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marraskuu 2013

”Do you take the blue pill
or the red pill? There is no
turning back.”
Päätoimittaja lupautuu virkaansa sitsien
jatkoilla heikentyneen
arvostelukyvyn olotilassa.

10.1.

”Mä tein tämmöset excelit
kaikille”
Päätoimittaja aloittaa
virkakautensa innokkaana. Ensimmäisessä
toimituksen kokouksessa on skumppaa ja
tulostetut esityslistat.

22.1.

Tapiola Special
Toimitus testaa
pitserioita artikkelia
varten. Smetana jakaa
mielipiteet.

14.2.

Kuherruskuukausi
S'napsi 1/2014 julkaistaan Inkubion, Boan ja
Helixin ystävänpäiväbileissä. Lukijalahja S'napsilasit ovat
menestys.

Päätoimittajan
vuosi
helmikuu

Epälineaarinen katsaus
S’napsin käänteisiin
vuonna 2014

#vaingraafikkojuttuja
Päätoimittaja oppii
käyttämään InDesignin
rivirekisteriä.

Kirjoittanut
Eevi Rutanen

helmikuu

Kymppi on binäärinen
kakkonen
Inkubion 10-vuotisjuhlaa kunnioittava
S'napsin erikoisnumero
10/2014 tehdään tiukalla aikataululla. Toimitus testaa erilaisia
kymppejä aamusitseillä
ja niiden jatkoilla: Kello
kymmenen aamulla, kymmenen kaljaa,
kymppimämmi ja kello
kymmenen illalla.

8.3.

14.4.

Orkkuja orkun labrassa eli
rakkauden reaktioyhtälö

”Kuiiiiik”

16.4.

Toimituksen pahamaineinen juomapelitestausilta. Päätoimittajaa kohdellaan sadistisesti Fuck
the dealer -pelissä.
Legendaariset juomapelit, kuten kiltispiilo ja
esasaarinen näkevät
päivänvalon.

They never saw it coming

S'napsi 10/2014 julkaistaan vuosijuhlan
silliksellä, Nekroosissa.
Päätoimittaja lukee
S'napsin eroottisen
kirjoituskilpailun satoa
ääneen paljussa.

S'napsin 3/2014
deadline. Toimittajat
palauttavat juttunsa
vain vähän myöhässä.
Tulevaisuus näyttää
valoisalta.

21.10.

It's alive!

16.6.-5.10.

S'napsin näivettynyt
raato herää henkiin. Porkkanakakku
ja Yksinäiset vuoret
-Youtube-klipit keventävät tunnelmaa toimituksen kokouksessa, jossa
suunnitellaan numeroa
4/2014.

The vast emptiness of
unfulfilled promises was
followed only by the void of
depleted dreams

19.11.

The queen of
Procrastination
S'napsi 3/2014 ilmestyy puoli vuotta myöhässä.
18.11.

S'napsin toimituksen
Facebook-ryhmään ei
tule yhtään julkaisua.

Klo 18-23: Käsityöläisyys
modernissa tietoyhteiskunnassa
Päätoimittaja liimaa
120 foliopalaa numeron 3/2014 lukijalahjaa
varten.

4.12.

Jos gonahdat, niin
gonahda kunnolla
Päätoimittaja ei testaa lapsuuden traumoja S'napsi testaa
-artikkeliin.

joulukuu

Portfoliomatskuu

kesäkuu

Päätoimittaja ostaa
nelosnumeroa varten
coolin fontin.

"Fear leads to anger; anger
leads to hate; hate leads to
suffering."
Päätoimittaja yrittää
järjestää toimitukselle
mökkireissua. Aikataulut kusevat. Pilvet
kasaantuvat.

23.12.

Feliz Navidad!
S'napsi 4/2014 ilmestyy sopivasti ennen
pyhiä. (Harmi, että
kukaan ei käy kiltiksellä
jouluaattona.)

31.12.2014

The queen is dead, long
live the queen!

1.5.

S'napsin nykyisen päätoimittajan valtakausi
päättyy. Paljon onnea
uudelle päätoimittajalle
ja suuri kiitos S'napsin
toimitukselle 2014!

Join the dark side
S'napsi 3/2014 myöhästyy suunnitellusta
ilmestymisaikataulusta.

4/2014 on S'napsin ATK-numero.
Skannaa juttujen yhteydessä esiintyvät QR-koodit älypuhelimellasi
ja nauti toimituksen valitsemasta
lisämateriaalista!

Miksi Keijo Nikoskinen on
vihreä Dekaani
Teksti: Tuomas Haapala ¶ Kuva: Eevi Rutanen

Syyskuun lopussa ilmoitettiin, että
Aalto-yliopistolle
nimettäisiin
kolme
uutta vararehtoria. Tutkimuksesta ja
innovaatioista vastaavana vararehtorina aloittaisi lokakuusta eteenpäin
tuolloin vielä Sähkötekniikan korkeakoulun (ELEC) dekaanina toiminut Tuija
Pulkkinen. Uudeksi virkaa toimittavaksi
dekaaniksi nostettiin kiireisellä aikataululla ELECin opetuksesta vastaava
varadekaani Keijo Nikoskinen. Nikoskinen aloitti uudessa tehtävässään siis
lokakuun alusta alkaen, vain hetken
varoitusajalla. "Valmistautumisaikaa ei
ollut kovinkaan paljon. Ehkä noin viikon
verran saatoin asiaa miettiä", Nikoskinen vahvistaa; uuden tehtävän tuomista kiireistään huolimatta hän on
onnistunut varaamaan tunnin aikaa
haastattelua varten.
Kysyn Nikoskisen taustoista. Hän on
Kajaanista lähtöisin ja aloitti opinnot
Teknillisessä korkeakoulussa vuonna
1982. Diplomitutkinnon suorittamiseen
meni hieman yli neljä vuotta: "Olin
vauhdikas tapaus." Diplomityön jälkeen
seurasi tekniikan lisensiaatin opinnot,
joihin Nikoskisen akateemisen uran
oli alunperin tarkoitus päättyä. Hänelle annettiinkin tässä vaiheessa joitain
varteenotettavia työtarjouksia, mutta
Nikoskinen jäi kuitenkin vielä suorittamaan tohtorintutkinnon loppuun. Tässä
vaiheessa piti tehdä päätös Nokian ja
sopivasti avautuneen professuuriviran
väliltä. Muun muassa perhesyistä Nikoskinen valitsi jälkimmäisen. Nikoskinen näkee ajautuneensa akateemiseen
maailman varsinaisesti vasta tässä
kohtaa. Sittemmin ura oli vienyt Sähkötekniikan korkeakoulun varadekaaniksi.
"Teekkarien autokoulussa sain ajokortin. Koko kolmekymmentävuotisen
ajouran aikana en ole tarvinnut vararengasta. Kun tää varadekaanius tuli
vastaan, niin tähän vara-sanaan en
kauheasti kiinnittänyt huomiota. Se ei
kommunikoinut mulle, että jos tilanne
on kriittinen, niin tää vara poistetaan,
ja sä otat ruorin käteesi. - - Tää asia on
tullut pyytämättä ja tilaamatta, mutta
toisaalta mä en ole ikinä ajatellut, että

