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Ylä- ja alapääkirjoitus
Monistuminen jakautumalla merkitsee
biolaiselle
kasvua,
uudistumista,
elämää ja fuksibileitä. Seuraukset
voivat olla yllättäviä, muun muassa
tänä vuonna kiltalehden toimitus saa
toimeksiannot stereona päätoimittajia
ollessa kaksin kappalein.
Kaksipäisenä toimituksella on varaa
katsoa silloin tällöin myös taakseen
aloitammekin
S’napsin
kultaisen
10.
ilmestymisvuoden
katsauksella
vanhoihin hyviin aikoihin, vuosiin
jolloin kaikki oli paremmin ja parempaa.
Tämä on siis todennäköisesti tulevan
vuoden paras lehti.

Pitelet käsissäsi aika-avaruutta mullistavaa nidettä
johon on haastateltu alumneja, kerätty vaihtelevan
ikäisiä päiväkirjoja ja tiivistetty vuosijuhlahistoriaa.
Apoptoosi XIII:n jälkimainingeissa S’napsi esittää
Inkubiolle myös vaihtoehtosen menneisyyden 50 vuoden
takaa - S’napsi voi tehdä sen koska meillä on parhaat
toimittajat ja parhaat sanat.
Kaiken tämän ohessa toimituksemme on iltapuhdetöinä
pilkkonut motillisen uusia vitsejä jotka kuulostavat
vanhoilta jo ensikuulemalla.
Konseptin
puolesta
vanha,
ellei
jopa
perinteinen
hallitushaastattelu
käsittelee
ikävä kyllä enimmäkseen uutta hallitusta,
mutta osa vanhoistakin viisauksista on jäänyt
kaikumaan valtarakenteisiin ja kappaleiden
väleihin.
Ennen tämän lehden painoon lähtemistä
kun aivan kaikki oli vielä vähän paremmin
Päätoimittajat 2017
Juuso & Ella
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Juhlan taikaa - Apoptoosin lyhyt historia
Teksti: Annika Niittylä Kuva: Karoliina Lehtinen

Apoptoosi 5
Ravintola Koskenranta,
Vanhakaupunki, Helsinki
Lama oli iskenyt
sponsoroiviin yrityksiin.

2009

Apoptoosi 6
Suurjännitehalli,
Otaniemi
Ensimmäinen merkittävän
teemahenkinen juhla.
Ansiomerkit jaettiin
ensimmäistä kertaa;
10 kultaista ja 8 hopeista.

2010
Inkubion
synttärit
-saunailta
Gorsu

2005

2012

2011

Apoptoosi VIII
Aalto Design
Factory, Otaniemi
Kinuskikastiketta
valmistettiin 400
juhlijalle.
Juhlijoita oli 100.

Apoptoosi VII
Aalto Design Factory,
Otaniemi
Apoptoosi-nakkeilusta
tuli fukseille pakollinen
teekkarilakin saamiseksi.

Tarjolla kakkua ja
limuboolia.
Vaatimatonta.
Ammattiaineyhdistyksessä
oli parikymmentä jäsentä.

2013
Apoptoosi IX
Gardenia-Helsinki,
Viikki, Helsinki
Juhlapaikka oli vehreä kuin
Ossinlammen ympäristö.

44

4

ä

Monelle inkubiolaiselle apoptoosi on muutakin kuin hyvä tärppi solubiologian tenttiin.
Kymmenellä sanalla kuvailtuna juhla on lämminhenkinen, päräyttävä, inkubiolainen, turhia
konstailematon, mutta mysteerinen sopivalla pönötyksellä maustettuna.
13. vuosijuhlan tunnelmissa S’napsi muisteli menneitä.

Apoptoosi 0
Tenalj von Fersen,
Suomenlinna, Helsinki
Ensimmäinen killan
vuosijuhla.
Ensimmäinen
Apoptoositoimikunta.
Ensimmäinen
Nekroosi.

2008

2007

Apoptoosi III
Smökki
Kasvissyöjille tarjottiin
hevosenlihaa. Näyttävät
vuosijuhlat edistivät
kiltautumista.

2017
Apoptoosi XIII
Kilta-Sali, Helsinki
Kieltolaki-teeman
mukaisesti juhlapaikalla
piti oma pullo
pitää piilossa

Vuosijuhlasitsit
Smökki
Kevään ainoat sitsit.
Punssilaulut ilman
punssia ja punaviini
loppui kesken.
Apoptoosi-juoman
debyytti.

2016

Apoptoosi XII
Ravintola Kvarkki,
Otaniemi
Laulukirja Virpi
julkaistiin.
Päivän menussa ei ollut
makaronilaatikkoa.

2006

2014

Apoptoosi X
Agroksenmäen holvikellari,
Hermanni, Helsinki
Ilmo täyttyi salamannopeasti,
joten osallistujalistaa
jouduttiin karsimaan rankasti.
Inkubion 10-vuotishistoriateos
julkaistiin.

Apoptoosi XI
Saha, Otaniemi
Yleisöä shokeerasi
taikuri.

2015
55

Vitsit: S’napsin toimitus
Selitykset: Roope Vesterinen

S’napsin vitsit ovat kovaa

#puuta

1

Oivallatko kaikki vitsit?
Tarkista oikeat ratkaisut seuraavalta aukeamalta!

Tekstieditoreja käyttämätön hämmentyi
Linux-vitsistä: ”I don’t gedit”

3

2

Päätoimittajan kalakaima kaatoi
koko toimituksen
vuodepotilaiksi: Salmon-Ella.

Lähtivätkö reggae-tähden
hiukset suusta vai kitarasta?

5
7

4

Aalto Career uudelleenbrändää
sloganin: “Se Uran Haku”

6

Sain kalan mentoriltani.
Hai senseiltä.
Jäkälän tekeminen puolijohteesta oli piinaavaa.

66

Kotieläin menetti auton hallinnan
juodessaan limua - kolaroi.

8
9
10
11
12
13

Apple huomioi perheellisiä miestyöntekijöitään joka vuosi iSyyslomalla.

Päätoimittaja myönsi virvoitusjuoman
pitävän ääntä: “Juu, soi kola.”
Intiaanikylä haki kasvojenkohotusta
siivoustalkoilla. Toteemipaalun pää oli
kylänvanhimman puunaama.

Ranskalaisen taiteilijan sekaantuminen
hiekkaan juuttuneeseen kuormajuhtaan sai
monet maalaamaan.
Jääkiekkoliiga halusi julkistaa
suunnitelmansa siitä, millä areenalla
mikäkin ottelu pelataan. Järjestettiin
hallitusesittely.

Ikea-tuotteen rakentamiseen liittyneessä
onnettomuudessa vaimonsa menettänyt
mies kasasi lipaston ja laatikoston.
7
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Tällä aukeamalla S’napsin huumorianalyytikko selittää edellisen aukeaman vitsit.
Älä lue selityksiä ennen kuin olet itse yrittänyt ratkaisua! Vitsien syvempään
olemukseen on pureuduttu näissä analyyseissa erittäin syvälle, joten se on
opettavaista luettavaa kaikille aloitteleville vitsiniekoille. Ehkäpä juuri sinusta tulee
näiden vinkkien avulla kaveripiirisi seuraava Ismo Leikola!

1. Tämä vitsi on rakenteeltaan melko helppo. Vitsin ytimessä on tietenkin erityisesti Linuxalustalta tuttu Gedit-niminen tekstinkäsittelyohjelma, jonka nimeen tämä sanaleikki on
varmasti jo alun perinkin sisäänrakennettu. (I don’t get it - “Minä en tajua”). Kaikki ohjelman
käyttäjät eivät kuitenkaan välttämättä tajua tätä käyttäessään kyseistä editoria, joten varsinkin
englantia taitamattomat kokevat tämän vitsin luettuaan hauskan valaistumisen.
2. Toinen tämän lehden päätoimittajista on nimeltään Ella. Salmon on englantia ja tarkoittaa
lohta, joka on siis kalalaji. Salmonella taas on ruokamyrkytys, joka nimestään huolimatta
yhdistetään yleensä kanan syömiseen. Tämä saa lukijan hämmästymään hieman, mutta pian
lukija ymmärtää pienen asiavirheen johtuvan humoristisesta kontekstista.
3.

