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Pääkirjoitus
Tätä palstaa kirjoittaa S’napsin päätoimittaja Eevi Rutanen
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Historialliset hetket ovat nyt käsillä monessakin mielessä: Luet juuri uudistuneen S’napsin ensimmäistä numeroa, rakas kiltamme juhlii kymmenettä syntymäpäiväänsä, ja äidinkielemme on kriisissä, kun Suomen kielen lautakunta hyväksyi muodon ”alkaa tekemään” kieliopillisesti oikeaksi. Näiden historiallisten tapahtumien
innoittamana haluaisin jakaa muutaman ajatelman historiasta:

1. Historian viitekehyksessä tarkastelu antaa asioille usein perspektiiviä: Kun toistuvan tapahtuman frek-

venssi pienenee, sen historiallisuus kasvaa. Siksi pyöreiden vuosien täyttäminen ansaitsee jokavuotisia
synttäreitä isommat bileet, ja maapalloon törmäävä asteroidi on historiallisesti merkittävä, mutta Cheekin
stadionkonsertti ei ole.

2. Toistojen epätodennäköisyys tai pitkä väli tekee tapahtumasta historiallisen, kun taas asioille, esineille ja

ihmisille merkittävyyttä tuo pitkä ikä. Kauan kestänyt olemassaolo luo asioille ainutlaatuisuuden ja arvokkuuden auran: Luolamaalaukset, antiikkihuonekalut, sekä killan vanhat tädit ja sedät ovat historiallisia, koska
ne eivät ole korvattavissa.

3. Uusilla asioilla on uutuusarvoa, mutta vanhuus tuo tullessaan historiallista painoarvoa. Milloin sitten uu-

tuudenviehätys muuttuu iän tuomaksi arvokkuudeksi, ja terhakkaasta teinistä tulee charmikas seniori? Vasta
toiselle kymmenennelleen kierähtävä Inkubio on jo karistanut yltään suurimmat hypetykset, ja on hyvää
vauhtia vakiinnuttamassa paikkaansa akateemisessa maailmassa.

4. Ihminen käsittelee historiaa yleensä lineaarisella aika-akselilla: Hetki t=0 on maailmankaikkeuden

synty, ja vuosiluku kasvaa oikealle liikuttaessa. Luokittelua rakastavana, mutta varsin epäjohdonmukaisena
elukkana ihminen on kuitenkin keksinyt kaikenlaisia keinotekoisia rajapyykkejä aika-akselin koristukseksi:
Nykyään käytettävän ajanlaskun katsotaan alkavan erään Lähi-idässä eläneen tyypin syntymästä, eli noin
vuodesta 13,8199998 miljardia A.B.B. (After Big Bang). Paradoksaalisella termillä esihistoria kutsutaan
aikaa ennen kirjoitustaidon kehittymistä, eli vuodesta 0 noin vuoteen 13,819999 miljardia A.B.B. Vuodet
13,81999985x109–13,81999994x109 on puolestaan nimetty kiinnostavasti keskiajaksi. Jos siis voidaan olettaa, että tämä väli sijaitsee aika-akselin keskellä, niin meillä kaikilla opinnoissaan hidastelevilla on vielä mukavat 13,8 miljardia vuotta aikaa valmistua.
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5. Ehkä aika ei kuitenkaan ole lineaarista, vaan muistuttaakin muodoltaan esimerkiksi donitsia, omenaa, tai

jotain muuta syötävää asiaa? Silloin niin kutsuttujen madonreikien, eli aikapinnan topologisten oikopolkujen
kautta tapahtuva aikamatkustus olisi mahdollista. Lukuisat populaarikulttuurin ennakkotapaukset aika-avaruusjatkumon sorkkimisesta kuitenkin opettavat, että aikamatkustus ei kannata.

6. Usein kuulee puhuttavan historian lehtien havinasta. Onko his[1] Alexander Jamieson: Celestial Atlas, 1822

toria siis sittenkin puu, eikä lineaarinen jana tai topologinen donitsi? Tällaista puisevaa historiatematiikkaa tapailee Antti Tuisku koskettavassa kappaleessaan Juuret: ”Me istutettiin yhdessä puu / Sen
oksille linnut laskeutuu / Mun juuret, ne ovat täällä maassa syvällä”.

7. Etymologisesti historia on varsin miehekäs tapaus: ”His
story” oikeuttaa vain testosteronia erittävät luontokappaleet
historiankirjoituksen materiaaliksi. Poikkeuksellisen suuren kauniimman sukupuolen edustajistonsa vuoksi Inkubio onkin tehnyt
herstoriaa miesvaltaisissa teekkaripiireissä.

8. Huomattavat henkilöt ja tärkeät tapaukset kautta aikain ovat
painuneet historiaan; tallentuneet pölyisiin museovitriineihin ja
hapertuneisiin kirkonkirjoihin jälkipolvien hillottavaksi. En kuitenkaan usko, että Inkubio vajoaa menneisyyden mutasedimentteihin, vaan se tulee jatkossakin surffaamaan historian terävimmällä
aallonharjalla.
Sitaattiguru Winston Churchillin sanoin:

”History will be kind to me for I intend to write it.”
Piilo sti?
i
n
a
a
hum istoria
h
ä
Lisä lla 32!
sivu

[1]
Päätoimittaja historiallisessa
viitekehyksessä
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Puheenjohtajan palsta
Tätä palstaa kirjoittaa Inkubion puheenjohtaja Joonas Tietäväinen

Elämme
jännittäviä
aikoja
ystävät
hyvät

Tällä hetkellä tapahtuu järisyttäviä asioita monella eri tasolla. Maailmanlaajuisesti
tarkasteltuna voidaan havaita, että Ukrainassa
osoitetaan mieltä, maailmantalous yskii vaikka
kuinka monetta vuotta peräkkäin, ja EST:n ja
AIT:n hakukohteet yhdistyvät pian. Isompien
asioiden lisäksi myllerrystä tapahtuu myös
pienemmällä skaalalla. Jokainen meistä on
jatkuvassa hellän dynaamisessa muutostilassa:
Tälläkin hetkellä apoptoosi tuhoaa lukemattomia soluja kehostani. Telomeerini lyhenevät.
Aikani hupenee. Onneksi aina löytyy aikaa
vielä yhdelle vuodelle killassa!

Apoptoosi on myös killalla edessä. Apoptoosin
vaikutus killalle ei onneksi ole yhtä tuhoisa
kuin solujen tapauksessa, vaikka killan toiminta
lamaantuukin muutamaksi päiväksi tapahtuman jälkeen. Tänä vuonna juhlitaan Inkubion vanhenemista kahta koreammin ja järisyttävämmin, kun rakas kiltamme täyttää huikeat 10 vuotta!
Historiallista juhlavuotta täydentää sopivasti myös Inkubion 10-vuotishistoriikin julkaisu vuosijuhlan yhteydessä. Tätä teosta varten perustettu historiatoimikunta on viettänyt suunnattoman paljon aikaa käyden läpi vuosien saatossa kertyneitä asiakirjoja. Vaikka en ole valmista
tuotosta vielä nähnyt, uskallan väittää sen olevan ehdottomasti lukemisen ja hankkimisen arvoinen jokaiselle inkubiitille sekä muille, joita kiinnostaa nuoren killan kehityksen alkuvaiheet.

4

Oma vuoteni on alkanut erityisen järisyttävästi. Tammikuun aikana on vaihdettu kilta, hallitus
sekä opintoneuvosto. Tätä kirjoittaessa neuvostokin aloittaa vaihtumisriittinsä alle vuorokauden päästä. Jatkuva vaihtaminen on vaikuttanut minuun noin
tuhannen auringon voimalla, kuten nykynuoret sanovat.
Aurinkovoiman hallinta yhdessä puheenjohtajan tehtävien
opettelun kanssa on ollut aikaa vievää, mutta antoisaa.
Nykyajan globalisoituvassa yhteiskunnassa killan puheenjohtajalla on kasvavan tärkeä merkitys. Tätä suurta
merkitystä kuvastaa elämääni voimalla syöksynyt
puheenjohtajan nuija, joka edustaa puheenjohtajalle
samanlaista voimaa ja valtaa kuin Mjölnir Thorille.
Kun lähdin kirjoittamaan tätä tekstiä, lupasin itselleni
sekä parille muulle henkilölle, että en kirjoittaisi
geneeristä alkanutta vuotta hehkuttavaa
soperrusta. Metsäänhän se meni. Viileän
ulkokuoreni sisällä velloo nimittäin
suunnaton innostus tulevaa vuotta
kohtaan, mitä en malttanut olla
vuodattamatta tähän tekstiin.
Tätä innostusta ei helpota
lainkaan se, että ympärilläni on vähintään yhtä
paljon intoa pursuava
joukko hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä.
Tästä vuodesta tulee
eeppinen!
Teidän,
Joonas

Eevi Rutanen
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Inkubiitti vaihdossa

INKUBIITTI
VAIHDOSSA:
B E L G I A
Teksti ja kuvat: Tuomas Haapala

En ole oikein jaksanut lukea toisten vaihtoraportteja, varsinkaan pitkiä. Olenko tässä
suhteessa poikkeusyksilö? Luullakseni en.
Siksi tässä teille kuvia! Pari pientä ajatelmaa voisin jakaa.
Tyhmää oli, että jouduin olemaan pitkään naisestani erossa. Pariutuneille varauksella.
Rahaa meni vuoden aikana aika paljon. Varsinkin jos matkustelee.
En suosittele opiskelemaan juuri minimirajaa
enempää. Minimi on 40 op / lukuvuosi.
Flaamin kielessä on mahtava superkäytännöllinen sana, alstublieft. Se tarkoittaa samanaikaisesti please, ole hyvä, kiitos ja yleisesti ottaen
kaikkea, mitä kohtelias käyttäytyminen vaatii.

1.

Belgialaisia oluita on kuulemma noin 1200 erilaista, ja otinkin eräänlaiseksi vaihtohaasteeksi
mahdollisimman monen tällaisen maistamisen.
Kymmeneen kuukauteen mahtuu monta päivää, ja erilaisia koetettuja oluita kertyi matkan
aikana yli 200.

Aalto-yliopiston
Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian
bioinformaatioteknologian opiskelijoiden
opiskelijoiden kiltalehti
kiltalehti
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Inkubiitti vaihdossa

Vaihtovuosi muistuttaa siinä
mielessä fuksivuotta, että kaveristo menee hetkessä kokonaan uusiksi. Uusiin mahtaviin
ihmisiin tutustui etenkin alun
vaihtaribileissä, kursseilla ja
näissä kuvissa näkyvissä killassa ja asuinkommuunissani.
Vaihtokavereista pidän yhteyttä nykyään kymmenkuntaan.
Tulevaisuudessa, omistaessani
pahan ja epäeettisen biofirman,
aion ottaa verkostoitumisen
hyödyt käyttöön; nykyään tunnen nuoria lakimiehiä Saksasta,
Italiasta ja Ranskasta. Lisäksi
käytän erään kanssani samassa
kerroksessa asuneen tanskalaisen psykologin palveluita lähes
päivittäin.
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TULEVAISUUDESSA, OMISTAESSANI PAHAN JA
EPÄEETTISEN
BIOFIRMAN,
AION OTTAA VERKOSTOITUMISEN
HYÖDYT KÄYTTÖÖN.

