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S'napsi on Aalto-yliopiston Sähkötekniikan
korkeakoulun bioinformaatioteknologian
opiskelijoiden killan Inkubio ry:n kiltalehti.
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Kokkisota
Teksti ja kuvat:

Hyvät fuksit, ja muut kiltalaiset!
Tätä lukiessanne olette toivottavasti Ulliksella kera kuohuvan
ja Wappufiilis on katossa! Ex-fukseilla on uudenkarheat tupsulakit joita he kantavat ylpeinä. Voisivatko asiat olla paremmin?
Kirjoittaessani tätä palstaa tulee väistämättä hieman haikea olo, onhan puolitoistavuotinen taival fuksikapteenina loppumassa. Mietiskelinkin tässä, mistä kirjottelisin viimeisen kipparin palstan, perinteistä
nyyhkynyyh-tekstiä en halunnut tehdä. Sainkin idean (kiitos Samulin) kirjoittaa haikuja kuluneesta vuodestani. Kiitos kaikille ikimuistoisesta vuodesta, jota en varmasti tule unohtamaan koskaan!
Biofuksit ‘14, nevar forget.

Salla Autti, Minja Axelsson, Tuomas Haapala, Juhana Kuumeri

Turku kutsui taas
Rekombionaatio
Verta, sorkkia
Haalarit parhaat
Punarusekat ovat
Vihjeseikkailu
Fuksicruisella
Ruotsissa kivaa on
Laiva keikkuu
Matriisilaskut
Paljon avautumista
Takana se on

Halataan kun tavataan! :)
–Nikke

Varaslähtö IIK,
Jännittää kamalasti
Hyvin se meni
Eka iltama
Spagua kaikkialla
Tortillat omnom
Fuksisitsit HUI
Sitsaaminen, mitä häh
ISOT näyttävät
Stadisuunnistus
Sataa sataa ropisee
Kylmää ja märkää
ELECyykkä uus
Perinne hauska uusi
Oispa karttuja

Meioosi Rubik
Vaatteita kaikkialla
Meno värikäs
Spora-ajelu
Ahdas hyvä tunnelma
Ale-pub halpa
Apoptoosissa
Töissä kaikki fuksit on
Parhaat vujut on
Fuksiwappu tää
Uudenkarheat lakit
Tupsun paijaus
Kiitos kumarrus
Nauttikaa täysin keuhkoin
Mahtava jatkoa!

Syystä tai toisesta opiskelijat usein päätyvät ratkaisuun, että ruoka on tärkeä
osa elämää. Tämä muodostaa kuitenkin ongelman, sillä nykyaikana ruoka maksaa rahaa ja sitähän ei opiskelijoilla tunnetusti ole riittävästi perusmenojen kuten
vuokran ja viinan jälkeen. Niinpä opiskelijat usein päätyvät hyvinkin luoviin ratkaisuihin ravinnonhankinnassaan. S'napsi päätti ottaa selvää opiskelijoiden luovan
kokkaamisen kyvyistä tv:stä tutun mallin mukaisesti. Edessämme oli kokkisota.
Kokkisodan säännöt olivat seuraavat: rekrytoimme kaksi sangen lahjakkaalta
vaikuttavaa opiskelijakokkia – Niki Ulmasen ja Anna Anttalaisen – muodostamaan meille – S'napsin tuomaristolle – maittavan aterian ainesosista, jotka
heille järjestimme. Tuomaristoa eniten ateriallaan tai muilla keinoin miellyttänyt kokki tulisi voittamaan. Koska kilpailijat eivät tulisi tietämään käytettävissään olevia ainesosia ennen kilpailun alkua ja koska kokkausaika tulisi olemaan rajattu, tulisi koitos testaamaan sekä heidän luovuuttaan että nopeuttaan.
Toimitus
yllättyi
kisan
lopputuloksesta:
molemmat
kilpailijat
olivat
suunnitelleet
kovin
samanlaisia
annoksia
tarjolla olevista aineista. Tästä voimme päätellä: Great minds think alike.
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“Nikin salaatti yllätti ensinnäkin kauniilla asettelullaan, toisaalta juuri oikein
arvioidulla tulisuudella.”
“Liikaa rucolaa!”
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“Ensimmäisenä sain iskeä hampaani Annan tuotokseen. Pian suuni täyttyi yksinkertaisten ja elämänläheisten perusmakujen sinfoniasta, joista hyvä
wokki tunnetaan.”
“Juuri tällaista opiskelijaruoan tuleekin olla:
hyvää, yksinkertaista ja
halpaa!”
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“Lyhesti sanottuna Nikin annos
oli jäätävän hyvä, sitä söisi vaikka joka päivä.”
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“Erityisesti mieleen jäi jämä-punaviinistä
tehty salaattikastike, joka oli raikas, maukas
ja erittäin opiskelijaystävällinen.”

“Nikillä ei jälkkäriä. :(“
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/15

Esillepano

2,75
/5

Terveellisyys/
Monipuolisuus

3,5
/5

Luovuus/
Eksoottisuus

4,5
/10

“Feta ja runsaat yrtit
tekivät Annan pullista
rehevän tuoreita.”
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Vauhti

5,5
/10

“Taivaallisen näköisten, rasvaisten
makaronien vierellä muhivat kauniisti
asetellut, massiiviset, näkkileipäjauheella kuorrutetut lihapullat, jotka
hampaideni ohi päästyään laittoivat
suuni sensorisen järjestelmän sekavaan euforian tilaan.”

Maku
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Luovuus/
Eksoottisuus

3
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Terveellisyys/
Monipuolisuus

Paras

Anna

“Lisäpisteitä Anna saa
kyvystään lisätä epäintuitiivinen popcorn ruokalajinsa
onnistuneesti.”

“Annan jälkkäri oli perin
leppoisa, ei liian makea.
Banaani ja ananas sopivat
hyvin yhteen.“

