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Rakas S’napsin lukija,
Kiitos, että olet pysynyt rinnallamme yli synkän yön, 
jota on valaissut loisteellaan S’napsin humoristiset, 
vakavat ja tutkivat artikkelit. Kuten sanottu pimein-
kin yö päättyy joskus, mutta S’napsin valo jatkaa 
loistoaan. Päätoimittajina haluamme kiittää upeaa 
toimitustamme, joka on koronaviruspandemiasta 
huolimatta jaksanut käyttää luovuuttaan ja uhrannut 
monia tunteja ajastaan kiltalehden hyväksi. Erityiskii-
tos kaikille taittajille, jotka ovat tämän vuoden aikana 
tehneet uskomattoman hyvää työtä. Ilman toimittajia 
ja taittajia tätä lehteä ei olisi, tai lehti sisältäisi vain 
päätoimittajien tekemiä “täyteartikkeleita” ja sisältö 
näyttäisi kolmevuotiaan lapsen värityskirjalta.

Aikamme päätoimittajina on tullut nyt päätökseen ja 
voimme ilomielin luovuttaa lehden päätoimituksen 
eteenpäin uusille tekijöille, mutta ette kuitenkaan 
pääse psykoottisista artikkeleistamme eroon…AH! 
palaa ensi vuonna…

Äitiä, isää, MT:tä ja Pihvi-kissaa kiittäen,
Henna ja Antti 

Tämän ja edellisen 
aukeaman kuvat:
Markus Toivonen



Tulevaisuudessa vuonna 2100 Fyysikkokilta on väis-
tynyt suur-Inkubion tieltä Kandidaattikeskuksesta. 
Fyysikkokilta on siirtynyt kansainväliselle avaruus-
asemalle, jonne mennään erittäin nopealla fyysikko-
hissillä. Opiskelu on siirtynyt sähköiseen aivoaikaan, 
jonka on kehittänyt teknillisen psykologian laitos: 
Koulu tarjoaa aivojen sähköistyksen, jonka jälkeen 
aivoihin ladataan kurssien sisältö muistikorttien 
kautta. Koulu pystyy myös näin vahtimaan millaista 
sisältöä katsot metaYoutubesta. Jos sisältö ei nou-
data koulun linjaa, koulu sulkee aivosi ja sammut.
 Kiltahuone on laajentunut Hubiin Suurkilta-
huoneeksi, jossa on oma keittiö, ja jossa voi leipoa 
avaruuspullaaa! Inkubion puheenjohtajana toimii 
suuren avaruusrodun johtaja Nebukadnessar, joka 
pakeni Babylonian tuhoa avaruuteen Jupiterin kuu-
hun Titanille. Nebukadnessar johtaa Inkubiolaisia 
suurella voimallaan, jota hän käytti ihmiskunnan luo-
miseen 659 EAA. Inkubion suurarmeija on valloitta-
nut kaikki rahakkaat killan kuten Prodekon ja Tikin 
suuressa Tietosodassa. 
 Kiltahuoneella nousee suuri kivipaasi, jota kut-
sutaan suureksi rubiinitauluksi, jossa lukee ratkaisu 
maailman kaikkeuden suurimpaan arvoitukseen: 
kvanttiaikaan. Rubiinitaulun saavat nähdä vain hänen 
pyhyytensä palvelukseen vannoutuneet kvanttipapit. 
Jos rubiinitauluun vilkaisee asiaan vihkiytymätön, 
hänen silmänsä palavat poroksi ja hän sulaa valuen 
lattian raoista kuin sula kynttilävaha.
 Bioinformaatioteknologian sisäänotto on 
nykyää 10000 ihmistä, joista huonoiten pärjäävät 
9500 valjastetaan inkubion supertietokoneen Maik-
ki6000:en huoltotöihin. Kone on niin tehokas, että 
se pystyy ennustamaan maailman alun ja lopun. 
Koska Inkubiolla tiedetään maapallon tarkka tuhou-
tumisajankohta, kilta rakentaa Nebukadnessarin joh-
dolla avaruusasemaa, jolla paetaan toiseen galaksiin 
pakoon tuhoa. 
 Ihmiset ovat tappaneet kaikki mikrobit ja 
virukset koko maailmasta ja maailma on supersteriili. 
Mutta tämä tarkoittaa sitä, ettei kaupasta enää saa 
juustoa, viiliä tai piimää. Eikä pullassakaan voi käyt-
tää hiivaa, vaan joudutaan käyttämään leivinjauhetta. 
Pulla on siis huonompaa. 

Toimitus: Antti Huttunen 
Taitto: Henna Kotilainen

Mitä Medaffcon 
oikeastaan tekee? 

Medaffcon on 2009 perustettu suomalainen kon-
sulttiyritys, joka tarjoaa tutkimus- ja asiantuntija-
palveluita lääketeollisuuden sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tarpeisiin Suomessa, pohjoismaissa 
ja muualla Euroopassa. Medaffcon yhdistää ainut-
laatuisesti sekä lääke- että terveystaloustieteelli-
siä näkökulmia, ja tarjoaa näin asiakkaille kattavia 
kokonaiskuvia terveyden edistämiseksi. Palveluiden 
laatu perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen 
sisältö- ja prosessiosaamiseen sekä vahvaan yhteis-
työverkostoon lääketeollisuudessa, terveydenhuol-
lossa, akatemiassa ja tutkimusyhteisössä. 

S’napsi haastatteli BioPartnerilla Medaffconilla töissä 
olevaa Inkubiolta valmistunutta Johanna Vikkulaa. 

Olen Johanna Vikkula ja aloitin biolla 2013. 
Töiden ja kiltahommien vuoksi opinnot hie-
man venyi ja valmistuin vuonna 2020. Mais-
terivaiheessa pääaineenani oli Bioinforma-
tics and Digital Health ja diplomityöni tein 
Harri Lähdesmäen ryhmään.

