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Nä i n syntyi
S ’ n a p s i 3 / 201 4

HEI ALOTETAAN
S’NAPSIN UUDEN
NUMERON TEKEMINEN
NYT TOSI AJOISSA! OON
PARAS PÄÄTOIMITTAJA
IKINÄ KOSKA TÄNÄ
VUONNA TULEE
AINAKIN VIIS
NUMEROA!

JOO HYVÄ HYVÄ

Kirjoittanut ja piirtänyt Eevi Rutanen

toukokuu

huhtikuu
HEI HEI HEI MILLON
TULEE SEURAAVA
S’NAPSI!

ÖÖ EIKS S’NAPSIN
PITÄNYT TULLA
WAPUKSI?

MJOOHMM
TESTATTIIN EILEN
JUOMAPELEJÄ
ARTIKKELIA
VARTENHH...
WAPUKS TULEE
ULOS

JOO SORI NYT EI
PYGENNY MUT
KESÄLLÄ EHTII TEHÄ
HEI! IHAN
VIIMESTÄÄN KILLAN
KESÄPÄIVILLÄ
JULKASTAAN!
SIRLIMPSIS!
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heinäkuu

NIIN SIIS SUA EI
NÄKYNY
KESÄPÄIVILLÄ...
EIKÄ S’NAPSIA...

syyskuu
TOTA KOULU ALKO
EILEN NIIN MISSÄS
TOI S’NAPSI?

SORIII OON IHAN SUPER
KIIREINEN MUN SAIRAAN
TÄRKEÄSSÄ KESÄDUUNISSA!
ON NE KAIKKI ARTIKKELIT
VALMIINA JNE MUT VÄHÄN
ON VIEL TEKEMISTÄ... KYL
ENNEN KOULUN ALKUA
VARPPINA!

lokakuu

AINIII UNOHDIN
KERTOO ETTÄ LÄHIN
THAIKKUIHIN KOLMEKSI
VIIKOKSI JA TULIN VASTA
TÄNÄÄN TAKAS! HIHI
HUPS! MUT ONNEKS NYT
ON PALUU ARKEEN JA
EHIN VIHDOIN TEHÄ SEN
VALMIIKS!

marraskuu
EHH... MITES
S’NAPSI EDISTYY..?

JUUH ELIKKÄS KUTEN
VARMAAN TIEDÄT NIIN
TEEN KAHTA TUTKINTOA
SAMANAIKAISESTI MIKÄ ON
KUULE AIKA VAATIVAA JA
AIKAAVIEVÄÄ HOMMAA! ELI
ÄLÄ SIINÄ KITISE! KYLLÄ SE
LEHTI TULEE KUN TULEE!

NONIIN SIIS TÄSSÄ SE
S’NAPSIN KOLMAS
NUMERO NYT ON!
JOOJOO PUOL VUOTTA
MYÖHÄSSÄ JA SILLEEN
EHEHEH MUT ON TÄÄ
IHAN OOKOO KUITESKI.
SORI NYT HEI VIEL
OIKEESTI

NO JES.
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Te k s t i : R o o p e
Ve s t e r i n e n
Kuva:
Kiltiscam
w w w. i n k u b i o .
fi

S’n ap s i t e s t a a : Ju om ap e l it
Eräänä keväisenä iltana S’napsin toimitus päätti tehdä testin kaikkien kiltalaisten puolesta: Oli
aika selvittää, mitkä juomapelit ovat pelaamisen arvoisia ja mitkä kannattaa unohtaa parempien
tieltä. Missio oli selkeä, mutta haastava. Juomapelit saatiin lopulta arvioitua sekä pelin yleisen tason että niiden tuottaman humala-asteen osalta, mutta tarinat illasta ovat paljon kylmää
matematiikkaa ihmeellisempiä. Paljon tapahtui. Paljon ehkä tapahtui. Kaikille osallistuneille on
jäänyt selväksi ainoastaan se fakta, että kukaan S’napsin toimituksesta ei luultavasti enää koskaan palaa ennalleen. Nyt on tullut aika antaa kiltalaisille vilkaisu tuon tapahtumarikkaan illan
tapahtumiin.

0 Esa Saarinen

Tunnelmaan virittäydyttiin aikaisin iltapäivällä pienellä esileikillä 0, jossa TV:stä laitettiin soimaan
videotaltiointi Esa Saarisen luennosta. Kaikkien pelaajien piti ottaa huikka, kun Esan kulmakarvat yhtäkkiä ja yllättäen kohosivat. Peli aiheutti testaajissa suurta hilpeyttä, ja sen avulla päästiinkin oikeaan mielentilaan suhteellisen nopeasti.

1 Booty Song
”Tää biisi keskittyy
olennaiseen.”
Humala: 32
Peli: 64

Varsinainen testaaminen päätettiin aloittaa kevyillä biisijuomapeleillä. Ensimmäisenä biisinä kokeiltiin Tim Wilsonin Booty Songia1. Kappaletta pidettiin mukavan leppoisana ja peli pelattiin
tuttuakin turvallisemmalla Thunderstruck-tyylisellä viestimenetelmällä vaihtaen juojaa jokaisella ”booty”-sanalla. Peli osoittautui kuitenkin liian vaikeaksi monelle toimituksen jäsenelle: Tahdissa pysyminen olisi vaatinut herpaantumatonta keskittymistä, johon ei päästy johtuen kaikista
erilaisista bootyista, joista Wilson lauloi. Monet pohtivat liian jännittyneenä, millainen booty
seuraavaksi on luvassa, ja unohtivat pelata peliä.

2 Hey Ya
”Miksi tämänkin
pitää taas toistua
kaheksan kertaa?”
Humala: 512
Peli: 128

Toinen biisi oli Outkastin Hey Ya -hitti2, jota on luonnehdittu jopa kiltiksen useiten soivaksi
biisiksi. Pelissä tarkoituksena oli juoda aina, kun biisissä sanotaan ”Hey Ya”, ”shake” tai ”alright”.
Pelin rytmistä pidettiin, välillä ehti jopa jutella muiden kanssa. Näennäisestä helppoudesta ei
kannata kuitenkaan hämääntyä: osa toimituksesta ei ikinä suoriutunut viimeisestä kertosäkeestä kunnialla. Kokonaisuudessaan ihan piristävä lisäys juomapelibiisien maailmankartalle klassikoiksi muodostuneiden Thunderstruckin ja Roxannen rinnalle.

3 Kuuppa
”Miks mä lähin
tähän peliin
mukaan?” ”Tuntuu
pyhältä, kun
juodaan samasta
maljasta!”
Humala: 64 –
1024 (riippuen
asenteesta)
Peli: 512

Tässä vaiheessa iltaa hylättiin pikkunäppärät biisipelit, ja siirryttiin sosiaalisen taistelun maailmaan Kuuppa-pelin3 muodossa. Tässä pelissä astiaan kaadetaan litra olutta, jota juodaan vuorotellen niin, että viimeisen pisaran juova henkilö voittaa ja häntä edeltävä henkilö häviää pelin
ja tarjoaa seuraavan kierroksen. Emme soveltaneet pistelaskujärjestelmää testissämme. Pelin
huomattiin vaativan itseluottamusta ja kovaa janoa, ja sen taktista elementtiä pidettiin mielekkäänä. Bonuksena kaikilla pelaajilla on pelin jälkeen todennäköisesti ikioma herpes. Yksinkertaisten sääntöjen ansiosta pelin todettiin soveltuvan myös perheen pienimmille! Niksi-Pirkka:
Nerokkaat toimittajat tajusivat jo kolmannelle kierrokselle siirryttäessä, että juoma kannattaa
kaataa astiaan sen reunaa pitkin kuohuamisen vähentämiseksi.