jos tulee vastuuta, niin mä jänistäisin.
Kyllä mä sitten katson, että tässä on
myös uuden oppimisen mahdollisuus."
Komean tittelin lisäksi Nikoskinen
peri edeltäjältään kalenterin, ja opetuspuolen kehityksen tehtävät saivat
jäädä uuden varadekaanin harteille:
"Tekemisen fokus muuttui ihan kokonaan. Mulla on aika pitkä tausta opetuspuolessa. Asiat, joista mä tiesin
aika paljon, jätin perinnöksi kollegalle
ja sain nipun asioita, jotka eivät ole
koskettanut hirveästi omaa tehtävänkuvaa ennen lokakuuta."
Nikoskisen
innostuksen
kohteet
ovat moninaiset. Jos aikaa olisi riittävästi, hän opiskelisi mielellään. Hän
on suorittanut merenkulun kursseja
työväenopistossa, vaikka ei nykyään
omista edes soutuvenettä. Lisäksi japanin ja espanjan kielet kiinnostavat. Nikoskinen sanookin, että, vaikka
on ollut paljon tekemisissä opetuksen
kanssa, hän ei ole ollut niinkään kiinnostunut opettamisesta vaan oppimisesta. Toki Nikoskinen on arvostanut myös tilaisuutta valmentaa nuoria
mieliä: "Kun meille tulee uudet fuksit,
niin me ei tajuta, että me ollaan saatu
lahjakkaat ihmiset tänne, ja että viiden
vuoden päästä ne on aikamoisia asiantuntijoita."
Mutta mitä dekaani siis oikeastaan
tekee? Aalto-yliopiston oman tiedotuksen mukaan "[d]ekaani vastaa korkeakoulun toiminnan kokonaisvaltaisesta
kehittämisestä ja kansainvälisestä kilpailukyvystä, resurssien jaosta korkeakoulussa yliopiston toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa sekä
tutkimus- ja opetushenkilöstön rekrytoinnista Aalto-yliopiston urajärjestelmien linjausten mukaisesti". Edellinen
kuvaus ei kuitenkaan vaikuta kovinkaan
konkreettiselta tai havainnolliselta. Nikoskinen kertoo, että rehtoraatin ja
yleisesti Aalto-tason hallinnon kanssa
ollaan tiiviissä yhteydessä ja "dekaanin kautta monet asiat jalkautuu kouluun". Suomen Akatemia esimerkiksi
tarjoaa korkeakouluille 50 miljoonan
edestä rahoitusta profiloitumiseen eli
selkeiden
painopisteiden
luomiseen
tutkimuksessa, ja dekaanin tehtävä on
osaltaan johtaa näiden painopisteiden
muotoutumista. Toisaalta on vakuutettava Suomen Akatemia siitä, että Aalto
ja ELEC ovat ansainneet oman osansa
potista. On tunnettava ELECin vahvuudet mutta myös sovitettava ne Aallon
yleisempään strategiaan. "Se on uutta minulle. Ei puhuta opettamisesta
vaan ikään kuin yrityksen johtamisesta

ja siitä, millä tavalla mennään kohti
2020-lukua." Nikoskinen kertoo työtuntien lisääntyneen uuden toimen myötä. Virka-ajan kalenteri on täysi, joten
valmistelutyö venyy usein iltapuhteiksi.
"Meillä on vahva näkökulma miten
ICT-alueella mennään. Koulun muita tutkimuksen painopistealueita ovat energia ja ympäristö, mikro- ja nanoteknologia ja terveys ja hyvinvointi. Näiden
muiden alueiden osalta tarvitaan vision
terävöittämistä. Erityisesti terveys ja
hyvinvointi on sellainen asia, joka on
aika vahvasti muuttamassa maailmaa.
Jos avaa minkä tahansa lehden, joka
puhuu teknologiasta ja kuluttajista, niin
siellä tulee vastaan hyvinvointirannekkeita ja muita sovelluksia, jotka liittyy
hyvinvointiin. Meidän pitää löytää kouluna terveys ja hyvinvointi -teeman alla
se tie, millä osa-alueella me halutaan
kontribuoida. Siinä on iso tavoitteenmäärittely edessä, minkälaiset resurssoinnit me saadaan asian taakse ja
ennen kaikkea siinä täytyy löytää aito
yhteistyö. Voidaan identifioida jokaisesta laitoksesta professoreita, jotka voisi
kontribuoida vahvasti siihen puoleen.
Vihreän dekaanin näkökulmasta se yhteistyö on aika alkuvaiheessa. Siihen
suuntaan haluaisin panostaa vahvasti, koska terveys ja hyvinvointi on asia,
joka ei ole lyhytaikanen muotikysymys,
vaan se tulee olemaan hyvin keskeinen
seuraavien vuosikymmenten aikana. - Siinä on olemassa myös iso bisnes- ja
yrittäjyyspotentiaali. Mun mielestä yliopisto voi olla tällaisessa iso draiveri,
jonka tutkimus antaa mahdollisuuden
start-uppien lähtökohdiksi ja sitä kautta yhteiskuntakin muuttuisi."
Bioalan opiskelijan korviin tämä ei
ainakaan kuulosta yhtään hassummalta. Myös Nikoskisen äänessä on paljon intoa, eikä ajatuksenvirtaa tarvitse kannustaa turhilla välikysymyksillä:
"Musta ois aivan fantastista jos meille
tulis yhteisiä tutkimusteemoja, joissa
kärjistäen sähköinsinööri pääsee ihon
alle. Meillä voisi olla antureita, joilla saadaan fiksulla tavalla dataa terveyteen liittyvistä tunnusluvuista. Sille
anturille voitaisiin antaa langattomasti
energiaa. Mäkään en ottais ihoni alle
anturia, jossa on paristot, jotka pitäis
vaihtaa. Me kehitettäisiin tälle anturille langaton energiansiirto ja langaton datanluenta, ja sen datan kautta
saadaan paljon uusia parempaan terveyteen liittyviä sovelluksia ja yksilöllistä käyttöarvoista tietoa. Eli tässä
leikkautuu mikro- ja nanoteknologia,
ICT, radiotiede ja elävän kudoksen

"Nää asiat mistä sanotaan, että ne
on strategiaa, niin ne on strategisia
tavoitteita, mutta strategiaa on se,
että miten me voitetaan. Strategia
on niitä tekoja."
ymmärtäminen. - - Sen tyyppisiä asioita pitää ratkaista, jotka ei ole enää yksien aivojen hanskattavissa. Siellä tää
yhteistyö on hirveen vahvasti esillä."
Poikkitieteellisyys on tosiaan sana,
jota kuulematta tuskin yksikään biofuksi pääsee paria tervetuliaisluentoa
pitemmälle orientaatioviikon aikana.
Mutta minkälaisia työkaluja dekaani voi
sitten käyttää tällaisen yhteistyön saavuttamiseksi?
"Mä haluan saada professorit yhteen, ja näille jokaiselle fokusalueille
tehdään strategia, jonka voi ymmärtää
muutkin kuin se professori. - - Mun
tehtävä on identifioida näille painopistealueille sellaiset ryhmät, jotka tekee
jokaiselle alalle sen strategian. - - Sitten hankitaan resursseja ja rahoitusta.
Mä haluan näiden hyvien strategioiden
kanssa mennä rehtorin suuntaan sanomaan, että nää on tärkeitä asioita,
näissä on vahva koulun tieteellinen näkemys takana ja näihin me halutaan
saada voimavaroja Aalto-yliopistolta.
Ja tätä rahoitusta haetaan tietenkin
myös Tekesiltä, [Suomen] Akatemialta,
EU:sta ja yrityksistäkin."
Ainakin itselleni dekaanin merkitys
ELECin
strategisena
johtajana alkaa jo hieman hahmottua. Toisaalta bio on muutakin kuin raakaa
tekniikkaa, ja esimerkiksi ihmistieteiden asiantuntemuksessa yhteystyötä
on etsittävä myös oman yliopiston ulkopuolelta. Nikoskinen myöntää, että eri
yliopistojen välinen yhteistyö on haastavaa, ja että siihen liittyy aina oma
kitkansa. Yksiselitteistä tai varsinkaan
helppoa ratkaisua ei ole. Hän kuitenkin
ehdottaa, että "luottamuksen synnyttäminen" saataisiin alkuun yksittäisten
yhteisten hankkeiden kautta.
Vaihdamme puheenaihetta. Korvakäytäviini oli jäänyt soimaan Nikoskisen
aikaisemmin haastattelussa itsestään
käyttämä sanapari vihreä dekaani.