Kerro aluksi vähän itsestäsi 
ja opiskelutaustastasi

Erityisosaamisalueita ovat esimerkiksi tosielämän 
tietoon perustuvat tutkimukset (RWE=real world 
evidence), terveystaloudellinen mallinnus ja vai-
kuttavuuden arviointi sosiaali- ja  terveydenhuol-
lossa. Tänä päivänä Medaffcon työllistää kokopäi-
väisesti noin 30 asiantuntijaa tieteen eri aloilta. 
Medaffcon tunnetaan vahvana vaikuttavuuden 
arvioinnin osaajana, joka kehittää aktiivisesti ter-
veystietoon perustuvaa tutkimusta sekä siinä 
hyödynnettäviä menetelmiä ja panostaa jatkuvaan 
kehittymiseen sekä vahvoihin yhteistyöverkostoi-
hin ollakseen terveysalan edistyksen aallonharjalla. 
Lisätietoa löytyy osoitteesta www.medaffcon.fi

Terveisiä 
työelämästä 

Haastattelu: 

Viivi Kivinen & Vilma Kahri

Teksti: Johanna Vikkula 

Taitto: Vilma Kahri6



Medaffconilla on töissä laaja joukko asian-
tuntijoita data scientiesteistä terveystalous-
tieteilijöihin, lääketieteellisiin neuvonanta-
jiin ja farmaseutteihin. Näistä varmasti Data 
Scientistin työt ovat lähimpänä biolaisten 
taustoja ja meillä onkin jo viisi vanhaa bio-
laista analytiikkatiimissä. (Knoppitietona 
mainittakoon, että analytiikkatiimin koko on 
seitsemän.) Data Scientistin työssä pärjää 
hyvin, kun osaa statistiikan perusteet, koo-
daaminen R:llä luonnistuu ja ihmisen biolo-
gia on tuttu juttu. Mikäli kiinnostusta löytyy, 
meillä on mahdollisuus myös laajentaa omia 
työtehtäviään muille yrityksen osa-alueille 
ja siten karruttaa lisää osaamista. 

Analytiikkatiimimme on miltei tuplaantunut 
tämän vuoden aikana, joten emme etsi nyt 
aktiivisesti uusia tekijöitä. Ala kehittyy kui-
tenkin nopeasti, joten ensi vuonna tilanne 
voi olla taas toinen. Kannustan laittamaan 
avoimen hakemuksen tai suoraan viestiä 
esim diplomityöhön liittyen, jos osaaminen 
on kohdillaan ja ala kiinnostaa. Välillä voi 
tulla yllättäviäkin tarpeita hyville tyypeille. 

Etsittekö vuodenvaihteen 
tuntumassa esimerkiksi 
kesätyöntekijöitä tai 
opinnäytetyöntekijöitä?

Tietysti, vaikka ei ehkä ihan niin 
suoraan kuin itse koulutuksesta. 
Killan vapaaehtoisena pääsee esi-
merkiksi tekemään töitä erilaisten 
ihmisten kanssa, mikä kehittää tii-
mityötaitoja. Sosiaaliset taidot ovat 
työelämässä ihan yhtä tärkeitä kuin 
koulutuksen antamat tietotaidot. 

Nykyisen työn kannalta hyödyllisiä ovat 
olleet ainakin kaikki statistiikkaan ja R:llä 
koodaamiseen liittyvät kurssit, koska statis-
tiikka on kaiken perusta analytiikassa, vaik-
kakin olen myös oppinut näistä paljon töitä 
tehdessä. Lisäksi solubiologia ja syövän bio-
logia, joita opiskelin jokseenkin enemmän 
vaihdossa Lausannessa, ovat auttaneet pal-
jon hahmottamaan tutkimustemme aihealu-
eita. Tutkimusalueet vaihtelevat yleisistä 
kansansairauksista (kuten sydän- ja veri-
suonitaudit) erilaisiin syöpiin ja harvinais-
sairauksiin. Vaikka itse sairaudet eivät ole 
ennestään tuttuja, hyvän ihmisen biologian 
ymmärryksen avulla saa nopeasti projektista 
ja sen pääpointeista kiinni. Koneoppimisme-
netelmiä emme hyödynnä vielä laajasti tut-
kimuksissamme, mutta uskon, että tulevai-
suudessa näiden merkitys tulee kasvamaan. 
Yleisesti kyllä koneoppiminen ja tekoäly ovat 
tällä hetkellä kaikkien huulilla, joten niiden 
opiskelu ei ainakaan ole pahitteeksi.

Päädyin Medaffconille hieman sattumalta. Kun tein 
diplomityötäni, huomasin Inkubion viikkomailissa 
työpaikkailmoituksen, jossa haettiin juniori bioin-
formaatikkoa Medaffconille. En tässä vaiheessa vielä 
tiennyt mitään tosielämän tutkimuksista, mutta 
vaaditut ominaisuudet mätsäsisvät hyvin koulutuk-
sen vuoksi, joten päätin hakea paikkaa. Nyt 2 vuotta 
myöhemmin rekisteritutkimukset ja RWE ovat tulleet 
hyvin tutuiksi. 

Mitä teet Medaffconilla 
ja miten päädyit työhösi? 

Toimin Medaffconilla Data Scientistinä RWE-tut-
kimuksissamme. Projektien alkuvaiheessa osal-
listun tutkimuksen suunnitteluun yhdessä pro-
jektipäällikön kanssa. Määrittelemme yhdessä 
asiakkaan kanssa tutkimuksen päätavoitteet ja 
mistä rekistereistä (esim. Kela, THL, sairaaloiden 
erikoissairaanhoidon tietoaltaat) meidän tulee 
kerätä dataa tutkimusta varten. Suunnitteluvai-
heessa Data Scientistin vastuulla on analyysi-
suunnitelman kirjoittaminen ja tietenkin sitten 
myöhemmässä vaiheessa itse analyysit, tulosten 
esittäminen asiakkaalle sekä loppuraportin ja tie-
teellisen julkaisun kirjoittaminen. Hyvin tyypil-
lisiä analyysejä ovat esimerkiksi overall survival 
analyysit. 

Millaisia uramahdollisuuksia 
Medaffcon tarjoaa ja millaisia 
ihmisiä teille halutaan töihin?

Ei ole varmaan yhtään yksittäistä kurs-
sia, joka olisi ollut erityisen hyödylli-
nen töiden kannalta, vaan enemmänkin 
kokonaisuus on ratkaissut. Luulen, että 
jokaisesta maisterivaiheen kurssista 
olen oppinut jotain, jota olen voinut 
hyödyntää työelämässä. 

Onko kiltaurasta ollut 
hyötyä töissä? 

Onko joku yliopistokurssi 
ollut työuralla erityisen 
hyödyllinen?
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Teksti & Testaus: Olivia Jaakkola, Linnea Loimu, 
Emilia Robertson, Saara Sippola 
Taitto: Vilma Kahri

Testiryhmämme koostui neljästä kol-
mannen vuoden opiskelijasta, jotka 
liikkuvat enemmän tai vähemmän 
säännöllisesti, mutta eivät erityisen 
tavoitteellisesti. Mukana testaamassa 
oli vaihteleva kokoonpano testiryhmä-
läisiä, yleensä kuitenkin vähintään kaksi 
ryhmäläistä kerrallaan.

Bodybalance sisältää joogasarjoja, hie-
man lihaskuntoa sekä venyttelyä ja rentou-
tusta taustamusiikin tahtiin. Et tarvitse aikai-
sempaa kokemusta joogasta tai pilateksesta, 
vaikka tunti pohjautuu niihin.

“Mieli ja keho pitkästä aikaa täysin rentona.”

