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1. Pääkirjoitus

1.
Kymppi on binäärinen kakkonen

Tätä palstaa kirjoittaa S’napsin päätoimittaja Eevi Rutanen

Ei kukaan kuitenkaan jaksa lukea
pääkirjoitusta pitkänlaista,

joten aion sanani runoksi pukea
(Olkoon rimmaus vajavaista)

Vaikka S’napsin upea numero yksi
tuli vasta äsken painosta,

saatiin kakkonen valmiiksi rykäistyksi
(Ja taas nolla mainosta)

Ei ole kuitenkaan normi S’napsi
edessäsi tässä:

Koska numero kakkonen on kymppi
binäärijärjestelmässä,

on teemana luku kymmenen
tämän S’napsi-lehden

Miksi? Kaikki jo tietää sen!
Nyt painotan selväksi tehden:

Sillä kymmenen vuotta kiltamme täyttää!
Apoptoosi tappoi solut

Nyt Nekroosi viimeistään tuman räjäyttää
siis korkataan kolmosolut!

(Pitää runoon lisätä neljä ja viis,
jotta kymppi täyttyisi

ja muutama muukin vielä siis:
Kuus, seitsemän, kasi ja ysi)

PÄÄKIRJOITUKSEN TEEMA-TV-SARJA:

Katalonialainen lastenohjelma 10+2 (1994-2004), joka tun-
netaan Suomessa paremmin nimellä  ”Kymppi-kaks”. Monet 
muistavat tämän piirrossarjan varsinkin tarttuvasta tunnus-
sävelmästään. Sarjan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen 
Numeromaahan, ja sen hahmoina ovat numerot 0-9, sekä 
heidän opettajansa Aristoteles ja hänen avustajansa Ääretön.

Päätoimittaja 
10-vuotis- 
syntymä- 
päivänään
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2. Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtaja Joonas Tietäväinen (Voltti) on pahoitellut juhlin-
taansa Inkubion hallituksen kanssa Apoptoosi X:ssä.
S’napsin mukaan Tietäväisen humalainen käytös hämmensi Inkubion vuosijuhlissa.
Lähdin hallituksen kanssa juhlimaan pyöreitä ja voisi tietysti sanoa, että kunto olisi voinut olla 
parempikin. Epävirallisissa juhlissa puheenjohtajallakaan ei pitäisi mennä näin myöhään, pu-
heenjohtaja Joonas Tietäväinen (Voltti) sanoo.
Tiedot paikan päältä kertovat, että sammuitte?
No, sammuin tai väsähdin. Mä olen ollut toista viikkoa kokouksissa, Joonas Tietäväinen sanoo.
Kannettiinko teidät Otaniemeen? 
Me olimme kyseisessä niemessä.
Kun Tietäväiseltä tiukataan, kantoivatko hallituslaiset hänet kämppäänsä, hän lopulta myöntää.
Mä sain apua hallituslaisilta.
Joonas Tietäväinen pahoittelee, että hänen käytöksensä on vienyt pois huomiota kiltalaisten 
saavutuksilta.
Toivoin, että tänään olisi keskitytty kiltaan, eikä siihen, että puheenjohtajal-
la meni hallituksen kanssa juhliminen pitkäksi. Minusta tärkeintä tänään oli 
se, että kiltalaiset selvisivät Nekroosiin. Ensimmäiset 10 vuotta täynnä ja 
aktiivisuus vain kasvaa – erittäin hieno suoritus, Tietäväinen korostaa.
Kysyttäessä, aikooko hän keskustella asiasta emerituspuheenjoh-
taja Sasu Mäkelän (sitoutumaton) kanssa, Tietäväinen vastaa:
No, en mä nyt tiedä, onko siinä mitään puhuttavaa.
Hän korosti, että oli edustamassa Inkubiota itse pöy-
täjuhlassa, ja jatkot olivat vapaamuotoiset. Hän ha-
lusi juhlistaa Juulia Suvilehdon, Sasu Mäkelän ja 
Kati Penttisen viimeistä kiltanakkia Inkubiossa.
Tietysti puheenjohtajan pitäisi pystyä tunteikas-
takin juhlintaa hillitsemään, että ei menisi liian 
pitkälle, Tietäväinen sanoo.
Liian pitkälle meni.
Tietäväinen selittää, että hän käyttää yleensä 
hyvin vähän alkoholia. Nekroosissa hän vetää 
yhteen: Vuosijuhlat meni liian pitkäksi ja frakki jäi 
jatkoille. Joskus on ollut parempiakin kotiinpaluita. 

2.
TIETÄVÄINEN VUOSIJUHLAN 

TAPAHTUMISTA: 
”No, sammuin tai väsähdin.”

X

Tekstin inspiraationa käytettiin juttua: http://
yle.fi/uutiset/paavo_arhinmaki_sotshin_tapah-
tumista_no_sammuin_tai_vasahdin/7105115



3. S’napsi testaa: Kympit3. S’napsi testaa: Kympit

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta Inkubio 10 vuotta

3.
S’napsi testaa

KYMPIT
Kymppivuoden kunniaksi S’napsi testasi  
kaiken maailman kymppejä. Testiotokset,  
testausten menetelmät ja arviointikriteerit  
olivat täysin subjektiivisia ja sattumanvaraisia.

Kirjoittanut: Toimitus
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3. S’napsi testaa: Kympit

AALTOKYMPPI

S’napsin testiryhmä on testannut Aalto-
kymppiä vuodesta 2009, eli ensimmäises-
tä järjestyskerrasta lähtien. Vuosien aikana 
on huomioitu muun muassa, että suori-
tusaika korreloi negatiivisesti osallistu-
miskertojen järjestysluvun kanssa, mutta 
sosiaalinen ulottuvuus puolestaan korreloi 
positiivisesti. Lopussa alkaa aina kyllästyt-
tää vuodesta riippumatta. Otaniemen ran-
taraitin mutaisuus on usein koettu ärsyt-
täväksi. Tapahtumasta saatavat paidat ovat 
olleet kivoja ja paitojen värit ovat vaihdel-
leet mukavasti (valkoinen, turkoosi, vihreä, 
pinkki, musta). Testiryhmä toivoisi tosin 
jotain repäisevämpääkin. Maalin tarjoilut 
ovat herättäneet lähinnä huvittuneisuutta.

10-VUOTIAS +  
10 VUODEN VANKEUSTUOMIO

Snapsi lähetti testiryhmänsä kiertämään 
Otaniemen päiväkoteja testausmieles-
sä. Täysin viaton journalistinen ambitio ei 
kuitenkaan viranomaisille kelvannut, vaan 
testikohde muuttui radikaalisti matkan 
varrella. Kumpi voittaa, kun selliosasto ja 
JMT1:n solu laitetaan rinta rinnan testiin? 
Lue lisää S’napsin numerosta 2/2024.

10 PISTETTÄ JA PAPUKAIJAMERKKI
Jokainen inkubiittihan on peruskoulussa 
tai viimeistäänkin lukiossa ollut kympin 
oppilas. Tämän vuoksi ala-asteelta tuttu 
parhaan mahdollisen, joskin meille jok-
seenkin arkisen, arvosanan mukana tullut 
auringossa puhtaan lumipeitteen lailla 
kimmeltänyt värikäs papukaijamerkki he-
rättää monelle muistoja mieleen. Muistat 
lapsuuden kesät, huolettomat päivät, jotka 
tuntuivat kestävän ikuisesti. Muistat maa-
ilman, jossa kaikki oli mahdollista. Muistat, 
miltä tuntui juosta koko voimien edestä 
äidin odottavaan syliin. Samoin muistat 
ne tunteet, jotka tämän merkin löytämi-
nen vihostasi sinussa aikanaan nostatti. Ne 
tunteet eivät vuosien saatossa ole kadon-
neet minnekään. 

