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Noin vuosi sitten, marraskuun harmaassa 
säässä, tulin lupautuneeksi ottamaan vas-
taan tehtävän, johon en ikinä olisi kuvitel-
lut joutuvani. Kaikenlainen kirjoittaminen, 
varsinkin äidinkielen oppiaineen puolelta, 
oli vihoviimeinen homma, mitä kuvittelin 
haluavani tehdä. Manasin lukion jälkeen 
syvästi, kun tajusin, että olisin ilmeisesti 
voinut jättää puolet äidinkielen kursseista 
käymättä. Kaikenlainen tekstin väkisin ana-
lysointi ja tuottaminen oli suuren tuskan ta-
kana. En muista kirjoittaneeni yhtään teks-
titaitotehtävää tai esseetä muulloin kuin 
pakon edessä viimeisenä yönä. 

Yksi kiltatoiminnan suurimmista viehätyk-
sistä onkin mielestäni juuri se, miten eri-
laisia tehtäviä voikaan päätyä tekemään. 
Varsinkin. jos kaveri alkaa ehdotella toima-
rivirkaa, madaltuu kynnys hakeutua oman 
mukavuusvyöhykkeen ulkopuolisiin tehtä-
viin huomattavasti. Näin itsellenikin kävi 
– edellinen päätoimittaja, vaikkakin ehkä 
epätoivoisena seuraajaa etsiessään, tuli eh-
dottaneeksi hommaan hakemista, ja tässä 
sitä ollaan. Aiempaa kokemusta lehden te-
kemisestä ei juurikaan löytynyt, sillä ensim-
mäinen vapaaehtoisesti kirjoittamani teksti 
oli vuoden ensimmäisen lehden pääkirjoi-
tus. Kuitenkin olen saanut huomata lehden 
tekemisen olevan mielekästä puuhaa, eikä 
hommaan ryhtyminen ole kaduttanut vas-
toinkäymisistä huolimatta. Varsinkin teks-
tien kirjoittaminen on paljastunut mitä mu-
kavimmaksi puuhaksi, vaikka vielä vuoden 
alussa pyrinkin välttelemään sitä.

Valitettavasti toimarihaut ensi vuodelle 
ovat jo menneet kiinni, mutta mikäli jona-
kin pimeänä hetkenä mieleesi juolahtaa, 
että olisi mukavaa ikuistaa oma kädenjälki 
kiltalehteen, älä epäröi ottaa yhteyttä toimi-
tukseen! Toimituksen ulkopuolelta tulevia 
juttuehdotuksia katsotaan yleensä hyvinkin 
suopeasti, sillä vaikka monipäinen toimitus 
kykeneekin innovoimaan monenlaista ja 

täyttämään ideoillaan suurimman osan 
lehdestä, on ripaus muualta tulleita ide-
oita aina tervetullut monipuolistamaan 
juttutarjontaa. Ehkä sinäkin voit päästä 
eroon kirjoituskammosta.

Näin vuoden päätteeksi on mukava myös 
kiittää kaikkia lehden tekemiseen osal-
listuneita tahoja, joten suurimmat kiitok-
set toimitukselle, satunnaisille kirjoitta-
jille, sekä koko killalle, joka mahdollisti 
tähänkin haasteeseen ryhtymisen! Hyvä 
on myös todeta, että tekstien kirjoittami-
sessa yksi asia on pysynyt ennallaan: ne 
kirjoitetaan aamuyön tunteina.

Heipähei, ensi vuonna ihan uudet jutut.

Vuosi taas
takana

Tässä numerossa:

Kaikki ovat joskus olleet nuoria ja viattomia
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Oletko koskaan tullut ajatelleeksi 
mitä Inkubio on? Noin teknisesti 

ottaenhan Inkubio on bioinformaatio-
teknologian opiskelijoiden kilta, mm. 
edunvalvontaan, virkistystoimintaan 
ja fuksikasvatukseen keskittyvä yhdis-
tys. Inkubio ei kuitenkaan ole pelkkä 
lakitekninen entiteetti Patentti- ja re-
kisterihallinnon papereissa. Inkubio 
on myös joukko ihmisiä tiiviissä kans-
sakäymisessä, Inkubio on sitä miten 
he toimivat yhdessä ja suhtautuvat 
toisiinsa. Inkubio on yhteisö, omanlai-
sensa olento, jolla on tietty identiteetti 
ja tietyt luonteenpiirteet. Minulle it-
selleni on toki ollut selvää jo pitkään, 
että Inkubiolla on oma syvempi hieno-
piirteinen olemuksensa, mutta minus-
ta tuntuu, etten oikeastaan koskaan 
näiden yli viiden jäsenvuoteni aikana 
ole täysin ymmärtänyt millainen se on. 
En, ennen kuin näin kiltamme tuoreen 
seinäkalenterin Inkubionic Calendar 
2014:n ja tajusin tässä sen Inkubion 
sielun olevan, näille kalenterilehdille 
ikuistettuna.

Inkubion luonne muodostuu lukuisis-
ta tekijöistä, mutta näistä epäilemät-

tä merkittävin ja yhteisömme jäseniä 
vahvimmin yhdistävä on oma opinto-
linjamme, bioinformaatioteknologia. 
Ei liene kovin yllättävää, että bioinfor-
maatioteknologia on myös kalenterim-
me varsinainen teema, tai tarkemmin 
ottaen se sisältyy kalenterin kahteen 
rinnakkaiseen teemaan: bioniikkaan ja 
genetiikkaan. Sillä vaikka bioniikka ja 
genetiikka eivät ehkä katakaan koulu-
tusohjelmamme opintosisältöä täysin, 
ne symboloivat sitä erinomaisesti: kak-
si hyvin erilaista teknistä suuntausta, 
lämpimän orgaaninen ja kylmän laite-
keskeinen, joilla kuitenkin kalenterin 
kuvien maailmassa pyritään samaan 
futuristiseen päämäärään, ihmisen 
päivittämiseen teknologian keinoin. 
Tätähän myös bioinformaatioteknolo-
gian koulutusohjelma on, joukko eril-
lisiä pääaineita, joille yhteistä on insi-
nööritieteiden ja biologisen maailman 
kohtaaminen. 

mistönä. Yhteisölle elintärkeä sen 
jäsenten välinen kanssakäyminen-
kään ei jää kalenterista uupumaan 
kalenterin hahmojen käydessä kil-
pahenkiseen karhunpainiin tai pi-
täessään toisistaan huolta symbo-
liset enkelinsiivet havisten.