Kehonhuolto
Kehonhuolto

Lempeä hathajooga koostuu rauhal-
lisista joogaliikkeistä, jotka tehdään ilman 
taustamusiikkia välillä esimerkiksi joogatiiliä 
apuna käyttäen. Lisäksi tunnin loppupuolella 
on noin kymmenen minuutin mittainen lop-
purentoutusosio.

“Ihania venytyksiä, loppurentoutus kannattaa 
kokea!”

Pilates on rauhallinen tunti, jossa aktivoidaan 
kehon syviä lihaksia erilaisilla ilman taustamusiik-
kia tehtävillä liikkeillä. Viikkotunneilla ei käytetä 
erityisempiä välineitä, mutta kursseilla saatetaan 
apuna käyttää muun muassa pilatesrullia tai 
jumppapalloja. Otaniemessä pilatesta järjestetään 
Aava-salissa, jossa käytössä on lämpölamput.

“Hämmentävän pienillä liikkeillä lihakset kipeiksi.”

Yin-jooga on rauhallinen tunti, jossa kunto 
ei kohoa tai lihas kasva. Tunti koostuu rentou-
tuksesta ja pitkistä venytyksistä ja antaa mah-
dollisuuden rentoutua arjen keskellä samalla 
huoltaen kehoa ja mieltä. Mukaan ehdottomasti 
lämpimät vaatteet ja mummon tekemät villasu-
kat, sillä lattialla vietetään lähes koko tunti. 

“Rentoutuminen keskellä arjen hälinää oli yllät-
tävän vaikeaa ja vaatii selvästi lisää treeniä.”

Mieto

Medium

Mieto

Mieto

S’na
psi

test
aa: unisportinryhmäliikunnat

Testatut ryhmäliikuntatunnit eivät vaadi 
timanttista kuntoa tai erityisempää urheilu-
taustaa. Tuntien sisältö voi vaihdella hieman 
ohjaajan mukaan. Les Millsin lisensoidut tunnit, 
kuten Bodybalance ja Bodycombat, ovat kuiten-
kin hyvin samankaltaisia ohjaajasta riippumatta. 
On tavallista, että tunnin ohjaaja ohjeistaa liik-
keistä useamman erilaisen ja eritasoisen variaa-
tion, joista osallistuja voi sitten valita itselleen 
sopivimman.

Testattujen tuntien rankkuutta ja haas-
tavuutta on arvioitu asteikolla mie-
dosta tuliseen. Lisäksi annettiin sanal-
lista palautetta. Kaikki testatut tunnit 
ovat aloittelijoille sopivia eivätkä vält-
tämättä vaadi aiempaa kokemusta.

10 11



Spin Intensive on rankempi versio Spin 
Endurancesta. Spin Intensive sisältää reilusti 
sykkeen kohotuksia sekä vaihtelevia nopeuk-
sia ja ajoasentoja. Hikipyyhe on tämän tunnin 
tärkein varuste anonyymin testaajan mielestä.

“Hyvät musiikit, niiden tahdissa ei sykkeen 
kohoaminenkaan haittaa.”

Zumba on iloisen lattarimusiikin tahtiin 
pidettävä tanssitunti, joka ohjaajasta riippuen 
saattaa sisältää myös lihaskuntoa sekä koreo-
grafiapainoitteista, tekniikkaan keskittyviä 
koreografioita. Etenkin Otaniemessä järjestet-
tävä zumba on melko haastava ja rankka, eikä 
hikipyyhkeestä ole haittaa. 

“Sairaan hauskaa, mutta tosi raskasta.”

Bodycombat on astetta rankempi tunti, 
joka sisältää eri itsepuolustuslajeista inspiroi-
tuneita liikesarjoja sekä lihaskuntoa. Tunti ei 
vaadi aikaisempaa osaamista. Kohtalaisesta 
pohjakunnosta on kuitenkin tunnilla hyötyä, 
vaikkakin rankemmille liikkeille ohjaaja neuvoo 
vaihtoehtoisia kevyempiä liikkeitä. 

“Miten aluksi niin kevyestä nyrkkeilystä pystyy-
kin tulemaan niin rankkaa lopputuntia kohden?”

Spin Endurance on peruskuntoa yllä-
pitävää sisäpyöräilyä ilman erityisen rank-
koja osuuksia. Spinning-tunnit, varsinkin 
Spin Endurance, on helppo vaihtoehto myös 
aloittelijalle, sillä tunnin rankkuutta saa itse 
säädeltyä vastuksen avulla. Jos menet tunnille 
ensimmäistä kertaa, kannattaa kysyä ohjaa-
jalta neuvoa pyörän sopiviin säätöihin sekä 
muistaa ottaa hikipyyhe mukaan!

“Toisella ohjaajalla mukava sunnuntaiajelu, 
toisella retki Mount Everestin huipulle.”

Dance Mix Latin on tanssitunti, jossa 
treenataan viikoittain vaihtelevaa, erilaisista 
latinalaistansseista inspiroituvaa koreografiaa. 
Tunti ei ole fyysisesti kovin rankka, mutta 
vaatii virkeää päätä. Aiempaa tanssitaus-
taa ei tunnille tarvita, mutta siitä on hyötyä 
koreografioiden oppimisessa. Opettaja etenee 
koreografiassa paikalla olevien tasoisesti, 
melko rauhallisesti.

“Vähän niinku muistipeli.”

Sh’bam on hauska tanssitunti, jossa mukaan-
satempaavat musiikit ja helpot tanssiliikkeet 
saavat hymyn huulillesi ja vahvistavat itsevar-
muuttasi tanssilattioilla. Ohjaaja tanssii koko 
ajan mukana, joten tunnilla ei tarvitse pelätä 
unohtavansa koreografiaa. 

“Tanssitunti oli hauskaa hyppelyä, oloni oli kuin 
tonttu-ukolla.”

Medium

Medium

Mieto

Otaniemessä 

Tulinen

Medium

Tulinen

Tulinen

Tehotre
enitTehotre
enit

TanssillisetTanssilliset
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S’napsin toimitus päätti orientaatioviikolla selvittää millai-
sia uudet fuksit ovat. Näinpä S’napsin tutkivat journalistit 

keräsivät kaiken oleellisen tiedon uusista fukseista orien-
taatioviikon Inkurastikiertelyllä, jotta sinä, arvon lukija, 

voisit muodostaa oman mielipiteesi uusista opiskeli-
joista.

Keskimääräinen fuksi 2021 on syntynyt 17.6.2000. Hänen 
lempivärinsä ovat sininen, vihreä ja liila. Hänen toinen 

nimensä on 5,6 kirjaimen pituinen. Hänellä oli orientaatiovii-
kolla jo 14,7 opintopistettä! Harrastuksista hänelle tärkeimpiä 

ovat kuntosalilla käyminen ja kitaran tai pianon soittaminen. Hän 
on sinkku ja hänen puhelinnumeronsa on 043 999 4647.