10 THINGS I HATE ABOUT YOU

Tämä Julia Stilesin, Heath Ledgerin ja Jo-
seph Gordon-Levittin tähdittämä elokuva-
taiteellinen helmi vuodelta 1999 jää usein 
liian vähälle huomiolle. Mikä muu elokuva 
yhdistäisi Shakespearen näytelmään pe-
rustuvan juonen, High School -kliseet, 
maailman romanttisimman lauluesityksen 
ja kulmakarvoja nostattavan ysärimuodin 
voimaannuttavan feministiseksi, mutta sa-
malla kiltin konservatiiviseksi, ratkiriemuk-
kaaksi komediaksi? Ja kuka olisi arvannut, 
että Jokeri ja Robin kävivät samaa koulua!

KYMPPITONNI

Tätä katsottiin lapsena mummin kanssa. 
Sopii hyvin juomapeliksi useilla erilaisilla 
säännöillä: esimerkiksi juodaan aina kun 
kukaan ei tiedä, vain yksi tietää, tai kaikki 
tietävät. Vaihtoehtoisesti voidaan myös 
ottaa yhtä monta huikkaa kuin on hen-
kilöitä, jotka tietävät oikean vastauksen. 
Voi myös juoda aina kun Riitta Väisänen 
puhuu hassusti.

KYMPPIMÄMMI

Useamman kuukauden pakastimessa mu-
hinutta mämmiä testattiin klassisesti ker-
mavaahdon kera. Pitkään pidätelty olemus 
huokui myös pääsiäisherkun ulkonäöstä 
sekä tumman rukiisesta värisävystä. Maku 
oli makean tymäkkä, jopa hennon suklaa-
junainen. Testiryhmä koki niin pakahdut-
tavaa isänmaallisuutta maistellessaan tätä 
kansallista perinnenannaa, että tunsi Kari 
Tapion sävelmien kumpuavan sisikunnas-
taan. Toisaalta syynä saattoivat myös olla 
mämmin digestiiviset vaikutukset.
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3. S’napsi testaa: Kympit

10 €

Testiraha on vuodelta 2002, ja havait-
tavissa onkin sympaattista ryppyisyyttä 
sekä pieni repeämä oikeassa alakulmassa. 
Setelin arkkitehtooniset kuva-aiheet ovat 
testiryhmän mielestä hieman tylsiä, ja 
testaajat toivoisivatkin dynaamisempaa ja 
helpommin lähestyttävää kuvitusta. Hyviä 
ehdokkaita voisivat olla esimerkiksi koko 
Euroopan rakastamat, EU-lipun väreihin 
sointuvat Smurffi-hahmot. Setelin kaunis, 
vaaleanpunertavaa jauhelihaa muistuttava 
värimaailma sekä trendikkään futuristinen 
hologrammijuova kuitenkin tuovat rahalle 
esteettistä lisäarvoa. Tuoksu on yllättä-
vän miellyttävä sekoitus painomustetta ja 
kämmenhikeä, lievästi selluinen maku puo-
lestaan hento ja kuivakka. Setelin haptiset 
ominaisuudet ovat oivalliset: Paperiraha 
on erittäin kevyt, ja pinta sopivan karhea 
optimaalisen otteen takaamiseksi. Setelin 
viehättävä kahina takaa myös auraalisen 
nautinnon. Muista ominaisuuksista testi-
ryhmä kiittelee erityisesti kokoontaittuvaa 
rakennetta ja yllättävän hyvää vedenkes-
tävyyttä. Paloherkkyydestä ja leikkausjän-
nityksen heikkoudesta testiryhmä antaa 
miinuspisteitä.

KYMPIN KESKIARVO
Jokaiselle biolaiselle varmasti tuttu ystävä 
jo ala-asteelta lähtien. Korkealta tippuu 
kovempaa, aamukasin kursseilla istuessa 
jokainen varmasti muistelee kaihoisasti 
miten ihanaa aikaa lukio olikaan.

NAPAKYMPPI

Youtube-matka suoraan yhdeksänkym-
mentäluvulle osoittaa etteivät pornoviik-
set koskaan todella poistu muodista ja että 
valtaväestöön verrattuna TIKkiläisilläkin 
käy hyvä flaksi naisten kanssa. Kun sulate-
juustotehtaan työntekijä Arto lämmittelee 
naista ujosti lähtemään kanssaan jatkoille 
ohjelmoimaan muistuu S’napsin toimi-
tukselle etäisesti mieleen ensimmäiset 
hapuilevat teekkariromanssit Maarintalon 
yössä. Lopuksi käteen lyödään matkalahja-
kortti Floridaan tai Köyliöön ja lähetetään 
onnellinen pari matkaan. Miten tämä for-
maatti on ikinä voinut vanhentua?

KYMMENEN KÄSKYÄ
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla 
ei saa olla muita jumalia.
Toimituksella ei ole virallista uskonnollista 
vakaumusta.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
Kokouksissa esiintyy kirosanoja.
3. Pyhitä lepopäivä.
Jutut kirjoitetaan yleensä deadlinen vii-
meisenä päivänä, joka usein sattuu ole-
maan sunnuntai.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
Toivotaan, etteivät omat S’napsijutut pää-
dy vanhempien luettavaksi.
5. Älä tapa.
Koulutyöt tappavat usein kirjoitusinspiraation.
6. Älä tee aviorikosta.
Luetaan välillä myös muiden kiltojen lehtiä.
7. Älä varasta.
Aina ei muisteta maksaa kahvia kiltiksellä 
(ainakaan saman tien).
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäi-
sestäsi.
Välillä tulee huijattua päätoimittajaa sen 
suhteen, miten hyvin juttu edistyy.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
Yritetään nyhtää yrityksiltä sponsorirahaa 
lehteä varten.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, 
työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä 
hänelle kuuluu.
Ollaan lainattu juttuideoita toisista lehdistä.
Toimituksella on siis kohtalaisen suuria 
ongelmia noudattaa alkuperäistä kym-
mentä käskyä.
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Kiinnostukseni Apoptoosiin on herännyt jo pitkän aikaa sitten, joten viime vuonna 
huutelin [Suvilehdon] Juulian kanssa Inkubion puheenjohtajalle säännöllisen epä-
säännöllisesti, että onhan kilta valmistautunut juhlavuoteen, säästänyt rahaa, otta-
nut huomioon nyt tämän ja tämän... Mielestämme oli tärkeää perustaa toimikunta 
ajoissa. Aioin lähteä tekemään jotain pientä vanhojen aikojen muistoksi - enhän ole 
hetkeen tehnyt killassa kummempia - mutta kahden puheenjohtajan suostuteltua ja 
imarreltua tarpeeksi päädyin kuitenkin lopulta Apoptoositirehtööriksi. Oli helppo 
lähteä mukaan huomatessa kuinka hienoa porukkaa oli toimikuntaan tulossa, kun-
han vain jostain saataisiin vetäjä. Meillä olikin mainio sekoitus vanhempia kiltalaisia 
ja vähän nuorempaa verta. 

