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1. Mikä on sanan derivointi alkuperä? 

a) Ojan kaivaminen

b) Mäenlasku

c) Piirtäminen

d) Erittely

2. Mikä on muuttujan a arvo alla olevan koodin 

lopussa? 

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

a, b, c = 1, 2, 3

if a == 1:

 b += 1

elif b > 2:

 c -= 1

for i in range(c):

 a = b

 a += i

3. Mikä seuraavista on voima?

a) Keskipakoisvoima

b) G-voima

c) Noste

d) Massa

4. Mikä on matriisin A determinantti?

a) 0

b) 13

c) 42

d) 69

5. Mittaa sykkeesi.

a) < 60 bpm

b) 60-120 bpm

c) > 120 bpm

d) Mittari ei toimi

6. Käyrän y = 1/x , x ≥ 1 pyörähdyskappaletta  x-ak-

selin ympäri kutsutaan Gabrielin torveksi. Sillä on 

ääretön pinta-ala mutta äärellinen tilavuus. Mikä on 

sen tilavuuden raja-arvo?

a) π/2 

b) π

c) 2 π

d) π^2 

7. Mikä seuraavista ei ole DNA:ssa esiintyvä nukleo-

tidi?

a) Guaniini

b) Sytosiini

c) Urasiiili

d) Tymiini

8. Mikä seuraavista on etanoli?

a)

b)

c)

d)

O l i s i k o 
s i n u s t a 
biokandiksi? 
- t e s t i



76

Tulokset:

0-6 pistettä
Nyt ei mennyt ihan nappiin… Et taida opiskella bioinformaatioteknologiaa. Ei se mitään, vielä ehtii vaihtaa 

alaa!

6-12 pistettä
Ihan ok. Olet ehkä fuksi ja juuri aloittanut opintosi, tai kenties kandikursseista on vierähtänyt jo useampi 

vuosi, joiden aikana asiat ovat ehtineet unohtua. Ei kuitenkaan hätää, sinulla on vielä hyvin aikaa oppia (ja 

unohtaa).

12-16 pistettä
Hyvä! Vaikuttaisi siltä, että olet ehkä tupsu, sinulla on jo monta kurssia takanasi, mutta muutama odottaa 

vielä suoritusta. Tsemppiä niihin! 

16-18 pistettä
Täydellistä! Osaat kaiken oleellisen, mitä bioIT:n kandidaatin kuuluukin osata. 

Ratkaisut: 1. a) 2. a) 3. c) 4. d) 5. a), b) c) tai d) 6. b) 7. c) 8. c) 9. b) 10. c) 11. a) 12. b) 
13. ei mikään vaihtoehdoista 14. a) 15. b) 16. c) 17. a) 18. b) 

Teksti: Aino Kuusi ja Klaus Hakulinen

Kuvat: Karoliina Lehtinen

Taitto: Aino Kuusi

9. Mikä seuraavista ei ole jonkin Fourier-muunnok-

sen lyhenne?

a) DFT

b) DTF

c) DTFT

d) FFT

10. Millä nimellä kurssi Signals and Systems myös 

tunnetaan? 

a) Sinkkutärskyt

b) Sinkkupärskyt

c) Sinkkujärkyt

d) Sinkkusäryt

11. Mikä on yleisin puolijohde?

a) Pii

b) Germanium

c) Hiili

d) Rauta

12. Mikä seuraavista on suomalainen startup?

a) Volt

b) Wolt

c) Bolt

d) Kolt

13. Millä todennäköisyydellä vastaat tähän kysymyk-

seen oikein?

a) 50%

b) 25%

c) 25%

d) 0%

14. Mikä seuraavista on bioinformaatioteknologian 

pääaineen pakollinen kurssi?

a) Statistical inference 

b) Statistical interference 

c) Statistical interface

d) Statistical interpolation

15. Mikä seuraavista ei ole Diracin deltafunktion omi-

naisuus?

