun perintö
tuo mukanaan: ohjelmien tulee tarjota
parasta osaamista ja mahdollisuuksia
opiskelijoille sekä tuottaa osaajia, joiden ammattitaitoon voi luottaa.
BioIT-toimijoiden joukko näkee edelleen lisäarvon yhteisesti suunnitellussa
ohjelmassa. Tämä joukko on kasvamassa ja uusia aloja on lähdössä mukaan.
Poikkitieteellisyys ja useiden alojen
vuorovaikutus ja joskus yllättäväkin
yhdistely tuottaa osaamista ja luo mahdollisuuksia, joita ei muuten saavutettaisi. Opiskelijat ovat olleet aktiivisesti
mukana etsimässä ratkaisuja ja muistuttamassa, että BioIT on yksi Aallon
menestystarinoista alojen välisyydessä
jo ennen Aaltoa ja että yhteistyön lisäarvoa ei pidä hukata yliopistomaailman
uudistumiseen.
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Naisen sana - Jalat kattoon sojottaen

Ihminen virkansa takana

Fuksikapteeni X:
Herää lähteäkseen kouluun. Uudet
vastuualueet ovat tuoneet mukanaan uuden vastuuntunnon.
● Luennolla pitää istua, ei kuunnella.
Asiat ovat joka tapauksessa joko liian
helppoja tai liian vaikeita.
● Kuukausittainen Inkubion fuksitoimikunnan kokous täffällä.
●

Muille biolaisille pitää näyttää, kuka
on edelleen killan kovin jätkä. Suuntana
siis kiltis.
●

Lähtö kiltikseltä käsi kädessä tyttöystävän kanssa
●

(Tästä osasta päivää ei löydy julkista informaatiota.)

Inkubion hallituksen kokous. Raportti
on positiivinen: kaikki fuksit ovat tietojen mukaan vielä tallella.
● Geneerinen fuksitapahtuma alkaa. Jos
kyseessä on useamman killan tapahtuma, kaikki mahdollinen duuni delegoidaan muiden kiltojen fuksikapteeneille.
Kipparin on hyvä ottaa tilasta haltuunsa
se paikka, josta mahdollisimman vähällä
liikkeellä pystyy valvomaan mahdollisimman suurta aluetta.
●

Geneerinen fuksitapahtuma päättyy.
Tässä vaiheessa apuna on hyvä olla mahdollisimman monta IE:n edustajaa, sillä
siivoaminen ei kuulu kipparin arvomaailmaan kuin hätätilanteessa.
● Kotiin käsi kädessä tyttöystävän kanssa.
●

(Loppuillastakaan ei löydy julkista informaatiota. Ehkä ihan hyvä niin.)
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9:00

Ex-Fuksikapteeni Y:

10:00

Y

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

●
●

Herää.
Menee ”aamutoimille”.

●
●

Tulee pois ”aamutoimilta”.
Syö.

Menee luennolle, koska ”kyllä mä
nykyään opiskelen”. (t. ex-fuksikapteeni Y)
●

Miettii, miten hienoa elämä on, kun ei
tarvitse olla vastuussa mistään.
●

17:00
18:00

●

Syö.

19:00

●

Käy ”iltatoimilla”.

20:00

●

Syö.

21:00

●

Pelaa.

22:00

●

Syö.
Kuvien henkilöt eivät välttämättä liity tapaukseen

23:00
00:00

X

●

Menee nukkumaan.

Yhteenvetona voidaan päätellä, että fuksikapteenius
on jokseenkin rankkaa puuhaa. Virasta toipuminen
on kuitenkin mahdollista, jos rentoutuminen lähtee
suoraan selkäytimestä.

Kuva: Anna Äimälä

Vaalikokous lähestyy, ja spekulaatio Inkubion uusista hallitus- ja toimariviroista on kiihkeimmillään. Myös S’napsi on ajan hermoilla ja aloittaa (yksiosaisen) sarjansa ”Ihminen virkansa takana”, jonka tarkoituksena on valaista hallituslaisten elämän kulkua niille, jotka vasta unelmoivat vallasta.

DISCLAIMER: Tämän artikkelin tarkoituksena on luoda aidontuntuinen mielikuva siitä, miltä maailma voisi näyttää sekä istuvan fuksikapteenin että tehtävästään jo suoriutuneen kipparin silmin. Kaikki artikkelin henkilöt ja tapahtumat ovat
kuitenkin täysin fiktiivisiä, ja yhtäläisyydet oikeiden henkilöiden ja tapahtumien
kanssa ovat puhdasta sattumaa.