Olen aikaisemmin saanut kokemusta tapahtumien järkkäilystä Inkubion fuksikippa-
rina, Apoptoositoimikunnassa vuonna 2010, ja järkkäillessäni myös AYY:n ensim-
mäisiä (oikeita) vuosijuhlia 2011. Tällaisena vanhana ja likaisena olen muutenkin näitä 
tapahtumia nähnyt jonkin verran.

Itselläni oli alunperin juhlan teemaa koskien muutama visio, kuten se, että kokeil-
taisiin unohtaa perinteiset pöytäjuhlat ja tehtäisiin “jotain ihan muuta”, mutta toi-
mikunta ei lämmennyt ajatukselle eikä minullakaan ollut siitä sen selkeämpää ide-
aa. Teemaa sen sijaan mietittiin pitkään ja hartaasti: se varmistui vasta joulukuun 
puolella. Vaikka tarkoitus oli kyllä tehdä jo syksyllä kaikenlaista, valtaosa juhlista 
on tehty tämän vuoden puolella. Kammottavin osa, tilan varaus, tehtiin onneksi jo 
syyskuussa, ja se helpotti oloani suuresti.

Pääasialliset tehtäväni olivat delegointi ja nakitus, samalla kun itse keskityin enem-
män suuriin linjoihin ja ennen kaikkea budjettiin. Jos onnistuu hyvin delegoimaan, 
voi pitää kokonaisuutta silmällä ja oman mielenrauhan jotakuinkin kuosissa. Hom-
miini kuuluikin siis yleinen suhmurointi ja know-it-all-meininki, minkä takia tireh-
tööri koettiinkin siksi yleismiesjantuseksi, jolta kysytään mielipidettä ihan kaikkeen. 
Välillä on tullut yllättäviä kysymyksiä yllättävinä hetkinä.

4.
Apoptoosi X

tirehtöörin silmin.

Kirjoittanut: Anna Äimälä  x Kuva: Wikimedia Commons

S’napsin toimitus tavoitti pari viikkoa ennen h-hetkeä Apoptoositireh-
tööri Kati Penttisen, joka kiireistään huolimatta vastasi toimituksen esit-
tämiin kysymyksiin. Tämä teksti on koottu kyseisten vastausten pohjalta.

”Letkujen metsästys on käynnissä. Havaintoja pitkistä 
ja paksuista letkuista otetaan vastaan.” 

Nekroosivastaavat



Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta Inkubio 10 vuotta

4. Apoptoosi X tirehtöörin silmin

Pääjuhlan aikana en itse sitsaa lainkaan, vaan heilun kulisseissa komen-
nellen työntekijöitä, pyöritän järjestelyjä ja yritän seremoniamestarin 
kanssa pitää huolta siitä, että pysymme edes suunnilleen aikataulus-
sa -  mikä on ollut Apoptooseissa perinteisesti todella hankalaa. Olisi 
mukavaa, jos ehtisi kerrankin pitää tanssit.

En olisi uskonut edes villeimmissä kuvitelmissani, että ilmo täyttyisi 
niin käsittämättömällä vauhdilla. Biletin sitten aivan mielettömällä 
fiiliksellä ilmoittautumisen aukeamispäivänä AYY:n vuosijuhlissa. Ke-
tään ei varmaankaan yllätä, että kaikkein kauhein tehtävä olikin sitten 
karsia osallistujalistaa: tarkistaa ilmoittautuneita killan jäsenlistaa vas-
ten ja deletoida nimiä. Ensimmäistä kertaa olen itse joutunut tilantee-
seen, jossa joutuu määrittämään todella tylyn karsintalinjan ja teke-
mään valtavaa erottelua sen pohjalta. Siinä oli kyllä pari ikävää päivää.

Hommat ovat menneet aalloissa: välillä ei saa yöllä nukuttua stressa-
tessa riittääkö budjetti, ja sitten seuraavana päivänä kaikki järjestyy. 
Suuremmilta yllätyksiltä on onneksi vältytty, vaikka välillä on täyty-
nyt tehdä pieniä peliliikkeitä. Siitä kuitenkin yllätyin positiivisesti, että 
killalla oli antaa rahaa juhlien järjestämiseen merkittävästi alun perin 
ilmoitettua enemmän. Budjetin kanssa ei sitten pitänytkään tuskastel-
la niin paljoa. On muutenkin mukavaa, kun palaset loksahtavat kohdil-
leen, ja toimikunta saa paljon aikaan tirehtöörin kiireistä ja satunnai-
sista sekoiluista huolimatta. Aina on kiva, kun joku laittaa viestiä ”tämä 
homma hoitui, menee näin” ja voi vastata vain ”Mahtavaa! Hyvää duu-
nia.” Toimikunta olikin timanttinen, enkä voi liikaa kehua tai kiittää. 

Ajattelin, että Apoptoosi X olisi ikään kuin oma loppukaneettini killal-
le. Aion olla ottamatta mitään virallista virkaa ja tehdä juttuja ennem-
minkin sitä mukaan, kun jotain outoja pikkuprojekteja tulee vastaan, 
tai hyvät tyypit tarvitsee apuja. Saa nyt nähdä, miten lupaukset pitää… 
Ehkä innostun taas johonkin. 

Toivon, että Apoptoosi X onnistuu olemaan Inkubion näköinen ja 
välittämään osallistujille sen, miten sydämellä ja rakkaudesta kiltaan 
juhla on kasaan raavittu. Toivon, että osallistujilla on mahtava fiilis ja 
kliseisesti, että kaikilla on kivaa. Osallistujathan sen juhlan tekevät. Me 
vain tarjoamme puitteet ja toivomme, että jutut menevät suunnilleen 
oikein ja ovat juhlijoille kiinnostavia.

Apoptoosi X kymmenellä sanalla:
Lämminhenkinen, päräyttävä, inkubiolai-

nen, turhia konstailematon, mutta mystee-
rinen sopivalla pönötyksellä maustettuna.
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4. Apoptoosi X tirehtöörin silmin

10 FAKTAA KULISSIEN TAKAA

1.
Ensimmäinen kokous pidettiin elokuussa. Silloin päätettin juhlan teema, 

mysteeri, ja läpi syksyn kantanut idea mysteeripelistä syntyi.

2.
Kokousten epävirallinen teemajuoma oli vihreä tee, jota juotiin tireh-

töörin luona kertakäyttömukeista ja kulutettiin keskimäärin 0,5 kuppia/
toimikuntalainen/kokous (karkea heitto, statistiikkoja ei valitettavasti 

ole saatavilla).

3.
Nekroosivastaavat rekrytoituivat pikkujoulusitsien jatkoilla sopivassa olotilassa. 
Toinen esiintyjistä bongattiin toisen killan vuosijuhlista, ja toiseen idea 
saatiin AYY:n vuosijuhlien brunssin lopussa muutaman skumppapullon 

jälkeen. 

4.
Jälki-ilmoittautumisia ja –korjauksia tuli sähköpostitse kymmeniä. Useat 

eivät tienneet, olivatko muistaneet ilmoittautua sillikselle.

5.
 Jatkobändi on treenannut koko syksyn. Ohjelmisto on valittu niin, että 
se on varmasti killan näköinen. Kiltiksellä ja killan bileissä roikkuneille ei 
varmasti jää epäselväksi millä perusteilla kappaleita on valittu. Täysin 

salassa hommaa ei ikävä kyllä pystytty pitämään, mutta ilmeisesti jopa 
tiedotusmetsuri on pysynyt kaiken tämän ajan housuissaan.