Niin pitkään kuin itse tiedän on 
Inkubiossa ollut tärkeää tehdä 

asioita vähintäänkin pieni pilke sil-
mäkulmassa ja takertumatta tur-
haan mihinkään tiettyihin toimin-
tamalleihin, varsinkaan vain siitä 
syystä, että ne olisivat perinteitä. 
Tarpeettoman perinteisiksi tai va-
kaviksi ei voi väittää myöskään 
Inkubionic Calendarin kuvien ai-
heita kaikkine lonkerohirviöineen, 
movemberterminaattoreineen ja 
monikätisine jumalattarineen. 
Ehkä kaikkein parhaiten tämä 
kaavamaisuuden väistely näkyy 
kuitenkin kalenterin poikapuolis-
kon toukokuussa, jossa eräs mel-
ko maskuliininen killan miesjäsen 
istuu merenneitomaisen pyrstök-
käänä Havis Amandan reunalla. 
Ainakin omasta mielestäni kuvas-
sa otetaan taitavasti vanha vakiin-
tunut asetelma ja tehdään siitä 
uusi omannäköinen, tarpeettomiin 
sukupuolirooleihin hyytymätön 
mukaelma, joka ei kuitenkaan mil-
lään tavoin pilkkaa alkuperäistä. 
Sellaistahan Inkubion toimintakin 
parhaimmillaan on, vanhoja tapo-
ja hyödyntävää ja kunnioittavaa, 
iloista ja rohkeaa uuden luomista.

Inkubion toimintatavoista kalen-
terissa kertoo kuitenkin eniten 

se yksinkertainen seikka, että ka-
lenteri on olemassa. Se ei nimit-
täin ole syntynyt tyhjästä, vaan 
sen takana on joukko ihmisiä, jot-
ka ovat joutuneet näkemään hy-
vin paljon vaivaa sen syntymisen 
eteen. Eivätkä nämä ihmiset ole 
olleet millään tavoin velvoitettu-
ja kaikkeen kalenterin vaatimaan 
työhön. He ovat tarttuneet pro-
jektiin puhtaasti siksi, että ovat 
nähneet killan 10-vuotisjuhlavuo-
den tarvitsevan kalenteria, ja ko-

Inkubion syvempi olemus

Myös monet yhteisömme raken-
teelliset ja sosiaaliset ominais-

piirteet ilmentyvät kalenterinkuvis-
sa oivallisesti. Killaksihan Inkubio 
on harvinaisen pieni vain n. 200 
jäsenellään, minkä seurauksena 
yhteisömme on hyvin tiivis, ja sen 
jäsenten, niin vanhimpien jäärien 
kuin untuvaisten fuksienkin, on 
helppo tutustua toisiinsa vuosikurs-
sista riippumatta. Inkubion eris-
kummallisuus jatkuu myös sen jä-
senten sukupuolijakauman puolella, 
sillä toisin kuin useimmissa muissa 
killoissa, Inkubion jäsenistä miehiä 
ja naisia on melko lailla yhtä suu-
ret osuudet. Juuri tällainen on myös 
kalenterin esittämä yhteisö: kuten 
fyysisen maailman vastineessaan, 
on Inkubionic Calendarin sivuil-
lakin sekaisin vuosikursseja van-
hoista tuoreimpiin (ensimmäisestä 
kuudenteen tarkalleen ottaen), eikä 
kumpikaan sukupuoli ole vähem-

keneet, että jos he eivät sitä tee, ei 
tee kukaan muukaan. Ilman juuri 
tällaistä vapaaehtoisuuden asennet-
ta Inkubio ei olisi koskaan pysynyt 
pystyssä. Ilman tällaista asennetta 
Inkubioa ei olisi edes olemassa, eikä 
se varmastikaan olisi oma kiltansa. 
Tämä asenne saa osakseen myös va-
rauksemattoman kunnioitukseni.

Tällaisena Inkubio siis kalente-
rimme sivuilla näyttäytyi. Epäi-

lemättä niille kätkeytyy vielä monia 
muitakin tärkeitä puolia killastam-
me, joita en ole vielä havainnut, 
eikä toisaalta yksi seinäkalenteri, 
huolimatta siitä kuinka loistava se 
on, pysty tietenkään täysin vangit-
semaan kokonaisen ihmisyhteisön 
henkeä. Harvinaisen hyvin kalente-
rimme siinä on mielestäni kuiten-
kin onnistunut. Toivottavasti sait jo 
omasi.
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Naisen sana // Neiti X

Naisen Sana -
  Vielä viimeinen vikinä

Heips vaan kaikille! Vuosi vaihtuu, ja 
jokainen tekee taas itselleen lupauksen 
opiskella ahkerammin, syödä terveel-
lisemmin ja pitää itsensä hoikkana. 
Tietyt biolaiset voisivat luvata viet-
tää kiltahuoneella vähemmän aikaa, 
jotkut toiset taas enemmän. On vä-
häsen ahdistavaa tulla kiltikselle kä-
väisemään, kun siellä makaa oikeiden 
juttelukavereiden sijasta aina se sama 
porukka ilman ajatustakaan oikeasta 
elämästä. 

Tällä kertaa minulla ei ole muuta va-
littamista Inkubion miehistä. Nähtyäni 
rekombionaatiossa turkulaista komeut-
ta enemmän kuin tarpeeksi, ymmärsin, 
miten hyvin meillä on asiat täällä sivis-
tyksen parissa. Ulkopaikkakunnilta tuli 
käymään nuijia ja vieläkin nuijempia 
teekkareita, mikä sai minut arvostamaan 
kiltayhteisöämme ihan uudella tavalla. 
Haluaisin liittää jutun viereen myös kuvia 
rekombionaatiosta, mutta jostain tunte-
mattomasta syystä niitä ei ole vielä jul-
kaistu. Tämä ei varmasti ole kenenkään 
vika, joten on turhaa lähteä osoittele-
maan ketään sormella. Täysin irrallise-
na huomautuksena haluan mainita, että 
ensi vuonna killan virallinen valokuvaaja 
on mitä luultavimmin nainen.

Muutakin edistystä tapahtuu: Inkubio on 
nimittäin julkaissut historiansa ensim-
mäisen seinäkalenterin! Hurraa! Inku-
bio ei halunnut tehdä alastonkalenteria, 
vaan hyvällä maulla kuvatun asiallisen 
koko perheen hyötyesineen. Esineen, jos-
sa siivet ja USB-portit ovat tärkein asia, 
ja vähäpukeisuus on sivuseikka. Ajatus on 
toki kaunis, mutta sen toteutumisesta 
voidaan olla montaa mieltä... Kiltahuo-
neen versio on kulutettu jo puhki, mut-
ta huhujen mukaan kukaan miehistä ei 
ole onnistunut löytämään pienintäkään 
vilausta haluamistaan ruumiinosista, ko-
vankaan yrittämisen jälkeen. Kalenteria 
voi (ja jopa kannattaa) siis suositella ihan 
kaikille. Se on loppujen lopuksi tosi nä-
tin näköinen, kuten pitää ollakin, kun 
kuvanmuokkaukseen käytettiin huhujen 
mukaan yli kolme kuukautta aikaa...