Hän on 
172,9 cm pitkä!

Hän syö pitsansa 

ananaksella!

Hän asuu Riihimäellä 

Rämpsänkulmassa!

Hänellä on 
1,75 sisa-

rusta!

KESKIVERTO*FUKSI ’21!
*: tai moodi | toimitus: pää- | taitto: rasmus ruohola
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TeekkarihaalaritTeekkarihaalarit
OtaniemenOtaniemen
TeekkarihaalaritTeekkarihaalarit
OtaniemenOtaniemen

Opiskelijoilla on jo pitkään ollut tapana 
tunnustaa yhteenkuuluvuuttaan kaiken-
laisilla tavoilla. Teekkaripiireissä ensim-
mäisiä yhteisiä asusteita olivat labrata-
kit, joita käytettiin jo 1920-luvulla ja 
joita voi nähdä vieläkin esimerkiksi Jou-
tomiesten pukimina. Ensimmäisiä mai-
nintoja haalareista teekkariasusteena 
löytyy 1930-luvulta teekkarilehtien 
sivuilta, mutta vielä tällöin tuumasta ei 
ryhdytty toimeen.

Ensimmäisiä nykyisenkaltaisia opiskeli-
jahaalareita pukivat päälleen Vuorimies-
killasta lähtöisin oleva kaveriporukka 
Oopperan Ystävät, jotka hankkivat 
itselleen kymmenisen vaalean vihreää 
haalaria vuonna 1961. Laajemmin haa-
lareita teekkarien päällä alkoi näkyä 
1970-luvulla excursiohaalareiden muo-
dossa, mutta tällöin ne eivät vielä var-
sinaisesti edustaneet mitään tiettyä 
kiltaidentiteettiä.

Ruotsissa opiskelijahaalareita alettiin 
käyttää Kungliga Tekniska Högskolanin 
opiskelijoiden keskuudessa 1960-luvun 
loppupuolella, ja tarinoiden mukaan 
innostus nimenomaan kiltahaalareiden 
hankkimiseen on osittain syntynyt ruot-
salaisten excuvieraiden esitellessä pai-
kallista muotiaan Suomessa. Ensimmäi-
set “kiltahaalarit” pukivat Otaniemen 
tupsukansaa 1980-luvun alussa, mutta 
tuskin ikinä tullaan pääsemään yhteis-
ymmärrykseen siitä, mikä kilta hankki 
haalarinsa ensimmäisenä.

Tämän artikkelin lähteinä toimivat eri-
näiset sähköpostikeskustelut, kiltahis-
toriateokset, arkistojen kaivelureis-
sut sekä satunnaiset Telegramviestit, 
joten täysin vedenpitävänä esitettyjä 
faktoja tuskin kannattaa pitää. Ei sillä, 
että nykyaikaisessa diskurssissa fakto-
jen todenperäisyydellä olisi muutenkaan 
merkittävää arvoa :)



Bioinformaatioteknologian kilta - Aalto-yli
op

ist
o

Kun Inkubio alkoi valmistautua kiltautumiseensa 
vuonna 2007, nähtiin päivänselvä tarve hankkia vii-
mein omat haalarit. Haalarien värin pohjaesitykseksi 
yhdistyksen kokoukseen 2/2008 päätettiin alunpe-
rin “punaruskea”, mutta historiallisen esityslistaan 
luikahtaneen kirjoitusvirheen seurauksena pohjassa 
lukikin “punaruseka”, mikä viihdearvon vuoksi päätyi 
kokouksen päätökseksi. Samassa kokouksessa päätet-
tiin myös, että haalarien selässä tulee olla valkoinen 
Inkubion logo, teksti “Inkubio”, sekä haalariin kuuluu 
lisätä valkoisia lehmänlaikkuja.

Joulukuun 2003 lopulla Silja Symphonyn hytissä 
numero 5901 käytiin merkittävää keskustelua; 
Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden ammat-
tiainekerhon ensimmäisen hallituksen ensimmäi-
sessä kokouksessa puitiin haalarien muotoa, heti 
nimestä ja logosta juttelun jälkeen. Heti alusta 
alkaen pöydällä oli omien haalarien tilaaminen, 
mutta helpommaksi ratkaisuksi nähtiin Säh-
köinsinöörikillan valkoisten haalarien tuunaa-
minen mustilla lehmänlaikuilla. Myös hännän 
ompelemista haalareihin ehdo-
tettiin, mutta yleiseksi käy-
tännöksi tämä ei ikinä 
muodostunut.

Värivalinnan perusteluna todettiin muun muassa 
punarusekan olevan luonnollinen lopputulos, joka 
muodostuu yhdistämällä kaikkien bioIT:n tiedekun-
tien omat värit. Ruskeansävyisiä haalareita ei myös-
kään vielä tällöin löytynyt yhdeltäkään merkityk-
selliseltä järjestöltä, ja uniikkius nähtiin selväksi 
eduksi. Lehmäteeman jatkamiseksi alkuperäinen 
valkomusta holstein-lehmärotu korvautuisi ruskea-
valkoisella ayrshire-rodulla.

Inkubion haalarimerkki on 
aina perinteisesti ommeltu 
vasempaan rintataskuun, eli 
sydämen päälle. Ensimmäi-
set killan viralliset haalari-
merkit tilattiin helmikuussa 2004, ja 
väritys oli tuolloin keltamusta.
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Vuosimalli: 2008 
 
Väri: Punaruseka 
 
Triviaa: Valkoisia laikkuja 
lahkeissa muistona SIK:sta

Vuosimalli: 2013 
 
Väri: Sininen 
 
Triviaa: Hihojen ja 
lahkeiden raidat muis-
tuttavat Kemmasta, 
VK:sta ja PJK:sta

Vuosimalli: 1983 
 
Väri: Puhtaanvalkoinen 
 
Triviaa: Reisitaskussa säh-
kösanoma 90-luvulta alkaen, 
selkälogo vaihtui 2019

Vuosimalli: 1981 
 
Väri: Luonnonvalkoinen 
 
Triviaa: 2000-luvun lopusta 
alkaen haalareita ei olla 
saatu tilattua luonnonval-
koisina, vaan ne värjätään 
fuksien toimesta teen avulla

Vuosimalli: 1981 
 
Väri: Punainen 
 
Triviaa: Ensimmäiset 
haalarit olivat siniset, 
ja värin oli tarkoitus 
vaihtua vuosittain

Vuosimalli: 1983 
 
Väri: Mattamusta 
 
Triviaa: Vasen hiha 
ja reisitasku ovat 
fuksian värisiä

Vuosimalli: 1984 
 
Väri: Vaaleanpunainen 
 
Triviaa: Väri valittiin 
Ruotsista tuodun Pinkki 
Pantteri -pehmolelun 
innoittamana

