


Asiat tulevat aina pää-
tökseen, niin myös meidän 
päätoimittajavuotemme. 

Kaikki hyvä ei lopu aika-
naan, vaan asiat myös 

jatkuvat päätöksestä huo-
limatta. Niin myös S’napsi 

(toivottavasti).

Kiitos, kuitti, moikku. 
Loppu.

Poikkeuksellisesta vuo-
desta huolimatta meidän 

kiltanakkimme on kypsynyt 
suhteellisen suunnitel-
mallisesti. On ollut ilo 
tuoda iloa killalle tänä 
poikkeuksellisena aikana 

(toivottavasti). 

Keskiyö, sunnuntai, 
joulukuu, S’napsi 4/2020, 

N. opiskeluvuosi, 
Episode VI - Jedin paluu. 

Vilma & Sofia

Päätöskirjoitus

Ida Parkk
inen

Joel Aran
tola

Joona Rep
o

Juhana Ku
umeri

Markus To
ivonen

Noora Met
säranta

Nuutti St
en

Saara Sip
pola

Salla Aut
ti

Salomo La
ssfolk

Silva Rob
bins

Toni Pell
inen

Tuomas Po
utanen

Valtteri 
Ingervo

Onerva La
htinen

Otso Brum
mer

Oula Silj
amo

Paavo Hie
tala

Petra Ekr
oos

Rasmus Ru
ohola

Rosanna M
anninen

Akseli Oi
naanoja

Anna Pelt
ola

Antti Hut
tunen

Ella Haka
la

Emilia Ka
reinen

Emmi Viit
ala

Essi Tall
gren

Henna Kot
ilainen

Lisäkiito
kset:

Iida Lähd
ekorpi

Joonas Pa
losuo

Äiti

Isi

Suurkiito
s 

vuoden 20
20 

toimituks
elle:

Päätoimittajat: Vilma Kahri &Sofia Tauriainenpaatoimittaja@inkubio.fi

Kannet:
Silva Robbins

Taitto:Vilma Kahri, Antti HuttunenElla Hakala, Petra Ekroos,Joona Repo

ISSNPainettu versio 1797-4852Verkkojulkaisu 1797-4860

Painos 100 kplPainotalo Seiska

Julkaisija:S’napsi/Inkubio ryPL 69, 02150 ESPOO

Sisällys: S’napsin tupsuosasto testaa 
Otaniemen leikkipuistotDippapäiväkirjaPiparia in Aalto UniversityKohti UnelmiaKoroskooppi - Toinen AaltoS’napsi testaa Otaniemen ilmaiset käsidesit

Inkubion 2020

S’napsi on Aalto-yliopiston sähkö-tekniikan korkeakoulun bioinformaatiotekno-logian opiskelijoiden killan Inkubio ry:n kiltalehti.



S’napsin toimituksen uuden toimikauden ensimmäisessä kokouksessa viime 
syksynä paikalla oli neljä innokasta fuksia. Kokouksessa kävi jatkuva puheen-
sorina ja ilmoille singahteli toinen toistaan toteuttamiskelvottomampia jut-
tuideoita. Miltä maistuisi kalja viinissä? (2/2020) Entä miten Maikki treenaa? 
(1/2020) Fuksinelikkomme mielissä alkoi näihin aikoihin kypsyä eräs erityi-
sen timanttinen juttuidea.

Aika kului, talven valta väistyi ja Servin Maijan tietä reunustavien koivujen 
silmuista alkoi putkahdella pieniä hiirenkorvia, jotka lopulta kasvoivat täy-
teen mittaansa. Entisistä fukseista kuoriutui sileäkarvaisia tupsuja. Viimein, 
kun koivunlehdet jo loistivat ruskan sävyissä, tarttuivat tupsutoimittajamme 
tuumasta toimeen. Lopputuloksena meillä on ilo esitellä teille erikoislaatui-
nen katsaus Otaniemen leikkipuistojen aateliin.

S’napsin tupsuosasto 
testaa Otaniemen

 leikkipuistot

Servinkujan erityinen vetonaula on valtava kiikkukeinu. Hurja meno muistut-
taa tarhaiän rapaisista seikkailuista. Testausryhmä innostuikin keinusta niin, 
että sijainnin muu tarjonta saattoi jäädä vähemmälle huomiolle. 

Leikkipaikan lautakeinu ja kahden istuttava keinuhirvi tarjoavat lisää riemua 
keinumisliikkeen ystävälle. Merisairaudesta kärsiville on tarjolla tukevasti 
maassa pysyvä hiekkalaatikko, jonka ääressä voi nauttia merellisestä tunnel-
masta rantahietikolta käsin. 

Servinkuja 1



Miestentien päädystä löytyvä leikkipaikka sopii lähinnä 
kevyeen leikkimiseen. Tarjolla on vain vähän erilaisia 
aktiviteettimahdollisuuksia, ja liikenteen melu on hyvin 
selkeästi havaittavissa. Aikuisten hyvinvointia on aja-
teltu leuanvetotangon verran.

Esteettisesti kaunis, minimalistinen leikkipaikka sopii 
kuitenkin erinomaisesti somekuvien ottamiseen sekä 
niin oman kuin lapsenkin haukkarin treenaukseen. Jos 
siis olet fitnessbloggaaja-somettaja tai kaavailet lapsel-
lesi uraa alalla, on Miestentie juuri sinua varten!

Miestentie 1



Otaranta 8:n leikkipaikka sijaitsee suojai-
sella ja idyllisellä sisäpihalla. Punatiiliset 
seinät ja vehreät pensaat luovat kotoi-
san tunnelman vähän iäkkäämmällekin 
leikkijälle. Leikkipaikka tarjoaa runsaasti 
leikkivälineitä monenlaiseen touhuami-
seen - sieltä voit löytää Otaniemen kor-
keimman liukumäen! 

Kaikista ämpäreistä ja hiekkalapioista 
päätellen tämä leikkipuisto on monen 
leikkijän kantapaikka. Jos siis halajat 
liittyä iloiseen joukkoon, on sinun syytä 
saapua paikalle joko ajoissa tai vasta 
illemmalla. Täällä voi olla ruuhkaa!

Otaranta 8



Päiväkodin pihassa tarjolla on vauhtia ja vaarallisia tilan-
teita korikeinussa ja liukumäessä. Jälkimmäisessä saa-
vutettu huippunopeus ei kuitenkaan aivan yllä aiemmin 
arvioidun Otarannan liukumäen tasolle.

Tämän leikkipuiston sijainti ei valitettavasti sovellu ran-
kan koulupäivän lomassa rentoutumiseen, sillä päivä-
kodin aukioloaikoina dresscode on opiskelijahaalarien 
sijaan kurahaalarit. Iltaisin sekä viikonloppuisin tarjolla 
on kuitenkin laaja kattaus viihdykettä myös teekkariky-
län vanhemmille asukkaille.

Servin Maijan tie 8



Yhdessä Miestentien leikkipuiston kanssa Otaniemen lukio kuuluu kenttätut-
kimuksemme tuoreempiin kohteisiin. Uudenkarheat pinnat sekä sointuisa 
värimaailma kielivät modernista suunnittelutyöstä. Pihalta löytyvät kummal-
liset leikkivälineet muistuttavat testiryhmän harmiksi enemmänkin kuntoi-
lulaitteita ja leikkikenttien klassikko, perinteinen hiekkalaatikko on korvattu 
karhealla tekonurmella. 

Pihan ulkoilma-auditorio tarjoaa opiskelun riuduttamille lukiolaisille viehät-
tävän, kauniiden puiden varjostaman lepopaikan. Puista putoilleet kastanjat 
kuitenkin heikensivät päiväunikokemusta ja nakersivat testiryhmämme kau-
neutta ja hyvinvointia.