a) Sen Fourier-käänteismuunnos on 1 *

b) Käyrän alle jäävä pinta-ala on +inf

c) Se voidaan esittää Gaussin pulssien tai jakauma-

käyrien raja-arvona, kun keskihajonta lähestyy nollaa

d) Kun se kerrotaan signaalilla s(t), saadaan s(0)

* Kun Fourier-muunnoksen määritelmä on

16. Mikä näistä ei ole yksi koneoppimisen kolmesta 

pääkomponentista?

a) Model

b) Loss

c) Validation

d) Data

17. Mikä näistä pronomineista ei ole jonkin alkuai-

neen kemiallinen merkki?

a) Me

b) Te 

c) He

d) Se

e) Ne

18. Mikä jakauma alla olevassa kuvassa näkyy?

a) Boltzmann

b) Poisson

c) Gauss
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OTANIEMEN REKOMBIONAATION 
HISTORIAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Otaniemen viidennen Rekombionaation [myös: RekomBIOnaatio, Reko] kunniaksi S’napsi kaiveli arkistoja ja 
kuvagallerioita löytääkseen kiinnostavimmat faktat bioteekkareiden kokoontumisajoista vuosien varrella. 
Näistä aineksista syntyi tämä juttu, joka sukeltaa Otaniemen Rekon historiaan. Tarinamme alkaa vuodesta 
2010, jolloin rekokansa saapui ensimmäistä kertaa Niemeen…

Ensimmäistä Otaniemi-rekoa juhlistettiin komeasti 

Inkubion historian ensimmäisillä Smökkisitseillä. 

Illan teema oli kaukomaat. Sitseillä esitettiin teemaan 

sopiva speksi, jossa esiintyivät myös pahvista tehdyt 

Bionerin ja Nucleuksen maskotit. Vaikka speksin 

harjoittelu jäi hieman viime tinkaan, esitys onnistui 

hyvin. 

Rekombionaatio oli vuoden 2010 sisä- ja ulkotoimi-

kunnan suurin tapahtuma, joka sai paljon kiitosta 

osallistujilta. Rastikiertelyn, saunaillan ja sitsien jäl-

keen tapahtuman kruunasi seuraavan aamun sillis 

Rantasaunalla. Kehitettävääkin löydettiin: esimer-

kiksi marraskuiset ulkorastit aiheuttivat vilunväris-

tyksiä. Tapahtuma kuitenkin täytti odotukset ja vah-

visti eri kaupunkien bioteekkarien välisiä suhteita.

Suosionosoitusten lisäksi speksi herätti kuitenkin 

myös kritiikkiä. Rekon jälkeen S’napsi sai historiansa 

ensimmäisen lukijakirjeen, jossa nimimerkki Väliran-

nan kiiski ilmaisee pettymyksensä speksin sisältöön 

ja aiheisiin. Kirjoittajan mukaan “Samaan soppaan 

silputtuna tämä sielunravinto pisti ruoansulatukseni 

sekaisin”.

REKOMBIONAATIO 2010

Syksyllä 2013 järjestyksessään viides, Otaniemen 

toinen Reko valtasi Maikin kotilaitumet. Rekoviikon-

loppu alkoi Startup Saunalla muutaman startup-yri-

tyksen esittäytymisellä. 

Vuoden 2013 Rekombionaation teema oli nurinkuri-

suus. Teemaa ilmensi pukukoodin lisäksi Rekositsien 

ohjelmanumerona paluun tehnyt, tällä kertaa Liisa 

Ihmemaassa-tarinasta vaikutteita saanut speksi. 

Speksin jännittävässä loppukohtauksessa päähenkilö 

Ah’liisa kohtasi julman kuningattaren apujoukkoinaan 

muun muassa Hullu Hatuntekijä ja sininen perhonen.

REKOMBIONAATIO 2013



Vuonna 2018 vietettiin järjestyksessä kymmenettä 

Rekoa. Juhlavuoden teemaksi valikoitui mystisyyttä 

huokuva Reko Noir. Rekombionaatio alkoi yritysvie-

railulla Nightingale Healthille. Vierailun osallistuja-

määrä oli ennätyksellinen: lähes 90 bioteekkaria kävi 

tutustumassa yrityksen toimintaan. 