Naisen sana // Neiti-X
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No niin, nyt päästään taas asiaan. Viime kerrasta onkin sattuneista syistä
taas jo aikaa, ja killassa on ehtinyt
tapahtua kaikenlaista kommentoinnin
arvoista. Itse pysyn poliittisesti korrektina ja pitäydyn siinä asiassa, mitä
osaan kaikkein parhaiten tehdä. Täältä sitä siis tulee: sivun täydeltä tajunnanvirtaa ja juoruilua!
Päällimmäisenä asiana kaikkien mielessä näin syksyllä tuntuvat olevan nuo
uutuuttaan hohtavat fuksit, joiden
saapuminen yllättää vanhat kiltalaiset
vuosi toisensa jälkeen samalla tavalla
kuin talventulo autoilijat. Killan jäsenistä osa kuitenkin odotti lukuvuoden
alkua vesi kielellä, mikä on melkoisen
hämärää sekin. Kuinka epätoivoinen
ihmisen pitää olla tehdäkseen kattavan internet-analyysin kokonaisesta
vuosikurssista pelkkien nimien perusteella?
Kypsempänä tieteenharjoittajana olen
saanut huomata, että killan miehet
antavat minulle taas yhden vuosikurssin verran enemmän rauhaa. Uudet
fuksitytöt sitä vastoin ovat joutuneet
heti säälittävän ahdistelun kohteeksi.
”Laitattehan te kaikki tälläkin kertaa
spandex-housut jalkaan?” kuuluu kysymys monesta kuolaa valuvasta suusta. Nurkissa kiertää jälleen se jokavuotinen huhu, etteivät edes isohenkilöt
ole onnistuneet pitämään näppejään
erossa fukseista. (Ai ei kierrä? No nyt
kiertää.) Aikuisia ihmisiähän me toki
kaikki olemme, joten jokainen kelluttakoon omaa venettään parhaaksi
näkemällään tavalla. (Älkää kuitenkaan jättäkö järkeä kotiin, en halua
nähdä seurauksia...)
Ne meistä, joilla ei ole aikaa odotella
kaikissa fuksitapahtumissa valomerkkiä ja mahdollista onnistamista, ovat
huomanneet, että uuden lukuvuoden
myötä myös opiskelu on jälleen alkanut. Monet asiat, kuten uudistuneet
tilat ja kurssit sekä epäselvyys siitä,
mitä tässä oikeasti pitäisi opiskella, ovat vetäneet mielemme mustaksi
riippumatta siitä, miten kirkkain silmin kesälaitumilta on palattu.

Kiltahuoneellakin on ollut viime aikoina havaittavissa suklaan suurkulutusta ja yleistä apatiaa (ja pahaa hajua).
Muistakaamme kuitenkin, ettei ole
syytä vajota synkkyyteen: Inkubio on
ja tulee tulevaisuudessakin olemaan
yksi vahvimmista mahdollisista vertaistukiryhmistä.
Yksin opiskeluaika voi olla varsin ahdistava kokemus itse kullekin. Tämä
on juuri se aika vuodesta, kun meidän pitää nauttia toistemme seurasta
aina, kun vain on mahdollista. Kursseja tulee ja menee, mutta jos juhlimisen jättää väliin, voi missata paljon.
Kukapa ei rakastaisi sitä tunnetta,
kun voi hetkeksi unohtaa arjen aherruksen ja lopettaa yhden illan ajaksi
huolehtimisen menemisistään tai seuraavasta aamusta! (Älkää kuitenkaan
nukkuko kiltiksellä. Hankkikaa jo huone, jooko?)

XOX
OOX
OXO

Neiti X
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Campuskehitys // Ilmi Salminen
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Manuaalinen Ottomittari

1
2
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Tässä keskeisimmät kampusalueella tällä
hetkellä tapahtuvat muutokset:

Ohjeet:

Piirrä ruutu kerrallaan yhtä suurta kuvaa
nauttiessasi alkoholijuomia

Kun otat alkoholiannoksen, piirrä yhden
ruudun verran kuvaasi
oikean tunnin kohdalle, alhaalta alkaen

Alin rivi muodostaa ns.
baselinen, jonka verran juodessa maksa
polttaa yhtä paljon alkoholia kuin juot.

Promillemäärän
saa
selville
laskemalla
baselinen yläpuolella
olevat ruudut ajanhetkellä t, ja jakamalla
ruutujen määrän kolmella.

Tulkitse kuvaa aamulla krapulan lähteen
löytämiseksi.

Ilmi Salminen,
AYY:n hallituksen jäsen ja kampusvastaava

Baseline

Kampusterkuin ja yläfemmoin,

Aika (h)

Kampuksen on tärkeää näyttää ja tuntua
meidän näköiseltä, sillä kampus on muutaman vuoden kuluttua juuri sellainen
kuin me sen haluamme olevan.

7

10

Toinen vaihtoehto, erinomainen sellainen,
on suoraan ehdottaa muutoksia niihin
asioihin, jotka eivät vaikkapa biolaisten
oppimistiloissa toimi. Olkaa siis uteliaita,
ottakaa kantaa, heittäkää ideoita, lähettäkää sähköpostia, soittakaa, nykäiskää hihasta, tulkaa käymään AYY:n toimistolla,
ehdottakaa muutoksia omiin tiloihinne.

6

Aallon rakennukset
Muutokset ovat suuria myös Otaniemen rakennuksissa itsessään. Tässä pari poimintaa:
• Aallon järjestämän arkkitehtuurikilpailun
voittajaksi valittiin työ nimeltä Väre. Kanditalon ja T-talon väliin sijoittuva uudisrakennus
pyritään saamaan valmiiksi vuodeksi 2016.
Rakennus on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa vaiheessa.
• Otakaari 1, entinen ”päälafka”, nykyisin
kanditalona tunnettu rakennus on jo remontissa: U-puoli avautuu kauppatieteen kandidaateille syksyllä 2015. Y-puoli on suurelta
osin jo avautunut. Marraskuussa avataan
kanditaloon opiskelija-hub, uusi oppimistila.
• Otaniemen pääkirjasto menee lähivuosina
peruskorjaukseen, ja avautuu vuonna 2016.
Mitä Sinä haluat esimerkiksi kirjaston kellaritiloihin? Kuntosalin? Peliluolan?
• 24/7. Aallon tavoitetilana ovat ympärivuorokautiset oppimistilat. 24/7 oikeuksia on
tarkoitus testata marraskuussa 2013 avattavassa opiskelijahubissa, ja laajentaa sitten
muihinkin tiloihin.

