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Welcome to the future my friends...
Vuodelle 2015 sijoittuva Back to the
Future II -elokuva lupasi meille
hoverboardeja ja itsensä sitovia
kengännauhoja. Luvattuja tuotteita ei ole näkynyt, vaikka menekin
luulisi olevan kova ainakin Alepaan
epätoivoisesti
lauantai-aamuisin
ryömivien teekkarien keskuudessa.
Ehkä uusi vuosi tuo tullessaan pohdintaa herättäviä (kenties geenimuunneltuja) maissintähkiä, sekä hopeisia
bodysuitteja ja futuristisia laseja.
Vuosi 2015 on pettymyksistä huolimatta alkanut lösähdellen ja pamahdellen. Uusi S’napsi heijastelee
näitä tunnelmia, niin ulkoasultaan kuin jutuiltaankin. Tarkimmat
lukijat ovat myös varmasti huomanneet S’napsin uuden sisarjulkaisun
Alters’napsin.
Kuukausittain
julkaistava Alters’napsi sisältää
kaikki ne jutut, jotka olivat vain
liian häikäiseviä itse S’napsiin.
Käy tarkastamassa uusin numero lähimmältä kiltahuoneeltasi jo tänään!
Toivon
rakkaiden
lukijoidemme
vuoden olevan täynnä samaa taiteellista
vapautta
ja
dadaa,
jota toimitus on hyödyntänyt tätä
lehteä tehdessään. Marty McFlyn
sanoin: “Hey Mom, nice pants.”
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Minja Axelsson
minja.axelsson@aalto.fi
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Päätoimittaja
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S'napsi / Inkubio ry
PL 69
02151 Espoo
snapsi@inkubio.fi
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Muista kerrankin ilmota tentteihin ajoissa, käy luennoilla muulloinkin kun kiltikselle ei mahdu ja lähde välillä juhlista ajoissa nukkumaan. Noin olisin ehkä ladellut
jos olisin vuoden alussa harrastanut uudenvuodenlupauksia. Parin vuosijuhlan sekä lukemattomien kiltistuntien jälkeen voin todeta että oli ehkä parempi että
jäi tänä vuonna tekemättä, mutta monelle uudenvuodenlupaukset ovat kuin henkinen rippikoppi ja synninpäästö edelliseltä vuodelta. Eihän se viimeksi mennyt
nappiin mutta jos tänä vuonna sitten. Nämä illuusiot
yleensä karisevat viimeistään Apoptoosiin mennessä,
mutta yrityksestä saa aina sentään pisteet. Tentteihin
sentään olen tänä vuonna muistanut ilmota ajoissa.
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Killan onneksi hävettävää ei viime vuodelta todellakaan ole, vaan kymppivuosi oli täynnä upeita onnistumisia ja mahtavia muistoja. Eikä tuo tulevaisuuskaan huonolta näytä, vaan entistä makeammalta. Tänä
vuonna päästään viimein katselemaan miten yhteiselo
kyltereiden kanssa sujuu Otaniemessä, sekä nähdään
miten pitkään valmisteltu maisteriohjelma pyörähtää käyntiin. Bion yhteistyö muiden korkeakoulujen
ja kiltojen kanssa vain vahvistuu kun uudet maisteripääaineet yhdistävät aidosti kolme korkeakoulua
sekä viisi kiltaa alleen. Tapahtumapuolikin on täynnä toinen toistaan timanttisempia tapahtumia. Eihän
tässä vauhdissa voi kuin hymyillä ja nauttia kyydistä.
Kannustan myös sinua, hyvä lukija, tekemään omat uudenvuodenlupauksesi. Jätä tänä vuonna se Unisport-kuntosalikortti omaan arvoona ja ota kerrankin lupaus
jonka voit ja haluat pitää. Tartu kaikkeen mitä killalla on
tarjota. Käy tapahtumissa, tutustu ihmisiin, heittäydy
ja naura. Tanssi pöydillä ja juo tarpeeksi vettä. Avaudu
tuntemattomille aamuyön jatkotunneilla kun harmittaa
ja jaa fiilis ystäviesi kanssa kun naurattaa. Opiskellakin
kannattaa välillä, näin äiti kertoi. Tehdään tästä yhdessä
jälleen kerran kiltalaisten näköinen, kuuloinen ja tuntuinen vuosi. Törmätään siis kiltiksellä, toosan jajatkoilla,
rekosaunassa ja tenteissä – eli Inkubion vuodessa 2015!

Terkuin,

Oskar Niemenoja
Puheenjohtaja

HALLITUS
Kysymyksinä, vastauksina, numeroina.
Kirjaimina, kuvina, biiseinä.
Kysymykset: Tuomas Rantataro ja Minja Axelsson
Kuvitukset: Henna Kosonen ja Lauri Pykälä
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Lupa-asioita

Mitä eniten odotat hallitusvuodeltasi?
Kaikkea! Huikean hienoja
ihmisiä, järjestettyjä tapahtumia ja hyviä muistoja. Sekä tottakai kylterien
muuttoa Otaniemeen ja
uuden maisteriohjelman
käynnistymistä.
Onko killan tulevaisuus
valoisampi valtaan
astuttuasi?
Alkuvuodesta vaihdoin killan varastolle uuden lampun. Eli on!
Ketä johtohahmoa idolisoit?
Putin. Oispa karhu.
Kuinka tervehtisit presidenttiä?
Pidin lukiossa puheen Tarja Haloselle. Taisin aloittaa
että “hello”.
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”Älä pissaa yliopistossa dekaanin
varpaille, dekaani ei pidä siitä.”

– Yläasteen musiikinmaikka

Mikä on hallituksen synkin salaisuus?
Doodlet. Ne on paholaisesta.
Mitä eniten odotat hallitusvuodeltasi?
Kokouksia, oikeesti.
Kerro itsestäsi fakta, jota suurin osa kiltalaisista ei vielä tiedä.
Ajattelin 20.5. pettää killan ja tehdä lääkiksen pääsykokeen.

“Lainasin
syksyllä ekan
kerran kirjan
sähkön kirjastosta. Oli ihan
kivaa.”

Kuinka nopeasti valta korruptoi inkubiitin?
Vielä odotellaan.
Missä puheenjohtajan nuijaa säilytetään?
Taskussa, kokouksessa sen voi joskus vetäistä esille ja läimäyttää pöytään. Tässä tarkoitetaan siis sitä
puista kapulaa, senkin pervo.
Anna S'napsin lukijoille eväitä
elämään.
Ei kannata hakea
hallitukseen ja karata ennen kauden loppua. Harmittaa.
Mikä on sihteerin tärkein taito?
Kirjoittaa niin kapulakieltä, että pöykyt menevät läpi
seuraavassa kokouksessa.
Mitä ovat juoksevat asiat?
Ne, joita ei muista hoitaa, koska ne juoksevat karkuun. (Lue: S'napsin haastattelu)
Niin mites se puheenjohtajan polvi?
Löytyy, veikkaan.
Ja sisäreitesi?
Aina valmiina.

