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Kuva kertoo fiilikset kun Tuoma ei toimita

Suosittelen lämpimästi kähmyämään
premium-toimarivirkaan eli S’napsin toimittajaksi tai peräti päätoimittajaksi!
Olen nyt hoitanut pestiäni 9 kuukautta ja
19 päivää, mutta ihan näillä näppäimillä
kiltalaisille arvotaan uutta ja hauskaa tehtävää, joten toimituksen rosteri muodostetaan jälleen uusiksi seuraavaa vuotta
varten. S’napsi tarvitsee just sut.
S’napsi tarjoaa vapautta toteuttaa itseään juuri siinä muodossa kuin kukin
toimittaja tai hallituksen jäsen parhaaksi
näkee, yleensä erinomaisin seurauksin
kuten tämänkin lehden palstoilta voi lukea. Kähmytilastoartikkelin sivun 23 vuokaaviolla voi todeta olevansa riittävän
kirjoitustaitoinen Otaniemen parhaan
kiltalehden toimitukseen.
Tuleva päätoimittaja tai toimittaja: älä
jätä parviartikkelia tai pääkirjoitusta
odottamaan muun taiton valmistumista.
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Kipparin palsta:

How to haalarimerkit
Pian saadaan taas uudelle fuksisukupolvelle kauniit, punarusekat
haalarit. Vaikka kaikki haalarit ovat uutena samanlaisia, on niiden
tarkoitus olla omistajansa näköiset. Tähän voi vaikuttaa monilla
tavoin, joista yleisin on tietysti haalarimerkkien ompelu.
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Haalarimerkkien ompelu alkaa välineiden
valinnalla. Merkkien kiinnittämiseen on
monta koulukuntaa: jotkut ompelevat
merkit ompelukoneella, eräät käyttävät
kangasliimaa, toiset ompelevat kaikki
käsin. Näistä ensimmäinen vaihtoehto
on hyväksyttävissä aikataulurajoitteiden
nojalla, toinen vaihtoehto on vain väärin.
Syvennynkin tällä kertaa ainoaan oikeaan
tapaan, eli neulaan, lankaan ja omiin käsiin.
Tässäkin lajissa kannattaa omat työkalut
valita kunnolla. Terävä neula tekee paksujen merkkien lävistämisesta mukavaa,
ja langan laadusta ei kannata liikaa tinkiä.
Aina ajoittain joku väittää, että kaksinkertaisen karhunlangan käyttö on turhaa;
mielestäni saman merkin ompeleminen
kahteen kertaan on turhaa. Merkin taustaharso kannattaa myös irrottaa, sillä se
tekee merkistä pehmeämmän ja helpommin ommeltavan.
Merkin sijainnin valinta voi usein olla haastavaa. Etureidet ovat tunnetusti parhaat
paikat, sillä ne näkyvät vaikka haalareita
pitäisi vain vyötäröllään. Jotkut haluavat
myös ryhmitellä merkkejään, esimerkiksi
ompelemalla kaikki pokemonit samaan
lahkeeseen. Kannattaa myös miettiä,
haluaako saada haalarit näyttämään täydemmiltä ompelemalla merkit harvaan,
vai ompeleeko merkit kylki kylkeen, jotta
niitä mahtuu mahdollisimman paljon.

Merkin paikan päättämisen
jälkeen kannattaa se kiinnittää tukevasti nuppineuloilla,
jotta päästään itse työn, ompelemisen, kimppuun. Ommeltyyli ja
pistoväli ovat vapaita mutta pakollisia,
ja kannattaa muistaa, että merkin on todennäköisesti tarkoitus pysyä kyydissä
mukana ainakin viisi vuotta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Merkkiä ommellessa voikin rentoutua ja
katsella vaikka netflixiä, kuunnella ST1:n
maalämpövoimalan porausta tai pohdiskella, miten eurokriisi vaikuttaa liito-oravien pesimiseen Teekkarikylän laajennusalueilla.
Kannattaa olla tarkkana langan pituutta
valitessa, harva asia on ikävämpää kuin
liian lyhyt lanka muutaman piston päässä valmiista merkistä. Onneksi langan
voi aina päätellä haalarin sisäpuolelle ja

aloittaa samasta kohdasta uudella langalla, virheestä viisastuneena ja sitä tuskin
enää toistaen.
Kannattaa myös olla tarkkana ommellessa merkkejä hihoihin, harva asia on
ikävämpää kuin umpeen ommeltu hiha
kun merkki olisi muuten päättelyä vaille
valmis.

Alusta aloittaminen ei ole välttämättä
huono valinta. Joskus merkki vain sattuu osumaan huonoon paikkaan ja se
kannattaa siirtää, aivan kuten NSA siirtää
tulevaisuudennäkymiämme lähemmäs ja
lähemmäs Orwellin 1984:ää
Lopulta merkki on kuin onkin kiinni haalareissa, ja päivän hyvä työ on tehty.