Tämä on vuoden viimeinen S’napsi, joten 
minun valtakauteni vierailevana kirjoit-
tajana on ohi. On ollut hauskaa ja jopa 
terapeuttista päästä kirjoittamaan tälle 
palstalle ihan kaikkea, mitä mieleeni on 
juolahtanut. Kilta antaa meille mahdol-
lisuuden toteuttaa itseämme juuri halu-
amallamme tavalla, ja toivon antaneeni 
jollekin teistä innostuksen lähteä murta-
maan tekniikan aloilla vallitsevaa miesten 
ylivaltaa. Nyt sitten vain odotellaan, mil-
laisen S’napsin uusi vuosi tuo tullessaan! :)

Rakkaudella, Neiti X

Hyvää Joulua!

toivottaa 
S’napsin toimitus
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Tulevaisuuden bioalaa etsimässä

”Ai mikä bio… eli mihin menet töihin kun 
valmistut??” 
”Öö… tyyliin sairaalalaitteita… Suomessa 
on vaan pari bioalan yritystä, tää on tule-
vaisuuden ala”
Tuntuuko tämä sananvaihto utelevan su-
kulaisen kanssa tuntuu tuskallisen tutulta? 
Nappaa tästä bioalan uusimmat tuulet, ja 
vinkit miten pääset kyytiin!

SLUSH on Pohjois-Euroopan ja Venäjän 
suurin startup tapahtuma. Tänä vuonna 
kaapelitehtaalla 13–14.11 järjestettyyn ta-
pahtumaan myytiin ennätysmäiset 5000 
lippua. Slushiin tulee startup yrittäjiä ja 
sijoittajia ympäri maailman löytämään bis-
neskumppaneita. Eksyipä sinne muutama 
utelias opiskelijakin, kuten minä, ännävuo-
sikurssin inkubiitti.

BUZZ on suosittu termi startup piireissä. 
Buzz tarkoittaa yleistä innostusta ja lii-
kehdintää jonkin, ehkä vielä määrittele-
mättömän asian ympärillä. Buzz on käsin 
kosketeltavaa, kun marraskuisena keski-
viikkoaamuna saavun Kaapelitehtaalle. 
Tunnelma päälavan ympärillä muistut-
taakin mehiläispesää, kun tuhatpäinen 
väkijoukko pakkautuu kuuntelemaan ta-

pahtuvan avaavaa suomihuppariin pukeu-
tunutta Jyrki Kataista. Pääministerin mie-
lestä Helsinki on startupeille ”the place to 
be”. Häntä komppaavat muiden muassa 
pelialalla huippumenestykseen nousseet 
Rovion Peter Vesterbacka ja Supercellin 
Ilkka Paananen. Mieleen tulee väkisinkin, 
miksen opetellut ohjelmoimaan ja pistänyt 
rahoiksi pelialalla? Mutta enhän mä pelaa 
pelejä, edes vihaisia lintuja, tahdon paran-
taa ihmisiä!

LIFE SCIENCES AND HEALTH on 127 il-
moittautuneella startupilla Slushin suurin 
toimiala, pelejäkin suurempi. Olenko sit-
tenkin oikealla alalla? Etsin kutsumustani 
suuntaamalla Health -alueelle. Kotijooga-
opetusta, älypuhelimen näytön sterilisoin-
tipyyhkeitä, terveellinen luomuvälipala-
pulveri… olenkohan oikeassa paikassa? 
Ortopedisia biomateriaaleja kehittävä 
Pobi Concept ja uutta näkötutkimustekno-
logiaa kehittävä Ocuspecto Oy kuitenkin 
viittaavat siihen, että en ole eksynyt. 

Verkostoitumisen lyhyt 
oppimäärä
Miten pääsisin tähän jännittävään buzziin 
mukaan? Slushin kaltaiset tapahtumat 
ovat opiskelijalle erinomaisia tilaisuuksia 
luoda verkostoja tulevalle uralle. Jos mi-
nun tapaani et ole synnynnäinen supliikki 
ekstrovertti, voin lohduttaa, että tässäkin 
asiassa harjoitus tekee mestarin ja mokaa-
minen kuuluu asiaan. Nappaa siis tästä 
pari vinkkiä matkaan ja suuntaa epämuka-
vuusalueelle!

Valmistautuminen
Ennen kuin menet verkostoitumistapahtu-
maan, tee suunnitelma. Selvitä, kenet voit 
siellä tavata, ja mitä ohjelmaa on luvassa. 
Aseta itsellesi ainakin yksi konkreettinen 
tavoite, kuten ”haluan tutustua ainakin yh-
teen uuteen ihmiseen”, tai ”haluan tietää 
olisiko tuo yritys hyvä työpaikka minulle”. 
Ota selvää ihmisten ja yritysten taustoista. 
Tee muistiinpanoja mukaasi.

Lämmittely
Jos paikan päällä kämmenet hikoavat ja kie-
li on solmussa, älä lannistu! Voit karistaa al-
kukankeuden ja virittäytyä network –modeen 
rupattelemalla ensin niitä näitä ständeillä, 
jotka eivät sinua varsinaisesti kiinnosta. Tut-
tuun ihmiseen turvautuminen on myös hyvä 
lämmittelykeino. Varo kuitenkin jumiutumasta 
lämmittelyvaiheeseen, vaan siirry tositoimiin 
ennemmin kuin myöhemmin, pieni jännitys ei 
haittaa!

Suoritus
Et tarvitse tajunnan räjäyttävää näkökulmaa 
tai omaperäistä iskulausetta keskustelunava-
ukseksi. Esittele itsesi, ja pyydä keskustelu-
kumppaniasi kertomaan itsestään tai yrityk-
sestään vähän lisää. Muista myös tavoitteesi 
ja ohjaa keskustelua sen mukaan. Jos sinua 
esimerkiksi kiinnostaa työpaikka, voit tie-
dustella minkälaisia projekteja yrityksellä on 
meneillään. Ole oma itsesi ja puhu suoraan. 
Huomaat pian, että keskustelukumppanisikin 
on kuolevainen, ja tullut tapahtumaan tutustu-
maan uusiin ihmisiin, ehkä juuri sinuun.