Tilakysymyksiin voi vaikuttaa tällä hetkellä esimerkiksi tämän kyselyn kautta: Aalto-yliopistokiinteistöt kerää mielipiteitä
Aalto-yliopiston tiloista 5.11. asti (linkki
kyselyyn löytyy into.aalto.fi kautta). On
tärkeää, että opiskelijanäkökulma välittyy
voimakkaana tähän kyselyyn, sillä tulokset vaikuttavat tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

5

Asuminen
AYY:llä on tällä hetkellä noin 2500 asuntoa,
joista 1600 Otaniemessä. AYY haluaa saada
pääasiassa Otaniemen alueelle 1000 uutta
opiskelija-asuntoa. Erityisesti Servinniemen
alueelle on tärkeää saada lisää opiskelija-asuntoja. Toinen lähivuosien opiskelija-asuntokohde on Aalto Village, jonka on tarkoitus majoittaa lähivuosina satoja opiskelijoita.

4

Liikkuminen
Isoja muutoksia Otaniemen kampukselle tuovat erityisesti länsimetron valmistuminen
vuonna 2015 sekä ydinkampuksen tiivistyminen pääasiassa kevyen liikenteen käyttöön.

Annoksia

5

4

3

2

1

Päräyttävä huippuyliopistokampus
		 - saammeko sellaisen?
Milloin tänne tulee metro ja minne? Mitä uusia rakennuksia rakennetaan? Mitä tapahtuu
kiltiksille ja oppimistiloille? Tuleeko Otaniemeen kauppoja? Nämä ja monet muut kysymykset ovat monelle epäselviä, vaikka kampusuudistus on yksi isoimmista muutoksista
Aallossa tällä hetkellä. Otaniemen pääkampus tulee kokemaan tulevien parin vuoden
aikana historiallisen suuria muutoksia, joista
päätetään juuri tälläkin hetkellä. AYY kirkasti kampustavoitteensa kampuslinjapaperiksi
syyskuun edustajiston kokouksessa. Kampus
on kuitenkin vielä ison muutoksen alla, ja kaikilta opiskelijoilta kaivataan mielipiteitä ja
ideoita, sekä tietysti halua vaatia muutosta.

Manuaalinen Ottomittari // S’napsin R&D-jaosto
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Todella hauskat kuvat
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Toimituksen kuvajaosto
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Kuvat: Mikko Vuorela, Kyösti Jylhä, Anton Hult
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S’napsi testaa: S’napsin testauksen ja Orgaanisen kemian
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S’napsi testaa:

S’napsi testaa:

S’napsin testauksen

Vaikka S’napsissa on testattu viime vuosina mitä ihmeellisimpiä
asioita, ei kaikkea edes S’napsi pysty testaamaan. Tämä tuli todettua tätä numeroa tehdessämme, kun testauskohteeksemme valikoitui Otaniemestä lähtevät bussireitit, tavoitteena tutustua linjoihin,
niiden päästä löytyviin Otaniemen lähiöihin sekä paikallisväestöihin. Jo ensimmäisen linjan (päätoimittajan suosikki, 10) puolivälissä
alkoi bussin takapenkillä kuulua mielipiteitä, ettei tässä ole mitään
järkeä. Paluumatkalla 10:n päättäriltä tankkasimme Isosta Omenasta nestemäistä matkaevästä, jotta seuraavan linjan (15) testaus
sujuisi mukavammin. Bussi 15:n päättärille päästyämme totesimme
olevamme keskellä-ei-mitään, ja eväätkin oli jo puoliksi nautittu.
Tässä vaiheessa päätimme lopettaa yrittämisen kyseiseltä päivältä
ja vetäytyä Otaniemeen hautomaan ideaa. Reissun antia:
Kuvat: Tuomas & Saara

Muistiinpanot testikerralta:
Klo 18.00 kymppi sähkömieheltä
puolarmetsän sairaalalle
Ensivaikutelmat:
-saara ennakkoluuloinen
-tuoma yhtyy edelliseen
-nikke ehdotti kakkosta, mutta sieltä ei
olisi ollut paluuta
Kuskin profilointi:
-kuskin sukupuolesta erimielisyyksiä
-ikä noin vanha+1
Matka:
-meni kokonaiset 4 minuuttia ja verkkaisuutta valiteltiin
-hurjia resonaatioita
-ekat jäi pois 18.08

Tuomas & Niklas & Saara & (Matti)
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Orgaanisen kemian