Parvi kiltikselle,
		 miksi ja miten

Tuomas Rantataro

Alussa oli kiltahuone, joka oli liian suosittu neliöihinsä nähden. Kiltiksellä ja
erinäisissä keskustelukanavissa hautui
idea parven rakentamisesta lisäneliöitä
tuomaan. Tarkkasilmäinen kiltalainen
huomasi Aalto Sharetribessa ilmaiseksi
lahjoitettavan parvisängyn. Parvisänky
haettiin samana iltana Otakaari 18:sta ja
siirrettiin käsivoimin kiltahuoneelle, joka
sijaitsi vielä silloin osoitteessa Otakaari 5.
Kiltisparvi vol. 1 oli syntynyt.
Parvea ei oltu kuitenkaan mitoitettu usean teekkarin intensiiviselle opiskelulle, ja
sen stabiilius kyseenalaistettiin (aiheellisesti) usein. Hyvinkin pian alkoi keskustelu isomman ja kaikin puolin paremman
parven tekemisestä. Kuvioihin ilmestyi
myös kiltahuoneen muutto TUAS-talolle,
mihin uuden parven rakentaminen olisi
kätevää yhdistää.
Kiltahuoneen muutto alkoi lähestyä ja
täten parven rakentaminen. Uudelle parvelle annettiin muutama vaatimus: sen
tulisi olla koko huoneen levyinen, sen
alapuolella tulisi mahtua pelaamaan paheellisia videopelejä, ja sen pitäisi kestää
parinkymmenen ihmisen paino.
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Pikaisten piirrosten ja laskujen perusteella rahaa kuitenkin tarvittaisiin runsaasti. Vaan ei hätää, yhtä TTER-hakemusta
myöhemmin rahapuolikin oli kunnossa
– ilmeisesti suuren parven rakentaminen kiltahuoneelle on tarpeeksi hullua
ja teekkarihenkistä jotta tuo teekkarimenon mahdollistaja lähtisi mukaan! Ei muuta kuin kunnon suunnittelut käyntiin.
Suunnittelussa lähdettiin liikkeelle kestävyydestä, sillä parven romahtaminen
Super Smash Bros -kerhon päälle haittaisi
vakavasti killan tulevaisuutta. Parvi mitoitettiin kahdellekymmenelle ihmiselle,
jotka painavat yhteensä noin 1600 kiloa.
Kriittisimmäksi kohdaksi osoittautui parven etusivun vaakaparru, jonka pitäisi kestää puolet tuosta 1600 kilon kuormasta.
Alkuperäisestä suunnitelmasta tehdä
etupuoli kokonaan avoimeksi jouduttiin
luopumaan, sillä bioteekkarisilmillä ei
löytynyt sahatavaraliikkeistä sopivaa puuta, joka kestäisi 800 kilon painon neljän
metrin jännevälillä. Ratkaisuna ongelmiin
ostettiin paksuinta puuta mitä kaupasta löytyi ja laitettiin tukipilari siten, että
etupuolelle jää kolmen metrin jänneväli.

Näillä keinoilla parven etupuolesta tuli
silti hyvin avoin ja mitoitustaulukoiden
mukaan (max. 3mm taipuma poikkipuun
keskikohdassa) kyseisen rakennelman pitäisi kestää yli 800 kiloa.
Kestävyyslaskelmien jälkeen alkoi parven muodon ja ominaisuuksien pohdinta. Pehmusteiden puolesta ylivoimaisesti helpoimmaksi ja halvimmaksi
ratkaisuksi osoittautui Ikean patjoihin
turvautuminen. Tämä määritti pehmeän
pinta-alan koon patjojen kokojen monikerroiksi, joista parhaaksi valittiin kahden
160cm*200cm patjan yhdistelmä. Parven
pehmeän alueen pinta-alaksi muodostui
näin 7,4m^2, eli kiltikselle onnistuttiin
saamaan mukavasti mukavia lisäneliöitä. Loput huoneenleveydestä päätettiin
käyttää pöytätilaan, esimerkiksi kahvikuppeja ja kännykän latausta varten. Ergonomian vuoksi lisättiin vielä hieman
kallistetut kaiteet.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, eli
puumateriaalia hakiessa olimme saaneet
lähtökiihdytyksen hyvin käyntiin. Aikaa
kiltiksen avajaisiin oli kahdeksan päivää.
Puiden Herttoniemestä Otaniemeen
kuljettamisen jälkeen alkoi parven rakentamisen ylivoimaisesti raskain vaihe:
kaikkien puuosien sahaus ja pintakäsittely. Parvi koostuu yhteensä 68 muotoon
sahatusta puukappaleesta, joista 56 hiottiin, lakattiin, hiottiin, ja lakattiin vielä
toiseen kertaan. Hommaa riitti neljäksi
päiväksi lähes kellon ympäri.
Parhaimmillaan työt aloitettiin aamulla
yhdeksältä ja juuri ja juuri tarpeeksi kuivuneet puukappaleet siirrettiin keskiyön jälkeen seuraavan aamun sateelta suojaan.
Aikavälille sattui myös kesän viimeinen
myrsky, jonka vuoksi monesta puuosasta
voi löytää kappaleita Suomen luonnosta
lakan alta.
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Kappaleiden valmistuttua alkoi huomattavasti hauskempi osuus, kasaaminen.
Parven vaakataso kasattiin kulmarautoja
hyväksi käyttäen, ja tällöin rakentajille
valkeni ensimmäistä kertaa konkreettisesti kuinka iso parvesta tulisi. Noin 150
kiloa painavaa ylätasannetta oli tullut
maanantai-iltana nostamaan runsaslukuinen joukko kiltalaisia. Vinoonleikatut
jalat kiinnitettiin kulmaraudoilla ylätasanteen alle, ja rakennelman todettiin
olevan hyvin epästabiili. Parven nostajat
lähtivät kotiin. Muutamaa poikkipuuta ja
kulmarautaa myöhemmin ensimmäiset
ihmiset kuitenkin jo uskaltautuivat parvelle pelaamaan Civilization-vuoronsa.
Parven rakenteen jäykistämiseksi kiinnitettiin vielä muutamat ristipuut osin kulmaraudoilla, minkä jälkeen rakenteesta
tuli erittäin jäykkä. Kun kantava rakenne
oli valmis, lisättiin vielä pöytä toiseen
päätyyn sekä kaiteet parven etu- ja takareunaan. Kulmaraudoilla tietenkin.