Lukion takapihalta löytyy muutamia pingispöytiä ja etäisesti shakkilautaa 
muistuttava tanssilattia. Lukiolaisille on siis tarjolla hyvät puitteet beer pon-
gin sekä villien tanssimuuvien harjoitteluun. Hurjimmat ja seikkailunjanoi-
simmat kaupunkilaisnuoret voivat paeta velvollisuuksiaan pihaa reunusta-
van aidan metsäisemmälle puolelle.

Tietotie 6
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Dippapäiväkirja
Nuutti Sten
Teksti: Nuutti Sten
Taitto: Vilma Kahri
Kuvat : Rawpixel

“Unelma vain on diplomityömme, joka tent-
timme vanhennut”. Näin kuuluvat Ikuisen 
teekkarin laulun sanat aina polyteekkarisitsien 
päätteeksi. Valmistuminen ja siihen teekka-
riopinnoissa vääjäämättä kuuluva diplomityö 
käsitetään opiskelijoiden keskuudessa usein 
ylösnousemukseen verrattavaksi myytiksi. Ylei-
sesti tiedetään, että kuitenkin kaikki joskus 
valmistuvat, toiset eivät milloinkaan ja kysyt-
täessä vastaus on aina aikaisintaan vuoden 
päästä. Mikä sitten on diplomityö ja millaista 
sitä on tehdä?

Diplomityö, dippa, iso D - vai kenties pro gradu 
eli pikku G - mitä eroa näillä edes on? Useimpiin 
suomalaisiin ylempiin korkeakoulututkintoihin 
kuuluu oleellisena osana päättötyö. Päättö-
työn laajuus ja tavoitteet vaihtelevat opinalan 
mukaan, mutta yleisesti päättötöiden tarkoituk-
sena on toimia osoituksena tekijänsä akatee-
misesta kypsyydestä ja työelämätaidoista. 
Diplomityö on diplomi-insinööri- ja arkkiteh-
tiopinnoissa tehtävä päättötyö, johon kuuluu 
pakollisena osana kirjallinen työ sekä työn 
suullinen esitelmöinti. Se, mitä työ pitää sisäl-
lään, on hyvin tapauskohtaista. Aiheen tulee 
kuitenkin olla kytkettävissä opiskelijan pää- tai 
sivuaineeseen. 

Työn laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa 
kuuden kuukauden työtä viisipäiväisenä 
työviikkona, seitsemän ja puoli tuntia päivässä, 
lomineen. Työn saa tehdä toki nopeamminkin 

mikäli se aiheen ohjaajalle ja toimeksianta-
jalle sopii, ja muotovaatimukset toteutuvat. 
Diplomityötä ei ole myöskään pakko tehdä 
työsuhteessa, mutta tämä on alalla vakiintunut 
käytäntö riippumatta siitä, tehdäänkö työ tutki-
musryhmän tai yrityksen ohjauksessa.

Diplomityö tuntuu olevan suuri arvoitus, ja 
pelottava siirtymäriitti opiskelijaelämästä 
työelämään. Sitä yhtä lailla pelätään, jännite-
tään ja odotetaan, ja se on kaikilla vastassa. 
Siitä huolimatta siitä tihkuu vain vähän tietoa 
nuoremmille polville. Näitä kysymyksiä itsekin 
pohtineena päätin raottaa tätä arvoituksellista 
verhoa nuoremmille polville valottamalla diplo-
mityön kirjoitusprosessia. Olen pitänyt päivä-
kirjaa diplomityön kirjoittamisen ajalta, viime 
metrejä lukuunottamatta. Tähän artikkeliin on 
koostettu kuratoitu versio tästä päiväkirjasta, 
sekä havaintoja ja vinkkejä lukijaa mahdollisesti 
odottavaa rupeamaa varten.

Ennen kuin aloitat lukemisen, haluan tehdä 
erityisen huomautuksen. Päiväkirja kuvastaa 
omia tuntojani kirjoitusprosessin ajalta ja ollak-
seni lukijalle rehellinen, tekstistä löytyy niin 
iloa kuin ahdistusta. Kaikesta huolimatta olen 
erittäin tyytyväinen saamaani ohjaustyöhön ja 
tukeen molempien tutkimusryhmien osalta, 
eikä tekstissä mahdollisesti esiintyviä jyrkkiä 
mielipiteitä ole tarkoitettu kritiikiksi ketään 
henkilöä tai instituutiota kohtaan.

Keskiviikko 10.6.
Alkuräjähdys

Ensimmäiset puolitoista viikkoa diplomityön 
tekemistä takana. Tai oikeastaan tekemistä 
ilman diplomityötä, jota en vielä virallisesti 
teekään. Sehän tässä kiikastaakin. Alun perin 
olimme sopineet että aloitan diplomityön 
kirjoittamisen ensimmäinen päivä kesäkuuta. 
Olen kyllä tehnyt töitä diplomityön eteen, 
mutta aihetta ja ohjaajia ei vielä ole virallisesti 
sovittu eikä hyväksytty. Työsopimuksen diplo-
mityötä varten kirjoitin vasta toissa viikolla. 

Useampaan otteeseen olen sanonut että 
haluan käydä tämän keskustelun ja sopia 
aiheen virallisesti. Vasta tutkintolautakunnan 
hyväksyminen tuo takeen sille, että työ voidaan 
hyväksyä. Tätäkö tutkimusryhmässä työsken-
tely on? Jatkuvaa epävarmuutta ja omien etujen 
puolustamista?

Viime viikolla viesti meni kuitenkin perille, ja 
saimme sovittua tapaamisen vastaavan profes-
sorin ja ohjaajieni kanssa tämän päivän aamulle. 
Olen viimeiset viisi kuukautta tehnyt päätä 
pahkaa kokeita ymmärtääkseni tutkimusaihet-
tani paremmin ja muodostaakseni tutkimusky-
symyksiä. Tämä kaikki pitääkin yhtäkkiä puristaa 
lyhyeen esitelmään videopuhelun muodossa. 
Tajuan etten ole valmistautunut tähän keskus-
teluun niin hyvin kuin voisin. Maanantain ja 
tiistain teen yksitoistatuntisia työpäiviä puser-
taakseni esitelmän kasaan. Edellisen yön 
silmissäni vilisevät potentiaalienergiakaavat ja 
konvergenssikäyrät. 

Herään neljältä ja yritän epätoivoisesti nukahtaa 
vielä pariksi tunniksi. Kuudeksi soimaan laitettu 
herätyskello ei pääse toteuttamaan tarkoitus-
taan, sillä läppärin kansi avautuu viideltä ja eilis-
iltana kesken jäänyt liuta kalvoja alkaa nivoutu-
maan yhteen. Viimeistelen esitelmän minuuttia 
ennen palaverin alkua. Napitan kiireessä kaulus-
paidan päälleni näyttääkseni vakuuttavammalta 
ja imaisen pullollisen kolajuomaa piristeeksi.

Yllätyksekseni liian vähillä yöunilla kokoon 
riipimäni esitelmä onkin hioutunut varsin 
vakuuttavaksi kokonaisuudeksi. Ohjaajat 
nyökyttelevät ja professori tekee nerokkaan 
tarkentavan huomautuksen tutkimussuunnitel-
maani, ehdottaa muutosta ja uutta tapaamista 
kuukauden päähän. Mutta entäs se aiheen 
ja ohjaajien virallistaminen ja hyväksyntä, 
kysyn. Professori ihmettelee, haluanko tosiaan 
sopia nämä jo tässä vaiheessa. Hämmennyn 
suuresti, sillä juuri niin yliopiston puutteel-
liset diplomityöohjeet määrittelevät tapah-
tumaketjun kuluksi. Muistutan itseäni siitä, 
että työ ja sen aikatauluttaminen ovat minun 
vastuullani ja vain minua varten. Eritoten kun 
rahoitukseni tulee tutkimusryhmän ulkopuo-
lelta, ei heillä ymmärrettävästi ole intressejä 
vauhdittaa työskentelyäni turhaksi. Tätäkö on 
työelämä? Vaadin että huolehdimme byrokrati-
asta ensi tilassa, ja professori hyväksyy lopulta 
tämän. Taputan itseäni henkisesti olkapäälle 
määrätietoisuudesta.