Kandiuudistuksen tuomista muutoksista yksi on
orgaanisen kemian, tuttavallisemmin orkun opetuksen väheneminen tutkinnon aikana. S’napsin
R&D-osasto on kuitenkin vuosien varrella kokeillut monenlaista orgaanista kemiaa, joista se
nyt ilolla jakaa tietoa eteenpäin uusille fukseille.
Kaikille pakolliset kurssit:
Orgaaninen kemia I (4 op)
Kaiken alku, eli ns. ykkösorkku. Tätä vuotta ennen kaikkien Inkubiolaisten ensimmäisen syksyn ehkä rankin osuus, jonka
sisältöön kuului orgaanisen kemian reaktiomekanismeja ja tutkimusmenetelmiä. Tilastojen mukaan vain alle kolmasosa onnistui
suorituksessa ensimmäisellä kerralla. Hyväksyttävän tuloksen saavuttaminen saattoi vaatia huomattavan monta yrityskertaa,
varsinkin naispuolisilla henkilöillä (tilastofakta, S’napsi ei ole sovinistinen julkaisu).
Yleensä pitkästä esilämmittelystä huolimatta itse suoritus kriittisimmällä ajanhetkellä jäi maksimissaan tunnin mittaiseksi,
eikä hommasta tullut kunnolla valmista.
Apua etsittiin paksusta CGWW-nimellä tunnetusta opuksesta, jossa esiteltiin yksityiskohtaisesti eri liittymismetodien syyt ja
seuraukset havainnollisin kuvin. Kuitenkin
kiperässä paikassa mieleen tulivat yleensä vain luennoitsijan orbitaalitanssi sekä
HOMO tuuppaa LUMOa -muistisääntö, joilla ei pitkälle tällä kurssilla päästy.

4 tuntia myöhemmin...

Huomioita 10-bussin
menomatkalta:
-rwbk auto spotattu
-mörkö mainittu
-aamuja nähtiin
-hämmentävä hipsteri koss porta pro
-raha rupesi haisemaan westendissä
-toimitus ottaa lainaa ja ostaa huvilan à 5 miljoonaa
-veikkolassa hyvä pitseria
-kauklahden ärrä on rikastettu’d viidakkoveitsillä
-huikee vesitorni spotattu klo 18.25
-audi rekkarilla isi-11, rahuja siis on
-mattia everywhere
-poliisit vahti metron päättäriä
-2 jätkää veti leukatreeniä bussin keskiosassa
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Testille ei ikinä jatkoa tullut.

Bonus:

Benzene-1,2,3,4,5,6-hexacarboxylic acid

Orgaanisen kemian laboratoriotyöt (3 op)
Teoreettisen räpellyksen vastapainona tällä kurssilla keskityttiin käytäntöön - kunhan lopputulos oli mitä
vaadittiin, ei käytetyillä keinoilla ollut
niinkään väliä. Hommat suoritettiin
kuuden tunnin sessioissa parin kanssa, mikä aiheutti turnausväsymystä
loppua kohden. Loppujen lopuksi nesteitä tarpeeksi vaihdeltua ja sekoiteltua jotain saatiin putkesta ulos. Tuotosprosessin onnistumista tutkittiin
läiskien sijainnilla TLC-levyillä - yleensä mitä korkeammalle läiskät nousivat kuin vertailutahrat, sitä parempi.
Kurssilla saavutettiin myös huomattavia (poikki)tieteellisiä läpimurtoja,
kuten differentiaalisen varkauden ja
rangaistuksen käsitteet sekä monia
reaktioita, joita ei pitäisi tapahtua.

(8R,9S,10R,13S,14S,17S)17-hydroxy-10,13-dimethyl1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

oxopropanedioic acid

Orgaaninen kemia II (3 op)
Kakkosorkun hallitsevia killasta löytyy huomattavan vähän, lähinnä biologisen kemian pääaineopiskelijoiden joukosta. Kurssin sisältö oli hyvin lähellä ykköstä, mutta
tarjosi syvällisempää tutkiskelua aiheeseen. Pienempi opintopistemäärä on luonnollista seurausta uuden asian vähyydestä - kurssilla lähinnä sovelletaan aiemmin opittua uusiin käyttökohteisiin. Huomautuksena sanottakoon, että hyvin vanhojen setien
ja tätien koulutusohjelmassa tämä kurssi on ollut pakollinen kaikille (ja sen huomaa).
Kurssi poistettiin opetusohjelmasta, koska opiskelijat kokivat sen kuivaksi, eivätkä
tunteneet saavansa siitä mitään haluamaansa jatkoa ajatellen.
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Kahden tunnin välein safkaaminen vaatii sen,
että ruokaa on saatavilla jatkuvasti. Jos
sinulla on elämä, et voi kokata kahden
tunnin välein. Jos syystä tai toisesta
kokkaatkin kahden tunnin välein,
elämäsi on perseestä. Siksi kannattaa kokata BULKKINA
noin 15 - 20 annosta kerralla ja pakata ne pakasterasioihin.

Massakaudella on tärkeää syödä hiilareita.
Kyllä, myös proteiini on tärkeää, mutta koska kehosi ei voi absorboida sitä kuin noin
2g per painokilo per vuorokausi, on loppukalorit saatava hiilareista. Paras mahdollinen hiilarin lähde on peruna. Jos lihot
liikaa perunalla, vaihda makarooniin.
Perunassa on myös se hyvä puoli,
että sitä voi muussata (flood it
with gravy), jolloin safkaaminen on helppoa ja sitä
voi harrastaa kahden
tunnin välein.