6.
 Kaikki pääjuhlassa nähdyt videot on kuvattu kuusi vuotta vanhalla 
Canon HD –kameralla, jonka akku reistaili ja videoformaatti oli niin 

vanhaa teknologiaa, ettei sille löydy enää sopivia muistikortteja. Videot 
saatiin kuitenkin onnistuneesti kuvattua!

7.
Murhamysteerivideoiden pahiskaunotar, Maikin ilkeä sisarpuoli, on itse 
asiassa Juulia Suvilehdolle Aalto on Wavesin kautta tuttu kauppakor-

keakoulun jatko-opiskelija, joka uhrasi tuossa erään lauantai-iltapäivän 
vuosijuhlallemme. Videolla vilahtanut kissa puolestaan on Aleksi Ikkalan 

ja Tuuli Hakalan lemmikkikissa Oiva.

8.
Bussikyydit jatkoille ja jatkoilta saatiin Inkubion luottokuskilta Jullelta, 

joka mahdutti kuskaamisemme kiireiseen iltaansa.

9.
Ajatus jatkobändistä syntyi jo viime keväänä, ja ensimmäiset jäsenet 

(Timo Vehviläinen, Timo Petäjä ja Oskar Niemenoja) rekrytoitiin jo viime 
Apoptoosissa. Oskulta myöntävän vastauksen saaminen kesti peräti 

pari sekuntia. Laulajatkin (Tekla Larinkoski, Vili Auvinen ja Roope Veste-
rinen) innostuivat heti ideasta, ja lopulta rumpalikin löydettiin Polytek-

nikkojen Kuorolaisten joukosta.

10.
Nekroosia varten on käyty Rantsulla mittanauhojen kanssa mittaile-

massa muun muassa saunan ja pukuhuoneen lauteiden leveyksiä. 

Jos tämän jutun 
lukeminen he-

rättää kysymyk-
siä, Nekroosin 
aikana minut 
löytää toivot-

tavasti paljusta 
skumppapul-
lon kanssa. 

Lasini saa tulla 
täyttämään 

jos skumppaa 
ei näy, ja sitä 

vastaan lupaan 
myös kuunnella 
ainakin hetken 
avautumista, 
jos sellaista 

siinä vaiheessa 
on. Jos en löydy 

paljusta, niin 
luultavasti miel-
lyttävästä soh-
van nurkasta. 

Oikeastaan ihan 
sama, kunhan 
on skumppaa. 

Terveisin  
Apoptoosi- 
tirehtööri  

Kati

Apoptoosi-
toimikunta 

kiittää kaikkia 
juhlavieraita ja 
työntekijöitä, 
sekä toivottaa 

sillisväelle 
rentoutta-

van hauskaa 
Nekroosia.

X

X



5. Lukijalahja: Dokagoni

5.
S’napsin lukijalahja:

D O K A G O N I

Tämä peli ei varmasti jätä suuta kuivaksi! Taittele viereisten ohjeiden 
mukaan viihdyttävä ja virkistävä juomapeli, josta riittää hupia kaikille  

iloisille juomareille vauvasta vaariin! 

PELAAJIEN MÄÄRÄ: 3 - 10 • PELIN KESTO: 30MIN - ∞  •  
SUOSITELTU ANNOSMÄÄRÄ: 1 - ∞ • VAIKEUSTASO: HAASTAVA
PELIN KULKU:
1. Pelaajat asettuvat rinkiin tai vastaavaan muodostelmaan.
2. Vuorossa olevan pelaajan oikeanpuoleinen henkilö pitää Dokagonia 
sormissaan.
3. Vuorossa oleva pelaaja valitsee numeron yhdestä kymmeneen. Do-
kagonin suuta avataan vastakkaisiin suuntiin numeroa vastaava määrä.
4. Dokagonista on nyt näkyvillä musta ja punainen puoli. Vuorossa oleva 
pelaaja ja dokagonia pitelevä pelaaja ottavat kivi-sakset-paperi-ottelun. 
Jos vuorossa oleva pelaaja häviää, hän valitsee yhden mustista numerois-
ta, ja jos hän voittaa, hän valitsee yhden punaisista numeroista.
5. Pelaaja suorittaa numeron alla lukevan tehtävän.

SÄÄNTÖJÄ:

Jos kivi-sakset-paperi-ottelussa tulee vähintään kolme tasapeliä, seuraa-
vaksi häviävä pelaaja joutuu kärsimään rangaistuksen.
Rangaistushuikkiesi määrä on kengänkokosi jaettuna kymmenellä.
Rangaistus tulee suorittaa, mikäli epäonnistut jossain saamassasi tehtävässä.
Jos joit edellisen vuorokauden aikana yli kymmenen annosta alkoholia, 
sinulla on pelissä käytettävissäsi yksi SUOJAKÄNNI. Suojakännillä saat 
vapautuksen mistä tahansa pelissä vaadittavasta suorituksesta. 
Peli päättyy, kun peliä on pelattu kymmenen kierrosta, kymmenen promil-
len raja on saavutettu, tai juomat ovat loppuneet.

DEKAGONI
=

KYMMEN-
KULMIO

DOKATA+ = DOKAGONI

OHJEET
Irrota tämä 

aukeama va-
rovasti ja leik-
kaa valkoiset 

reunat irti.

1.
Pidä väri-
käs puoli 
alaspäin.

Tee taitok-
set poikki-, 
pysty- ja 
vinosuun-

nassa. Avaa 
taitokset. 

Taita kulmat 
keskelle.

2.
Käännä 
ympäri.

3.
Taita kulmat 
uudestaan 
keskelle.

4.
Vahvista tai-
toksia poikki- 
ja pystysuun-
nassa. Avaa 

taitokset.
5.

Laita etu-
sormesi ja 
peukalosi 

kirjainten alle 
muodostunei-
siin taskuihin. 
Valmista on!

Taiteltava juomapeli taskukoossa!

Voi pelata myös 

alkoholittomana 

versiona! Kokeile 

esimerkiksi  

säilykeparsalla!

5. Lukijalahja: Dokagoni
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LUKION PÄÄTTÖ-
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6. Nais-Anneli

6.
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

Kuvittanut: Timo Vehviläinen

Oletko ikinä ollut assarin tu-
kiopetuksessa? Piditkö siitä?

T. Assari

Hei Assari,

Anneli ei myönnä tarvin-
neensa  missään tukiopetus-
ta. Anneli voi kuitenkin tun-
nustaa itse joskus olleensa 
antavana osapuolena. Vaik-
ka oppilaiden piiskaaminen 
välillä on raskasta, tuntee 
siinä itsekin olevansa saa-
vana osapuolena kun pää-
see todistamaan oppiensa 
menevän perille ja oppilaan 
kehittyvän. 

Jos kerrot, mitä assaroit, 
niin kenties voimme tutus-
tua toistemme opetusme-
netelmiin ja oppien sisältöi-
hin tarkemmin?

Arvoisa Anneli, millainen on 
mielestäsi tai omasta koke-
muksestasi puheenjohtajan 
nuija?