4 (Nimetön)
”Itte keksittiin
ja säästettiin.”
”Joku kirjottaa
sit säännöt ylös
huomenna!”
Humala: 256
Peli: 256
5 Fuck the Dealer
”-Kurko? -Isompi...” ”Jakaminen
on helppoo ja
hauskaa ku lapsen
hakkaaminen.”
Humala 128 tai
1024
Peli: 256

Seuraavaksi pelattiin uutta upeaa peliä4, jonka nimestä ei päästy tarkkaan yhteisymmärrykseen.
Toimitus teki myös pienen arviointivirheen, kun jätti sääntöjen kirjaamisen peliä seuraavan aamun tehtäväksi. Muistiinpanot olisivat olleet ihan hyödyllinen idea tätä kirjoittaessa, sillä pelkkä
ihmismieli ei ole riittävän luotettava paikka säilöä informaatiota juomapeli-illasta. Pelissä käytettiin muistaakseni korttipakkaa. Kyllä se ihan hauskaa taisi olla.
Seuraava peli oli perinteinen Fuck the Dealer5. Jos säännöt ovat jollekin tässä vaiheessa elämää
vielä epäselvät, niitä voi kysyä esimerkiksi toimituksen sähköpostiosoitteesta. Käytimme pelistä
variaatiota, jossa seuraava jakaja valitaan joka kerta puhtaasti edellisen jakajan hihasta vedetyllä
suola-algoritmilla. Peli ei ole yhtä taktinen kuin aiemmin testattu Kuuppa, mutta jokseenkin taktinen kuitenkin. Rakas päätoimittajamme sai epäonnekseen huomata, että kierroksen viimeiselle jakajalle peli on nimensä mukaisesti suhteellisen rankka. Tuskanhuudot aiheuttivat muissa
toimituksen jäsenissä lähinnä vain sadistista hilpeyttä, eivätkä turvasanat ”Mä en pysty enää”,
”Tää ei oikeesti oo yhtää kivaa nyt”, tai ”EEEEEIIII” johtaneet minkäänlaiseen sympatiavyöryyn.
Pelin todettiin soveltuvan ystävyyssuhteiden tuhoamiseen ja totaalisten perseiden aiheuttamiseen yhdelle onnekkaalle pelaajalle.

Kiltiscamin
kuvamateriaalia
juomapeli-illasta:
Toimituksen testiryhmä maastoutuneena.

6 Kiljukuikka
”Kuik saatana.”
”KUUUUUIIK!” ”Ei
tää oo enää Taikametsää vittu.”
Humala: 64
Peli 2048

Jos toimitus saisi juomapeli-illassa nähdyn luovuuden valjastettua kaikkiin kokouksiinsa, lehteä
julkaistaisiin viikoittain. Tässä vaiheessa joku valopää meni ja sai nerokkaan idean uudesta interaktiivisesta pelistä, Kiltispiilosesta7. Yksi pelaajista tuijottaa tietokoneen ruudulta kiltiscamin
puolen minuutin välein vaihtuvia antimia, ja muiden tehtävä on piiloutua jokaisen kuvan ottamisen ajaksi eri piilopaikkaan. Mikäli pelaaja näkyy kuvassa, valvoja huutaa hänen nimensä ja
hänen tulee juoda huikka valitsemaansa alkoholitonta* juomaa. Verhot putoilivat, sohvatyynyt
lentelivät ja toimituksen jäsenet saivat kerrankin kaipaamaansa läheisyyttä, joka tosin saattoi
silmänräpäyksessä johtaa suolatuksi tulemiseen, jos ei ollut valmiina taistelemaan verisesti paikasta pöydän takana. Kukaan ei tiedä, miten kiltahuone jo seuraavana päivänä oli siivottu. Kukaan ei tiedä miten pelin pelaaminen loppui. Kukaan ei tiedä, miten pääsi nukkumaan. Kukaan ei
tiedä, miksi tätä tehtiin.

7 Kiltispiilonen
”Pelin taso
4095.5/4096, ei
maistunut Securitas” ”Ratkiriemukas ja vauhdikas”
”Suolaaminen
on pelin suola”
”Sattuu.” ”Tästä
äiti varoitti”
Humala: 3067
Peli: 7563
*Alkoholin nauttiminen koulurakennuksessa on
tietenkin ankarasti kiellettyä,
ja sitä ei kannata
kokeilla kotona!

Loppukaneettina todettakoon, että toimitus ei suosittele minkään juomapelin pelaamista kenellekään. Toimitus ei myöskään suosittele alkoholia kenellekään. S’napsin juomapeli-illassa ei
ollut voittajia.
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Pelien testaaminen on rankkaa puuhaa, ja tässä vaiheessa oli toimituksen mielestä täydellinen
hetki siirtyä soluhuoneesta suureen ja pimeään maailmaan tekemään kattavaa tutkimusta ulkopelien kuninkaasta, Kiljukuikasta6. Peli on Jallupöllö-pelin variaatio, joka sopii hyvin niille, joilla
on korkea ääniala ja levoton huumorintaju, mutta joilla ei ole varaa ostaa jallua. Pelissä yksi pelaajista ottaa pullollisen omatekoista virvoitusjuomaa ja siirtyy esimerkiksi Taikametsään piiloon
juomaan ja matkimaan kuikkaa niin kauaksi aikaa, kunnes kaikki pelaajat ovat joko löytäneet piiloutujan tai poliisi on vastaanottanut katoamisilmoituksen kännisestä teekkarista. Peliä pidettiin
yleisesti huikeana sen tarjoaman luonnon kosketuksen ansiosta, ainoana miinuksena koettiin
rämpimisen seurauksena hajonneet vaatteet. Toimitus oli (lähes) yhtä mieltä siitä, että pelin
tärkein sääntö on, ettei pelissä oikeasti ole sääntöjä: Hämäysviestit, hämäyshuudot, ulkopuoliset ”apu”etsijät ja piiloutuminen kauas sovitun alueen ulkopuolelle toivatkin peliin runsaasti
lisäarvoa. Pelin lopuksi pelaajien fiiliksen huomattiin vaihtelevan löytämisen nopeuden perusteella asteikolla kommentista ”Rauhallista dokailua metsässä” kommenttiin ”Kuikuilkaa vähän
useemmin saatana, vitun 0/5 peli ja vitun korkokengät.”