Perjantai 19.6. 
Juhannusaatto

Viikko sitten lähetin viimein aiheen hyväksyt-
täväksi. Päivitetyn suunnitelman mukaan olen 
kuluneen viikon muodostanut tutkimussuunni-
telmaa. Ohjaajani kehottavat olemaan suunnit-
telematta liian tarkoin. Hämmennyn jälleen, sillä 
tätä minulle on kursseilla toitotettu viimeiset 
kolme ja puoli vuotta. Suunnittele, suunnittele 
ja suunnittele. Suunnitelma on puoli työtä. 

Erikoistyön kaoottinen työjärjestys ja puoli 
vuotta lipsunut aikataulu mielessäni haluan tällä 
kertaa suunnitella kaiken niin tarkkaan ennalta 
kuin voin. Toki ymmärrän, että suunnitelmia voi 
joutua muuttamaan. Nyt kuitenkin tuntuu siltä, 
kuin tieteellistä läpimurtoa pitäisi jahdata kaikin 
keinoin. Ymmärrän tutkimusyhteisön kovan 
julkaisupaineen, mutta yhtä lailla toitotetaan 
että löydöksen puutos on yhtä lailla löydös. Eipä 
tarvitse jonkun toisen tuhlata aikaa samaan 
asiaan, jos ei se toimikaan.

Ensimmäinen versio diplomityöstä lähetetty 
ohjaajalle. Kolme kuukautta aherrusta takana, 
kolme edessä. Olen ajanut satojen proses-
sointiyksikkötuntien edestä kokeita, lukenut 
kymmeniä artikkeleita ja kirjoja, analysoinut 
tuloksia ja lopulta myös kirjoittanut oppimaani, 
tekemääni ja tutkimaani ylös varsinaiseen päät-
tötyöhön. Ennen työn aloittamista sovin ohjaa-
jien kanssa aikataulusta, jolla palauttaisin heille 
versioita palautetta varten. Mikäli en olisi kirjoit-
tanut jo kolmea varsinaista harjoitustutkielmaa 
aiemmissa opinnoissani, olisin ehdottomasti 
palauttanut ensimmäisen version jo aiemmin. 
Odotan, että tässä versiossa on vielä paljon 
hiottavaa, varsinkin, kun sisällöstäkin puuttuu 
vielä puolet. Haluan kuitenkin saada palautetta 
rakenteesta yleisesti jo aikaisessa vaiheessa, 
sillä siihen on raskaampaa alkaa tekemään 
muutoksia enää myöhemmin. 

Aika lentää kuitenkin yllättävän nopeaan. 
Jokainen seuraava työvaihe on suunniteltava 
huolella, jotta pysyn aikataulussa työni suhteen. 
Samalla onnittelen itseäni kovasta työstä. 
Pelkästään ensimmäinen raakileeni yltää jo 40 
sivun mittaan, ja vaikka tämä on suurimmaksi 
osaksi kuvitusta, tuo se luottavaisen mielen 
työn etenemiseen. Tästä on hyvä jatkaa viikon-
lopun viettoon!

Olen riipinyt kasaan puolittaisen tutkimussuun-
nitelman ja taulukoinut lähes viisikymmentä 
koetta suunnitelmapohjaani. On tämä ainakin 
alku. Suunnitelman loppuun asti saattaminen 
tuntuu takkuiselta. En yleensä kärsi tyhjän 
paperin kammosta, mutta nyt siihen tuntuu 
olevan vaikea saada yhtikäs mitään. Alan 
kerätä potentiaalista lähdemateriaalia ja lues-
kelen uudestaan tuttuja artikkeleita. Toisaalta 
hirvittää alkanut työmäärä, mutta toisaalta 
huokaisen helpotuksesta, että olen jo vuoden 
verran paininut aiheen parissa eikä tarvitse 
aloittaa nollasta. Minulla on vahva luotto siihen, 
että voin työlläni saavuttaa jotain merkityk-
sellistä, kun kaikki aika ei mene perusteiden 
opetteluun.

Fuksivuonna kaikkien tulee käydä pakollinen 
opintojenohjauskurssi. Se on kurssi, josta vali-
tetaan ja marmatetaan ja luentojen ajan vain 
suunnitellaan illan bileitä tai torkutaan edel-
listen jäljiltä. Nyt kaivan saman kurssin oppima-
teriaalit esiin tiedonhausta ja torun muutaman 
vuoden takaista itseäni. Tämähän on hyödyllistä 
asiaa! Muistan kuinka kirjaston (oppimiskes-
kuksen) pitämällä tiedonhakuluennolla naures-
kelimme, kun luennoitsija muistutti, että kaikki 
tieto ei välttämättä löydy internetistä. Nyt hiki-
karpalot otsalla yritän kaivaa alkuperäislähteitä 
internetin syövereistä, kunnes totean, että 
koko maassa on olemassa vain yhdet nidotut 
arkistokappaleet tarvitsemistani geostatistiikan 
alkuperäislähteistä. Tilaan opukset Kuopion 
varastokirjastosta ja nostan hattua kirjaston 
henkilökunnalle. Teette tärkeää työtä, vaikkei 
fuksiyleisö sitä välttämättä arvostakaan.

Tiedän, ettei diplomityön lomassa ehdi juuri 
lomailemaan. Lepo on kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeää, ja univaje ja stressi kumuloituvat 
helposti. Olen sopinut itseni kanssa että viikon-
loput pyhitän levolle enkä koske kirjoihin enkä 
koneeseen, vaikka houkutus olisi kuinka kova. 
Nyt annan itseni hengittää kolme päivää ja 
siirryn juhannuksen viettoon.

Maanantai 10.8.
Loman tarpeessa

Perjantai 28.8.
Puolimatkan krouvi

Heinäkuu olla vilahti kuin huomaamatta. Tuntuu 
siltä, että sain työn tekemisestä vihdoin kunnolla 
kiinni. Nautin koodaamisesta ja kokeiden suun-
nittelusta. Opin jatkuvasti uutta, ihan eri tahdilla 
kuin yleensä kursseilla. Pidän diplomityön teke-
misessä siitä, että saan keskittyä ja paneutua 
yhteen projektiin kerrankin kunnolla, keskey-
tyksettä. Päivärytmini on huippuunsa hiottu - 
herään aamulla, kahtena aamuna menen salille 
ja siihen perään työpäivä. Illalla harrastuksia ja 
sosiaalisia aktiviteetteja. Tätähän voisi jatkaa 
vaikka kuinka pitkään! 

Elokuun alussa lähden ystävieni houkuttele-
mana mökille viikoksi. Ajatuksenani on jatkaa 
normaalia työrytmiä viikonpäivin työskennellen 
ja viikonloppuisin lepäillen. Pandemian takia 
etätyöhön ei juuri sijainti vaikuta, mutta pyydän 
silti koko viikoksi lomaa siltä varalta, että joku 
päivä tekee mieli ottaa rennommin. Suun-
nittelen mökkiviikolle tavallista kevyemmät 
työpäivät, aikomuksenani hieman lepäillä. 
Viikon puolivälissä huomaankin työskennelleeni 
tavallista tehokkaammin ja käyneeni tehtävä-
listani loppuun kyseiselle viikolle. Internetyh-
teyden laadun rajoittaessa mahdollisuuttani 
ladata uutta dataa analysoitavaksi, ei minulle 
jää muuta vaihtoehtoa kuin haudata läppäri 
laukkuunsa loppuviikoksi.