2.
Huoneeni oli kattokerroksessa. Vuokra 250
euroa kuussa. Maisemat olivat sängyn päältä
katsottuna aika kivat. 25 neliön huoneeseeni
mahtui myös yksi kämppis.

3.
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4.

Inkubiitti vaihdossa
Yliopistolla opiskelin biolääketieteellistä
tekniikkaa ja mikroelektroniikkaa. Hämmentävintä oli käyttää datankäsittelykurssilla riippumattomien komponenttien
analyysiä päällekäisten ääniraitojen erottamiseksi toisistaan ja löytää tuloksena Tapani
Kansa laulamassa ikivihreää kappaletta Varpunen jouluaamuna.
Insinöörit oli eristetty keskustassa opiskelevista humanisteista kaupungin laitaan Heverleen kampukselle. Yliopistorakennukset
olivat muutoin tavanomaisia, mutta arkkareille ja insinöröinnin laitoksen hallinnolle oli
suotu tämä astetta inspiroivampi ympäristö.

Onneksi kaverit
pitivät usein
oluenmaisteluurakassani seuraa.
Lisäksi prosessin
vauhdittajana toimi
kommuunistani reilun
sadan metrin päässä
sijainnut Leuvenin
vanha toriaukio,
Oude Markt, ja
sen yli 30 pubia.
Paikalliset kutsuvat
aukiota Euroopan
pisimmäksi baariksi.

MINÄ

5.
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6.
8

7.

Belgian sisällä matkustelu oli erittäin
halpaa, joten tein useita päivämatkoja
Flanderin alueelle. Eniten pidin Gentistä, josta on peräisin tämä Belgian vahvaa pyöräilykulttuuria havainnollistava
parkkipaikka fillareille.

Myös Leuvenin keskustassa
riitti kaunista kaupunkikuvaa.
Esimerkiksi vanhan raatitalon
nykyinen pääasiallinen tehtävä
lienee näyttää hyvältä.
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8.

PARIISIINKIN OLI
TARKOITUS MENNÄ,
MUTTA PÄÄTIN
JÄÄDÄ RAJALLE
OKSENTELEMAAN.

Monien kavereideni suosikki oli Brugge. Se
mainittiinkin taannoin Lonely Planetissa yhtenä maailman kauniimpana kaupunkina. Omasta
mielestäni se oli siksi aika turistoitunut.
Myös toisiin maihin matkustaminen oli edullista etenkin bussilla. Kävin vaihdon aikana
Saksassa, Englannissa ja kuvan Luxemburgissa.
Pariisiinkin oli tarkoitus mennä, mutta päätinkin viime hetkellä jäädä rajalle oksentelemaan.
Oh, merde!
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9.
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S’napsi testaa: Pizzat

S’napsi testaa
Z

Salam Mumbai

i

Z
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P

T

I

Oravannahkatori 3, Tapiola
+358 9 58400200

22

32

8,50 / 8,50

“Ollaan tunnin sisällä siellä, tunnin sisällä,
tunti tunti. Tunti.”
Vampire Special

PAR
AS
PIZ
ZA!

• katkarapu
• kinkku
• mustapippuri

Teksti: Toimitus • Kuvat: Minja Axelsson
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21

Erikoisuus

• salami
• sipuli
• valkosipuli
• tuplajuusto

”Reilusti juustoa!”
”Hei tää on oikeesti ihan freesi!”
”Pippuri on ihanan pippurista.”
”Suolaista.”
”Hyvä, että valkosipuli ei maistu.”
”Tähän pippuriin kyllästyy.”
”Hyvää tomaattia!”
”Ei oo hirveesti
tomaattia.” ”Paljon
juustoa, kiva.”
”Kana on kuivaa.”

Fantasia

10

Kiireisen ja kustannustehokkaan
opiskelijan ruokaympyrä koostuu usein
pizzasliceista. Siksi S’napsin toimitus
testasi lukijoidensa puolesta teekkareiden
suosimia pizzapaikkoja.
Testissä tilattiin jokaisesta pizzeriasta
kaksi pizzaa: Paikan erikoinen, sekä neljän
täytteen fantasiapizza, johon pyydettiin
kinkkua, ananasta, tomaattia ja kanaa.
(Niinpä.) Arvosteluihin on merkitty
toimitusaika (min), pizzojen halkaisijat
(cm), pizzojen hinnat (fantasia/erikoinen),
sekä testiryhmän kommentteja tilauksen
sujuvuudesta, pizzojen laadusta sekä
toimituksesta. Vertailua varten toimitus
testasi myös X-tra salamipizzan.

AS
PAR IA!
TAS
FAN

1,30

“Paksuin pohja.” ”Täytteet on käyny tehosekoittimessa.” ”Tästä tulee sanonta
pizzanaama.” ”Vähiten petoksen makua:
Saa mitä tilaa.” ”Musta tää maistuu
raudalta ja vereltä.” ”Pyytämätön oregano!” ”Maukasta halpispizzaksi, 4,5/5.”

Youtube: Jogiin
86 - Testissä Xtra
salamipizza

Salam Mumbailta saatiin kaksi kuittia;
toisessa luki Nordica International ja toisessa Sharmilaz. S’napsin toimitus epäilee
Salam Mumbain rahoittavan turkkilaista
mafiaa.
Salam Mumbain ja Pizza Express Tapiolan
tilaukset saapuivat samaan aikaan. Hämmentynyt Salam Mumbain lähetti lähti
hetkeksi pois etsimään ”oikeaa ovea”,
mutta palasi pian takaisin nolona ja lannistuneena.
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S’napsi testaa: Pizzat

Tapiola Pizza

Pizza Express Tapiola

Tapiolantie 9, Tapiola
+358 9 4123088

Oravannahkatori 3, Tapiola
+358 9 460210

36

32

24

8,00 / 8,50

34

III
8,00 / 8,50

Halusi tarkastaa moneen kertaan, että oli
saanut tilaajan puhelinnumeron oikein.

Kuuli aluksi fantasiapizzan täytteiksi
tonnikala-smetana-kala. Osasi tarkistaa
tilaajan numeron puhelimesta.

Tapiola Special

Special Smetana

• aurajuusto

• smetana

• aurinkokuivattu
tomaatti

• tomaatti

• jalapeno

• kebabliha

• jalapeno

• kebabliha

• fetajuusto

• pekoni

• sipuli

• pepperoni

”Haisee oksennukselta.” ”Mikä tätä pizzaa
vaivaa?” ”Mä en haluu mennä lähelle
mittaamaan.” ”Mitä jos vaan heitetään tää
pois?” ”Eka kerta kun skippaan pizzan.”
”Tomaatit maistuu rusinoille.” ”Haluun
uuden lautasen.”
”Paljon täytteitä!”
”Työläs pohja.”
”Hyvää kanaa!”
”Kinkun teollinen
maku puuttuu, eli
ei maistu ollenkaan.”
”Kinkun suutuntuma
on jauhoinen.”

”Täs on kaikkee.” ”Kebu on hyvää!” ”Smetana löllöttää tän.” ”Yllättävän hyvää!”
”Taikinainen.” ”Valkosipuli peittää kaiken.”
”Liian isot jalapenot.” ”Mä en saanu yhtään jalapenoa eikä ne ollu tulisia.” ”Liian
vähän fetaa!”

EEN
PUH E!
AIH

Pizzalähetti ei osannut suomea, vaan kävi
koko keskustelun saksaksi. Kuitti oli käsinkirjoitettu.
Tapiola Special kirvoitti runsaasti kuvailuja: ”Pizzojen Bäska”, ”Venäläinen ruletti
-pizza”, ”Kokin lemmikkikani on ripuloinu
tähän”, ”Toimii huulirasvana”, ”Oon aika
varma, että saan hepatiitti C:n”, ”Meil
oli intissä leiri, missä sukat hais pahalle”,
”Kauhee hiki. Mun keho puolustautuu!”
jne. Henkka tykkäsi.

”Vähän makee.”
”Aika mieto.”
”Tosi teollinen
kinkku!” ”En haluu
tietää mistä tää
liha on, vaikka
maistuukin hyvältä.””Sopiva pohja.”
”Eikä kun liian sitkee!”
”Vähän kanaa.”
Osoite on sama kuin Salam Mumbailla, mutta puhelinnumero on eri. Lähetit
saapuivat samaan aikaan, mutta eivät
vaikuttaneet olevan tietoisia kahdesta tilauksesta, sillä toinen poistui hämmentyneenä tilanteesta. S’napsin toimitus epäilee pizzakartellia.

NAMI
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S’napsi testaa: Pizzat

Leppävaaran pizzapalvelu

i

Itsehallintotie 6, Leppävaara
+358 9 586 4778

Erikoisuus

56

32

II

36

34

KAL

LEIN

!

9,60 / 9,90

Tilaus sujui nopeasti, suorastaan viileästi.
Testaajan kommentti: ”Meni alas kuin
roiskeläppä.”

”Käykö Pepsi?”
(Toimitus suosittelee tätä Pepsin uudeksi
sloganiksi.)

KEVYT Chiken Barbaque [sic]

Yöjalka

• ananas

• kinkku

• broileri

• jalapeno

• sipuli

• katkarapu

• kevytjuusto

• valkosipuli

• mozzarella

• smetana

VYT
”KE TOH
VAI TO”
EH

Fantasia

Muurarinkuja 1 B, Leppävaara
+358 9 42891041

6,00 / 6,00

• barbaque-kastike [sic]
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Leppävaaran Kuningas

• salami
• tuplajuusto

”Ihan hiiltyneet reunat!” ”Barbaquet on vaan ruikittu ympäri!”
”Spruit!” ”Taas aika makee.”
”Teollinen grillisoosi.” ”Ihan perushyvä.” ”Onks tää muka kevytjuustoa?”

”Tähän on tultu.” ”Näyttää isolta piirakalta.” ”Näyttää isolta bukkakelta.” ”Smetana on ällöä kun se jähmettyy.” ”Maistuu
kalalta!” ”Jättää suuhun rasvapinnoitteen.”
”Valkosipulifetissi!” ”Tulisuus on ok.”

”Tääkin on vähän
palanut.” ”Vaan 5
tomaattia, mutta
ne kaikki on hyviä.”
”Mehukas, nami!”
”Täs on oreganoa!
Eikun se onkin
nokea.”
”Ohut pohja on jees!”

”Ei me tilattu tähän
valkosipulia!”
”Isoja palloja
kaikkea.”
”Kerrankin
tarpeeksi
tomaattia!”
”Oudon
muotoinen.”
”Mä en jaksa enää syödä.”

Leppävaaran Pizzapalvelun lähetti osasi
matikkaa oma-aloitteisesti.

Pepsi Maxin sijaan toimitettiin tavallinen Pepsi.
Kiireisen oloinen pizzalähetti ei antanut kuittia,
koska ”koneesta oli akku loppu”. Paiskasi oven
kiinni testaajan nenän edestä.