6 Puheenjohtaja

Joonas Tietäväinen
Inkubion puheenjohtaja

Toistan nyt hieman itseäni sanoessani: Elämme jännittäviä aikoja ystävät
hyvät. Maisteriuudistuksen yhteydessä vuoden päästä starttaa uusi Life
Science Technologies (LST) -maisteriohjelma, joka tarjoaa bioIT-kandeille
toinen toistaan huikeamman oloisia pääainevaihtoehtoja. Suunnittelu on paraikaa kovassa vauhdissa, ja voin kertoa, että olen itse suunnattoman innoissani tulevasta maisteriohjelmasta! Inkubion kannalta olennaista maisteriuudistuksessa on tietysti laadukas opetus, mutta tämän lisäksi uudistuksen
myötä nousee ajankohtaiseksi toinen mahdollisesti suureksikin muodostuva
kysymys:
LST:n on tarkoitus koostua kuudesta elinvoimaisesta pääaineesta. Tämä
tarkoittaisi optimitilanteessa noin 15 opiskelijaa per pääaine vuosittain.
Nopeasti laskettuna tästä seuraa koko maisteriohjelman laajuudelta noin
90 vuosittaista opiskelijaa. Nykyiseltään bioIT:lle saapuu hieman vuodesta
riippuen 35-40 fuksia vuosittain, joten selvästikään nämä luvut eivät täsmää
keskenään! Oletettavasti tosin kandiopiskelijoidemme määrä kasvaa hieman
(noin 45 opiskelijan tienoille), kunhan uudistettu yhteishakujärjestelmä saadaan pyörimään. LST saisi siis puolet haluamistaan opiskelijoista optimitilanteessa bioIT-kandeista, mutta mistä loput?
No muualta tietenkin! Kandi- ja maisteriuudistuksen ideana oli muokata
yliopistokoulutuksemme rakennetta enemmän Bolognan prosessin mukaiseksi, eli yhtenäistää Euroopan yliopistotutkintojen rakenne. Bolognan prosessi sisältää monia kehityskohteita, mutta ehkä selkein muutos yliopistossamme on opintojen selkeämpi jakaminen kandidaatti- ja maisteritutkintoon.
Kandiopinnoista tehtiin uudistuksessa geneerisempiä ja erikoistuminen siirretään nyt maisteriopintoihin. On hyvin mahdollista, että tulevaisuudessa ei
pidetä enää itsestään selvänä sitä, että opiskelija saa kandi- ja maisteripaperit
samasta yliopistosta. LST-maisteriohjelma tulee ammentamaan itselleen lisää
opiskelijoita tätä kautta. Toki myös Aalto-yliopiston sisältä tulee huomattava
joukko opiskelijoita LST:hen, mutta aivan yhtälailla merkittävä ”sivuvirta” tulee Aallon ulkopuolelta. Meillä voi olla jopa melko pian edessämme parikymmentä Aalto-yliopistoon ensi kertaa saapuvia maisteriopiskelijoita muualta
Suomesta ja ulkomailta. Kysymys kuuluu, miten reagoimme tähän?
Meidän tulee tulevan vuoden aikana pohtia yhdessä kuinka uudet maisteriopiskelijat otetaan jatkossa vastaan. Luultavasti suurimman pohdinnan vaatii ulkomaalaisten opiskelijoiden haltuunotto. Jos haluamme ulkomaalaiset
LST-maisteriopiskelijat aktiiviseksi osaksi kiltaamme, meidän tulee ottaa heidät entistä huolellisemmin vastaan ja tutustuttaa Suomeen ja suomalaiseen
kulttuuriin. Parhaassa tapauksessa pystymme vaikuttamaan positiivisesti heidän integroitumiseensa yhteiskuntaamme!
Tietysti uuden maisteriohjelman käynnistämisen myötä opiskelijamäärät
saattavat kasvaa viiveellä. Voi olla, että tavoitemäärään päästään heti ensimmäisenä vuonna, tai kenties vasta viiden vuoden päästä. Emme voi tietää mitä
tulevaisuus tuo tullessaan ja milloin kasvu tapahtuu, mutta meidän tulee olla
valmiita kun se tapahtuu.

Bio Partners: Thermo Fisher Scientific Oy
n imi: Ther mo F isher S c i e nt i f i c O y
kot imaa: Yhdy s v a l l at
li i ke vai hto: 1 7 m i lj ard i a ( U SD, 2013 )
t yöntek ij öit ä : 50 0 0 0
p er ustett iin vu onna 2 0 06 T he r mo E l e c t ron i n j a
Fisher S c ient if icin f uusi oitu e ss a
Thermo Fisher Scientific on maailman johtava tutkimuspalveluiden toimittaja. Konsernissa on 50 000 työntekijää 50
eri maassa - Suomessa työntekijöitä on noin 670. Vantaan
toimipisteessä työskentelee noin 470 alan ammattilaista.
Tuotekehityksen ja tuotannon lisäksi Vantaalla sijaitsevat
myynti, markkinointi, huolto, asiakaspalvelu sekä erilaiset
tukitoiminnot. Joensuun tehtaassa, jossa työskentelee noin
200 henkilöä, valmistetaan erilaisia laboratorioalan muovituotteita.
”Kaikilla Thermo Fisher Scientificin työntekijöillä on yhteiset 4i -arvot: integrity, intensity, innovation ja involvement.
Kykymme kasvaa vuosittain perustuu taitoomme rekrytoida, kehittää ja pitää palveluksessamme huippuhenkilöstöä,
joka viihtyy ympäristössämme ja haluaa olla mukana parantamassa maailmaa ja yhteiskuntaa auttamalla asiakkaitamme
tekemään maailmasta terveellisempi, puhtaampi ja turvallisempi,” yrityksestä kerrotaan.
Thermo Fisher suunnittelee ja valmistaa terveydenhuollon, tutkimuksen ja teollisuuden laboratorioille high tech
-tuotteita ja –ratkaisuja, esimerkiksi näytteiden käsittelyä
ja analysointia varten. Tuotteita ovat muun muassa kliinisen
kemian ja teollisuuden analysaattorit, automaatiojärjestelmät, ohjelmistot, reagenssit, mikrokuoppalevylaitteet ja
pipetit. Yrityksen asiakkaisiin kuuluu mm. sairaala-, terveyskeskus-, tutkimus-, elintarvike- ja lääketeollisuuslaboratorioita ympäri maailmaa. Yli 90 % yrityksen tuotteista meneekin vientiin.
Thermo Fisherin työntekijät edustavat monia eri koulutusaloja; yrityksessä työskentee niin diplomi-insinöörejä, mikrobiologeja, kemistejä, biokemistejä, laborantteja
ja bioanalyytikoita, kuin myös ekonomeja, tradenomeja,
teknikoita ja insinöörejä. ”Jokaiselle työntekijälle tehdään
vuosittain oma kehityssuunnitelma ja kannustamme uralla
etenemistä. Yrityksen sisällä on helppo siirtyä uusiin tehtäviin – globaalin emoyhtiön monipuoliset toiminnot tarjoavat
mahdollisuuksia urakehitykseen niin omassa toimipaikassa
kuin kansainvälisestikin,” yrityksestä kerrotaan.

Thermo Fisher Scientific tarjoaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille lukuisia kesätyö- ja lopputyöntekomahdollisuuksia
muun muassa ohjelmistokehittäjän, mekaniikkasuunnittelijan ja testaajan tehtävissä. Avoimia hakemuksia otetaan vastaan osoitteessa rekrytointi.fi@thermofisher.com.

8 Nais-Anneli
Näpsäkkä ja vähintäänkin yksineuvoinen neuvonantajamme
Nais-Anneli vastaa lukijoiden lähettämiin kysymyksiin.
Lähetä kysymyksesi anonyymisti osoitteeseen vituttaa@inkubio.fi.