Vauhti

3,75
/5

23,75
/40
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P u h i k s e n
Maalaillaan mieleesi nyt wappuisa tilannekuva: makaat nurmikolla kädessäsi skumppalasi, tupsulakin
paino tuntuu otsallasi ensimmäistä kertaa puoleen
vuoteen tai kenties koskaan, päässä aurinkolasit joiden asentoa olet hieman liian laiska korjaamaan jottei kirkkaalta taivaalta paistava aurinko häikäisisi
silmiisi ja ympärillä päivien juhlimisesta väsyneitä
mutta onnellisia teekkareita. Avaa nyt silmäsi – tai
pidä auki, ihan miten tykkäät lehteä yleensä lukea
– ja katsele ympärillesi. Onnistuiko? Jos ei, pistä välitön pakki silmään ja etsiydy Inkubion ullisteltalle
korjaamaan tilanne. Jatka lukemista vasta kun wapun perusasiat ovat kunnossa.
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Amerikkalainen optio on mahdollista toteuttaa
missä vaiheessa tahansa, eli voit mennä töihin
kun tunnet, että pystyt rahastamaan osaamisestasi riittävästi. Eurooppalaisen option pystyy lunastamaan vain option päättymispäivänä. Tämä
kuvastaa eurooppalaisia koulutusmarkkinoitakin:
Etelä- ja Keski-Euroopassa opiskelijat valmistuvat nopeammin kuin Suomessa mutta ilman
työkokemusta, ja heiltä kestää suomalaisia ikätovereitaan kauemmin löytää oman alansa töitä.
Suomalais-amerikkalainen versio, jossa optiota
ryhdytään lunastamaan heti kun se näyttää positiiviselta, onkin varsin toimiva vaihtoehto. Se ehkä
sulkee pois joitakin vaihtoehtoja, mutta toisaalta
selkeyttää opiskelun loppuajan valintoja.

wapun liialliseen odotukseen. Paikasta toiseen tulee
miltei säntäiltyä, ja kännykän on oltava koko ajan
auki ihan vain varalta ettei mitään livahda ohi. Juhliminen muuttuukin suoritusrumbaksi työtahdilla josta konsulttifirmassa jaettaisiin mehevät bonukset.
On välillä hyvä ottaa askel taaksepäin, hengähtää ja
tajuta, että vähemmän tekemällä saattaa saavuttaa
enemmän. Sama pätee tottakai arkielämään jossa inkubiitit ovat paatuneita ylisuorittajia. Jos nyt koette
että aasinsillan vetäminen juhlimisesta kouluarjen ja
työn paineisiin on hieman kornia niin olette oikeassa, mutta sanoma on tärkeä. Wappu on liian lyhyt
aika tuhlata stressaamiseen, ja mielenterveys liian
arvokas vaihdettavaksi opintopisteisiin. Ottakaa siitä siis kaikki irti, mutta tiukasti omalla tyylillänne ja
tahdillanne. Kyllä sen lopun ehtii.
Toivotankin teille, hyvät lukijat, erinomaisen riehakasta, iloista ja ennen kaikkea stressitöntä wapunaikaa. Olkoot lasinne täydet ja heilanne vielä aamullakin silmälle ilo. Nauttikaa lukuvuoden viimeisistä
riennoista vielä kuukauden ajan. Sen jälkeen kilta
siirtyykin hiljalleen Maikin seuraksi kesälaitumille,
mutta näemmehän toki kesäpäivillä, killan somessa
tai vaikka kesäisten kiltiskahvien äärellä. Hilirimpsis!
Wappuhuumaisin terveisin,
Osku

Puhiksen vinkkisäkkiä kaivellessani löysin teille
täksi wapuksi sen kaikkein tärkeimmän: rennosti
ottamisen taidon. Niin arkielämässä kuin juhlimisessakin on helppo ottaa valtavat suorituspaineet,
ja ainakin itse myönnän syyllistyväni joka vuosi
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Sami Franssila
Oltermanni
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Opiskelu on reaalioptio, kuten yritysten tutkimusja kehittämistoiminta. Sijoittamalla rahaa omaan
tutkimukseen yritys pitää auki mahdollisuutta
aloittaa uusia bisneksiä. Microsoft on tutkinut
kvanttitietokoneita 15 vuotta ja IBM on satsannut
ihmisaivoja matkiviin hermoverkkoihin. Rahaa on
palanut, eikä ole varmuutta siitä milloin ja minkä
kokoista bisnestä on tulossa. Potentiaalisesti kyse
voi olla koko alan mullistavista keksinnöistä. Jos
nyt ei makseta optiosta, mukaantulo läpimurron jo tapahduttua on todella kallista.

Mikään analogia ei ole täydellinen. Opiskelu optiona oli minun nuoruudessani parempi analogia
kuin nykyään: yliopistotutkinto oli lähes varma tie
hyvään ammattiin. Talouskasvu lunasti opiskelijoiden optiot. Nykyään “myyjänä” toimivat markkinat, ja kuten tiedetään, ne ovat nopealiikkeisiä.

Parempi? Hyvä. Wappu on teekkarin joulu. Harvaa
päivää vuodessa odotetaan yhtä hartaasti kuin tätä
myöhäiskevään karkeloa. Wapun riennoissa pääsee
haastamaan itseään monellakin tapaa. Saako Äpyt
kerrankin myytyä etukäteen, vai luovuttaako taas
kahden myydyn jälkeen (“kyllä ne Ulliksella menevät”)? Erottaako lakin pohjaväriä wapun jälkeen
enää haalareista? Olisiko sittenkin pitänyt kuunnella äitiä ja nukkua edes pari tuntia ennen Ullikselle
saapumista? Kuinka pitkä aika samoissa haalareissa
on liikaa? Ehkä, toivottavasti, kyllä ja viimeistä en
halua tietää, mutta onneksi ei tarvitsekaan. Wappu
on opiskelijan juhla, josta jokainen tekee kuluneen
sanonnan mukaan oman näköisensä.

h

Kuten eräs professori totesi, yliopistokoulutus ei
ole tehokasta: ensimmäisessä työpaikassa vastavalmistunut käyttää vain 15% siitä mitä on opiskellut yliopistossa. Ongelmana on se, ettei voi etukäteen tietää, mitkä 15% ovat tärkeitä. Opiskelu
on siis valmistautumista moniin tulevaisuusskenaarioihin, ja siksi kallista. Valmistumisen jälkeen
alkaa voimakas poisvalinta: tuota en työssäni tarvitse, sen voi unohtaa; tuota taas olisin toivonut
osaavani enemmän. On kuitenkin selkeitä periaatteita, joilla voi arvailla työnantajan suhtautumista
osaamiseen: mikään yritys ei ole koskaan maksanut diplomi-insinöörille differentiaaliyhtälöiden
kurssia eikä materiaalitieteen perusteita. Sen
sijaan moni on laitettu bisnesenglannin, johtamistaidon tai kustannuslaskennan kurssille. Toki
näillä kursseilla on apua siitä, että on hankkinut
perustiedot jo opiskeluaikana.

Opiskelu reaalioptiona on myös kallista. Monet
teistä tiedostavat sen akuutisti tässä vaiheessa kevättä. Mutta kaikille jotka pohtivat opiskelun kalleutta voi suositella amerikkalaisen puskuritarran
ajatusta: If you think education is expensive, try
ignorance.