Mitä hän sillä mahtoi tarkoittaa? Nikoskinen kertoo, ettei termiä tule tulkita poliittisesti. Hän määrittelee vihreyttään täsmentämällä, että "kyllä
meidän jättämän perinnön on oltava
yhtä hyvä tai mielellään parempikin
kuin mitä itse ollaan saatu". Lisäksi
Nikoskinen yhdistää vihreyden historiaansa opetustyön parissa, sillä tämän päivän nuorten kouluttaminen on
sekin tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa sekä yhteiskunnallisesti että yliopistoa ajatellen: "Tavallaan sekin on
strategiaa." Vielä edelleen Nikoskinen
määrittelee vihreyttään siten, että hän
kokee strategian viittaavan enemmänkin keinoihin kuin tavoitteeseen: "Nää
asiat mistä sanotaan, että ne on strategiaa, niin ne on strategisia tavoitteita, mutta strategiaa on se, että miten
me voitetaan. - - - Strategia on niitä
tekoja."
Strategian hiomista tarvitaan myös
siksi, että valtion yliopistoille jakama
tuki on huonon taloustilanteen vuoksi aikaisempia lupauksia pienempi.
Huono taloustilanne näkyy myös insinöörien työllistymisessä. Miten nuori
teekkari voi reagoida tällaiseen tilanteeseen?
"Kun nuori tulee Sähkötekniikan
korkeakouluun, niin meillä ei ole sellaista lupausta, että kun suoritat
nämä kurssit ja tämän tutkinnon, niin
sitten voit olla virkamies tällaisessa
tehtävässä lopun elämääsi. Joskus
tällaisia uranäkökulmia on ehkä ollut."
Nikoskisen mukaan nykyopiskelijalta
vaaditaan ketteryyttä ja yritteliäisyyttä. Sen lisäksi, että asioita on tehtävä laadukkaasti, on omia toimia alati arvioitava ja ohjattava vastaamaan
työelämän tarpeita. Vastuunkantoa on
harjoiteltava opintojen aikana, ja opiskelijan on itse valittava, mihin panostaa ja mistä luopua. "Se on toisaalta
kiva asia", Nikoskinen lohduttaa.

Ka tso
vid e o t!

S'n a ps i t es t aa:
L a psuude n t rau m a t
Teksti: Minja Axelsson ¶ Kuva: Eevi Rutanen

Tenttien ja muiden traumoja herättelevien asioiden riepotellessa S'napsin
toimitusta inspiroitui se testaamaan traumoja myös nuoruudestaan. Helpoiten
tämän todettiin onnistuvan yhteisenä Youtube-videoiden katseluhetkenä. Koska
valitettavasti äidistäni ei löytynyt Youtube-videota, jouduimme tyytymään
erinäisiin lastenohjelmaklippeihin. Tässä tulokset, nauttikkaa ja
traumatisoitukaa kanssamme.

MORSO
Heti alkuun Morsoklippi herätti elintärkeän kysymyksen: Miksi tällaista on tehty? Toimitus ei
osaa vastata. Totesimme kuitenkin Morson aiheuttaneen todennäköisesti kaiken syövän maailmassa. Kaoottinen video synnytti
runsaasti ahdistusta. Sisältöön
kuului itseään ovella lyövä käkikello, kaksisuuntaisen mielialahäiriön omaava aasi sekä häiritseviä
taikinaan kohdistuvia seksiääniä.

Trauma-arvosana: Vauva jonka päälle
on heitetty happoa

DUMBON PINKIT ELEFANTIT
Strobo. Kaaos. Epilepsia. Harry Potter ja
Voldemort (putsataan pebaa Kedavralla).

Trauma-arvosana: ???

MUUMIT
Montako traumaa mahtuu yhteen lastenohjelmaan? Ainakin kolme. Toimitus
rankkasi pahimmiksi muumitraumoiksi
mörön, jäärouvan ja taikurin hatussa
muuntautuneen muumipeikon. Kaikki kolme vetivät hiljaisiksi. Kaikki olivat traumaattisia antihauskalla tavalla. Taikurin
hattu -kohtauksen huomattiin muumipeikon "Olen yltä päältä karvainen!" -huudahduksen kuultua muistuttavan yllättävän paljon murrosikää. Toimitus hiljentyi
muistelemaan omia traumaattisimpia
murrosikävuosiaan.

Trauma-arvosana: Murrosikä

VAROKAA HEIKKOA JÄÄTÄ

20

Hukkuneita

1983

1990

Varokaa
h e i k k o a
j ä ä t ä
-tietoiskun
ensiesitys
Pikku-Kakkosessa
4.4.1986

Hukkumiskuolemat vuosina 1983-1990

Tämä kaikille tuttu klassikkotrauma toimii edelleen. S'napsin tekemän tiukan
tutkimuksen jälkeen löysimme hukkumiskuolemien ja tietoiskun esityskertojen välille selvän korrelaation.

Trauma-arvosana: Jään silpoma nalle

THE JOULUKALENTERI
Tässä traumassa esiintyi selkein vertauskohta oikeaan elämään. Jouluna
dokaavat hahmot muuttuivat ihmissuden
näköisiksi otuksiksi, kun viinaa oli tarpeeksi. Toimitus näki tässä elämänviisauden: viina paljastaa ihmisen oikean
sielun. Hyvää joulua.

Trauma-arvosana: Perheväkivalta
Toimituksen eväsvinkki:
Barbeque -pizza

KEVYT

Chiken

PELLE HERMANNIN PELLEKOULU
Pelle Hermannin Pellekoulu haastaa katsojansa eksistentiaalisen pohdiskelun äärelle muun muassa suoraan sieluusi tuijottavan nuken avulla. Pelle Hermanni paljastui 15 vuoden
katselutauon jälkeen yllättäen (tai vähemmän yllättäen) alkoholisoituneeksi katupummiksi. Paljoa muuta sarja ei tarjonnut, mutta sai ainakin muutaman huoneessa istuvan teekkarin toteamaan, ettei juo alkoholia enää ikinä. Onko tämä
improttu sarja? Oliko tällä käsikirjoitusta? Paljonko Pellellä
oli promilleja veressä? Paljonko Pelellä oli promilleja veressä? Tätä kaikkea voi ehkä kysyä Keravalla asuvalta Marjukalta, joka Pellen mukaan osaa sormitemppuja aika hyvin.