Ahkeran työnteon ja säntillisen rytmin lomassa 
en ollut huomannut kasvavaa väsymystä ja 
stressiä. Viimeisestä oikeasta lomasta oli todella 
pitkä aika, sillä kurssivalintojeni johdosta edel-
linen joululomakin meni pitkälti koodia vään-
täessä. Viiden päivän miniloma tuntui hyvältä, 
ja teki vielä parempaa. Kotiin palattuani nukuin 
paremmin, jaksoin keskittyä paremmin, ja mikä 
parasta, moni vaikea ongelma oli loman aikana 
järjestynyt päässäni kuin itsestään. Laskin 
nopeasti loput lomapäiväni, ja uudelleenaika-
taulutin syksyni. Tällä kertaa lomien kera!



- Ole ajoissa. Aloita aiheen ja ohjaajan etsiminen 
mielellään vähintään puoli vuotta etukäteen.

- Teet arvokasta työtä, vaadi siitä palkkaa. Jos työ 
ei ole arvokasta, etsi parempi aihe.

- Tee työsopimus ja muista työntekijän oikeudet. 
Apurahalla tai stipendillä työskennellessäsi työn-
antajan / diplomityön tilaajan velvoitteet sinua 
kohtaan saattavat erota palkkatyöstä, joten 
tässä kannattaa olla tarkkana.

- Mieti omat tavoitteesi: haluatko oppia jotain 
uutta, valmistua helposti ja nopeasti, löytää 
työnantajan, vai luoda pohjaa väitöskirjalle.

- Diplomityöpaikallasi saattaa olla omia tavoit-
teitaan työsi suhteen. Niitä on hyvä kunnioittaa, 
mutta loppuviimeksi sinä päätät, mitä työhösi 
sisällytät. Olet oman työsi asiantuntija, ja todennä-
köisesti loppua kohden ymmärrät sen paremmin 
kuin ohjaajasi tai edes vastuuprofessorisi.

- Vaadi saada tietää, mitä sinulta odotetaan, ja 
kerro millaista ohjausta odotat vastavuoroisesti.

- Älä säikähdä kritiikkiä ja palautetta. Ohjaajasi 
yrittää auttaa sinua hiomaan työsi huippuusi, ei 
kritisoimaan sinua henkilökohtaisesti.

- Aikatauluta ja suunnittele työsi etukäteen.

- Lepää ja säilytä vuorokausi- ja viikkorytmi.

- Pidä lomaa. Ihan oikeasti!

- Harrasta, urheile, nää kavereita. Elä niin taval-
lista elämää kuin yleensäkin.

- Mieti mitä haluat tehdä seuraavaksi, tee CV 
ja ala hakemaan töitä ajoissa tai sovi jatkosta 
diplomityöpaikkaasi.

En ajatellut että tästä tulisi koronapäiväkirja, 
mutta ei kai sitä voi välttääkään. Etätyöskentely 
kotoa puurouttaa elämän täysin ja motivaatio 
on nollassa hienoista tuloksista huolimatta. 
Valitettavasti en tiedä, olisiko tilanne parempi 
vaikka pääsisinkin lafkalle koodaamaan. Tutki-
musmatkallani tutkimusmaailmaan olen saanut 
huomata, että tutkijayhteisö tuntuu ylenkat-
sovan sellaisia asioita kuten työyhteisö ja työssä 
viihtyminen. Yhdeksän kuukauden työsuhteen 
aikana olen ohjaajieni lisäksi tavannut kolme 
kollegaani - kunkin vain kerran. En tiedä mikä 
tämän avautumisen syvempi ajatus oli. Ehkä 
se, että dippapaikkaa valitessa voi myös miettiä 
kuinka yksinäistä työtä on valmis tekemään. 
Itsenäisenkään työn ei tarvitse olla yksinäistä. 
Pelastuksena on harrastusten käynnistyminen 
uudelleen syksyn myötä - ja uudet opiskelijat 
ja kiltatoiminnan pyörittäminen koronarajoi-
tusten alla.

Torstai 24.9.
Eroon erakoitumisesta

En voi sanoin kuvailla sitä tunnetta, kun viimeiset 
kokeet on tehty, kaikki tulokset analysoitu ja 
jäljellä on enää kirjoitustyö. Eli varsinaisesti se 
tärkein tehtävä on vielä edessä. Täytyy muistaa, 
että diplomityö arvostellaan vain kirjallisen 
raportin pohjalta, ja vaikka muu työ olisi kuinka 
merkityksellinen tai laadukas, ei se auta ellei sitä 
saa tuotua paperille. Diplomityössä taustatyö 
on kuitenkin kriittisessä roolissa, sillä kirjoi-
tettu osuus pohjaa voimakkaasti siihen. Myös 
työelämän kannalta taustatyö on todennäköi-
sesti jopa merkityksellisempi kuin mitä lopulta 
kansien väliin tulee. Olen tyytyväinen. Vaikka 
aikaa ei ole enää hukattavaksi, uskon tosissani, 
että nyt diplomityö oikeasti valmistuu, ja minä 
sen mukana. Siitä huolimatta erilaiset uhka-
kuvat kuitenkin nousevat mieleen. 

Enää reilu kuukausi aikaa, entä jos en ennätä-
kään? Entä jos jo viiteen kertaan ajetut kokeet 
ovatkin olleet jälleen virheellisiä, ja kaikki tulok-
seni ovat täyttä roskaa? Toinen peikko, mikä 
kummittelee mielessäni on työllistyminen. 
Olen ihan oikeasti valmistumassa ja siirtymässä 
työelämään. Tähän asti kesätöiden löytyminen 
on toki stressannut, mutta vakavuustaso on 
ollut ihan toista luokkaa. Onneksi olen ajoissa 
liikkeellä. Jo syyskuun aikana olen alkanut 
kokoamaan CV:tä ja seuraamaan työpaikkail-
moituksia. Muutaman hakemuksenkin olen 
ehtinyt lähettämään. Sekä CV:n kokoaminen 
että työhakemuksien lähettäminen onneksi 
helpottuvat sitä mukaa kun niitä tekee. Omaa 
osaamistaan oppii sanoittamaan, ja lisäksi on 
aika tyydyttävää listata paperille kaikki se, mitä 
on opiskeluaikanaan saanut aikaiseksi. 

Lauantai 17.10.
Loppusuora

Toivottavasti nämä muutamat havainnot 
valottivat, millaista diplomityön tekeminen 
voi esimerkiksi olla. Itse yllätyin positiivisesti - 
verrattuna kurssimuotoiseen opiskeluun diplo-
mityön tekeminen tuntui merkitykselliseltä ja 
yleisesti kovin motivoivalta. Työn tekemiseen 
liittyy suuria odotuksia, paineita ja stressiä, 
mutta yleisesti ottaen olen nauttinut itsenäi-
sestä työstä ja omaan aiheeseen uppoutumi-
sesta. Kun aika koittaa, etsi itseäsi kiinnostava 
aihe, varaa diplomityön tekemiselle aikaa ja ota 
siitä kaikki irti. 

Lopuksi: älkää surko, kun valmistun. En ole 
lopullisesti poissa. Uskon, että jonain päivänä 
tapaamme vielä. Erästä vanhaa kokoelma-
teosta lainatakseni: Minä menen valmistamaan 
teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan 
teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä 
minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne 
minä menen. Nyt suljen päiväkirjan, ja keskityn 
paahtamaan dippani loppuun. Katsotaan, 
ehtiikö se vai tämä lehti ensin valmiiksi.
Toim. huom. S’napsi ehti ensin.

P.S. Tsekkaa S’napsi 1/2021 jos haluat tietää, 
miten dippani lopulta kävi!