SIHTEERI
Milla-Maaria
Pitkänen

YRITYSSUHDEMESTARI
Johanna "Jossu" Vikkula

Mitä eniten odotat hallitusvuodeltasi?
Kultaisen keskitien ja sisäisen rauhan löytämistä sekä
nirvanaa.
Kerro itsestäsi fakta, jota suurin osa kiltalaisista ei vielä tiedä.
Olen maailmanmestari.
Anna S'napsin lukijoille eväitä elämään.
Yritä.
Kerro paras puujalkavitsisi.
Juhannus oli valoisa. Vappu Pimiä.
Kannattako mitään edes yrittää?
Jos ei edes yritä, ei voi myöskään onnistua.
Missä olet mestarillinen?
Kodin sotkemisessa.
Miksi pidät yrityksistä?
Koska yrittäessä voi vain onnistua.
Kuinka voisin yrittää paremmin?
Muista aina avoin ja positiivinen mieli.

RAHASTONHOITAJA
Matias "Matte"
Lindgren

Mikä on hallituksen synkin salaisuus?
Killalla on alle miljoona euroa. Rikas ainakin koska
minulla on killan miljoonat.
Kerro itsestäsi fakta, jota suurin osa kiltalaisista ei vielä tiedä.
Kirjoitin ylioppilaaksi 2007 ja olin hakemassa taideteolliseen korkeakouluun.
Mihin killan rahat kannattaisi sijoittaa?
Tarpeeksi korkealle hyllylle, ettei kukaan yletä sinne.
Rahat vai kolmipyörä?
Kolmipyörä pysyisi hyvin tallessa koska kukaan ei
halua kolmipyörää. Toisaalta kolmipyörällä ei voi ostaa mitään. Eli rahat.
Kenestä killan pitää ottaa mallia raha-asioissa?
Kanye West. Ensin meidän täytyy perustaa oma
Maikk-yee vaatemallisto. Sen jälkeen hankimme
mahdollisimman paljon valkoisia, 5 euron paitoja
ja painatamme niiden pesuohjelappuihin Inkubion
logon. Tämän aidon Maikki-paidan hinta voisi olla
killan jäsenille 120 € ja ei-jäsenille 240 €. Kunhan
rattaat saadaan pyörimään ja kahisevat virtaamaan
niin voisimme hankkia esimerkiksi Sinebrychoffin,
laikukkaan Inkubio-bussin tai vaikka Leppävaaran.

"I know the human being
and the fish can coexist
peacefully."

– George W. Bush
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PUHEENJOHTAJA
Oskar "Osku"
Niemenoja
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Mikä on hallituksen synkin salaisuus?
Olemme kaikki liskoja ulkoavaruudesta. Noniin, nyt
sekään ei ole enää salaisuus.
Mitä eniten odotat hallitusvuodeltasi?
Sitä, kun syksyllä Ekan Illan muotinäytöksessä pääsen esittelemään Mikki Hiiri -datauskalsareitani.
Kerro itsestäsi fakta, jota suurin osa kiltalaisista ei vielä tiedä.
Pienenä käytin kirvestä istuimena. 0/5 En suosittele.

Miltä tuntuu, kun toimarikortit tulivat tänä
vuonna ajoissa?
Tiesin aina, että jonain päivänä ajoissa tuleminen
koituisi kerrankin edukseni.
Kuinka kehittäisit Inkubion tiedotusta?
Viikkomailit vois varmaan tulla ihmisten aikaan. Tai sitten
kaikki vois opetella vaan
valvomaan sinne aamuviiteen niin kuin me järkevät
ihmiset.

"Senkin vanha homeinen tiskirätti!
Tottele minua! Katala härski maneetin
maksa!"

– Nuuskamuikkunen

FUKSIKAPTEENI Emilia "Emppu” Paltta
Mitä eniten odotat hallitusvuodeltasi?
Fuksien saapumista syksyllä.
Kerro itsestäsi fakta, jota suurin osa kiltalaisista ei vielä tiedä.
Olen tanssinut Huomenta Suomi -ohjelmassa
yöpuku päällä.
Kirjoita haiku tuleville fukseillesi.
Tervetuloa.
Tehdään vuodesta mahti.
Oispa jo Wappu.
Mitkä ovat kapteenin kolme tärkeintä ominaisuutta?
Innokkuus, rakkaus hommaa kohtaan, pehmeä
olkapää.
Mitkä ovat fuksikapteenin kolme suurinta
haastetta?
Ottaa kaikki fuksit tasaisesti huomioon, nukkua riittävästi, ompelu.
Kossu vai fuksi?
Tää on helppo: fuksi!
Fuksi vai pusu?
Tää on jo vähän vaikeempi, mut silti tottakai fuksi.

“Me fuksikapteenit (vai oliks
se taikurit) emme ole mitään
juomaveikkoja."
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OPINTOMESTARI Inka “Inka” Saarinen
Mikä on hallituksen synkin salaisuus?
Kukaan meistä ei ole ihmissusi.
Mitä eniten odotat hallitusvuodeltasi?
Neljän tunnin kokouksia.
Kerro itsestäsi fakta, jota suurin osa kiltalaisista ei vielä tiedä.

y
ä aina kysyn
"no oon kyll
MÄ DUMBettä "SAANX oon saanu...."
ina
LEA???" ja a _Converse_, demi.fi
–

Pelkäsin pienenä muurahaisia tennispallossa.
Anna S'napsin lukijoille eväitä elämään.
Eväitä saa tulla hakemaan 8.4. klo 17.
Kerro paras puujalkavitsisi
Unsupportive bra: "You're fat. And ugly."
Opinnot vai hyvät yöunet?
Molempia sopivasti. :)

Opinnot vai ensi vuonna ehtii ihan hyvin?
Opinnot + ennen valmistumista ehtii.
Miten neuvoisit opintoihinsa turhautunutta
inkubiittiä?
Mun olkapäälle saa tulla itkemään, lupaan ainakin
esittää myötätuntoista. Välillä päänhakkaaminen
kasvattaa, ainakin fyysisesti. Mutta jos pää on valmiiksi tosi kipeä niin välillä kannattaa pitää taukoa.
Kuinka tärkeää se opiskelu oikeastaan edes on?
Kyllä sitä kannattaa harrastaa, se on ihan mukavaakin oikeesti.

SISÄ- JA ULKOMESTARI Saara
“Karski Sarski" Kaijala

“aaaaaaaaaaaaa” – Digimon
Mikä on hallituksen synkin salaisuus?
Mulla on edellisen hallituksen hallitusmaskotti
panttivankina…
Kerro itsestäsi fakta, jota suurin osa kiltalaisista ei vielä tiedä.
En oikeesti oo ihan niin veikkolalainen, ku miltä
näytän.
Anna S'napsin lukijoille eväitä elämään.
Mistä tietää, että banaani on uimassa? Kuoret
ovat rannalla. Banaani oli tässä siis se eväs.
Kerro paras puujalkavitsisi.
Emmä tiedä puujalkavitsejä.
Mihin Inkbion kiltahuone parhaiten
laajentuisi?
Neljänteen ulottuvuuteen.
Mitä tarkoittaa sisään-ulos -menetelmä?
Ensin sisään, sitten ulos. Ei toisin päin.
Onko se sisällä jo?
Sukkana sisään!