8

Yhteensä näitä rakentavan bioteekkarin ystäviä kului parveen 90 kappaletta,
joiden lisäksi käytettiin vielä 16 ruuvauslevyä. Ei ihme, että rakennusvaiheessa
ratkaisu kaikkiin liikkuviin kohtiin tuntui
olevan ”käytä kulmarautoja”.
Itse rungon jälkeen pienehköistä hukkapaloista saatiin rakennettua ruohomatolla päällystetyt portaat parvelle kulkua
helpottamaan. Isompi hukkapala jätettiin odottamaan parempaa käyttötarkoitusta, ja löytyy vieläkin kiltahuoneelta
käyttämättömänä. Parven patjat päällystettiin kauniilla inkubionvihreällä, likaa
hylkivällä kestokankaalla, joten heti ensimmäisten kahvitippojen jälkeen niitä ei
tarvitse lähteä pesemään. Loppusilauksen antoi vielä lehmälaikkupäälysteisistä
tyynyistä. Parvi oli käyttövalmis, ja siitä
tuli Inkubion näköinen. Eikä se ole romahtanut vielä parin kuukauden jälkeenkään.

Parviprojektin vetäjänä haluan kiittää
mahdottoman paljon kaikkia parven rakentaessa millään tavalla mukana olleita
henkilöitä ja tahoja. Yhteensä rakentamisessa oli mukana noin 20 kiltalaista. Ilman
teitä parvi ei olisi valmistunut ajoissa tai
ollenkaan, tai se olisi valmistunut paljon
epäkäytännöllisempänä, rumempana, ja
yleisesti huonompana.
Kiitokset Jollelle ja Paavolle jotka olivat
puunhakureissusta asti mukana. Kiitokset
Joonakselle (P), Petralle, Juusolle ja Inkalle, jotka olivat mukana puuduttavissa
hioma&lakkabileissä. Kiitokset Henkalle,
Vilille ja Karkille, jotka taiteilivat parvea ja
kiltahuonetta sponsoroineiden tahojen logot parveen. Kiitokset Otsolle palikoiden
kiinnittelystä toisiinsa. Kiitokset Oskulle ja
Latelle pöydän kanssa auttamisesta.

Kiitokset Eeva-Sofialle patjojen päällysistä
ja tyynynpäällisistä. Kiitokset Tuomakselle
(P), Janinalle, Johannalle, Sallalle ja Empulle, jotka olivat mukana nostamassa parven
vaakatasoa tai muissa jutuissa, jotka ovat
jo kadonneet muistista. Kiitokset Lindalle
joka teki paperitöitä parven eteen.
Kiitokset myös henkilöille, jotka jostain
syystä ovat unohtuneet mutta kuitenkin
auttoivat parven kanssa. Kiitokset Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillalle, Karkin vanhemmille, sekä Otahoasille työkalujen lainaamisesta. Kiitokset TTER:lle,
jonka rahoitus mahdollisti koko projektin.
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Kuva: Juuso Ikola

IE:n ikimuistoisimmat
–

Fuksisitsit 2016
Milja Leinonen & Eeva-Sofia Haukipuro

Tällä kertaa IE ottaa hallituspalstan haltuunsa yhtä suvereenisti kuin Vironlaivan
tax-free-myymälän ennakkotilauslomakkeen konsanaan. Fukseille ja muille asiaan
perehtymättömille tiedoksi, että IE, eli
Isännistö ja Emännistö, on Teekkarijaoston
alainen toimikunta, joka koostuu eri kiltojen sekä TF:n ja PT:n hallituksissa toimivista
Isännistä ja Emännistä. Oivallinen esimerkki toimenkuvastamme on kertoa, miten järjestettiin killan vuoden toiseksi suurimmat
sitsit eli Fuksisitsit yhdessä Informaatioverkostojen killan Athenen kanssa.
Sitsejä alettiin suunnittelemaan jo toukokuussa. Tilavaraukset sujuivat jotakuinkin
kuin tanssi kemiallisesti vahvistetun RWBK:n tahdittamana. Sen lisäksi, että T-talon
vahtimestari oli alkanut perinteisen Jallu-palkan lisäksi perimään kolmea tähteä
tuntuvampaa 80 euron tuntipalkkaa, oli
järjestystiimi, eli Inkubion ja Athenen IE:t
yhdessä molempien kiltojen kippareiden
kanssa, unohtanut varata keittiön ruuanlaittoa varten.
Ja luonnollisesti kaikki ruuanlaittoon ja
budjettiin soveltuvat tilat olivat elokuuhun
mennessä poissa pelistä. Hätä ei kuitenkaan ollut tämän näköinen, vaan päädyimme tilaamaan pääruuan cateringistä, ja valmistamaan alku- ja jälkiruuan 190 ihmiselle
Rantsulla.
Sitsipäivä koitti, ja paikasta toiseen pää
kolmantena jalkana säntäily alkoi: lainattiin Prodekolta ämpäreitä Smökistä, sipulit