On tärkeää, että massakaudella treenaa edes vähän, jotta osa kerääntyvästä massasta saadaan sidottua läskin
sijasta lihakseksi. Ennen treeniiä on hyvä nauttia “Kovan
Jätkän” (Aka Kali Muscle) erikoisdrinksu: pepsiä+pikakahvijauhetta. Sokerin ja kofeiinin voimalla jaksaa
kyllä treenata.
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Kärsitkö sinäkin ongelmasta, että painosi
ei vain lähde nousuun. Nyt annamme neuvoja siihen miten pääset eroon aina vaivaavasta laihuudesta.
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Moderni yhteiskunta 10-kantaista lukujärjestelmää, tietokoneet binääriä. Arkielämän kannalta kätevä järjestelmä olisi
12-kantainen (12k). Järjestelmässä on
omat symbolit numeroille 10 (dek) ja 11
(el). Perusnumerot ovat siis:

123456789ϰƐ

0.

2

Tiesitkö?
• Englannin kielen sanat eleven ja twelve
ovat jäänteitä 12-kantaisesta lukujärjestelmästä. Muitakin jäänteitä on, esimerkiksi se, että 1 jalka on 12 tuumaa.
..
• Joissakin kultuureissa käytetään
66
0.
edelleen 12-kantaista järjestelmää. Laskeminen opetetaan
8
0.
lapsille sormien osien avulla.
5

.

6.
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- Fabio

0.
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Sarjan osassa 4 tarkastelemme radiopiirien problematiikkaa painottuen
sairaalaympäristöön.

Kuinka
Tehdä
Asioita?

0.

Toinen yleinen ulkoinen mittausepätarkkuustekijä on mittahuonejumala. Kyseessä on siinä mielessä ulkoi-

Uhrin suorittaminen oikein varmistaa, ettei esimerkiksi käytetyn mittalaitteen kalibraatio nollaannu kesken
kriittisen vaiheen tai ettei käyttöön
valituissa liittimissä ole kontaktihäiriötä. Tämän kaltaisten ongelmien
kuitenkin ilmetessä on syytä uusia
uhri mahdollisesti suuremmalla valokuvalla. Mittahuonejumalan suora
havaitseminen on haastavaa, sillä se
liikkuu vain öisin laboratorion ollessa
tyhjillään.

Estekani OUNAA
esteitä. Kuva:
Wikipedia

0

Mittahuonevogoniuroiden
soidinkäyttäytymiseen kuuluu kolvien ja
muiden instrumenttien levittäminen
ympäri laboratoriota ja niiden käyttäminen erilaisten näyttävien asetelmien rakentamiseen mittahuonevogoninaaraiden houkuttelemiseksi.
Mittahuonevogoninaaraat viestivät
hedelmällisyydestään
säätämällä mittalaitteistojen pyörösäätimet
kohti tavoittelemiaan uroita. Mittahuonevogonin suora havaitseminen
on haastavaa, sillä ne liikkuvat vain
öisin laboratorion ollessa tyhjillään.

sen epätarkkuustekijän määritelmän
rajatapaus, että oikeaoppinen mittahuonejumalalle uhraaminen on mittainsinöörin itsensä käsissä. Pieniä ja
suurimuotoisia uhrimenoja harjoitellaan kurssissa S-108.1010 Mittaustekniikan perusteet A. Tässä periaatteena mainittakoon, että tavanomaiseen
uhriin liittyy sulaa kynttilätalia, potentiometri ja killan puheenjohtajan
värivalokuva.

Tiesitkö?
Kanien
korkeushypyn
maailmanennätys on 1
metri ja pituushypyn
3 metriä.

0

Yleisin ulkoisen mittausepätarkkuuden aiheuttaja on mittahuonevogoni.
Mittahuonevogonit kuuluvat pseudo-olentojen heimoon, ja ne asuttavat maailmanlaajuisesti kaikkia
elektroniikan mittahuoneita, työpajoja ja laboratorioita. Niiden pääasiallinen ravinnonlähde on tasasuunnattu verkkovirta, jota ne nauttivat
keskimäärin 14 kWh vuorokaudessa.

Kaneja voi kouluttaa kuin koiria ja mennä
sitten niiden kanssa juoksemaan radalle. Kani on vähän kuin kömpelö versio
jäniksestä eli ainakin teoriassa kanit
osaavat hyppiä, mahdollisesti jopa
esteiden yli. Jos harrastat kanillasi estehyppelyä, älä kuitenkaan
massoita sitä tämän sivun vasemassa laidassa olevan ohjeen
mukaan.

Näin ollen esimerkiksi luku 12 on 10
12-k-järjestelmässä ja 23 on 1Ɛ.

Aina eivät hyvinkään toteutetut
elektroniset mittaukset anna todellisuutta vastaavia tuloksia. Tätä kutsutaan mittausepätarkkuudeksi, ja
sen voi jakaa sisäiseen ja ulkoiseen
epätarkkuuteen. Sisäinen epätarkkuus tarkoittaa laboratiorioinsinöörin virheestä johtuvaa epätarkkuutta.
Ulkoisen epätarkkuuden lähde on insinöörin ympäristössä. Kuten tiedämme, on lähes poikkeuksetta epätarkkuudessa kyse ulkoisista tekijöistä.