DIGITAL HEALTH, HEALTHCARE COMMER-
CIALIZATION, QUANTIFIED SELF ovat kan-
tavia teemoja torstaiaamupäivän health track 
–paneelikeskusteluissa. Jos bioalan mieltää 
GE:n anestesiamonitoreiksi ja Planmecan ku-
vantamislaitteisiksi, kannattaa avartaa näkö-
kenttäänsä. Älypuhelin ja –anturitekniikka on 
synnyttämässä aivan uudentyyppisiä kulut-
tajille suunnattuja terveydenhuoltopaleluita 
ja -tuotteita. Eräs tuotekonsepti on erityisen 
suosittu; pieni anturi mittaa dataa kehostasi, 
ja älypuhelimessa älykäs algoritmi purkaa sen 
informaatioksi. Lopputulos on kvantifioitu kä-
sitys itsestäsi, Quantified self, jonka avulla voit 
tehdä hyvinvointiasi edistäviä valintoja.  Bio-
laiselle tämä on hyvä uutinen; insinöörejä lää-
ketieteen ja tekniikan rajapinnassa tarvitaan 
varmasti tälle uudellekin toimialalle, eivätkä 
perinteiset sairaalalaitteetkaan ole menossa 
mihinkään. Heitänpä valistuneen arvauksen, 
että ainakin mittaus- ja anturitekniikan, mo-
biiliteknologian, genetiikan ja data-analyysin 
osaaminen ovat kovaa valuuttaa bioalan uu-
sissa tuulissa, puhumattakaan yritteliäästä ja 
ennakkoluulottomasta asenteesta.

Kuva: Jussi Hellsten
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Allekirjoittanut lähti vuosijuhlille hyvin val-
mistautuneena, tunnin yöunilla ja ilman pa-
luulippua. Mukaan sattui onneksi ainakin 
haalarit, frakki ja niitä kuuluisia puhtaita 
alusvaatteita. Majapaikkakin oli tiedossa vu-
juavecin luona ja Ouluun tultuani innostuttiin 
jo pienten etkojen jälkeen harjoittelemaan 
“pas des spanielia”.

“Olette kuin melodia, joka soi ja soi 
luupilla korvissa, tai virusohjelma, josta 
ei tahdo luopua.”

Edessä oli humanistien valotikkubileet paikal-
lisessa Tivolissa, jonka juomat olivat erittäin 
tuttuun tapaan epäopiskelijaystävällishintai-
sia. Bileet olivat täynnä vahvoja tunnekuohu-
ja, huolimatta verrattain myöhäisestä niihin 
tulon ajankohdasta. DJ:ltä käytiin useampaan 
kertaan pyytämässä parempaa musiikkia, 
esimerkiksi Robinia tai eurodancea, mutta 
ei kelvannut. Tämä aiheutti porukassa paljon 
äänekästä nurinaa, ja DJ:n arvosanaksi muo-
dostuikin näin 0/5.

“Olette kuitenkin ehkä tärkein syy siihen, 
että ylipäänsä tulin tänne.”

Jos tahtoo välttyä roudaamiselta, ei kannata 
yöpyä paikallisten hallituslaisten luona. As-
tioiden kantaminen oli ihan hyvää täytettä 
vujuja edeltävälle päivälle odotellessa Masan 
eli killan tiedustelumestarin tulemista. Illalla 
saatiin kurkkaus itse juhlatilaan, jonne käte-
västi päästiin roudaamaan ja laittamaan kat-
tausta jo edellisenä päivänä. Voi kunpa too-
sassakin joskus.
Iltahesen ja silliskermavaahdon hankkimisen 
jälkeen pääsimme todistamaan miten helppoa 
onkaan kerätä naishenkilön vujukamat muut-
tolaatikoiden keskeltä uudesta kämpästä. 
Lopulta päästiin kuitenkin avecini kämpille 
vatkaamaan munaa, vaikkakaan lehtolapsia 
ei siitetty. Silliskakun teko mutkistui, kun lii-
ka vatkaaminen rikkoi laitteen ja uutta läh-
dettiin hakemaan autolla noin kahdelta yöllä 
virkaintoista poliisipartiota uhmaten.

“Eikö nää oululaiset tiedä mitä 
lahjapulloille kuuluu tehdä?!”

Herääminen seitsemältä aamulla kampaa-
jan tuloon ei ollut kivaa, mutta selvittyäm-
me lopulta kakun viimeistelystä ja laittau-
tumisesta oli aika cocktailtilaisuuden ja 
maukkaiden tarjoilujen. Lahjojenantoon 
siirryttäessä me etelän vuosijuhla”konka-
rit” pääsimme hieman hämmästelemään 
oululaisia tapoja nestemäisiin lahjoihin 
liittyen. Onneksi Inkubio korjasi tilannetta 
tarjoilemalla Oltolle kaksikin pulloa väke-
viä ja tunaroimalla sulokkaasti molemmat 
korkit lyttyyn. Inkubio oli ainoa Oulun ul-
kopuolelta paikalle edustamaan päässyt 
taho.

“Kyllä näistä muista miehistäkin 
huomaa, missä ne katseet käyvät ja 
missä ne viipyvät hieman pidempään 
kuin muualla.”

Juhlasali näytti, nyt oikeassa valaistuk-
sessa, erittäin hyvältä ja aveccimme ilta-
puvuissaan vielä paremmilta. Alkudrinkki 
säväytti, ja allekirjoittanut sai todeta saa-
neensa vierustovereiksi paikallisen yliop-
pilaskunnan aktiiveja. Ruokatarjoilut vei-
vät mennessään, enkä rehellisesti ikinä ole 
saanut vuosijuhlilla yhtä hyvin syödäkseni. 
Juhlan musiikkiesitys oli lyhyt ja mahdot-
toman kaunis, mutta eniten kosketti tie-
dotusmestarin puhe naiselle. Huokailun 
ja pöydälle sulamisen määrää Masan la-
toessa henkilökohtaisia kehuja, erityisesti 
tietyille paikalla oleville naishenkilöille, on 
vaikea sanoin kuvailla. Puhe tuli suoraan 
sydämestä ja sisälsi sopivan määrän inter-
tekstuaalisuutta: “Vaikka tuhannen Robi-
nin kuoro laulaisi ikuisesti sulosäveliään, 
se (maailma) ei olisi yhtään mitään ilman 
naisia.”

“Hei osaatsä tanssii tangoo?” “En.” 
“En mäkää.”

Pieni tuntemattomaan hyppääminen toi vuju-
tansseihin oman mausteensa, mutta mikä to-
della säväytti, oli tanssien suuri määrä. Aikaa 
juhlassa jäi niin runsaasti, että tanssibiisejä 
pyöräytettiin yhteensä lähemmäs kymmenen. 
Itse pidän tansseja yhtenä vuosijuhlien haus-
kimmista elementeistä, ehkä heti konferens-
sitapaamisten jälkeen, ja ihastuttavia naisia 
juhlassa riitti tanssitettavaksi. Huumoria tans-
silattialle toivat myös Masa ja eräs Olton halli-
tuslainen, jotka pyllähtivät oikoselleen lattialle 
kesken tanssin. Valitettavasti tanssien jälkei-
nen virkistys vei oman aveccini hetkellisesti 
heikkoon kuntoon, mutta siitäkin fuksit lopulta 
pelastivat.