hukkuivat ja uusia sipuleita lähdettiin ostamaan, murskattiin 3 kiloa Fazerina-keksejä,
löydettiin sipulit juuri kun kauppareissulla
olleet palasivat, palju oli edellisten jäljiltä likainen joten IE:n täytyi soittaa vihaisia puheluita, RATTO juoksi pitkin niemeä
noutaen milloin veitsiä ja milloin sitruspuristimia. Sitsipaikalla verenpaineita nostatti
catering-pääruoka, joka ei vielä sitsien alettuakaan ollut saapunut...
Pääruoka saapui kreivin aikaan, mutta lämpö nousi nousemistaan Athenen kiltahuoneella, jota käytettiin ruuan annosteluun
lautasille. Tiedonkulussa cateringfirman ja
järjestäjien kesken oli hieman häikkää, joten erityisruokavalioiden istumajärjestystä
ei oltu voitu pääruuan osalta tehdä etukäteen, niin kuin yleensä on tapana. Erityisruokavalioiden annokset jaettiin pöytään
selaamalla kuumeisesti valmiiksi tulostettua ilmo-exceliä, ja vertaamalla löytyneitä
vegaaneita ja kasvissyöjiä alkuruuan plassiin.
IE:n pulssi kohosi entisestään, kun alkuruokana kalaa syönyt anonyymi sitsaaja ilmoitti pääruualla olevansa sittenkin vegaani, ja
myös ilmonneensa vegaanina (totuus: ei
ollut ilmonnut vegaanina), ja myös kun osa
koristeista lähti alkuruuan jälkeen pöydistä
liikenteeseen. Kommelluksista huolimatta
sitsit olivat suurmenestys! Jatkoillakin vain
yksi juhlakansasta pannutti Rantsun lattiaan ja päätyi Jorviin tikattavaksi. IE odottaa
innolla millaisia seikkailuja loppuvuosi tuo
tullessaan…

11

S’napsi testaa: darrapizzan
uudelleenlämmittäminen
Petra Ekroos & Tuomas Rantataro

On perjantai. Killan toimarisitseillä vierähti tovi jos toinenkin rankan työn hedelmistä nauttien. Joskus nämä hedelmät sisältävät alkoholia, ja seuraavana päivänä
on Hyvä Olo. Hyvän Olon saa palautettua
normaalitilaan noudattamalla pyhää kolminaisuutta: rasva, suola ja vesi. Kaksi ensimmäistä näistä hoituu tilaamalla rehellisen kämäpizzan lemppari/halvimmasta/
parhaasta/nopeimmasta pizzeriasta.
Usein se on kuitenkin eilisen jatkopizzan
jämiä. Onneksi olemme nyt selvittäneet,
miten eilisillan pizzaan saa hengitettyä
uutta elämää. Testasimme kolmea erilaista entalpian kasvatustapaa ja vertailukohtana käytimme aitoa alkuperäistä
kylmää känkkyä.

Raatimme maisteli jokaista erilailla lämmitettyä pizzaa sokkona. Kaikki testikappaleet tulivat samasta KEVYT chiken
barbeque -pizzasta. Maku arvosteltiin
relatiivisena arvona juuri pizzeriasta toimitettuun, känninhuuruiseen täydellisyyden muistikuvaan (eli 5/5).