Estekanien koulutus on vaikeaa. Se on niin vaikeaa
että tämän artikkelin kirjoittajakaan ei hallitse
sitä. Yritetään nyt kuitenki spekuloida, jotain
mikä saattaisi alaan liittyä.

Luvun 12 tekijöitä on 1,2,3,4,6,12 ja
10:n vain 1,2,5,10. Näin ollen arkielämän kannalta 12-k-järjestelmässä on kätevämpää jakaa
kolmas-, neljäs ja kuudesosiin. Serious-matematiikan kannalta asialla
ei kuitenkaa ole mitään merkitystä.

Elektroniset suunnitelmat pitää osata todentaa. Toisin sanoen, jos on kyhännyt kasaan elektroniikkavärkin,
on lopuksi pystyttävä mitaten tai
muulla tavoin toteamaan, että laite
toimii suunnitellulla tavalla. Toteamisprosessissa auttaa elektronisten
mittausmenetelmien tunteminen ja
hallitseminen.

Estekanien
koulutus

puiminen

ja

Kuinka tehdä asioita? // S’napsin Randomjaosto
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sen pääasiallisia syitä

S’napsi

Puiminen on tärkeää nykymaailmassa.
Ilman puimureita ei pellosta saada viljaa kerättyä tehokkaasti. Puimurin
tehtävänä on leikata vilja ja irroittaa
sen siemenet muista viljakasvin
osista. Puimurit mahdollistavat
sen että pieni osuus väestöstä voi ruokkia suuren määrän
ihmisiä. Näin ollen puiminen
on tavallaan moderin yhteiskunnan perusta.
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Puimureiden pahin vihollinen on puimuripalot. Viljasta irPuimuri pellolla
toaa paljon pientä
Kuva: Wikipedia
herkästi syttyvää
silpettä, joka kerääntyy mm. puimureiden moottorin jäähdytykseen. Pölyn
kerääntymistä voidaan ehkäistä
esimerkiksi ottamalla moottorin jäähdytysilma puimurin
päältä missä ilma on puhtainta.

S’napsi

Mittausepätarkkuus // Fabio
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Kyöstin kuvia vuosien varrelta

S’napsi
3 / 2 0 1 3

S’napsi
3 / 2 0 1 3

Kyöstin kuvat ovat olleet arvokasta
materiaalia S’napsin toimitukselle.
Kyöstin muistoa kunnioittaen S’napsi julkaisee kokoelman Kyöstin kuvaamia kuvia vuosien varrelta.

Joskus kuvaajakin päätyi kameran toiselle puolelle.
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Otatarhan ajot // Elisa Ryyppö & Emilia Paltta

S’napsi

S’napsi

3 / 2 0 1 3

Stadisuunnistus

Otatarhan ajot
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päälle samana päivänä olleen
Olympiatuli-jäynän
jäljiltä,
ISOt olivat pilailleet meidän
kustannuksellamme tai vastustajajoukkue oli yrittänyt sabotoida suoritustamme (personal favorite). Niin tai
näin, kärry vietiin turvalliseen paikkaan säilytykseen
ja lukittiin huolella (pyörän lukolla), jottei kukaan
voisi enää siirtää sitä.
Otatarhan ajojen aamuna ajokki löytyi onneksi sieltä,
minne se oli jätettykin ja sen koristelu saatiin viimeisteltyä hyvissä ajoin ennen ajojen alkua. Starttasimme
kaunis morsian ja miehekäs biofuksi kärryssämme.
Me muut työnsimme henkseleinemme ja heinähattuinemme vaunua, vedimme perässämme tölkkejä, heittelimme riisiä ja soitimme häämusiikkia.
Vaikka ajokkimme olikin koeajettu (löntystellen työnnetty parkkipaikan ympäri), emme olleet osanneet
varautua vastoinkäymisten kohottamaan voitontahtoon ja siihen veret seisauttavaan voimaan, joka fuksiemme hauiksista kumpusi. Kärrymme siis ottikin
kovan kolauksen jo alkukiihdytyksessä, kun Maikin
ajaman pyörän vetonaru kiertyi vaunun renkaan
ympärille. Annoimme siis hyväsydämisyyttämme
kilpakumppaneillemme lähes kierroksen etumatkaa
ennen kuin jatkoimme hajonneella renkaalla urheasti loppuun asti. Lopullinen sijoituksemme nopeuskilpailussa oli neljäs.
Avioliittovaunumme ei tällä kertaa yltänyt voittoon,
mutta meillä oli sitä rakentaessa ja ajaessa takuuvarmasti hauskaa. Hupi ei loppunut edes Otatarhan
ajoihin, sillä kävimme vaunulla kisasta uupuneena
ostoksilla Alepassa, jonka eteen parkkeerasimme
sen näyttävästi Bemarin viereen. Sopivampi parkkipaikka löytyi kuitenkin Sähkölafkan edustalta, missä
se keräsi niin runsaasti huomiota, että joku oli katsonut sopivaksi ilmoittaa oudosta kulkupelistä jopa
Metro-lehteen.
Voimmekin siis melkoisella varmuudella kruunata
oman kärrymme Vuoden Eeppisimmäksi. Vai kuinka
moni muista Otatarhan ajojen ajokeista muka päätyi
uutisiin?