Tässä pelkistettyä naivismia edustavassa vitsissä esitetään retorinen kysymys, ja sitä kuvaa
myös tietynlainen post-ironinen lakonisuus. Reggae on musiikkityyli, jossa usein painotetaan
kitaran soittamista. Reggae-muusikoilla on myös usein pitkät, rastoitetut hiukset. Kun vielä
muistetaan, että suuta voidaan kutsua myös kidaksi, saadaan helposti kasaan kaikki tämän vitsin
ymmärtämiseen tarvittavat elementit. Jos hypoteettisesti ajateltaisiin rastoitettujen hiusten
lähtevän suusta, kyseessä voisi olla eräällä tavalla “kita-rasta”. Hiukset voisivat periaatteessa
lähteä myös kyseisen tähden soittimesta, eli “kitarasta”. Tämä tilanne on toki hieman absurdi,
mutta se on luotu, jotta vitsille muodostuisi tämä sopiva homofoninen loppusana. Suurin osa
seuraavistakin vitseistä perustuu homofoniaan, ja kokeneen vitsituntijan tunnistaakin usein
hänen kyvystään löytää tällaiset ilmaisut tekstin seasta.

4. Monelle Aaltolaiselle tuttu uranhakupalvelu on tässä asetettu naurunalaiseksi lisäämällä
uranhaun eteen sana “se”, jota käytetään suomen kielessä monesti “the”-etuliitteen korvikkeena.
Näin Aalto Careerin toiminta on rinnastettu seuranhakupalveluihin. Aalto Career ei kuitenkaan
ole oikeasti lähtemässä mukaan treffibisnekseen, vaikka monelle työnhakijalle tämä vertaus
ei varmasti ole kaukaa haettu: Itsensä kehuminen työhakemuksessa tuntuu usein yhtä
epätoivoiselta kuin kumppanin löytäminen Otaniemen yöstä.
5.

Tämä lyhyt ja näennäisen yksinkertainen vitsi perustuu jälkimmäisen, kaksisanaisen
lauseen vaihtoehtoisiin merkityksiin. Hai on kalalaji, ja sensei on eräänlainen mentori. Tämän
lisäksi pitää huomata, että kalan saamisella voi olla myös haittapuolia, ja että sei on toinen
kalalaji. Täten jälkimmäinen lause voisi helposti muuttua muotoon “haisen seiltä”. Vitsin
keskiössä on siis lause, joka koostuu kolmesta osasta: “Hai”, “Sen” ja “Seiltä”. Painottamalla näitä
eri tavoilla on saatu aikaan kaksimerkityksinen kokonaisuus, mikä on hauskaa.

6. Tässä kohtaa lukijan piti muistaa jotain sekä biologian että fysiikan tunneilta. Pii on
puolijohde, ja naava on jäkälälaji. Piinaava taas on adjektiivi, joka kuvaa tuskallista tai hankalaa
tekemistä, mitä piin muokkaaminen orgaaniseksi aineeksi varmasti olisi.
8
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7.

Tässä vitsissä luotetaan siihen, että lukijat ovat kuulleet Susikoira Roi -vitsejä. Mikäli näin
ei ollut, kotieläimen ja “roin” yhteys jäi varmasti epäselväksi. Tätä kohtaa lukuunottamatta vitsi
oli melko triviaali, sillä kola on edelleen virvoitusjuoma ja kolarointi seuraa auton hallinnan
menettämisestä.

8. Kuten monet varmasti tietävät, Apple on teknologiayritys, jonka tuotteet ovat usein
nimeltään i-alkuisia. (ks. iPhone, iMac…) Tässä i-alkuisuus muuttaa sanan merkitystä, ja
syyslomasta on tullut isyysloma. Tämän vuoksi vitsin alkuosassa on mainittu työntekijän
sukupuoli, sillä naiset eivät käy isyyslomalla, vaan heillä vastaava vapaa tunnetaan äitiyslomana.
9.

Toinen päätoimittajista taas on nimeltään Juuso Ikola, ja tämä vitsi, vaikkakin rakenteeltaan
hyvin erilainen kuin edellinen päätoimittajavitsi, on myös nimeen perustuva sanaleikki. Jos
hänen nimensä painottaa hieman eri tavalla, saadaan aikaan kyseinen puhekielinen ilmaisu,
jossa kola on virvoitusjuoma, “juu” osoittaa myöntämista ja soiminen on ääntä.

10. Monet saattoivat kompastua tämän vitsin kohdalla, sillä toisin kuin suurin osa vitseistä,
tämä oli kolmitasoinen. Ensinnäkin vitsissä implikoidaan, että kylänvanhin on osallistunut
siivoamiseen ja “puunannut” toteemipaalun pään. Toisaalta koska toteemipaalut valmistetaan
puusta, on mahdollista tulkita jälkimmäinen lause myös niin, että toteemipaalun pää on jo
alun perin muotoiltu kylänvanhimman kasvojen muotoiseksi, jolloin se olisi “puu-naama”.
Tähän tulkintaan perustuu myös vitsin kolmas taso. Kasvojenkohotus tunnetaan yleiskielessä
uudistavana ja nuorentavana toimenpiteenä, joten siivoamista voisi ajatella kylän
kasvojenkohotuksena. Tämä voidaan kuitenkin rinnastaa myös siihen, että toteemipaalun
pääksi on nostettu juurikin nuo aiemmin mainitut kylänvanhimman kasvot.
11. Parhaat vitsit yhdistelevät materiaalia eri lähteistä ja vaativat laajaa yleistietoa. Claude
Monet (1840-1926) oli taidemaalari, joka tunnetaan esimerkiksi impressionismin isänä.
Toisaalta laama on tunnettu kuormajuhtaeläin, ja hiekkaan juuttunut kuormajuhta täten
maa-laama. (väliviiva lisätty selvyyden vuoksi) Lisätään vielä se, että “monet” on suomenkielinen
useita tarkoittava sana, ja saadaan kombinaatio maalaamisesta, maalaamasta, Monetista ja
monista. Tämä on puettu idiomaattiseen lausemuotoon yllätysmomentin säilyttämiseksi vitsin
loppuratkaisua ajatellen.
12. Tässäkin lehdessä on artikkeli, jossa hallitus esittäytyy. Toisenlainen hallitusesittely
saadaan kuitenkin ajattelemalla, että kyseessä on ollut pelien sijoittaminen eri halleihin, eli
“hallitus”. Sana on muodostettu samalla tavalla kuin esimerkiksi sana “pussitus”, joka tarkoittaa
tavaroiden laittamista pusseihin. Kun lisätään taho, joka esittelee tekemäänsä “hallitusta”,
saadaan aikaiseksi lehden toinen hallitusesittely.
13. Tämä vitsi aiheutti hämmennystä jo yleensä huumorin harjalla ratsastavan toimituksemme
keskuudessa. Vitsin pituudesta johtuen voi olla hankalaa löytää siitä huumorin kannalta
oleelliset kohdat. Tässä täytyy muistaa, että Ikea on huonekaluliike, joka valmistaa muun muassa
laatikostoja ja lipastoja. Nämä huonekalut tulee tyypillisesti kasata itse. Vitsin ymmärtämisen
sudenkuoppa saattoi syntyä, jos lukijalta meni ohi se, että päähenkilönä esiintyvä mies menetti
Ikean vuoksi vaimonsa. Tällöin Ikea joutui miehen vihan kohteeksi, ja vitsin viimeisessä sanassa
huomataankin, että mies “laati koston”. Vitsin suuri ansio on se, että miehen kosto on onnistuttu
piilottamaan melko hyvin, eikä Ikea välttämättä huomaisi sitä tästä lauseesta, mikä tietenkin
lisäisi koston onnistumisen todennäköisyyttä.

9
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H A LLITUS
2 017

Uusi vuosi tarkoittaa myös uutta hallitusta. Jotta killan uusi edustus ei jäisi liian kylmäksi ja
etäiseksi, otti S’napsin uusi toimitus asiakseen perinteiseen tapaan selvittää, minkälaisia persoonia
alkaneen vuoden kokouksissa oikein istuu pöhisemässä. Uuden vastapainoksi on myös hyvä
toisinaan olla jotakin vanhaa. Tämän vuoksi toimituksemme päätti koota yhteen menneiden
vuosien hallitusesittelyiden parhaat kysymykset.
Uusien vastausten lomaan on koottu myös parhaat palat vanhojen hallituslaisten vastauksista.
Osaatko yhdistää lainaukset oikeisiin henkilöihin?

1. Mitä olet saanut elämässäsi aikaan? (2008)
2. Mitä Inkubiossa tapahtuu vuonna 2029? (2009)
3. Mikä on parasta, mitä voi tehdä vaatteet päällä? (2011)
4. Kerro unilelustasi. (2012)
5. Mitä pysyviä vaikutuksia kuvittelet killalla olevan sinuun? (2013)
10

kuvat: Juuso Ikola ja Rosa Penttinen / kollaasi: Veera Itälinna

Missä puheenjohtajan nuijaa säilytetään? (2015)
Nuija etsii vielä vakituista paikkaa.