“Toivottavasti olen tällä hetkellä 
mahdollisimman edustava ja 
suorituskykyni on huipussaan.”

Jatkoista riittänee sanottavaksi, että siellä oli 
peltikattoja ja tapahtui molestointia suuntaan 
jos toiseenkin, mutta kaikki fuksiniskuyrityk-
set saatiin pysäytettyä, viimeistään kannet-
taessa eräs henkilö väkisin tilataksin sisään. 
Sillis oli asiallinen, mutta oululaisten sillisfiilis 
vaati vielä selkeästi harjoitusta, ihmiset keskit-
tyivät liikaa rapsailemaan. Saimme kuitenkin 
beer pong -pelitkin aikaiseksi, ja muutaman 
ihmisen voimalla pääsimme luovaan olotilaan 
silliksen lopussa. Tätä seurasi paljon hilpeyttä 
aiheuttanut isännät vs. emännät -peli nukku-
mapaikalla, jonka häviön eräs tiedotusmestari 
otti katkeran raskaasti aiheuttaen vielä suu-
rempaa hilpeyttä.

“Otetaanpa sut suoraan tonne 
ruumiintarkastukseen.”

Paluumatka maanantain puolella alkoi 
hauskasti turvatarkastusvirkailijoiden 
silmien muljauksella opiskelijahaala-
reiden tullessa piipaten läpi portista. 
Virkailijan kasvoilla välähti tuttu “Ei 
helvetti että mä vihaan tällasia maa-
nantaita” -ilme. Norwegian ja kaverin 
autokyyti hoitivat kotiin aikataulussa 
ja fuksit pääsivät nauttimaan laska-
reistaan kun olin itse vielä henkisesti 
ja fyysisesti hengästynyt käsittämättö-
män upeasta reissusta.
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Helsinki-Vantaan lentokentällä turhan ai-
kaisin aamulla tapasi toisensa vajaan vii-
denkymmenen hengen innostunut porukka. 
Kyseessä oli kolmas Aallon opiskelijoiden 
järjestämä Aalto in X -oppimisprojekti. Op-
pimisprojekti tarkoitti, että olimme kaikki 
matkaoppaita! Kaikki osasivat jotain, mitä 
toinen ei, joten tietotaitoa siirrettiin työ-
pajojen ja keskusteluiden muodossa eteen-
päin. Ne käsittelivät kaikkea hieronnasta ja 
leijanrakennuksesta kaupunkisuunnitteluun 
ja opiskelijarekrytoinnin kehittämiseen.

Tulipunainen aamuaurinko tervehti Sam-
bian pääkaupungissa Lusakassa. Takana oli 
kymmenen tunnin lento, mistä leijonanosa 
matkattiin Afrikan yllä. Eikä ihme, lääniä ni-
mittäin riittää. Länsimaita miellyttävä Mer-
catorin karttaprojektio korostaa napa-aluei-
den kokoa siinä määrin, että pinta-alaltaan 
Grönlantiin nähden 14-kertainen Afrikka 
vaikuttaa olevan samaa kokoluokkaa. Lu-
saka oli ensimmäinen näkemäni kaupunki, 
mitä turismi ei ollut vahingoittanut, eikä yh-
tään valkoista miestä kaupungissa näkynyt. 
Ihmiset olivat ylpeitä afrikkalaisuudestaan 
ja vastaanotto oli lämminhenkinen sekä yl-
lättäen myös turvallisen tuntuinen. Kehitys 
on tehnyt tuntuvan ja järkevän harppauksen 

esimerkiksi puhelinverkoissa, sillä kupari-
pohjaista infrastruktuuria ei tarvitse raken-
taa lainkaan matkapuhelinverkkojen myötä. 
Länsimaissa tehdyistä virheitä voi ottaa op-
pia, kun tekniikka tulee hieman jälkijunassa. 
Puheaikaa voi ladata kaikissa kadunkulmissa 
minkä verran tahansa.

Lusakasta matka jatkui kohti Kafuen kan-
sallispuistoa pitkin teitä, joiden varsilla 
miljardit muoviroskat kimalsivat. Sambia 
jätti itsestään likaisen kuvan. Sen sijaan 
”ylikansoitetun Afrikan ongelmasta” ei ollut 
tietoakaan, sillä asumatonta ja viljelemätön-
tä maastoa riitti silmänkantamattomiin jo 
ennen kansallispuistoa. Itse puistoalueella 
asettauduimme puistonvartijoiden koulutus-
keskukseen kuuden hengen huoneisiin, kun 
suurimmat hämähäkit oli seiniltä ensin hää-
detty. Päivälämpötila kohosi parhaimmillaan 
37 asteeseen, mutta kuivan ilman myötä lu-
kema vaikuttaa todellisuutta tukalammalta. 
Paikalliset auttoivat malariaverkkojen aset-
tamisessa ja vieraanvaraisuus jätti lähtemät-
tömän vaikutuksen. Auringon laskeuduttua 
epäinhimillisen nopeasti kävimme syömään 

Kaikilla on Afrikasta jokin mielipide. Yleensä mantereen näh-
dään olevan alkukantainen, sivistymätön, sotaisa, köyhä ja kuiva 
nykyihmisen synnyinsija. Yksi tyypillinen piirre mielipiteelle on 
myös, että Afrikkaa käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Kolmen 
ja puolen viikon matka Sambiaan ja Etelä-Afrikkaan aikavälillä 
22.9.-17.10. osoitti kuitenkin ainakin sen, että puhuminen Afri-
kasta yleisesti on yhtä pahasti väärin kuin puhuminen Euroo-
pasta yhtenä valtiona. Tämä artikkeli on jotain matkaraportin ja 
yleisten väärinymmärryksien kumoamisen välimaastosta.

kanariisiannosta. Annoksen päällä 
oli parasta, kokin käsin poimi-

maa pippuria, mitä olen kos-
kaan maistanut. Totesimme 
olevamme niin kaukana kuin 
pippuri kasvaa.

