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Tekniikan kandidaatti
Quantification of postural sway and plantar pressure during 

standing using entropy and fluctuation analysis
NBE

Sisällys

Siihen aikaan antoi korkeakoulun 
dekaani käskyn, että koko korkea-
koulun oli suoritettava lomalle-
meno. Tämä lomallemeno oli vuoden 
viimeinen ja tapatui joulun ollessa 
ovella. Kaikki lähtivät sukuloimaan, 
kukin mihin sattuivat.

Niin myös Maikki lähti lähti lomalle ja meni lomaa 
varten varten kotiinsa, perheensä luo, sillä joulu on 
perhejuhlaa. Hän lähti matkaan yhdessä kumppa-
ninsa kanssa, joka oli riidoissa perheensä kanssa. 
Heidän sinne päästessään, tuli tutustumisien aika 
ja Maikin perhe riemuitsi tapaamisesta. He ottivat 
hänet vastaan ja laittoivat Maikin kanssa nukku-
maan samaan huoneeseen, sillä nyt ei eletä 1800-
lukua. Heidän glögiä juodessaan tuli ensilumen aika, 
ja sitä satoi enemmän, kuin moneen vuoteen.

Sille seudulle osui myrsky yöllä lumen sataessa 
maahan. Yhtäkkiä tuulenpuuska ravisteli puita, 
ja kaatoi hongan sähköjohdoille. Pimeys valtasi 
seudun, mutta Maikki puhui unissaan: ”En pelkää! 
Minä pääsin kursseistani läpi, joka tehtävästä ja 
tentistä. Huomenna saan jo dekaanilta kirjeen. Siinä 
on stipendi, ja merkki! Tämä on oppina teille: minä 
opin kaiken, mihin vain ryhdynkään.”

Ja samalla Maikin kumppani Susikoira 
Roi havahtui, ja käänsi kylkeään sanoen: 

”Olisitko kiitos hiljaa,
unirauha meillä muilla,
joita kaikkia nukuttaa.”

Teem. 2:1-14
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Talvi-ilta tummenee. Kenkääsi lurahtaa loskaa. 

Kiltis on #whamageddonin runtelema sota-
alue.

Tenttiviikko täyttää kalenteristasi kolme viikkoa.

Suklaa on loppu. 

Jopa häirintäyhdyshenkilöt kähmivät minkä 
ehtivät.

Loppuvuoden juhlista jouluisin, joulu, on 
saapunut.

Kuinka säilytetään sopu koko perheen kesken, 
kun kiistattomia ja ainoita oikeita jouluperinteitä 
on yhtä monta erilaista kuin joulun juhlijaakin? 
Entä jos tarjoilusi eivät yllättäen sovikaan 
vieraalle? Mitä antaisit lahjaksi kummille, 
kaimalle, rakkaallesi, toivotulle rakkaallesi, 
eksällesi, sisarukselle josta pidät, sisarukselle 
josta et pidä, sille hankalalle tädille, sille yhdelle 
kaverille jonka olet tuntenut päiväkoti-ikäisestä 
mutta teillä ei enää ole oikeastaan mitään 
yhteistä?

S’napsi ja sen toimitus ovat koko 
olemassaolonsa ajan omistautuneet 
uraauurtavalle tutkimukselle paremman arjen 
ja juhlan ja juhlan jälkeisen arjen puolesta. 

Tänä jouluna, yhteistyössä alan kovimpien 
ammattilaisten kanssa, tarjoamme lukijoille 
vastauksen kaikkiin joulunajan ongelmiin.

Asiantuntevan raadin jäsen 
valikoi koeryhmälle markkinoilta 
testattavaksi kuusi (6) 
täytekonvehtirasiaa, varmistaen 
monipuolisen kattauksen tyylejä, 
hintoja, teemoja, ja alkuperiä. 

Samoin myös itse raati 
koostettiin painottaen 
asiantuntijuutta, 
monipuolisuutta ja 
sanavalmiutta. Raadin 
valintaprosessina käytettiin, 
kuten kaikissa parhaissa 
tutkimusasetelmissa, huutelua 
kiltiksellä.

Konvehtirasiat on 
anonymisoitu.
Testaajien makupaletit on 
herätelty ja huuhdeltu. 
Konvehtien 
vertaisarvioitaviin 
paloihin pilkkoja 
veitsineen on valmiina. 
Ulkona on kylmä. 
Kiltiksellä soi Last 
Christmas. Ankara 
raataminen voi alkaa.