– Taikuri
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TIEDOTUSMESTARI
Timo "Tiedotus-Timo"
Vehviläinen
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Mitä eniten odotat hallitusvuodeltasi?
Eat, sleep, rave, repeat.
Anna S'napsin lukijoille eväitä elämään.
Älä koskaan käytä sikanautajauhelihaa äläkä margariinia, niistä tulee vain paha mieli. Mutta käytä tarpeeksi suolaa ja Buranaa, elämä on liian lyhyt pahan
ruoan syömiseen ja päänsärystä kärsimiseen.
Ovatko Inkubion tapahtumat parempia vai
huonompia kuin viime vuonna?
IE:nä on vaikea pistää edeltäjiämme paremmaksi
(respect!), mutta luonnollisesti sitä kuitenkin yritetään! Onneksi kaikki ei ole IE:stä kiinni, vaan koska
tänä vuonna tapahtumatoimikunnassa on 26 toimaria viime vuoden 20:een verrattuna, ja jokainen toimari tunnetusti kohottaa tapahtuman laatua saman
verran, tänä vuonna tapahtumat ovat 30% parempia
kuin viime vuonna.
Miten mieluiten nakittaisit rattoseuraa?
Laittaisin ne tulemaan Mikkeliin niin ettei ne
voi sille mitään – eikun hups, se olikin Raton
vaihto. Parhaimmillaan nakittaminen toimii
niin, ettei rattolainen edes huomaa tulleensa nakitetuksi vaan luulee suorittavansa tehtäväänsä omasta halustaan.
Määrääkö perheessänne isäntä vai
emäntä?
Isäntä määrää mistä emäntä määrää.

EMÄNTÄ Eero
“Iso E” Linna
”Vituiks meni mutta vittu.”
– Inkubiittibändi VMMV
“What happen?”

– J.R.

Anna S'napsin lukijoille eväitä elämään.
Elämä ajaa ohi kohta, joten skippaa se hubin sohva,
myöhemminkin ehtii lukee, turha enää stressii tukee.
Meil on hyvä jengi koossa taas, ei todellakaan olla
synnytty oottamaan, tää on parasta just nyt (parasta
just nyt). Nyt on hallussa teekkarifiilis, teekkarifiilis!
(U-u-uu!) Me eletään tää yliopisto kerran vaan. Kun
aamulla herään, mä tuntee voin sen, tää on kaunis
vuosi, mä oon sopivasti onnellinen.
Määrääkö perheessänne isäntä vai emäntä?
Kaikesta äänestetään. (Isännän ääni on
yleensä 51%.)
Miten mieluiten nakittaisit
rattoseuraa?
Hellän dynaamisesti, mutta kuitenkin räjähdysvoimaisesti.

S'napsi testaa:
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ISÄNTÄ Anna
"Анюшка" Anttalainen

Lokakuussa 2013 toteutetun valtakunnallisen kandikyselyn [1] mukaan Aallon
opiskelijat ovat olleet keskimääräistä tyytymättömämpiä opetuksen laatuun.
Tyytymättömyydestä johtuen monet opiskelijat eivät koe luennoilla käymistä
mielekkäänä ja täten jättävät merkittävän osan luennoista väliin. Helsingin yliopiston kandipalautteen tulokset [2], etenkin humanististen aineiden osalta,
ovat valoisampia. Opetusmenetelmiin on oltu suurimmaksi osaksi tyytyväisiä.
Miten Helsingin yliopiston humanistiset luennot sitten eroavat meidän luennoistamme? Väitetään, että niissä olisi enemmän vuorovaikutusta ja ne olisivat
muutenkin laadukkaampia - ainakin Helsingin yliopiston mukaan. Ehkä. Kannattaisiko epäaktiivisten luennollakävijöiden siirtyä Otaniemeä kauemmas kokemaan
luentojen ilot ja riemut? Tuskin, mutta kävimme silti tarkistamassa tilanteen.
[1] https://into.aalto.fi/display/fiaalto/Valtakunnallisen+kandikyselyn+toisen+kierroksen+tulokset+valmiit
[2] http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_90_2014.pdf
Teksti:

Salla Autti, Noora Matilainen, Pellervo Ruponen & Matti Suominen

"Koska olen alistetussa asemassa, minulla on enemmän tietoa."
Ensimmäinen merkittävä ero Aallon luentoihin oli miesten vähäinen määrä. Luennolla oli
vain neljä tai viisi miestä. Toimituksen miespuolisen jäsenen pitikin luennon jälkeen käydä
saniteettitiloissa tarkistamassa oma sukupuolensa. Oikean wc:n valinta tuotti vaikeuksia.
Heti luennon alussa luennoitsija kysyi opiskelijoiden
mielipidettä kahdesta artikkelista, joiden lukeminen oli mitä ilmeisimmin ollut kotitehtävänä. Tehtävä oli valitettavasti jäänyt toimitukselta suorittamatta puutteellisen informaation vuoksi. Artikkelit
aiheuttivat paljon keskustelua, ja moni halusi esittää niistä oman mielipiteensä. Eräs opiskelija totesi
saaneensa sellaisen kuvan, että koko maailma kärsii, kun miehet toteuttavat maskuliinista meininkiä.
Paikalla oleva toimitus oli samaa mieltä äänin 2-1.
Kellon lyödessä 12:30 siirryimme käsittelemään
queer metodologiaa aktivismina ja strategiana. “Vikuroiva katse ei oleta, että sinun täytyy

Luennon saavutettua puolivälinsä oli kuvien vuoro.
Tarkastelimme kahta kuvaa, joissa molemmissa oli
teemana nainen keittiössä. Luennoitsijan katseesta
paistoi nautinto, kun hän pääsi tulkitsemaan kuvien
piilomerkityksiä. Ensimmäisessä kuvassa (kuva 1)
tummahiuksinen nainen leikkaa kurkkua, siis sitä vihannesta, puhtaassa ja valoisassa keittiössä iloisesti hymyillen. Pöydällä on myös muita vihanneksia,
kuten tomaatteja ja paprikoita. Kuvahan selvästi
kuvaa täysin oikeita asioita: nainen iloisesti keittiössä valmistamassa terveellistä ruokaa. Luennoitsijalla ja toimitukseen kuulumattomilla opiskelijoilla oli kuitenkin kuvasta täysin erilainen näkemys.
Luennoitsija avasi keskustelun kertomalla, että kuvassa on selvästi jotain psykopaattista. Naisella on
veitsi kädessä, ja hän on paljastanut hampaansa.
Nainen ei siis oikeasti hymyile, vaan irvistää psykopaattisesti ja on valmis iskemään veitsellä het-

kuumottelua toimituksen kesken. Eräs noheva
toimittaja jopa googlasi nopeasti aiheeseen liittyvän kuvan kaiken varalta, ja kävikin ilmi, että eräs
humanisti oli löytänyt täsmälleen saman kuvan!
Ehkä pitäisi vaihtaa alaa. Luennoitsija ei kuitenkaan koskaan päätynyt luoksemme, koska olimme valinneet paikkamme niin strategisesti. Mikä
helpotus. Pian kello löikin jo 13.45, ja poistuimme luentosalista yhtä kokemusta rikkaampana.