Sitseillä osallistujille tarjottiin muun muassa Punai-

nen kuu-niminen alkujuoma sekä “veriroiskeilla” 

kuorrutettua kakkua. Illan aikana osallistujat pääsi-

vät hieromaan aivonystyröitänsä salapoliisitehtävien 

parissa. Sitseillä tarjottiin myös vuoden harmaim-

paan päivään sopivia virvokkeita.  

Rastikiertelyssä muiden kaupunkien bioteekkarit oli-

vat olleet hiukan hämmentyneitä rastien sijainneista. 

Rasteista saatiin kuitenkin hyvää palautetta. Pyöreitä 

vuosia täyttäneen Rekombionaation kunniaksi valit-

tua juhlallista teemaa pidettiin myös onnistuneena. 

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, hyvä lukija, 

saatat juuri tällä hetkellä istua Rekombionaation sil-

liksellä lukemassa tätä juttua. Toivottavasti tästäkin 

Rekosta jää mieleenpainuvia tarinoita, joita kertoa 

eteenpäin tuleville bioteekkaripolville.

REKOMBIONAATIO 2022
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Kuvat:

2010: Kyösti Jylhä, speksikuva: Salla Kalamies. 2013: Mikko Vuorela. 2015: Kuvat vasemmalla ja oikea ylin: Veera, 

Osku. Loput kuvat: Minja. 2018: Ylin kuva ja bp-kuva: Iina Mikkola, loput kuvat Markus Toivonen. Taustan kuva: 

Unsplash

Teksti ja taitto: Anna Peltola

Kolmannessa Otaniemi-Rekossa ensimmäisenä iltana 

juhlittiin Velhoturnajaisbileissä. Osallistujat ottivat 

mittaa toisistaan itse turnajaisten lisäksi velhope-

lissä. Pelissä rakennettiin velhon sauva yhdistämällä 

juomatölkkejä päällekkäin teipin avulla. Sauvalla tais-

teltiin toisia velhoja vastaan, ja häviäjä joutui jatka-

maan peliä katkenneen sauvansa pidemmällä osalla. 

Kun sauva oli pidempi kuin kantajansa, sai tämä Gan-

dalfin arvonimen. Kenties hieman yllättäen Gandalf 

oli myös Tylypahkan rehtori, joka sai jakaa pisteitä 

tuville täysin mielivaltaisesti.

Rekombionaatio tarjosi fukseille mahdollisuuden 

suorittaa lakkitutkintoon kuuluvan pääaineen. Eräs 

“rekobilenakin” aikanaan suorittanut inkubiitti muis-

teli, kuinka porkkanakakkua varten kuorittiin ainakin 

40 kiloa porkkanoita. Tarinan mukaan sormet olivat 

tämän urakan jälkeen oranssit vielä viikonkin päästä.

Seuraavan päivän sitsien teemana oli videopelit. 

Sitseillä nähtiin toinen toistaan mielikuvitukselli-

sempia asuja, ja illan aikana nautittiin monenlaisista 

musiikki- ja muista esityksistä.

REKOMBIONAATIO 2015

REKOMBIONAATIO 2018

Lähteet: 

Inkubio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 35/2018

Mäntykangas, M., ym. Inkubio 10 vuotta - Bioinformaatioteknologia 2003-2013. Inkubio ry, 2014. 

ISBN 978-952-93-3456-8. 

S’napsi 5/2010; S’napsi 4/2013; S’napsi 4/2018; Setä kiltiksellä
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KUNINKAALLISETKUNINKAALLISET
      CORGIT      CORGIT

Kuningattaren tiedettiin olleen erittäin eläinrakas, 

ja tämä erityinen rakkaus corgeja kohtaan syttyi, 

kun hänen isänsä Yrjö VI toi kuninkaallisen perheen 

kotiin corgin nimeltä Dookie vuonna 1933 Elisabetin 

ollessa 7-vuotias. Tästä lähtien hänellä oli corgeja 

lemmikkinä jatkuvasti vuoteen 2018 asti.