Trauma-arvosana: Pelkään että en kuolekaan -darra

PINGUN UNI
Ehdottomasti
psykedeelisin
testattu
trauma oli Pingun uni. Pätkä muistutti
cruisea: myös epäonnisen Pingun sänky
heilui, ja lähti jopa kävelemään. Seuraavaksi paikalle ilmestyi Mythbustersista
tuttu Jamie Hyneman. Mieleeni muistui
lapsuuteni
kuumehallusinaatiot.
Koko
toimitus sai psykoosin.

Trauma-arvosana: Myyttini on murrettu

yritysbrunssi_thermo_fisher_scientific.txt

Thermo Fisher Scientific valmistaa terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuslaboratorioissa käytettäviä mittalaitteita, tarvikkeita ja reagensseja. Killan
järjestämällä brunssilla Aalto Yliopiston sähköosaston tiloissa yrityksen Vantaan
toimintoja olivat esittelemässä teollisuusdiagnostiikan tuotekehityspäällikkö Annu
Suoniemi-Kähärä ja mekaniikkasuunnittelija Markus Tuominen.
Thermo Fisher Scientific Oy on osa kansainvälistä Thermo Fisher Scientific
–konsernia (NYSE: TMO). Thermo Fisher Scientific on maailman johtava tutkimuspalveluiden toimittaja, jonka henkilöstöön kuuluu 50 000 työntekijää 50 maassa. Suomessa toimipaikat sijaitsevat Joensuussa ja Vantaalla (Vantaankosken
juna-aseman läheisyydessä) ja yrityksen palveluksessa työskentelee yhteensä
noin 700 henkilöä. Joensuun tehdas on keskittynyt valmistukseen ja Vantaan
toimipiste tuotekehitykseen. Vantaalla työskennellään myös markkinoinnin, myynnin, laadun, tukitoimintojen, tuotannon ja logistiikkaketjun tehtävissä. Suomessa
suunniteltuja Thermo ScientificTM -tuotemerkkejä ovat mm. FinnpipetteTM, TCAutomationTM, KonelabTM, GalleryTM, IndikoTM, FluoroskanTM, MultiskanTM, LuminoskanTM,
VarioskanTM, WellwashTM, MultidropTM, KingfisherTM, SureTectTM ja Pathoproof TM.
Instrumenttien tuotekehityksessä on tarjolla monenlaisia työtehtäviä, elektroniikasta kiinnostuneille mm. piirien suunnittelua, testausta sekä EMC-mittauksia, bioinfolaisille kemiallisten ja biologisten menetelmien implementointia sekä
uusien kliinisessä-, elintarvike-, ja ympäristödiagnostiikassa käytettävien menetelmien kehitystä. Näiden lisäksi on paljon ohjelmointitehtäviä, esim. sulautettua
softaa ja käyttöliittymäsuunnittelua. Laitteisiin liittyy myös paljon automaatiota ja
mekaniikkaa, testausta ja dokumentointia. Lisäksi tuotannossa on tarjolla prosessien hallintaa sekä niiden jatkuvaa parannusta. Kaiken kaikkiaan tarjolla on
hyvin monenlaisia töitä insinööritieteiden saralla unohtamatta tietenkään mahdollisuutta päästä töihin muihin Thermo Fisherin toimipisteisiin ympäri maailman.
Suomessa tehtyjen tuotteiden lisäksi Vantaa toimii myyntikonttorina useille
muille Thermo Scientific-tuotteille, kuten ionikromatografiaan, massaspektrometriaan tai vaikka HPLC-analytiikkaan käytettäville laitteille. Huolehdimme myös
asiakkaiden laitteista tekemällä huoltokäyntejä tai huoltosopimuksia, joilla varmistamme, että laboratorion laitteet yltävät vaativassakin käytössä suunniteltuun
suorituskykyyn.
Tuotekehityksen, suunnittelun, laitteiden ja diagnostiikan valmistamisen, myynnin ja huollon lisäksi meillä on työtehtäviä asiakaspalvelussa, jossa teemme
töitä tuotteiden jakelijoiden kanssa kansainvälisesti sekä asiakkaiden kanssa
kotimaassa. Laatuosasto on luomassa meille viranomaismääräysten mukaisia
prosesseja ja arkipäivää ovat helpottamassa hyvin suunnitellut henkilöstöhallinnon toimet.
Toivomme, että saamme jatkossa paljon yhteydenottoja. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan kesätöitä ja diplomityöpaikkoja. Koska meillä tehdään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä, ensimmäinen hakemus kannattaa laittaa vaikka
jo opintojen alkuvaiheessa.
Kiitämme Kiltaa hyvin järjestetystä tapahtumasta. Iloksemme huomasimme,
että tilaisuudessa oli erittäin innostuneita ja osaavia nuoria aikuisia. Toivottasti
tapaamme teidät ensi vuonna uudelleen yritysbrunssilla tai vaikkapa töissä täällä
Thermo Fisher Scientificissa.

thermo_fisher_hakemukset.txt

Kaikki
hakemukset
voi
laittaa
osoitteeseen
h t t p s : / / r e k r y t o i n t i - f i .
thermofisher.com/meprekry

thermo_fisher_logo.eps

yritysbrunssi_otsikko.txt

Bio
Partners
- y r i t y s b r u n s s i

annu_suoniemi_kähärä_ ja_markus_tuominen.jpeg

markus_tuominen.jpeg

Puheenjohtajan kirje

Moikka vielä viimeisen kerran!

Varma vuoden vaihtumisen merkki on vaalikokous ja uusien toimijoiden valitseminen. Marraskuussa valittiin Inkubiolle huikea ja monipuolinen hallitus vuodelle
2015, itse olen ainakin supertyytyväinen valintoihin! Uusi vuosi tuo myös uudet
kujeet. Meidät vanhat gonahtaneet toimijat lakaistaan sivuun ja uudet innostuneet kaverit tulevat tilalle tekemään parempaa kiltaa hyvällä pöhinällä. On aina
yhtä hienoa nähdä uudet toimarit ja hallituslaiset puhkumassa intoa killanvaihdossa ja vuoden alun toiminnassa.
Edellisessä lätinässäni puhuin hieman ensi vuoden muutoksen tuulista. Jatkan
tässä nyt hieman samoilla linjoilla ja kirjoitan toisesta ensi vuoden muuttuvasta
asiasta. Nimittäin ensi vuoden syksynä kylterit saapuvat Otaniemeen! KY tulee siis näkymään varsinkin syksyllä näkyvästi Otaniemen tapahtumakentässä.
Tässä pari viikkoa sitten varmistui myös KY:n uusi koti Otaniemestä. KY tulee
toimimaan Konemiehentie 4:ssä, Sahalla sekä Otakaari 1:n U-siivessä. Älkää
peljätkö, vaan menkää ja tutustukaa viimeistään nyt kyltereihin ja huomatkaa
kuinka huikeaa porukkaa sieltä löytyy. Kyltereiden opiskelijakulttuuri eroaa toki
hieman omastamme, mutta niin vain eroja löytyy myös teekkarikiltojenkin sisältä. Haluaisinkin nähdä ensi tai sitä seuraavana vuonna Inkubion järjestävän
yhteispirskeet tahi –sitsit KY:n kanssa, leikkikavereita ei ole koskaan tarpeeksi!
Tämän public service announcementin jälkeen voinkin palata takaisin haikeisiin
jäähyväisiin ja onnen toivotuksiin. Tämä on tosiaan viimeinen puhiksen palstani,
seuraavana vuonna tällä sivulla teitä viihdyttää seuraajani Osku. Toivottavasti
Osku onnistuu löytymään punaisempia lankoja teksteihinsä ja kirjoittamaan jotain lukemisen arvoista teille, oi hyvät lukijat. Kiitos kaikille kiltalaisille, ja varsinkin toimareille ja rakkaalle hallitukselleni kuluneesta vuodesta! Te teitte siitä
onnistuneen ja ikimuistoisen.