T. Teekkarisadomasokistien 
puheenjohtaja

Hei Teekkarisadomasokis-
tien puheenjohtaja,

Puheenjohtajan nuijiahan on 
varmasti (ainakin lähestul-

koon) niin monta erilaista 
kuin on puheenjohtajiakin. 
Mitään vakioituja mittoja 
pituudesta, paksuudesta, 
koosta ja muista ominai-
suuksista on siis vaikea 
antaa. Annelin oman koke-
muksen mukaan puheen-
johtajan nuijan tulee kuiten-
kin olla sopivan kova ja sen 
verran kookas, että se on 
uskottava.

Nuijan ominaisuuksien si-
jaan tärkeämpää on se, mi-
ten ja mihin puheenjohtaja 

nuijaansa käyttää. Sitä tulee 
osata käyttää sopivan hel-
lästi mutta kuitenkin napa-
kasti niin, että tarkoitus käy 
selväksi. Kokemuksen kart-
tuessa puheenjohtaja oppii 
varmasti heiluttelemaan 
nuijaansa luontevalla ja vai-
vattomalla tavalla ja tunnis-
tamaan, milloin nuijalle on 
käyttöä.

Anneli on pohtinut myös, 
miksi puheenjohtajalla on 
nimenomaan nuija. Miksei 
esimerkiksi raippa? Nuijan 
kantama on varsin lyhyt, 
raipalla yltäisi suoraan ko-
kouksen jäseniin kurin yl-
läpitämiseksi. Anneli itse 
ainakin on havainnut raipan 
hyväksi välineeksi oman 
tahdon läpi saamiseen.

PS. Kiitos edellisestä. ;)

Rakas Nais-Anneli! Mitä 
mieltä olet niinsanotuista 
kympin tytöistä? Itse sain 
koko peruskoulun ajan hy-
viä arvosanoja, mutta silloin 
se oli noloa ja sain hikarin 
maineen. Nykyään kun opin-
noissa menestyminen olisi 
hyväksyttävää ja suotavaa, 
saan pelkkiä huonoja nume-
roita.

T. Nykyään kakkosen tyttö
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6. Nais-Anneli

Hei Nykyään kakkosen 
tyttö,

Anneli ei täysin ymmärrä, 
mikä ongelma sinulla on 
kakkosen kanssa. Kakko-
sen sanallinen vastinehan 
on “tyydyttävä” ja kympin 
“erinomainen”. Erinomai-
suushan ei välttämättä 
takaa tyydytystä. Näistä 
kahdesta Anneli siis ai-
nakin itse ehdottomasti 
mieluiten valitsisi kakkosen.

Tuodakseni sukupuoli-
neutraalisuutta tähänkin 
keskusteluun, mitä mieltä 
rakas Nais-Anneli on kym-
pin pojista? Peruskoulu 
ja vielä lukiokin meni niin 
hyvillä arvosanoilla että 
keskiarvo olisi voinut olla 
tuntipalkka, nykyisin sit-
ten hivotaan rimaa ja raa-
vitaan vaivalla kurssisuo-
ritukset edes kasaan.

T. Nykyään kakkosen poika

PS. Kakkosen tyttö: Läh-
detkö joskus lasillisel-
le kanssani? Luulen että 
voimme saavuttaa syvän 
yhteisymmärryksen =)

Hei Nykyään kakkosen poika,

Sukupuolineutraalisuuden 
nimissä Anneli päätti käsi-
tellä sekä mies- että nais-
sukupuolen sekä perustaa 
vastauksensa puhtaisiin fak-
toihin.

Googlettamalla “Kympin 
tyttö” vilahtelee ensimmäi-
sellä hakutulossivulla: “On-
neksi olkoon, olet kympin 
tyttö!”, “Kympin oppilas on 
onnellisempi kuin sinä” ja 
“Kympin tytöstä jakkupuku-

juristiksi”. Tämän tieteellisen 
otannan perusteella vaikut-
taisi siltä, että kympin ty-
töillä ovat asiat melko hyvin, 
jopa paremmin kuin toisilla, 
ja kympin tyttönä oleminen 
on onnittelujen arvoinen 
asia. Lisäksi työpaikka on 
taattu.

Googlettaessa “Kympin 
poika” tulee vastaavasti en-
simmäisellä hakutulossivulla 
puolestaan vastaan: “Kympin 
oppilas voi olla sisäisesti on-
neton”, “10 metristä pudon-
nu poika selviää: ‘Kuin lotto-
voitto!’” ja “Onneksi olkoon, 
olet kympin tyttö!” Tämän 
perusteella kympin pojilla 
asiat puolestaan eivät ole 
kovin hyvin. He ovat onnet-
tomia ja heihin liittyy selväs-
ti kohonnut todennäköisyys 
pudota kymmenen metrin 
korkeudesta, joko tarkoituk-
sella tai tahattomasti. Lisäksi 
he ilmeisesti todellisuudessa 
ovatkin kympin tyttöjä.

Näiden tosiasioiden perus-
teella kympin tytöillä siis 
menee paremmin kuin kym-
pin pojilla, jos kympin poikia 
siis edes on olemassa.

Kakkosen 
sanallinen 
vastinehan 

on  
”tyydyttävä”
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Assarin tukiopetuksessa

Laajan labroja käydessäni
ja kurssiassistentin ensi kertaa nähdessäni

Kiinnostuin yhtäkkiä fysiikasta
ja halusin saada siinä käytännön tukiopetusta

Kipinöivää oli heti sähkö välillämme
Jännitteen toistemme lähellä tunsimme
Vetovoimasi minuun kuin magneetti on
ja resistanssini sinua vastaan olematon

Tutustuimme ensin termodynamiikkaan:
työperiaatteeseen ja energiaan

Sait aikaan faasimuutoksen
minun käsissäsi sulamisen

Opetit jäykän kappaleen mekaniikkaa
näytit mihin oikeassa elämässä tarvitaan 

kitkaa
Liikemäärämme kohtasivat ja yhdistyivät

kun rajat pintojemme väliltä hävisivät

Mekaanista värähtelyä opiskellessamme
Keskenään resonoivat kehomme

Värähtelimme oikealla, ominaistaajuudella
Täysin samalla aaltopituudella

Ydinfysiikan parissa syvennyimme vahvaan 
vuorovaikutukseen

Säteilimme eikä mikään voinut johtaa sen 
vaimenemiseen

Sait jokaisen kehoni hiukkasen kiihtyvään 
liikkeeseen

mikä lopulta johti ytimeni virittyneen tilan 
purkautumiseen

Labroja muistellen

Vanhemman tieteenharjoittajan 
hellä syleily

Kun ensi kertaa Otaniemeen tulin
oli kaikki ihmeellistä ja uutta

Luvassa odotettu killan varaslähtö
edessä monta tuoretta tuttavuutta

OK20 pieni puoli oli illalla aivan täysi
ja ketään tuntenut en

Sitten tulit jostain juuri minun viereeni
ystävällisesti hymyillen

Vuosikurssisi oli enää pelkkä kirjain,
sanoit tulleesi tutustumaan

Melu oli kova,
vetäydyimme nurkkaan juttelemaan

Hymni tuli ja meni
Juttelimme illan vain kaksin,

yhtäkkiä olikin jo mennyt viimeinen bussi,
sanoin tilaavani taksin

Tartuit käteeni pehmeästi,
ja katsoit syvälle silmiini

Kysyit: ”Haluatko todella lähteä,
vai mieluummin tulla yöksi kotiini?”