2.
SIJA
!

Tyylikkäät nettisivut, joiden vakavastiotettavuutta kuitenkin vähensivät hilpeät kirjoitusvirheet. Testin ainoa pizzapaikka, joka tarjosi
kevytvaihtoehtoja. Toimitus epäilee, että keveyttä pizzaan toi lähinnä juuston vähyys, eikä
sen energiasisältö.
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S’napsi soitti testin aikana myös Otaniemi
Pizzaan. Puhelun aikana selvisi, että pizzeria
oli juuri saanut tilauksen samasta numerosta. Siis ilmeisesti myös Otaniemi Pizza ja Tapiola Pizza harrastavat testissä ilmennyttä
pizzerioiden yhteishallinnointia. S’napsin
toimitus seuraa tilanteen kehittymistä.

AYY tutuksi: Kiltakummi Niko Ferm

AYY TUTUKSI
Juttusarjassa perehdytään Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan toimintaan.

Nimi: Niko Ferm
Oma kilta: SIK, korkeakoulu-uudistuksen
jälkeen AS, pääaine siirtyy tietotekniikan alle
Ikä / Vuosikurssi: 29 / IV
Rooli AYY:n hallituksessa: Järjestöt ja viestintä, sekä tilat ja palvelut (esim. yhdistystilat)
Lempiväri: Vihreä
Toteemieläin: Sammakko. Ensimmäinen
pelinickki froggis keksitty serkun valtavasta
posliinisammakosta
Lempidrinkki: Tom Collins, oikein tehtynä
Lempifestari: Summer Sound, toivottavasti
tulevaisuudessa Tomorrowland
Lempi-Pokémon: Pikachu
Teksti: Henrikki Soininen • Kuva: Niko Ferm

Miten päädyit hallitukseen?

Fuksivuonna olin killan toiminnassa tietysti, mutta lähdin myös
heti AYY:n toimintaan mukaan.
Siitä saakka olen tehnyt erinäköisiä hommia AYY:llä joka vuosi,
mm. jaoston vetämistä. Hallitus
oli looginen seuraava askel, pääsin
hommaan joka kiinnostaa itseä ja
tarjoaa haasteita.

Kiltakummin kädet ovat aiemmin olleet mm. Hyvät, hellät
ja hienovaraiset. Millaiset ovat
sinun kätesi?
Näppärät ja tehokkaat, mutta
huolehtivaiset.

Mitkä ovat tavoitteesi kiltakummina?

Tutustua inkubiolaisten hehkeään
elämään ja tuoda AYY-tietoisuutta
killalle.

Miten kilta tulee näkemään toimintaasi vuoden aikana?

a) nyt

Kalja vai siideri

b) kiltakummivuotesi jälkeen

Jallu vai kuulalaakeri

Mitä mieltä olet Robinista?

Kirkkaanvihreä vai turkoosi

Tuletko Toosaan?

Ironman vai Captain America

Vuosijuhlamme Apoptoosi.

Sherlock vai Watson

Henkka.
Kaikki inkubiitit.

Kyl sitä kännis voi joraa.

Joo, vaikka en tiedä mikä se on.
Joo! Ehdottomasti, oota haen kalenterin.

Aiotko ikinä valmistua? Milloin?
Ehkä kahden vuoden päästä.

Kuka keksi rakkauden?
Kaija Koo.

Millaisen puun istuttaisit Antti
Tuiskun kanssa?
Hirsipuun.

Joko-tai-kysymyksiä:
Rahat vai kolmipyörä

Tapahtumissa, mahdollisesti kokouksissa, S’napsissa ainakin
tämän kerran.

Rahat

Mikä on mielestäsi parasta Inkubiossa?

Taikki vai kauppis

Aalto vai TKK
Aalto

Kalja

Kuulalaakeri

Kirkkaanvihreä
Ironman

Sherlock

Batman vai Robin
Batman

Jome vai BY
Joutomiehet

PC vai Mac
PC

6 vai 10 kuppia
10 kuppia

SMT vai JMT
SMT

Oletko varattu? Lähdetkö kahville?
En ole varattu, lähden kahville.

Aalto

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti
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Kesätöiden todellisuus

KESÄTÖIDEN TODELLISUUS

Teksti: Anna Äimälä • Kuvitukset: Eevi Rutanen
Uuden vuoden koittaessa alkaa ahkerimmilla ja rahanjanoisimmilla inkubiiteilläkin armoton kesätyön metsästys: Hakemuksia lähetellään toiveikkaana kiinnostavilta kuulostaviin bioalan firmoihin, mutta myös varmuuden
vuoksi niihin tusinatyöpaikkoihin. Varmasti jokainen toivoo opiskelupaikan arvostetussa yliopistossa auttavan,
kun toiveena on vihdoinkin saada mielenkiintoinen työpaikka. Joillain onkin sen verran tuuria, pelisilmää, suhteita, vakuuttava CV tai onnistunut työhaastattelu, että he onnistuvat nappaamaan itselleen kesätyön tunnetusta
oman alan yrityksestä – joskus jo fuksivuoden jälkeen.
Huomattavan useat eivät kuitenkaan moisessa onnistu.
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Pääsin bioIT :llä aloittamista
edeltävänä kesänä töihin pienen
paikkakunnan R-kioskille, jossa jatkoin
vielä kesän jälkeenkin säännöllisen satunnaisesti
opiskelujen ohella. Tavallisen riviärräläisen tuntipalkka
on auttamattoman riittämätön työn kuormittavuuteen ja
vaaditun osaamisen monipuolisuuteen nähden. Työtehtäviin
lukeutuvat käytännössä kaikki kioskin ylläpitämiseen liittyvät ja
liittymättömät tehtävät, kuten tavaratilaukset, kirjanpito, tilitykset,
asiakaspalvelu, lehtipalautukset ja siivoaminen. Monien asiakkaiden
käsityksen mukaan näihin voidaan lisätä muun muassa ihmisgooglena,
karttana ja yleisen turhautumisen purkamisväylänä toimiminen. Jo
pelkästään kassatyöskentelyssä on hallittava esimerkiksi Veikkauksen
laaja pelivalikoima, bussikorttien lataaminen sekä kalastuslupien myynti.
Uusimpana lisänä R-kioskien jo nyt liian moninaiseen palveluvalikoimaan
saatiin Suomen passien luovuttaminen, mikä on hyvä idea ei kenenkään
mielestä.

”TUNTIPALKKA
ON AUTTAMATTOMAN RIITTÄMÄTÖN TYÖN
KUORMITTAVUUTEEN NÄHDEN.”

Työpäivän pituus varioi kuudesta kahdeksaan tuntiin. Palkalliseen työaikaan
voi miltei poikkeuksetta lisätä vähintään vartin sekä työvuoron alkuun että
loppuun, sillä kioskin aukioloaikojen ulkopuolelle jäävää tekemistä on huomattavasti enemmän, kuin sitä varten varatussa vartissa ehtii tehdä. Olin
kioskillani yksin, ja siinä ehti nähdä muita työntekijöitä noin vartin verran
vuorojen vaihdon aikana. Muistutuksia heistä sai enimmäkseen milloin
mistäkin löytyvien - useimmiten vihaisten - post it -lappujen muodossa.
Työkavereiden joukosta löytyi jos jonkinmoista vipeltäjää aina keski-ikäisistä elämäntapaärräläisistä taskurahaa kaipaaviin opiskelijoihin.
Parhaimmillaan ärräduuni on antoisaa asiakaspalvelua, jonka lomassa
ehtii huoletta hoidella muita työvuorolle varattuja askareita, ja useimmat asiakkaat ovat onneksi mukavia. Suurin osa työtehtävistä ei ole
kovin vaikeita, ja kun niiden loputtoman kirjon on kerran sisäistänyt, hommaan rutinoituu nopeasti. Tenttisuman läheisyyteen
varattu työvuoro on kuitenkin omiaan motivoimaan tenttikirjojen äärelle.
Ärrätäti
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”KOIN TYÖN
USEIN EPÄEETTISEKSI JA MORAALITTOMAKSI.”

Opiskeltuani toista vuotta biolla kesätyönhakuni ei
taaskaan tuottanut tulosta, ja päädyin viimeisenä oljenkortenani
puhelinmyyntifirman palkkalistoille. Aloitin työt heinäkuussa ja jatkoin osaaikaisena vielä opintojen ohessa. Tein yleensä seitsentuntista päivää, opiskelujen ohella sitten
muutaman tunnin pituisia vuoroja, ja työssäni myin lähinnä nuorille naisille suunnattuja muotilehtiä
dementoituneille mummoille. Provisioperiaatteella maksettu palkka vaihteli radikaalisti sen mukaan
kuinka pirteältä ja iloiselta onnistuit kuulostamaan, ja millaisen listan tai kampanjan satuit sinä päivänä
itsellesi saamaan. Parina loistopäivänä onnistuin tienaamaan satasen seitsemässää tunnissa, mutta
yleensä ylsin suunnilleen lakisääteiseen minimipalkkaan.
Telemarkkinoinnin perusidea oli, kuten se minulle opetettiin, soittaa hämärin keinoin kokoon haalittuja
yhteystietoja läpi ja resitoida eteeni tyrkättyä nuorison puhetta mukailevaa myyntipuhetta. Tekopirteän
papatuksen sai lopettaa vasta kun luuri lyötiin korvaan, eikä minkäänlaisia vastalauseita kuunneltu.
Työkaverini, jotka olivat lähinnä välinpitämättömiä teinejä tai kouluttautumattomia nuoria aikuisia,
eivät olleet inspiroivaa seuraa: erotuin porukasta jo sillä, että olen käynyt lukion ja osaan lausua sanan
geographic.
Firmalla ei ollut tietoa suoramarkkinointikiellon hankkineista, eikä minulle pystytty tarjoamaan
uskottavaa selitystä siihen, mistä firma oli saanut tietoonsa listoittain puhelinnumeroita,
joista osa oli salattuja. Koin työn usein epäeettiseksi ja moraalittomaksi.
Luuri korvaan

”TÖISTÄ PÄÄSIN
YLEENSÄ SUURIN PIIRTEIN
KUKONLAULUN
AIKAAN.”