“Jos ootte allergisia jollekin, 
sanokaa nyt tai vaietkaa 
sitten kun anafylaksia iskee”
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Solidarnost “premium” “quality” collection
Konvehdit ovat yllättävän pieniä ja tummia. Muodoissa kiiltää tuttu 

luontoteema, joka toteutuu paremmin kuin parissa muussa rasi-
assa. Jokaikisessä konvehdissa on sisällä taikinamainen kreemi, 

joka ei useimmiten maistu juuri miltään, etenkään kun konvehtien 
tumman suklaan oma maku on ylitsevuotavan vahva. Tahnan 
koostumuskin on epämukava. Kaikki rasian suklaa on raadin 

makuun liian tummaa. Pakattu peltirasiaan, joka on yksitoikko-
isen värinen ja oudosti aaltoilevan muotoinen.

“Ei hyvä.”
“OHO tässä on joku jälkimaku joka ei oo tumma suklaa. Hyi.”

2 / 6  -  Emme ostaisi edes lahjaksi, paitsi makuaistinsa men-
ettäneelle mummulle jolta puuttuu vielä pienehkö ompelurasia.

Karl Fazer Moments
Onko yllätyksetön näkymä edessämme tylsä vaiko vain tuttu? Koko 

testin kattausta katsellessa nämä näyttävät hieman vaatimattomilta. 
Rasian täydeltä tuttuja, turvallisia ja ihan hyviä makuja, osa hiukan 

turhan makeita, osa raadin jäsenien ikiaikaisia inhokkeja, osa 
ehdottoman objektiivisesti maailman parasta suklaata (Fazerin 

sinivalkoinen). Monipuolisin makuvalikoima kaikista testin rasio-
ista. Sopivat vahvoine ja selkeine makuineen yksitellen kahvikup-
posen kylkeen, mutta turhan täyteläisiä useamman ahmimiseen 

peräkkäin.

“Tää ei ollukaan niin pahaa kun mä muistin.”
“Ihan ku Last Christmas kiltiksellä: ihan hyvää mut ei lopu koskaan.”

5 / 6  -  Lahjaksi sellaiselle, jolle et muuta keksi, mutta et halua vaikut-
taa siltä ettet välittäisi hänestä.

Panda Juhlapöydän Konvehteja
Konvehdit ovat yksipuolisen näköisiä, rasiassa ei näy yhtään valko-

suklaata. Muotokielen kulmakivet ovat vanhat tutut lehti, simpukka, 
ja summittainen suikura. Täältä löytyy vihdoin koko maistelun ajan 

kaivattu sydämen muotoinen konvehti, jonka täyte on marmel-
adia. Äskeinen Walkers pilasi maistelunautinnon koko raadilta, 

mutta nämä ovat onneksi kaikille tuttua perushuttua. 

“Näitä voi mässäillä iha loputtomasti.”
“Tää valuva valkonen mönjä on se miltä aiempien valkosten 

mönjien piti maistua.”

3 / 6  -  Omaan mussuttamiseen tai sille sukulaiselle, joka on ihan 
okei, muttet haluaisi törsätä.

Lindt Champs-Élysées
Karamellien muodot ovat monipuolisia, yleisilme jopa melkein 
kaoottinen. Itse konvehdit ovat kauniita. Maut ja tekstuurit ovat 
tasapainoisia, ja kaikki suklaalaadut ovat laadukkaita. Täytteet 
näyttävät aika samanlaisilta keskenään, mutta niiden maut ovat 
vahvoja ja selkeitä, ja suklaa on miedompaa ja paremmin tasa-
painossa täytteen kanssa kuin missään muussa testin rasiassa. 
Rasia on kaunis ja näyttävä, ja myös hintalappu salpaa hengi-
tystä hieman. Ainoa rasia, joka naposteltiin tyhjäksi testailun 
jälkeen.

“Tuntuu ja maistuu pehmeeltä, vähän ku olisin kääriytyny peittoon.”
“Tän konvehdin nimi on ‘White Triumph’, kuulostaa vähän kansallismieliseltä.”

6 / 6 - Täydellinen hemmotteluun. Tällä teet vaikutuksen.

Walkers Dessert Collection
“Ensimmäinen marmeladitäyte koko testissä ja sit sen maku on 
joku hunaja-Erikeeper.”
“Tää boksi on niin ei-jatkoon.”
“No tässä ei oo kyl yhtään tylsää hetkeä kun vähän pelottaa 
koko ajan.”
“Tää sokerimassa tuntuu pahalta hampaissa.”
“Mikä tää maku on? Todella karvas. En haluu tietää. Kadun 
tätä.”
“Tiiättekö kun Pirkalla on ‘mansikkakääretorttu’ ja ‘mansikan 

makuinen kääretorttu’? Nää on se ‘mansikan makuinen’.”

1 / 6  -  Joulun dieettisuklaa, jota ei tee mieli syödä edes opiskeli-
jabudjetilla. 