“Tänä vuonna kilta
tulee iholle, harrastaa
ihmiskauppaa ja kertoo
enemmän huonoja vitsejä
kuin ikinä aikaisemmin!”
				 - 2012
Tuomas Poutanen / PUHEENJOHTAJA
1.
Ehkä minä itse olen suurinta, mitä
olen saanut aikaan. Itseni kehittäminen on
loputon tie, mutta sen seuraaminen on hyvin
kiinnostavaa. Päivittäin saa jossain muodossa
pohtia, mitä voisin tehdä paremmin, miten
voisin olla parempi itseni. Mikä on minun
lopullinen muoto (pun intended) vai onko sitä?
Toivottavasti kiltavuosien aikana saan myös
jotain konkreettista aikaan :)
2.
Inkubio
täyttää
25v!
Juhlavuosi
on toivottavasti mahtava ja osallistaa
alumneja niin, että voin itsekin olla
näkemässä mitä meidän rakkaasta killasta
on tullut. Vuonna 2029 Inkubio on Suomen
terveysteknologiaskenen tunnustama toimija,
joka järjestää alan ammattilaisia yhdistäviä
tapahtumia. Opiskelijoiden keskuudessa
Inkubio tunnetaan edelleen biopallona,
ahkerien ja taitavien opiskelijoiden kotina sekä
yhteistä hyvää kunnioittavana järjestönä.
3.
Laulaminen. Tosin se on mukavaa myös
ilman vaatteita. Pöhiseminenkin on kivaa.
4.
Kyseinen laatta auttaa säännöllisesti
epätoivon hetkellä muistamaan, että joku
halusi juuri minut hoitamaan meidän yhteisiä
asioita.
5.
Hyvin paljon vaikutuksia varmasti. Eniten
kilta opettaa, niin itsestä kuin myös omasta
alasta. Ja killasta sain korvaamattomia ystäviä.

Toni Pellinen / SIHTEERI
1.

Oispa elämä

2.

Kyborgeja

3.

Ampua tykillä

4.

Sen nimi on viiksi

5.

Altistumisaika lähestyy ääretöntä

Miten jatkaisit virkaasi, jos oikea kätesi murtuisi
ja se kipsattaisiin? (2014)
On sitä ennenkin vasemmalta kokeiltu

“Uskon varmistavani,
että Paavo Väyrynen
valitaan paaviksi ja koko
katolisesta maailmasta tulee
keskustalainen.”
				 - 2013
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“En ole kadulla hakkaamassa
mummoja, kun joudun olemaan
hallituksen kokouksissa.”
			
- 2013

Petra Ekroos / RAHASTONHOITAJA
1.
Kaksi
murtunutta
luuta,
speksin
mikserin pitch efektien presetit ja pian uuden
laskupohjan killalle.
2.
Inkubiittien
aloittamat
startupit
menestyvät ja ovat Bio Partnereita, jolloin killan
talous kukoistaa ja maksubufferi ei ole koskaan
tyhjä. Fukseja on paljon ja olemme edelleen
yksi Otaniemen aktiivisimmista killoista.
Lihankulutus on vähentynyt huomattavasti
”Söisitkö sinä Maikkia?”-kampanjan avulla, ja
killan yhteinen hiilijalanjälki on merkittävästi
(p<0.05) pienentynyt.
3.

Koodata. Laulaa. Syödä.

4.
Se on kirjava Ikeakäärme, jonka toinen
silmä on jäänyt jonnekin matkan varrelle
muuttaessa.
5.
Tulen aina korjaamaan sanan ”punaruskea”
kirjoitusasun punarusekaksi. Ilman kiltaa en
myöskään olisi oppinut juomaan kahvia.

Rahat vai kolmipyörä? (2015)

Ota rahat, sijoita ne, hanki ihan sairaan siisti
kolmipyörä jossa on vähintäänkin viisi pyörää.

“Matematiikka on kaunista.
Matemaatikot harvemmin.”
			
- 2011
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Janina Niiranen / OPINTOMESTARI
1.
Olen
ponnistanut
Itä-Helsingin
ghetosta hyvän lukion kautta hyvään
opiskelupaikkaan ja samalla pysynyt aktiivisena
vapaaehtoistoiminnassa.
2.
Jospa viimeinkin lehmä osaisi lentää.
Ainakin Bio Partners -taulu on täynnä ja rahaa
tulee ovista ja ikkunoista.
3.
Keksin monta kivaa asiaa, joita voi tehdä
sekä vaatteet päällä että ilman vaatteita. Tällä
hetkellä paras asia, joka olisi kovin ikävää ilman
vaatteita, on luistelu.
4.
Nykyään en oikein omista unileluja
tai ainakaan en nuku niiden kanssa.
Lapsuudessa mulla oli unileluna metrin
mittainen marsupilami, jonka isoveli oli
voittanut huvipuistopelistä. Marsupilami oli
tosiaan about saman mittainen kuin minä
silloin pienempänä ja valtasikin hyvin puolet
sängystä. Nukuttiin marsupilamin kanssa
joka yö lusikassa enkä koskaan saanut olla
pikkulusikka. Marsupilamin nimi muistaakseni
vaihteli lapsuuden ihastuksien nimien mukaan.

5.
Paljon. Huomaan jo nyt kuinka paljon
rohkeampi olen ilmaisemaan mielipiteitäni
ja edelleen yllätyn kun saan mielipiteistäni
tai
tekemistäni
asioista
positiivista
palautetta. Killan tehtävistä saan varmasti
paljon korvaamattomia ryhmätyötaitoja ja
organisointikykyä. Toivon myös, että killan
kautta saadut samanhenkiset ihmiset pysyvät
ystävinäni pitkään valmistumisen jälkeenkin.

Kerro miten aiot parantaa opintotoimikunnan
mediaseksikkyyttä vuoden aikana. (2016)
En
koe
tarvetta
opintotoimikunnan
mediaseksikkyyden parantamiselle. Jos tällä
kuitenkin tarkoitetaan killassa näkymistä
eikä mediassa näkymistä, uskon, että kaikki
opintotoimikunnan järjestämät tapahtumat
lisäävät opintotoimikunnan näkyvyyttä.

“Muistan kun syötiin
muurahaisia tarhassa. Silloin
olin vähemmän asiallinen.”
			
- 2013

Rasmus Ruohola / YRITYSSUHDEMESTARI

2.
Huhujen mukaan Apoptoosi XXV:ssä
esitellään
opiskelijavetoisen
projektin
lopputuotteena killan maskotiksi suunniteltu
lentävä lehmä. Julkistamistapahtuma, sekä sen
myötä Inkubio, saa kansainvälistä mainetta,
minkä jälkeen vain taivas on rajana, joskaan ei
tälle kyseiselle lehmälle.
3.
Kuumana kesäpäivänä viileään järveen
hyppääminen
4.
Tyynyni vieressä on vuodesta 2000 asti
uinunut Budapestissa tavattu pehmoinen
Pikachu, joka on jo ehkä hieman nuhruinen
mutta sitäkin rakkaampi. Hän myöskin kiersi
maailmaa kanssani ollessamme molemmat
hieman nuorempia.
5.
En kuvittele, vaan olen varma, että olen
kasvanut ihmisenä joka hetki fuksisyksystä
alkaen, ja että killan ajoista jää liuta elinikäisiä
ystäviä.

Kannattaako mitään edes yrittää? (2015)

Selviää varmuudella vain yhdellä tavalla,
yrittämällä itse. Tarvittaessa niin monta kertaa,
että onnistuu.

“Vuonna 2029 Inkubiolla on
oma lehmäfarmi, ja kaikille
paljon Aalto-jätskiä!
Ihan ilmaseks. Ja Aaltoströsseliä änd. Muut killat on
kateellisia. Athene saa tulla
kans.”
			