1) Mikroaaltouuni
Lämmityksen tulos: Hiukan epätasaisesti lämmennyt, kosteahko viipale. Suu
ei palanut mutta jotain jäi puuttumaan
Maku: Kosteahko. Ihan ok.
Kommentit: Maistuu darra-aamun pelastukselle.
Arvosana: Rosenlew on pakastin.
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2) Uuni
Lämmityksen tulos: Rapea, kuuma,
juusto pehmeää ja kuori rapsakkaa.
Maku: “Parempaa kuin suoraan pizzeriasta”
Kommentit: Rapee pohja. Se oli lämmin.
Arvosana: “Parempaa kuin suoraan pizzeriasta”
3) Paistinpannu
Lämmityksen tulos: Erittäin rapea pohja,
hieman pehmeämpi yläosa kuin uunissa
lämmitetty, mutta juusto miellyttävän sulanutta.
Maku: Rapeus aitoa Italiaa! Mamma mia!
Kommentit: Positiivinen yllättäjä. Maallikon kielelle lähes erottamaton uunissa
lämmitetystä.
Arvosana: 9½
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4) Kylmä krapulapizza
Lämmityksen tulos: 0. Aiheuttaa autenttista darraa.
Maku: Juusto kokkareista, ananaksen
aromi hallitsi mehukkuudellaan.
Kommentit: Eriäviä mielipiteitä. Toiset pitivät huonoimpana kaikista vaihtoehdoista, toiset taas arvostivat aitoa, viimeisen
viipaleen fiilistä.
“Lämmin kuin olisit nukahtanut pizzasi
viereen”
Arvosana: 1 / 5
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Bonus: Trangia-roiskeläppä
“Ihan paras tapa tehdä roiskeläppiä!”
Asiantuntijamme lausunnon mukaan,
salaisuus piilee neljän käännöksen taktiikassa. Paistaminen aloitetaan pizzan
pohjasta, sitten juustoiselta puolelta,
taas pohjaa, ja vielä viimeisen käännöksen jälkeen juustopuolelta. Lopputulos
on rapea, herkullinen hätä-darranpoisto.
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S’napsin lukijalahja:

KiltisBot 2.O
Introducing quotes:
- Redefining funny spam
- grab messages out of context

Add your favourites!
- Chat-specific database keeps your inside
jokes easily accessible
- Supports text and voice messages

Innovative searching
Find the best quotes with search based on
quote, quotee and tags

New commands:
/addquote {optional} {tags}
Used by replying to a message which you want to add to
the quote database. You can add tags to help others find
the quote! Tags are mandatory for voice messages.

Source code on github:
https://github.com/Jonesus/kiltisbot

/quote {optional} {keywords}
Just type the command to get a random quote, or add
keywords after it to get a more specific quote! Searches
through quotees, quoted messages and quote’s tags.

Bugs, questions, improvements, feedback:
joonas.palosuo@aalto.fi, @jonesus

Juuso Ikola, Annika Niittylä & Tuomas Poutanen

Yrityshaastattelu:

			Medisapiens
Lyhyt lyhyesti: Asiakastarpeeseen vastaavaa bio-IT:tä. Kello 10 perjantaiaamuna ei ollut aikainen vain haastattelijoille. Työpäivä MediSapiensin toimistolla alkaa liukuvan myöhäisesti kahvikupillisen kera.

MediSapiens saattaa olla Suomen ainoa
ohjelmistoyritys, joka voi kutsua itseään
“bio-IT-yritykseksi”. Yritys tuottaa yksilöityjä ohjelmisto- ja bioinformatiikkaratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, tyypillisesti
biologisen datan käsittelyyn esimerkiksi
genomin selvittämisen muodossa. Räätälöityä tuotetta voidaan käyttää esimerkiksi kehitettäessä yksilöllistä lääkehoitoa,
jossa potilaalle määrättävä lääkehoito
perustuu potilaan geneettiseen profiiliin.
Toiminnan pohjalla on yrityksen kehittämä teknologia-alusta “Explorer Platform”, josta oikeat komponentit poimimalla asiakkaan tilaama tuote saadaan

koottua tehokkaasti ja matalilla kustannuksilla. Vaikka yritys ei tarjoa valmiita
tuotteita asiakkaalle, tämä ohjelmistoalusta on hyvin pitkälle tuotteistettu
yrityksen sisällä. Se sisältää toimivaksi
todettuja ja jo kaupallisessa käytössä
olevia komponentteja, ja tältä alustalta
rakentaminen onkin kuin legopalikoiden
kokoamista.
Muita yksilöityjä ohjelmistoja tuottavia
yrityksiä ei juuri ole. Sen sijaan kilpailijoita ovat yritykset, jotka tarjoavat valmiita
tuotteita geneettisen datan analysointiin. Toisinaan asiakas saattaa päätyä tekemään tarvitsemansa ohjelmiston itse.
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Projekteja ympäri maailmaa
MediSapiensilla on vahva syöpätutkimustausta ja visio uuden sukupolven syöpätutkimuksesta. Kotimaassa MediSapiens
kehittää yhteistyössä HUS:in hematologian
klinikan kanssa pilotointijärjestelmää, jolla
tuodaan potilaan hoidolle relevattia, pitkälle analysoitua ja monimutkaista tietoa yksinkertaiseen, hyötykäytettävään muotoon.
Jo 10 vuoden päästä genominen hoito
voi olla arkipäivää ja syöpähoidon ensimmäisiin toimenpiteisiin kuuluu potilaan
geneettisen profiilin selvittäminen. MediSapiensin kehittämän ohjelmiston avulla
lääkärit voivat tarkastella potilaiden geenejä ja ennustaa vasteen tietylle lääkkeelle, minkä avulla voidaan tehdä yksilöityjä
ratkaisuja lääkehoidossa.