Pu

Optio tuo mieleen pörssikeinottelun, mutta opiskelu on varsin analoginen tapaus option kanssa,
tarkemmin sanottuna amerikkalaisen osto-option kanssa. Sijoittaja saa ostaa osakkeet ennalta
sovittuun hintaan tulevaisuudessa, riippumatta
siitä, että kurssit ovat nousseet. Osto-option ostajan (=opiskelijan) kannalta kyse on siitä, että hän
maksaa opiskelusta, ja pitää auki mahdollisuuden
tehdä jotain tulevaisuudessa.

p a l s t a
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Lajiesittelyssä:
Frisbeegolf
Frisbeegolf on laji, jossa on tarkoituksena heittää alle
200 g painavia muovikiekkoja maalikoriin mahdollisimman vähillä heitoilla. Lajin periaate on sama kuin
normaalin golfin.
Oheisessa kartassa on esitetty Otaniemeä lähimmät
frisbeegolfradat. Tarkempaa tietoa radoista ja ratakartat löytyvät osoitteesta frisbeegolfradat.fi.
Eri kiekkomalleja on markkinoilla satoja. Aloittelijan
kannattaa valita ensimmäiseksi kiekoksi vakausarvoltaan -1 tai matalamman omaava. Näin kiekko ei kaarra
liikaa vasemmalle sitä heitettäessä.

Kaljatasoitus
Pelaajat joutuvat juomaan joka väylän
jälkeen H - O desilitraa mietoa, jossa
H on huonoiten heittäneen tulos ja O
oma tulos (max 3dl). Esimerkiksi, jos
huonoin pelaaja heittää 6 ja itse heität 3, joudut juomaan tölkillisen olutta. Kierroksen edetessä peli tasoittuu
mukavasti taitavampien peljaajien
tarkkuuden alkaessa kärsiä (tai sitten
parantua).
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Hyvät Inkubiolaiset!

Drink to Win
Tämän pelin ideana on se, että huonompikin pelaaja voi voittaa juomalla kovasti. Väylän jälkeen voi
heittotuloksestaan vähentään heittoja juomalla yhden desilitran mietoa heittoa kohden. Väylän tuloksen
voi juoda alimmillaan yhteen heittoon ("hole-in-one"). Tässä on hyvä
huomioida, että holariin toistuvasti
juominen saattaa lisätä heittomäärää tulevilla väylillä merkittävästi.

MAARAKENTAMISTA AMMATTITAIDOLLA
Maakaapelointityöt
u Vesijohto- ja viemärirakentaminen
u Rakennusten perustamistyöt
u Kuljetusurakointi

BioDI on bioinformaatiotekniikan alan oma alumniyhdistys, joka on perustettu ylläpitämään niitä yhteyksiä,
joita teille syntyy opiskeluiden aikana. Yhteydet voivat
olla linkkejä toisiin opiskelijoihin, koulun laitoksiin tai
vaikka johonkin tiettyyn tutkimusalaan, jotka ovat teille merkityksellisiä. Työelämään siirryttäessä helposti
piirit pienenevät sekä näköalat kapenevat ja muutaman
vuoden päästä valmistumisen jälkeen saatatte huomata kaipaavanne joitakin ihmisiä tai asioita, jotka ennen
olivat niin arkipäiväisiä.
Toimintamme koostuu sekä ammatillisista, että viihteellisistä osista. Yksinkertaisimmillaan ne ovat kokoontumisia afterworkkeihin parin kuukauden välein
tai kiinnostavia linkkejä Facebook-ryhmään. Monimutkaisimmillaan se on päivän kestäviä seminaareja alan
huippupuhujien johdolla tai kesäpäiviä Espoon saaristossa. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Tämän palstan tarkoitus ei kuitenkaan ole keskittyä
mainostamaan alumniyhdistystä. Tarkoitus ei myöskään ole pitää kaihoisia puheita menetetystä opiskelijaelämän vapaudesta tai kertoa tarinoita siitä maagisesta
Vapusta -07, jolloin myytiin ainakin 400 Äpyä vartissa
ja löydettiin puistosta täysi kori Jallua sekä rusinoita. Tarkoitus sen sijaan on tarjota vaihtuvan alumnin
mietteitä työelämästä ja siitä mikä juuri siinä on sillä
hetkellä kertomisen arvoista.
Omasta puolestani ajattelin kertoa anekdootin tapaan
teknisiin laitteisiin liittyvästä kaupankäynnistä työelämässä. Toimin kunnallisessa terveydenhuollossa
asiantuntijan roolissa, jossa osallistun lähes päivittäin
projekteihin, missä hankitaan uusia kuvantamislaitteita sairaaloiden ja terveyskeskusten tarpeisiin. Luultavasti lähes kaikki Diplomi-insinöörit joutuvat jo uransa
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alkuvaiheessa vastaavaan tilanteeseen, jossa he joutuvat
ottamaan kantaa minkälaisia tutkimus- tai tuotantolaitteita ostetaan.
Tässä pelissä huomaa yhtäkkiä olevansa kodinelektroniikkakaupoilta tutussa tilanteessa, jossa mahdollisia
vaihtoehtoja on noin tusina ja kaikki ominaisuudet on
ilmoitettu vertailukelvottomilla suureilla. Asiaan pitäisi
suhtautua samaan aikaan järkevästi ja kohteen tarpeet
huomioiden. Esimerkiksi vaikka laitteiden valmistaja
tarjoaa sinnikkäästi aivan viimeistä huutoa olevia ja vielä
kehitysvaiheessa olevia ominaisuuksia sydämen kuvaamiseen, on epätodennäköistä, että hankinnan kohteena olevassa Korson terveyskeskuksessa tulla tekemään
Natureen tähtäävää tutkimusta tällä saralla. Päinvastoin
siellä saatetaan tehdä yli sata kaikkein yksinkertaisinta
tutkimusta vuorokaudessa, jolloin paikalle tarvitaan se
koeteltu malli, jota on käytetty hyvällä menestyksellä
kymmenessä muussa paikassa jo vuosia.
Kaikesta uudesta innostuvana usein vaikeinta on juuri jättää ne uusimmat hienoudet pois kelkasta. Olkoon
se sitten uusi röntgenputki tai vähän parempi telkkarin
prosessori – asia on sama vaikka kaupan loppusummassa
nollien määrä saattaa vaihdella. Lopulta laitteiden loppukäyttäjä työelämässä on harvoin kuitenkaan se tekniikan opiskelija, jolla on kärsivällisyyttä sietää muutama
käyttöjärjestelmän kaatava virhe sen tunteen voimalla,
että nyt on uusinta rautaa alla.