Hyvää joulua ja uuttavuotta!

Minä olen teidän väistyvä puheenjohtajanne Joonas Tietäväinen, ja minä en
lähde eläkepäiville. Minä lähden AYY:lle. Moi!

Lukijalahja:
K il tiscam 2 .0
Onko lomilla ikävä kiltistä?
Ahdistaako kiltiscamin
epäluonnollisen autio kiltahuone?
Kaipaatko tuttuja kasvoja, kotoista
epäjärjestystä ja Magic the
Gatheringiä? Kiltiscam 2.0 näyttää
kiltahuoneen sellaisena kuin sen aina
kuuluukin olla.
Unohda kuvan päivittymisen odottelu,
lepuuta silmiäsi kiltiscam 2.0:n
stabiilissa seesteisyydessä ja nauti
lämpimästä tunteesta sisimmässäsi:
Sinulla on paikka, jonne olet aina
tervetullut.

alkuperäinen
kiltiscam
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Kirjoittanut Tuomas Haapala

Suomen alkoholipolitiikka ja -lainsäädäntö on ollut viime kuukausina kiivaana kupliva puheenaihe. Yhtä sun toista
on jäytänyt totalitaariselta vaikuttanut
huhu aluehallintoviraston puuttumisesta
yksityisten blogien viski-sanan käyttöön
Olut- & tiedät-kai-mikä -expon yhteydessä [1]. Valviran uusimman mainontaohjeen mukaan alkoholijuomia myönteisesti käsittelevät kommentit pitäisi
poistaa ravintoloiden Facebook-seinältä
[2]. Saman ohjeen muutos poistaa myös
maamerkkinä
toimineen
jättimäisen
Koff-oluttölkin
Lahdenväylän
varrelta
Sinebrychoffin tehtaan pihalta [3]. Toisaalta alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa
eittämättä Suomessa valtavasti surua
negatiivisten käytös- ja terveysvaikutusten, elämänhallintaongelmien ja esimerkiksi päihtyneisyydestä seuranneiden liikenneonnettomuuksien muodossa
[4]. Asiasta otsikointi on mielestäni ollut
häiritsevän kohuhakuista. On kuitenkin
aiheellista kysyä, ollaanko alkoholin aiheuttamiin ongelmiin nyt puuttumassa
mielekkäällä tavalla.
Olen juuri kokeillut oluen tilaamista netistä. Tilatessa on varmistettava,
että kyseessä on alkoholin etämyynti.
Tällöin myyjä on velvollinen maksamaan
Suomeen tarvittavat valmisteverot, eikä
ostajalle jää siten asioinnissaan jäljelle muuta kuin tavanomainen nettikauppa-asiointi. Etämyynnissä "yksityishenkilö on ostanut toisesta [EU-]
jäsenvaltiosta kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita, jotka
etämyyjä tai joku tämän puolesta suoraan tai välillisesti lähettää tai kuljettaa
Suomeen." [5]
Käyttämässäni verkkokaupassa belgianbeerfactory.com toimituskulut maksettiin tilauksen yhteydessä, ja kauppias
hoiti kaikki 48 olutpullon toimitukseen
liittyvät yksityiskohdat. Etämyynnin tunnusmerkit täyttyivät siis tässä tapauksessa selvästi. Oluet kuljetettiin viikossa
kotiovelleni asiallisesti pakattuna.
Tai tuolla tapaa olisin toivonut tilaamisen sujuvan. Minulle nimittäin unohdettiin lähettää ilmoitus paketin matkaanlähdöstä jäljityskoodeinen. Koska
en ollut antanut puhelinnumeroani yhteystietoihini, ei kuljetuspalvelu pystynyt ottamaan minuun yhteyttä jäätyään
kerrostalon ovikoodin taakse. Myöskään
kirjallista yhteydenottopyyntöä ei minulle
pystytty samasta syystä toimittamaan,

Näin
tilaat
olutta
netistä
oispa
kaljaa...

olutta_ovelle.jpeg

Tu t u s t u
lainsäädäntöön!

joten paketti lähti kerrostaloni ovelta takaisin Belgiaan maattuaan viikon
odottamassa varastossa Helsingissä.
En pystynyt seuraamaan paketin kulkua
tai ilmoittamaan toimittajalle tarkempia yhteystietojani ilman jäljityskoodia,
ja sähköposteihin vastaamiseen meni
myyjältä mainostetusta 24 tunnin vastaustakuusta huolimatta yleensä lähes
viikon päivät. Onneksi myyjä lähetti paketin heti uudestaan Suomeen pahoittelujen ja tällä kertaa myös jäljityskoodin
kera.
Tilauksesta paketin vastaanottoon
ehti kuitenkin kokonaisuudessaan kulua
kokonainen kuukausi. Lisäksi yhtä tilatuista oluista ei löytynyt paketista ollenkaan. Jos olisin saanut lähetyskoodin heti ensimmäisellä kerralla, olisivat
tuotteet saapuneet kotiovelleni noin
seitsemässä arkipäivässä tilauksesta.
Alkoholin nettitilaamisen houkuttimet ovat monet. Ilmeisin lienee Suomen korkea hintataso, johon verrattuna
2,80 euron pullohinta toimituskuluineen
( ja puuttunut pullo huomioiden) tuntuu
varsin kohtuulliselta. Toisekseen Alkon
rajallinen valikoima korvaantuu nettikaupassa kattamaan käytännössä koko
maailman keskeisimmät olutpanimot;
tilaamistani oluista kaikki olivat keskenään eri laatua. Syrjäisemmällä seudulla ja vanhemmilla ikäryhmillä myös kotiinkuljetuksella lienee omat etunsa.
Haittapuoliakin on helppo löytää. Kuluttajasuoja jää ulkomaisissa verkko-ostoksissa väistämättä vähäiseksi. Jos
myyjä olisi omassa tapauksessani esimerkiksi vaatinut lisämaksua paketin uudelleenlähettämisestä, olisi minulle hyvin
epäselvää, mihin tahoon voisin tukeutua
valittaakseni asiasta ja lisätäkseni neuvottelupainoarvoani. Entä se lähetyksestä puuttunut pullo? Tässä tapauksessa
en jaksanut alkaa vääntää kauppiaan
kanssa asiasta. Lisäksi käytännössä
on hyvin vaikea selvittää, mitkä myyjät
maksavat todellisuudessa vaaditut verot
Suomeen. Tilaamani oluet maksavat Belgian marketeissa paikallisine veroineen
eurosta kahteen kappaleelta, joten nettikaupan hinnoissa voi tulkita näkevänsä
EU-myynnissä tarvittavan verotusastevaran vaikutukset – tai sitten yksinkertaisesti myyjälle jäävät laajemmat katteet.
Muun muassa edellä mainituista syistä Suomen tulli miettii tällä hetkellä kuumeisesti, miten reagoida lisääntyvän
nettitilaamisen "ilmiöön" [6]. Alati kasvavan nettikaupan Suomessa pidän tosin varsin huonona sanavalintana kutsua
asiaa ilmiöksi toivekkaasti tilapäisyydestä vihjaten.