- 2009

1.
Top 3: kokenut omin käsin miltä tuntuu
lyödä niitti sormeen, kasvattanut yläasteluokan
tilavimmat keuhkot ja lukioluokan toiseksi
tilavimmat hiukset, sekä ryhtynyt biolaiseksi
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“Enemmän meikkiä, vähemmän
vaatteita.”
				 - 2016

Voiko viikkomaili olla ikinä sopivan mittainen?
(2016)

Oikeasti on ihan okei olla lukematta
viikkomailia kokonaan, jos se tuntuu liian
pitkältä. Otsikoita klikkailemalla voi selata läpi
vain itseä kiinnostavat tiedotteet, niin kuin
suurin osa toivottavasti tähän mennessä on
hoksannutkin. (Jos ei jaksa lukea edes otsikoita,
niin sitten voi kyllä syyttää vain itseään, jos
missaa kivat tapahtumat :-))

“Fuksit eivät ehdi edes tajuta,
mikä heihin iski.”
				 - 2013
Veera Itälinna / TIEDOTUSMESTARI
1.
Paljon henkilökohtaisesti merkittäviä
asioita, vähemmän niitä konkreettisia
materialistisia asioita joilla muille olisi suurta
merkitystä. Kerran kyllä kokosin vanhempieni
puolesta sellaisen Ikean kattolampun, joka
näyttää jättimäiseltä voikukkahahtuvapallolta.
Se oli kasvattava kokemus.
2.
Firmoilla, sukulaisilla ja inkubiiteillä
itsellään on vihdoin käsitys siitä, mitä BioIT on.
Inkubiolla on myös uudet nettisivut.
3.
Brunssi. Vähän kuin aamupala (päivän
paras ateria) mutta isommin, myöhemmin,
hitaammin ja skumpan kanssa. Hyvässä
seurassa tietty :)
4.
Sain
kaksivuotiaana
lahjaksi
koirapehmolelun, jonka nimi vaihtui varmaan
viikoittain sitä mukaa, kun keksin entistä
äklösöpömmän nimen.
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5.
Killan vuoksi olen potkinut itseni pois
mukavuusalueeltani uudelleen ja uudelleen,
ja siten oppinut ainakin sen, että omat rajat
on tehty venytettäviksi. Myöskin killan kautta
saadut korvaamattomat ystävyyssuhteet
yritän parhaani mukaan säilyttää loppuikäni.

Paavo Hietala / FUKSIKAPTEENI
1.
Suojellun näkymän kiltiksen parvelta
varastoimistoa kohti
2.
Suur-Inkubio täyttää 25 ja jatkaa
valloitustaan muihin Suomen yliopistoihin
3.
Valitettavasti en voi paljastaa lehdessä
jonka lukijoiden akateeminen ikä saattaa olla
alle 1
4.

Edeltäjäni on varsin pehmeä ja pörröinen

5.
Kuvittelen killan lisäävän pysyvästi
lihasmassaa ja parantavan suorituskykyä
vähähappisessa ilmanalassa

Kuinka hyvä olet käsittelemään peräsintä?
(2017)

Asteikolla jugurtista kermaviiliin asettuu
vastaukseni kohtaan tuorejuusto.

“Tavoitteena on hankkia oma
sukellusvene killalle.”
			
- 2011

Joel Arantola / SISÄ- JA ULKOMESTARI
1.

Kukas siitä kaikesta nyt kirjaa olisi pitänyt.

2.
Fuksit-14 juhlistaa 15-vuotista taivaltaan
fuksivuodesta, jee!
3.
Aamutakki on vaate? Right? Muahahaa!
Istua saunan jälkeen kuistille katselemaan
maailmankaikkeutta ja puhumaan syntyjä
syviä.
4.
Sen on sininen lammas nimeltä Päkä.
Laivan infopiste luuli sitä nalleksi mikä se
selvästi ei ole.
5.
Olen huomattavasti sosiaalisempi ja
avoimempi kuin aikoinaan.

Pidätkö kielesi mielummin sisällä vai ulkona?
(2014)

Tapaan pitää kieltäni samassa tilassa kuin
loppua kehoani.

“Lisätään tekniikkaa myös
lemmikkeihin, jolloin
esimerkiksi koiran ja
jääkaapin yhdistämällä
kylmän oluen voisi aina
kutsua luokseen.”
				 - 2014

Karoliina Lehtinen / ISÄNTÄ
1.
Yksi monista hienoista saavutuksistani
on Taru sormusten herrasta -elokuvien
katsominen niin monta kertaa, että osaan
repliikit käytännössä ulkoa.
2.
Suur-Inkubio on valloittanut ELEC:in ja
SIK sekä AS ovat lakanneet olemasta. Inkubiitit
myös lentävät lehmillä kylästä TUAS:lle, jota
silloin kutsutaan Bio-taloksi.
3.
Vaatteet päällä voi syödä jäätelöä myös
talvisin. Parasta. Ei edes tule liian kylmä.
4.
Unileluni on gepardipehmolelu. Nimesin
sen Sabriinaksi vanhan kissani mukaan.
Gepardit ovat siistejä.
5.
Voin
väittää
muuttuneeni
hyvin
paljon liityttyäni Inkubion perheeseen.
Väitän myös, että pysyvinä sivuvaikutuksina
tarttuu mukaan myös monta kaveria.
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Heräät killan varastolta kahden rattoseuralaisen
välistä sotkettuna kermavaahtoon. Mitä on
tapahtunut? (2016)

Olen rattolaisten kanssa ollut varastolla
siivoamassa, kun meille on yllättänyt
vastustamaton
makeanhimo.
Onneksi
edellisestä
tapahtumasta
on
jäänyt
kermavaahtoa, joka lähtisi joka tapauksessa
varastolta ja pidämme kermavaahtotauon.
Varaston valaistus on tunnetusti vähintäänkin
epäluotettava ja yksi meistä kompastuu
jatkojohtoon, jolloin varasto menee pimeäksi.
Loppu onkin hämärän peitossa, mutta tiedän
vain, että jalkani alla oli kermavaahtoa,
kaaduin jotakuta päin ja joku kompastui
minuun. Samassa me kaikki kaaduimme päin
hyllyä, ja hyllyllinen kermavaahtoa ja muita
ruoka-aineita kaatui päällemme. Tälli vei tajun
ja heräsimme vasta, kun toinen Isäntä saapui
paikalle hämmästyneenä.

“Tottelen myös nimikettä
Neiti Tapahtumatoimikunnan
Puheenjohtaja Neiti.”
			
- 2009

4.
Muutama vuosi taaksepäin bongasin
Stockmannin lehdestä suloisen Pentikin poron,
jota toivoin äidiltäni joululahjaksi. Joulu tuli ja
sain pehmeän paketin, jonka sisältä paljastui
pieni vaaleanruskea poro. Hänet ristittiin
Nuutiksi. (P.S. Nuuti on jopa päässyt sitsaamaan
pikkujoulusitseille 2015.)
5.
Pysyvä vaikutus on ainakin rakkaus
Robinia ja nautaeläimiä kohtaan.

Heräät killan varastolta kahden rattoseuralaisen
välistä sotkettuna kermavaahtoon. Mitä on
tapahtunut? (2016)

Selkeästi olemme olleet rattolaisten kanssa
siivoamassa killan varastoa, jolloin toinen
rattolainen
on
ehdottanut
kaakaoita
kermavaahdolla! Siivoaminen on käynyt
lopulta niin rankaksi, että olemme nukahtaneet
varastolle, jolloin kaakaomukit ovat kaatuneet
päällemme.

“Mun piti myös saada viime
jouluna joululahjaksi oma
norsu, mutten saanutkaan.
Olin keränny sitä varten
paljon pähkinöitä Alvarin
salaateista. :(”
			
- 2011

KESKIVERTOHALLITUSLAINEN
Anniina Savolainen / ISÄNTÄ
1.
Kuorin omenan kuoren, niin että kuori
pysyi yhtenäisenä.
2.
Vuonna 2029 Inkubio on Otaniemen
suurin kilta.
3.
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Syödä lettuja.

Syntynyt 12.6.1995
Kodin etäisyys kiltahuoneesta 1,13 km
Syntymäpaikan etäisyys 69,25 km
Opintopisteitä 95

S’napsin 1/2017 lukijalahja
”Olen aina pitänyt rahasta, sen takia alun perin
hakeuduinkin yliopistoon ja vielä teknilliselle alalle.”