Kuningatar Elisabet II sai ensimmäisen corginsa 

18-vuotissyntymäpäivälahjaksi vuonna 1944. Tämän 

corgin nimeksi tuli Susan, ja siitä tuli kuninkaallisten 

corgien kantaemo. Kaikki Susanin jälkeen kuningat-

taren omistamat corgit ovat siis Susanin jälkeläisiä, 

poislukien kuningattaren 2021 prinssi Andrew’lta 

lahjaksi saama corgi. Susan oli kuningattarelle niin 

rakas, että pääsi mukaan myös Elisabetin ja Philipin 

häämatkalle vuonna 1947. Susanin viimeinen kunin-

gattaren omistama jälkeläinen Willow kuoli vuonna 

2018.

Kuningatar ulkoilutti itse joka päivä corgejaan ja 

ruokki ne itse, vaikkakin keittiö valmisti corgien 

ruuat erikseen. Corgien ruokavalio koostui suolaa-

mattomasta keitetystä naudasta tai kanasta, joka 

oli pilkottu sentin kuutioiksi. Liha tarjoiltiin aina rii-

sin kera. Corgit nukkuivat Buckinghamin palatsissa 

kuningattaren yksityisessä asunnossa erityisessä 

corgihuoneessa, jossa corgeille oli omat korotetut, 

tyynyillä varustetut korit.

Kuningatar omisti kuollessaan kaksi corgia, yhden 

dorgin ja yhden cockerspanielin. Kuninkaallisissa 

hautajaisissa corgit istuivat Windsorin linnan etupi-

halla katsoen kaihoisasti emäntänsä viimeistä mat-

kaa. On kerrottu, että corgit siirtyvät prinssi And-

rew’lle, joka alunperin lahjoitti ne Elisabetille.

Tiesitkö tämän kuninkaallisista corgeista?

Kaikki kuninkaalliset corgit on haudattu Sandringha-

min Norfolkissa samalle hautausmaalle, jonne kunin-

gatar Viktorian collie haudattiin vuonna 1887.

Elisabet II loi vahingossa dorgin eli mäyräkoira-cor-

gi-risteytyksen sisarensa prinsessa Margaretin Pip-

kin-mäyräkoiran avulla 1970-luvulla.

Kuninkaallisten corgien tarkempi rotu on on welsh 

corgi pembroke, joka alunperin jalostettiin paimen-

koiraksi.

Kuningatar ei koskaan myynyt yhtäkään pentua. Hän 

joko piti pennut itse, tai ne annettiin kasvattajille, 

sukulaisille tai ystäville.

Kun prinssi Philip käveli julkisissa tilaisuuksissa aina 

hieman vaimonsa takana, corgit hääräsivät kuningat-

taren edellä. Kuningatar oli kuulemma lopulta hyvin 

ujo ihminen, jonka piti työnsä puolesta puhua itse-

varmasti tuntemattomille. Hänen koiriensa läsnäolo 

vähensi näiden tilanteiden epämukavuutta.

Teksti: Anni Niskanen, Antti Huttunen

Taitto: Antti Huttunen

Kuningatar Elisabet II oli intohimoinen eläinten kasvattaja, ja 
melkein yhtä legendaariseksi brittiläisen monarkian symbo-
liksi ovat nousseet hänen kuninkaalliset corginsa. 

Kuvassa Kuningatar Elisabeth II nuorena corgin kanssa.
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Leikkaa & liimaa -Maikki 
Jos haluat koristella Maikin itse, tämän 

sivun kääntöpuolelta löytyy valkoinen 

pohja!

Ohje:

1. Halutessasi väritä Maikki.

2. Leikkaa palat irti.

3. Kokoa kukin jaloista erikseen.

4. Kokoa Maikin vartalo.

5. Liimaa jalat kiinni vartaloon.

6. Halutessasi lisää Maikille 

häntä.

7. Valmista!



On halloween, eikä sinulla ole vieläkään karmiva 

tunnelma (poislukien kurssien dedikset). Syksyilto-

jen tummentuessa olisi siis hyvä istuskella synkiste-

lemään ennen joulusesonkien alkua. Tässä S’napsin 

toimitukselta parhaat suositukset synkistelyiden 

sisällöksi, ettei aikaa kulu Netflixin loputtomien 

valikkojen selailussa.