[1] HS Kotimaa, 11.10.2014,
h t t p : // w w w . h s . f i / k o t i m a a /a 1 4 1 2 9 9 2 6 7 3 4 4 2
[2] YLE Kotimaa, 30.9.2014,
http://yle.f i/uutiset/kehuitko _ s u o s i k k i o l u t t a s i _ r a v i n t o l a n _ f a c e b o o k- s i v u l la_se_voi_olla_pian_
l a i n v a s t a i s t a / 74 9 7 9 7 2
[3] YLE Kotimaa, 18.9.2014,
http://yle.f i/uutiset/monelle_tut tu _ maamerkki _ haviaa _ maisemasta _ _ sy yna _ suome n _tiuke ntuv a _ a l ko h o l i l a k i / 74 76 2 5 7
[4] THL, marraskuu 2012, http://
www.thl.f i/tilastoliite/tilastoraportit/2012/Tr11_12.pdf
[5] Tulli, kesäkuu 2014, http://
www.tulli.f i/f i/suomen_tulli/
julkaisut_ ja_esitteet/asiakasohjeet/ostaminen_ulkomailta/tiedostot/019_yksityish.pdf
[6] YLE Kotimaa, 6.11.2014,
h t t p://y l e.f i/u u t i s e t/u l ko maan _viinat_ suoraan _ kotiportaille_ _verottaja_nuol e e _ n a p p e j a a n / 76 0 4 4 1 9
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Vituttaa ku ei oo kavereita. An- Hei,
nelille kyssäri, miten saisin niitä? Annelihan on tunnetusti aina täysin
#a n o nyym i1
puolueeton ja perustaa kantansa
faktoihin. Tasa-arvoisen avioliitHei anonyymi 1,
tolain kohdalla Anneli näkee, että
Anneli on varma, että löytyy run- tasa-arvoisuus on Annelin puosaasti muitakin ihmisiä kanssasi lueettoman kannan mukaista, ja
samassa tilanteessa. Perintei- toisaalta Anneli ei myöskään näe
nen neuvohan on se, että hank- mitään faktapohjaisia perusteita
kiudu samanhenkisten ihmisten epätasa-arvoiselle
avioliittolailseuraan, niin yleensä löytyy yh- le. Joten, Annelin mielestä edusteinen sävel. Vitutus on ainakin kunta on päätynyt oikeaan tulokvahva yhdistävä tekijä, josta on seen. Valitettavasti maailmasta,
hyvä aloittaa. Mistä näitä muita Suomesta ja Otaniemestä löytyy
yksinäisiä ja vittuuntuneita ihmi- kuitenkin vielä paljon epätasa-arsiä sitten löytää? Anneli suosit- voisuutta. Miksi sähkölafkalla ja
telee suuntaamaan esimerkiksi Inkubion kiltahuoneen lähellä on
Maarille erityisesti yöaikaan. An- suhteessa vähemmän naistenneli suosittelee myös esimerkiksi vessoja/vessapaikkoja
miestenkandikurssin käymistä (ei haittaa vessoihin verrattuna? Miksi SIKilvaikka olisitkin jo käynyt sen), vit- lä on suurempi kiltahuone? Miksi
tuuntuneita ja yksin pakertavia nykyisessä kandidaatintyössä ei
ihmisiä löytyy varmasti. Onnea ole enää erikseen kirjoitettavaa
kavereiden etsintään!
kypsyysnäytettä? Miksi joihinkin
DI-pääaineisiin kuuluu erikoistöiMitä mieltä arvon Nais-Anneli on tä ja toisiin ei? Miksi ruokaloiden
eduskunnan juuri hyväksymästä jonot vaihtelevat kellonajan mutasa-arvoisesta
avioliittolaista? kaan? Miksei Inkubion tunnuseläin
#a n o nyym i2
ole sukupuolineutraali? Anneli toi-

Hei söpö (fuksi) poika,
Anneli ei henkilökohtaisesti näe
mitään ongelmaa osittain eroottissävytteisiä kuvia paidattomista
miehistä sisältävässä tietokoneen
taustakuvassa. Et viestissäsi kerro syytä sille, mikset saa näkyä
pois silmistäsi, joten Annelin on
hieman vaikea neuvoa, mitä tehdä. Jos olet sidottuna tuoliisi tai
muuten pakotettuna tietokoneesi
eteen ja silmiäsi pidetään pakolla auki niin, että sinun on pakko
katsoa tietokoneesi ruutua, lienee
taustakuvasi pienin huolenaiheesi

Hei Anneli!
Tietokoneeni taustakuvaksi ilmestyi tahtomatta runsaasti paidattomia miehiä, myös eroottissävytteisissä kuvissa! Nyt en saa
tätä näkyä pois silmistäni. Mitä
voin tehdä?
#s ö p ö (f u ks i) p o i ka

voisi eduskunnan kannanottoa ja
puuttumista näihinkin epäkohtiin
entistä laajamittaisen tasa-arvon
saavuttamiseksi.

osa tenteistä uusintaan ja uhrata jektiivinen, eikä Anneli tiedä tarosa lomasta lukemiseen?
kalleen, mitä juuri sinä tarkoitat
#s u n a i n i a a n78
tällä. Niinpä Anneli päätti turvautua yleiseen mielipiteeseen
Hei sunainiaan78,
ja etsiä vastausta kysymykseeAnneli ei näe vaihtoehtojasi mi- si puolueettomasta lähteestä,
tenkään toisiaan poissulkeviksi. Googlesta. Hakusanalla vuodenVoit tenttiä kaiken nyt ja aloit- vaihteen
halutuimmat
pippataa joulun burnoutilla, ja sen li- lot tulee vastaan ensimmäisenä
säksi vielä uusia osan tai vaikka linkki Facebook-sivulle ja tapahkaikki ja uhrata osan lomasta tai tumakonseptiin, jossa edellinen
koko loman lukemiseen. Sinun ei päivitys ja aktiivisuus on huhtisiis tarvitse valita jompaakum- kuulta 2013. Vaikuttaa siis, että
halutuimmat
paa, vaan voit saada molemmat vuodenvaihteen
ja säästyä valitsemasta kahden pippalot on pidetty jo jokin aika
pahan väliltä! Lisäksi vältyt siltä, sitten, eikä enää välttämättä ole
että jälkikäteen joutuisit pohti- toivoa sellaisten löytämisestä.
maan, kumpi tapa olisikaan ollut Hakutuloksiin on kuitenkin päätynyt myös Rukan ja Kuusamon
parempi. Iloista joulua!
Uusi Vuosi, I love Kuopio Festival
Susikoira Roin lisäksi myös An- sekä Iskelmäradion risteily. Jos
neli on hyvin tunnettu vertaansa siis kuitenkin haluat maksimoida
vailla olevasta trendikkyydestään. mahdollisuutesi päätyä vuodenMistä löytyy vuodenvaihteen halu- vaihteen kohtalaisen haluttuihin
pippaloihin, suosittelee Anneli
tuimmat pippalot?
Hei Anneli!
näiden tulosten perusteella uu#M i kko A l a t a l o
Kumpi on parempi, tenttiä nyt
denvuoden viettoa Kuusamossa,
kaikki ja aloittaa joulun vietto Hei Mikko Alatalo,
Kuopiossa tai laivalla iskelmän
kunnon burniksella vaiko jättää käsite "halutuin" on varsin sub- parissa.

ja et todennäköisesti itse voi tehdä asialle mitään. Jos taas tilanne
on jokin toinen, Anneli suosittelee
katsomaan hetkeksi muualle. Et
viestissäsi myöskään kerro, häiritseekö sinua se, ettet saa näkyä pois silmistäsi. Jos ei, Anneli
ei näe syytä yrittää tehdä asialle
mitään. Jos häiritsee, Anneli suosittelee siedätyshoitoa.