Vuosimalli: 1981-1985 
 
Väri: Halvin keltainen 
 
Triviaa: PJK:n hallituslaisilla 
on kiertävät perintöhaalarit

Vuosimalli: 1985 
 
Väri: Kiiltävä musta 
 
Triviaa: Väri halut-
tiin mahdollisimman 
kauaksi SIK:sta

Vuosimalli: 1985 
 
Väri: Valkoinen 
 
Triviaa: Sateenkaari-
raitojen sijainti vaihtuu 
vuosittain

Vuosimalli: 2003 
 
Väri: Vihreä 
 
Triviaa: Vasen hiha 
on musta muistona 
Tietokillasta

Vuosimalli: 2021 
 
Väri: Silver 
 
Triviaa: Vasen hiha 
on musta muistona 
Tietokillasta

Vuosimalli: 1999 
 
Väri: Violetti 
 
Triviaa: Vasen hiha on musta 
(TiK) valkoisella hihataskulla 
(TLT-pääaine), oikea reisitasku 
on Arduinonsininen (DSD)

Vuosimalli: 1982 
 
Väri: Syvänsininen 
 
Triviaa: Energia- ja 
ympäristötalous -pääaineen 
opiskelijoilla vasen hiha sekä 
takatasku ovat vihreitä

Vuosimalli: 1981-1985 
 
Väri: Syvänsininen 
 
Triviaa: Ensimmäiset 
haalarit olivat Finnairin 
työhaalarit

Vuosimalli: 1986 
 
Väri: Maalarinvalkoinen 
 
Triviaa: Jokainen vuosi-
kurssi suunnittelee oman 
selkälogonsa

Vuosimalli: 1984 
 
Väri: Tekniikanpunainen 
 
Triviaa: Ensimmäinen 
haalarihanke äänestet-
tiin nurin TF:n vuosiko-
kouksessa 1981
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Teekkariperinnetoimikunta TPTMK

Juhlatoimikunta JTMK

Isännistö ja Emännistö IE

Teekkarikulttuuritmk TKTMK (os. HVTMK)

Lukkaritoimikunta LuTku

ISOtoimikunta ITMK

Kansainvälisyystoimikunta KVTMK

Fuksitoimikunta FTMK

Tapahtumavapaaehtoiset

Ainutkertaiset projektit

Opiskelijakulttuurimuseo

Walpurin aikaiset urotyöt

Teekkarijaosto TJ

Teekkaritoiminnan järjestämisestä on jo pitkään 
palkittu haalareihin kiinnitettävillä nyöreillä. Näitä 
nyörejä on lukuisia eri värejä, ja monet värit ovat 
myös vuosien saatossa vaihtaneet merkitystään. 
Tässä kuitenkin nykyisin käytössä oleva värikartta:
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Istut mummosi sohvalla sukujuhlissa kolmatta päi-
vää putkeen. Vieressäsi sohvalla istuu setäsi, jota 
näet lähinnä pakon edestä jouluisin. Kuulumiset on 
vaihdettu ja olet jo kertonut hänelle miten sinulla 
sujuu koulussa. Kiusallinen hiljaisuus on laskeutu-
nut yllenne ja yrität väkipakolla keksiä jotain järke-
vää sanottavaa. Tuijotat käsissäsi olevaan glögikup-
piin ja muistat lukeneesi Otaniemen parhaasta neljä 
kertaa vuodessa julkaistavasta lehdestä glögiarvos-
telun. S’napsi testasi viittä eri glögimakua ja koosti 
niistä kattavan arvostelun. Siitä puhuminen on edes 
jokseenkin mielekkäämpää kuin säästä puhuminen, 
huzzah!



Hinta: 4,25€
Arvosana: 1,5
Todella tummanvärinen glögi, jolla on intensiivinen kardemummainen ja 
maustekkakkuinen tuoksu. Maultaan imelä, mehutiivistemäinen, vähän 
kuin joisi lasten glögiä.

“Kapitalistin kaupallien joulu, eikä kunnon uskonnollinen lämmin joulu.”
“Vaapukkamehua joka on käynyt taikurin hatussa.”

Arvio pullon ulkonäön perusteella:
“Ei ole glögiviboja, jos Lapin Kulta ois tehnyt glögiä tämä olisi se pullo.”

Hinta: 4,39€
Arvosana: 2,8
Todella yrttisen ja pistävän tuoksuinen glögi. Ei maistu eikä haise glö-
giltä. Katajanmarjan tuoksu ja maku tuo liikaa mieleen ginin ollakseen 
jouluinen glögimaku.

“Kyrö ginin makuinen glögi.”
“Tällasta glögiä saa shottipongista.”

Hinta: 4,79€
Arvosana: 3,4
Makea vaniljainen tuoksu, kaunis vaaleanpunainen väri, laimea ja veti-
nen maku. Tuoksu oli lupaava, mutta laimea maku jätti paljon toivomisen 
varaan.

“Se mitä tarjoillaan talvisessa ulkotapahtumassa! Tätä on lapsena saanut 
pahvimukissa, lämmitettyä mehukattia!”
“Ensin oli pienenä veri suussa hiihtokisoissa ja sitten oli mehuhetki missä 
sai tätä.”

Arvio pullon ulkonäön perusteella:
“Maistui kalliilta, mutta näyttää halvalta.”

Hinta: 3,95 €
Arvosana: 4,0
Ei tuoksu voimakkaasti miltään, mutta maku on jo lapsuudesta tuttu 
Marlin glögin maku, joka oli heti tunnistettavissa sokkotestistä huoli-
matta.

“Vilisee silmien edessä kaikki joulut mitkä on jo kokenut.”
“En suostunut pienenä juomaan muuta kuin Marlia.”
“Et sä voi Marli-mafiaa vastaan kääntyä.”

Hinta: 4,15€
Arvosana: 3,4
Tuoksuu voimakkaasti perinteiselle glögimausteille, maistuu mummon 
marjamehulle. Maultaan glögi ei ole makea vaan karvas ja muistuttaa 
lähinnä perinteistä mustaherukkamehua.

“Flunssaglögi.”
“Rohtoglögi, jota voi juoda risteilyn jälkeen.”

Arvio pullon ulkonäön perusteella:
“Todella tyylikäs pullo!”

Hinta: 3,95€
Arvosana: 2,5
Tuoksuu ja maistuu todella vahvasti päärynältä. Päärynän maku on voi-
makkaampi ja pistävämpi kuin oikeissa vihreissä kuulissa. Koostumus 
on vähemmän kiinteä kuin marmeladilta voisi olettaa.

“Näyttää siltä mömmöltä mitä on koskessa joillain kivillä.”
“Ei maistu vihreiltä kuulilta vaan pärynämehukatilta.”
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Joulu saapuu,
kiltiksellä kuppi kaatuu. 