Loppuarvosana: 4/5

Luento 2:
Maailman uskontoperinteet:
Hindulaisuus

Toisessa kuvassa (kuva 2) nainen makaa keittiön pöydällä alasti, ja hänen päällään on iso kasa
ruokaa. Luonnollisesti luennoitsijan mukaan kuva
rikkoo perinteistä naisen roolia, onhan nyt ruoka
ottanut vallan naisesta eikä nainen ruuasta kuten
kuuluisi. Lisäksi keittiö on likainen; ei ollenkaan
sellainen kuin kunnollisen keittiön tulisi olla. Moni
opiskelija kertoi, että olisi pelästynyt, jos oma äiti
olisi maannut alastomana keittiön pöydällä ruoan
alla heidän tullessaan kotiin. Häkellyttävää. Kukaan
ei kumma kyllä kertonut keskustelun loukkaavan
heitä, sillä heillä ei ole äitiä lainkaan. Lisäksi opiskelijoiden suusta kuulimme esimerkiksi seuraavat
väitteet: “Miljöö kumoaa seksuaaliset konnotaatiot täysin”, ”Ruumis tulee puhtaaksi objektiksi”,
”Muistuttaa myös itsemurhasta, kun ranne on siinä
tyrkyllä. Sen jälkeen perhe voi tulla kotiin ja syödä”.
Ehdottoman hyviä huomioita! Ehkä kuvasta voisi vetää yhteyden myös viimeiseen ehtoolliseen.
Seuraavaksi
perehdyttiin
roskafeminismiin
analysoimalla Kim Jong Un -meemikuvia ja
Iranin ohjuskoekuvia, joiden pikseleistä fiksu tietokonenörttimaskuliininen mies huomaa heti, että niitä on photoshopattu. Lisää kuvia voi katsella osoitteessa http://www.
h u i p p u m i s u k k a . f i /d i s s e r t a t i o n - c o l l a g e s /.
Loppuluento kului keskustellessa opiskelijoiden
löytämistä mainoskuvista tai vastaavista. Tämäkin
kotitehtävä oli jäänyt meiltä tekemättä. Luennoitsija myös kierteli ympäri luentosalia katselemassa löydettyjä kuvia, mikä aiheutti lievää

Ensimmäisen luennon innostamana toimitus siirtyi
seuraamaan uskontoperinteiden luentoa. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että uskonnon opetus on
yliopistossa vähintäänkin yhtä hauskaa kuin yläasteella aikanaan. Luento oli erittäin yksitoikkoinen
PowerPoint-esitys hindulaisuuden peruspiirteistä.
Luennolla oli selvästi aiempaa luentoa vähemmän
vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa; ainoa opiskelijoille esitetty pohdintakysymys oli ”Pohdi, mikä
voisi olla sinun dharmasi”. Toimitus yritti pohtia
mikä heidän dharmansa olisi, mutta päätyi toteamaan että heillä on lähinnä vain satunnainen darra.
Luento aiheutti niin ankeaa mielialaa toimituksessa, että se joutui kompensoimaan tätä nauttimalla
iloisen mielen virvokkeita. Tämä kirvoitti toimituksen kehittämään luennon teemaan sopivia juomapelejä, kuten Hindu-juomapelin (juo aina kun
sanotaan hindu). Luennon tylsyyttä korreloi myös
hyvin toimittajien luennolla harrastama oheisohjelman määrä; luennolla lähetettiin muun muassa
sähköposteja ja tehtiin matematiikan laskuharjoituksia. Saatiinpa luennolla aikaan jopa toimitus-versio 2048-pelistä. (katso Snibedi-S’napsi).

Loppuarvosana: 1/5

"Jos nainen tietää mitä haluaa,
hänestä tulee bridezilla."

13

12

Erään miespuolisen toimittajan viereen uskaltautui kuitenkin istumaan luennolle myöhässä saapunut humanistityttö. Hänestä huokuvan
miesvihan pystyi aistimaan jo kaukaa. Tytön laukussa oli todennäköisesti keittiöveitsi erinäisten asioiden paloittelua varten. Toimittajan onneksi kyseinen humanisti ei aktiivisesti yrittänyt
aloittaa keskustelua. Toisaalta aidon humanistin
kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla olisi varmasti ollut hyvin mielenkiintoinen kokemus.

Suppean pohjustuksen jälkeen oli taas ryhmäkeskustelun aika. ”Miten Särmän kollaasi ja Vänskän
Vikuroiva katse voivat toimia emansipatorisina
menetelminä? Miten ne toimivat poliittisina? Miten ne opettavat ajattelemaan (kriittisesti) omaksumisen tai toiston sijaan?” Mietteliäs puheensorina käynnistyi heti. Ajatuksia lensi suuntaan ja
toiseen. Me jäimme hiljaa pohtimaan olemmeko
enemmän vänskäläisiä vai särmäläisiä. Särmäläisyyteen oli ehkä helpompi samaistua, sillä särmät ovat tuttuja jo peruskoulun geometriasta.

kenä minä hyvänsä. Opiskelijat vain lisäsivät vettä
myllyyn. Lopputuloksena oli, että nainen leikkaa
selvästi fallossymbolia ja pöydän alla makaa kuollut aviomies. Punaiset tomaatit ja paprikat kuvaavat ihmisverta. Mainittakoon myös, että eräs
nimeltämainitsematon bioinformaatioteknologiaa
kolmatta vuotta opiskeleva Maija (opintovuodet
muutettu) kertoi näkevänsä kuvassa perhosen.

Kuva 2

Luento alkoi 12:15. Ahkerina opiskelijoina olimme paikalla hyvissä ajoin ennen luennon alkua.
Luentosali oli luokkamainen huone, jonka etuosa
oli hämärä. Ulkovaatteet pystyi jättämään luokan
takana olleeseen pieneen naulakkoon – kätevää!
Seuraavaksi piti valita paras paikka luennon seuraamiseen. Koimme luokan perimmäisen penkkirivin keskiosan turvalliseksi tarkkailupaikaksi
ja istuimme sinne. Valinta osui oikeaan - muut
kurssin osallistujat istuivat pääsääntöisesti luokan eteen tai rivien reunoille, jolloin säästyimme läksyjen vertailulta tuntemattomien kanssa.

kuulua johonkin, vaan se on aktiivinen strategia
ja asenne, jonka voi ottaa haltuun.” Miettikääpä sitä. Luennoitsija totesi myös, että feminismi
on korkeatasoista tiedettä, jossa tehdään laadukasta tutkimusta. Esimerkiksi Aallon NBE:n
aivotutkimus kalpenee epäilyksettä Helsingin
yliopiston feministisen tutkimuksen rinnalla.