Juha Peltonen
BioDI:n
puheenjohtaja
http://biodi.info/

u

T:mi Heikki Niittylä
Sepänkuja 3
31300 TAMMELA
P. 0500-801110

Alumnit edustustehtävissä:
Juha Peltonen vasemmalla ja
Severi Niskanen oikealla.
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S'napsi testaa:
Opiskelija-asumisen

Perjantaina 20.3. Ayy ja Hyy järjestivät Alvarin aukiolla karnevaalihenkisen rakennuskilpailun, #kotioiskiva -kämppäkarkelot, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota opiskelijoiden asuntotilanteeseen ja pääkaupunkiseudun opiskelijoiden
kohtuuttomaan vuokratasoon.
Kämppäkarkeloissa opiskelijaporukat nikkaroivat omia
opiskelija-asuntojaan. Rakennelmat arvosteli muun
muassa eduskuntavaaliehdokkaista koostuva tuomaristo, ja paras rakentajaporukka palkittiin ilmaisella Rantasaunan käyttökerralla paljuineen. Tästä inspiroituneena
S'napsin toimitus sai idean testata opiskelija-asumisen.
Strippaajamme Vili otti suunnittelun haltuun. Päätimme toteuttaa idean “Caesarin opiscelijaruhtinaat”. Päämääränämmehän ei ollut voitto, vaan täysin välttämätön empiirinen koe.
Rakennusmenetelmistämme huokui sopusuhtaisuus,
ilmavuus ja kepeys. Harsojen verhoamat seinustat hulmusivat leppeän välimerellisen tuulen mukana aivan

kuin rakennelmamme olisi ollut ilmaakin kevyempi.
Taustalla soi hempeän mysteerinen harppumusiikki. “Kuin viini lasissa, aikammekin loppuu,” tuumi
Joonas ympäristöstään inspiroituneena.
Saimme kuitenkin rakennelmamme valmiiksi
kauan ennen muita “niin kuin muinaiset roomalaiset”. Roomaa ei rakennettu päivässä, mutta me
rakensimme roomalaisuuden nykyaikaan alle puolessa tunnissa; “Ken ajoissa aloittaa, se viiniä juo,”
totesi Tuoma(s). Lopputuloksemme hiveli silmiä,
vaikkei prosessin aikana paljoa rakentamista tapahtunutkaan.
Muiden ahertamista katsellessa roomalaiset ruhtinaamme ja ruhtinattaremme ehtivät käydä poliittisia keskusteluja agoralla ja pohtia filosofisia
kysymyksiä viinipikarillisten äärellä. Tässä oma
asumuksemme erosikin merkittävimmin muiden
tuotoksista. Kun muut keskittyivät asuntoihinsa lä-

hinnä funktionaalisena välineenä tietyille elämän kannalta hyödyllisille toimille, me esittelimme rakennuksen
lisäksi kokonaisen elämäntavan. Ehkä tavoitteenamme
oli ohittaa opiskelija-asumisen epäkohdat ilmaisemalla,
kuinka funktionaalisesti kompromisoitu asunto ei ole
este ihmisonnelle. Ehkä halusimme vain saada vähällä
vaivalla tekosyyn viinin maisteluun toogat päällä. Joka
tapauksessa silkka sosiaalinen ilo sai meidät pian unohtamaan, ettei rakennuksessamme ollut kattoa tai seiniä.
Rakentamisen lisäksi tapahtuman toisena teemana oli
politiikka. Paikalla oli lähestyvien eduskuntavaalien
ehdokkaita edustamassa itseään ja tarjoilemassa aina
niin suosittuja ilmaisia makeisia, sekä muuta suuhun
pantavaa. Useampi ehdokkaista kävikin vierailemassa huomiota herättävässä opiskelijakämpässämme.
Teemaamme sopivasti haastelimme heitä filosofisiin
keskusteluihin ja debatteihin politiikasta ja elämän
merkittävistä arvoista. Erityisesti teimme vaikutuksen
muusikkonakin tunnettuun Tommi Läntiseen, jonka

twitteriinkin päätyi kuva opiscelijaruhtinaista.
Lopulta alkoivat kilpakumppanimmekin saada
tuotoksiaan valmiiksi ja kilpailu alkoi lähestyä loppuaan. Tuomarit lähtivät arviointikierrokselleen.
Kun he saapuivat Caesarimme Vilin vastaanotolle,
huomasimme tekevämme vaikutuksen. Karismaattinen johtajamme esitteli elämäntapamme erinomaisuuden ja rakennusmenetelmiemme nerokkuuden vahvana ja varmana. Saatoimme olla ylpeitä
suorituksestamme.
Tällä kertaa emme kuitenkaan voittaneet kilpailun
geneeristä rantsu-palju-palkintoa, mutta erityisen
kunniamaininnan saimme esteettisyydestä. Ehkä
tuomariston pään käänsi ajatus, että Rooma oli jo
aikanaan hajonnut ja siten mahdollisesti huono
esikuva nykyajan asuntopolitiikalle. Ehkä tuomaristossa esiintyneet kansanedustajat eivät pitäneet
ilmaisemastamme diktaattori-Vilin ihailusta. Ehkä

Yö

kuin

sielu

teekkarin
kilpailun voittaneiden arkkareiden asumisen kannalta funktionaalinen rakennus oikeasti olisi parempi ratkaisu opiskelija-asumiseen kuin harsoseinät ja toogat. Nämä kysymyset tulevat kiertämään
kansojen mielissä läpi historian. Täältä ne kuitenkin saivat alkunsa. Opiskelija-asumisen renesanssi
on vihdoin alkanut ja siitä saamme kiittää kämppäkarkeloita ja kaikkia niihin osallistuneita.
S’napsi testaa opiskelija-asumisen tulokset:
Pitkän ja hartaan testaamisen ja pohtimisen jälkeen
teimme yhden merkittävän havainnon asumisesta
opiskelijana. Vaikka lämmin asunto kaikkine nykyajan mukavuuksineen onkin suuri ilo ja ehkä jopa
välttämättömyys ihmiselämässä, ei sen puute estä
opiskelijayhteisöä iloitsemasta elämästään toistensa seurassa.
Teksti:
Eeva-Sofia Haukipuro, Minea Jokivuolle &
Juhana Kuumeri
Kuvat:
Vili Auvinen & Minja Axelsson