Virossa työn alla on kansalliseen käyttöön
yksilöllistetyn lääkehoidon ohjelma, jossa
keskiössä on erityisesti tiettyjen syöpätyyppien hoito. Projektia tehdään yhdessä
Portugalin ja Viron asiantuntijoiden kanssa.
Lisäksi USA:ssa International Cancer Advocacy Network ICAN kehittää potilasrekrytointijärjestelmää, jonka avulla syöpätutkijat ja lääkevalmistajat voivat etsiä
koehenkilöitä. MediSapiens tarjoaa projektiin koko “bio-IT-infrastruktuurin”, eli
kaiken servereistä data-analyysiin, käyttöliittymiin ja hakualgoritmeihin.

MediSapiensin kehittämät ohjelmistot tuovat monimutkaisen
lääketieteellisen datan ymmärrettävään muotoon
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TL;DR
Mitä?
-Bioinformatiikkayritys
Kehittää asiakkaille räätälöityjä ohjelmistoja biologisen datan käsittelyyn
Missä?
-Pääkonttori Erottajankatu 19B, Helsinki
-Sivukonttori Yhdysvalloissa
Milloin?
-Perustettu 2009
Miksi?
-Biologista dataa syntyy jatkuvasti
kiihtyvällä tahdilla
-Liikevaihto 1,6 milj. €, tähän asti
kaksinkertaistunut joka vuosi

Maria Laaksonen
Maria opiskelee Tampereen yliopiston maisteriohjelmassa bioinformatiikkaa. Pääaineopintojaan hän on täydentänyt ohjelmistotekniikalla ja
matematiikalla. Ainejärjestö Biopsissa Maria on
ollut aktiivinen jäsen lähes koko opintojen ajan.
Työkokemus
Maria on työskennellyt laboratorion puolella laskennallisen biologian tutkimusryhmässä, jossa hän
kehittyi data-analyysiongelmien ratkomisessa.
Tyypillinen työpäiväsi?
Päivät koostuvat koodailusta. Serverillä hän tykkää koodailla Pythonilla ja data-analyysiin soveltuu R. “Keitän paljon kahvia”

Töihin MediSapiensille
MediSapiensin tapauksessa bioinformatiikka on erittäin hyvä valinta maisteripääaineeksi, ja ohjelmointikielistä R:n ja
Pythonin osaaminen kannattaa. MediSapiens palkkaa niin kokeneempia koodareita kuin opiskelijoitakin, joilla riittää intoa
oppia uutta. Olennaista on ohjelmistotekniikan sekä biologian osaaminen. Viimeisen puolen vuoden aikana yritys on
palkannut 6 uutta työntekijää. Pienessä
yrityksessä työntekijän sopiminen muuhun tiimiin on erityisen tärkeää, ja ripaus
kaupallista ajattelua kuuluu asiaan.
Yhteenveto:
MediSapiens on kasvava yritys nerokkaalla bisnesmallilla. Miksi tuotteistaa ohjelmistoja, jos syntyneet tuotteet ovat vain
osittain sopivia? MediSapiens tarjoaa parhaan ohjelmiston kuhunkin ongelmaan.

Marko Kuisma
Luonnontieteiden kandidaatti Helsingin
Yliopistosta, kauppatieteiden maisteri
Helsingin Kauppakorkeakoulusta
Työkokemus
Marko aloitti työuransa diagnostiikka-alan
“märkälabrahommissa”, mutta löysi kuitenkin oman juttunsa kaupalliselta puolelta
Tyypillinen työpäiväsi?
“Juon hyvin paljon kahvia”. Markon työ on
hyvin vaihtelevaa, ja hän on päivittäin yhteydessä yrityksen asiakkaisiin.
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Kiltahommaa etsimässä
Noora Matilainen & Matti Suominen

Taas on se aika vuodesta, kun itse kukin
kohottaa katseensa ensi vuoden puolelle ja toteaa: “Mitä sitä oikein ensi vuonna
killassa tekisi?” Tutun kuuloinen kysymys
varmasti lähes kaikille. Samalla, kun kukin miettii ankarasti omia tulevaisuuden
suunnitelmiaan, kiertää kiltahuoneella
jo huhuja seuraavista toimijoista. Tämän
artikkelin tarkoitus ei kuitenkaan (ehkä)
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ole ruokkia ja levitellä näitä mehukkaita
huhuja, vaan pikemminkin auttaa kiltalaisia löytämään itselleen “se oikea” virka
tulevaksi vuodeksi. Yleisön pyytämättä,
valitsemistyötä helpottamaan, on killan
pölyisistä arkistoista raavittu dataa edellisten vuosien kähmimisistä. Seuraavalla
sivulla tätä dataa on visualisoitu diagrammien avulla.

Oheisessa diagrammissa on esitetty toimarivirkoihin hakeneiden henkilöiden
määrä eri vuosina. Määrä on pysynyt
suunnilleen samana vuosina 2013–2015
kasvettuaan hieman vuoden 2012 tasosta. Vuoden 2016 toimarivirkoihin haettiin
selvästi enemmän kuin aiemmin, mikä
saattaa ainakin osittain selittyä vuosikurssikokojen kasvulla. Kuitenkaan hallitusvirkoihin hakeneiden määrä ei ole
vuosien varrella kasvanut, vaan pysytellyt
aina hyvin lähellä hallitukseen valittavien
henkilöiden määrää. Näyttää siis siltä, ettei Inkubion hallitukseen ole koskaan ollut kovin suurta kilpailua.