Kuva 1

Luento 1:
Sukupuoli ja kulttuuri Vikuroivan katseen politiikkaa

Toimituksen ennakko-odotukset metafysiikasta
olivat todella korkeat. Odotimme, että metafysiikka olisi coolimpi versio normaalista fysiikasta. Ei ollut. Ensimmäiseltä luennolta puuttuvat
miehet löytyivät täältä. Penkkirivit olivat täynnä
toinen toistaan murhaavamman näköisiä liehulettejä. Viimeistenkin opiskelijoiden löydettyä
oma paikkansa mahdollisimman kaukaata muista,
luento pääsi vauhtiin. Pitkärantamaisen habituksen omaava luennoitsija aloitti luennon fraasilla,
joka säväytti kuulijakuntaa: “Kysykää multa nyt
jotain”. Tämän jälkeen luennoitsija otti koko luokan etualan hyvin haltuun kävelemällä taulun
laidalta toiselle puhuessaan. Puheen kohteena
lattia: “Metafysiikka tutkii olevaan liittyviä ennakko-oletuksia”. Tämä tuli luennolla hyvin selväksi.
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Metafysiikan luento osoitti hyvin nopeasti olevansa tähän astisista luennoista kaikkein häröin
ja käsittämättömin. Opimme, että mitään ei voi
selittää vain yhdestä maailmasta käsin, vaan täytyy
aina tarkastella kaikkia mahdollisia maailmoja. Tätä
havainnollistettiin käsittelemällä rinnakkaisia maailmoja, joissa Pekka joko on hauska, ei ole hauska
tai on Maijan (sukunimi muutettu) mielestä hauska.
Opimme että “Jokaisessa maailmassa on Pekka, ja
Pekka on viiva, joka kulkee maailmojen läpi”. Toimitukselle ei selvinnyt, onko Pekka ihan oikeasti
hauska. Pekkaa tai Maijaa ei myöskään tavoitettu
kommentoimaan.

Loppuarvosana: 2,5/5

Loppusanat
Humanistiset luennot osoittivat testipäivänä monipuolisuutensa; toisaalta oli tiukkaa asiatietoa,
mutta myös huomattava määrä täyttä hölynpölyä,
jonka merkitys ihmiskunnalle on vähintäänkin kyseenalaista. Useimmat luennot vaikuttivat myös
hyvin samankaltaisilta Aallon luentoihin verrattuna (ts. tylsiltä), mutta positiivista ilmapiiriä loivat
opiskelijoiden rohkeus esittää omia naurettavia
mielipiteitään. Ehkä teekkarit voisivat ottaa tästä mallia humanisteilta. Luentojen viihtyvyyttä
parantaisi taatusti mukava väittely luennoitsijan
kanssa. Sopiviksi väittelyaiheiksi lempiproffasi kanssa toimitus ehdottaa esimerkiksi kenttäteorian feminististä tulkintaa, sekä Nernstin
lain paikkansapitävyyttä muissa universumeissa.
Kannattaako teekkarin siis vaivautua lahden toiselle puolelle kuuntelemaan humanistisia luentoja? Osalla luennoista, erityisesti feminismiä
käsittelevillä, on niin hyvää matskua, että toimitus lähinnä ihmettelee, miksi ette ole jo siellä.
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Luento 3:
Metafysiikka

Kuvaajassa on havainnollistettu viihtyisyyttä
luennolla ajan funktiona.
Musta: luennolla selvinpäin istuneen viihtyisyys
Punainen: alkoholia nauttineen viihtyisyys
(huomaa, että alkoholin nauttija saapuu myöhässä)
Liila: alkoholi nauttiminen luennolla
(teoreettinen malli)

Thermo Fisher Scientific aloittii viime vuonna yhteistyön Inkubion kanssa Bio Partners –ohjelman muodossa.
Yhteistyö saa jatkoa tänä vuonna.

Mikä Thermo Fisher Scientific sitten on?
Thermo Fisher Scientific on maailman johtava toimittaja analyyttisille laitteille, kemikaaleille, reagensseille, tarvikkeille ja palveluille tutkimukseen, tuotekehitykseen ja diagnostiikkaan. Thermo Fisher Scientific omistaa kaksi
tuotemerkkiä, joista Thermo Scientific on tuotemerkki yrityksen valmistamille tuotteille ja Fisher Scientific on
globaali myyntikanava maailman johtaville tuotemerkeille.
Thermo Fisher Scientific on laboratoriotuotteiden kokonaisvaltainen toimittaja, jolla on valikoimissaan yli
220 000 alan johtavien valmistajien tuotetta neljässä eri tuoteryhmässä:

Tapahtumia:
A: opiskelija esittää todella
epämääräisen mielipiteen
luennolla
B: “hindu” -juomapeli
kehitetään
C: Esa Saarinen mainittu
D: Alkoholia nauttiva henkilö
kaataa tölkin
äänekkäästi

Kemikaalit – peruskemikaalit, orgaaniset-ja epäorgaaniset kemikaalit, biokemikaalit ja
jalometallit
Kulutustavara – kaikkea lasista ja muovista sekä laboratoriotarvikkeet
Laitteet ja välineet – kaikki laboratoriokäytössä tarvittavat peruslaitteet ja välineet
Bioteknologia – laitteet, biokemikaalit, reagenssit, entsyymit, kitit sekä laitteet ja varusteet

Bio Partners
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Vuoden ensimmäisen S’napsin mukana toimitetaan päivitetty versio Inkubion
geenimuunteluteknologioista.
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Kolmas vaaliteema on tulevaisuuden hyvinvointi liittyen vanhustenhoitoon ja terveydenhuoltoon. Avainasemassa ovat rutiinitoimien tehokas tuottaminen ja teknologiset edistysaskeleet.
Esimerkiksi YTHS on tehokas ja ketterä terveydenhuollon yksikkö, joka on tarvittaessa hyvä
testiympäristö uusille prosesseille. Sote-uudistusta hän pitää positiivisena kehityksenä, sillä
palvelutason pitämiseksi laadukkaina tarvitaan
nykyistä “isompia hartioita”. Neljäntenä teemana Saaralla on avoimuus ja luottamuksen palauttaminen politiikkaan. Teemaan liittyy esimerkiksi
Hyrkön helmikuussa läpi mennyt valtuustoaloite
Espoon ostolaskutietojen muuttamisesta julkisiksi. Saara on myös muun muassa suitsinut Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Espoon toimintaa
Suomenojan
venesatamasotkujen
yhteydessä. Hän toivoisi kasvavan avoimuuden
lisäävän myös kansalaisten osallistumista poliittiseen keskusteluun ja päätösten valmisteluun.

hyväksikäyttäen. Maahanmuuttajien kaltaisien
erityistarveryhmien ylimääräiseen tukemiseen
on satsattava. Ennen kaikkea koulutus on pidettävä vastaisuudessakin kaikille maksuttomana.
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Vihreiden Koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Saaralla on ollut merkittävä vaikutus puolueen tuoreen (11/2014) koulutuspoliittisen ohjelman luonnissa. Ohjelman, ja
Saaran, mukaan tärkeää olisi saada jokaiselle
jokin peruskoulun jälkeinen tutkinto – pelkällä peruskoululla kun on yhä hankalampi saada
töitä. Koulutuksen kansainvälisyyttä on tuettava ja opetuksen ja oppimisen työkalupakkiin on
tuotava kasvavissa määrin digitaalisia apuvälineitä; ulkoaoppimisen sijaan keskiöön on saatava tiedonhankintataidot nykyaikaisia välineitä

Haastattelijoina
olivat
kan
toimittajat
Mika
Tuomas Haapala, joista
Saaran eduskuntakampanjan