S’napsin Karmivat Halloween 

VIIHdesuositukset!

1716

Kuvat: Klaus Hakulinen

Taitto: Aino Kuusi

Muuuuuuu!



1918

Jos kaipaat halloweeniisi eksistentiaa-Jos kaipaat halloweeniisi eksistentiaa-

lisen kriisin, hahmoveteistä draamaa ja lisen kriisin, hahmoveteistä draamaa ja 

hitaasti jännitystä kasvattavan kauhujuo-hitaasti jännitystä kasvattavan kauhujuo-

nen, on tässä sarja sinulle! Sarjassa seu-nen, on tässä sarja sinulle! Sarjassa seu-

rataan pienen saaren asukkaiden uskon-rataan pienen saaren asukkaiden uskon-

nollista heräämistä, kun saarelle saapuu nollista heräämistä, kun saarelle saapuu 

ikääntyneen pastorin tilalle uusi karis-ikääntyneen pastorin tilalle uusi karis-

maattinen persoona. Kohtuullisen lyhyt, maattinen persoona. Kohtuullisen lyhyt, 

ja kärsivällisyyttä palkitseva minisarja.ja kärsivällisyyttä palkitseva minisarja.

Midnight Mass

Abraham Lincoln:  
Vampire Hunter

Tämä teos on luotu ihmisille, jotka 

pitävät Abraham Lincolnista, vam-

pyyreistä, sekä huonoista elokuvista. 

Leffan nimi kertoo kaiken. Abraham 

Lincoln metsästää vampyyreita 1800-

luvun Yhdysvalloissa. Täynnä absurdeja 

toimintakohtauksia, ja uskomattoman 

huonoa tietokonegrafiikkaa. Vahvasti 

kategoriassa “niin huono, että se on 

hyvä”. Aivot narikkaan -tyylinen elokuva.

Kyllä. Tämä on oikea kohtaus tästä elo-

kuvasta

Prey
Mikäli Predator on jo katsottu tuhat 

kertaa, on tässä erinomainen korvike 

täksi halloweeniksi. Elokuvassa seu-

rataan Amerikkalaista alkuperäisasu-

kasta, joka oppii selviytymään teknolo-

gisesti ylivoimaista Predatoria vastaan. 

Lisäksi elokuvassa on todella söpö koira. 

Vahva suositus siis koirien faneille.

Phasmophobia

DUSK

Mikäli et olekaan lääkisrejecti, vaan kum-

mitustutkimusrejecti, on tässä jotain 

mikä voi lohduttaa haaveiden kaatumista. 

Nimittäin kolmen kaverin kanssa pelat-

tava kauhupeli, jossa pelaajat on palkattu 

tutkimaan aavemaisia rakennuksia, ja 

löytämään niistä kummittelevia haamuja. 

Jos ADHD-aivosi kaipaavat jotain verk-

kaisempaa toimintaa, on tässä erin-

omainen valinta. DUSK on erittäin 

nopeatempoinen räiskintäpeli, jossa 

pelaajahahmon liikkumisnopeuteen 

on kenties tippunut muutama nolla 

liikaa. Sisältää paljon vaikeusasteita, 

joten voi sopia erinomaiseksi ensikos-

ketukseksi tällaisten pelien kanssa.

Saatavilla: Netflix

Saatavilla: Disney+

Saatavilla: Disney+

Saatavilla: Steam (Win)

Saatavilla: Steam (Win, Mac, Linux), Switch

Elokuvia ja Sarjoja Pelejä

Juttu ja taitto:

Mikael Gustafsson
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S'napsi testaa:
Viimehetken Halloweenasut

Kuulostaako tämä tutulta? Halloween-juhlat 

lymyävät jo nurkan takana, muttet vieläkään ole 

keksinyt sopivaa asua. Lupasit itsellesi, että tänä 

vuonna loihdit killerin kostyymin, mutta perintei-

set pirunsarvet näyttävät kutsuvan sinua jälleen. 