Olin viime kesänä kahden
opiskeluvuoden jälkeen lehdenjakajana.
Ajelin autolla ja tungin lehtiä postilaatikoista
alas - siinä koko työnkuvaus. Työpäivä alkoi kello
2:00 aamuyöllä ja jatkui niin pitkään kuin kesti
saada arviolta noin 500 lehteä tilaajilleen, jotka eivät
jakoalueellani maalaiskylässä asuneet kovin lähellä
toisiaan. Töistä pääsin yleensä suurin piirtein kukonlaulun
aikaan.
Näin ”työkavereitani” vain lehdenhakupaikalla, muuten
sain viettää laatuaikaa omien ajatusteni kanssa. Lyhyiden
tapaamisten aikana tuli kuitenkin selväksi, että vakituiseksi
lehdenjakajaksi päästäksesi sinun on oltava antisosiaalinen ja
keski-ikäinen, puheestasi ei saa saada selvää ja ajokorttisi on
oltava peräisin muropaketista.
Parasta työssäni olivat tietenkin rankkasateet, hissittömät
kerrostalot ja ne miellyttävät ihmiset, jotka välttämättä
halusivat lehtensä tien vieressä sijaitsevan laatikkonsa sijasta
kotiovellensa asti, pakottaen minut nousemaan autostani.
Eräänä erityisen mukavana yönä tehtävänäni oli jakaa pelkkien
tilaajien sijasta joka talouteen noin puolen sentin paksuinen
mainoslehtinen. Kolme tuhatta painavaa lehtistä jaettuani
huomasin työpäivän kestäneen kaksi kertaa tavallisen päivän
verran. Palkkakuitin saatuani ilmeeni kuitenkin kirkastui,
kun huomasin saaneeni peräti kolme euroa ylimääräistä
vaivanpalkaksi.
Koko kesän ajan korvani soivat aamuisin huudatettuani läpi
yön radiota niin kovalla, että varmasti pysyin hereillä koko
työajan. Käteni olivat pari kuukautta putkeen pikimustat
ja nukuin joka päivä auringonpaisteen ohi. Työpaikalle
annan yleisarvosanaksi 4,5/5.
Ei maistu painomuste

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti
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Nais-Anneli

Nais-Anneli
Tällä palstalla monissa liemissä marinoitu ihmissuhdegurumme
Nais-Anneli vastaa lukijoiden lähettämiin kysymyksiin.
Ihmissuhteisiin, opiskeluun, elämän tarkoitukseen tai mihin tahansa mieltä askarruttavaan
aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää anonyymisti osoitteeseen vituttaa@inkubio.fi

Tällä kertaa lukijoitamme mietitytti erityisesti Inkubion parinmuodostuspolitiikka.
Kuvitukset: Timo Vehviläinen
Vakava ihmissuhdepohdinta: miksi biolaiset
seurustelevat niin paljon
keskenään? Uusia pareja
näyttää syntyvän harva
se päivä. Toki piristäviä poikkeuksiakin on,
mutta eikö silti olisi syytä
mennä merta edemmäs
kalaan?
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Lisäksi asiaan liittyen:
montako bioparia osaat
nimetä? Nimiä ei välttämättä tarvitse mainita,
vaikka tuskin siitäkään
kukaan pahastuu.
Astrid Tuomitsee

olevia kirjoja ja tekstejä,
jolloin katseen lähelle
tarkennus on luonnollinen ja päälle jäävä tila, ja
kauemmas siristely alkaa
särkeä päätä.
Tähän liittyen biolaiset

ty yhteen, voi yhteistä aikaa ja varsinaisen
seurustelun puolestaan
viettää saman kurssin
luentojen ja koodailujen
parissa, killan tapahtumissa ja kiltiksellä yh-

Inkubion sisällä
kalastus on kuin
onkisi kultakaloja
akvaariosta.

Hei Astrid,
Biolaisilla tunnetusti on
hyvät keskiarvot opiskelujen saralla. Tätä tuskin
saavutetaan ilman laajamittaista kirjojen ja prujujen ym. lukemista. Biolaiset ovat siis tottuneet
katselemaan
lähellä

ovat tunnetusti myös
suorittajia. On tehokkainta ottaa joku läheltä, jolloin säästyy aikaa
ja vaivaa, kun ei tarvitse
killan ulkopuolelta etsiä.
Kun lopulta on päädyt-

dessä hengaillen, eikä
tarvitse käyttää sitä
omaa vapaa-aikaa niin
paljoa.
Anneli kyllä myöntää,
että Inkubion sisällä
kalastus on kuin onkisi
kultakaloja akvaariosta.
Otaniemessä meri on
kuitenkin ihan vieressä,
joten Anneli olettaa,
että tarkoitat merta
edemmäs kalaan lähtemisellä kokonaan Otaniemen
ulkopuolelle
katsomista parin löytämiseksi. Turussa kuulemma elää kolmisilmäisiä kaloja, joten Anneli
suosittelee lähtemään
sinne kokeilemaan kalaonnea.
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Parien lukumäärän ilmoittamista
häiritsee
se, ettei Anneli tarkkaan tiedä, minkälaisten
parien lukumäärä tulisi
kertoa, pareissa kun on
monta eri kategoriaa: jo
eronneet, valmistuneet,
jompikumpi tai toinen
vaihtanut biolta muualle, salaparit, yhden yön
parit, ilmiselvät tulevat
parit… Jos kaikki kategoriat yhdistetään, parien lukumäärä lasketaan
kymmenissä, ja valitettavasti näiden kaikkien
listaus veisi liikaa tilaa
muilta palstan kysymyksiltä ja niiden vastauksilta.
Tulisiko Inkubion perustaa
sisä- ja ulkotoimikunnan
alaisuuteen paritustoimikunta, joka optimoisi killan sisäpuolella tapahtuvia parinmuodostuksia?
Toimikunta voisi laatia
ehdotuslistan suotuisista pareista ja esittää ne
joka vuosi killan vuosikokouksessa. Killan jäsenet
voisivat sitten äänestää
sopivimmat pariutumiset,
ettei vaan kenellekkään
tulisi paha mieli siitä, kun
hänen mielestään epäsopivat parit spontaasti ja
luonnollisesti pariutuvat.
Optimoija

Nais-Anneli
Hei optimoija,

Hei kielitaitoinen,

Annelihan on tunnetusti optimoinnin ystävä,
joten minua ilahduttaa
suuresti se, etten ilmeisesti ole ainoa. Anneli ei
kuitenkaan pidä ehdotuslistoja ja äänestyksiä
parhaana tapana optimiratkaisun löytämiseen.

Annelista on selvää,
että jonkinlaista kielitaitoa ylipäänsä kyllä
tarvitaan
hurmaamiseen. Vastausta siihen,
millainen kieli tähän
parhaiten sopii, Anneli
suosittelee
etsimään
esimerkiksi seuraavista kielitaitoa kuvaavista sitaateista: ”Puhun
sujuvasti hunajaa ja
suutelen ranskaa”, “En
sanakirjaa suhun tarvitse”. Tällaisella kielellä ja
kielitaidolla ainakin Annelin saisi hurmattua.

Se vasta mielen pahoittaisi, kun erillinen toimikunta päättäisi, mitkä
tapaukset ovat suotuisia
ja mitkä muka eivät, ja
kun vieläpä kaikista ehdokkaista äänestettäisiin
toteutettavat parit, ja
jonkun lemppari jäisikin
toteutumatta.
Annelin mielestä paras tapa
mielipahan välttämiseksi
ja ongelman ratkaisemiseksi puolestaan olisi
parituslotto, jossa kaikkien kiltalaisten keskuudesta arvottaisiin kaksi
voittajajäsentä kerrallaan, jotka sitten muodostavat parin (yhden
lottokierroksen aikana
voidaan toki kyllä valita useampiakin pareja).
Koska tässä täysin satunnaisuuteen perustuvassa
menetelmässä ei ole
mielivaltaa, kenellekään
ei pitäisi tulla paha mieli.
Hei Anneli!
Alkuvuodesta kiltahuoneella käydessäni en ole
voinut olla huomaamatta ihmisten kasvanutta
intoa parantaa kielitaitojaan kevättä kohden.
Sohvilta on löytynyt
ainakin ruotsin, saksan,
espanjan, ranskan, C:n ja
pythonin harjoittelijoita.
Kysymykseni kuuluu, uskooko Anneli kielitaidoilla
hurmaamiseen? Jos kyllä,
niin millainen kieli siihen
sopisi parhaiten?
kielitaitoinen

Annelia on pohdituttanut monikielisyys. Onko
heillä monta kieltä? Kykenevätkö esimerkiksi
kaksikieliset hurmaamaan kahta eri henkilöä
samanaikaisesti?
Vai
aikaansaamaan
kak-

pitkästä kielikylvystä.
Jos ei kieli oikein ole
hallussa, Anneli suosittelee opiskelemaan
kielioppia. Jos kaipaa
kontaktiopetusta, kielikeskuksesta
tarvittaessa löytynee taitavia
opettajia kielitaidon ja
kielenkäytön saloihin.

Paras tapa
ongelmien
ratkaisemiseksi olisi
parituslotto.
sinkertaisen hurmaantumisen ja hurmion?
Anneli mielellään kyllä
testaisi
monikielisen
henkilön hurmauskykyä
ja kielitaitoa.
Anneli on lisäksi kuullut
puhuttavan kielikylvyistä, mutta ei oikein ole
ymmärtänyt, mitä ne
ovat. Jos niihin liittyy
yllä kuvatun lainen tai
muulla tavalla hurmiota
aiheuttava kieli ja kylpeminen, Anneli ehdottomasti haluaa päästä
nauttimaan mielellään

Miksei biopareja harrastettu silloin joskus,
kun minä olin vielä fuksi
tai muutoin nuori ja innokas, vaikka niitä nykyään on hurja määrä?
Johtuuko se minusta?
ilmanbiolaistaainiaan68
Hei
ilmanbiolaistaainiaan68,

biopareja on kyllä ollut
julkisestikin aika paljon,
sinun fuksivuotesi sijoittuu johonkin sellaiseen aikaan, kun Inkubio on vielä ollut melko
uusi, tai meillä ei ole
ollut omia haalareita.
Vika on kyllä siis sinussa: olet aloittanut biolla
liian aikaisin. Aikoina,
jolloin kuuluimme Sähköinsinöörikiltaan,
ei
luonnollisesti vielä ollut
mahdollista muodostaa kunnon biopareja.
Kiltautumisen jälkeen
haalarimme olivat kuitenkin edelleen valkeat
vielä jonkin aikaa, mikä
puolestaan
vaikeutti
toisten biolaisten tunnistamista. Vaikka ruskeat haalarit saatuamme alussa ehkä kesti
hieman aikaa tottua lajitovereiden tunnistuksen helppouteen, on
koko ruskeahaalarisen
ajamme kuitenkin jo
ollut biopareja. Jos siis
kuitenkin olet ruskeahaalaristen aikakautta,
olet vain sokea ja vika
on vielä enemmän sinussa itsessäsi.

suurimmat myötätuntoni kokemasi vääryyden johdosta. Siitä
päätellen, että muutaman lähivuoden aikana
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Lukijalahja

S’napsin lukijalahja:
S’NAPSILASIT
Unohda Google Glasses, sillä S’napsi
tarjoaa lukijoilleen nyt upouuden
innovaation: S’napsilasit!
Tuntuuko pääkoppasi tyhjältä?
Eikö ajatustyö suju?
Ulkoista aivotoimintasi S’napsilasien
tehokkaille vara-aivoille ja keskity
nauttimaan kehollisista iloista ilman
kognitiivista päänvaivaa!
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Oletko
kyllästynyt olemaan
samoilla silmillä?
S’napsilaseissa on lisävarusteena
myös sisäänrakennettu silmäpari!
Extrasilmien avulla voit lepuuttaa
omia näköelimiäsi esimerkiksi luennon
aikana, tarkkaavaisen vaikutelmasi
kärsimättä!
Mikäli kuitenkin tahdot nähdä
eteesi, leikkaa irti valkoinen
osio.

S’napsi 1 / 2014
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Lukijalahja

Näin otat S’napsilasit käyttöön:
1. Irrota tämä aukeama varovasti
2. Leikkaa lasit irti ääriviivoja pitkin
3. Aseta S’napsilasit nenällesi
4. Nauti S’napsilasien luomasta
intellektuellista ulkomuodostasi

Jos haluat
maksimoida
hifistelyn tason
ja S’napsilasien
kestävyyden, voit liimata
aukeaman tukevammalle
paperille ennen lasien
leikkaamista!