Sydämeni hetkeksi pysähtyi,
päässäni ei ajatustakaan
Kutsuvan katseesi edessä

ei minusta ollut vastustamaan

Veit minut kädestä pitäen
hymyillen avasit oven

Oven perässämme suljettuasi
Vedit minut kevyesti itseäsi vasten

Syleilysi oli hellä
Ja lopulta alla peittojen

painuin tyynyjä vasten ja silmäni suljin
onnesta huokaisten

Fuksivaraslähtö

7.
Eroottisen
kirjoitus-
kilpailun

satoa
Edellisessä S’napsissa julistettiin 

eroottinen kirjoituskilpailu 
alkaneeksi. Kaikki kilpailuteokset 

tarjosivat varsin mainioita 
lukuhetkiä. Kiitos niistä!

Kilpailun taso oli huima ja voittajien 
valinta vaikeaa. Lopulta kilpailun 

arvovaltainen ja puolueeton 
tuomaristo kuitenkin pääsi 

yhteisymmärrykseen. Onnea 
kaikille voittajille!

Kuvittanut: Timo Vehviläinen

Kymppi-S’napsi

Opiskelu- 
orientoitu-

nein

Viattomin
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7. Eroottisen kirjoituskilpailun satoa

Orkkuja orkun labrassa 
eli rakkauden reaktioyhtälö

Olin tuntenut selittämätöntä vetoa sinuun 
siitä hetkestä lähtien, kun olimme päätyneet 
labrapareiksi orgaanisen kemian laboratorio- 
kurssille. Tunsin, että vetovoima ei ollut yk-
sipuolista: Katseemme kohtasivat jatkuvasti 
nostaessasi uuttosuppiloa nestefaasien erot-
tumisen tarkistamiseksi, ja kun sormemme 
vahingossa hipaisivat toisiaan kiehumispiste-
testaajan näppäimistöllä, oli kuin lävitsemme 
olisi kulkenut sähkövirta. Vedit minua puoleesi 
kuin anioni kationia.

Kello oli jo yli kuusi, emmekä olleet vieläkään 
saaneet liuottimia haihdutettua reaktiotuot-
teestamme. Kaikki muut työparit olivat läh-
teneet, työpisteiden valot oli sammutettu, ja 
jopa assistentit olivat luovuttaneet ja poistu-
neet keittämään kahvia Kemman kiltikselle. 
Rotavapori hurisi hiljaa. Olimme ensimmäistä 
kertaa kahden.

Olin kumartunut laboratoriopäiväkirjani ylle 
tarkistamaan etyyliasetaatin määrää vielä 
kerran, kun äkkiä tartuit minua vyötäisiltä, 
kiepautit minut ympäri, ja painoit huulesi 
kiihkeästi omiani vasten. Ennen kuin huoma-
sinkaan, vastasin suudelmaasi, ja pian olimme 
kietoutuneet intohimoiseen syleilyyn. Suojala-
simme kolisivat huuruisina vastakkain, kun ha-
puilin kosteita huuliasi, ja vetokaapin lasiovi 
helähteli meidän paiskautuessamme sitä vas-
ten himomme vallassa. Riuhtaisit labratakkini 
auki niin, että napit sinkoilivat pitkin labora-
toriota, ja pyyhkäisit rajulla liikkeellä koko 
työpöydän tyhjäksi välittämättä siitä, että 
tislausvälikappaleet, erlenmeyerit, mittalasit 
ja palautusjäähdyttimet särkyivät lattialle tu-
hansiksi sirpaleiksi.

Vajosimme sylikkäin työpöydälle ja antau-
duimme neurokemiallisten viettiemme vietä-
viksi. Kehomme sopivat yhteen täydellisesti; 
kuin hiostulppa pyörökolviin. Allamme täri-
sevä rotavaporin moottori nosti hekumamme 
kiehumispisteeseen, ja asetonin kiihottava 
katku katalysoi lopulta reaktiomme täydelli-
seen päätökseen.

Emme ikinä saaneet metyyli-4,6-bentsylidee-
ni-alpha-D-glukopyranosidin synteesiämme 
valmiiksi, mutta kirjoitin silti merkinnän labo-
ratoriopäiväkirjaani: Saanto 100%.

Chemical_Cupid

Puheenjohtajan nuija

En sinua edes nähnyt
vaan ensin äänesi kuulin

Se oli napakka ja päättävä
sinua pelkääväni luulin

Kun lopulta vihdoin tapasimme
muuttui käsitykseni sinusta täysin

Sinua aikani katseltuani
sinut omakseni haluavani älysin

Kun sinut lopulta itselleni sain
ja pintojasi hivelin

Kulkivat väristykset vain lävitseni
sinua palavasti himoitsin

Vartesi on pitkä ja komea
ja kun sinua kosketan

olet käsissäni kova
Sinua entistä enemmän haluan

Silloin kun erossa olemme
seurastasi haaveilen

Ja vaikka kuka käskisi
sinusta milloinkaan luovu en!

Kilta-on-minun

Vaikka varsinainen kirjoituskilpailu 
onkin ohi, S’napsi kannustaa luki-

joita lähettämään tuotoksiaan joko 
toimitukselle (snapsi@inkubio.fi) tai 
killan anonyymille sähköpostilistalle 

vituttaa@inkubio.fi

Suurin 
saanto

Diktaat- 
torimaisin
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8. Inkubion historiaa - Osa 2: Apoptoosi 

Tämän käsissä (jaloissa; muu, mikä?          ) 
pitämäsi kiltalehden pitäisi kylillä kiertä-
vän huhun mukaan ilmestyä sopivasti killan 
kymmenensiin vuosijuhliin. Mikä olisikaan 
siis sopivampi aihe killan historiaa käsit-
televän juttusarjan toiselle osalle, kuin ot-
taa tarkasteluun tämän Apoptoosiksi tai 
leikkisämmin Toosaksi nimetyn vuosijuhlan 

vaiheita vuosien var-
rella. Kumpi oli en-
sin: Apoptoosi vai 
Apoptoosi?

Vain parinkym-
menen jäsenen 
a m m a t t i a i n e y h -
distys Inkubio 
juhli ensimmäisen 
kerran virallises-
ti ikääntymistään 

maaliskuussa vuonna 
2005. Saman kuun ai-

kana Teknillisen Korkeakoulun 
Ylioppilaskunta oli hyväksynyt Inkubion 
yhdistysrekisteriinsä. Kyseessä oli yk-
sinkertainen saunailta Gorsussa kakun 
ja limuboolin kera [1]. Vuonna 2006 ta-
pahtuma oli laajentunut Smökissä pidet-
täviksi noin 60 henkilön sitseiksi [2], ja 
seuraavana vuonna osallistujia järjestön 
ikääntymistä juhlistamassa oli Smökissä 
jo noin 90. Inkubion omien jäsenten li-
säksi näihin sitseihin osallistui edustajia 
lähinnä Sähköinsinöörikillan kaltaisista 
Inkubiolle läheisimmistä yhdistyksistä. 