K3:
Rakas Nais-Anneli,
Näin kesän kynnyksellä ovat monet
kaukomailla talvehtineet
pikkulinnut palanneet koto-Suomeen. Arvoisa Annelikin varmasti tuntee vanhan kansan lorun:
”Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta
peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään.”
Tämä runoelma kuitenkin tuottaa
päänvaivaa, koska näinä ilmastonmuutoksen aikoina västäräkkeihin
voi usein törmätä jo maaliskuussa, eikä kukaan kaupunkilainen
varmastikaan erota kiurua koskelosta. Onko aika jo ajanut ornitologisten sääennusteiden ohi?
Mistä Anneli tietää kesän olevan
tulossa?
Hämmentynyt bongari
V3:
Hei Hämmentynyt bongari,
Anneli ymmärtää hämmennyksesi lähteen. Valitettavasti suomen
kielessä, sekä kansainvälisestikin,
esiintyy monia muitakin varsin
kummallisia ja käsittämättömiä
eläinaiheisia sananlaskuja, jotka
tuottavat ainakin Annelille päänvaivaa, eivätkä tunnu mitenkään
sopivan nykymaailmaan.
Ei ole lahjahevosta suuhun katsominen: Saako kukaan muka hevosia lahjaksi? Ja miksi kukaan sen
suuhun edes katsoisi?
Kyllä routa porsaan kotiin ajaa:
Kuka kaupunkilainen omistaa elävän porsaan? Nykyään maatilojen
lukumäärä Suomessa on muutenkin pienenemään päin, joten tämä
sananlasku koskettaa varsin marginaalista osaa suomalaisia.
Oma lehmä ojassa: Ei kenelläkään
enää ole omia lehmiäkään…
Ihminen on ihmiselle susi: Mitä
ihmettä, miten ihminen voi muka
yhtäkkiä muuttua sudeksi?
Nostaa kissa pöydälle: Mitä ihmettä kissan pöydälle nostaminen hyödyttää? Parhaimmillaan
tulee raavituksi ja vaatteet tulevat täyteen karvaa.
Ottaa härkää sarvista kiinni: Kuten kissan pöydälle nostamisen
kanssa, mitä sarvista kiinni ottaminen hyödyttää? Häristä tulee
lähinnä mieleen härkätaistelut, ja

haluaa nimenomaan pysyä mahdollisimman kaukana härän sarvista, eikä todellakaan tarttua
niihin kiinni.
Sanoisin siis, että aika tosiaan on
kulkenut eläinaiheisten sananlaskujen ohi. Anneli on kuitenkin
huomannut, että kevään ja kesän
tullessa katukuvaan tyypillisesti
ilmestyy entistä enemmän soidinaikeissa olevia tipuja ja kukkoja,
joten ornitologisissa ennusteissa
saattaa kuitenkin joku perä piillä.
K4:
Hei ihana Anneli,
Tapaan itse katsella välillä töitä
tehdessä eläinvideoita, mitä söpömpiä sen parempi, koska esimerkiksi tekstiä lukiessa leikkivät
koiranpennut sivusilmässä rauhoittavat aivojani ja tuntuu että
löydän paremman keskittymisen
itse asiaan. Mitä mieltä olet eläinvideoista ja niiden vaikutuksesta
ihmisiin? Katsotko niitä itse ja jos
katsot, mistä? Mitä eläimiä katsot
mieluiten?
Naamaton laama
V4:
Hei Naamaton laama,
Ihmisethän ovat läheistä sukua
esimerkiksi simpansseille, ja varhaiset esi-isämme olivat yhteisiä.
Ihmisetkin ovat eläimiä monessa
mielessä. Niinpä eläinvideoiden
katselu vaikuttaa varsin luonnolliselta puuhalta ja voi auttaa
saamaan yhteyden johonkin itsessään syvällä piilossa olevaan
alkukantaiseen voimaan ja olemukseen.
Anneli on ainakin huomannut esimerkiksi juuri koiranpentuvideoiden aiheuttavan ihmisessä tietynlaista taantumusta kohti juuri tätä
alkukantaisempaa olemusta: esimerkiksi puhe muuttuu vauvamaisemmaksi ja sanavarasto kapenee
(rajoittuu lähinnä huokauksiin).
Annelilla ei kuitenkaan itsellään
ole tarvetta katsella eläinvideoita, sillä eläimiä esiintyy tarpeeksi
todellisessa elämässäkin. Esimerkiksi, jos käy ulkona, törmää varsin usein erilaisiin sonneihin, kissoihin ja kolleihin.Välillä vastaan
tulee myös kunnon korppikotkia,
lehmiä, pässejä ja sikoja.

9 Nais-Anneli

K1:
Hei Anneli!
Onko Toosan kokemisen jälkeen
odotettavissa enää mitään yhtä
tajunnanräjäyttävää, vai tuleeko
loppuelämäni olemaan yhtä alamäkeä?
kympin_nähnyt
V1:
Hei kympin_nähnyt,
Kuten varmasti tiedät, Toosa on lyhenne Apoptoosista. Kuten myös
varmasti tiedät, apoptoosi tarkoittaa ohjelmoitua solukuolemaa.
Sitä läheltä liippaava nekroosi
puolestaan tarkoittaa hallitsematonta solukuolemaa. Olen varma,
että tulet kokemaan vielä monta
apoptoosia sekä myös nekroosia
elämäsi aikana. Niiden tajunnanräjäyttävyydestä Anneli ei tosin
osaa sanoa mitään. Loppuelämän
alamäkiin liittyen, Anneli ei ymmärrä huoltasi. Alamäkeenhän on
helpompi ja vaivattomampi kulkea
kuin ylämäkeen. Eikö olisi suotavampaa, että loppuelämä nimenomaan olisi yhtä alamäkeä?
K2:
Kuulin että kotitalouspedagogit
ovat kovia tyttöjä leipomaan, mutta ne eivät kertoneet ammattisalaisuuksiaan, joten kysymys kuuluu: Miten muna vatkataan?
V2:
Munan vatkaus riippuu tietenkin
siitä, mihin ja miten munaa halutaan käyttää. Joskus vatkauksen
lopputuloksen halutaan oleva
löysä. Joskus taas on olennaista, että lopputulos on kova. Munan vatkauksen voi tehdä käsin
tai apuvälineitä käyttäen. Käsin
vatkaaja joutuu itse näkemään
hieman enemmän vaivaa. Tällöin
vatkauksen lopputulos ei riipu
niinkään voimasta, vaan sinnikkyydestä ja oman kunnon kestämisestä. Tässä helposti väsyy käsi.
Apuvälineitä käyttämällä päästään
yleensä samaan lopputulokseen
kuin omilla käsilläkin, mutta vatkaus saadaan suoritettua ja haluttu tulos saavutettua nopeammin.
Apuvälineet siis tehostavat prosessia ja säästävät omia voimia.
Anneli ei ota kantaa menetelmien
paremmuusjärjestykseen.

Kuva: Saku Metsärinne

Eläköitynyt fuksikapteeni Anton kiittää ja kuittaa.