Marabou Paradis
Näyttää yksipuoliselta, lautasella on pelkkää tasapaksun ruskeaa 

maitosuklaata ja yksi valkosuklainen väriläiskä. Muotokielessä on 
selvästi haettu luonto- ja meriteemaa, mutta design ei vakuuta. 
Konvehtien täytteitä on helpoin kuvailla sanalla “töhnä”; töhnä, 
joka maistuu hieman erilaiselta kussakin konvehdissa. Vain yksi 
näistä hieman liian makeista herkuista on kuitenkin oikeasti 
huonon makuinen (arviomme mukaan tuo maku on Fairy-
limoncello-tomusokeri). Konvehtien asettelu rasiaan on tylsääkin 
tylsempi ruudukko. Tämä boksi ei ole pettymys.

“Marsipaani, en tykkää. Kahvi, tykkään.”
“Töhnä, töhnä, löysä töhnä, vielä löysempi valkoinen töhnä.”

4 / 6  -  Voisimme ostaakin (pääsiäiseksi)
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       Roope Vesterinen esittää:  Niin hyvää   /puuta

S’napsin huumorianalytiikkaosasto on ollut silloin 
tällöin huolissaan siitä, millaisia vitsejä kiltalaiset tänä 
päivänä kuluttavat. Edellisessä S’napsissa nauru-
tyhjiötä täyttivät mestarilliset Susikoira Roi -vitsit. 
Kyseinen vitsimuoto naurattaa vuodesta toiseen kuin 
Homer Simpsonin läski kuteet, mutta huumorin terä-
vimmän aallonharjan takana on ollut jopa valitettavan 
hiljaista. 

Inkubion virallisessa Telegram-ryhmässä nähdään 
ajoittain puujalkavitsejä, joita saa pyydettyä Kiltisbo-
tilta komennolla “/puuta”. Monesti vitsit aiheuttavat 
kuitenkin enemmän hämmennystä kuin varsinaista 
naurunremakkaa. Tämä saattaa johtua esimerkiksi 
siitä, että kiltalaiset eivät muista S’napsissa 1/2017 
nähtyä huumorianalyysiartikkelia, jonka avulla luki-
joiden oletettiin pystyvän tulevaisuudessa vaikeam-
pienkin vitsien tulkintaan. 

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen! Selitän 
nyt kolme /puuta-komennon suoltamaa vitsiä siinä 
toivossa, että selityksien lukeminen auttaa ymmärtä-
mään myös tämän jälkeen vastaan tulevia teoksia.

Kyyninen mielipide luokattomasta 
koulusta: “Se on vaan käytävä”.

Tämä vitsi on monille aaltolaisille todennäköisesti 
helppo ymmärtää, sillä kaikilla näin pitkälle koulu- 

ja opiskelumaailmassa päässeillä on kokemuksia 
monenlaisista kouluista, mahdollisesti myös vähän 
huonommista. Vitsissä on suhteellisen nerokkaasti 

liitetty toisiinsa kaksi kaksoismerkityksellistä sanaa. 
Ensinnäkin “luokaton” voi tarkoittaa sekä huonoa 
että sellaista koulua, jossa ei ole luokkahuoneita.  

 
Koulu voi myös olla “käytävä” kahdella eri tavalla. 

Monet voivat varmasti samaistua siihen, että koulun 
käyminen tuntuu usein pakkopullalta riippumatta 
siitä, onko koulu laadukas vai ei. Siksi koulu on 

vain pakko käydä, eli “käytävä”. Lisäksi varsinainen 
koulurakennus voi periaatteessa olla fyysisesti vain 

käytävä, mikäli se ei sisällä useampia huoneita. 
Täten ollaan tultu täysi ympyrä takaisin koulun 

“luokattomuuteen”. 

Vitsi ei käsitykseni mukaan ota kantaa siihen, onko 
Aalto-yliopisto laadukas vai luokaton koulu.

Rantaloma Thaimaahan Aalto-alumnien 
kanssa huipentui, kun saatiin lei dipoilta. 

Suomalaisessa huumorimaailmassa on muutamia 
kuolemattomia klassikoita. Tunnetuimpia näistä 
ovat tulemisvitsit, panemisvitsit ja saamisvitsit. 
Huumori-ihmiset haistavat nykyään tilaisuuden 

näihin hauskoihin sanaleikkeihin jo kaukaa, joten 
tämäkään vitsi on tuskin mennyt kovinkaan monelta 

edes ensilukemisella ohi. 