Vuoden 2006 vuosijuhlasitsejä varten jär-
jestettiin drinkkikilpailu, jonka voitti Apop-
toosi-niminen banaani- ja salmiakkilikööris-
tä suhteessa 1:1 valmistettu juoma. Kuten 
kuka tahansa tähän Inkubion perinteiseen 
suunkostukkeeseen tutustunut henkilö on 
voinut todeta, ei juoman valttina toimi sen 
”kammottavaksi” [3] todettu maku itsessään 
vaan maun erinomainen sopivuus suhtees-
sa drinkille valittuun nimeen. Tämä vuosi-
juhlasitsien jatkoilla muovisista koeputkista 
tarjottu juoma [4] oli joka tapauksessa siinä 
määrin erityinen, että se inspiroi inkubiittejä 
laajentamaan Apoptoosin koko yhdistyksen 
vuosijuhlaa koskevaksi nimeksi [1]. 

Kiltautumisen myötä Inkubio ry:n vuosijuh-
lat saivat ammattiainekerhoaikaan verrat-
tuna juhlavamman ja virallisemman ilmeen, 
sillä niiden haluttiin 
olevan arvokkuu-
deltaan tuoreen 
k i l t a - a s e m a n 
muka iset  [5] . 
Vuoden 2008 
juhlinnan puitteik-
si valittiin komeasti 
juhlasali Tenalji 
von Fersen Suo-
menl innassa . 
Tämän vuosi-
juhlan yhtey-
dessä järjestet-
tiin ensimmäisen 
kerran järjestön his-
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8. Inkubion historiaa - Osa 2: Apoptoosi

toriassa myös asiaankuuluvasti silliaamiainen 
OK 20:n pienellä puolella. Myöhempinä 
vuosina pääjuhlaa on vietetty Van-
hakaupungissa ravintola Kosken-
rannassa, Otakaari 5:n suurjän-
nitehallissa, Design Factorylla 
ja Viikin Gardenia-Helsingissä. 
Kiltautumisesta innostuneet 
inkubiitit nimesivät vuoden 
2008 vuosijuhlat puhtaan 
pöydän filosofian mukai-
sesti Apoptoosi 0:ksi, 
mutta laskentaa on 
sittemmin jatkettu 
käyttäen lähtöpis-
teenä vuoden 2005 
saunailtaa Gorsussa. 
Juhlan järjestysnumero 
on merkitty välillä arabialai-
sittain, välillä roomalaisittain. [6]

Monien kiltojen varallisuus ja yritys- sekä 
alumnisuhteet periytyvät ajalta, jolloin teek-
kareilla oli status ja silliaamiaisella tarjoil-
tiin sillejä. Inkubiolla ”tulevaisuuden alan” 
opiskelijoiden järjestönä sen sijaan on ollut 
ajoittain vaikea löytää tuota tulevaisuutta 
odotellessa nykyisyydessä juhlilleen sponso-
reita. Eräs Apoptoosin ominaisista piirteistä 
onkin ollut kotikutoisuus, eikä vapaaehtoi-
sissa työtunneissa, hiessä tai kyynelissä olla 
vuosien mittaan säästelty. Lähtökohtaisesti 
Inkubion kaikki fuksit toimivat apuna juhlien 
järjestämisestä fuksipistesuoritteita vastaan. 
Juhlien toteuttaminen alusta alkaen itse on 
ollut omiaan luomaan Toosasta ainakin kil-
talaiselle lämpimän ja kotoisan ympäristön. 
Kaikkia vuosijuhlia ei voisi avata sanoilla: 
”Hyvät ystävät ja Antti Rautiainen.”

Ite tein -asenteesta on jäänyt jälkipolville 
kerrottavaksi useita mainitsemisen arvoisia 
tarinoita ja lähellä piti -tilanteita. Toosati-
rehtöörin kinuskikastiketta on esimerkiksi 
työstetty turhaan aamutunneille asti [7]. 
Juhlatoimikunnan yhteystietoihin on pääty-
nyt Suomen Ilmavoimien Koelentokeskuk-
sen työntekijän virkapuhelinnumero [8] ja 
etänä nauhoitettu killan Oltermannin puhe 
juhlakansalle on saatu ladattua juhlapaikan 
koneelle viisi minuuttia ennen puheen aika-
taulullista esittämistä [9]. 

Eräs Apoptoosin silmäänpistävistä piirteis-
tä ovat olleet vuosittain vaihtuvat teemat. 
Omana fuksivuotenani toimin hetken turva-
miehenä läpivalaisuteemaisessa Apoptoosi 

6:ssa skannaten juhlasaliin pyrkiviä vieraita 
ja moittien heitä skannauksen tulos-

teesta paljastuneesta yrityk-
sestä salakuljettaa nielaistu 

käsikranaatti juhlasaliin. 
Erittäin syvästi mieleeni 
on painunut myös virus-
teemainen Apoptoosi 

VIII, jossa vakavan virus-
tartunnan saaneet fuksit 

tunkeutuivat kovaäänisesti 
juhlasaliin esittäen lavalla 
tunnettua zombikohtausta 
myötäilevän tanssikoreogra-
fian Michael Jacksonin vo-

kaalin säestämänä. 

Eräs Inkubion hirmuhallituksista 
piti aikoinaan kokoustaan 11,5 Apop-

toosi VII:n jatkoilla Rantasaunan ison puo-
len suihkuhuoneen nurkkauksessa noin 
puolta yli puolenyön. Tämä kokous ei itse 
asiassa ole päättynyt vieläkään, vaan on 
edelleen spontaanin karaoken aiheutta-
malla kokoustauolla.

Jutussa käytetyt lähteet:

[1] Vanhojen muisteluillan ryhmähaastattelu 
17.5.2013  
[2] Inkubio hallitus ptk. 5/2006, 20.3.2006 
[3] Snapsi 1/2008 
[4] Harri Hallilan haastattelu 17.6.2013 
[5] Janne Peltolan haastattelu 3.6.2013 
[6] Inkubion toimintakertomukset 2008 – 
2013  
[7] Aleksi Ikkalan sähköpostihaastattelu 
31.1.2014 
[8] Inkubion toimintakertomus 2009 
[9] Mika Mäntykankaan sähköpostihaastattelu 
31.1.2014 
[10] Olihan tämä kymmenes nyt pakko lisätä.



9. Kymmenvuotisennuste

Inkubiolla on tänä vuonna kakussaan tasan kymmenen kynttilää. Paljon hikeä 
on jo ehtinyt virrata kemian laboratorioissa, mutta tässä vaiheessa on hyvä 
katsoa killan historian lisäksi myös eteenpäin: Mitä mahtaa tapahtua ennen 
20-vuotisvuosijuhlaa? Millainen on maailma inkubiitin silmin vuonna 2024? 
S’napsi tarkkaili kristallipalloaan ja maalaa nyt eteenne maiseman, joka odot-
taa meitä palatessamme juhlistamaan rakkaan kiltamme siirtymistä kolman-
nelle vuosikymmenelleen.

Muutoksen aalto on vyörynyt yli Otaniemen. Opiskelijoiden määrä on moninkertais-
tunut, ja korkeakoulujen yhteiselo on tehnyt eri oppialojen edustajien tunnistamises-
ta vaikeampaa. Kiista KY-säätiön omaisuudesta päättyi vuonna 2018. Se osa rahoista, 
jota ei tuhlattu loputtomiin oikeudenkäyntikustannuksiin käytettiin Niemen vanho-
jen rakennusten kunnostamiseen ja laajentamiseen. Aalto-kylän (ent. teekkarikylä) 
korkeiden asuntorakennusten välissä häämöttää uusi, moderni Alvarin mökki (opis-
kelijoiden kesken Amökki). Vanhan mökin raunioiden savu on hälvennyt aikapäiviä 
sitten, ja jallulavakin on jo päätynyt arkistojen uumeniin.