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknoloian opiskelijoiden kiltalehti
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Hallitus 14

Hallitus
14
Vuoden 2014 hallitus

Fuksikapteeni

esittäytyy! S’napsi

1. Joonas Tietäväinen

1. Niklas Heikkilä

pyysi hallituslaisia

2. Grampa, Zöyns, Jäänas

2. Nikke, Nigge, Nikodemus
mitä näitä nyt joku keksii :D

vastaamaan muutamiin
visaisiin kysymyksiin.
Kysymykset: Roope Vesterinen
Kuvat: Henna Kosonen
20

Puheenjohtaja

1. Nimi
2. Lempinimi
3. Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla, jotka alkavat etunimesi alkukirjaimella.
4. Kerro millaista hallitusvuotta odotat, käyttäen vastauksena vain elokuvan nimeä.
5. Kerro suhteestasi kiltaan,
käyttäen vastauksena vain
musiikkikappaleen nimeä.
6. Kerro itsestäsi fakta, jota
suurin osa kiltalaisista ei vielä
tiedä.
7. Kerro jostain hallitustoveristasi fakta, jota suurin osa
kiltalaisista ei vielä tiedä.
8. Kuinka monta Inkubion
hallituslaista tarvitaan vaihtamaan palanut kiltiksen lamppu? Miksi?
Jokaiselle
haastateltavalle
esitettiin lisäksi personoituja
kysymyksiä.
Jutussa esiintyvät lainaukset
ovat poimintoja hallituslaisten
vastauksista.

3. Jäinen, jännä, jumalainen
4. Kauhea kankkunen (part I,
II & III)
5. Kuohkeet vaahtoo
6. Olen asunut elämäni ensimmäisen vuoden HOASilla.
HOASil eka HOASil vika.
7. Osku valmistaa yllättävän
hyvää kotiviiniä.
8. 0, koska toimarit hoitaa
sen.
Voiko sinulle annettu valta sokaista sinut puheenjohtajavuotesi aikana?
Kyllä. Pahoittelen jo etukäteen.
Kerro asemastasi Inkubion futsaljoukkueen ykkösmaalivahtina.
Olen Inkubion futsaljoukkueen ykkösmaalivahti, kunhan
kroppani pysyy ehjänä. Eli aika
harvoin.
Kuvaile kolmella adjektiivilla,
millainen olet puheenjohtajana.
Hellä, dynaaminen, räjähdysvoimainen

”Olin pienenä
sinisilmäinen blondi
enkeli.”
S’napsi 1 / 2014

3. Nokkela,
nauttiva

normaali

sekä

4. Monty Python and the
Holy Grail (Huikea leffa!) eli
Monty Pythonin hullu maailma
5. Metallican Nothing else
matters
6. Laulan suihkussa tunteella jos tiedän ettei kukaan ole
kuulemassa.
7. Suuri ja mahtava puheenjohtajamme Joonas ei oikeasti
ole syntynyt yli 9000 vuotta
sitten.
8. Ei yhtäkään koska se on jo
vaihdettu säätäjien (tai Matin)
toimesta ennenkuin kukaan
huomaakaan!
Onko olemassa liian huonoa
säätä grillata?
Kun helvetti jäätyy, mutta silloinkin Kraken sulattaa jäät,
eli grillaus jatkuu normaaliin
tapaan.
Minkälainen yleiskuva sinulle
jäi armeijassa tapaamistasi
kapteeneista?
Jaa-a, olihan ne aikas gonahtaneita alkkiksia. Muistuttaa
fuksikippareita Wapun aikana.
Miksi tykkäät fukseista?
Koska heissä on sitä viattomuutta ja intoa.

Hallitus 14

Rahastonhoitaja
1. Emilia Paltta

Sihteeri

Sisä- ja ulkomestari

1. Noora Matilainen

1. Henrikki Soininen

2. [tyhjä] (toim. huom. Norpsukka)

2. Henkka, Henksuli, ”se-joka-sammu-PT-vujuilla”

3. Nuorekas, nimellinen, nönnönnöö

3. Hajamielinen,
hellä

5. Coolio - Gangsta’s Paradise

4. A Good Year

4. Hangover

6. Olen laulanut dueton Paula
Koivuniemen kanssa.

5. Addicted

5. Kuka keksi rakkauden

6. Olen fuksimajuri.

7. Noora on aika lyhyt.

7. Masa on sanonut, että ei
halua kuunnella Robinin kappaletta, koska se on huono.

6. Olin pienenä sinisilmäinen
blondi enkeli

2. Emppu
3. ensiluokkainen,
nen, erisuuri

epävirei-

4. Goldfinger

8. Ei yhtään, sitä varten meillä
on toimareita.
Onko käytössäsi ikinä ollut
yhtä paljon rahaa kuin nyt rahastonhoitajavuotesi aikana?
No comment.
Mihin maahan matkustaisit
mieluiten killan rahoilla?
En minä suostu tuollaisiin kysymyksiin edes vastaamaan,
hyi mitä ehdottelua. (Indonesiaan)
Pidätkö asioita kotona yleensä hyvässä järjestyksessä, vai
sekaisin joka puolella asuntoa?
Järjestyksessä. Järjestyksen
hyvyys on kuitenkin suhteellista.

8. Yksi, Sisu hoitaa.
Miten jatkaisit virkaasi, jos
oikea kätesi murtuisi ja se kipsattaisiin?
Hankkisin itselleni kirjurin,
joka kirjoittaisi kokouksessa
ylös sanelemani asiat. Tämä
olisi ehdottomasti paras keino
ratkaista ongelma!
Kuvaile puheenjohtajan polvea.
Nyt on pakko myöntää, etten
ajan käydessä vähiin ehtinyt
kuvailemaan
puheenjohtajamme polvea livenä. Joudutte tyytymään Inkubion
kuvagalleriasta puhelimellani
ottamaan kuvaan. Kuvan laatu
on erittäin hyvä. Silmänne
vain vääristävät.

”Kun helvetti
jäätyy, Kraken
sulattaa jäät.”
”En aio olla järjestämilläni sitseillä
selvin päin.”

hajoileva,

7. Eräs hallitustoverini osaa
heittää hämmästyttävän hienon voltin SMT:n nurmikolla
pimeässä
8. Kymmenen. PJ delegoi,
Masa makaa sohvalla Nilpotentin kanssa, sihteeri kirjaa ja
6 muodostaa ihmispyramidin
jonka päällä seisten sisu vaihtaa lampun.
Kumpi on tärkeämpää, sisäinen vai ulkoinen kauneus?
Riippuu. Tölkkien ja pullojen
tapauksessa ehdottomasti sisäinen. Esa Saarisen pikkutakin tapauksessa ulkoinen.
Pidätkö kielesi mieluummin sisällä vai ulkona?
Oikeassa seurassa sisällä.
Sammutko mieluummin sisällä
vai ulkona?
Sisällä on yleensä lämpimämpää. Sitäpaitsi tykkään sileistä
lattioista.

Onko sisäreitesi valmis sihteerivuotta varten?

”Olen laulanut
dueton Paula
Koivuniemen
kanssa.”

Juu juu, aina valmiina.
Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti
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Hallitus 14

Isäntä

Opintomestari

1. Joanna Haahti

1. Timo Petäjä

1. Oskar Niemenoja

2. Jonsku

2. Timppa, Timpsu, Timpsukka, Timbe, Timberland, Timpson, Terpson, Tehdas Arska,
Petsku, Juntta

2. Osku

3. Taloudellinen,
tuore

4. There Will Be Blood

3. Joustava, jänskä, järjestelmäriippumaton
4. It’s a wonderful life
5. Puuttuva palanen
6. Mulla on ollu pupu
7. Saaralla on koira
8. Ei yhtäkään. Sitä varten on
kiltiskalat.
Aiotko olla järjestämilläsi sitseillä kokonaan selvin päin?
22

Yrityssuhdemestari

EN.
Kuvaile Inkubion tulevia saunailtoja kolmella adjektiivilla.
Eeppinen, eeppinen, eeppinen.

”Ottaisin vastaan
työpaikan CIA:lta.”

”Lisätään
tekniikkaa myös
lemmikkeihin,
jolloin esimerkiksi
koiran ja jääkaapin
yhdistämällä
kylmän oluen
voisi aina kutsua
luokseen.”

tolerantti,

4. Wall Street - Rahan ja vallan katu
5. Barry White - My First, My
Last, My Everything
6. Aikanaan sain hiuksistani
kiinni kädellä alakautta selän
takaa.
7. Niklas osaa uida.
8. Kuusi. Ensimmäinen tuo
asian esille hallituksen kokouksessa. Toinen laatii tapahtumakuvauksen toimesta
killan nettisivuille ja viikkomailiin. Kolmas lisää hallituksen virkistysbudjettia toimen
takia. Neljäs sulkee kiltahuoneen toimen ajaksi (3-5 pvä).
Viides vaihtaa lampun. Kuudes
tiedottaa kiltalaisia hallituksen onnistuneesta toimesta
kiltalaisten hyväksi.
Miksi pidät yrityksistä?
Koska yrittänyttä ei laiteta.
Olisitko hyvä yrittäjä?
Vaikea sanoa. Voisin ainakin
yrittää sitä.
Voiko ikinä yrittää liikaa?
Ei. Mutta eipä toisaalta sitäkään ole rajoitettu, kuinka
suuresti sen seurauksena voi
epäonnistua.
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3. Oligarkinen, ontelopanosmaisesti räjähtävä krooninen
onnistuja
5. Loreenin kappale Euphoria
6. Soitan bassoa ja/tai kitaraa
kolmessa eri bändissä, joista
ensimmäisessä aloitin ennen
kuin olin koskaan koskenutkaan bassoon.
7. Joonas tietää TV-sarjoja
enemmän kuin IMDB ja on
saanut mm. lähes koko hallituksen noin viikoksi lukittua
sisälle katsomaan Sherlockia.
8. Yksi. Mutta siitä järjestetään silti doodle ja poissaoleville jaetaan sakkoja.
Miten
haluaisit
bioIT:n opintoja?

kehittää

Uusi pääaine Biopets – lisätään tekniikkaa myös lemmikkeihin, jolloin esimerkiksi koiran ja jääkaapin yhdistämällä
kylmän oluen voisi aina kutsua
luokseen.
Kuvaile omia tähänastisia opintojasi kolmella adjektiivilla.
Kuva kertoo enemmän kuin
tuhat sanaa ja tuhannessa sanassa on ainakin kolme adjektiivia:

Timo Vehviläinen

Hallitus 14

Tiedotusmestari

1. Saara

1. Matti

2. Sarppa

2. Masa

3. Silkka, sisältävä, silminnähtävä

3. Mahtava, mieletön, mesotsooinen

4. Sweet Smell of Success

4. Peli on menetetty (vitun
suomennokset)

5. It must be love
6. Olen niin säälittävä, että
toimittajan piti keksiä minulle
vastaus tähän ja seuraavaan
kysymykseen.
7. Isäntä vierailee lähes päivittäin eroottisissa päiväunissani.
8. Puhis on liian tärkeä vaihtamaan lamppuja, isäntä ja
emäntä ovat järkkäämässä sitsejä, sihteeri ei yletä, rahiksen
mielestä tulee halvemmaksi
olla pimeässä, sisä- ja ulkomestari ei huomaa palanutta
lamppua tiskaillessaan likaisia
kahvikuppeja, opintomestari
ei kokouksilta ehdi, fuksikapteeni lupaa lampunvaihdosta
pääaineen fukseille, ja yrityssuhdemestari unohtuu keräilemään sponsseja uutta lamppua varten. Ei sitä lamppua
sitten saada vaihdettua.
Aiotko olla järjestämilläsi sitseillä kokonaan selvin päin?
Tietty, vaihtelevalla menestyksellä
Jos kyllä, tuletko kaipaamaan
alkoholin makua IE-vuoden aikana?
Tosi paljon
Kuvaile Inkubion tulevia sitsejä
kolmella adjektiivilla.
Abaksiaalisia, ablatiivisia ja abrupteja
sori... :D

Keskivertohallituslainen
S’napsi keräsi hallituslaisten tiedot ja muodosti
niiden perusteella keskiarvoisen henkilön. Saammeko esitellä Noksian:
Nimi:
Noksia
Sukupuoli:
60% mies, 40% nainen
Ikä:
21 v., syntynyt 22.4.1992
Nykyisen asuinpaikan etäisyys kiltikseltä:
1150,4m
Lapsuudenkodin etäisyys
kiltikseltä:
39602,7 m
Opintopisteiden määrä:
106

5. Salaisuudet
6. Mulla oli oikeesti 2010 ykkösvaihtoehtona lääkis.
7. Hallitustoverin x poikaystävä on nyhverö. Se hävis.
8. Ei yhtään, sillä joko vahtimestarit tai se yksi kiva siivooja hoitaa. Hallitusta ei kinosta.
Ottaisitko vastaan työpaikan
CIA:lta?
Todellakin
Miksi toimarikortit ovat myöhässä?
Eivät ole, sillä vaalilupauksessa ei spesifioitu killanvaihdon
vuosilukua. Esimerkiksi killanvaihtoon 2069 on vielä runsaasti aikaa.
Miksi et täyttänyt vaalilupaustasi?
En ymmärrä mitä tarkoitat.
Kaikki on täytetty’d, kunnes
toisin todistetaan.

“Osku valmistaa
yllättävän hyvää
kotiviiniä.”
”Matkustaisin
killan rahoilla
Indonesiaan.”

Timo Vehviläinen

Emäntä

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti
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Ve s i m i e s 2 0 . 1 . - 1 9 . 2 .

Vesimiehen tähtimerkki on erityisesti tänä vuonna erilaisten planeettaenergioiden puristuksessa. Ennakkoluulottoman
vesimiehen kannattaa siis olla erittäin valmiina antamaan tsäänssille mahdollisuus.
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Koet yllättävää pahoinvointia pitkän yön päätteeksi
Joudut sopeutumaan uuteen ympäristöön
Kehität uuden tanssiliikkeen vuosijuhlien jatkoilla

T ä hde t
ke rt o va t !

Pääset viimein toteuttamaan itseäsi uudella tavalla

Kalat 20.2.-20.3.

Kalat ovat tänä vuonna siinä mielessä erityisessä asemassa, että Neptunuksen kosminen voima ohjaa tätä merkkiä
hyvin johdonmukaisesti. Anna siis virran viedä itsesi mennessään, ja tee intuitiivisiä päätöksiä!
Käyt Unisportilla enemmän kuin pari kertaa tammikuussa

Teksti ja kuvitukset : Minja Axelsson

Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Tunnet voimakasta epätoivoa erään kurssin ansiosta
Koet yllättäviä makuelämyksiä keittiössäsi
Löydät viimein kauan metsästämäsi harvinaisen haalarimerkin

S’napsin vuosihoroskooppi
paljastaa sinulle, mitä
oikkuja tuleva vuosi tuo
tullessaan.
Vuonna 2014 kuun vetovoima
on kaikkien aikojen huipussaan
sitten vuoden 2006, ja voimakkaat magneettiset tuulet
puhaltavat aurinkokuntamme
läpi, joten aika muutoksille on
poikkeuksellisen otollinen.

24
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Oinas 21.3.-20.4.

Itsenäinen ja jopa luonnonlapseksi luonnehdittava
Oinas löytää tänä vuonna tärkeän puuttuvan palasen
omasta itsestään. Oinaan kannattaa ottaa tämä vuosi
vastaan eheyttävänä ja ennen kaikkea omaa energiaa
nostattavana.
Kohtaat yllättäviä rahaongelmia

HOROSKOOPPIBINGO!

Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Uit Wappuna Ossinlammessa

Rastita tähtimerkksi
ennusteet, kun ne
vuoden aikana
toteutuvat. Saatko
täyden rivin?

Koet uusia tuntemuksia uudessa paikassa
Edistät sinulle merkittäviä hankkeita

Härkä 21.4.-20.5.

Järkevän ja realistisen härän kannattaa tänä vuonna kuulostella omaa luovaa puoltaan.
Tämän mahdollistaa Saturnuksen ja Marsin välinen destruktiivinen interferenssi, joka luo
otolliset olosuhteet oman flow-tilansa kanavoimiseen. Tartu siis haasteeseen!
Harkitset onko valitsemasi ala sittenkään juuri sinulle
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Koet uusia tuulia opintomenestyksessäsi
Otat rohkeasti uuden haasteen vastaan
Kärsit yllättävästä väsymyksestä viikosta toiseen
S’napsi 1 / 2014

Kaksoset 21.5.-21.6.

Vuosi 2014 on Kaksosille hyvin paljastavaa aikaa.
Tällä uteliaalla merkillä on nyt syväluotaavan itseanalyysin paikka. Valmistaudu uuteen omanlaiseen minääsi tutustumiseen ja ennakkoluulottomaan toimintaan tänä vuonna.
Näet erään jo tutun kiltalaisen yllättäen eri valossa
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Päädyt vuosijuhlien jälkeen satunnaisen vastaantulijan matkaan
Löydät uuden katselunautinnon ja uppoudut sen syövereihin kokonaiseksi päiväksi
Koet uudenlaisia oivalluksia erään kurssin ansiosta

R a p u 2 2 . 6 . - 2 2 . 7.

Pysyvyyden ja rauhan etsiminen on tänä vuonna tiukasti Ravun tähtäimessä. Ravun
psyykkisen luonteen ansiosta onkin mahdollista, että tämä herkkä merkki oppii taitavammin värähtelemään harmoniassa ympäristönsä kanssa.
Löydät nuijasi yllättävästä paikasta rankan illan jälkeen
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Luet Cosmopolitan-lehden kannesta kanteen
Sijoitat omaisuuttasi tuntemattomaan avaruudelliseen sijaintiin sitsien jäljiltä
Löydät itsesi keskiviikkoisin kerta toisensa jälkeen samasta tilanteesta samasta paikasta
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L e i j o n a 2 3 . 7. - 2 2 . 8 .

Päättäväinen Leijona saa vuonna 2014 erityistä voimaa Saturnuksen renkaiden aaltopituuden muutoksista. Tätä voimaa hyödyntäen pystyt tänä vuonna yllättäviinkin suorituksiin, joten tartu hetkeen.
Ja aurinkotuulten puhallus takaa, että löydät itsestäsi mitä todennäköisimmin uusia ulottuvuuksia.
Opettelet uuden taidon tehdäksesi vaikutuksen kiltalaiseen
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Pohdit mihin opintosi oikeastaan johtavatkaan
Huomaat haalareihisi tulleen tuntemattomasta alkuperästä peräisin olevia tahroja
Kärsit yllättävästä väsymyksestä viikosta toiseen

Ne i t s y t 2 3 . 8 . - 2 2 . 9.

Kriittisen Neitsyen on syytä höllätä pipoa tänä vuonna, sillä hengähdystauko pingottamiselle
ei ole pahitteeksi. Ota rohkeasti vastaan Neptunuksen kosminen säteily ja anna sen valaa
itseesi nuorruttavaa voimaa.
Stressaat liikaa ennen tärkeää koetilannetta
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Kiinnität huomiota erään assarin rautaiseen opetusotteeseen
Painiskelet elämän tarkoituksen kanssa
Muutos ruokavaliossasi tekee sinusta ärtyisän

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti

Va a k a 2 3 . 9 . - 2 2 . 1 0 .

Vaa’an idealistinen luonne pääsee tänä vuonna toteutumaan melko todennäköisesti jollakin tapaa. Kulje siis silmät ja korvat auki, ja anna rakkautesi loistaa
vapaasti läheisiisi. Nauti elämästäsi.
Huomaat epäonneksesi jonkun tuntemattoman kiltalaisen käyttäneen lempimukiasi
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Eräs luennoitsija saa yllättäen perhoset liihottamaan vatsassasi
Näet vappuna hallusinaatioita
Tutustut kiltiksellä itämaisiin ruokavaihtoehtoihin

Skorpioni 23.10.-22.11.

Tulisen skorpionin on oltava tänä vuonna tarkkana, ja
pidettävä oikukas luonteensa hallinnassaan. Jos kanavoit
korkean energiatasosi oikein, pystyt ennennäkemättömiin
suorituksiin. Vuosi 2014 voi olla juuri se toivomasi risteys
elämäsi polkuun!
Saat hylätyn tenttituloksen
Tunnet irrationaalista vihaa meluavia naapureitasi kohtaan
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Et pääse lääkikseen tänäkään vuonna
Löydät laulukirjastasi salaperäisiä riimuja
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Jo u s i m i e s 2 3 . 1 1 . - 2 1 . 1 2 .

Tänä vuonna on hyvä aika sosiaaliselle Jousimiehelle luoda uusia suhteita. Laajan
ja yleispätevän sosiaalisen verkoston luominen on tänä vuonna Jousimiehelle
ertyinen prioriteetti. Uusien suhteiden myötä pääset löytämään itsestäsikin
uusia puolia.
Jäät jumiin Keski-Eurooppaan yrittäessäsi päästä Välimerelle
Jäät ilman kesätyöpaikkaa
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Vietät ikimuistoisen yön tietokoneesi seurassa hellästi koodaten
Joudut pettymään lähikauppasi tarjontaan

Kauris 22.12.-19.1.