Tipsit

Loppukaneetit



S’napsin astrologit ovat virittäytyneet pikkuhiljaa jouluun. Näinpä Astrologit vierai livat 
Tequilian suuressa keittiössä leipomassa ja koristelemassa Inkubio- ja Aalto- aihei-
sia pipareita. Menestys oli vaihtelevaa ja hienoimmat piparit ovat päässeet tähän 
artikkeliin. Sinun tehtävänäsi on yhdistää pipari oikeaan kuvaukseen. Kuvaukset ja 
oikeat vastaukset löytyvät seuraavalta aukeamalta.
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PIPARIA
IN AALTO
UNIVERSITY



1. Homeinen ja löytyy kiltikseltä

2. Kakkii Alvarin aukiolle

3. Väristä tunnistaa setädin aina mahdollisesta Wapusta syyskuun loppuun

4. Lapset ja opiskelijat pukee nämä päälleen kun sääennuste lupaa märkää

5. Aaltolaisen pääasiallinen energianlähde keskiviikkoisin 

6. Jokaisen inkubiitin toteemieläin

7. Jokaisen S’napsin toimittajan toteemieläimet

8. Aallon ultimaattinen pöhinäkeisari

9. Jokaisen inkubiitin lempilukeminen

10. Tästä tunnistat Aalto-yliopiston

Oikeat vastaukset: 1e, 2f, 3j, 4b, 5i, 6g, 7d, 8c, 9h, 10 a

Artikkelin toteutus: Emilia Kareinen, Henna Kotilainen, Noora Metsäranta, Antti Huttunen

Kolmen tunnin uurastuksen jälkeen kenenkään 
ei tehnyt mieli syödä ylimakeita pipareita, joten 
piparit loppusijoitettiin roskikseen.

Lopulta piparit olivat siis melkein yhtä binissä 
kuin Astrologit ja Tequilia.

Kohti unelmia
- siis me oikeesti tehtiin tää

Sofia Tauriainen & Vilma Kahri
  Kuvat: Universal Music - Nana Simelius

Olla rocktähti, eläinlääkäri, poliisikoira tai jediri-
tari. Hankkia koiranpentu, matkustaa ulkomaille tai 
avaruuteen, muuttaa prinsessalinnaan asumaan. 
Unelmointi aloitetaan aikaisin, ja alkuun unelmat 
ovatkin hyvin villejä. Ajan kuluessa haaveet ja 
toiveet siitä, mitä omalla elämällä halutaan tehdä 
muuttuvat joillakin moneen otteeseen, joillain 
oma juttu on alusta asti selvä ja muuttumaton. 
Yliopisto-opiskelijalla osa unelmista on muut-
tunut selkeiksi tavoitteiksi, jotka ehkä jo konk-
retisoituvat. Joitain unelmia hylätään, uusia 
keksitään, ja joskus epävarmuus iskee siitä, 
mitä tässä oikein uskaltaisi tai edes kannattaisi 
yrittää. Viime aikoina vallinnut maailmanti-
lanne tuntuu vain haastavan isojen elämänva-
lintojen äärellä olevia opiskelijoita ja lisäävän 
epävarmuutta entisestään. Mistä löytyisi 
rohkeutta unelmien tavoitteluun ja uskoa 
oman jutun toteuttamiseen? Me S’nap-
sissa lähestyimme omia unelmiamme ja 
kysyimme Robin Packalenilta.



Yksi killan (ja erityisesti päätoimittajien) yhteisistä suosi-
keista on nuori, mutta kokenut artisti Robin Packalen. 
Hän on kulkenut kohti omaa unelmaansa, samalla kun 
muut (erityisesti päätoimittajat) vasta noloilivat yläas-
teella. Robin on aina vaikuttanut olevan positiivinen ja 
energinen. Hän on monen tämänhetkisen yliopisto-opis-
kelijan ikätoveri, joka on saanut tehdä omaa juttuaan 
nuoresta pitäen ja edelleen jatkaa samalla tiellä. Ahkera 
artisti julkaisi juuri uuden singlen ja ehti lisäksi vastata 
kysymyksiimme. Tässä haastattelussa Robin kertoi 
kuulumisiaan sekä jakoi hieman ajatuksiaan unelmien 
seuraamisesta.

Hyvin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Robin 
kertoo kuluneen vuoden sujuneen hyvin. “Vuosi 2020 
lähti liikkeelle vauhdikkaasti. Tarkoituksena oli laittaa 
levy ulos ja lähteä keikkailemaan. Korona-pandemia 
siirsi näitä suunnitelmia eteenpäin. Pienen ihmet-
telyn jälkeen ollaan tehty musiikkia ja mietitty miten 
verkostoitua ja muutenkin toimia virtuaalisesti, kun 
matkustaminen ei ole nyt kovinkaan helppoa”, hän 
summaa. Kuulemma juuri nyt kuuluu tosi hyvää, sillä 
9.10. julkaistu uusi single Drop Dead on saanut myön-
teisen vastaanoton maailmalla. Samanlaisena tuntuu 
Robinin lähitulevaisuuden suunnitelmat jatkuvan. Hän 
kertoo nauttivansa musiikin tekemisestä ja pitkäjän-
teisen suunnitelmallisen työskentelyn tuloksena ennen 
vuodenvaihdetta on tulossa ulos EP ja myöhemmin vielä 
lisää uutta musiikkia.

Vaikka musiikin tekeminen on sujunut tehokkaasti, on 
keikkailu jäänyt Robinilla ja koko musiikkialalla lähinnä 
haaveeksi. Robin toivookin pääsevänsä pian tavalla tai 
toisella keikkailemaan. “Oon kyllä unelmoinut keikoista 
ja keikkailusta”, hän sanoo. “Toivottavasti tää korona 
helpottaa otettaan ja päästään taas nauttimaan livemu-
siikista.” Monen muun alan tavoin musiikkialalla työs-
kentelevät ovat kärsineet koronan tuomista rajoitteista. 
Robin toivookin, että “ihmiset pääsisivät tekemään 
töitään, tapaamaan toisiaan ja nauttimaan musiikista 
ympäri maailmaa.”

”Oon tosi onnekas, että saan tehdä 

tätä työtä ja olla luova.”

Lähitulevaisuuden unelmia
Nykyinen ura musiikkialalla on ollut jo kauan sitten 
Robinin mielessä. “Olen oikeastaan aika nuoresta 
unelmoinut olevani artisti”, muistelee Robin. Muita 
lapsuuden unelma-ammatteja ala-asteajoilta on ollut 
palomies ja rakennusmies. Artisti hänestä kuitenkin 
tuli, sillä Robinille oli selvää, että hän halusi toteuttaa 
unelmansa. Poptähti kertoo olevansa päämäärätietoinen 
ja suunnitelmallinen eikä omien sanojensa mukaan 
lannistu helposti, mikä on auttanut unelman toteut-
tamisessa, lopulta niinkin pitkälle kuin kansainvälistä 
uraa kohti. “Kansainvälisen uran rakentaminen on 
vuosien prosessi ja sillä matkalla on luotettava itseensä 
ja tiimiin, jonka kanssa tekee juttuaan”, Robin tietää. 
“Kun päämäärä on selkeänä mielessä ja motivaatio on 
kohdillaan, uskaltaa lähteä kohti unelmaansa.” Nyt 
hän kokee olevansa erittäin onnekas saadessaan tehdä 
luovaa työtä. Robin kertoo olleensa jo ensimmäisestä 
keikastaan lähtien varma, että esiintyminen ja musiikki 
ovat hänen juttunsa. “Kun astuu lavalle ja syntyy yhteys 
yleisöön, se on ihan mahtava tunne.”