Nyt SisU itkee,
on kahvin lemu sitkee.

Kipparin tontut tarkkailevat,
josko fuksit lahjoja ansaitsevat.

Astrologit joulutähdestä ennustaa,
millainen pukki piipusta putkahtaa.

Horoskooppi kertoo faktat,
joululeffat ja parhaat safkat.

Jouluherkku: Joululimppu
Joulukalenteri: Roblox joulukalenteri
Joululeffa: Ihanan pirunmoinen joulu
Joulumusiikki: Last Christmas - Glee Cast 
Joulukoristeet: Tonttulakki

Jouluherkku: Rosolli
Joulukalenteri: Kalastajan joulukalenteri
Joululeffa: Skipataan joulu
Joulumusiikki: Last Christmas - Candi 
Cane Crew
Joulukoristeet: Joulusukka

Jouluherkku: Riisipuuro
Joulukalenteri: Panini Fifa 365 Adrenalyn 
XL -joulukalenteri
Joululeffa: Joulu vuorimaisemissa 
Joulumusiikki: Last Christmas - Ashley 
Tisdale
Joulukoristeet: Havunoksat

Jouluherkku: Manteli ja rusinat
Joulukalenteri: Hot Wheels lelujoulukalen-
teri
Joululeffa: Jouluprinssi: Kuninkaallinen 
vauva
Joulumusiikki: Last Christmas - Celebrity 
Kris-mas
Joulukoristeet: Massiivinen piparkakkutalo

Jouluherkku: Glögi
Joulukalenteri: Brain Blasterz makeisjoulu-
kalenteri
Joululeffa: Tietobottien joulu
Joulumusiikki: Last Christmas - Crazy Frog
Joulukoristeet: Mistelinoksa

Jouluherkku: Leipä
Joulukalenteri: Korppukalenteri
Joululeffa: Joulusafari
Joulumusiikki: LAST CHRISTMAS - E-girls 
version - E-girls
Joulukoristeet: Kostea Renkomäen ABC:n 
leipäpussi

Jouluherkku: Joulutortut Vihreät kuulat -täyt-
teellä
Joulukalenteri: Pukka teejoulukalenteri
Joululeffa: Yllätysten sukujoulu
Joulumusiikki: Last Christmas - Cheetah Girls
Joulukoristeet: Joulutähti

Jouluherkku: Piparit kuorrutteella
Joulukalenteri: Sinful Deluxe eroottinen joulu-
kalenteri
Joululeffa: Takkatuli 4K: Kiehtova klassikko-
takka
Joulumusiikki: Last Christmas - Cascada
Joulukoristeet: Olkipukki

Jouluherkku: Lanttulaatikko
Joulukalenteri: Apulanta pop-up 3D yllätysjou-
lukalenteri
Joululeffa: Joulu-Ukki 2
Joulumusiikki: Last Christmas - Orgel Sound 
J-pop
Joulukoristeet: Kuusenkynttilä

Jouluherkku: Perunalaatikko
Joulukalenteri: Partiolaisten adventtikalenteri
Joululeffa: 1000 syytä vihata joulua
Joulumusiikki: Last Christmas - Kidz Bop Kids
Joulukoristeet: Himmeli

Jouluherkku: Vegaaninen kinkku
Joulukalenteri: Seurakunnan ilmainen jouluka-
lenteri
Joululeffa: Last Christmas
Joulumusiikki: Last Christmas - KC & the Sun-
shine Band
Joulukoristeet: Punatulkkukuvioiset kappaver-
hot

Jouluherkku: Porkkanalaatikko
Joulukalenteri: Pipsa Possu -joulukalenteri
Joululeffa: Joulupuu on kärvennetty
Joulumusiikki: Last Christmas - Santa Boom 
Boom Klauz
Joulukoristeet: Kynttelikkö

Toimitus: Anna Peltola, Ilona Mattila, Vanilja Hyppönen, Rosanna Manninen Taitto: Henna Kotilainen
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Olet tyytyväinen elämääsi, eikä sinua haittaa 
kaksihaarainen hiuksissasi. Orientaatiovii-
kon jälkeen päätäsi särkee, käsi ei tärise, se 
vispaa. Muistikuvat = 0. Liian vahvan Jallulla 
terästetyn aamukahvisi äärellä heräät vih-
doin seuraavaan viikkoon vain huomatak-
sesi, että olet päätynyt vauva.fi:n etusivulle. 
Alat vakavasti pohtimaan elämänvalintojasi 
ja päädyt opiskelujesi jälkeen terapiakanaksi.

Harka
20.4. - 20.5.

Rapu
21.6. -22.7.
Tiukat nahkahoususi eivät tule pääsemään 
oikeuksiinsa ylikypsää joulukinkkua muis-
tuttavan kroppasi kanssa, ainakaan ensi vii-
kolla. Voit kokeilla onneasi kahden viikon 
päästä. Vuorovaikutustaitosi ovat kuin rik-
kinäinen videokamera, hyödyllinen ehjänä. 
Kannattaa harjoitella small talkia. 

Tämä kuu on sinulle antoisa ja täynnä mah-
dollisuuksia. Joulunodotus tuo mukanaan 
tilaisuuden lähteä hame auki bailaamaan. Illan 
mittaan saatat tavata nimeltä mainitsematto-
man äärimmäisen hyvännäköisen fysiikan pro-
fessorin. Tämä tuntematon seksikäs otus saat-
taa antaa… suklaajoulukalenterin. Pidä silmäsi, 
mielesi sekä jalkasi auki ja antaudu uusille 
kokemuksille.

Kauris
22.12. -19.1.

Valitettavasti viime S’napsissa antamamme 
ennustukset Kaksosille tehtiin hyvin pilvi-
sellä säällä, minkä vuoksi osa ennustuksista 
eivät pitäneet. Muun muassa ”lihavia aikoja” 
luvanneet tähdet olivatkin galaksista RUioai-
ojg9836487 eikä 39873jfue niin kuin aluksi 
luulimme. Todellisuudessa ajat näyttävät 
teille todella huonolta. Sori. Ripu rapu, niks 
naks. 2,70 opiskelijalounas tulee olemaan 
kaksosille tässä kuussa niin kallis, että suo-
sittelemme teitä vetämään peruukin päähän 
ja hipsimään lähimpään vanhainkotiin lou-
naalle. Mikäli kerkesitte jo leijua kaverille 
kannattavista kryptovaluuttakaupoista ja 
osakesalkkujen arvojennousuista, suositte-
lemme korvaamaan lihavien aikojen kerää-
män möhömahan massiivisella meloonilla.

Kaksonen
21.5. - 20.6.