LÖYTYNYT: Motivaatio
S’napsi haluaa osaltaan olla tukemassa kaikkien
lukijoidensa opiskelua, nopiskelua ja muitakin tsemppiä
vaativia vaativia hankkeita
Kun jaksaminen on rankkaa ja kissat koiria, vilkaise
tätä julistetta
Kyllä se siitä! :)

”Vihdoin minulla on hyvä syy valita
tulevaisuuteni, ja mikä tärkeintä,
valmistumiseni kannalta tärkeimmät
kurssit”

”Ensimmäistä kertaa eläessäni tunnen
intohimoa uuden oppimista kohtaan”
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”...on siinä jotain perverssiä että yliopisto
ajattelee hitaan opintojen etenemisen johtuvan
ulkoisen motivaattorin puutteesta - - voiko
julkisoikeudellinen laitos olla narsisti?”

bio-di jatkokaudelle espoon kaupunginvaltuustoon!

espkououluu

Kuntavaalit

kaikille

9.4.2017

Ennakkoäänestys

29.3.-4.4.2017
www.saarahyrkko.fi
SaaraHyrkko
saarahyr
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Vihreät De Gröna

Mainoksen maksaa ehdokas.

saara
hyrkkö

“Kutosen jälkeen tulee aina ykkönen”
“Vastakkainen luku tulee varmaan joka toinen naksu”
“Joo siis joku aasi oli tätä joskus kokeillu”

S’napsin suuri

KIMBLEANALYYSI
Paavo Hietala ja Topi Hämäläinen

Otaniemen kimblekulttuurin ja
lautojen ympärillä kuultujen keskustelujen innoittamina me, kaksi
kiltamme KimbleSeurueen jäsentä,
päätimme tarttua huhupuheisiin ja
naksautella paperille tilastoja kuvun alle vangitun nopan liikkeistä.

Testauksen lomassa huomasimme esimerkiksi sen, että TUAS-talon toisen
alkuperäiskillan “jäykkäranne”-toimihenkilönimike ei ole aivan tuulesta
temmattu, sillä pitkäjänteinen ja nopeatahtinen naksauttelu vaatii vahvaa
käsivarren lihaksistoa ja tukikudosta.
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Inventaarion ja pikaisen kyselykierroksen jälkeen päädyimme suorittamaan mittauksemme kolmella eri-ikäisellä ja -kuntoisella pelilaudalla.
Koodasimme laudat länsimaisten aakkosten mukaisesti kirjaimilla A, B ja
C välttääksemme ylimääräiset oletukset kunkin laudan suorituskyvystä.
Kirjaimet valittiin satunnaisesti, ja kunkin kirjaimen ja laudan yhtymäkohdat ovat puhdasta sattumaa.

Ensimmäinen testilautamme, numero A, on osuvasti nimeltään Aliisa. Nimi on kirjoitettu käsin laudan valkoiseen pohjaan mustalla permanenttitussilla ja on tutkimusta sivusta
seuranneiden veikkausten mukaan edellisen omistajan oma
nimi. Tutkimusryhmämme ei keksinyt, miksi omistaja olisi
nimennyt laudan omalla nimellään. Sen noppakupua koristaa tiukasti kiinni pinttynyt ruskea substanssi, jonka tarkemmasta koostumuksesta ei ole tietoa. Epäilemme sen johtuvan
rankasta saunomisesta. Nappuloista mainittakoon, että tasan
50% kunkin värin edustajista on saanut muoviset oculukset
superioripuolelleen.

Testilauta numero B näyttää lieviä käytön merkkejä tasaisella
naarmuuntuneisuudellaan ja rasvaisuudellaan sekä lautaa ja
kuvun sisustaa peittävällä pölykerroksella. Laudan verrattain
vähäiseen käyttöön saattaa olla syynä omistajansa diskriminoiva suhtautuminen K-kirjaimella alkaviin lautapeleihin.
Noin 625 nanometrin aallonpituutta heijastavista nappuloista
yksi ei heijasta valoa 625 nanometrin aallonpituudella. Tarkemmat tutkimukset osoittavat, että kyseessä on mediaalirotatoitunutta ilmastointiteippiä.

Kolmas lautamme koki vain muutaman resetointinaksun ennen testin suorittamista. C:n tiukahkot naksautusäänet lähes
koskevat lautavanhuksiin tottuneiden kimblistien korvia.
Puhtoisuuden ja napakan äänen lisäksi erikoista on kotipesien
painatukset, sillä klassisten hjembo-hjembo-kotipesä-hembo
-tekstien tilalla on vain mustaa. Pelin alkaessa nappuloiden
alta paljastuu mökkisymbolit, joita ei ole aikaisemmin ollut
laudoissa. Myös miinaruutujen start-lähtö-start-start -tekstit
on korvattu menosuuntaan osoittavilla nuolilla.
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Lautojen salaisuudet paljastava menetelmämme on naksauttaa jokaista lautaa 500 kertaa ja kirjata jokainen silmäluku Exceliin. Analysoinnissa hyödynnämme Exceliä ja nopeasti kyhättyä python-ohjelmaa joka
lajittelee tulokset niin yksittäisen silmäluvun kuin kahden peräkkäisen naksautustuloksen perusteella.
Nollahypoteesimme on, että
1. Naksautusten tulokset jakautuvat tasaisesti koko kirjolle, eli jokainen nopan tahkoista
osoittaa ylöspäin todennäköisyydellä 1/6 tai 0,166.
2. Pop-o-MaticTM:in ei myöskään pitäisi suosia edellisen tuloksen vastapuolta, eli
lopputuloksen todennäköisyyden ei pitäisi riippua pohjalla olevasta tuloksesta.
Pseudoempiirisen kokemuksen perusteella on kuitenkin todettava, että nollahypoteesin toinen lause
ei välttämättä pidä paikkaansa. Tämä olkoon vaihtoehtoinen hypoteesimme jälkimmäiselle kohdalle.
Ensimmäisen kohdan vaihtoehtoinen hypoteesi on, että laudat ovat epäreiluja.

Oheiseen taulukkoon on merkitty koostetut
testitulokset. Ensimmäinen sarake kertoo
minkä silmäluvun tai silmälukuparin summa toiseen sarakkeeseen on laskettu. Kolmas
sarake kertoo kunkin luvun tai lukuparin todennäköisyyden. Silmälukuparien tapauksessa todennäköisyys on laskettu siten, että parin
lukumäärä on jaettu parin ensimmäisen numeron esiintymismäärällä, eli kansantajuisemmin “Millä todennäköisyydellä tulee yksi
kun pohjalla on kutonen”.
Laskimme jokaiselle laudalle kaksi X2-jakaumaa yksittäisten silmälukujen ja vastakkaisyhdistelmien “reiluuden” testaamista varten.

Otamme ensin käsittelyyn yksittäisen tulokset
lautojen yleisen tason määrittämiseksi. Kaikki
laudat pääsevät lähelle täydellisen nopan odotusarvoa, joka on 3,5. Yksittäisten numeroiden todennäköisyydet eivät myöskään poikkea
oletetusta 1/6 muutamaa prosenttiyksikköä
suuremmin. 500 naksautusta lautaa kohden ei
välttämättä ole riittävä määrä täydellisten jakaumien aikaansaamiseksi, mutta erot eivät ole
riittävän suuria nollahypoteesin hylkäämiseksi.
Mainittakoon, että X2-jakauman kriittiset arvot Yhdysvaltalaisen National Institute of Standards and Technologyn käsikirjan mukaan ovat
90%, 95% ja 99% luottamustasoilla ja 5 vapausasteella 9,236, 12,833 ja 15,086.
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Silmälukujen jakautuminen tasaisesti:
Lauta A:
Odotusarvo: 3,506
X2-testisuureen arvo: 7,840
p-arvo: 0,165
Tuomio: Odotusarvo lähimpänä oikeaa,
lauta on melko reilu mutta silmäluvun 4
frekvessi 103/500 on melko epäreilu.
Lauta B:
Odotusarvo: 3,54
X2-testisuureen arvo: 4,528
p-arvo: 0,476
Tuomio: Bertta pääsee kaikista lähimmäksi klassista “fifty-fifty”-todennäköisyyttä
hylkäysvirheen suhteen. Reilua peliä etsivien kannattanee pelata tällä laudalla.

Mielenkiintoisempi tulos on piilotettuna toiseen kategoriaan, eli vastapuolten
naksautusmääriin ja -todennäköisyyksiin. Viidakon viisauksien mukaisesti
nopan vastakkaisilla puolilla olevat silmäluvut edustavat paritilastoissa. Tämän
voi observoida suoraan tilastoista ilman
edistyneempää matematiikkaa, mutta pitääksemme hattuvakiot ja epätieteellisen
mutuilun poissa tieteellisestä artikkelistamme laskemme edelliskohdan tapaan
testisuureet. Reiluimmallakin laudalla parien testisuure on yli 19- ja p-arvo yli tuhatbiljoonakertainen yksittäisten lukujen
vastaaviin tuloksiin nähden.

Lauta C:
Odotusarvo: 3,638
X2-testisuureen arvo: 7,192
p-arvo: 0,207
Tuomio: Uusin ja kirein lauta antaa selvästi
suurempia silmälukuja kuin verrokkinsa.
Odotettavissa paljon triploja ja quadroja.
Laudan kutosfrekvenssi f=104/500 nappaa
paikan artikkelin kärjessä.