Tärkeinä tekijöinä Robinin matkalla kohti unelmia 
on siis ollut selkeä tavoite, sekä lannistumaton työ 
sitä kohti. Usko omaan tekemiseen ei popparilla ole 
horjunut, sillä hän on ollut varma “omasta jutustaan” 
ja päämäärästään. Yksin ei Robinin ole tarvinnut tätä 
kaikkea tehdä. Hän listaa kolme tärkeää tukea urallaan, 
jotka ovat mahdollistaneet unelmien tavoittelun: perhe, 
fanit sekä työtiimi. Perheellä on Robinin mukaan ollut 
suuri rooli hänen urallaan. “Vanhempani ovat antaneet 
minun tavoitella unelmiani jo lapsesta asti ja pitäneet 
huolta siitä, että arki pysyi tavallisena nuoren arkena”, 
kertoo Robin. Hänen mukaansa kotona on ollut avoimet 
välit vanhempien kanssa ja asioista on aina keskusteltu. 
Nuori tähti pitää tätä tärkeänä ja arvostaa edelleen 
vanhempiensa mielipiteitä ja ajatuksia.

Robin on kiitollinen unelmiensa mahdollistamisesta 
myös faneilleen. Suurta arvostusta hänessä herättää 
erityisesti se, kuinka monet ovat olleet mukana ihan 
alusta asti. Musiikin tekeminen ja esiintyminen on 
mahdollista juuri fanien ansiosta.
Kolmantena listalla tukemassa unelmien tavoittelua on 
Robinin nykyinen tiimi, jonka kanssa hän työskentelee 
tällä hetkellä. Hän kertoo arvostavansa tiiminsä panosta, 
kokemusta sekä ammattitaitoa suuresti.

Matkan varrelta



Vaikka Robin vakuuttaa, ettei usko omaan tekemi-
seen matkan varrella ole hiipunut oikeastaan ollen-
kaan missään vaiheessa, on vaikeita hetkiäkin ollut. 
Uran vaikeimmaksi hetkeksi Robin nimeää tauostaan 
kertomisen faneille. Tuolloin fanien myönteinen ja 
ymmärtäväinen suhtautuminen oli hänen mukaansa 
tärkeää vaikealla hetkellä. “Me tehtiin tää -konsertin 
rakentaminen, biisi ja kaikki siihen liittyvä mahdollis-
tivat päättyvän aikakauden käsittelyä ja kokemusten 
muistelua”, Robin selittää. “Paljon naurua, liikutusta, 
ikimuistoisia hetkiä ja haikeutta.” Isona tukena tilan-
teessa oli myös tieto taustajoukkojen hyväksynnästä 
taukopäätökselle.

Vaikeita hetkiä ajatellen Robinilla on oikein hyvältä 
kuulostava asenne. “Mottoni on aina ollut, että 
asioilla on tapana järjestyä“, hän paljastaa. Robin 
kertookin suhtautuvansa tulevaisuuteen innostu-
neesti ja luottavaisesti, eikä hän jännitä tulevaa. 
“Mulla on päämäärä, jota kohti kuljen”, kertoo Robin 
luottavaisena. Uuden singlen positiivinen vastaan-
otto ja lähitulevaisuudessa odottava uuden musiikin 
julkaisu antavatkin varmasti syytä nauttia nykyhet-
kestä ja jatkaa innolla kohti tulevaa, vaikka tähän 
aikaan liittyykin paljon epävarmuuksia. Nuori artisti 
kertoo myös, että matkalla helpotusta tuo myös se, 
ettei unelmia kohti tarvitse työskennellä yksin, vaan 
hänellä on tiiminsä tukenaan. Robin ymmärtää 
myös, että välillä pitää osata ottaa rennosti työn teon 
lomassa. “Tärkeää on myös, ettei elämä ole vain työtä 
vaan siihen mahtuu ystäviä ja vapaa-aikaa, jolloin voi 
ottaa chillisti.”

Suhteellisen nuoresta iästään huolimatta Robin on 
ehtinyt keräämään kokemusta jo hyvinkin paljon 
oman polun kulkemisesta unelmaa kohti, sillä hänen 
uransa alkoi poikkeuksellisen nuorena. Pyysimme 
Robinia kertomaan, mitä hän sanoisi kannustuk-
seksi 13-vuotiaalle artistin alulle, jos voisi neuvoa 
itseään uransa alkutaipaleella. “Jatka samaan malliin. 
Kaikki menee hyvin. Älä siis stressaa mistään, vaan 
nauti jokaisesta hetkestä. Edessä on monta huippua 
kokemusta, joista et osaa edes vielä haaveilla”, vastasi 
22-vuotias Robin. Entä mitä terveisiä Robin antaisi 
muille nuorille, jotka haaveilevat unelmiensa tavoit-
telusta? “Luota itseesi ja ryhdy hommiin. Juttele 
unelmistasi ystävän tai läheisesi kanssa ja kysy hänen 
mielipidettään suunnitelmasta. Muista, että unelmat 
harvoin toteutuvat yhdessä yössä, vaan vaativat 
vuosikausien työpanosta”, neuvoo Robin. “Epäonnis-
tumisista tai mokista ei kannata lannistua vaan ottaa 
opikseen ja jatkaa matkaa.”

Päätoimittajien unelmana on ollut jo jonkin aikaa 
Robinin haastattelu. Alkuun haastattelu oli vain vitsi, 
mutta välillä jos vain uskaltaa uskoa itseensä, voi 
S’napsistakin tulla vakavasti otettava media. Tästä on 
nyt hyvä kuunnella Robinia ja jatkaa matkaa uuteen 
vuoteen. Tsemppiä kaikille!

Yksi tärkeimmistä Robinille esittämistämme kysy-
myksistä meni näin: “Frontside Olliessa lauletaan: 
‘Parin viikon jälkeen tyttö Tommin unohtaa, mä 
skeittaankin jo sen isosiskon kaa’. Kenen isosis-
kosta on kyse?” S’napsin Päätoimittajat eivät 
ilmeisesti ole ainoita, joita salaperäisen “sen 
isosiskon” henkilöllisyys Robinin Frontside Ollie 
-biisissä on aikojen saatossa kiinnostanut. Valitet-
tavasti poptähti vastasi salaperäisesti: “Mysteerin 
selvittely jatkukoon hamaan tulevaisuuteen”.

Saimme kuitenkin varmistuksen, että Robin 
on kuullut Skumppaa punkun kaa -biisin (tai 
ainakin jotain sinne päin) vuosia sitten ennen 
levynjulkistuskeikkaansa! 

Nauti joka hetkestä

Asioilla on tapana järjestyä

Jos et olisi poptähti, mikä olisit?
”Jonkin sortin yrittäjä.”
Mikä on sun toteemieläin?
”Haukka, koska se symboloi aktiivisuutta, uskal-
lusta, vaistojen varassa toimimista ja kykyä 
eritellä asioita tarkasti. Ne ovat olennaisia taitoja 
unelmien tavoittelussa.”
Jotain mitä et osaa, mutta haluaisit osata?
”Olisi tosi mahtavaa, jos osaisin soittaa jokaista 
maailman soitinta.”
Keittiöbravuuri?
”Lohipasta.”



Korona tulee, astrologit ei.
Elämäni paras vuosi - HYVÄN MIELEN horoskooppi.

Meillä on hauskaa. Teillä on hauskaa. Kaikilla on hauskaa. 
Jee!

Teksti: Antti Huttunen, Henna Kotilainen,  
Onerva Lahtinen, Noora Metsäranta 

Taitto: Petra Ekroos

Koroskooppi: 
Toinen Aalto

Jousimies
23.11. – 21.12.