Tästä diagrammista nähdään kuinka moneen toimari- ja hallitusvirkaan killassa
on haettu. Esimerkiksi jos yksi henkilö on
hakenut viiteen toimarivirkaan, hänen
painoarvonsa tässä diagrammissa on viisi,
kun se edellisessä diagrammissa on vain
yksi. Tämän diagrammin tulokset ovat
samansuuntaisia aiemman kanssa – tosin
vuodelle 2013 on haettu selvästi enemmän virkoja kuin vuosille 2012, 2014 ja
2015, vaikka hakijoiden määrässä ei merkittävää eroa ole. Vuosi 2016 erottuu taas
selkeästi, ja kyseiselle vuodelle haettiin
tasan sataa toimari- tai hallitusvirkaa.

Viimeiseen diagrammiin on merkitty
skaalattuna kähmyhakemusten jättöajankohdat killan nettisivuille. (Vuosina 2012–
2015 hakuaikaa oli kaksi viikkoa, kun taas
vuonna 2016 neljä viikkoa.) Diagrammi
osoittaa, että toimarihakemuksia on tullut selvästi eniten juuri ennen vaalikokousta tai vasta vaalikokouksen jälkeen.
Hallitukseen hakijoiden hakemukset jakautuvat tasaisemmin, ja ajoissa oleminen on suosittua. Viime vuonna kaikki hallitukseen pyrkijät jättivät hakemuksensa
viimeistään muutama päivä kähmyjen
avautumisen jälkeen.

Kuten äskeisistä diagrammeista nähdään,
kiltahommiin hakeminen on suosittua inkubiolaisten keskuudessa. Kuitenkin on
myös niitä, jotka jättävät hakematta. Melko tavallista on, että hakematta jätetään
niin sanotusti vääristä syistä, mikä saattaa harmittaa myöhemmin.

Jokainen tietenkin tekee omat päätöksensä, mutta omien kykyjensä vähättely ja liiallinen vaalijuorujen kuuntelu eivät yleensä
johda kovin hyvään lopputulokseen. Seuraavassa osiossa onkin lueteltu toimituksen
valitsemia hyviä ja huonoja syitä sekä hakemisen puolesta että hakemista vastaan.
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Hyviä syitä hakea hallitukseen tai toimariksi:
-Homma kiinnostaa minua, ja haluan tehdä sitä seuraavan vuoden.
-Uskon olevani paras ehdokas kyseiseen virkaan (pätee lähinnä virkoihin, joihin valitaan vain
yksi henkilö)
-Koen, että minulla on killalle jotain annettavaa.
-Haluan uusia haasteita elämääni.
Huonoja syitä hakea hallitukseen tai toimariksi:
-Kukaan muu ei hae, joten minun on nyt pakko.
-Nykyinen hallituksen jäsen / vanha mouho on puhunut jo pitkään, että minun pitäisi hakea.
-Haluan päästä dokaamaan killan rahoilla.
-Joku teki minusta vaalijulisteita ja täytti niillä kiltahuoneen seinät.
-Se näyttää hyvältä cv:ssäni, mutta ei minua oikeasti juurikaan kiinnosta.
Hyviä syitä jättää hakematta hallitukseen tai toimariksi:
-Minua ei vain kiinnosta tarpeeksi.
-Minulla on jo sata muutakin hommaa, jotka vievät paljon aikaa. Aikani ei millään enää riitä kyseisen viran tunnolliseen hoitamiseen.
-Vaihdan hyvin todennäköisesti opiskelupaikkaa, enkä viitsi enää sen jälkeen pyöriä vanhoissa
porukoissa.
Huonoja syitä jättää hakematta hallitukseen tai toimariksi:
-En halua kilpailla kaveriani vastaan.
-Joku vanha mouho sanoi, etten olisi hyvä kyseisessä virassa.
-En ole varma osaanko tarpeeksi tai olenko tarpeeksi hyvä.
-En kuitenkaan ehdi opiskella, jos haen johonkin virkaan.
-Luultavasti minua ei kuitenkaan valita.
-Virkaan on jo aivan liikaa hakijoita.
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Vaikka illat pimenevät ja vaalikokous lähestyy uhkaavasti, vielä ei ole syytä paniikkiin. Tämän
artikkelin avulla saat varmasti selvitettyä kannattaako hakea, mihin kannattaa hakea, miksi
kannattaa hakea ja milloin kannattaa hakea. Vanhoja kähmytekstejäkin pääsee edelleen lukemaan killan nettisivuilta, jos kaipaa inspiraatiota tai haluaa tarkemmin tutustua tilastoidun
datan alkuperään. Jos paniikki kuitenkin iskee, älä murehdi. Killassa on paikka aivan jokaiselle.
Ehkä juuri sinun paikkasi on S’napsin toimituksessa?
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P.S. Jos haluaisit kiltahommien lisäksi kokeilla jotain muuta, tai jos sinua ei valitakaan haluamaasi
virkaan, toimitus suosittelee lämpimästi AYY:n puolelta löytyviä vapaaehtoistehtäviä. Niitä löytyy
laidasta laitaan bileiden järkkäilystä koulutuspolitiikkaan ja kansainvälisyysasioista kampuskehitykseen. Haut ovat vielä auki!
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Kaislikossa suhisee
Jatkuivatko vuosijuhlat päätyyn asti ja erämaan puolelle? Heräsitkö metsässä
pelatun seurapelin jäljiltä hätäkeskuksen soittoon keskellä ei-mitään? S’napsin
toimitus keräsi yhteen artikkeliin muutaman ravinnonhankintaniksin niemennokkaan eksyneille oman elämänsä Robinsoneille.