on

pimiä

Kohta uusi notkea polvi tekniikan ylioppilaita liittyy osaksi tupsukansaa. Siirtymäriitin huipentuma tapahtuu Wappupäivän vastaisena yönä, kun fuksisto painaa
lakin päähänsä rakkaan Teekkarihymnin säestämänä. Hymnin laulaminen yhdessä keskiyöllä on yksi tunteikkaimmista teekkariyhteisön yhteenkuuluvuuden osoituksista. Siksi suruttaa ajatella, että vuosittain satoja uusia teekkareita opetetaan
laulamaan siinä neekeristä pimeine sieluineen. Tämä on kuin kaiku kuolleesta ajatusmaailmasta, jonka edelleen annetaan perinteen tähden sulkea ystäviä yhteisön
ulkopuolelle.
Killalle ollaan julkaisemassa omaa laulukirjaa. Soisin, että inkubiitit päästävät siinä menneisyyden haamuista irti ja sanoittavat Teekkarihymnin tältä osin uudestaan. Eräs suosittu vaihtoehto on otsikossa, mutta on tilalle ehdotettu laulujen
juomariakin. Ja laulukirjahan tässä asiassa on tietenkin sivuseikka. Muutos saa
tapahtua jo ennen kuin yhtäkään kirjainta on painettu – ehkä jo tänä Wappuna.
Joku saattaa ajatella, että keitä me olemme sanoittamaan perinteisiä lauluja uudestaan. Aloitteen pitäisi tulla ylempää, joltakulta tärkeältä. Tästä en voisi olla
enempää eri mieltä. Ensinnäkin harva teekkarilaulu on säilynyt sanoiltaan ja melodialtaan vuosikymmeniä muuttumattomana, hyvänä esimerkkinä Teekkarihymni
itse [1]. Toisekseen rakkaimman toteamuksen teekkarikulttuurista opin jo omasta
fuksioppaastani: se tekee siitä sen. Teekkariuden määrittelemme me teekkarit.
Tuomas Haapala
[1] http://arkisto.lehti.tek.fi/node/649
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S’napsin lukijalahja hönkii lukijoihinsa Wapun jäynähenkeä.
S’napsin
toimitus
kannustaa
lukijoitansa
keksimään
lukijalahjalle
omat
käyttötarkoituksensa,
tai
hyödyntävän
jotakin
alla
ehdotetuista
käyttötarkoituksista.

1: nuku kätevästi luennolla

4: Google-y glasses

2: kolmas silmä

5: tentissä ei saa luntata

7: I got my eyes on you
Toimitus suosittelee kyseistä iskutekniikkaa
Wappuheilan löytämiseen.
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3: ei mulla oo mitään
iho-ongelmaa

6: Eye of the Tiger

B O N U S :
My eyes are up here!
Toimitus ei suosittele
kyseistä käyttötapaa
kenellekään, ainakaan
julkisilla
paikoilla.
Hauskaa
Wappua!
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P

S'napsin toimitus "ylpeänä" esittää: wappuisaa
tekemistä
Ullikselle!
Makaavatko
inkubiittitoverisi
koomassa
ympärilläsi
viikkojen
juhlimisen
jälkeen?
Kaipaavatko wappueuforian turruttamat aivosi
hellää
hierontaa?
S'napsin
puuhanurkka
tarjoaa
tekemistä
jokaiselle
wapunjuhlijalle.
Hulvatonta
Wapunpäivää!

UUHA

Täytä
tä se

N

TOIVOTA VASTAANFUKSIN LAKISSA ON
MAKAA BIOKASASSA TULIJALLE HYVÄÄ
TAHRA
WAPPUA!

LOHDUTA WAPPULEHDEN MYYJÄÄ

AATONAATOSTA
ULLIKSELLE: UNET
ALLE 6 H

Ilmeeni
Kun
-sarjakuva
omalla
tarinallasi
ja
lähetoimitukselle osoitteeseen toimitus@inkubio.fi! Paras palkitaan.

R
U KKA
!

9

"

7 >

8

< 3
ANNA SKUMPPAPULLO LAPSELLE

2
4, 7 %
A ?

SELVITÄ FUKSIKIPPARIN KÄNNIN ASTE

JUO SKUMPPAA
TEEKKARILAKISTA

¿

MUISTELE FUKSIWAPPUASI

0,33
8

!
42
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Etsi
ruudukosta
Inkubioja
wappuaiheiset
sanat! Sanat voivat olla ruudukossa vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle, ylhäältä alas, inverse (edellinen) tai vinoittain. Piilotettujen sanojen
määrä on 20–n, jossa n = juotujen kaljojen määrä.
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T O L

S’napsin uskollisimmat lukijat muistavat varmasti numerossa 1/2014 julkistetun eroottisen kirjoituskilpailun.

I

H K U L U O

K u v a - a r v o i t u s

J

U O U

K N O Ä N Y Ä J Y Y M
Y S K U M P P A W P A
L I O U E J Y K R I A

Tämän vuoden Wappulehti on
tehty kokonaan alkalimetallista.
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M R O L B R U N S S I
Ä A M S U I A J L A K
F K A T I O I S P A K

Tänä vuonna S’napsi toivoo lukijoiltaan epäeroottisia kirjoituksia. 50 Shades -ilmiö kaipaa vastapainoa, ja jok’ikinen meistä tarvitsee varmasti jalat maassa pitävää voimaa kevään synnyttämälle aurinkoiselle mielialalle.
Lähettäkää siis parhaimmat märkien rättien sekä napanöyhdän
olemusta huokuvat tuotoksenne osoitteeseen toimitus@inkubio.fi. Toimitusta voit lähestyä omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Jos kuitenkin mielit mystistä palkintoa, muista laittaa
nimesi mukaan. Kirjoitusten viimeinen palautuspäivä on 31.5.
Parhaat tuotokset julkaistaan S’napsin seuraavassa numerossa.
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Kuvitus: Konttorirotta
Teksti: Työmuurahainen		

Opiskelu on ihmisen parasta aikaa. Kerron tässä artikkelissa, minkä vuoksi olen tullut tähän loppuelämän kannalta hieman masentavaan loppupäätelmään. Työ antaa toki merkittävästi sisältöä elämään
ja neljässäkymmenessä viikkotunnissa saa huomattavasti enemmän ja näkyvämpää aikaiseksi kuin keskiverron opintoviikon aikana, mutta se tulee pidemmän päälle oravanpyörämäisen, kyräilevän ja painostavan ympäristön kustannuksella. Osa pakenee tätä yksityisyrittäjäksi, mikä on tunnetusti raskas
vaihtoehto. Toiset taas jäävät tutkijoiksi yliopistolle, missä meininki on kuin huopatossutehtaalla. Tämä
artikkeli keskittyy nopeaan ja kylmään yritysmaailmaan. Varoituksen sanana kuitenkin mainittakoon,
että teksti kannattaa lukea normaalia suodattavampien lasien läpi. Mikäli luet lehteä Ulliksen auringonpaisteessa hyvällä fiiliksellä, se ei kenties sovi hetkeen lainkaan. Krapulaan ja vesisateeseen se kuitenkin sopii. Teksti nimittäin edustaa kärjistäen kaikkea sitä, mitä kyynistynyt kirjoittaja on itse ollut todistamassa tai ensikädessä kuullut tähänastisella työurallaan. Kyseessä on tavallinen tarina
siitä, miten elämäniloisesta teekkarista muovautuu viidessä vuodessa loppuunpoltettu konttorirotta.