Urani Inkubion fuksikapteenina on jo ohi tätä tekstiä kirjoittaessani, mutta ilolla muistelen
mennyttä puolitoistavuotista seikkailua näin kesälaitumiltakin. Ei voi muuta sanoa, kuin
huh huh! Loppua kohden meno oli puhdasta tykitystä päivästä toiseen ja varsinaista tunteiden vuoristorataa. Haluankin kiittää biofuksejani sydämeni pohjalta elämäni parhaasta
opiskeluvuodesta ja Wapusta!! Vuosi toi tullessaan mitä värikkäämpiä tapahtumia ja kokemuksia, joita voi sitten muistella kiikkustuolissa vanhoilla päivillä.
Olen teistä sanoinkuvaamattoman ylpeä! Menonne oli läpi vuoden ensiluokkaista ja uskon teidän jaksavan kulkea jatkossakin täydellä energialla teekkariuden kiemuraisia ja seikkailuntäyteisiä polkuja. Toivottavasti teidän muistot yhteisestä vuodestamme ovat yhtä
mieltälämmittävät, kuin allekirjoittaneella, ja jaksatte pysähtyä hetkeksi jubailemaan, kun
törmäämme jossain.
Tässä kohtaa haluan kummastella, kuinka nopeasti kesä on kulunut kun on vain painanut
duunia päivästä toiseen: kohta on taas syksy ja Inkubio saa jälleen uudet fuksit, jee! Onneksi kesä on rauhallisempaa aikaa ja ehtii latailla akkuja syksyyn mennessä, jolloin meno ja
meininki taas pärähtää toden teolla käyntiin!
Seuraavaksi Inkubion fuksikapteenin perinteinen ohjenuora, joka pätee kaikkiin tilanteisiin: Juokaa vettä. Eläkää. Huolehtikaa toisistanne. Tanssika. Välillä ihan aamuun asti.
Laulakaa. Olkaa spontaaneja. Hymyilkää vastaantulijoille. Naurakaa. Unohtakaa murheet.
Nukkukaa. Edes jossain välissä. Pitäkää huolta tupsustanne. Juhlikaa. Välillä ihan aamuun
asti. Ja juokaa sitä vettä. Wappuspesifit ohjeet: Varokaa Wappuheiloja (paitsi if it’s true
love it’s ok). Tyhjä olo Wapun jälkeen on ihan ok. Vaikka epäilisitte onko elämällänne enää
tarkoitusta, niin on sillä. Wapun jälkeenkin. Jos jäitte kaipaamaan Wapun tuomaa karnevaalimeininkiä, niin älkää murehtiko! Seuraavaan on enää alle vuosi!
Muistakaa, että vaikka te nyt olettekin päässeet teekkarien värikkääseen kastiin, tulette
aina olemaan minun pieniä fuksipalleroita. :)
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Fuksikapteeni
Anton Hult

S’n ap s i n lu k ij a l a hj a :
Minisolarium

Lämpötila on ehkä pudonnut nollan
tuntumaan, mutta S’napsin kesänumero tuo auringonpaisteen harmauden
keskelle! S’napsi lahjoittaa lukijoilleen
energiatehokkaan ja matkakokoisen
minisolariumin, jolla kaikotat kätevästi
kaamosmasennuksen ja päivität päivetyksen!

1 Avaa S’napsin kesänumero keskiaukeamalta ja pitele sitä kasvojesi
läheisyydessä.
2 Asetu valonlähteen (mieluiten
auringon) vaikutuspiiriin siten, että
solariumin foliopinnasta heijastuvien valonsäteiden kulma on
optimaalinen.
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Käyttöohjeet
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Paperiversiossa tällä aukeamalla on pala foliota.
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Paperiversiossa tällä aukeamalla on pala foliota.
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Inkubiitti vaihdossa: Berliini
Te k s t i j a k u v a t : I i n a Yr j ä n ä

teltynä molekyylibiologiaa, joka jotenkin kivasti liittyisi pääaineeseeni
bioadaptiiviseen tekniikkaan. Yhden
kurssin sain tosin hyväksyttyä pääaineeseenikin, kursseihini lukeutui
muun muassa lääkiksen patologian
kurssi, virtausoppia lääketieteessä
ja nanorakenteisia biomateriaaleja.
Kurssivalintani osoittautuivat erittäin hyviksi. Kurssit olivat erittäin
mielenkiintoisia ja taso sopiva. Lisäksi kurssit eivät ilmeisesti olleet
kovinkaan suosittuja ulkkareiden
keskuudessa, joten luennoitsijoiden mielestä olin söpö vaihtari,
jonka kurssisuorituksia oli ihan ok
arvostella hieman löyhemmin, varsinkin jos se puhui saksaa. Joillain
suositummilla kursseilla armoa ei
vaihtareille annettu lainkaan, eikä
heitä kaikille kursseille edes huolittu. Mielestäni vaihtoon ei missään
nimessä kannata mennä lusmuilemaan ja ottamaan niitä vapaavalintaisiin tungettavia pilipalikursseja
Suosittelen kuitenkin ottamaan
huomioon sen, että elämää on
myös koulun ulkopuolella, varsinkin
vaihdon aikana. Itse sain Berliinistä
noppia 27, määrään ovat myös äiti ja
Kela erittäin tyytyväisiä.
Vaihtoni ei ehkä ollut se perinteinen Erasmus-kokemus, jossa
opit tuntemaan kaikki muut vaihtarit viimeistään toisena päivänä ja
koet suurta yhteisöllisyyttä heidän
kanssaan. Berliinissä näin ei oikein
käynyt (ei sillä, että olisin paikallistenkaan kanssa viettänyt aikaani),
vaihtareita oli yksinkertaisesti vaan
niin paljon ettei yhtä suurta yhtenäistä ryhmää päässyt muodostumaan, lisäksi TUBin (Technische
Universität Berlin) kv-vastaavat olivat aika surkeita järjestämään minkäänlaista aktiviteettia vaihtareille.
Pienempiä ryhmiä syntyi sen sijaan
paljon ja oikeastaan joka kerta, kun

olin istumassa iltaa jonkun porukan kanssa, tapasin uusia ihmisiä,
joista tietenkin tuli samointein minun erasmus-bff:iäni. Berliinissä oli
myös itsessään niin paljon tehtävää,
ettei tapahtumien järjestäminen
välttämättä tuntunut kv-toimistonkaan puolesta mielekkäältä. Sillä kaupunkinahan Berliini on aivan
mieletön, erityisesti kesällä! Suuren
pinta-alansa takia kaupungin sisälle
mahtuu paljon viheralueita, joihin
ihmiset menevät hengailemaan
heti, kun on vähänkään lämpimämpää. Monissa klubeissa on myös
ulkoilma-alue, jossa pystyi tanssimaan auringonlaskusta auringon
nousuun tai vaikkapa sen uuteen
laskuun. Kaupunki on myös täynnä
mitä eriskummallisempia tapahtumia milloin missäkin, ja vaihtoni
aikana törmäsin sattumalta mm.
urbaanin elämäntyylin markkinoihin, poliisisaatteiseen äärioikeiston
marssiin (poliiseja oli tuplaten verrattuna marssijoihin) tai kannabiksen laillistamiseen tähtäävään mielenosoitukseen ja katufestivaaliin.
Berliini vaihtokohteena oli ehkä paras juuri sen tähden, että kaupungin
ihmeellisyyden ja merkityksen minulle eivät luoneet pelkästään muut
vaihtarit. Berliini tulee olemaan
aina se villi ja veikeä suurkaupunki,
johon minä vaihtoni aikana tutustuin, vaikka ne vaihtoni ihmiset sieltä puuttuisivatkin.
Suosittelen ehdottomasti vaihto-opintoja kaikille ja erityisesti
Berliiniä. Ulkomailla asuessaan oppii paljon vieraasta maasta ja sen
kulttuurista, mutta myös paljon
itsestään ja kotimaastaan. Vaihto-opiskelu on oiva tauko hengähtää normiarjesta ja elää hetki jälleen
sillä lapsenomaisella innostuksella
kaikkeen mahdolliseen, vähän myös
omia rajojaan kokeillen.
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Saavuin Berliiniin 25.2.2013. Kaupungista tiesin oikeastaan säälittävän vähän etukäteen, ottaen huomioon, että se on yksi Euroopan
suurista metropoleista ja asuinpaikkani seuraavat kuusi kuukautta.
Osittain sivistymättömyyteni johtui
ihan siitä, ettei minulla edellisten
kuukausien aikana ollut hirveästi aikaa perehtyä kaupunkiin niin paljoa.
Kaikki aika oli kulunut erinäisten
asioiden hoitamisessa, jotta saisin
kaikki mallilleen niin Suomessa kuin
Berliinissä ennen lähtöä. Toisaalta
en ollut halunut luoda liikaa mielikuvia ja odotuksia paikasta. Kaikki
turistitiedot kaupungista ehti hyvin
hankkia paikan päällä.
Berliini oli oikeastaan valikoitunut vaihtokohteekseni aika sattumalta. Halusin Saksaan, jotta voisin
parantaa kielitaitoani. Pitkällisten
pohdintojen jälkeen päätin laittaa
ykköskohteekseni Münchenin ja
kakkoseksi Berliinin. Münchenin
paikka meni lopulta jollekin toiselle,
Berliiniin olin kuitenkin enemmän
kuin tyytyväinen. Asukkaita alueella
on 3,5 miljoonaa, mutta hyvin harvoin (näin suomalaisittain ajateltuna) ahdistavan suuren ihmismäärän
oikeastaan edes huomasi, sillä kaupunki on pinta-alaltaan erittäin suuri. Eräs eksoottinen seikka suureen
asukaslukuun liittyen tosin oli se,
että oli vuorokauden aika tai paikka
mikä tahansa, oli siellä aina ihmisiä.
Olivat ne sitten yksittäisiä haahuilijoita, kadulla norkoilevia maksullisia
naisia, läpi viikonlopun klubanneita
mörrinkäisiä tai erityisesti kesällä
joka paikasta pursuavia turisteja.
Tämän takia kaupunki tuntui melko
turvalliselta liikuskella poikkeavinakin vuorokauden aikoina.
Kerrotaanpa nyt kuitenkin vähän
opiskelusta. Lähdin Berliiniin lukemaan sivuainettani, laajasti määri-