Saara Hyrkkö

# tek n olog

Kunnallispolitiikassa Saara on ajanut opiskelija-asuntojen määrän lisäämistä Espooseen. Hänen ansiostaan kaupungin tila- ja asuntojaoston
asunto-ohjelmaan saatiin tavoite yhden uuden
tontin lisäämisestä opiskelija-asuntokäyttöön

Toinen Saaran kunnallisvaaliteemoista oli joukkoliikenne, josta on Espoossa riittänytkin puhuttavaa: raide-Jokeri on suunniteltu kulkemaan
Tapiolan sijasta Otaniemeen ja Länsimetro on
saanut päätöksen jatkosta Kivenlahteen. Keskusteltavaa riittää jatkossakin, sillä esimerkiksi Matinkylän kaupunkirakenne ei tällä hetkellä
ole valmis liikenteen solmukohdaksi, kun bussiliikenne Kamppiin vähenee rajusti. Hävittynä
kamppailuna Saara mainitsee HSL:n opiskelija-alennuksen poistumisen yli 30-vuotiailta opiskelijoilta. Kutsuplussan kaltaisia pilotteja tulee
hänen mielestään tukea julkisilla varoilla, jotta
vastaavien automaatioon perustuvien palveluiden käyttöönotto nopeutuu. Keskusteluissa
Hyrkkö nostaakin automaation ja robotisaation
mahdollisuudet herkästi esille. Hän pitää tärkeänä, että tekniikan osaajia olisi mukana politiikassa
pitämässä lainsäädäntö muutosten tahdissa. Tekninen koulutustausta myös tarjoaa hänelle mielestään analyyttisia työkaluja päätöksentekoon.
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Kiltatoiminta on sittemmin vaihtunut suurempiin saappaisiin. Saara vaikuttaakin ottaneen
vuosittain askeleita kohti entistä vastuullisempia
tehtäviä: vuosi 2009 vei AYY:n edustajistoon,
seuraava vuosi AYY:n ensimmäiseen hallitukseen kulttuurivastaavaksi ja vuosi 2011 AYY:n
hallituksen puheenjohtajaksi. Tuona vuonna AYY
kampanjoi aktiivisesti opintotuen sitomisesta indeksiin, mikä “pakotti toimimaan myös kunta- ja
valtiopolitiikassa.” “Politiikka tuli iholle”, Saara
toteaakin. Muun muassa näistä kokemuksista sisuuntuneena Saara haki syksyn 2012 kunnallisvaaleissa mukaan Espoon kunnallispolitiikkaan
Vihreiden listalta – ja pääsi selvästi läpi. Ennen
puoluevalintaansa kiinnostuneita puolueita oli
ollut useitakin, mutta Espoon Vihreät valikoitui etenkin samanlaisen arvomaailman ansiosta; arvoliberaalius tasa-arvokysymyksissä (mm.
sukupuolineutraali avioliittolaki), sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden näkökulma (heikoimpien puolella) ja vakava suhtautuminen ilmastonmuutokseen ovat hänelle tärkeitä teemoja.

vuosittain. Lisäksi tämä tontitus lisättiin kaupungin talousarvioon yhdeksi onnistumisen
mittariksi, mitä Saara pitää yhtenä suurimmista
onnistumisistaan. Jo olemassa oleviin Teekkarikylän opiskelija-asuntoihin on kaavoitettu lisää
kerroksia, ja meneillään on kädenvääntö Aalto-yliopiston kanssa Otaniemen tulevan metroaseman ympäristöstä. Saara haluaisi sinne myös
asuntoja,
korkeakoulu
yliopistokiinteistöjä.

n
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Eduskuntavaalit lähestyvät, ja vaalikuume nousee. Vihreiden kansanedustajaehdokas Saara
Hyrkkö on S’napsin lukijoille siinä mielessä kiinnostava ehdokas, että hän on bioinformaatioteknologian opiskelija ja inkubiitti. Hyrkkö aloitti
bioIT:llä vuonna 2006, jolloin tutkinto-ohjelman
opiskelijoiden fuksikasvatuksen hoiti vielä Sähköinsinöörikilta. Teekkarielämä imaisi nuoren
naisen mukaansa, ja jo vuonna 2008 Saara toimi
SIKin fuksikapteenina. Inkubion puolella hän on
ollut esimerkiksi lukkarina sekä järjestämässä ensimmäistä kilta-Apoptoosia Suomenlinnaan keväällä 2008. S’napsi haastatteli pian diplomi-insinööriksi valmistuvan innostuneen ehdokkaan.

Tulevissa vaaleissa Saaralla on neljä pääteemaa,
joita hän haluaisi painottaa myös eduskuntatyössään. Edellä esitelty koulutus on näistä yksi.
Toinen teema on työ ja tasa-arvo. Nykyisestä
sosiaaliturvajärjestelmästä olisi siirryttävä perustuloon tai vähintäänkin sitä olisi kehitettävä perustulon suuntaan. Haastattelussa Saara
myöntää perustulon passivoivuuden ja alhaiseen
tulotasoon tyytymisen olevan potentiaalinen
ongelma – tosin luultavasti marginaalinen. Tärkeinä aktivoivina tekijöinä Saara näkee ihmisen
sosiaalisen luonteen ja työnteon elämälle tuoman merkityksen. “Sellaista järjestelmää ei olekaan, jota ei tavalla tai toisella pysty väärinkäyttämään, ja kaikkien vuotojen tilkitseminen ei
välttämättä edes ole oleellista. Tärkeämpi on se
suuri joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä töitä ja
joita perustulo hyödyttää”, hän toteaa. Tasa-arvoisuuteen taas liittyy miesten ja naisten välinen tasa-arvo työelämässä ja vanhemmuudessa,
huoltajuuskiistoissa ja varusmiespalveluksessa.

DemoScene_The_Art_Of_Real-Time.txt

Tiesitkö, että insinööreillekin on olemassa oma taiteenlajinsa, jossa pärjäävät parhaat ohjelmoijat?
Sellainen, jossa muutaman
minuutin kestävään teokseen
tulee
käyttäneeksi
esimerkiksi puoli vuotta vapaa-ajastaan koodaten yhtä
ainoaa produktiota kaveriporukan kesken. Kyseessä
on veljellinen mutta verinen kilpailu toisia ryhmiä
vastaan
tietokonegrafiikan
haastavimmassa alakulttuurissa,
Demoskenessä.
Se
tarjoaa itse määriteltäviä
ohjelmointihaasteita tekijöilleen sekä audiovisuaalisia
megaspektaakkeleita
kaltaisilleni
katsojille.