Ryhmä 19 aloitti kilpailun vahvasti ottamalla suunnan Kaisaniemen puistoon – päätyen silti Esplanadille. Ensimmäisen (vapaan) rastin löytäminen
Esplanadilla tuotti hieman vaikeuksia, mutta parin
uuden suunnanoton jälkeen joukkue pääsi leimaamaan pistelappunsa maanmittareiden rastille. Rastilla ryhmän täytyi kantaa yhtä ryhmän jäsentä naruista kyhätyn radan läpi, joten tietenkin Ryhmä 19
kantoi kolme ryhmänsä jäsentä.
Hetken vielä Esplanadilla harhailtuaan, joukkue suuntasi kompassinsa kohti Kaisaniemen puistoa ja tällä
kertaa saavuttikin etsimänsä: Inkubion rastit. Rasteilla joukkuetta odotti verenmyrkytyksestä kärsivä
Maikki-lehmä sekä taitoilua tamponien kanssa. Maikki pelastui, ja kaikki tamponienkin kanssa pyörineet
joukkueen jäsenet pääsivät radan läpi – aikanaan.

Kuvat: Emilia Paltta

Joku keksi, että häävaunua voisi olla vetämässä Inkubion oma Maikki-lehmä, mistä lähti ajatus yleisestä maalaishääteemasta. Pitkän pohdinnan eli
viiden minuutin kiltis-palaverin päätteeksi tallin
nimeksikin valikoitui modernin intertekstuaalinen
“Biofuksille morsian”.
Teknisestäkin toteutuksesta keskusteltiin jo tässä vaiheessa, mutta lopullisesti toimeen ryhdyttiin vasta virallisen ilmoittautumisen jälkeen. Melko pian saatiin
vahvistus sille, että saisimme vihreitä arvoja kunnioittaen käyttää hyväksemme edellisvuoden ajokkia.
Tämä ei tietenkään tarkoittanut Otatarhan ajoihin
aiemmin osallistuneen Pokepallon suoraa käyttöä,
vaan sen perinpohjaista tuunaamista. Lopullinen rakentaminen alkoi vasta alle viikkoa ennen ajoja.
Kaikki oli siis kunnossa ja aikataulu suunniteltu,
ennen kuin viimeisen illan dramaattiset tapahtumat lähtivät liikkeelle. Sunnuntai-illan hämärtyessä
kärryn huomattiin hävinneen SMT 12:n
parkkipaikalta, missä sitä oli pidetty koko
rakennusoperaation ajan. Fuksijoukkueemme ei kuitenkaan jäänyt sormi suussa
itkemään menetystä vaan tilannetta ruvettiin selvittämään välittömästi. Urheat
salapoliisit lähtivät etsimään ajokkiamme, ja tunnin kestäneen paniikin/surun/
epätoivon/vitutuksen jälkeen se löytyi lopulta Otarannasta.
Vieläkin on epäselvää, miten menopeli
oli sinne päätynyt, mutta salapoliisimme
eivät ole eläköityneet eikä sotakirvestä
haudattu. Suosituimpien teorioiden mukaan jollakulla oli jäänyt jäynääminen

Kymmenentenä päivänä syyskuuta starttasi jälleen
käyntiin tulevien teekkarien Stadisuunnistus. Tapahtuma keräsi Senaatintorin lähtöpaikalle sadoittain toiveikkaita kilpailijoita. Heidän joukossaan,
myös toiveikkaasti, oli mukana Inkubion fuksien
muodostama suunnistusjoukkue Ryhmä 19. Jo Otasuunnistuksessa taitojaan treenannut joukkue oli
valmiina illan koitokseen.

Epämääräisen ihmiskoronan, impronäytöksen, pantomiimeile-ja-arvaa-pelin sekä muutaman muun rastin jälkeen matka jatkui Kaisaniemen puistosta kohti Ruttopuistoa, missä
– illan jo pimetessä – joukkue sai etulyöntiaseman muihin pimeässä harhaileviin kilpailijoihin otsalamppujensa ansiosta. Lamppujen loisteessa rastihenkilöiden oli helppo
kirjoitella runsaasti pisteitä pistelappuun.

TL;DR Otatarhan ajoissa biofuksien sijoitus oli 4/6,
mutta tunnelma 11/10.

Kuvat: Emilia Paltta

Otatarhan ajot ovat perinteikäs, erittäin kovatasoinen sekä sitäkin vakavammin otettava vuosittainen autourheilutapahtuma. Meille biofukseille se
on myös oiva tapa näyttää, että kyllä meilläkin on
ideoita ja ehkä silloin tällöin toteutustakin. Lisäpaineita meille loi vielä Inkubion suuri kisamenestys
aiempina vuosina.
Hätä ei kuitenkaan ollut tämän näköinen, sillä aloitimme kisavalmistelut (tai ainakin valmisteluiden
aloittamisesta puhumisen) jo syyskuun puolessa välissä. Inkubiolle ominaiseen vaatimattomaan tapaan
osallistumaan halukkaiksi ilmoittautui suurin osa
fukseistamme. Mitä enemmän porukkaa, sitä paremmat bileet, joten päätimme rakentaa menopelin
kaikki yhdessä.
Itse prosessi alkoi pienellä aivoriihellä Inkubion
fuksien WhatsApp-ryhmässä, jossa parin muun idean joukosta teemaksi valikoitui melko yksimielisesti
hääautokulkue, johon tulisi tietenkin morsian, sulhanen ja pappi. Yksityiskohtiakin alkoi heti sadella
mukavasti aina riisistä häämarssin soittamiseen.