Makoilet peiton alla katselemassa Tähkäpäätä ja aina 
välillä vilkaiset tietokoneesi näyttöä: olisivatkohan 
Stochastic processes -kurssin tehtävät jo ratkaisseet 
itse itsensä. Lemmikkichinchillasi, se jonka hankit 
koronan toisella viikolla kun et enää kestänyt olla yksin, 
nakertaa lattialla suolakurkkua ja kähmyää samalla 
yritystoimariksi. Vietät taas kerran iltaa yksin, sillä 
kultsipuppelisi on kiltiksen ikkunan ulkopuolella huu-
tamassa. Hänellä on vanhana setätinä ikävä kiltiksellä 
huutamista, eikä hän oikein osaa vieläkään sopeutua 
nykytilanteeseen. Toisaalta chinchilla on muutenkin 
parempaa seuraa, joten olet ihan tyytyväinen tilantee-
seen.

Kaksonen
21.5. – 20.6.

Kun kultasi jo suunnittelee val-
mistumista ja töiden hakua, 
sukellat Arielin merenalaiseen 
maailmaan koronarottasi kanssa. 
Muistat yhtäkkiä, että huomenna 
onkin taas uusi Malisen koe, jota 
et ole pääsemässä läpi ja masen-
nut hieman. Kuitenkin virkistyt 
kun muistat, kuinka Malinen näyt-
tää vanhalta merikurkulta.

Kalat
20.2. – 20.3.

Elokuva, joka vie sinut pois marras-
kuun harmaudesta satumaailmaan 
on Lumikki, jota voit katsoa koronan 
aikana hankitun lemmikkisiilisi kanssa 
samalla, kun vieressäsi mököttävä 
jörö mouhoaa TKK:n ajoista. Onneksi 
sinulla on herkullisia avomaankurk-
kuja, joita mutustaa ja olet hetken 
onnellinen, kunnes muistat, että sink-
kujärkkyjen dedis meni jo.

Kauris
22.12. – 19.1.

Et ole koskaan halunnut naimisiin, 
vaan haluat olla itsenäinen ja vahva 
henkilö. Tämän takia muutat äitisi 
karhuksi ja pakenet oman likai-
sen (henkisesti ja fyysisesti) röllisi 
kanssa Meksikoon Chihuahuaan 
kompleksianalyysin opettajaksi. 
Kuitenkaan matikka ei nappaa, joten 
perustatte yhdessä menestyksek-
kään suolakurkkutehtaan.

Leijona
23.7. – 23.8.

Olet jo kähmynnyt yritystoimariksi sekä tehnyt kaikki 
viikon dedikset lukuunottamatta sitä yhtä kurssia, 
johon ei ole prujuja. Lemmikkiporosi söi edellisen 
yrityksesi saada laskarit tehtyä, joten joudut kesken 
Aladdin -leffaillan väkertämään tehtäviä uudestaan. 
Vieressäsi sohvalla makaa rakas setätisi, joka on taas 
kerran sammunut kesken leffan. Ei auta muu kuin kai-
vaa sinkkukurkku esiin, niin pääsee koronamasennuk-
sesta eroon ainakin hetkeksi! ;)

Neitsyt
24.8. – 22.9.

Johdatus opiskeluun -kurssi on edelleen ainoa este sinun 
ja valmistumisen välissä, mutta et siitäkään huolimatta tee 
tehtäviä, vaan katsot Frozenia. “Voisit tehtävien tekemisen 
sijaan kähmytä leffan jälkeen yritystoimariksi, kilta tarvitsee 
lisää rahaa”, toteaa kultasi. Hän on sinua akateemisesti nuo-
rempi, mutta on ollut siitä huolimatta jo syntymästään asti 
setäti. Ikkunasi ulkopuolella ainoat karanteenikaverisi, Ota-
niemen vitun isot hämähäkit, jaksavat pimeästä huolimatta 
tehdä ahkerasti töitä. Niidenkin kannattaisi ehkä kähmytä.

Oinas
21.3. – 19.4.

Käperryt tosi rapsakan setätisi 
kanssa peiton alle katselemaan Tuh-
kimoa, sillä aina ei jaksa olla aikui-
nen ja suorittaa. Dedikset kuitenkin 
painavat päälle ja yritystoimariksikin 
pitäisi kähmytä, joten teet samalla 
sekä fysikaalisen kemian laskareita 
että kähmyä. Setädistä ja lemmikkijal-
kasienestäsi ei ole kumpaankaan akti-
viteettiin mitään hyötyä. Leffasnack-
sina teillä on kurkkukipua, sillä olette 
koronakaranteenissa. 

Rapu
21.6. – 22.7.

Kaikissa mahdollisissa toimikunnissa mukana 
olevalla setädilläsi on kerrankin vapaata, joten 
vietätte yhdessä laatuaikaa katsellen Kaunotar 
ja Hirviö -elokuvaa ja syöden kurkkua. Kultasi 
kainalossa makoillessasi hymyilet tyytyväisenä: 
droppasit juuri äsken biofysiikan, ja stressitasosi 
laskivat tämän päätöksen myötä huomattavasti. 
Nyt voit keskittyä täysillä lemmikkimerihevosesi 
kouluttamiseen sekä yritystoimarin hommiin.

Skorpioni
24.10. – 22.11.

Viime aikoina kultasi ei ole kiinnittänyt sinuun lainkaan 
huomiota, vaan on pelkästään istunut kotonaan pelaa-
massa lolia. Tämän lisäksi joudut valmistautumaan 
joulukuun lopulla häämöttävään Fourierin uusinta-
tenttiin, koska siitäkään kurssista et päässyt ensi yrit-
tämällä läpi. Hait myös syksyn kähmyissä yritystoima-
riksi, mutta siitäkään et ole vielä kuullut mitään. Tämä 
ei vain kerta kaikkiaan ole sinun syksysi. Onneksi pime-
nevien iltojen hämäryydessä pilkottaa yksi valonsäde, 
uusi lemmikkisi karhu, siis se nestemäinen. Käperryt 
sen ja päärynäpizzan kanssa katsomaan Prinsessa ja 
Sammakko -leffaa ja rentoudut edes hetkeksi.

Vaaka
23.9. – 23.10

Tämä on elämäsi paras vuosi: olet löytänyt 
ennen kansainvälistä pandemiaa Mikkelistä 
oman setätisi, jonka vieressä voit katsella 
Kaapoa talvi-iltain tummentuessa. Kuitenkin 
elämääsi varjostaa yksi asia: kvantti-ilmiöt. 
Haluat unohtaa tämän kurssin ja päästää 
sisäisen perhosesi säihkymään, joten haet 
yrityssuhdetoimihenkilöksi ja unohdat koko-
naan opiskelut.

Vesimies
20.1. – 19.2.

Makaat kultasi kanssa sohvalla kat-
somassa Moanaa. Hän ei keskity 
leffaan vaan räplää puhelintaan 
ja väittää sinulle lukevansa lineaa-
rialgebran tehtäviä. Tiedät, ettei 
kultasi käy tätä kurssia ja arvaatkin, 
että hän on taas killan discordissa 
iskemässä fukseja. Voimaannut, 
haet syksyn kähmyissä yritystoima-
riksi ja muutat lemmikkigekkosi ja 
cocktailkurkku-kokoelmasi kanssa 
uuteen yksiöön. Ensi keväänä se 
oletkin sinä iskemässä yritysten 
edustajia discordissa ja elämä 
hymyilee taas.

Härkä
20.4. – 20.5.

Prinsessa Ruususen tapaan 
nukuit kesä-C:n tentin ohi ja jou-
dutkin nyt valmistautumaan uusi-
maan kurssin neljättä kertaa ensi 
keväällä. Tästä masentuneena 
ostat pussillisen käyriä kurkkuja 
ja käperryt mouho-kultasi kaina-
loon kähmyämään yritystoima-
riksi. Vaikka kurssit eivät suju, niin 
voithan silti upottautua kiltahom-
miin! 