Tervemenoa työelämään

T

yöelämässä toimitaan ja yritykset toimivat eri
aloilla. Mutta mitä ihmettä tämä on työelämässä ”toimiminen” oikein on? Sanavalinta
kuvastaa hyvin sitä, kuinka asioiden todellinen olemus piilotetaan turhaan jargoniin ja asioiden ääneen
sanomista kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Tätä
kiertoilmaisujen vyyhtiä on mahdollista ylläpitää
jopa kolmessa eri ulottuvuudessa: oman työporukan
kesken, alihankkijoiden/kumppanien kanssa sekä
asiakastapaamisissa. Siinä missä oman työporukan
kesken voi (esimiessuhteet huomioiden) keskustella
melko lailla ilman kiertoilmauksia, kuulostaa asiakkaalle kerrottu satutunti poliitikon puheita ennen
vaaleja. Jokainen voi itse päätellä kuinka uskottavalta
vaikuttaa yrityksen myymä tuote tai palvelu, jossa ei
ole mitään vikaa. Tunnustettakoon oman ammattikunnan hyväksi kuitenkin se, että insinööri on yleensä suorinta juttuseuraa, etenkin jos tämä ei ole ollut
kauppatieteitä tai lakia lukeneiden marinoimana.

E

ntäpä jos uskallat joskus oikein räväyttää, eli
kertoa asioista suoraan? Takuuvarmasti tämä aiheuttaa ainakin säpinää työyhteisössä. Jos olet
kritisoinut ”yhteistyökumppaniasi” (kuten yritystä,
jolta ostat palveluita, esimerkiksi IT-tuen), saat kaipaamasi huomion muutaman viikon ajan, kunnes asiat
palaavat ennalleen. Pysyvää muutosta on turha odottaa, joten vain vaihtamalla paranee – vapailla markkinoilla onneksi heikot sortuu elon tieltä. Jos taas otat
kantaa oman yrityksen nykytilaan tai suuntaan liian
kovaäänisesti ja kauan, tuloksena on etenkin isommis-

sa firmoissa lomautus ja ansioluettelon päivitys seuraavaa työpaikkaa varten. Etenkin kvartaalitalouden
hikipajat, pörssiyhtiöt, kunnostautuvat YT-neuvotteluissaan laittamalla säännöllisin väliajoin sellaista
porukkaa pihalle, joka ei sovi yrityksen johtoportaan
päättämään muottiin tai joilla on liikaa omia ideoita.
Hengähdystauon tarjoavan lomautuksen sijaan voi
tulla myös suorat potkut, mikä konkretisoituu varsin
kivasti siinä vaiheessa, kun tavaroiden keräämiseen
annetaan aikaa pari tuntia. Toisinaan lähtö ei ole näin
nopea, jolloin kerkeät pitää viimeisen lounashetken
kiusallisessa hiljaisuudessa työkavereiden kanssa. Kiusallisuuteen on kaksi syytä: toisaalta oma lähtösi, mutta myös se, että loput henkilöstöstä tietää saavansa sinun vastuullasi olleet työt. Siis enemmän vähemmällä.

E

ntäpä asiakas? Yritykselle asiakas on monesti
toinen yritys (tästä termi ”B2B”). Moni ei kuitenkaan tajua on, että asiakkuuden syntymiseen
riittää löytää yksittäinen heikoin lenkki: henkilö, jolle
sinä saat myytyä jotain. Kunnon sissimarkkinoinnin
periaattein kaikki myynti- ja markkinointimateriaali,
kampaviinerit sekä risteilylahjakortit tulisi kohdistaa näihin harvoihin tarpeeksi päättävässä asemassa
oleviin, mutta liian usein päädytään kuvainnollisesti
heittelemään flaijereita Harmajan majakan katolta,
ja odottamaan josko joku lapun lukenut tulisi kiljuen
ostamaan tuotteitasi. Ja kun tällainen henkilö kerran
löytyy, häntä hyysätään kultatuolissa vaikka maailman
ääriin. On aivan sama kuinka paljon ja kuinka suurella
rahalla asiakkaan kanssa tehdään ”juuri hänen tarpei-

siinsa” sopivaa kustomoivaa työtä (usein jopa ilmaiseksi ennen ostopäätöstä), kunhan hän vain pysyy
asiakkaana. Väitän, että selkeämmän tuote- ja palveluportfolion kehittäminen olisi pitkällä aikavälillä yksittäisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä hedelmällisempää. Moni asiakas tietää niskalenkkinsä niin
hyvin, että käyttää tilannetta häikäilemättä hyväksi.

S

iinä missä asiakkaille rahahanat ovat auki, oma
porukka tulee toimeen vähemmälläkin. Työtehokkuutta kampitetaan esimerkiksi laiteinvestoinneilla, jotka ovat valtavan byrokratian takana. Esimerkiksi muistin lisääminen tietokoneeseen
voisi vähentää päivittäistä odotteluaikaa kymmeniä
prosentteja ja toinen näyttö lisäisi työtehoa merkittävästi – mutta nehän maksavat! Käyttöoikeudet tietokoneille taas ovat niin tiukat, että joudut
soittamaan IT-tukeen, jotta joku tuntematon voi
ottaa etäyhteyden koneellesi yhden Python-kirjaston asennusta varten. Kyllä työnteko on tehokasta!

M

uista kuitenkin kunnioittaa kaikkien muiden yhtä tehokasta työaikaa. Jotta avokonttoriin ei syntyisi turhaa puheensorinaa, on
sääntönä käyttää superkäytännöllisiä pikaviestimiä.
Näin voit kätevästi esittää kymmenen sekunnin kysymyksesi kymmenen metrin päässä olevalle työtoverillesi muita häiritsemättä. Sillä aikaa kun odottelet milloin kaverisi huomaa viestin ja saa vastauksen
kirjoitettua loppuun, voit miettiä vaikkapa niitä esimiehen vaatimuksia, joiden mukaan yrityksen sisällä tarvitaan lisää tiedonvaihtoa ja kanssakäymistä.

T

iedonvaihtoa syntyy onneksi kokouksissa ja
palavereissa (siis oikeasti!). Harmi vain, että jokainen palaverissa istuttu sekunti on pois niistä oikeista töistä, jotka tuotiin pöydällesi kiireellisinä
aamupäivällä ja valmista pitäisi olla eilen. Tyypillisesti
kokouksen osallistujajoukon voisikin puolittaa, eikä
palaverin anti muuttuisi mihinkään. Jos päätät jättäytyä pois palaverista sen epärelevanttiuden vuoksi, joku
huomauttaa ettet ollut fyysisesti läsnä. Jos taas otat
työläppärisi palaveriin, huomaat vähintäänkin itse, ettet ole henkisesti läsnä. Älä kuitenkaan vain tule myöhässä kokoukseen, koska tähän on lupa vain tarpeeksi
korkealle ylenneillä henkilöillä ja toimarilla (ja toimari
on siis toimitusjohtaja, ei mikään kiltatoimihenkilö).