Suoraviivaisen ja käytännöllisen kauriin kannattaa tänä vuonna antaa tilaa uusille kokemuksille ja yllättävillekin tilanteille. Älä siis hätäänny, vaikka et aina olisikaan heti tilanteen
tasalla, kaikki selviää kyllä!
Sairastut kriittisellä hetkellä
Tapaat tumman ja komean muukalaisen
Muutos unirytmissäsi tekee sinusta ärtyisän
Joudut tekemään nopean ratkaisun kahden keskenään ristiriitaisen vaihtoehdon väliltä
Opit löytämään sisäisen voimasi
S’napsi 1 / 2014

Eroottinen kirjoituskilpailu

Kilp

ailu!
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KUTITA MUN TEEKKARITUPSUA
Mitä aina oikeasti haluaisit tehdä kiltiksellä?
Minkälaisia käytännön harjoituksia todella toivoisit kursseilla olevan?
Mistä olet aina kehdannut vain unelmoida kiltaan liittyen?
Kymppivuoden kunniaksi S’napsi julistaa avatuksi eroottisen kirjoituskilpailun! Aiheeksi
voit valita esimerkiksi jonkun seuraavista tai kirjoittaa jollain itse valitsemallasi teemalla,
kunhan se jotenkin liittyy Inkubioon tai Otaniemessä opiskeluun. Valmiit otsikot:
• Assarin tukiopetuksessa
• Ihmisen mittaaminen
• Keppanabussin takapenkillä
• Lakinlaskijaisten pallomeri
• Puheenjohtajan nuija
Kirjoituksesi voi olla muodoltaan esimerkiksi runo tai novelli, kunhan se on sellaisessa muodossa, että sen pystyy painamaan Nekroosissa ilmestyvään seuraavaan S’napsiin. Voit kirjoittaa
omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Stimuloivimmille kirjoituksille luvassa palkinto sekä kunnia
kuulla kirjoituksensa ääneen luettuna julkaisutilaisuudessa! Osallistu kilpailuun lähettämällä
kirjoituksesi osoitteeseen vituttaa@inkubio.fi tai suoraan toimitukselle snapsi@inkubio.fi viimeistään 24.2.2014!
Aikamoista

Nautinnollisia kirjoitushetkiä!
Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti

Fine Dining in Otaniemi

Fine
Dining in
Aalto
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Teksti ja kuvat: Oskar Niemenoja ja Ara Taalas

Gourmet rinnastetaan harvoin opiskelijan lounasarkeen.
Lähdimme kuitenkin rohkeasti kaksi Alkon
kyykkyviinipulloa mukanamme katsastamaan mitä
gastronomisia elämyksiä Otaniemen, Töölön ja Arabian
kampukset tarjoavat. Puolueellinen arvostelu tehtiin
säälimättömällä Itä-Suomen kuuluisinta julkimoa, KolaOllia käyttävällä kolmiportaisella Mikkelin-asteikolla.
•

S’napsi 1 / 2014

Fine Dining in Otaniemi

•

Alvari

Ruokajuomaksi
kassalla
työskennellyt
Natalia osasi
suositella
punaviiniä.
•

Kulinaristinen löytöretkemme alkoi tutusta ja
turvallisesta Alvarin ruokaravintolasta. Arvostelevaksi sotasäiläksi teroitettu kriitikon katse osui
heti aikaa sitten tyhjäksi lypsettyihin maitoautomaatteihin, tuskallisen hitaasti huoneenlämpöistä vettä valuttaviin kraanoihin ja yleiseen istumapaikkojen puutteeseen. Onneksi kulinaristien
hermoja rauhoitti lämpimän leivän päällä sulava
yrttivoi sekä trooppista eksotiikkaa (pätkittyjä
banaaneja) huokuva salaattipöytä, eikä makumatkailijoiden vielä tarvinnut heittää barettia nurkkaan.
Ravintola tarjoili asiakkailleen luomutäysjyväspagettia kinkkukastikkeella sekä broileripyöryköitä höyrytetyllä riisillä. Ruokajuomaksi kassalla
työskennellyt Natalia osasi suositella punaviiniä -

Alvari
Arvosana: Yksi Mikkelin-tähti
Ruokavinksu: Tee salaattipöydästä
poimitusta banaanipätkän kuoresta
näppärä biohajoava hattu kodin
jyrsijälle, kuten hamsterille tai
häkkilinnulle.

tämä osoittautuikin pastan ja valkoviinin liittoon
tottuneiden kriitikkojen tuhahtelusta huolimatta
oikeaksi valinnaksi, sillä ruoka totisesti kaipasi punaviinin tuomaa kaiken peittävää tymäkkää
makua.
Kristallilasit ja pöytähopeat katettuaan kävivät
kriitikot ahnaasti annoksiensa kimppuun, vain
pettyäkseen katkerasti. Maku oli piristävä kuin
opintoneuvojan sähköposti keskiviikko-aamuna,
neutraali kuin Sveitsin valtio, mitäänsanomaton
kuin ruotsalaispoliitikko. Pasta vaikutti al denten sijaan juuri höyrysaunasta tulleelta, eivätkä
pyörykät paljoa pyörineet. Pettyneenä kriitikot
mumisivat alta kulmainsa, ja toivoivat seuraavan
ravintolan tarjoavan jotain muutakin kuin karvaan
pettymyksen ja harmaita hiuksia.
•
Seuraavana listalla oli kauppakorkeakoulun opiskelijaravintola, tuttavallisemmin “Rafla”. Ensivaikutelma oli hämmentävä, sillä ravitsemusliikkeeseen astuessaan oli kriitikoilla vaikeuksia
vakuuttaa itsensä siitä etteivät olleet tunneloitumisilmiön siunauksesta palanneet Alvariin. Rafla
vaikutti täysin identtiseltä edellämaininttuun:
kaikkialla oli havaittavissa eräänlainen air de
l’Amica, eivätkä kauppikseen liityvät stereotypiatkaan täyttyneet. Puku- ja salkkumiehet loistivat poissaolollaan ja kassaneiti laski ruokakriitikoille ylimääräistä vaihtorahaa, vaikka tässä
tilintarkastajien Jerusaalemissa työskentelikin.
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Fine Dining in Otaniemi

Kuvun täytteeksi Töölön Alvarissa tarjoiltiin porokeittoa sekä Lindströmin pihvejä perunamuusilla. Kassan Päivin mukaan saattoi ruokajuomana käyttää mitä vain punkusta rosé-viiniin,
ja tämähän sopi. Heti annoksia tarkastellessaan
barettipäiset sankarit huomasivat jälleen yhden
epäkauppislaisen piirteen ravintolassa: Rafla oli
selkeästi kasvisravintola, vaikkei tätä markkinointivalttina käyttänytkään. Lindströmin pihvin

miehittänyt vahva punajuuriarmeija oli kyydittänyt liharippeet Gulakeihin, ja porot tuntuivat
kuolleen sukupuuttoon kesken poronkeiton.
Muutenkin erityisesti keiton makumaailmaa tuntui vallitsevan pistävä purjo. Siis ei se sunnuntaina kulhoon lentävä, vaan oikea vihannes, perhana. Makumaailman kruunasi lopullisesti lattea
leipäpöytä. Ei tänne pelkän ruoan takia kannata
seutulippua uhrata.

Rafla
Arvosana: Yksi Mikkelin-tähti
Ruokavinksu: Sommittele
salaattipöydän oliiviöljyllä
itsellesi autenttisen kiiltelevä
kauppisjakaus.

•
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Hellän tuliseksi
maustettu ruoka
potki kuin kaksi
toisiaan halaavaa
meksikolaispainijaa kielen
päällä.

Kipsari

•

Kipsarin lounaskunta ei juuri kohotellut kulmiaan kun kaksi ruokahipsteriä saapui baretit
vinossa kattamaan pöytähopeita ja valokuvaamaan annoksiaan. Tämä ei ruokakriitikkoa yllättänyt, sillä Taikin pelkästään kasvisruokaa tarjoileva ravintola uhkuu boheemiutta käytettyine
sohvaryhmineen, likaisine avokeittiöineen ja
nurkassa nököttävine SNES-Marioineen. Ruokalista oli lyhyt kuin taiteilijan uraputki, tarjolla oli
joko kasvismoussakaa tai ruokaisa salaattipöytä. Juomavalinta oli helppo, viinin sijaan ravintola tarjoilee Kukkoa hanasta varsin edulliseen
tuopposhintaan lounaan kyytipojaksi. Täältä on
taiteilijankin helppo lähteä ammentamaan inspiraatiota vaikka aamutuimaan.
Salaattipöydän fetapasta-risotto-papuhaudute
oli Alvari-tason kaaliraasteeseen tottuneelle
varsin iloinen yllätys. Makua oli kuin aromipesäs-

sä yhdeksänkymmentäluvulta asti kypsytetyllä
herkulla ja lopputulos oli hyvää kuin Mikko-kokin
Hollandaisekastike. Usein paatunut toimittaja
saattoi eksyä useiksi haarukallisiksi nauttimaan
ruoastaan Kvarkin ruokalistan palapaistin perään
haikailemisen sijaan. Myös moussaka yllätti kuin
tentti-ilmon deadline. Hellän tuliseksi maustettu ruoka potki kuin kaksi toisiaan halaavaa meksikolaispainijaa kielen päällä. Myös olutvalinta
osui nappiin vehnäoluen täydentäessä teekkarin
ruokaympyrän. Kritiikkiseulaan jäi ainoastaan
moussakan kyljessä tarjottu ruipelosalaatti sekä
jo uunista kivikovana otettu leipä. Pieniä olivat
silti valituksenaiheet, varsinkin kun kassan Jaana-keittäjä kertoi Kipsarin suunnittelevan muuttoa Arabiasta Otaniemeen Taikin mukana. Sen
jälkeen kasvispäivä ei enää rajoitukkaan pelkästään siihen että ruokakomerosta on kaikki muu
kuin kuivanuudelit loppu.
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Kipsari
Arvosana: Kaksi Mikkelin-tähteä
Ruokavinksu: Oluen tinaamisen
voi aloittaa jo keskipäivästä
kun vain perustelee sen itselleen
ruokajuomana.

Viimeisenä kulinarismin bastionina lähdimme
valloittamaan lumisessa Otaniemessä kutsuvana
hohtavaa X-Burgeria. Idyllinen ostarin ja risteyksen väliin sijoittuva konttiravintola rauhoitti heti
uupuneen kriitikon mieltä, ja nosti pintaan hiljaisen toiveen: Olisiko tämä ravintola se mitä etsimme, kolmen Mikkelin-tähden ravintola, Via Dolorosan päätös, pata kultaa?
Maistelimme Hiepp-kokin valmistelemia makkaraperunoita sekä tupla-X-burgeria maitokartongin kera. Viinisuositukseksi näille herkuille
saimme punaviinin. Istumapaikan löytäminen oli
rajallisesta pöytätilasta huolimatta helppoa, sillä
vilkkaimpaan lounasaikaan olimme ravintolan
ainoat paikan päällä aterioivat asiakkaat. Ruokailumme -20 asteen pakkasessa myös herätti
tervettä mielenkiintoa ohikulkijoilta. Ravintolan
miljöö on kompakti mutta toimiva, ja esimerkiksi
kurotusetäisyyden päässä löytyy kaksikin erillistä
roskalavaa. Jäisten ranskalaisten ja suolakurkkujen

X-Burger
X-Burger
Arvosana: Kolme Mikkelin-tähteä
Ruokavinksu: käytä puoli tuntia
seisoneita makkarapaloja jääpaloina
maitokartongissa ja nauti tarkasti
tarjoilulämpöisestä juomasta
hyvällä maulla.