Demoskenen produktiot koostuvat demojen lisäksi myös peleistä, musiikista sekä kuvista. Demoissa, eli “demonstraatioissa”
on
tarkoituksena
luoda kuvaa ja ääntä yhdistelemällä
katsojat kananlihalle värisyttävä kokonaisuus. Aihe on lähes aina vapaa.
Demopartyilla isolta screeniltä nähtävän kokonaisuuden lisäksi merkityksellistä on myös käytetyt laitteistot
ja/tai ohjelmointikielet, jotka antavat haastavuudellaan lisäarvoa. “Koska
voi” -asenteella onkin syntynyt vaikka
minkälaisilla laitteistolla ajettavia
produktioita Android-puhelimista graafisten laskinten demoihin ja 80-luvun
Commodore 64:stä Helsingin metron vanhojen laiturinäyttöjen ohjelmointiin.
Toisin kuin moni muu taide, demotuotokset voi yleensä ladata vapaasti
omalle päätelaitteelleen, ja ne löyty-

vät keskitetysti Pouet.net -sivustolta. Juuri omalla laitteistolla reaaliaikaisesti ajettavuus tekee demoista
niin uniikin taiteenlajin. Elokuvien
erikoistehosteet voivat näyttää samalta tai paremmilta, mutta animaatioita
onkin hinkattu viikkotolkulla täydellisiksi laskemalla niitä isoissa datakeskuksissa. Demoissa tämä ei käy.
Demon ohjelmakoodi ajetaan sillä samaisella sekunnilla, kun se ruudulta
näytetään (pois lukien tietenkin esimerkiksi YouTube-videot, joihin tämän artikkelin QR-koodit viittaavat).
Demojen ohjelmoiminen on toisille nykyaikaisten
ohjelmointikirjastojen
hyödyntämistä
upeisiin
esityksiin,
mutta toisille se voi olla vaikkapa
30 vuotta vanhalle alustalle tehty
“oldskool”-esitys. Tällaisen koulukunnan esitysten aikana hattu on syy-
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DemoScene:

The Art of Real-Time
DemoScene_The_Art_Of_Real-Time.txt
Mutta milloin ja mistä kaikki sai alkunsa? Ei liene epäilystä, etteikö
Demoskene olisi jossain muodossa syntynyt joka tapauksessa, koska kyseessä on kilpailu- ja yhteisöhenkinen
taiteenlaji, jolla ei ole monien alakulttuurien tapaan tarkkaa rakennetta tai kattojärjestöä. Synty voidaan
kuitenkin ajoittaa 80-luvun puoliväliin, ja on tiiviisti kiinni eräässä toisessa skenessä, “Warez-skenessä” (oikeammin “The Scene”). Ennen
Internetiä disketiltä ja BBS-palvelimelta toiselle levitettyjen pelien
mukana meni usein pieni ja näppärä
kuvaa ja/tai ääntä sisältävä “crack
intro”, joka esitteli pelin suojaukset murtanutta ja kopiointiin päästänyttä kräkkeriryhmää. Syykin toiminnalle oli selvä: saada näkyvyyttä

omalle ryhmälleen. Tämä skene elää ja
voi hyvin edelleen (kenties paremmin
kuin Demoskene), sillä kräkättävää on
yhä enemmän ja kopiosuojaukset käyvät
yhä haastavammiksi ja mielenkiintoisemmiksi murtaa. Lukuisat ryhmät käyvät sekuntipeliä nopeudesta julkaista uusi peli, ohjelmisto tai elokuva
ennen muita (joskaan näiden julkiseen
levitykseen päätyminen ei ole heidän
tarkoituksensa, he vain haluavat olla
keskinäisessä kisassa ensimmäisiä).
Vähitellen taiteellisempi osajoukko
ryhmistä ryhtyi tekemään introja näiden itsensä vuoksi ja Demoscene irtautui konseptuaalisesti irti juridisestikin haastavammasta The Scenestä.
Demoskene elää tapahtumilla, joissa huolella valmistellut tuotokset

julkaistaan eri kategorioissa tuhatpäistenkin yleisöjen edessä. Seuraavan kerran kun kuulet Helsingissä
järjestettävästä Assemblystä puhuttavan “pelitapahtumana”, voit ainakin itseksesi todeta, että tapahtuman
juuret ovat paljon syvemmällä. Kyseessä on ensisijaisesti vuonna 1992
perustettu demoparty. Myös elinkeinoelämä on hyötynyt näistä digiajan
pioneereista, joita äidit aikoinaan
ovat hätistelleet pois tietokoneilta
ulos leikkimään. Demoskene-harrastajat ovat nimittäin ohjelmointiosaamisensa ja yhteisönsä myötä löytäneet
paikkansa työelämästä ja synnyttäneet Suomeen Remedyn ja Rovion kaltaisia
maailmanluokan
pelitaloja.

tä ottaa pysyvästi päästä pois, sillä parhaat tuotokset rikkovat kaikki
tarjolla olevat laitteistojen rautatason tuen lainalaisuudet. Esimerkiksi kolmiulotteisuuden luominen laitteistolla, jolla tämän ei pitäisi olla
edes mahdollista, tarkoittaa äärimmäistä kykyä optimoida koodin toimintaa. Laitteistojen lisäksi myös ohjelmointikielistä voidaan nitistää kaikki
irti, jolloin ne taipuvat asioihin,
joihin niiden ei tulisi kyetä. Toinen kiehtova ryhmä ovat kokorajoitetut
demot eli “introt”. On uskomatonta,
että joku pystyy toteuttamaan esimerkiksi neljään kilotavuun kolme minuuttia musiikkia ja vuoristomaisemia.
Vertailun vuoksi tämä lukemasi teksti (siis _vain_ teksti!) on kooltaan
saman verran ja renderöimällä tuotos
vaatisi likimain CD-levyllisen dataa.

by_Mika_Mäntykangas.txt
Artikkelista kiinnostuneille suosittelen Lassi Tasajärven kirjaa Demoscene:
The Art of Real-Time. Kirjan nimen täydellisen kuvaavuuden (ja suomennoksen
hölmön kaiun) ansiosta artikkelilla on
sama otsikko! Otaniemessä demoihin voi
tutustua etenkin digitaalisen median ammattiainekerho DOTin toiminnan kautta.

DemoScene_The_A...
QR-koodeista pääset katsomaan videotallenteet taustalla näkyvistä neljästä
demosta.
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DemoScene_The_Art...

B Lontoo-excursio B

Teksti: Pellervo Ruponen
Kuvitukset: Vili Auvinen & Tuomas Rantataro

Ulkoexcuporukka valmiina lähtöön
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Erään ryhmän vaihtohistoria: tikkari, lasinalunen, jossa vitsi, kynä, tictac rasia, appelsiinimehu, folioilmapallo. Vuonna 2009 Lontoossa
järjestetyn G20-kokouksen kunniaksi illalla järjestettiin samalla teemalla olevat sitsit. Eri valtioiden edustus sitseillä oli kattava.
Ensimmäisen illan ohjelmana oli mukava
Lontoo–tietovisa. Tämä sujui rattoisasti kerrossängyistä matkan pääjärjestäjälle Vilille
vastauksia huudellen. Seuraavana aamuna,
perinteisen lontoolaisen pullamössö-toast-aamupalan jälkeen, suuntasimme Lontoon keskustaan: oli aika aloittaa CITY RACE! Inkubiolaisten tehtävänä oli mm. selvittää paikallisten
murreilmaisujen merkityksiä. Etsittävien
sanojen listalla oli mm. ”How's your father? ” ja "bender". Huikeimpana lajina oli
kuitenkin kaupankäynti: tiimit aloittivat
tikkareilla taivoitteenaan saada vaihdettua kaduntallaajien kanssa nämä objektit
mahdollisimman hienoihin esineisiin.