Erämaan
armoille
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Te k s t i j a k u v a t :
Ara Amudsen ja
Bear Niemenoja
Asumisoikeus loppu, rahat eivät riitä
edes nuudeleihin ja tyttöystävä ajaa
keskikesälläkin hankeen nukkumaan.
Tuttu ja varsin ikävä tilanne jokaiselle opiskelijalle. Tilanne ei kuitenkaan
ole niin paha kuin miltä ensisilmäyksellä vaikuttaa, vaan selviytyminen
ja arkielämä luonnon helmassa on
mahdollista opiskelijaltakin. S’napsin
selviytymisliitteen toimitus jalkautui
maastoon äärimmäisiin olosuhteisiin
mukanaan vain päällään olevat vaatteet kokeilemaan, millä keinoin selviytyminen on mahdollista soluasunnon ulkopuolella.
Seuraavassa on koottuna toimituksen vinkit ja niksit omavaraiseen
elämiseen luonnossa. Jos neljä seinää ahdistavat voi ratkaisu hyvinkin
olla Tom Hanks-mainen pako autiolle
saarelle. Olkaapa hyvä, hyvät lukijat.

Majoitus
Uuden hippielämän alkeet on syytä
aloittaa majoituspaikan luonnista.
Siltarummun sijaan katse kannattaa
kääntää tilapäisvälineistä kasattuun
majoitustilaan. Luonnon omista kepeistä ja kivistä saa melko kivuttomasti luotua kelvollisen yösijan käyttämällä yksinkertaisena työkaluna
kahden hengen retkeilytelttaa.
Toimituksen ensikokeilulla uusi elämä
ei paljoakaan eroa opiskelija-asunnossa asumisesta. Kolmen neliön
teltassa on tilaa likipitäen saman
verran kuin Otaniemen soluasunnossa ja naapureita näkee suunnilleen yhtä usein. Myös eläimiä on
lähiympäristössä kuin JMT1:n solukeittiössä. Tilojen lämmitys on hoidettu hyväksi todetulla ns. ”HOAS
talvella”-metodilla, eli sitä ei ole.
Kaiken kaikkiaan kokemus kuitenkin
on melko miellyttävä, jopa kotoisa.
Toimituksella ei siis ole oloista moitittavaa.

Yö p y m i n e n
Kun elämän perusasiat ovat kunnossa voikin opiskelija kääntää katseensa
kohti niitä vähemmän tärkeitä. Näin
kesäaikaan saattavat Suomen yölämpötilat satunnaisesti nousta plussan
puolelle, joten kovin erikoista makuusijaa ei ole tarvetta varata. Hätätilanteessa naavasta ja kuivista lehdistä saa itselleen mukavan yösijan
käden käänteessä. Toimitus taasen
oli tapansa mukaan läheltä komea
sekä kaukaa viisas ja varasi mukaan
makuupussin sekä riippumaton. Mitä
sitä turhaan itseään kiusaamaan.
Nukkuminen luonnon helmassa
oli varsin freessi kokemus. Opiskelijakämpästä eron tekee se että aamuseitsemän herätystä ei tarjonnut
ikkunan alla huutava lapsi vaan kylmä
sade. Tämäkin on toisaalta vain luettava eduksi. Juokseva vesi kuuluu siis
hippikommuunissakin vuokraan.
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Ruokailu
Ruokailu nollabudjetilla on haastavaa, mutta onneksi luontoäiti tulee
tarvittaessa vastaan. Lähiympäristöstä kannattaa etsiä esimerkiksi
syötäväksi kelpaavia herkkusieniä,
paprikoita tai avokadoa, joista hätätilanteessa saa luotua karun aterian
itselleen. Toimitus metsästi edellisten lisäksi myös villibroileria (tiivispakattua) lisukkeeksi sekä kasvatti
viljaa vehnänuudeleita varten pahimpaan nälkäänsä. Ruoka valmistettiin
alkuperäisintiaaneilta lainatulla kypsentämismetodilla, eli teflonpannulla
suoraan hiilloksen päällä. Jälkiruokakaffet keiteltiin housujen takataskusta löytyneellä Länsi-Saksan armeijan
kenttäkeittimellä. Tällä keittimellä
on Jürgen itärintamalla keitellyt
bratwurstit jos toisetkin, joten se
selviytyi niitäkin karummista kenttäolosuhteistamme mukisematta.
Näinkin karulla aterialla sai toimittajapolo itsensä jotenkuten ruokittua. Kaikki ateriat eivät aina voi olla
pelkkää Täffän spagettia, mutta pitämällä silmät auki luonnossa voi köyhä
matkalainen raapia kasaan kevyen
elantonsa.

0

Määrä tapoja, joilla
toimitus keksi JMT 1
soluasumisen voittavan
leiriolosuhteet.
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Biokeppana on toiminut jo vuosia kiltalaisille tilaisuutena ennaltaehkäistä
ja hoitaa pahinta niemettymistään.
Siinä missä Rekombionaatio on tutustuttanut inkubiitteja Suomen
muiden yliopistokaupunkien bioteekkareihin ja bioteekkarimielisiin,
on Keppana osoittanut myös potentiaalista työelämää löytyvän kehä
III:n ulkopuolelta. Vaikka työantajavierailuilla on tärkeä osa bioteekkarin
ammatti-identiteetin rakentumisessa, on matka ollut usein ainakin yhtä
tärkeä kuin itse päämäärä.
Vaikka orastavalla kiltautumisella
oli eittämättä tärkeä toimeenpaneva rooli yhdistyksen yrityssuhteiden
päämäärätietoisessa kehittämisessä
vuonna 2007, olivat tuolloin myös
opintonsa syksyllä 2003 aloittaneet ensimmäiset inkubiitit päässeet
vaarallisen lähelle valmistumistaan
ollen siten varmasti excursionnälkäisiä. Motivaatiota pitemmän excursion järjestämiseen saattoi lisätä
myös merkittävästi nuoremman
bioteekkariyhdistys Bioner ry:n kaksipäiväinen yritysvierailumatka pääkaupunkiseudulle huhtikuussa 1. Nuoremmastaan ei sovi jäädä jälkeen.
Tiettyyn kiltaan nähden Inkubio
on pitkään kuitenkin ollut se junori, ja nuorilla on kyltymätön tarve
erottua ja nokittaa isompiaan ja vanhempiaan. Inkubion isoveli Sähköinsinöörikillan ekskursioperinteestä radikaalisti poiketen inkubiitit päättivät
siksi nimittää paripäiväistä matkaansa puolipitkän2 sijaan keskipitkäksi 3.
Biokeppana nimityksenä juontaa siis
juurensa sanasta keskipitkä eikä suinkaan sanasta keskikalja4.
Kaljasta puheen ollen, ensimmäisen Turkuun kohdistuneen yritysvierailun paluubussimatkan ongin-