O

man lisämainintansa tarvitsee ehdottomasti
vielä sähköiset palvelut. Yksityishenkilöille
tarkoitetut internetpalvelut on kehitetty likimain siedettäviksi: järjestelmät pääosin toimivat
ja käytettävyyttäkin on joku luultavasti miettinyt.
Yrityksen sisällä tai yritysten välillä on kuitenkin
käytössä mitä kirjavampia kolmivuotiaan koodaamia järjestelmiä, joiden tietoturvallisuutta voi vain
arvailla. Mikäli näihin tarvitaan muutoksia, se tuskin onnistuu ”IT-kumppanilta” alle satasella tunti ja
toiminnan testaaminen jätetään luonnollisesti asiakkaan vastuulle. Valitettavasti tällaista keskivertoa
heikompaa ”Intia-koodia” työntyy ulos jatkuvalla
syötöllä myös uusiin järjestelmiin – ja ihan Suomestakin. Jälleen kerran: Vain vaihtamalla paranee.

T

ekstistä poikkeaviakin yrityksiä toki on, joten
jos sinulla on mahdollisuus tutustua tällaiseen,
suosittelen. Etsi yritystä, jossa asioita tehdään
eri tavalla (yrityshierarkia, vastuun käsite, kommunikointi yrityksen sisällä) ja sääntöjä on mahdollisimman vähän. Karkein esimerkki on työajat: DI:lle
tuskin tarvitsee sanoa mistä mihin kellonlyömään
tehdään töitä. Yritä löytää oikeilla kysymyksillä ollaanko yrityksessä valmiita suorapuheisuuteen ja tasavertaiseen ”tekemisen meininkiin”. Etenkään vapautta, luovuutta ja innovatiivisuutta hakevalle henkilölle
pörssiyhtiöt eivät kenties sovi, sillä niitä ohjaavat liikaa välittömiä tuloksia vaativat markkinavoimat. Ensimmäistä vakituista työpaikkaa etsiessä ei tietenkään
ehkä voi vaatia kaikkea, mutta myöhemmin kenties
voi. Kukaan meistä ei enää nimittäin ole töissä samassa työpaikassa koko elämäänsä. Siten myös tunnusluvut työurien pituuksista kertovat yrityksestä paljon.

T

oivottavasti tämä avautuminen hieman selvensi miksi opiskelu mielestäni todellakin on
ihmisen parasta aikaa. Nauti opintojesi vapaudesta ja yhdistystoiminnan puhtaudesta ja vilpittömyydestä! Seuraavan kerran kun IE tekee sadan
ihmisen sitseillä kolme ruokalajia vitosella tai opintomestari jyrähtää etteivät kaavaillut kurssimuutokset ole järkeviä, käy kiittämässä asianomaisia,
sillä he ansaitsevat sen. Myöhemmin elämässä et
nimittäin voi kokea oman pienen kaveri- tai sukuyhteisösi ulkopuolelta vastaavaa pyyteettömyyttä
ilman, että joku odottaa palkkiotaan käsi ojossa.
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Wanhan avautumista
En tunne itseäni kovin vanhaksi, mutta kun
MINÄ olin nuori, oli silti kaikki paremmin. Tässä
muutama takapakkia ottanut asia.
Kiltiksemme on mennyt pääosin huonompaan
suuntaan. Ennen ei ollut parvia ja kahden kerroksen väkeä, vaan kaikki olivat yhtä korkealla. Paitsi
ne sankarit, jotka kyykkivät lattialla siivoamassa
jo kolmatta kertaa viikon sisään kaatuneita kahveja. Joku oli nimittäin keksinyt laittaa 2,5-jalkaisen pöydän kiltiksen ovensuuhun, ja sehän
siitä kivasti kippasi kun joku lepuutti peppuansa
umpipuulevyllä. Moccamasterista ei oltu kuultukaan, vaan tyydyttiin kiltisti ns. kahden syövän
kahviin, joka laitettiin perjantaina tippumaan
maanantaita varten. Karkkia ei ollut kuin se yksi
ja alkuperäinen. Pysyi hampaat kunnossa. Kiltahuoneen ainoa videopelikin oli puhdas taitopeli
CTR, eikä mikään Nintendohumpuukki ”Superb
Smosh Pros”, jossa pelin voittaa vauhdikkain tatinhakkaaja. Killan kovinta jätkää ei ole vieläkään
kyetty valitsemaan uudestaan, sillä tuollaiseen
pikkulasten peliin eivät aikuiset sorru.
Opinnotkin olivat aikoinaan puhdasta kultaa.
”Laajan oppimäärän ideana on tarjota haasteita
niille, jotka tykkäävät matemaattisista haasteista
ja haluavat hieman syvällisemmän tuntemuksen
tärkeistä aiheista.” Professori aloitti kertomalla
ettei nolla ole yksi. Tai jos olisi, niin universumi
olisi hyvin kummallinen paikka. Todistus jätettiin harjoitustehtäväksi. Noh, haasteita haluttiin

”Invalid read of size 1, trying to read 1 byte before the memory block allocated.” Tästä päästäänkin todelliseen pullamössöytymiseen. Mikään ei
opettanut tekemään asioita kunnolla kuin vanhanmuotoinen C-kurssi. 10 palautusta ja that’s it.
Koodi toimii mutta Valgrind eri mieltä? –20 000
points for you. Ja maksimit tosiaan oli 2000. Miten nuoriso oppii koodaamaan paineiden alla, jos
palautuksia on loputtomiin? Olen huolestunut.
Tässä olivat tärkeimmät muutokset, mutta paljon
jäi vielä kertomatta. Kuinka moni enää muistaa
kenen opintojen pohjalta biotroniikan moduulit
rakennettiin? Tai millaista oli pulahtaa Ossinlammen laiturilta uimaan? Noh, ehkä nämä asiat
ovat sentään menneet parempaan suuntaan vaipuessaan historian aaltoihin.
Mouhmouh,
wanha_seta94

Nimim. Musta Sukka

Anneli suosittelee ratkaisua, jossa molemmat
osapuolet saavat mitä haluavat. Eli poikaystäväsi voi edelleen olla kiltiksellä, katsella camia ja killan kuvagalleriaa, ja sinä tästä huolimatta saat huomiota häneltä osaksesi. Ole
siis itse aina myös kiltiksellä tai tapetoi seinät
omilla kuvillasi. Hakkeroidu killan nettsivuille
ja tietokantoihin ja täytä kuvagalleria omilla
kuvillasi. Lisäksi hakkeroidu kiltiscamiin siten,
että laitat kiltiscamin nettisivuille kamerakuvaa omasta asunnostasi. Tällä tavalla teidän
molempien pitäisi olla tyytyväisiä ja parisuhteenne ongelmien korjatut.