A-Laudan silmälukujen todennäköisyydet
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Vastakkaisen silmäluvun todennäköisyys, A-lauta
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B-Laudan silmälukujen todennäköisyydet
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Vastakkaisen silmäluvun todennäköisyys, B-lauta
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C-Laudan silmälukujen todennäköisyydet
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Vastakkaisen silmäluvun todennäköisyys, C-lauta
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Silmälukuparien jakautuminen tasaisesti:
Lauta A:
Vastapuolen keskimääräinen todennäköisyys: 0,35
X2-testisuureen arvo: 101,023
p-arvo: 3,22*10-20
Tuomio: Tulos on selkeä ja lainvoimainen. Laudan
todennäköisyys vastakkaispareille on koejoukon
suurin ja tilastollisesti merkittävin.
Lauta B:
Vastapuolen keskimääräinen todennäköisyys: 0,33
X2-testisuureen arvo: 87,645
p-arvo: 2,1*10-17
Tuomio: A-lautaan verrattuna hieman vähemmällä kulutuksella selvinnyt B ei anna merkittävästi
eroavia tuloksia, vastakohdat täydentävät parisuhdeoppaiden sanoin toisiaan tälläkin laudalla.

Lauta C:
Vastapuolen keskimääräinen todennäköisyys: 0,22
X2-testisuureen arvo: 14,88157
p-arvo: 0,011
Tuomio: Uusin lauta yllättää erikoisen korkealla
p-arvollaan jonka mukaan konservatiivisen 99%
merkitsevyystason käyttäjän tulisi pitää nollahypoteesi voimassa. ‘95-jääkiekkomestaruuden
inspiroimina toteamme kuitenkin, että käytämme
95% merkitsevyystasoa ja lauta antaa muiden tapaan imaginäärilautaa enemmän vastakkaisia silmälukuja.
Esittelemämme tulokset tukevat aiempia olettamuksiamme. Pop-o-MaticTM jakaa yksittäisiä
silmälukuja suurin piirtein tasaisesti, mutta edellisellä silmäluvulla on vaikutusta uuden naksautuksen tulokseen. Perinteinen kutos-ykkönen ei
vaikuttaisi olevan erityistapaus tuplista puhuttaessa, sillä jokaisella laudalla on ainakin kaksi silmälukuparijärjestystä jotka ovat todennäköisempiä
kuin kuusi ja yksi.
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S’napsi 50 vuotta sitten – Reikäpojan päiväkirja
Teksti: Juhana Kuumeri
Kuvat: Ella Hakala

12.9.1966
Tänään olen innoissani, sillä oli ensimmäinen päiväni TKK:n uudessa ”elämäntietotekniikan” jaostossa. Tapasin mentorini
ja alan ainoan edustajan Maikin ja
hän onkin aikamoinen pakkaus. Hädin
tuskin olimme kätelleet, kun hän oli jo
luennoimassa ihmiskunnan tulevaisuudesta, koneista ja elämästä. En vielä
ymmärrä sanaakaan hänen puheistaan,
mutta myönnän olevani haltioitunut
hänen visioistaan. Vaikka olenkin tällä
hetkellä hänen ainoa oppilaansa, uskon
jo nyt alamme suureen tulevaisuuteen.
Kävimme toiminnallemme tarkoitetussa
”huoneessa”, jonka TKK oli ystävällisesti
meille järjestänyt uudesta päärakennuksestaan. ”Se ei ole suuri, mutta riittävä”,
ilmaisi Maikki asiasta. Huone oli täynnä
papereita ja kaikenlaisia näpertelyvälineitä, mutta minun huomioni kiinnittyi
heti puolet huoneesta täyttävään
huippumoderniin transistorilaatikkoon.
Tämän tornin ohjaamista varten minut
oli valittu uuteen tehtävääni. Odotan
innolla työskentelyni alkua Maikin
kanssa.

26

26

27.3.1967
Huomaan kyllä, että työskentelyni
elämäntietotekniikan parissa on
muuttunut jossain määrin epäterveelliseksi ja pakkomielteiseksi. Kulutan
lähes kaikki päiväni ”huoneessa” ja
ainoa sosiaalinen yhteyshenkilöni on
Maikki, mutta hän on istuttanut minuun
hänen näkemyksensä vahvasti ja teen
mitä vain hänen vuokseen. Hän kutsuu
minua ”Reikäpojaksi”, sillä tehtäväni
on muuttaa hänen visionsa rei’iksi
korteissa, joita ”koneemme” pystyy
syömään. En ole vieläkään tottunut
hajuun, jonka koneeseen yhdistämämme
naudat ovat tuoneet mukanaan. Myös
niiden ammunta häiritsee jo valmiiksi
väsyneessä tilassa olevaa keskittymistäni. En ole aivan varma koneen
tarkasta tarkoituksesta, mutta uskon
Maikin ohjeisiin.
Käymme öisin Eino Leinon patsaalla
nappaamassa muutamia hihhuleita
kokeitamme varten. Houkuttelemme
heidät huoneeseen ”viherjuurella”,
joka myös pitää heidät taantuneessa
tilassa, kun yhdistämme heidät
koneeseen. ”Jollain tavalla meidän on
tehtävä näistä hipeistä kunnon kansalaisia, ennen kuin on liian myöhäistä.”,
mainitsee Maikki usein sulkiessaan
huoneen oven. Hänellä on myös tapana
kiittää minua työpäivän päätteeksi
taputtamalla päälakeani ja sanomalla:
”Hyvää työtä, Reikäpoika.” Pelkästään
tuon eleen antaman energian avulla
pystyn viettämään ne kaikki unettomat
yöt joita toimeenkuvani vaatii.

13.5.1967

Tunsin neekerinpiston vatsassani.
Oliko kaikki työmme ollut turhaa?
”Eivätkö nämä mukamas ”tieteilijät”
ymmärrä yksinkertaisimpiakaan
visioita, vaikka ne heille juurtajaksain selittää?! Heidän mukaansa
elämä ja kone eivät ole yhteensopivia!
Ettei työllämme muka ole tulevaisuutta tai tarkoitusta!”, Maikki
raivosi ja heitti joukon reikäkortteja
lattialle. Kysyin, eikö asialle voinut
tehdä mitään, mutta Maikki vastasi
päätöksen olevan lopullinen. Ymmärsin
nyt, kuinka suuren taakan Maikki oli
säästänyt minulta pitäessään asian
salassa tähän asti.

Katastrofi! Tänään kulkiessani
huonetta kohti havaitsin heti, että
jokin ei ollut kohdallaan. Ohitseni
taivalsi muutama ankean näköinen
mies, mikä oli hyvin epätavallista,
sillä minun ja Maikin lisäksi kukaan
ei ikinä vieraillut huoneessa. En
tietenkään laske hihhuleita vierailijoiksi. Kuulin heidän mumisevan
toisilleen: ”Tämä on kaikkien käytäntöjen ja arvojen vastaista!” ja ”Kuinka
tuo on päässyt mistään lautakunnasta
läpi?”. Huolestuneisuuteni lisääntyi,
mitä lähemmäksi huonetta kuljin,
sillä sitä selkeämmin kuulin Maikin
huutelevan jotain huoneesta.

Huomatessaan ahdistukseni, Maikki
kuitenkin rauhoittui ja alkoi
lohduttaa: ”Ei hätä ole tämän
näköinen, Reikäpoika. Maailma ei
nähtävästi ole vielä valmis sille,
mitä edustamme. Mutta kieltäjien ei
käy tulevaisuutta muuttaminen! Meidän
aikamme tulee vielä.” Hän nosti pääni
katsoi suoraan silmiini: ”Emme ehkä
selvittäneet nautojen ja hippien
yhtäläisyyksiä tällä kertaa. Nyt
siirrymme maan alle ja odotamme uutta
syntymistämme. Tuletko mukaani, Reikäpoika?” Ahdistukseni helpotti heti
ja nyökkäsin kyyneleet silmissäni:
”Seuraan sinua minne vain, Maikki!”

Avatessani oven, järkytyin. Huoneemme
oli aivan sekasorron partaalla.
Kaikki naudat ja hipit, jotka olimme
niin vaivalla keränneet, olivat
poissa. Koneemme oli sammuksissa ja
vailla mitään, mitä siihen yhdistää.
”Ai, Reikäpoika! Katsos mitä nämä
naiivit pirulaiset ovat meille
tehneet!” Maikki oli selvästi humaltunut. ”Meidät lopetetaan ja aiotaan
jättää historian lehtien väliin!”.
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AN (ALMOST) ACCURATE
ACCOUNT OF MY
EXPERIENCE IN FINLAND
SO FAR
Christoph Hagen

Captain’s log - stardate 20160825
Witthout many impediments, I have arrived by
aircraft on foreign ground, and my mission
has officially begun. I am travelling light,
with only a backpack, with my additional
equipment being transported here later.