Viikon aikana oli tutustu-
mista Afrikan luontoon 
joki- ja autosafareiden 
muodossa sekä paljon yh-
teisöllisiä työpajoja. Leiri 
oli myös henkilökohtai-
sen rauhoittumisen aikaa, 
sillä tietoliikenneyhteyk-

siä tai juurikaan sähköä ei 
ollut tarjolla. Päivittäin oli 

mahdollista myös osallistua 
mindfullness-harjoituksiin. Op-

paamme kulkivat leirialueella 
konekiväärit olalla, sillä aluetta ei 

oltu rajattu mitenkään villieläinten 
varalta. Ilta-aikaan taskulamput olivat 

pakollisia eivätkä leijonan karjaisut olleet 
tavattomia. Ensimmäinen leiriaamu alkoi 
sillä, kun asumustemme vieressä käysken-
teli pieni norsulauma. Samalla taisin ihas-
tua Afrikan luontoon.

Aivan toisenlaiseen ympäristöön saavuim-
me, kun lentokone laskeutui Etelä-Afri-
kan Johannesburgiin. Turvallinen tunne 
oli poissa ja kaikki rakennukset ja alueet 
olivat silmiinpistävästi aidattuja, mikä on 
seurausta rotuerottelupolitiikasta. Mat-
kan aikana opimme, että vaikka apartheid 
on kumottu jo parikymmentä vuotta sitten 
ja ihmisten yhdenvertainen asema pitäi-
si olla turvattu esimerkiksi työpaikkojen 
kiintiöiden myötä, riittää työtä vielä vuo-
sikymmeniksi. Moni elää käytännössä yh-
teiskunnan ulkopuolella. Matkan varrella 
kuljimme jopa puolen miljoonan ihmisen 
slummialueiden ohi, ja osa tutustui näl-
kään ja kylmyyteen myös alueen sisältä 
käsin. Ihmisten yhteiskunnallinen lokeroi-
minen sai surkean konkretian.

Unohtumattoman 28-tuntisen Aalto on 
Tracks -henkisen junamatkan jälkeen vii-
meinen kymmenen päivää vietettiin Kap-
kaupungin alati muuttuvassa ilmastossa. 
Ohjelmassa oli esimerkiksi yritys- ja yliopis-
tovierailuja. Itse osallistuin neljän päivän 
energiaexcursiolle Etelä-Afrikan kansalli-
sen sähköntuotantoyhtiö ESKOM:in kans-
sa, mihin sisältyi esimerkiksi vierailu Afri-
kan mantereen ainoassa ydinvoimalassa. 
Viihteellisemmästä sisällöstä vastasi esi-
merkiksi matka viinitilakierrokselle maail-
mankuulle Stellenboschin viinialueelle sekä 
kierrokset Hyväntoivonniemen maisemissa.

Ikimuistoinen ja silmiä avaava reissu lop-
pui kuitenkin ennen pitkää. Silmien eteen 
oli avautunut kaksi täysin erilaista valtiota. 
Toisen kaupungit olivat kuin länsimaisia 
metropoleja, joiden varjopuolelta avautuu 
vaiettu syvä juopa ja kurjuus kansanryh-
mien välillä. Toinen taas hurmasi luonton-
sa avulla ja näyttäytyi silmiini eteläisen 
Afrikan potentiaalisena tiikerivaltiona, jos 
valtionjohto saataisiin toimimaan ja länsi-
maiden riistopolitiikka mannerta kohtaan 
helpottaisi.

Aalto in Africa -projektista tehtävä matka-
julkaisu ilmestyy tammikuussa 2014 Aallon 
kampuksille.
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Inkubiitti vaihdossa // Henni Auvinen

Vietän tämän syksyn vaihdossa Lyonissa 
koulussa nimeltä INSA (Institut National 
des Sciences Appliquées de Lyon). Lyon on 
Ranskan toiseksi suurin metropolialue, joka 
sijaitsee Alppien läheisyydessä. Kauniin kau-
pungin poikki virtaavat Rhône- ja Saône-joet. 
Lyon on erityisen tunnettu ruuastaan. Paikal-
listen bouchon lyonnais -ravintoloiden eri-
koisuuksia ovat muun muassa sisäelimet, ja 
Beaujolais Nouveau -viini tulee tältä alueelta. 
Lyonilaisten sanotaan olevan rennompia ja 
ystävällisempiä kuin pariisilaisten, mikä on 
kyllä totta. 
Ranskaan halusin ensisijaisesti oppiakseni 
kieltä. Elokuun lopussa alkoi noin neljän vii-
kon ranskan kielikurssi, joka osoittautui tosi 
hyödylliseksi. Sen aikana järjestettiin paljon 
ohjelmaa, kuten retkiä läheisiin kyliin ja tu-
tustumista Lyoniin. Muihin vaihtareihin tuli 
eniten tutustuttua juuri kielikurssin aikana. 

Opiskelu täällä on aivan erilaista kuin 
Suomessa, tuntuu kuin olisin lukioon 
palannut. Tunneilla on läsnäolopakko, 
ja luentoja on melkein joka päivä aamu-
kahdeksasta iltakuuteen – tosin itse en 
onneksi joudu viettämään koululla ihan 
noin paljon aikaa. Urheilu kuuluu pakol-
lisena aineena opintoihin. Kampuksella 
toimii myös paljon erilaisia opiskelijajär-
jestöjä, mutta samanlaista teekkarikult-
tuuria kuin Otaniemessä ei täältä kuiten-
kaan löydy.
Vaihtareille on tarjolla paljon kaiken-
laista toimintaa. Joka torstai paikallinen 
opiskelijajärjestö järjestää kampuksella 
bileet, ja myös Erasmus-bileitä on vii-
koittain. Näiden lisäksi järjestetään eri-
laisia retkiä, itse kävin esimerkiksi tutus-
tumassa Beaujolais Nouveau -viinitilaan. 
Lyonissa on monta yliopistoa, joten myös 
kansainvälisiä opiskelijoita täällä riit-
tää. Eniten vaihtareita on Espanjasta, 
Saksasta, Kiinasta ja Etelä-Amerikasta. 
Parasta täällä on ollut juuri muihin vaih-
tareihin ja erilaisiin kulttuureihin tutus-
tuminen sekä kielitaidon kehittyminen.

Syyskuun lopusta asti olen ollut vaih-
dossa Saksan läntisimmän kaupun-
gin Aachenin teknillisessä yliopistossa 
RWTH:ssa (Rheinisch-Westfälische Te-
chnische Hochschule). Aachen on todel-
la viehättävä opiskelijakaupunki Drei-
ländereckellä eli kolmen maan, Saksan, 
Hollannin ja Belgian, rajalla. Aachen on 
tunnettu sen kuumista rikkipitoisista 
terveyslähteistään, ja siksi kaupunkia 
kutsutaankin usein nimellä Bad Aachen.