ta-arvonnasta sai pääpalkinnoksi
järjestäjien erheen vuoksi keppanan
sijasta ykkösolutta 3. Asiaan perehtyneet osaavat tapahtunutta muistaakseen tuoda nykyäänkin mukaansa
Keppanalle pari pullollista myös tätä
keskioluen alemman veroluokan versiota.
Toinen ja kolmas Keppana matkasivat molemmat Turkuun ja Tampereelle. Oma ensimmäinen Keppanani
oli tuo kokonaisuudessaan kolmas,
jonka aikana minulla oli kunnia tavata
Välimaan kuningas Turun kauppatorilla esiintymislavalla pidetyillä ulkoilmasitseillä. Tämä hieman humaltunut
laitapuolen kulkija vaati luotijunaa
Jäämereltä Punaisellemerelle ja tahtoi kuulla sitsaajilta Välimaan laulun.
Aasinsiltojen ja laulujen päätteksi hänellä oli tapana huudahtaa kannustavasti lavan viereltä: ”Te ootte hieno
joukko!”
Myöhempinä vuosina Keppana on
kohdistunut myös eksoottisemmille paikkakunnille, kuten Kuopioon,
Jyväskylään, Keravalle ja Ouluun.
Pitkät bussimatkat ovat kannustaneet erinäisten matka-aktiiviteettien
kehittämiseen, joista mainittakoon
tänä vuonna WhatsAppiin siirtynyt
morkkischat, erityispitkät susikoira
Roi -vitsit 5, Fabion Keppanaläsy ja
beer pong -pöydän bussiyhteensopiva versio.
Vaikka yritysvierailut antavat jokaiselle keppanalle periaattellisen tarkoituksensa, ei excursioista yleensä
riitä kovinkaan pitkäksi aikaa puhuttavaa – vaikka esimerkiksi Mectalent
Oy:n poikkeukselliset isännöintikyvyt ja toisaalta Keravan rutikuiva
panimoekskursio luovat tähän sääntöön poikkeuksen. Sen sijaan Keppanan vuosikertoja on nimetty esi-

merkiksi majoituspaikkojen sijainnin
perusteella Mettäkeppanaksi, pysähdyspaikkojen perusteella ABC-keppanaksi tai moniajon kunniaksi Rekombionaatio-editioniksi.
Lähenevän valmistumiseni johdosta nimesin omalta osaltani menneen
kevään Keppanan ”Viimeiseksi Keppanaksi” erään suositun matkakappaleen mukaisesti. Vaan mahdoinko
olla täysin tosissani.
Vä l i m a a n l a u l u
: ; : T ä s o n s u l l e Vä l i m a a n
jätkä,
Vä l i m a a n l a u l u ,
Vä l i m a a n n a a m a t a u l u . : ; :
Muita
Vä l i m a a o n p a r a s p a i k k a .
Vä l i m a a o n i l o i n e n .
Vä l i m a a s s a v i e t ä t v a i k k a
koko päivän kesäisen.
– S e l l a i n e n o n Vä l i m a a .
Vä l i m a a o n m u u t a k i n k u i n
juopon toiveunta.
Vä l i m a a o n i h m i s m i e l e n
rauhan valtakunta.
Eikä sinne matka silloin
kovin kauan kestä.
Vä l i m a a j o s j o k a i s e l t a l ö y tyy sydämestä.
1 Akseli Virtasen haastattelu 29.7.2013.
2 Sähköinsinöörikillan toimintakertomus
2007
3 Mika Tarhalan haastattelu 10.1.2014.
4 http://urbaanisanakirja.com/word/keppana, viitattu 18.5.2014
5 Mika Mäntykankaan sähköpostihaastattelu 31.1.2014
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voi lukea keväällä 2014 julkaistusta kiltahistoriateoksesta
Inkubio 10 v uotta - Bioinformaatioteknologia 2003-2013 (25€)
T i e d u s t e l u t j a t i l a u s w w w. i n k u b i o . f i
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Kädenvääntöä erinomaisuudesta
K i r j o i t t a n u t Tu o m a s H a a p a l a
Valmistuin joulukuussa tekniikan kandiksi, mihin prosessiin liittyy tietenkin jonkin verran paperinpyörittelyä. Opinnot pitää ryhmitellä eli
päättää, mihin opintokokonaisuuteen mikäkin kurssi on tarkoitus sijoittaa. Sijoitin yhteistyössä opiskelijapalveluiden henkilökunnan kanssa
vapaasti valittaviin suoritteisiin kursseja siten, että kandiin tarvittavat
noppamäärät täyttyivät ja keskiarvoksi jäi aavistuksen yli nelonen. Tiesin tämän riittävän hyvin tehdyn kandidaatin työn kanssa tutkinnon
myöntämiselle erinomaisesti-maininnalla. Kivankuuloinen sana todistuksessa, joka käytännössä lienee kuitenkin aika hyödytön.
Tosiasiassa edellä esitetyt ehdot eivät riitä mainintaan erinomaisuudesta, ainakaan tarkkaan ottaen. Tämän sain tietooni tammikuun alussa
minulle saapuneen sähköpostin muodossa. Vaikka kyse ei ollut kovinkaan merkityksellisestä asiasta, sai tämä kielenpäältä viety tikkari minut
tuntemaan itseni hieman synkkämieliseksi.
Kanditutkino oli minulle jo myönnetty ja siihen käytetyt kurssit siten
lukittu, joten keskiarvon kohottaminen jälkeenpäin esimerkiksi uusilla
vapaavalintaisten sijoituksilla ei ollut enää mahdollista. Opintotoimisto
ei ollut myöskään tehnyt suoranaista virhettä ryhmittelytoiveeni käsittelyssä - olinhan itsekin puhunut joulukuussa henkilökunnalle löysästi
”kandin” keskiarvosta enkä ”tutkintoon kuuluvien kurssien opintopistemäärillä painotetusta” keskiarvosta. En ollut myöskään missään vaiheessa maininnut motivaattoriani keskiarvon pitämiseksi yli nelosessa,
sillä arvioin asian olevan henkilökunnalle itsestään selvä. Tutkintohakemustani käsitellyt työntekijä oli kuitenkin aloittanut tehtävissään tuoreeltaan, eikä osannut siksi lukea rivieni välejä.
Kaiken häsläyksen keskellä väärin laskettu keskiarvo ja senmukainen
maininta erinomaisuudesta oli kuitenkin päässyt lipsahtamaan minulle
myönnettyyn todistukseen asti. Tilanteesta teki kuitenkin hyvin erikoisen eräs muotoseikka:
Pettymyksen tuottaman aavistuksenomaisen nyrpeyden tukemana
päätin tarttua tähän oljenkorteen ja kielsin muuttamasta todistusta
minulle epäedulliseen suuntaan. Uteliaisuusnystyröitäni lisäksi kutkutti
tietää, mitä moisesta mahtaa seurata.
Muun muassa tällaisia tilanteita varten Aalto siis tarvitsee omia lakihenkilöitä. Viiden päivän kuluttua sähköpostiini ilmestyi jatkoa:
Lopputulema oli siis toivomani, vaikkaki sen mahdollisti täysin onnenkantamoinen erikoistilaisuus paikkailla omia virheitäni. Muita suosittelen selkeämpään itseilmaisuun tai vaihtoehtoisesti paneutumaan itseäni
tarkemmin etukäteen soveltuviin pykäliin, mikäli pitää asiaa sen arvoisena. Prosessista kauniiksi muistoksi minulle jää vanhan opiskelijaedunvalvojan mieltä lämmittävä Oodista kiertoteitä puserrettu tutkintotodistus, jollaista tutkintosäännön mukaan (TS §16) ei pitäisi olla olemassa.