välillä tasapainoillessa jokainen haarukallinen oli
uusi seikkailu. Syömisessä oli myös lapsekasta löytämisen riemua kun jäisten perunoiden sisältä löytyi ruskeita yllätyksiä kuin Kinder-munista ikään.
Tulinen tupla-X-burger täytti odotukset, tasainen
koostumus ja sopiva tulisuus tekisivät 50/50 sikanautaeläimen ylpeäksi uhrauksestaan. Tulinen
kastike oli myös sopivaa vastapainoa umpijäisille
salaatinpaloille jotka koristelivat burgeria kuin
jäähileet. Hyvänä puolena viini oli tarkasti tarjoilulämpöistä ja yllättäen sopi kokonaisuuteen mainiosti. Maito tosin muistutti koostumukseltaan
lähinnä jäätelöä aterian loppupuolella. Arvosana
on kuitenkin selvät kolme tähteä tälle aamuyön
ritarille. •
Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kiltalehti
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historiaa
OSA I
Bioinformaatioteknologia
Teksti: Tuomas Haapala • Kuvat: Shutterstock
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ENSIMMÄISET OPISKELIJAT ALOITTIVAT BIOINFORMAATIOTEKNOLOGIAN
KOULUTUSOHJELMASSA TEKNILLISEN
KORKEAKOULUN SÄHKÖOSASTOLLA
SYKSYLLÄ 2003. NÄMÄ SÄHKÖINSINÖÖRIKILLAN KASVATIT LÖYSIVÄT
NOPEASTI TOISENSA SULAUTUEN TIIVIIKSI YHTEISÖKSI, JA HE PERUSTIVAT
HETI SAMANA SYKSYNÄ BIOINFORMAATIOTEKNOLOGIAN OPISKELIJOIDEN AMMATTIAINEKERHON.
ENSIMMÄINEN PERUSTAVA KOKOUS
PIDETTIIN 13.11.2003, JA ALKUVUODESTA 2004 KERHON NIMEKSI
PÄÄTETTIIN YHDEN ÄÄNEN MARGINAALILLA ALKUPERÄISEN YKKÖSNIMIKANDIDAATTI BITKON SIJAAN INKUBIO. VUOSIEN 2007 – 2008 AIKANA
TÄMÄN AMMATTIAINEKERHON POHJALTA PERUSTETTIIN KILTAUTUMISEN
YHTEYDESSÄ INKUBIO RY – TOSIN
ERILLISEKSI YHDISTYKSEKSEEN. VARSIN AIHEELLISESTI TÄTÄ NYKYISTÄ YHDISTYSTÄ VOIDAAN KUITENKIN PITÄÄ
ENTISEN AMMATTIAINEKERHON SUORANA MANTTELINPERIJÄNÄ.
INKUBIO RY JUHLII SITEN KYMMENETTÄ TOIMIVUOTTAAN! TÄTÄ JUHLISTAAKSEEN S’NAPSI JULKAISEE
VUODEN 2014 AJAN YHDISTYKSEN
HISTORIAA KÄSITTELEVÄÄ JUTTUSARJAA. SARJA PERUSTUU VIITTEELLISESTI MAALISKUUSSA APOPTOOSI
X:N YHTEYDESSÄ JULKAISTAVAAN
KILLAN HISTORIATEOKSEEN, MUTTA
ON HUOMATTAVAN VÄHEMMÄSSÄ
MÄÄRIN TIETEELLISEN TÄSMÄLLINEN
ILMAISUSSAAN JA PERUSTUU OSITTAIN KIRJOITTAJAN SUBJEKTIIVISIIN
NÄKEMYKSIIN.

Sarjan ensimmäinen osa sukeltaa suoraan
bioinformaatioteknologisuuden
ytimeen.
Mistä kaikki siis sai alkunsa? Kuten kaikki
muukin hyvä tässä maailmassa, syntyi ajatus
meidän rakkaasta koulutusohjelmastamme
Ruotsissa, tarkemmin vuoden 2011 syyskuussa Marcus Wallenbergin Liiketaloudellisen
Tutkimussäätiön symposiumissa Tukholmassa.
Liekö kyseessä ollut 9/11:n aiheuttama mielentilan hetkellinen järkkyminen vai Human
Genome Projectin tutkija Leroy Hoodin
mainio luento informaatioteknologian alati
kasvavasta merkityksestä biotieteissä, mutta
TKK:n Sähköosaston laskennallisen tieteen
professori Kimmo Kasken tiedetään palanneen tuolta matkaltaan joka tapauksessa yhtä
koulutusohjelmaideaa rikkaampana. [1]
Olihan bioinformaatioteknologian kaltaisen
koulutusohjelman perustamiselle olemassa
hyviä perusteitakin. Tietotekniikka oli kehittynyt rajusti koko 90-luvun ajan, ja eksponentiaalisen kasvun totuuden tuudittavilla
laineilla unelmoitiin jo ajasta, jolloin ”koko
inhimillinen elämä siirtyisi virtuaalimaailmaan, jossa vanhenevasta ruumiista irrotetut
tietoisuudet eläisivät avatareina ikuisesti”
[2]. Human Genome Project ennusti datan
määrän huikeaa kasvua tulevaisuudessa biotieteissä ja sen ulkopuolella, ja tarvittiin ihmisiä, jotka osaisivat muuttaa datan hyödyllisempään muotoon tiedoksi. Uhka väestön
tulevasta ikääntymisestä ja terveydenhuollon
kasvavat kustannukset kannustivat etsimään
pelastajaa kehittyvästä terveysteknologiasta.
Toisaalta kehitysmaiden kasvavassa ja vaurastuvassa keskiluokassa haistettiin terveysbisneksen mahdollisuuden myskinen aromi.
[3,4]
Informaatioteknologia on terminä vahvasti
finglishtinen. Helsingissä toimivan tutkimuslaitoksen Helsinki Institute of Information
Technologyn suomenkielinen nimi esimerkiksi on Tietotekniikan tutkimuslaitos [5]. Tässä
mielessä suomalaisempi termi meidän tutkinto-ohjelmallemme olisikin biotietotekniikka.
Joko hymysi hyytyi, sinä piilotikkiläinen? Kuljetaan suomalaisessa terminologiassa ajassa
vielä enemmän taaksepäin, ja olemme saaneet luentavasti muutettua bioIT:n bioATK:ksi, eli auki kirjoitettuna automaattiseksi biotietojen käsittelyksi. Tämä termi ei muuten
kuvaa yhtään hassummin niitä taustoja, joille
ohjelmamme alunperin perustettiin.
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BIOINFORMATIIKKAA VAI
BIOINFORMAATIOTEKNOLOGIAA?
Eevi Rutanen
Biologiaa ja tekniikkaa yhdistävien tieteenalojen termistö on osittain vakiintumatonta
ja nimiä käytetäänkin usein iloisesti sekaisin.
Esimerkiksi Wikipediassa ei ole artikkelia
bioinformaatioteknologiasta, vaan tiedonhakija ohjataan bioinformatiikkaan, jota
kuvaillaan sivustolla näin: ”-- monitieteinen
tutkimusala, joka kehittää ja käyttää erilaisia
matematiikan, tietojenkäsittelytieteen sekä
tilastotieteen menetelmiä biologisten ongelmien ratkaisuun -- [pyrkimyksenään] organisoida aineistoa, jotta se saadaan tutkijoiden
saataville, sekä kehittää työkaluja ja tietoresursseja näiden aineistojen analysointiin”. [13]
Aallon bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman kuvaus kuulostaa suurelta osin
bioinformatiikalta, mutta korostaa lisäksi
käytännön teknisten sovellusten kehittämistä: ”Opinnoissa tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko
ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota
ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi
ja tuotteiksi, esimerkiksi uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi tai
aivoprosessien mittausmenetelmiksi.” [14]

Biotietotekniikan - anteeksi bioIT:n - tutkinto-ohjelman aloittaessa vuonna 2003 sen opiskelijoiden oli mahdollista erikoistua kolmeen
opintosuuntaan: biolaskentaan, neurokognitiiviseen tiedonkäsittelyyn ja bioniikkaan [6].
Nykyisten pääaineiden ja opintosisältöjen puolesta voidaan sanoa, että ohjelma on vuosien
varrella muuntunut biomedical engineering
-tyyppisempään suuntaan. Entisen TKK:n Sähköosaston eläköitynyt osastonjohtaja Pekka
Wallin viittasi ehkä juuri tähän bioIT:n painopisteen hienoiseen muutokseen kirjoittaessaan
muistelmiinsa ohjeman perustamistyöstä seuraavasti: ”Ohjelma muuttui osastojen laajaksi
yhteisohjelmaksi, joka on sisänsä hyvä. [Sähkö]
osaston alkuperäinen idea kyllä jonkin verran
vesittyi, mitä en pidä pahana kunhan ei jatkossa
kokonaan vesittyisi” [7].
Vaikka bioIT:n tutkinto-ohjelman aloittaessa
2000-luvun alussa kohina informaatioteknologian ympärillä kävi kuumana, ei bioinformaatioteknologiasta tullut kansainvälisesti kovinkaan
suosittua termiä. Professori Kimmo Kasken

sanoin “nimikkeenä bioIT oli ja meni”. [1] Joitakin osumia tämän termin käytöstä myös ulkomaalaisissa yliopistoissa googlaamalla sentään
löytyy edelleen. Ohjelmamme hakusuosion perusteella voidaan sanoa, että bioIT on kuitenkin
edelleen Suomessa kansallinen brändi. Se kuuluu myös esimerkiksi Tekesin aktiiviseen sanavarastoon. Tekes aloitti nimittäin viime vuonna
kaksivuotisen ohjelman “BioIT – Biologisen
tiedon hallinta”, jonka tavoitteena on “kehittää
bioalan pk-yritysten liiketoimintaa sekä saattaa
bio- ja ICT-alojen toimijoita yhteen” [8].
Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on korostunut keinoälyn, automaation ja tietotekniikan merkitys Suomen tulevaisuudelle. Esillä
on ollut muun muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tutkimus Suomelle tärkeistä tulevaisuuden tekniikoista [9], median hehkutusta
työpaikkojen radikaalista katoamisesta [10,11]
ja poliitikkojen pamfletti nopeaan teknologian kehitykseen varautumisesta [12]. Vaikkei
bioIT-termi koskaan nousisi kansainväliseen
suosioon, vaikuttaa ala siis vastaavan sisällöltään tulevaisuuden haasteisiin varsin hyvin.
Myös professori Raimo Sepponen toi syksyllä
2013 esiin samanlaisia ajatelmia: “Vaihe, johon
bioIT perustettiin, alkaa nyt näkyä. –– Nyt on
aika, jolloin bioIT yhdistettynä tekniikkaan,
laskentakapasiteettiin ja elektroniikan kykyyn
tukisi yhteistä tutkimusta ja uusien tuotteiden
kehittämistä.” [3]
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Tutkinto-ohjelman esite vuodelta
2004 määrittelee bioinformaatioteknologian alana seuraavasti:

”BIO-IT TARKOITTAA IHMISTÄ
TUTKIVIEN TIETEIDEN KUTEN
BIOLOGIAN, LÄÄKETIETEEN,
PSYKOLOGIAN JA MODERNIN INFORMAATIOTEKNOLOGIAN VÄLISSÄ OLEVAA
TUTKIMUSALAA. BIOINFORMAATIOTEKNOLOGIAN ALA
ON MONIN TAVOIN NÄHTÄVISSÄ ELÄMÄN LAATUA PARANTAVANA ”HYVINVOINTITEKNOLOGIANA”.”
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