Opiskelut Aachenissa ei juurikaan eroa 
Suomen käytännöistä. Luennoille ja las-
kareihin ei yleensä tarvitse osallistua, 
jos ei niin itse halua. Opiskelujen ohella 
olen tietenkin päässyt nauttimaan myös 
saksalaisesta kulttuurista oluineen ja 
makkaroineen. Vaihtareille järjestetään 
täällä paljon ohjelmaa. Muun muassa 
maanantaisin on joka viikko Erasmus 
Social Drink, missä voi hengailla ja tu-
tustua muihin vaihtareihin. Pub crawle-
ja eli meille tutummin approja on myös 

järjestetty tiheään, joten Aachenin mo-
net baarit ovat kyllä tullu tutuiksi. Eri-
tyisen hauskaa on ollut myös tutustua 
ihmisiin eri puolilta maailmaa ja todeta, 
että jotkut vielä oikeasti luulevat, että 
Suomessa kävelee jääkarhuja kaduilla ja 
että joudumme viettämään koko talven 
lukittuina sisällä, koska ulkona on liian 
kylmä liikkua!

Ehkä mieleenpainuvin tapahtuma on 
ollut kuitenkin karnevaalikauden ava-
jaiset Kölnissä. Kaikki ihmiset olivat 
pukeutuneina karnevaaliasusteisiin. 
Hulinasta tuli hieman mieleen Suomen 
vappu, koska kadut olivat täynnä villisti 
riehuvia ihmisiä! Mutta kuulemma vielä 
paremmat bileet tulee olemaan helmi-
kuussa karnevaalikauden päättäjäisissä. 
Niitä odotellessa voinkin nauttia Aache-
nin kuuluisista joulumarkkinoista ja 
Glühweinista eli saksalaisesta glögistä:)

Grüße aus 
Deutschland!

Bonjour 
de France!

1514
Parc de la Tête d’Or, kampuksen lähellä oleva valtava puisto, jossa on myös eläintarha.

Rhône-joki, taustalla Fourvièren kukkula.
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RekomBIOnaatio 2013

Kaikkiin tapahtumiin ei vain pääse, ei edes jokaiseen. Erityisesti harmittaa, kun 
näin käy suuren ja mahtavan Rekombionaation kohdalla. Koska kyseinen spektaak-
keli meni itseltäni tänä vuonna suurilta osin sivu suun, päätin eläytyä rekotunnel-
miin jäljestä pitäen kuvien avulla. Ohessa siis enempivähempi todenmukaisia spe-
kulointejani tänä vuonna Otaniemessä järjestetyn Rekombionaation tapahtumista.

Turkutamperelaiset istutettiin piakkoin Otaniemeen saapumisensa jälkeen 
kuuntelemaan Startup Saunalla muutaman startup-yrityksen esittäytymistä. 
Eturivin innostuneista ilmeistä päätellen esitykset olivat varsin inspiroivia. 
Riemastusta saattoi aiheuttaa myös ihkaoikean version lisäksi paikalle pääty-
nyt naamariversio eräästä turkulaislegendasta.

Vuoden 2014 Rekombionaation teema 
oli nurinkurisuus. Kuvassa Turusta meitä 
ilahduttamaan saapunut herra ilmentää 
todellista omistautumista teemalle. Suuren 
bioteekkarikasan sijasta hän sitsaa yksin 
rauhallisissa tunnelmissa. Myös puvun-
takki on keikahtanut väärinpäin. Kaiken 
kruunuksi takin poiskiskaisemisen sijaan 
tältä teemataiturilta onkin hävinnyt alus-
paita. Näin sitä pitää!

Perinteiden mukaisesti järjes-
täjäkilta saa haltuunsa kiertä-
vän Rekopokaalin, jonka tänä 
vuonna luovutti Inkubiolle 
edellisvuoden Rekombionaati-
on järjestänyt Bioner. Kuvassa 
hallitus tuhoaa pokaalin neste-
mäistä sisältöä hyvällä tahdilla. 
Mitä lie juomaan oli ujutettu, 
sillä se näyttää aiheuttavan mie-
lenkiintoisia tanssiliikkeitä ja 
yleistä höpöyttä.

Varsin suosittu tapa soveltaa teemaa 
oli sonnustautua vastakkaisen su-
kupuolen vaatteisiin. Etualan hame-
herra demonstroi, kuinka lyhyiden 
helmojen kanssa säärten tulee olla 
huolella vahattu. Vahausmetodit ai-
heuttavat kohdeyleisössä vaihtelevia 
reaktioita: toiset tykkää, toiset ei. 

Rekospeksin henkeäsalpaavan jän-
nittävä loppukohtaus. Yleisö katse-
lee haltioituneena, kuinka Ah’liisa 
kohtaa julman kuningattaren asee-
naan isänsä lumottu miekka. Apu-
joukkoinaan Ah’liisalla on muun 
muassa Hullu hatuntekijä ja sininen 
perhonen, joka loppujen lopuksi 
pelasti päivän. Kuvassa oikealla nä-
kyvä tiedotusmestari on innoissaan 
havaittuaan yhtäläisyyksiä edellisyö-
nä näkemäänsä uneen.
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JATKUVA HAKU on auki lukukausien aikana
ja se on tarkoitettu 1000 €:n suuruisille ja sitä 
pienemmille  avustuksille.

HAKUKIERROKSILTA voi hakea myös suurempia summia
isompiin projekteihin. Seuraavien kierrosten DL:t:
- su  2.2.2014
- su  23.3.2014- su  23.3.2014

TTER.AYY.FI
FACEBOOK.COM/TTERAHASTO

Käy tsekkaamassa lisätietoja
meistä sivuillamme sekä

tykkäämässä facebookissa!

Rekospeksi lukeutui niihin muutamaan 
juttuun, joihin pääsin osalliseksi Rekovii-
konlopun aikana. Olin siis todistamassa, 
kuinka Bionerin logon lonkero-otus otti kö-
niinsä Ihmemaan harmaalta pupulta. On-
neksi tappio ei jättänyt pysyviä vaurioita, 
vaan heti sunnuntaiaamun etkoilla örvelö 
oli jälleen vauhdissa. Kuten teemaan sopi, 
kukaan ei viimeisenä aamuna koomannut, 
vaan kaikki alkoivat vasta päästä vauhtiin. 
Näihin tunnelmiin ensi vuotta odotellen!

Beer pongia turkulaisit-
tain lauantaiaamun Re-
kosilliksellä. Joukkueessa 
tulee aina olla vähintään 
yksi eläin sekä öljysheik-
ki. Kuvassa näkyvä jouk-
kue yrittää vakuuttaa 
vastajoukkueelle ansait-
sevansa lisäpisteitä kiin-
tiö-öljysheikkinsä kuu-
muuden vuoksi.