S’NAPSI TESTAA OTANIEMEN 
ILMAISET KÄSIDESIT

Poikkeuksellinen maailmantilanne tuo kaikille ylimääräisiä menoja. 
S’napsi halusi tutkia mahdollisia tapoja venyttää opiskelijoiden jo 
valmiiksi kireää budjettia testaamalla Otaniemen ilmaiset käsidesit. 
Testauksen kohteeksi koituivat Alepan, K-marketin, A Blocin ja 
Unisportin ilmaiseksi jaettavat käsidesit. S’napsi ei suosittele 
lukijoilleen käsidesien maistamista tai juomista.

UNISPORT

Vaikka Unisportin salille ei ilmaiseksi pääse sisälle, onneksi jo aulasta löytyy käsidesiä. 
Kädet jäävät hieman tahmeaksi yli kymmenen sekunnin käsien hieronnan jälkeen. 
Unisportin käsidesillä on erittäin tutun omainen miellyttävä etanolin aromi. Haju ais-
timuksen lisäksi käsidesi omaa opiskelijoille tutun maun, mikä on lähinnä koskenkorvaa. 
Makeahko etanolinen aromi tuo hymyn huulille eivätkä tahmeat kädet jää harmittamaan 
käyttäjää.

OTANIEMEN ALEPA

S-ryhmän kauppojen käsidesin outo hieman tequilaa ja viikon vanhaa biojäteastiaa 
muistuttava haju on toiminut hyvänä jäänmurtajana syksyn aikana, mutta valitettavasti 
kaikki hyvä loppuu aikanaan. Ensivaikutelmana pettymys, käsidesi spruittaantuu  käsin-
pumpattavasta muovipullosta suoraan takille. Pullon etiketittömyys aiheuttaa vähintään 
lieviä epäilyksiä käsidesin laadusta. Testaajan nenänystyrät jäävät muhimaan yksin 
suomiviinaa muistuttavan makean ja halvan etanolin tuoksun kanssa. Tylsä esanssi jää 
vallitsemaan ilmaan kymmeneksi sekunniksi geelimäisen nesteen haihtuessa käsiltä. 
Hajuaistin pettymistä hyvittää kevyt sitruunainen maku. Hento sitruuna ei aiheuta suoraa 
vastareaktiota keholta ja saa täten suosituksen.

TEKSTI JA KUVAT:

SALOMO LASSFOLK



A BLOC

Hieno pömpeli automatisoidulla annostelijalla huutaa tekniikan 
kehtoa. Käden ojentaessa testaajan kädelle laskeutuu hellästi 
ideaalinen annos käsidesiä. Tai siis silloin kun laitteen sensori 
suostuu tunnistamaan käden. Nopeasti kuivuvan käsidesin tuoksua 
on vaikea kuvailla, mutta se on lähempänä kosteusvoidetta kuin 
etanolia. Maistaessa kielen päälle muodostuu hento laadukkaan 
vodkan maku. Pehmeä viinan aromi ilman epämiellyttävää jälki-
makua. Erittäin helposti juotavaa, tai siis kunnes se tulee heti 
takaisin ylös.

K MARKET OTANIEMI

Käsidesipumpussa oleva ystävällinen kyltti osoittautuu kohta testa-
ajalle harhaanjohtavaksi. Metallivipua vääntäessä puolet käside-
sistä löytää taas tiensä testaajan takille. Hajuton geeli haihtuu 
kymmennessä sekunnissa käsiltä jättäen lievän epäilyksen 
käsidesin alkoholittomuudesta. Heti kielen koskettaessa geeliä 
selviää, että tuote sisältää enemmän akkuhappoa kuin etanolia. Ei 
jatkoon.



Inkubion 2020
Teksti: Sofia Tauriainen, Taitto: Vilma Kahri

Kuvat: Inkubion kuvagalleria / Markus Toivonen, Santeri Ruuskanen, 

Maija Vahteristo, Essi Miettinen, Antti Raikunen ja Robin Rantala
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Inkubio on täynnä aktiivisia kiltatoiminnan järjestäjiä ja 
kuluttajia, joten ympäri vuoden järjestetään kiltalaisilta 

kiltalaisille erilaisia tapahtumia, sekä osallistutaan ja 
tehdään  kiltaporukalla monipuolisesti.

Alkuvuosi 2020 lähti tuttuun tapaan aktii-
visesti liikkeelle. Uusien toimarien innok-
kuudella ehdittiin toteuttaa perinteisessä 

muodossa kahden ensimmäisen kuukauden 
tapahtumia. Inkubiitit muun muassa urhei-

livat, excuilivat, sitsasivat ja pelailivat 
yhdessä, ja maaliskuussa päästiin vielä juhlis-
tamaan 14-vuotiasta kiltaamme vuosijuhla-

viikon tunnelmissa. 

Killanvaihdossa kiertäneen servietin puhtaaksipiirretty 

versio. S’napsi ei ota taideteoksiin kantaa.



Syksyn lähestyessä päästiin kohtaamaan kilta-
laisia välillä taas kasvokkain. Lakkisitsit pidettiin 
erityisjärjestelyin turvallisuuden takaamiseksi. 

Lukukauden alussa orientaatioviikko pyöri pääosin 
ulkoilmasssa. Perinteisten tapahtumien muuttuessa 
Inkubion fukseille järjestettiin omaa rastikiertelyä ja 

approilua yleisten massatapahtumien sijaan.

Lakkisitsit 
Varasläh

tö

Koronakevät

Alkuvuoden tapahtumien jälkeen maailmanlaajuiset tapahtumat 
valitettavasti tarkoittivat tulevien suunnitelmien perumista. Kilta-

huone hiljeni ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi vaadittiin niitä kuuluisia 
innovaatioita. 

Maaliskuun lopusta lähtien killan toimarit ja muut vapaaehtoiset 
järjestivät erilaisia tapahtumia ja tekemistä huomioiden turvallisuuden, 

etänä tai muuten uudistetulla konseptilla. Kekseliäisyyttä ja mieliku-
vitusta on hyödynnetty menestyksekkäästi niin tuttujen tapahtumien 

uudelleen ideoinnissa kuin täysin uusien etäaktiviteettien keksimisessä. 

Etäkiltahuoneena toimi Inkubion Discord-kanava, jossa kokoonnuttiin 
opiskelemaan, kokoustamaan ja pelailemaan yhdessä internetin välityk-
sellä. Etänä pyörivät tietovisatorstait, urheiluviikot sekä SCI hyörinä ja 

pyörinä. 

Koko Aalto-yhteisö järjesti tänä vuonna Wapun etäWappuna. Perin-
teinen Inkubion Ullisbrunssi kokosi kiltalaisia seuraavana päivänä 

Zoomin ääreen.

In
ku

b
io

n
 p

ää
si

äi
sm

u
n
ak

il
pa

il
u
n
 s

at
oa



Fuksisitsit

Kiltatoimijoilta erityinen rutistus oli 
fuksisitsien järjestäminen kahdeksassa 

paikassa samaan aikaan pienten ryhmä-
kokojen mahdollistamiseksi. Sitsitavoille 

opittiin toisistaan hieman eroavissa, 
mutta yhtä lailla intiimeissä tunnelmissa.

Tämän S’napsin ilmestymisvaiheessa 
muun muassa Inkubion etävaalipaneeli 
ja -kokous ovat vielä tulevaisuudessa. 

Mitäköhän muuta ensi vuoden toimijat 
mahtavat keksiä?



Valmistuneet:

Saara Hiltunen - Diplomi-insinööri
Integrating multi-tube flow cytometry data via 

deep generative modelling

Annika Niittylä - Diplomi-insinööri
Terveydenhuollon ammattilaisten kannatus oirearvioiden käytölle

Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitos
 

Roope Vesterinen - Diplomi-insinööri
Effects of Anti-Epileptic Drugs on Infant Brain Networks

Toni Pellinen - Tekniikan kandidaatti
Enzyme function prediction by exploiting 

the 3D structure of proteins