Monet asiat ovat kuitenkin ennallaan. Alepan käytävät ovat totutun ahtaat, ja Taide-
teollisen korkeakoulun opiskelijat käyvätkin suosiolla omissa luontaistuotekaupois-
saan lähikaupan sijaan. Kauppakorkeakoulun opiskelijat tekevät päivittäistavaraos-
toksensa Stockmannilla. Helsinkiin kulkeekin Otaniemestä lähes jatkuva BMW-jono, 
sillä uudet fuksit valmistuvat todennäköisesti edelleen ennen Länsimetroa.

Inkubion kiltahuone on yhä postimerkin kokoinen. 25-vuotiaan Robinin julisteet ko-
ristavat seiniä ja hänen ensimmäinen kansainvälinen singlensä ”I Told You I’d Grow 
Up” soi luupilla kiltalaisten korvissa. Matti on edelleen kulmasohvan kuningas, ja hä-
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9. Kymmenvuotisennuste

nen kähmytekstinsä otsikolla ”I Told You I’d Work For CIA” takasi hänelle paikan tie-
dotusmestarina kahdettatoista kertaa peräkkäin. Anton on vieläkin killan kovin jätkä: 
pitkään suunnitellun CTR-turnauksen järjestämisestä tuli mahdotonta vuonna 2016, 
kun kaikkien PS1-ohjainten huomattiin hajonneen.

Biolaiset ovat niittäneet myös mainetta sekä Otaniemessä että maailmalla. Bi-
opets-pääaineen lanseeraamisen jälkeen alamme mediaseksikkyys on ollut jatku-
vassa nousussa, ja innovaatiot ovat tietenkin lisääntyneet samaa tahtia. Mäyräkoiran 
lisäksi myös jääkaappikylmä sixpack tulee nyt luoksesi reittä taputtamalla, ja killan 
tunnuslause on muuttunut muotoon ”Varokaa taivaalta satavaa lehmänkakkaa”. Kas-
vaneen näkyvyyden kompensoimiseksi myös sisäänotto koulutusohjelmaamme on 
tuplattu. Tästä syystä osa killoista ei katso enää kannattavaksi osallistua Ota- tai Sta-
disuunnistukseen, ruskeahaalarinen joukko kun on ottanut vähintään kolmoisvoiton 
kaikissa tapahtumissa vuodesta 2017 eteenpäin.

Inkubion vuosijuhlat ovat vuodesta toiseen olleet Otaniemen suosituimmat, eikä  
kahdeskymmenes juhlavuosi todellakaan ole poikkeus. Apoptoosi XX on loppuun-
myyty, ja vaikka juhlasalissa on 300 paikkaa, 50 ihmistä jää edelleen ulkopuolelle. 
Inkubion jäseneksi liittyminen kuuluu nykyään teekkarijaoston ensimmäisen kokouk-
sen vakio-ohjelmaan, joten he pääsevät onnellisesti juhlimaan ilman, että kenelle-
kään tulee paha mieli.

S’napsista on tullut yksi valtakuntamme merkittävimmistä julkaisuista. Vuonna 2014 
tapahtuneen huiman harppauksen jälkeen mainostajat ovat kilpailleet saadakseen 
näkyvyyttä upeassa taideteoksessamme. Vanhoista lehdistä maksetaan nettihuuto-
kaupoissa tuhansia euroja. 20-vuotisjuhlanumerossa julkaistaan ennuste siitä, mitä 
kaikkea ehtii tapahtua ennen kuin Apoptoosi XXX järjestetään. Tuo artikkeli on pa-
rempi kuin tämä artikkeli.

Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta Inkubio 10 vuotta

Antt i  Rautiai-
nen käy edel-
leen ki l lan ko-
kouksissa

Myös näitä ennustettiin vuodelle 2024:

Täffän spaget-
t ikast ike on 
vaihdettu soi ja- 
versioon

BMI-projektista 
ei  edel leenkään 
saa opinto- 
pisteitä

Professori Juhani 
Pitkäranta on pa-
lannut eläkkeeltä 
opettamaan laa-
jan matematiikan 
kurssia

Uudet fuksit 
valmistuvat 

toden- 
näköisesti 

edelleen ennen 
Länsimetroa.
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10 v.

10 v.
Kymmenen vuotta 

on hieno ikä. 
Tässä joitain malli- 

esimerkkejä.
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1. Facebookin perustamisesta on kymmenen vuotta
2. 10-vuotiasta mallasviskiä
3. National Treasure - Kansallisaarre -elokuva tuli teattereihin vuonna 2004
4. Piirroshahmo Lisa Simpson on Simpsonit-TV-sarjassa 10-vuotias
5. Pudasjärven kunta perustettiin vuonna 2004
6. Macaulay Culkin näytteli Yksin kotona -elokuvassa kymmenvuotiaana
7. 10-vuotias Richard II kruunattiin Englannin kuninkaaksi vuonna 1377
8. iPod Mini tuli markkinoille kymmenen vuotta sitten
9. Presidentti Tarja Halosen suomenhevonen Ypäjän Tarja täyttää 10 vuotta
10. Kuvassa esiintyy myös muutama tuleva inkubiitti kymmenvuotiaana. 
Tunnistatko ketkä?

Kymppi- 
S’napsin 

strategiset 
mitat

10 tuumaa - 10 cm

10
 tu

um
aa

 

Kuinka monta kertaa 
numero kymmenen 
mainitaan tämän 
lehden sivuilla?

Laske tai arvaa, ja 
ilmoita vastaukse-
si Inkubion Face-
book-ryhmässä.

Nopeimmalle oikein 
vastanneelle luvassa 

palkkio!

Lyhyt solusanasto
Mikäli et ole inkubiitti ja bilsantunneistasi 
on jo hieman aikaa vierähtänyt, tässä lyhyt 
opas solukuolemien sanastoon.

APOPTOOSI (myös Inkubion vuosijuhlan nimi)

Apoptoosi on solujen jakautumista sääte-
levien geenien määräämä ohjelmoitu solu-
kuolema, joka on normaali osa yksilönkehi-
tystä ja kudosten uusiutumista.
Myös vaurioituessaan solu voi käynnistää 
apoptoosin estääkseen vaurioiden leviämi-
sen. Tällöin apoptoosin aiheuttajana voi olla 
esimerkiksi solulle vieras ympäristö, virusin-
fektio tai solun väärä kiinnittyminen. 
Apoptoosissa solu hajoaa solukalvon ympä-
röimiksi rakkuloiksi, jotka fagosytoiva solu 
sitten tuhoaa ottamalla ne sisäänsä.  

NEKROOSI (myös vuosijuhlien silliaamiaisen nimi)

Nekroosissa eli akuutissa patologisessa solu-
kuolemassa solukalvo hajoaa, ja solun sisäiset 
molekyylit vapautuvat soluvälitilaan. Nekroo-
si aiheuttaa siksi usein tulehdusreaktion.
Nekroosi on kontrolloimaton, patologinen 
prosessi, jonka aiheuttavat solun ulkopuoliset 
epäsuotuisat fysikaaliset tai kemialliset tekijät. 
Nekroosin tyypillisiin piirteisiin kuuluvat solun 
nopea turpoaminen ja hajoaminen. Kudosten 
nekroosia kutsutaan myös kuolioksi.
Lähteenä Wikipedia
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