”Hei Tuomas,
Valmistuit joulukuussa tekniikan kandidaatiksi maininnalla erinomaisesti.
Erinomaisesti–maininta voidaan antaa,
jos tutkintoon kuuluvien kurssien opintopistemäärillä painotettu keskiarvo ja
kandidaatintyön arvosana ovat vähintään
4,0 (TS §16). Ikävä kyllä kävi niin, että
keskiarvoa tarkasteltaessa mukaan laskettiin
virheellisesti myös kandidaatin työsi, jolloin
keskiarvoksi tuli 4,03. Ilman opinnäytettä
keskiarvosi on 3,96.
Ikävä kyllä siis keskiarvosi jää juuri alle
tuon rajan, eivätkä erinomaisesti–maininnan ehdot täyty. Olen erittäin pahoillani
tästä virheestä, joka on siis täysin sinusta
riippumaton ja johtuu meidän henkilövaihdoksiemme aiheuttamista katkoista
tiedonkulussa.”
”[v]oidaksemme korjata virheellisen
päätöksen tarvitsemme kuitenkin sinun
suostumuksesi.”
”Selvitän, miten tuon
erinomaisesti-maininnan kanssa toimitaan,
koska kyseessä on tosiaan virhe. Emme voi
toistaiseksi tulostaa sinulle todistusta, koska
nyt päätöksessä on eri tieto kuin pitäisi olla,
eikä Oodista saa päätöksenmukaista todistusta ulos. Otan yhteyttä lakimieheemme
ja tiedustelen, miten asiassa tulee toimia,
eli keksimmekö keinon kirjoittaa sinulle
virheellisen todistuksen vai voimmeko korjata päätöksen ilman suostumustasi. Palaan
asiaan, kun olen saanut asiaan selvyyttä.”
”Olen nyt selvitellyt asiaa ja lakimiehen
mukaan kyseessä on hallintolain tarkoittama asiavirhe, jota ei voi korjata asianosaisen
vahingoksi ilman suostumusta. Koska et ole
antanut suostumustasi päätöksen korjaamiseen, toimimme sen mukaan. Keksimme
keinon kiertää ongelman Oodissa, jotta
saamme sinulle todistuksen ulos.”

Diplomi-insinööriksi valmistuneet
Te k n i i k a n k a n d i d a a t i k s i v a l m i s t u n e e t

S a r i an n a Al an ko / Lääket i et eel l i sen anturijärje ste lmän standardin
m u kaise t vaatimukset
Mikael Eri ks s o n / Kombi nerad M EG-MRI-hjärnav bildning - te ori och
s i g n al b e hand l ing
Jo han n a Hag strö m / Programmet S AL I - funk tion och
förb ättr in gsmöj l i ghet er
Jo on as Hei k k in en / Mi kroel ekt romekaanise n syste e mite k nologian
käyttö m ik rofoni ssa j a gy roskoopi ssa
Jo on as Javan a in en / Suur t en bi ol og iste n data-aine istoje n inte grointi
La u ra Ju kol a / Prot ei i ni en rakent eellise n dynamiikan tutk imine n
t ry p ofaanif l u oresenssi n avul l a
Ka rel Kau ri l a / Fenot y y ppi en l uoki tte lu kone oppimisme ne te lmillä
käyttämäl l ä m i krosi r umi t t auksi a
He ik k i Ku vaj a / Kehon rasvamäärän mittaamine n - ke laan pe rustuvan
m en e te l m än arvi oi nt i
E lsi My ntti n en / Kat i oni st en pol y m e e rie n antibak te e rise t sove lluk se t
Ka ti Pent t i n en / Di f f usi ot ensor i kuvauk se n trak tografian optimointi
kyn nysar vo je n j a kohdennuksen näkök ulmasta
Ma n u Su tel a / V i suaal i sen j a propr iose ptiiv ise n informaation inte grointi
a ivo issa: MEG -t ut ki mus
Ka rol i i n a Tap a n i / Inhi mi l l i st en vi r h e ide n havaitse mine n ja e nnakointi
e lok uv issa: its ear vi oi nt i en hyödy nt ämine n aivok uvantamisdatan
a n al y ysis sä
Aino Tervo / S ähkövi r ran kuvant am ine n ultramatalan ke ntän
m a gn e e ttik uvauksel l a
Mik ko T i k kakos ki / Boor i neut roni -s äde hoito
Simo Tu m el i u s / Li hassähköi st en käyttöliittymie n sove lluk se t
Ka is u Öl an d er / Voxl ab- aivokuvant amistyökalun dok ume ntointi
käyte ttäv y yd e n parant ami seksi t ut kimustyössä

2 3 Va l m i s t u n e e t i n k u b i i t i t

Jukka A s i kai n en / OPC UA Java Hi story Gate way with Inhe re nt
D a t ab as e Inte grat i on / Pro sys PMS Oy
S a kari C aj an us / Ut i l i zi ng Bi g Dat a in Marke ting, Re se arch and Product
D eve l o p me nt: Case St udy i n Spor t s Monitoring / Polar E lectro Oy
Lind a Eeri käi n en / Met hods for automatic se izure de te ction in inte nsive
ca re : Fe atu re sel ect i on and eval uation / GE Healthcare Finland Oy
Juhan i Käh ärä / Usi ng DNase hy perse nsitiv ity Data for Transcription
Fa c to r Bind in g Predi ct i ons / Aa lto -yliop isto
Tu u l i Lehti / The ef fect s of deep brain stimulation on corticomuscular
a n d co r tico k inemat i c coherence i n advance d Park inson’s dise ase /
Aa lt o-y l i op i s t o
Ma ri an n e Lei n ikka / Recombi nant a ntibody coate d SU-8 microfluidic
dev i ce s / VT T
Ir in a Pi t kän en / Nanof i br i l l at ed Cellulose Hydroge l for 3D Tissue
En gine e r ing / Aa lto -ylio pis to
Pa u l i Su h on en / Langevi n Dy nami cs Study of the Effe cts of cis and
t ra n s S id e Po l y mer Segment s on Tra nslocation / Aalto-yliop isto
V ille Tol van en / G aussi an Processes with Monotonicity constraints for
Bi g D ata / Aal to -ylio pis to
V iiv i Uu rt i o / Comput at i onal A nal ysis of De e p Be drock Bacte rial
Com m u nitie s
Ale ks i Wal l en iu s / Hammashoi t okone e n ke sk ite tty ase tuste n hallinta ja
rep l iko inti
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