Löysitkö taas itsesi nauttimasta kakkua järvellä 
pelkkä Olut olut seuranasi? Ei mitään hätää, 
se kuuluu leijonan syystalveen. Yksinäisyys ja 
alkoholismi eivät kuitenkaan jatku ikuisesti, 
vaan kun Mars ohittaa Kuun yläpuolelta, elä-
määsi saapuu yllättäen kuuma jalkaterapeutti. 
Älä suotta ujostele vaan heitä sukkasi tuuleen!

Leijona
23.7. -23.8.

This season will be full of interesting things. 
You will notice a #Serious message in the 
dodo-sorsa song. You might visit Mikkeli by 
accident. A person you know died in the last 
100 years. Generic emotional appeal.

Virgo
24.8. -23.9.

Huomio kaikki kunnianhimoiset vaa’at! Jupiter 
on Venuksen takana ja tämä tarkoittaa sitä, 
että sinulla on tiedossa suurenmoinen voitto 
S’napsin snapsikisassa. Tärkeintähän on voitto 
tai tarkemmin murskavoitto, sillä häviäjä jou-
tuu putkittamaan Digestive Täysjyvä Keksi 
400g -paketin. Suosittelemme vastapainoksi 
Karnevaali -keksejä. Eli Pohjanmaan kautta!

Vaaka
24.9. - 23.10.

Tähdet ovat siinä asennossa, että sinulle 
tapahtuu jotain suurta. Huomaat, että lempi 
Röllisi on ehdolla edustajistovaaleissa ja pää-
tät hakea itsekin, jotta reittinne kohtaavat. 
Kuukautesi voimabiisinä toimii Kalevauva.fi:n 
‘Mies syö lapsen vanukkaat’. Ehkä sinun pitäisi 
hakea nyt vanukasta ja syödä se.

Skorpioni 
24.10. -22.11. 

Huomenna on keittopäivä, joka tarkoittaa ettei 
kaapissa ole taaskaan ruokaa. Parin keittolau-
tasellisen jälkeen nappaat käteesi luotettavan 
jousipyssysi kuten aito jousimies. Avaat etuo-
ven…Ulkona odottaa parvi vihollisiasi: hanhia. 
Vatsassa möngertävä nälkä toimii motivaatto-
rina seuraavalle teollesi – tartut jousipyssyn 
jänteeseen, vedät kyynärpääsi päättäväisesti 
taakse ja päästät irti sotahuudon saattelemana. 
Vihdoin sinulla on kananugetit sammutta-
massa huutavaa nälkää. Dipin voi aina woltata.

Jousimies
23.11. -21.12. Hyvät vesimiehet, tästä eteenpäin olettekin 

vesihenkilöitä. Lukiolaisten tapojen mukaan 
Pirkkaolut tulee virtaamaan suonissasi ja fakta 
on se, että everstissä on vain yksi Sandels ja se 
on Pirkkaolut.

Vesimies
20.1. -19.2.

Tässä kuussa Merkuriuksen lähentyessä For-
tnite-addiktiosi helpottaa, ja alat vihdoin 
toipua Morson aiheuttamista lapsuudent-
raumoista. Et kenties huomannut sitä, mutta 
Pluto ei ole enää planeetta. Auringon läsnä-
olon vahvistuessa, siirryttäessä kohti kesää 
tuurisi kääntyy, ja kohtaat oman elämäsi Arttu 
Wiskarin, joka rakastaa sinua yhtä hellästi kuin 
Jarin mummo.

Kalat 
20.2. - 20.3. 

Tässä kuussa Saturnus tulee liikkumaan 
panohanskojen tähtikuvion keskelle, joka 
tarkoittaa sitä, että Otaniemen lukio katoaa 
toiseen ulottuvuuteen. Ps. Käy lääkärissä.

Oinas
21.3. - 19.4.

Pyysimme orientaatioviikolla fuksi-Astrologeja kurkistamaan kristal-
lipalloon ja raottamaan verhoa todellisuuden ja henkimaailman välillä. 
Tällaisia terveisiä he keräsivät tuonpuoleisesta.

Teksti: Inkubion fuksit ’21  Taitto: Henna Kotilainen

. . . .
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Jouhhouhhohhoh!

Miten joulupukki valitaan ja miksi haku ei ole 
läpinäkyvä?
”Jouhhouhhouh! Kylläpä te kiltit nykynuoret jaksatte 
aina olla niin tarkkaavaisia. Eihän vanha Pukki enään 
muista, kuinka tähän työhön päädyin… Jouhhouh-
houh Iloista Joulua!”

Miten voin kähmytä/hakea Joulupukiksi?
”Jouhhouhhohhoh! Vai että olisit innokas vanhaa 
Pukkia auttamaan työssään? Lämmittää keksinhi-
moista sieluani tuollainen tarmokkuus. Jos oikein 
toivot ja uskot, kyllä varmasti joskus pääset Pukin 
kanssa lahjoja jakelemaan. Hyvää Joulua!”

Miten reki lentää?
”Johohohohhouhhouh! Aidolla uskolla ja hyvällä 
sydämellä saat ihmeitä aikaiseksi! Muinaisina aikoina 
kirotut erikoisporot eivät ole myöskään pahitteeksi 
moiselle.”

Onko joulupukin materiaalit fresh? tarkennuk-
sena: monissa lahjoissa lukee made in China, onko 
käytetty lapsityövoimaa ja ovatko materiaalit 
ympäristön kannalta kestäviä?
”Jouhhouh! Tämä taitaakin olla näitä Vilitontun 
kysymyksiä. Kirjanpitäjätonttuni ja lakiasianaja-
jani vakuuttavat, että Korvatunturin työ on täysin 
säädösten mukaista.”

Joulupukin lempisitsibiisi?
”Jouhhouhhouh! Viime aikoina olen kuunnellut White 
Christmasia Bing Crosbyn lurauttamana illoin työpa-
jallani… Pistää vanhan Pukin joulumielen sykkimään!”

Kuinka monta prosenttia teekkareista on kilttejä ja 
kuinka monta tuhmia?
”Jouhhouhhou! Pukille ei kukaan ole turhan tuhma… 
Aina niin tarmokkaasti jaksatte juhlia Joulunkin 
aikaan ja pitää nuorta ääntä tätä maailmaa lämmit-

tämässä. Pukkihan ei pahastu, jos koronarajoituksista 
ei niin kovaa kiinni pidä kuin perinteistä… Pahus! Tuo 
taitaa olla taas niitä Vilitontun kieltämiä virkkeitä...

Mikä on Joulupukin virallinen määritelmä tuhmalle?
”Joka ei levitä yläkerran Herran pyhää sanomaa aktii-
visesti elämässään… Ja tuokin taitaa olla nykyään 
tarkkailun varassa! Ei ne kukaan kunnioita vanhaa 
Pukkia enään… Vilitontun perässä vinkuvat… Muori-
kaan ei enää anna kannuksia koskettaa.”