Vitsin perusosa on helppo ymmärtää: rantalomaan 
liitetään usein tietynlainen kukkaseppele, “lei”, ja 

Aalto-yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä, eli 
tuttavallisemmin “dippoja”. Vitsiin liittyy kuitenkin 

myös “hupaisa” rasistinen elementti: Se on sijoitettu 
Thaimaahan johtuen yleisestä stereotypiasta, jonka 
mukaan maassa on muita maita enemmän transsu-

kupuolisia ihmisiä, joista käytetään hieman halven-
tavaa nimitystä “ladyboy” [ˈleɪdibɔɪ]. Vitsissä siis

implikoidaan, että rantalomalla on “saatu”, eli 
päästy harrastamaan seksiä, sukupuoltaan miehestä 
naiseksi korjanneen paikallisen ihmisen kanssa. Tätä 
myös kuvaillaan loman “huipennukseksi”, koska 
mikäpä olisikaan hauskempaa kuin seksi. 

Vessassa kauan viihtynyt Tude-fani 
laittoi biisitoiveensa Spotify-jonoon. Hän 

halusi mahdollisimman paljon Anaa 
listaan. 

Kaikki vitsit eivät ole hyviä. Tässä vitsissä luotetaan 
siihen, että lukijoita naurattavat sekä vessat että 
ruumiinaukot. Antti “Ana Tude” Tuisku on suoma-
lainen pop-artisti, jonka musiikkia voi löytää muun 
muassa Spotify-suoratoistopalvelusta. Kyseisessä 
palvelussa voi luoda soittolistoja laittamalla halua-
miaan kappaleita jonoon. Vitsin toisessa osassa pitää 
tietää, että kun ihmiset viipyvät kauan vessassa, 
heidän voi olettaa tyhjentävän elimistöään “mahdol-
lisimman paljon”. Tämä tapahtuu vessareissun 
pitkittyessä yleensä (bileiltojen jälkeisiä aamuja 
lukuunottamatta) peräaukon kautta. 

Vitsin humoristiseksi tarkoitettu osuus sisältää 
pahan terminologisen mokan. Sanaa “anaali” on 
käytetty mitä ilmeisimmin synonyyminä sanalle 
peräaukko. (Tässä siis peräaukostaan = Anaa 
listaan). Peräaukko itsessään on kuitenkin latinasta 
pohjautuen toiselta nimeltään “anus”, ja “anaali” 
tarkoittaa itse asiassa “anukseen liittyvää”. Vitsin 
kirjoittaja on kuitenkin ajatellut, että jos lukija 
lähtökohtaisesti huvittuu vitsistä, joka kertoo ulos-
teesta, hän ei ole tarpeeksi älykäs miettimään sen 
semantiikkaa. 

S’napsin väistyvänä huumorianalyytikkona haluan 
kuitenkin muistuttaa, että huumorintaju ei välttä-
mättä korreloi älykkyysosamäärän kanssa. Tästä 
toimii hyvänä esimerkkinä monen nimeltämainitse-
mattoman otaniemeläisen yhdistyksen ja Lukkaritoi-
mikunnan vetovoima vuodesta toiseen.



Sain tästä noppia
Tekijä: Eero Linna
Taitto: Vilma Kahri

Ilmaa ja avaruutta

Kiltahuoneen Star Wars -elokuvien 
katselusession aikana havaittiin 
huoneen ilmassa jo aiemmin havainnoitu 
ilmiö. Usean ihmisen viettäessä aikaa 
suljettujen ovien takana, ilman laatu  
yllättäen heikkenee runsaasti.

Iloksemme havaitsimme, että Vaisalan lahjoit-
tama ilmanmittausanturi toimi oikein hyvin 
ja kykenimme tarkastelemaan katselusession 
aikaisia ilman tunnuslukuja.

Selitteeksi: Katselusessioon saapuivat ensimmäiset 
henkilöt klo 12 ja elokuvat kestivät noin 13-1:30. 
Käyrän pudotukset aiheutuivat tilan ajoittaisesta 
ilmanvahdon kiihdyttämisestä.

Tehtäviä:
Missä kohtaa ilmastoinnin lisäaika lakkasi?
Missä oli elokuvien penkkeihinliimannein kohta?
Mikä elokuva tämä oli?

Käytetty anturi:
Vaisala GMW95RD

Tutkimuksen toistettavuutta on jatkoselvitet-
tävä. Seuraavaksi Taru sormusten herrasta?



 Näit juuri lopputyön kurssilta 
Principles of Visual Communi-
cation, jonka kävin vaihdossa 
Singaporessa. Tehtävänantona 
oli (suurinpiirtein) 

“Narrative Project: create 
something with a sense of narra-
tive. Have at least 3 separate 
pictures”.





Kiitos toimitukselle
ahkerasta vuodesta!
Jolle