This will enable me to quickly escape,
should the inhabitants turn hostile. But
Captain’s log - stardate 20160824
Tomorrow my next endeavour begins. I was
selected by the consortium to gather a small
team, and to explore the largely uncharted
territory of Finland. This secluded region
high in the north was long marked uninhabitable for our species. But to the amazement
of many, it was recently discovered that an
indigenous, human-like species has existed
there for centuries, defying the cold and
darkness that rules this land. These people,
which call themselves Suomi, are known (if
they are known at all) by the civilised world
as the Finnish (or Finns). My mission will
be to go to the reportedly more civilised
region in the south, around their main
settlement Helsinki, to gather more information about this tribe, and to get familiar
with their customs. Initial reports from
previous explorers (if they returned) have
given conflicting reports: Some speak of
a culture very similar to our own, other
narratives paint a picture of tall, grim

people living naked in unbearably
hot wooden houses together with
reindeer. I will have to see for myself
which details are true.
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my first impression was quite positive. Fortunately I arrived while their “warm season” is
still lasting (it would be inappropriate to call
it summer), so I could at least enjoy the sun
for a while longer. Surprisingly, the journey
to my temporary residence was pleasant,
as their infrastructure is similar to what I
know. They seem to have adapted quite well
to our way of life, and many of them speak the
common tongue. One strange thing I already
encountered: They seem to like our alphabet
quite a lot, many signs and buildings feature
collections of letters, but the “words”

can only be described as gibberish,
containing way too many vowels. My

first interpersonal contact was with an older
woman, who (without me asking) helped me
find my way. Overall, the locals seem to be
very helpful, but it seems to be custom not to
smile. I will have to adapt to that, if I want to
blend in.

Captain’s log - stardate 20160902
My first week has passed, and I have reunited
with my fellow colleagues, who will accompany
me for a while on this journey. We have been
introduced to the educational facilities here,
and we are quite satisfied with what we can
see. It will be a valuable asset to our further
research. From what we can observe so far,
the typical “teekkari” (which must be their
name for students) seem to be less interested
in educating themselves, and indulge more

in playful activities and excessive
consumption of alcoholic beverages.

This behaviour seems to be tolerated or even
encouraged by the administration. For many
of these events, the indigenous adolescents
wear what we are assuming is traditional
garments, a full body costume which they
call “overalls”. Each of these has a specific
colour, depending on which small tribe he or
she belongs to. To establish their dominance
over younger tribe members, older students
collect stickers from their many drinking
events, and attach them to their costumes.
In addition, some of them decorate their

clothing with various accessories in
order to attract mating partners. I will

investigate these strange customs further
from the inside, and I have chosen one of
these tribes as my own: Inkubio.

Captain’s log - stardate 20161010
Several weeks have passed, and I was
unable to report back for a while, since
my time is consumed by my studies and
by my effort to socialise with my fellow
tribesmen. The harsh conditions here
and the constant fight for survival

has made these people somewhat
reserved. While they can be a quite

merry folk amongst themselves, some of
them seem a little uneasy upon meeting
foreigners. And although most of them are
well versed in the common tongue, many
appear reluctant to speak it. In order to
understand more of their communications,
I decided to learn the native language.
So far, my progress is limited. While
the written form is less elaborate than
initial investigations led to believe, verbal
communications completely elude me. My
best description of an acoustic equivalent
would be cartoon characters speaking
gibberish. One of my colleagues
describes it instead as “verbal diarrhea”.
As I continue my mission, I look into the
future with anxiety: The last remnants of
a warmer time have gone, and cold and
darkness are slowly starting spreading.
Winter is coming.
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Captain’s log - stardate 20161215

Captain’s log - stardate 20161123
As most of the day is covered in darkness,
the mood of my comrades worsens. Even
during daylight hours, the sky is covered
with thick clouds, leaving us in twilight.
While we do our best to keep our spirits up
through sports and communal gatherings,
many teammates show first signs of what
we now call “Finnish ambience disorder”:

We have reached the final week of the first
stage of our mission. All members of our team
are still alive, although some barely. We have
to finish some last tests, and then it is time for
some well deserved time back home with our
families. For some of us it will be a journey
with no return, they will continue their
work in other places. But many will return,
and finish what we started here. Now that the
darkest times are behind us, we look towards
the future with new hope. There is still much
to discover.

elevated need of coffee, reluctance to
smile, and eagerness to sit naked in hot,
steamy places. The medical advice from our
doctor is to increase alcohol consumption
to counteract the impact of the climate.
He too might be suffering from mental
disorders now. And even though we tried his
approach, many of us are now repulsed by

the alcoholic beverage which they call
beer here (which has only faint similarities to what we call beer). Unfortunately
our financial resources are limited, and I
have recommended some of us to return to
warmer countries once our first assessment
here is finished.

Captain’s log - stardate 20170110
Upon my arrival back in Helsinki, I was greeted
with terrible meteorological conditions, as
if the weather wanted to say: “The worst is
still to come”. But with the winter solstice
behind us, even that can’t get my mood down.
There is also good news to report concerning
my efforts to integrate with the other guild
members: I am on track to getting my very
own Teekkari-Cap, which will establish
my rank in the community. Furthermore
I’m joining the S’napsi committee, which is
responsible for the publication of a magazine,
apparently mostly containing bad jokes.

I will further report in the following
weeks of my progress.
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”Silloin kun minä olin fuksi...”
Petra Ekroos
0. Nimi ja fuksivuosi?
1. Olitko kilta- tai yhdistysaktiivi? Mitä virkoja olet pidellyt hyppysissäsi?
2. Telegram valloitti Otaniemen opiskelijapiirit vuonna 2014. Mikä oli oman aikasi ensisijainen
pikaviestinkanava?
3. Kandiuudistuksen (2013) jälkeen inkubiittien kandikursseista tuli yhteneviä muiden
sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoiden kanssa ja pääaineet poistuivat. Mikä oli aikoinaan
se paras kurssi? Tai paras proffa?
4. Dipolin remontin ansiosta ’14-vuosikurssi on viimeisin fuksivuosikerta joka on astellut sen
majesteettisilla käytävillä. Kerro paras Dipolimuistosi.
5. Kiltahuoneemme muutti syksyllä 2016 TUAS-talolle ja jaamme nyt keittiön SIKin kanssa. Jos
mietitään omia opiskeluaikojasi, mitä kaikkea piti nähdä sen eteen että sai kiltiksellä nauttia
kupin kahvia?
Olen Arto, vuoden 2007 fuksi.
Nykyään kirjoitan softaa itsestään ajaviin autoihin, tabletteihin ja
pelikonsoleihin NVIDIAlla. Ei ehkä biohommaa geneerisimmästä
päästä, mutta mulla on kivaa :-)
1. En ihan aktiivisimmasta päästä. Järkkäsin pikkujouluristeilyn 2007.
2008 olin Tiedotusmestari ja labratakkivastaava.
2. Itselleni ehdottomasti IRC. Bioporukkaa hengasi ainakin #bioit:llä,
#bioperkeleellä ja !inkubiolla. Kaksi ensimmäistä ovat kuolleet jo
kauan sitten, ja viimeisellä enää sinnikkäimmät irkkaajat idlaavat.
3. Varmaan Information Processing in the Brain. Tai ehkä jokin
Machine Learning -kursseista. Proffista Harri Ehtamo ja Harri
Hakula ovat jääneet mieleen pirteinä kavereina, joiden luentoja oli
viihdyttävää seurata.
4. Tämä on helppo! Pornopolkan tanssiminen Ropeconin tanssiaisissa.
5. Voi kun muistaisi. Kiltis oli hieman hankalassa paikassa useimpien kurssien osalta, joten kahvia
ei hirveästi edes tullut juotua siellä. Valkoinen sohva kiltiksen keskellä oli ehdottomasti paras paikka
lukemiseen, päivätorkkuihin tai pelaamiseen.
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Maija Nevala, 2005
1. Olin aikoinani mukana vähän
kaikenlaisessa yhdistys- ja kiltatoiminnassa, isoimpana hommana
ensimmäisen kiltavuoden pj:nä
2008.
Suurin perintöni on varmaankin se
esityslistaan lipsahtanut typo, jonka
takia killan haalari on punaruseka.
2. Paras ja käytetyin viestin oli tietysti
IRC. Jonkun verran keskustelua
käytiin myös uutis- eli nyyssiryhmissä. Molempia kuului toki käyttää
tekstipohjaisilla softilla, jotka pyörivät
jollakin silloisen TKK:n lukuisista
Unix-servereistä.
3. Oma lempparini oli sivuaineeseeni kuulunut Modernin analyysin
perusteet, joka jotenkin lopullisesti vakuutti minut siitä, että matematiikka on tosi siistiä.
4. Aika vähän Dipolissa tuli vietettyä aikaa muuten kuin opiskelijalounailla. Harvat opiskeluaikaiset
muistoni Dipolista liittyvät lähinnä sen epäeuklidisilla käytävillä eksymiseen.
5. Ennen kuin kiltiksellä päästiin keittämään kahvia, se piti hankkia ja remontoida käyttökuntoon. Tämä oli
pitkä ja talkootyöntäytteinen prosessi. Rahanpuutteen takia remontti tehtiin lattian asennusta myöten itse
ja luovasti soveltaen: esimerkiksi listat kiinnitettiin saumaussilikonilla, koska sitä saatiin jostakin ilmaiseksi.