Fuksikapteenin kirje

Reilut neljä kuukautta takaperin oli elämäni jännittävin hetki. Pyörin kotonani
jänskättyneenä odotellen juuri Teidän, fuksien, saapumista varaslähtöön. Olin
tietoinen siitä, että fukseja olisi tänä vuonna ennätysmäärä; lähes 60 oli ottanut paikan vastaan. Tämä tietysti toi mukanaan jännäkertoimen tilavarausten
ja muiden pikku-bion mukaan mitoitettujen tapahtumien takia. Muistan kuinka ei meinannut saada syötyä edes, niin kovasti jänskätti. Vedettyäni haalarit
niskaan, ja käveltyäni Alvarin aukiolle, näin ensimmäiset teistä. Tämän jälkeen
kului sormien näpäytyksen verran aikaa, ja tässä sitä ollaan. Tuntuu siltä kuin
olisi mennyt vasta silmänräpäytys, vaikka paljon kaikkea on tapahtunut.
Vuosi on jo puolessa välissä, koulun käyminen on rutinoitunut, erinäisissä tapahtumissa on käyty, ja uudet kasvot ovat vallanneet kiltiksen. On hauska huomata, miten jokainen vuosikurssi tuo oman mausteensa rakkaalle killallemme.
Eipä ole aiemmin pelailtu, ainakaan muistaakseni, Magic the Gatheringia kiltiksellämme. Myöskään smashia pelailty näin aktiivisesti. Vähän ehkä harmittaa
että vanha kunnon CTR on joutunut väistämään, mutta sellaista se kehitys on.
Keväällä Inkubio vietti kymmenensiä vuosijuhliaan, ja siitä lähtien on Suur-Inkubion maailmanvalloitus ollut käynnissä. Seuraava Aavan PJ on biolainen, Teekkarijaoston PJ biolainen, AYY:n VPJ biolainen, Täffän PJ biolainen, sekä myöskin
Fyysikkokillan toinen IE:stä biolainen.
Coincidence? I think not.
Pikkuinen Inkubio on koettanut siipiään, ja selkeästi ottanut tuulta alleen. Katsellessani kiltiksellä häärääviä fukseja, en voi kun miettiä, mihin kaikkiin virkoihin tämän (note: parhaan) vuosikurssin fuksit vielä pääsevätkään. Se into
ja energia mikä tämän vuoden fuksiesta löytyy, riittäisi varmaan koko suomen
energiantarpeisiin, mikäli sitä pystyttäisiin valjastamaan sähköksi. Mistäs sitä
tietää vaikka Inkubiosta tulee joskus seuraava AYY:n puheenjohtaja, tai joskus
tulevaisuudessa vaikka koko koulun rehtori olisi ex-biolainen! Vain taivas on
rajana. Luonnollinen lähtökohta tälle yhdistysuralle lienee pienet kivat toimarivirat, ja näihin on hakenut paljon fukseja, joka on todella kiva juttu! Ehkä tämän
vuoden jälkeen on superaktiivisten fuksien '11 aika väistää nuorempien edestä
viettämään eläkepäiviä :) Noh, saas nähdä jos niin käy..
Jouluisin terkuin,
Nikke

Suur-Inkubio matkalla maailmanvalloitukseen

K il tahuone e n W L A N -ve r kon
voim akkuude n mit taus
Kirjoittanut Tuomas Rantataro

Kiltahuoneen WLAN -verkon voimakkuus aiheuttaa purnausta kiltahuoneen asiakkaissa päivittäin. Ketäpä
ei harmittaisi, kun kissavideoiden
jumittumisen vuoksi joutuu tarttumaan siihen toiseksi parhaaseen
viihdykkeeseen, joka tänä syksynä
on todettu Scalaksi. Tämän vuoksi
S'napsin Wee & Lan -jaosto jalkautui kiltahuoneelle tutkimaan, missä
nurkassa saisi itse parhaiten hihitellä kissanpennuille samalla kun
vastapäätä huonetta kaveri nyrpeänä koodaa Raumalle sijoittuvaa
tekstiseikkailupeliä.
Tutkimus suoritettiin jakamalla kiltahuone 20x20cm ruutuihin, joissa Aalto Open -verkon voimakkuus
mitattiin noin metrin korkeudelta.
Mittauslaitteena toimi matkapuhelin, jota pyrittiin pitämään samassa
asennossa kaikissa mittauspisteissä. Lukeman vakiintumista odotettiin "sopiva aika".

Katso mikä voi vaikuttaa
WLAN-verkon voimakkuuteen

Huomioita
Kiltahuoneen koko on 420x730cm.

-dBm

Kiltahuoneella WLAN-signaalin voimakkuus
vaihtelee hiljaisena aikana välillä -48...-74dBm.
Tämä vastaa voimakkaimmillaan n. 16nW:n
tehoa. WLAN ei selitä kiltahuoneen ajoittaista
kuumuutta.

48-55

=
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palkkia

56-70

=

3/4

palkkia

2/4

palkkia

Yksi ihminen signaalin tiellä aiheuttaa n. 5dB:n
vaimennuksen signaalin voimakkuudessa. Tämän voi nähdä kuvan oikeassa alakulmassa, missä mittaaja oli pisteitä mitattaessa matkapuhelimen ja oviaukon välissä.

86-95

1/4

palkkia

Verkon voimakkuus vaihtelee huomattavasti aulassa olevien ihmisten lukumäärän perusteella.
Noin kymmenen henkilön vaihtarihäröpallo aiheutti signaaliin yli 20dB:n vaimennuksen.
Signaalin voimakkuuden lisäksi verkkoyhteyden
laatuun vaikuttaa signaali-kohinasuhde, joka
huononee signaalin tiellä olevien ihmisten ja sähkölaitteiden lisääntyessä.

71-85

WLAN

=
=

dBm = desibelimilliwatti
Kun x annetaan
desibelimilliwatteina, niin
kaavalla saadaan laskettua
teho P milliwatteina
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Inkubion historiaa: Osa IV ¶ Kirjoittanut Tuomas Haapala

Tarkkasilmäisen kiltalaisen on helppo todeta, että
inkubiitit pariutuvat keskenään varsin herkästi [1].
Tämä on tietenkin täysin luonnollista ja ymmärrettävää, sillä biolaiset käyvät samoilla luennoilla ja meistä monet viettävät suuren osan vapaa-ajastaankin keskenään. Kaikeksi onneksi kilta
sai vuonna 2009 kaveribioteekkariyhdistyksiltä
kutsun yhteistapaamiseen Tampereelle laajemman geenialtaan pariin [2]. Nucleus ry, Bioner ry
ja Inkubio ry ovat siitä asti kokoontuneet kerran
vuodessa kiertävästi kunkin osallistujayhdistyksen
kotiseudulle tutustumaan toisiinsa ja pitämään
yhdessä hauskaa – siis Rekombionoitumaan.
Uskon, että bioteekkarin on poikkeuksellisen
vaikea muodostaa omaa ammatti-identiteettiä.
Se johtuu siitä, että, toisin kun useimmilla muilla
teekkareilla, bio ei määrittele suoraan opiskeltavaa insinööritaidon alaa. Arkkitehdit valmistuvat
suoraan ammattiin, koneinsinöörit taitavat mekaniikkansa ja sähköinsinööri elektroniikkansa. Bio
sen sijaan on lähinnä sovelluskohde, ja opiskelijan
kapeille harteille jää suuri päätös lähestymistavasta aiheeseen. Jotkut päätyvät manipuloimaan
kudoksia ja materiaaleja, toiset murskaavat dataa