Stadisuunnistus // Noora Matilainen

3 / 2 0 1 3

Kilpailun lähestyessä päätöstään oli aika
suunnata kohti LeBonkia, jossa puoliltaöin julistettiin Stadisuunnistuksen tulokset. Voittajaksi paljastui Inkubion Ryhmä 19! Inkubion
suunnistusjoukkueen voitto ei kuitenkaan ollut yllätys – eihän muilla joukkueilla ollut tietoakaan siitä, kuinka suunnistuskisaan pukeudutaan. Ja kompassitkin oli unohdettu kotiin.

21

S’napsi

Naistaneeli // Nais-iLeenat

S’napsi
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Nais-Taneeli

MOTHER OF GOD
S’NAPSI TULI
AJOISSA

Kysymys:
Mitä mieltä olet laastarisuhteista? Cosmon
mukaan niitä kannattaa kokeilla joskus.
Onko tässä järkeä? Oletko itse kokeillut? Haluaisitko?

Vastaus:
Anneli ei täysin pääse käsiksi kysymyksesi
ytimeen, sillä käsite ”laastarisuhde” on hieman huonosti määritelty. Laastareitahan on
hurjan paljon erilaisia. On metrilaastaria,
rakkolaastaria, Muumilaastareita ja vaikka
Hello Kittyjä.

Anneli ei tiedä, minkälaisesta laastarisuhteesta puhuit. Kuitenkin yleisesti laastareista. Ne voivat auttaa haavan hoitamisessa ja
paranemisessa, tai ainakin tarjoavat hyvän
plaseboefektin. Haavaa ei kuitenkaan saa
jättää muhimaan, vaan laastari kannattaa ja
pitää vaihtaa tarpeeksi usein.
Anneli on ehkä itse aiheuttanut laastarintarvetta miehille mutta muunlaista kokemusta laastarisuhteesta ei ole.
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Kysymys:
Mitä mieltä olet haalarisuhteista? Entä haalaroinnista kommandona näitä etsiessä? Entä
kermavaahdosta ja haalaroinnista kommandona? Onko tässä järkeä? Oletko itse kokeillut? Haluaisitko?
Vastaus:
Anneli ei aikaisemmin ole törmännyt käsitteeseen haalarisuhde. Kuulostaa kuitenkin
lupaavalta. Kuuma kesäpäivä, nuori rakennustyöläinen tai palomies hikisenä haalarissaan, haalari osin riisuttuna… Jos hän sattuu
etsimään suhdetta ja on kommandona kermavaahto mukanaan, vielä parempi! Anneli ehdottomasti kannattaa haalarisuhteita!
Yllä kuvatunlaisista haalarisuhteista Anneli ei myönnä omaavansa kokemusta. Tuskin
tarvitsee erikseen mainita, haluaisiko Anneli
kokeilla vai ei. Haalaroinnista kommandona
kermavaahdon kanssa Annelilla puolestaan
on sotkuisia mutta myös varsin maukkaita
muistoja.

Valmistuneet inkubiitit
Kuva: Henrikki Soininen

Metrilaastarin ja metrilaastarisuhteiden tapauksessa samaa laastaria käytetään pidempään. Metrilaastari tarjoaa tuttua ja turvallista hoitoa. Kannattaa välillä ehkä kuitenkin
vaihtaa merkkiä siltä varalta, ettei se tuttu
ja turvallinen sittenkään tarjoa parasta apua.
Rakkolaastarit ovat apu akuutteihin, kiusallisiin ja piinaaviin tilanteisiin. Ne tuovat
yleensä suuren helpotuksen, mutta käyttäjä ei malta odottaa, että saa repiä laastarin pois ja jatkaa elämäänsä ilman sitä.
On myös olemassa sellaisia rakkolaastareita,
jotka
itsekseen
irtoavat
sitten, kun ne ovat tehtävänsä suorittaneet. Tämä lienee optimaalinen tapaus.
Muumi- ja Hello Kitty –laastareihin ym. pätee se, että ne ovat niin söpöjä ja suloisia,
että niitä ei mitenkään raatsisi irrottaa,
vaikkei niillä enää mitään tee. Ne ovat niin
suloisia, että välillä tekee mieli käyttää niitä, vaikkei edes olisi haavaa hoidettavana.
Jotkut laastarit jäävät kiinni todella tiukkaan. Tällöin irti saaminen voi olla piinaavaa
ja jopa kivuliasta. Joskus muistoksi voi jäädä kipeä, kalju kohta ihossa, jolloin laastari
on voinut aikaansaada enemmän tuhoa kuin
hyötyä.

Valmistuneet

Tekniikan kandidaatit

Diplomi-insinööri

Karjalainen Tomi
Aivojen toiminnallisten alueiden erottelu
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Somani Juhi
Indentifying Associations Between
Host Genotype and Gut Microbiota
Using Statistical and Computational
Models

Kuittinen Iitu
DNA-metylaation kartoitus sekvensointimenetelmillä
Suhonen Pauli
Kortikaalipotentiaalin mallinnus
EEG:stä
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30.10. Kähmypätsi @ Takkis
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