Kurnivalla vatsalla ja kuivalla suulla varustetun selviytyjän ensisijainen prioriteetti on löytää nestettä ja ravintoa. Veden
ottaminen vesistöstä, ojasta tai purosta
kannattaa unohtaa välittömästi tauti- ja
parasiittiriskin vuoksi. Nopein tapa itsensä nesteyttämiseen on löytää lähin kaislikkoinen järven tai meren ranta, sillä aina
välillä kaislikosta kuuluu suhinaa ja Canne
Cervisium pulpahtaa pintaan.
Tämän sylinterimäisen eliön kova ulkokuori ei sovellu ravinnoksi, mutta nestemäinen sisus sisältää runsaasti nestettä,
energiaa ja tarpeellisia ravintoaineita.
Kuoren väri kertoo usein kuinka kauan
kyseinen yksilö on kellunut rantavedessä;
ajan kuluessa kuori tummenee ja sisuksen maku muuttuu vehnäisestä suklaisen
rukiiseen.
Toinen suositeltava tapa janon sammuttamiseen on ns. Kiljukuikan kutsuhuutojen seuraaminen. Yöeläimenä kiljukuikkaa on kuitenkin vaikea saada kiinni ja
huuto tuntuu usein kuuluvan monesta
suunnasta yhtä aikaa. Kuikat lentävät kesäksi planeetan pimeälle puolelle, joten
valoisina vuodenaikoina niitä ei tavata
Suomessa.
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Janoisen survivalistin kannattaa myöskin huomioida, että liian monen otuksen
nauttiminen saattaa aiheuttaa koordinaatiokyvyn heikkenemistä ja muita keskushermostollisia oireita.

Suolaja
kivennäisainetasapainosta
huolehtiminen on varsinkin silliksen jälkeisissä sekavissa tunnelmissa tärkeää.
Kovina pähkinäjemmareina tunnettujen
liito- ja normioravien talvivarastojen hyödyntämisen katsotaan olevan selviytymistilanteessa eettisesti hyväksyttävää,
joten puihin sijoitettuja kätköjä voi tutkia
hyvällä omallatunnolla. Yksittäiset terhot tai pähkinät ovat usein hämäyksiä tai
merkkejä ryövätyistä piiloista, joten niiden tarkempaan nuohoamiseen ei kannata tuhlata energiaa vaan siirtyä paremmille apajille. Yleisin kätkökoko lienee
kuvassa esitetty 175 grammaa joka tarjoaa keskivertoihmiselle jo puolet päivän
energiantarpeesta.
Jättipotin osuessa kohdalle on jälleen
huomioitava, että nahkea ulkokuori ei ole
syötäväksi kelpaavaa toisin kuin herkulliset pähkinät kuoren sisällä. Pähkinöiden
maku saattaa hieman vaihdella oravan
makuaistista riippuen suolaisesta tuliseen, mutta omituinen maku on harvoin
merkki kätkön saastumisesta.

Mikäli puihin kurkottelu ei enää mahan
mourutessa ota onnistuakseen, kannattaa viimeisenä oljenkortena asettua
luonnolliseen konttausasentoon ja tutkia
maan tasalta löytyviä energianläheitä.
Sienten, marjojen ja ruohon lisäksi juurakoiden kupeesta saattaa löytyä punertavia Sositseja, hitaasti eteenpäin
möngertäviä herkkupötkylöitä. Sositsit ovat runsasproteiinisia ja yksilöstä
riippuen hieman jauhoisia ja matomaisia eliöitä. Kypsentämättömänä syöminen ei ole suositeltua, mutta paremman
puutteessa leiri- tai loirinuotiolla paistamisen voi jättää väliin.
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Perinteinen
kiljukuikkaturnaus

Teddy Kaksonen

Taikametsässä
16.12.2016
Ole siellä tai ole tetraedri
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Minja Axelsson

Inkubiitti vaihdossa

Valmistuneet
DI Aleksi Ikkala - Learning Assembly Tasks from Human Demonstration
DI Kati Penttinen - Tracking connections between striatum, and frontal
and motor cortices using diffusion tensor imaging and tractography
TK Anna Anttalainen - Pelon anatomia - eläinpelkojen evolutiivinen ja
neurobiologinen perusta
TK Vili Auvinen - 3D-tulostettavat rustokudossiirteet
TK Sampsa Hyvämäki - Lämpö- tai valoenergiankeruupiirin soveltuvuus
implantoitavan lääketieteellisen laitteen energialähteeksi
TK Oskar Niemenoja - Energiankeruu ihmisen kehonalueen tietoverkon sensorien tehontuottoon
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