Sunnuntaipäivä kului edelleen excuttomissa
merkeissä (firmat eivät ole auki viikonloppuisin). Niiden sijaan ohjelmassa oli älyhermoja
kutkuttava Room Escape -peli. Inkubiolaiset lukittiin huoneisiin, joista oli tarkoitus päästä ulos
selvittämällä arvoituksia. Illalla suuntasimme
katsomaan Karhuherra Paddington –elokuvaa.
Matkalla eksyimme epämääräiselle sivukujalle,
jossa sattumalta soi ABBA! Eipä siinä; pikainen
biletys ennen elokuvaa piristi.

Maanantaina pääsimme vasta kunnolla asiaan
vierailemalla kahdessa firmassa: iQUR:lla ja
IMANOVA:lla. Excursiot olivat kieltä lukuun
ottamatta samanlaisia kuin suomalaiset vastaavat. iQUR kehittää rokotteita laukaisemalla
immuunivasteen vaarattomaksi tehdyillä viruksien kuorilla. IMANOVA oli puolestaan PET-kuvantamiseen erikoistunut yritys. Excursioiden
jälkeen suuntasimme lentäen takaisin Suomen
loskaan.

23

Marraskuun lopussa järjestettiin Inkubion ulkomaanexcursion. Excursioreissu suuntautui Lontooseen! Jee! Matka alkoi iloisesti Helsinki-Vantaan lentokentältä, josta siirryttiin iloisissa
tunnelmissa lentäen Heathrow:n lentokentälle.
Lentokentältä otettiin bussi (nahkaistuimet ja
kaikki) majoitukseen, joka oli järjestetty hostelliin. Majoituimme tyylikkäässä vihreillä kaakeleilla päällystetyssä huoneessa, jossa oli 20 kerrossänkyä. Tunnelma oli siis erittäin tiivis, mutta
sitäkin mahtavampi!
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Ilmeeni Kun -sarjakuva käsittelee kiltaan ja teekkarielämään liittyviä ajankohtaisia asioita näkökulmasta, josta lukijan on helppo samaistua tilanteisiin – tai muuten vain huvittua. Osa stripeistä
saattaa olla hieman kantaa ottavia – toisaalta osa
täysin absurdeja, joten vakavasti strippien sanomaa
ei kannata ottaa. Ilmeeni Kun ilmestyy jatkossa
S'napsissa 2–4 stripin voimin. Mukavia lukuhetkiä!

– Vili Auvinen, Strippaaja
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Ilmeeni Kun on vuonna 2015–2016 S'napsissa ilmestyvä
strippisarja, jota piirtää killan Strippaaja. Strippaajan
toimivirka perustettiin vuonna 2015 Inkubio ry:ssä
ensimmäistä kertaa osaksi tiedotustoimikuntaa.

Q:

Hyvä Anneli,
Mikä on paras tapa kieltäytyä ei-toivotusta treffipyynnöstä?
Varsinkaan jos ei halua loukata pyytävää osapuolta?
T. Suosittu

A:
Hei Suosittu,
Annelin mielestä paras tapa kieltäytyä ei-toivotusta treffipyynnöstä
noin yleisesti on sanoa ei. Jos erityisesti ei halua loukata toista osapuolta, paras tapa kieltäytyä lienee hoitaa asia siten, ettei yksinkertaisesti tee niin. Eli tällaisessa tilanteessa Anneli suosittelee uskottelemaan, ettei ikinä olekaan vastaanottanut pyyntöä, jolloin ei voi siitä
kieltäytyäkään. Jos pyyntö ei ole tullut kasvotusten, aina voi vedota
tekniikan tai muun viestintäkeinon pettämiseen. Jos pyyntö on tullut kasvotusten, voi vedota esimerkiksi äkilliseen sairaskohtaukseen,
mielenhäiriöön, amnesiaan tai kuuroutumiseen (tätä voi toki käyttää
myös muissa kuin kasvotusten saapuneissa pyynnöissä). Mitä epämiellyttävämpi tekosyy, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vältyt
uusintapyynnöltä jos tekosyysi joskus tulee esille. Onnea treffeistä
kieltäytymiseen!

Q:

Voisiko joku olla lähtemättä kanssani treffeille?
Terveisin,
Macho Fantastico

A:

Hei Macho Fantastico,
Annat ymmärtää, että itse pyydät ihmisiä kanssasi ulos ja kaikki
suostuvat. Lopeta pyytäminen, jolloin tämäkin loppuu. Lisäksi, Anneli
ainakin lupaa, ettei koskaan lähde kanssasi treffeille.

Valmistuneet
Tekniikan kandidaatit

Q:

Miksei minua pyydetä koskaan treffeille? Enkö ole tarpeeksi
viehättävä? Haluaisiko Anneli kenties lähteä treffeille kanssani?

A:
Hei,
Annelin on vaikea arvioida tilannettasi viestisi taustatietojen, tai niiden
puutteen, takia. Se, ettei sinua ikinä pyydetä treffeille voi johtua monestakin asiasta. Saatat olla viehättävä mutta vaikuttaa vaikeasti lähestyttävältä tai etäiseltä, ja täten karkottaa potentiaaliset pyytäjät. Tai
vaihtoehtoisesti pelkosi osuvat oikeaan, etkä vaan ole tarpeeksi viehättävä. Anneli ei tiedä sinusta mitään, joten päätöstä lähteä treffeille
kanssasi on vaikea tehdä. Annelin periaatteenahan on perustaa päätökset ja mielipiteet faktoihin ja demokraattisesti enemmistön tahtotilaan. Olet tuonut esille sen, että enemmistö (kukaan) ei halua tai
ainakaan pyydä sinua kanssaan treffeille, joten Annelin valinta lienee
selvä, ja kieltävä vastaus tuskin tarvitsee enempää perusteluita.

Petra Fagerlund – Silmänpohjan ikärappeuman eläinmallit
Niina Kajovuori – Ilmaisindiodin lämpötilavaihteluiden rajoittaminen
Kaisa Kulmavuori – Mustalipidimembraani mikrofluidistisessa sirussa
Ville Kuusela – Kronoamperometria dopamiinin mittauksessa
Otto Lintunen – Itsekorjautuvat polymeerikomposiitit
Essi Lohva – Terveystuolin käytettävyys
Andreas Nyman – Ubikvitära metoder för mätning av elektrokardiografi, hjärtfrekvens
och hjärtfrekvensvariabilitet
Inka Saarinen – Faktorianalyysimallien käyttö biklusteroinnissa

Diplomi-insinöörit
Mikael Eriksson – Philips Medical Systems MR Finland – Comparison of five methods
for deformable, multi-modal image registration in prostate and pelvic area
Tomi Karjalainen – Aalto-yliopisto – Brain mechanisms of sensory and vicarious pain
Riku Lehtomäki – Aalto-yliopisto – Estimation of cardiac stroke volume using vector
seismocardiography
Jyri Soppela – Aalto-yliopisto – Nonnegative Matrix Factorization in Text Mining
Applications
Sirius Vuorikoski – Aalto-yliopisto – mu-opioid receptor modulation of brain restingstate functional connectivity

27

26

N
a
i
s
A
n
n
e
l
i

31.3.
ELEC-sitsit
14.4.
ELECarnival
18.4.
Wappusitsit
19.4. Wappusitsien sillis
1.5.
Valpurin
päivä