Rekon vierailevia tähtiä
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Vuosikurssivertailu
S’napsin toimitus on toimikuntavuotensa aikana pitänyt tarkkaa tilastoa inku-
biolaisten osallistumisesta killan toimintaan. Nyt, vuoden viimeisessä lehdessä, 
olemme päättäneet julkaista analyysin biovuosikurssien välisistä eroista. Tutki-
muksen tulos perustuu kalenterivuoden mittaiseen tarkkailuun, ja osoittaa yksi-
selitteisesti viiden viimeisimmän vuosikurssin aktiivisuuden osallistua Inkubion 
tapahtumiin ja toimintaan.

Yhteenveto:

-Kiltatoimintaan osallistumattomien määrä on yllättävän samanlainen 
vuosikurssista toiseen. Tästä voidaan päätellä, että kiltatoimintaan osal-
listuneet henkilöt eivät yleensä halua jättäytyä kokonaan pois killasta, 
vaikka ikä alkaisikin painaa. Pienenä poikkeuksena kolmannen vuoden 
jälkeen tapahtuva kato, joka voidaan kuitenkin laittaa myös vuosikurssien 
välisten erojen piikkiin.

-Suurin osa killan toimihenkilöistä on ollut vuosikurssia 2011. Tämä ker-
too paitsi tuon vuosikurssin aktiivisuudesta, myös siitä, että halu hakea 
killan toimihenkilövirkoihin on suurin tupsufuksivuoden aikana.

- Noin 55 prosenttia 1.-5. vuoden biolaisista osallistuu jollain tavalla kilta-
toimintaan. Voiko joku muu kilta sanoa samaa?

Tieteellisillä metodeilla suoritetun 
laskutoimituksen jälkeen ihmiset on 
jaettu neljään kategoriaan, ja pistey-
tetty sen jälkeen kategorioittain seu-
raavalla tavalla:

0 - ”Ai kuka?”
1 - ”On sitä näkyny.”
2 - ”Kai se jotain tekeekin.”
3 - ”Se on kyl monessa mukana.”
(Tämän vuoden fukseilla asteikko on 
vain 0-2, sillä heistä ei ole kertynyt 
vielä tarpeeksi tietoa täydelliseen 
analyysiin.)

2009

”Vanhoissa on vielä voimaa!”

2013

”Meistä kuullaan vielä!”

2012

”Meitä ei sovi unohtaa!”

2011

”Se suurin ja kaunein!”

2010

”Takana loistava tulevaisuus!”

Keskimmäisellä kehällä 2013 ja uloimmalla 2009.
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Valmistuneet

Nais-Taneeli
Kysymys: 

Onko kuusi tuntia tulemista liian pitkä 
vai liian lyhyt aika, vaiko juuri sopiva? 

Vastaus:
Anneli kaipaisi hieman lisätietoa siitä, mil-
laisesta tulemisesta ja millaisissa olosuh-
teissa kysyjä puhuu. Kaikkihan on tietenkin 
suhteellista. Kuusi tuntia tulemista yhteen-
sä koko elämän aikana kuulostaa melko 
lyhyeltä ajalta. Kuusi tuntia jonkin yksilö-
kohtaisen aikavälin sisällä lienee sopiva 
määrä. Kuusi tuntia tulemista yhtäjaksoi-
sesti voi puolestaan olla kohtalokasta, jopa 

tuskainen pieni kuolema. 

Kysymys:
Jos sinulla on kiire aamuisin, jät-

täisitkö ennemmin meikkaamatta 
vai syömättä aamupalaa? 

Tiedän että aamiaisen syöminen on 
ehdottoman tärkeää, mutta minä 
itse meikkaan aina ensiksi ja sitten 
syön jos jää aikaa:D 

Vastaus:
Anneli ei myönnä ikinä joutuvansa 
tilanteeseen, jossa moinen opti-
mointi tulisi suorittaa. Anneli voi 
kuitenkin sanoa sanasen sen rat-
kaisusta. 

Tämähän on erittäin huonosti mää-
ritelty optimointiongelma. Pää-
tösmuuttujien joukko on osittain 
irrationaalinen ja puutteellinen 
(vaihtoehtoina voisi olla myös esi-
merkiksi “en syö enkä meikkaa”, 
“en lähdekään minnekään”, “teen 
molemmat ja myöhästyn” ja luke-
maton liuta muita), rajoitteita tai 
sakkofunktioita ei tunneta (mitä 
seuraa meikkaamatta jättämisestä, 
mitä myöhästymisestä, paljonko on 
aikaa jne.) ja muutenkin ongelmas-
sa on liikaa satunnaisprosesseja 
(nousiko sängystä oikealla vai va-
semmalla jalalla, onko lempipaita 
pyykissä, kulkiko Neptunus yöllä 
Saturnuksen ohi, missä vaiheessa 
kiertoa Kuu on jne.). Aivan lineaa-
risilla menetelmillä tästä tuskin 
selvitään. Anneli suositteleekin 
syventävien optimointi- ja koneop-
pimiskurssien käymistä tämänkal-
taisten ongelmien ratkaisemiseen, 
vaikkei näilläkään opittujen mene-
telmien menestyksestä ole takuita.

Kysymys: 
Hei anneli 

Minulla on pieni kysytys. Ottaisitko mieli-
uummin suitset vai suihin? 

Terveisin, t. 

Vastaus:
Hei t, 

Ratsastuksen ystävänä Anneli ottaa mie-
lellään suitset, jottei ratsu lähde käsistä. 
Suitset ovat muutenkin varsin monikäyt-
töiset, minkä takia Anneli suosii niitä näis-
tä kahdesta vaihtoehdosta. Suitsilla muu-
tenkin ohjataan ratsua. Niillä esimerkiksi 
saadaan ratsu oikeaan asentoon. Suitsilla 
voidaan osallistua myös esimerkiksi vauh-
din kasvattamiseen ja hidastamiseen. Suit-
sien käytön kanssa tulee kuitenkin olla 
varovainen ja harkitseva, ja niitä tulisi 
käyttää vain kevyeen ohjailuun. 

Myös suulla on tärkeä osuus ratsastami-
sessa. Ratsua ohjataan suullisesti erilais-
ten äännähdysten ja ääntelyiden avulla. 

Ratsun ohjaamisessa ja ratsastamisessa 
myös esimerkiksi pohkeilla, painon sijoit-
tamisella sekä lantion liikkeillä ja asennol-
la on tärkeä rooli halutun lopputuloksen 
saavuttamisessa. Myös muut avut ja niiden 
käyttö ovat sallittuja ja suositeltavia. Tar-
peen tullen myös erilaisia välineitä, kuten 
raippoja, voidaan käyttää.

Valmistuneet inkubiitit
Tekniikan kandidaatit

Nurmi Marko
Sairauksiin liittyvät 
systeemidynamiikan sovellukset

Haapala Tuomas
Havainnollistus valokennosta 
langattoman sensoriverkon 
teholähteenä
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