Q

A

Tunnen itseni välillä epävarmaksi koodini pituuden suhteen... Sanotaan ettei pituudella oli väliä,
että lyhyelläkin koodilla voi saada aikaan kaikki
samat asiat kuin pitkällä koodilla, mutta kun vertailen koodia muiden kanssa niin heidän koodinsa
ovat aina niin paljon pidempiä ja näyttävämpiä.
Kannattaako netistä löytyviin koodinpidentimiin
turvautua vai ovatko ne kaikki vain huijausta?
Nimim. Itsetunnoton
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ja niitä tarjottiin, ei siitä sitten enempää. Hyödyllisiä asioita varmasti. Toinen ihana opintoperinne on sentään vielä osittain voimassa, ja kiitokset
siitä kuuluu orgaanisen kemian luennoitsijalle.
Tosin labra-ajasta on leikattu pari tuntia pois,
sillä ei ne biolaiset kuitenkaan osaa mitään labrassa. ”Labrat pidetään siinä teidän fuksilabrojen
viereisessä käytävässä, kyllä te muistatte”.
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Q

Mun poikaystävä on nykyään 24/7 kiltiksellä. Oon jopa nähny että se kattoo salaa kuvia Inkubion kuvagalleriasta. En ees haluu tietää miten paljon se kattoo kiltiscamii. Miksi hän tekee
tälläistä? Miksei se kiinnitä huomiota muhun?

Pyri koodin pituuden sijaan keskittymään koodisi toimivuuteen
ja käytettävyyteen. Panosta
muutenkin käyttäjän kokemukseen koodista. Esimerkiksi, kommentoi koodiisi selkeät selostukset ja niin sanotut käyttöohjeet.
Samalla koodisi pituuskin kasvaa
kuin huomaamatta. Tärkein koodin ominaisuus ei kuitenkaan ole
pituus vaan hillitön nopeus. Käytä siis kaikkia algoritmitaitojasi
koodisi nopeuden kehittämiseen.

A
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Q

Eri uskonnoista ja maalaisjärjestä tunnetaan sanonta ”tee ihmisille se
mitä haluaisit itsellesi tehtävän”, eli peräänkuulutetaan empatiaa ja
kykyä astua ja eläytyä toisten ihmisten tilanteeseen. Anneli ymmärtää tuskaisen fuksipojan halun päästä todistamaan joskus saaneensa,
mutta kehottaa miettimään asiaa edellä mainitun sanonnan pohjalta.
Haluaisitko itse tulla raskaaksi? Jos et, niin ehkä sinun kannattaa lopettaa aiheesta haaveilu ja sen pohdinta. Jos kyllä, Anneli suosittelee
sinulle jonkinlaista perustavanlaatuista sukupuolenvaihdosleikkausta,
joka mahdollistaisi sen, että voisit itse tosiaan hankkiutua raskaaksi ja
saada sen kaipaamasi todistusaineen.

Mitä tehdä jos joku pakottaa tekemään asioita joita ei oikeasti haluaisi tehdä? Täytyykö tehdä niitä asioita vai voiko asiat jättää tekemättä mikäli itse teko ei tunnu oikealta? Joskus mietin, olenko liian nuori ymmärtämään mitä
vanhat ja pelottavat opiskelijat haluavat minun tekevän...
Nimim. onkspakkojoseihaluu
Totuushan on se, että mitään ei ole pakko tehdä paitsi kuolla ja sekin vaan kerran. Anneli ei
ota kantaa siihen, onko nuoruutesi syy siihen,
ettet ymmärrä mitä vanhemmat opiskelijat
haluavat sinun tekevän. Syy voi myös olla siinä, että olet vaan tyhmä.

Q

A

Rakas Anneli,
Mitä tehdä, jos pakottaa nuorempia opiskelijoita tekemään, mitä haluaa, mutta
he eivät suostu? Jatkuvista yrityksistäni huolimatta pakottaminen ei aina tehoa edes vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin. Kuinka voisin pakottaa paremmin? Miksi muut eivät tee mitä haluan? Olenko liian vanha tähän puuhaan?
Nimim. Teidänkaikkienonpakko

Anneli ei ota kantaa siihen, onko vanhuutesi syy siihen,
etteivät nuoremmat (tai vanhemmatkaan) opiskelijat
tee, miten tahdot tai ettet osaa pakottaa. Syy voi myös
olla siinä, että olet vaan huono. Tai tyhmä. Tai molempia.

Q

Miksi Inkubion logoon on valittu lehmä, eikä
esimerkiksi seepra? Vois ommella aika siistejä raitoja haalareihin.

Inkubion tunnuslausehan on ”Jos lehmä osaisi lentää, olisi sen suunnitellut bioDI”. Oletko ikinä kuullut lentävistä
seeproista? Anneli ei ainakaan ole. Lentävä lehmähän sen
sijaan on yleinen käsite, ja täten logossakin lehmä siis
seepraa järkevämpi. Toivottavasti tämä valaisi asiaa!

A

V a l m i s t u n e e t
Tekniikan kandidaatti
Henni Auvinen – Fotoinitiaattorit lääketieteellisissä sovelluksissa
N in a K ar is almi – Ei-entsymaattiset sähkökemialliset glukoosi- ja glutamaattianturit
A a p eli Ta k al a – Skolioosin kirurgisessa hoidossa käytettävät kiinnitysmenetelmät
Iiro Top pil a – Geenien ilmenemisen assosiointi sairauksiin
Mar tt i Va pal aht i – Biosähköisten signaalien käyttö proteesien ohjauksessa
Iin a-Mar i a Yr j än ä – Ensimmäisen ja toisen sukupolven glutamaattiantureiden erot

Hei Anneli!
Minkä vuoksi kanssaopiskelijani tuntuvat välttelevän raskaaksi tulemista ja lastentekoa? Itse ainakin fuksipoikana olisin tyytyväinen, jos olisi todisteita siitä, että kerrankin sain. Kaveritkaan
eivät enää pilkkaisi, kun olisi jotain konkreettista näytettävää.
Nimim. Pulla uunissa, uuni hukassa
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Q

A

Diplomi-insinööri
R uut K umm al a – Aalto-yliopisto - Antibacterial properties of nanostructured glass surfaces
Jy r i S op p el a – Aalto-yliopisto - Nonnegative Matrix Factorization in Text Mining Applications
He ik k i S äter i – Aalto-yliopisto - Liikesensoreihin perustuva estimointimenetelmä päivittäisen
nesteenkulutuksen seurantaan
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