Miksi ei valmisteta valkosuklaisia mingnon-munia?
”Jouhhouhhouh! Mistä sinä odotat että vanha Pukki 
tuollaisia tietää?! Kai ymmärrät että nuo kaupallistu-
neet kappaleet ei olleet täällä ennen, kun meillä oli 
rauhallinen työpaja ja Joulua viettävässä maailmassa 
oli vain miljoonia lapsia?! Tuollaisten tarpeiden 
takia meillä on joulumielen sijaan joku sporttivili-
tonttu täällä tarkkailemassa meidän “työpaikka-at-
mosfääriä”. Minä en edes tiedä mitä se sellainen 
tarkoittaa.”

Onko Joulupukki nimi vai ammattinimike?
”Mitä se teille kuuluu?! Yläkerran Herra ajatteli että 
minulla on tulevaisuus jossain, johon syntymäni 
määrää… Työni olen kunnialla tehnyt ja te vanhaa 
Pukkia alatte kaikkien palveluksieni lomassa kyseen-
alaistaa! Voi Korvatunturin verran!”

Kirjoitetaanko kossu-vichy isolla?
”Ja sitten alatte vielä kaikkien korkeuksien ja kylmien 
viimojen lomassa unohtaa, miten kossuvissy kirjoite-
taan! Kautta valkoisen partani!”

Kuinka GDPR noudatetaan tuhmien listalla? Onko 
lista Euroopassa vai muualla?
”Ei ole enää tottakaan… Minä tarvitsen nyt johda-
tusta… Ja on ainoastaan yksi, johon voin luottaa, kun 
valoa ei näy.”

Juhana-pukin 

Teksti: Juhana Kuumeri

Kysymysten koonti:

Noora Metsäranta,

Antti Huttunen 

Taitto: Antti Huttunen

(Joulupukki ristii kätensä rukoukseen. Jeesus ilmestyy 
hänen eteensä.)
Jeesus: ”Jouhouhou, Pukki! Mitäs täällä pimeässä 
pohjoisessa?… Meikällä oli vähän jutut kesken tuolla 
korkeammalla tasolla, mutta pitäähän sitä vanhaa 
partakaveria aina moikata… Kuis hurisee?”
Joulupukki: ”Minun Herrani! En tiedä, onko minusta 
enään hoitaa tätä työtä… Kukaan ei enään usko 
minuun… Ja täällä se uusi Vilitonttu kokoajan 
huohottaa niskaani...”

(Vilitonttu saapuu yllättäen paikalle.)
Vilitonttu: ”Heijou! Mitäs täällä on meneillään? Eiku 
hei! Pukki kutsui vanhan Jessen paikalle! No hellurei! 
Jätkä tuhos mut silloin viimeeks Mario Kartissa! 
Revanssia!”

(Jeesus ja Vilitonttu tanssivat pienen yhteistanssin, 
joka osoittaa heillä olevan sekä henkinen, että 
fyysinen yhteys toisiinsa.)
Joulupukki: ”Vili! Tarkkailetko sinä minua kaiken 
aikaa?”
Vilitonttu: ”Sehän mun työ on… Nykystandardeilla 
pitää meidän selvittää myös, jos Pukki on ollut tuhma.”

Joulupukki: ”Olen tehnyt tätä työtä jo niin pitkään, 
että olen jo unohtanut miten pitkään… Kyllä meillä 
ihan hyvin menee Muorin ja tonttujen kanssa tääl”
...Joulupukki: ”Olen tehnyt tätä työtä jo niin pitkään, 
että olen jo unohtanut miten pitkään… Kyllä meillä 
ihan hyvin menee Muorin ja tonttujen kanssa täällä...”
Vilitonttu: ”Wouwouwou! Ei ihan tollaista lausuntaa 
saa harjoittaa… ihan tasa-arvoisia työntekijöitä ne 
lyhyemmätkin täällä työskentelevät ovat. On jo 2021… 
Saa siis sanoa toki, mitä haluaa, mutta tällaisesta 
meikä vähän aina niinkuin pikkuhuolestuu, Jesse… 
Kyl mä aina tajuan sun vibatekniikat, Pukki, mutta 
joskus se vaan aina vähän niin kuin wow yllättää. 
Eiköhän mennä kivalla kaikille, Pukki? Eikö vaan?”

(Joulupukki lähtee musertuneen oloisena pois.)
Vilitonttu: ”Mikähän sille tuli? Oon oikeesti vähän 
aina nykyään huolissani, mihin Pukin mieli on 
menossa… Joskus oon huolissani, mille vuosisadalle 
se on jäämässä.”
Jeesus: ”I feel you man, mutta muistuttaisin, 
että meikän synttäreistä on kuitenkin kysymys… 
Mennäänhän laittamaan Mario Kartit tulille!”

Kuumalinja
Taas joulunajan koittaessa televisiosta tulee Joulupukin kuumalinja, 
jossa joulupukki vastaa lasten kysymyksiin. S’napsi otti tänä vuonna 
varaslähdön ja lähestyi pukkia kiltalaisia vaivanneiden kysymysten 
kera. 
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University- 
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y
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lahjavinkit
Kiltiksellä.

Joulu on jo ovella. Ovatko sinultakin vielä lahjat ostamatta? 
Ei hätää, sillä oheisen Flowchartin avulla löydät varmasti 
jokaiselle kaverille ja budjetillesi sopivan lahjaidean! 
Mikäli mikään lahjaideoista ei tunnu juuri kaverillesi 
sopivalta, suosittelemme lämpimästi antamaan hänelle 
Limited Edition Inkubion 10-v historiateoksen (nyt saa-
tavilla kiltikseltä alennettuun kaverihintaan). Hyvää joulua!

Opiskeleeko kaverisi 
Aallossa?

Hurahditko 
karanteenissa 

käsitöihin?

Kudo hänelle 
villasukat!

Onko hän syntynyt 
2000-luvulla?

Hanki hänelle 
Fidget spinner! 

(Eiks nuoriso tykkää 
semmosista? T. Artikkelin 

kirjoittaneet tädit)

Osta suklaata.

Opiskeleeko hän 
Inkubiolla?

Oletko köyhä?

Osta Made in Aalto 
University -paita Aalto 

shopista!

Osta hänelle Inkubion 
Kiltahistoria!

Kasvata kaverisi 
namukassapiikkiä!

Hanki hänelle 
Unisportin 
lahjakortti.

Joo!

Joo!

Ei.

En.

Ei.

Kaverisi viettää 
mieluiten aikaa..

Ei.

Joo!

En.

Joo!

Joo!

Salilla.

Kotona.

Toimitus: Viivi Kivinen & Henna Kotilainen Taitto: Henna Kotilainen
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