Nimetön kiltalainen [3]

ja kolmannet suunnittelevat terveystekniikan laitteita. Tätä ennen moni käy läpi yhtä suuret valinnanvaikeustuskat kuin aikoinaan abiturienttina
koulutusalaa valitessa, ja jotkut eivät tahdo saada
aiheeseen ollenkaan tarttumapintaa.
Rekombionaatio vastaa osaltaan tähän dilemmaan. Katsoessa ulkopaikkakuntalaista bioteekkariystävää kiusallisen syvälle silmiin voi nähdä itsensä. Mikään ei puhdista siten kuin avautuminen
yhteisistä intohimon ja ahdistuksen kohteista. Ja
niitähän bioteekkareilta pitäisi löytyä ainakin yksi.
Samalla saadaan uusia ystäviä ja tutustutaan eri
paikkakuntien versioon bioteekkariudesta. Turun
ja Tampereen opinnot esimerkiksi eroavat paikallisista yllättävän paljon. Molempien pakollisiin
tekniikan kandidaatin opintoihin kuuluu esimerkiksi yli 30 op kemiaan/biokemiaan/molekyylibiologiaan rinnastettavia kursseja [4,5].
Tavanomainen rekombionaatio sisältää excursioita, rasteilua, saunomista, sitsit ja silliksen. Nämä elementit ovat löytyneet tapahtumasta
sen jokaisena vuotena 2009 – 2014 [6-12]. Siis
ihan jokaisena.
Toki rekoa on vuosittain onnistuttu myös
personalisoimaan. Nucleus esimerkiksi lähetti

bioteekkarit ruotsinristeilylle vuonna 2011 [9] ja Bioner taas on osoittanut
kyvykkyyttä moniajoon yhdistämällä bioteekkareiden kokoontumisen omaan
vuosijuhlintaansa sekä vuonna 2009 [6] että 2012 [10]. Silti sisimmässäni
herää kysymys: onko kyse traditiosta vai jämähtäneestä kaavasta? Voisiko tapahtuman uudelleensuunnittelulla edistää osallistujien tutustumista toisiinsa?
Esimerkiksi vuoden 2009 risteilyllä moni ihmetteli ratkaisua sijoittaa eri killat
ei pelkästään eri hytteihin mutta myös eri käytäviin [9].
Jottei tapahtuman tähänastisesta kaavamaisuudesta esittämäni kritiikki
jää pelkästään poterosta huuteluksi, niin esitän seuraavaksi edes sen yhden
kehitysehdotuksen. Vuoden 2014 biokeppanalla pyrittiin Mectalent-excursion
aikana keksimään pienryhmissä tämän päivän terveystekniikan ongelmakohtia
ja niihin ratkaisuja. Minusta konsepti oli hyvä. Ehkä tällainen luova ryhmäytyminen ihan todellisena erillisenä ohjelmanaan toimisi myös bioteekkareiden
kesken. Samalla tulisi tutustuttua toivottavasti ainakin pariin Bioneeriin ja
Nucl...e'eeniin, joita uskaltaisi morottaa sitten myöhemminkin. Oltermanni ja
pari biodia vielä mukaan mentoreiksi tuomaan akateemista ja ammattimaista
uskottavuutta ideoiden taakse.
Inkubion järjestämissä rekoissa henkilökohtainen kliimaksini on poikkeuksetta ollut rekospeksi. Niissä on ollut sitä jotain samaa kuin Apoptoosi X:n
biobändissä biolaisille. Special offer just for you! Etenkin vuoden 2010 speksistä verkkokalvolleni on syöpynyt kummittelemaan kuva Bionerien Paavosta
penetroimassa lonkeroillaan agressiivisesti Nucleus-kalaparkaa. Antaa juonikuvausten puhua puolestaan:
"Inkubion historian ensimmäiset Smökkisitsit lähtevät käyntiin dramaattisesti, sillä tummatukkaisen geishan kuulat varastetaan. Onneksi Välimaan
kuningas saapuu paikalle pelastamaan neidon ahdingosta ja pariskunta
ryntää kuulanpelastusretkelle. - - Nucleus-kala hieman likinäköistyy, mikä ei
kylläkään estä sitä rakastumasta tamperelaiseen kilpakumppaniinsa. - - [L]
opulta valtakunta sekä neidon kuulat pelastuvat. Innokkaasti omstarttia huutava yleisö riemuitsee." [7]
"Yleisö katselee haltioituneena, kuinka Ah'liisa kohtaa julman kuningattaren aseenaan isänsä lumottu miekka. Apujoukkoinaan Ah'liisalla on
muun muassa Hullu hatuntekijä ja sininen perhonen, joka loppujen lopuksi pelasti päivän. - - Bionerin logon lonkero-otus otti köniinsä Ihmemaan
harmaalta pupulta." [13]
Tampereen rekossa vuonna 2009 käytiin ennen siirtymistä Hervantaan
ravintola Plevnassa maistelemassa paikan omia oluita ja syömässä asiaankuuluvat makkarakorit. Tampereella ennen asuneena ilmoitin vierustoverille,
että lähden tästä paikallisia kavereita katsomaan. Tulen itsenäisesti Hervantaan paikallisilla vähän myöhemmin. No tämä sana ei mitä ilmeisimmin ollut
päässyt liiaksi etenemään alkuhumalaisessa seurueessa, ja rekobussissa oli
ehditty ottaa jo pari kertaa lukua ja sitten hätääntyä, että nyt on joku avuton fuksipallero eksynyt sinne lumisateeseen julmien hämäläisten keskelle.
Onneksi joku sitten osasi soittaa minulle ja sain tilanteen selvitettyä, mutta
hävettihän se hieman. Osasinpahan siitä eteenpäin kertoa aina suoraan järjestäjille poikkeuksista. Mutta ainakaan en oksentanut pokaaliin.

[1] Nais-Anneli, S'napsi 1/2014, s. 16.
[2] Anna Ylisen sähköpostihaastattelu 3.7.2013.
[3] Inkubion opintokysely 2007, 17.2.2008, s. 1.
[4] TUT, www-oppaat, http://www.tut.f i/wwwoppaat/opas2012-2013/perus/opintokokonaisuudet/Aineopinnot-Biotekniikan_koulutusohjelman_suuntaavat_aineopinnot.html.
[5] UTU, nettiopsu, https://nettiopsu.utu.f i/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=22683&lang=f i&uiLang=f i&lvv=2014.
[6] S'napsi 3/2009, s. 8-10.
[7] S'napsi 5/2010, s. 13-15.
[8] Sasu Mäkelän haastattelu, 24.7.2013.
[9] S'napsi 4/2011, s. 14-16.
[10] S'napsi 5/2012, s. 7-9.
[11] Inkubion toimintakertomus 2013, s. 6-7.
[12] Inka Saarisen kyselytunti 15.11.2014.
[13] S'napsi 4/2013, s. 17-18.
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