Jaakko vallinoja. DI.
Olin 2010 sähköfuksi.
Lyhyt versio menee niin että mä totesin että piirianalyysi on paskaa ja aivot paljon mielenkiintoisempia
ja vaihdoin biolle.
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1. En ole ollut aktiivi muualla kuin teekkarispeksissä. Mikä tarkoittaa että mä olen ollut järjestämässä äänitekniikka suunnilleen joka toisessa
tapahtumassa
otaniemessä.
Kiltatoimintaan
osallistuin maksamalla jäsenmaksun. Muistaakseni
olin ollut yli vuoden inkubion jäsen ennen kuin
joku randomisti lisäsi mut killan sähköpostilistalle.

2. Kun minä aloitin maailma oli uusi ja mahdollisuudet rajattomat. Silloin viestimme ircillä. Tosin
siihen aikaan kosh kaatui suunnilleen kerran
viikossa joten koulun palvelimella pyörinyt irssi oli
vähän epäluotettava viestiväline.
3. Paras kurssi oli se mistä sai 5op tekemättä mitään.
Koska sitten sai opintotukea. Ehkä ohjelmoinnin
perusteet pythonilla. Se oli 5op yhteensä 5 tunnin
työllä mukaan lukien tentti. Oikeasti ne kandikurssit piti vaan saada pois alta että pääsi tekemään
oikeasti mielenkiintoisia asioita.

4. Mä en tiedä miten hyvin ”majesteettinen” kuvaa dipolia. Siellä on myös hämmästyttävän vähän käytäviä.
Lakinlaskiaisia varten piti tehdä kattoon ripustuksia. Siellä välikatossa oli pölyä, rotanmyrkkyä, enemmän
tai vähemmän paljaita sähköjohtoja ja saatanan pieniä reikiä mistä piti mahtua läpi. Bileiden järjestäminen
on hauskaa.
5. En viettänyt aikaa kiltiksellä.
Kuvia minusta ei ole olemassa. Olemattomat kuvat saa julkaista.

Lissu, 2005
1. Olin yrityssuhdetoimikunnassa 2006 tai 2007,
mutta Inkubion hallituksessa en koskaan. Inkubion
ekan kiltiksen rakennusproggiksessa olin jonkin
sortin sisustusvastaava. Fuksivuonna keräilin fuksipisteitä osallistumalla erinäisten bileiden kuten
Oikosulun järjestämiseen.
2. Monilla varmasti irkki, mutta ite en irkannu.
Ööö, varmaan mese oli silloin kova. Huom tämä
oli aikaa ennen älypuhelimia :D

3. Mun all time favorite -kurssi oli biolaisten
Elektroniikan peruskurssi, jota veti Lasse
Leppäkorpi. Lasse oli innostava ja motivoiva
luennoitsija, ja on muutenkin hyvä ja inspiroiva
puhuja edelleen. Saatiin hänet kerran BioDI:n
tapahtumaan kertomaan bisnestarinansa ja yleisö
oli vaikuttunut.
4. Dipolibileet oli ekoina vuosina mageita, kun
tila oli niin iso, ettei bilevalaistuksessa ja -tunnelmissa edes hahmottanut missä oli mitäkin. Isoja
bändejä esiinty ja tunnelma oli korkeella.
Fuksivappuna oli suuri onni ja ilo bailata lakki
päässä Dipolin salissa fuksikamujen kanssa.
Ja Dipolin ruokalassa oli hyvää leipää.
5. Kiltiksen sisustusproggiksen
jälkeen en tainnu valitettavasti
viettää siellä juuri ikinä aikaa.
Sitä ennen oiskohan SIKin
kiltiksellä ollu joku kahvikone..?
Ei kykene muistaa. Paras osa
kiltistä oli tietty meikäläisen
sisustusvalinnat ;D
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Sirius, tai kiltajutuissa paremmin ehkä Sirrenä
tunnettu, 2009
1. Vähitellen hitaasti syttyvästi muutuin epäaktiivisesta aktiiviksi. Killassa homma lähti liikkeelle
Snapsin toimituksesta (toimitusvuosia ehtikin
sitten kertyä useampia), josta sitten matkan
varrella tarttui mukaan myös muita toimarivirkoja,
vuosijuhlien ja viininmaisteluiden järkkäily ehkä
näkyvimpinä ja itselle myös rakkaimpina (Snapsin
lisäksi). Vuosijuhlajärkkäilyiden kanssa samaan
aikaan kuvioihin tuli myös vapaaehtoishommat
ylioppilaskunnassa, missä hommissa edelleenkin
pyörin vielä kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.

4. Ilokseni olen saanut kokea Dipolissa lukuisia
superhauskoja hetkiä, joista parhaan valitseminen
on mahdotonta. Muutama kohokohta: wappuna
2010 kun sai painaa lakin päähän ekaa kertaa,
vuonna 2014 kun pääsi ensimmäistä kertaa
Dipolin katolle Juhlatoimikunnan vaihdossa,
vuoden 2014 Dipolibileet (Wappu ja LL) joita oli
itse järkkäämässä, Dipolin toistaiseksi vikat isot
bileet wappuna 2015 kun tultiin takaisin Mantaa
lakittamasta puolenyön jälkeen ja kivet itki.

2. MSN messenger!!
3. Enää ei muista, mikä tai kuka olisi ollut
paras, mutta mieleen ovat vaihtelevista syistä
vahvimmin jääneet legenda Juhani Pitkäranta sekä
Orgaaninen kemia 1 -kurssin silloinen proffa Ari
Koskinen.
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5. Kahvin saaminen oli aika helppoa, ei pitänyt
kauheasti nähdä vaivaa. Välillä oli hurjaa kun
maito oli loppu ja piti uskaltaa mennä SIKin
kiltikselle lainaamaan. Paras osa kiltistä omana
aktiivikäyttöaikanani oli Cosmo, se oli ja pysyi
vaikka huonekalut ja huonekalujärjestykset
muuttuivat (joskaan Cosmo ei vielä tullutkaan
aivan alkuopiskeluaikoina).

..
Kipparin hilpeat haikut
Wappu tulee taas
Skumppakorkin ammun päin
Laskareitani

Maan sisuksissa
Juuri nyt kiemurtelee
Se on puun jalka

Anonyymisti
Somessa ihastutaan
Viet mee nukkumaan

..
Kipparin pirteat haikut
Auringonsäde
Aamusella piristää
Kuten ST1

Kivaa herätä
Kahvinkeitin mäsänä
Kasin luento

Produktiivista
Parvityöskentely on
Siel ei nukuta

..
Kipparin kirpeat haikut
Haukkaan sitruunaa
Paksu kuori, ei hyvää
Miksi teinkään näin

Nyt taas limetti
Oispa edes mojito
Alkoholiton

Kirpeä sipsi?
No ei ees, kusetusta
Sour Cream Onion

..
Kipparin hirveat haikut
Tenttisalissa
Tyhjä ruutupaperi
Oispa lukenut

Nyt tupsusyksy
Paljon noppia hankin?
Sinkut ja järkyt

Tenttisalissa
Helppoa, hyvin sujuu
Oispa ilmonnut
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valmistuneita
seuraava
Valmistuneita
snapsi ilmestyy
tapahtumia
Tekniikan kandidaatti Matias Lindgren

On some suffix tree applications in computational biology

Tekniikan kandidaatti Eero Linna
Bayesilaiset approksimaatiomenetelmät maantieteellisesti
hajautetussa koneoppimisessa
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