Kauhistuttavaa! Ei hätää, sillä tänä syksynä S’napsi 

testasi netin näyttävimmät viimehetken tee-se-

itse- halloween asuideat!

Seuraavat kuusi asua ovat kaikki, ainakin teo-

riassa, varmoja valintoja syksyn asukilpailuihin ja 

muihin naamiaisrientoihin, mutta asujen tuotta-

miseen vaadittu aika, budjetti ja vaiva vaihtelevat. 

Kokeilimme kasata esittelyssä olevat asut, minkä 

jälkeen arvioimme tuotokset seuraavilla mitta-

reilla:

1. Kokonaisarvosana (asteikolla 1–5 tähteä) - 

perustuen muihin arvioihin

2. Tunnistettavuus (asteikolla 1–5 tähteä) -  

tunnistaako muu juhlakansa, mitä esität?

3. Käyttömukaisuus ja kestävyys (asteikolla 1–5 

tähteä) -  liikkumismahdollisuudet, kestääkö 

asu temmellystä?

4. Hinta (n. 1 € tarkkuudella)

5. Aika (kasaamiseen kulunut aika minuuteissa)

Onko mitään parempaa kuin beerpong? Vastaus on 

tietenkin aina mukana kulkeva beerpong. Tämän 

asun avulla olet taatusti juhlien keskipiste. Kaiken 

lisäksi se on yllättävän toimiva ja mukava käyttää. 

Asuun tarvitset punaisia kuppeja ja pallot. Jos haluat 

todella omistautua asulle, kupit voi liimata paitaan, 

mutta ne voi myös ripustaa kaulaan pahvinpalalle 

teipattuna. Käyttömukavuutta lisää, että kaulasta 

roikkuvan pahvin voi ottaa pois tanssimisen ajaksi!

1. Kokonaisarvosana

2. Tunnistettavuus

3. Käyttömukavuus ja 

kestävyys

4. Hinta:

5. Aika:

0-4€ 

5min

Beer Pong

Operation on nyt entistäkin kiperämpi, sillä aukot 

ovat punaisia ja valkoisia ja kartonkisia. Lisää osia 

potilaaseen vuorotellen esim teipillä tai jos haluat 

ikuistaa luomuksesi, liimakin on hyvä vaihtoehto. 

Mutta varo, operaatio kestää hieman kauemmin kuin 

muut buzzfeed-insanely-clever-halloween-asut.

1. Kokonaisarvosana

2. Tunnistettavuus

3. Käyttömukavuus ja 

kestävyys

4. Hinta:

5. Aika:

2€ 

45min

Operation

Teksti ja kuvat: Anna Peltola, Joonatan Kumpulainen, 

Jenny-Rosa Mattila & Stella Levander

Kuvitus: Karoliina Lehtinen

Taitto: Jenny-Rosa Mattila
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Tämän piikikkään asun kokoaa hetkessä kotoa löy-

tyvistä tarvikkeista! Pue päällesi vihreä paita, kiin-

nistä siihen pyykkipoikia ja halutessasi kiinnitä vielä 

lei kaktuksen kukiksi ja olet jo valmis lähtemään.

Asua ei ehkä tunnista ensisilmäyksellä, mutta vas-

tauksen kuullesaan se on ilmiselvä.Tässä asussa olet 

varmasti illan parhaita pukeutuja, ainakin asuun 

käytettyyn aikaan nähden!

Kaktus

Tämä herkulliseen asuun riittää, että kiinnität rykel-

män vihreitä tai liiloja ilmapalloja ympärillesi tei-

pillä, narulla tai liimalla. Tämä hedelmäisen raikas 

puku on varmasti ainutlaatuinen, tunnistettava ja 

takaa sinulle oman henkilökohtaisen kuplasi juhla-

tungoksessa. 

Asu ei valitettavasti ole kovin kestävä, oma teippi-

kiinnitteinen versiomme kärsi rypäletappioita jo 

ensimmäisillä askeleilla. Istuminen asussa on mel-

kein mahdotonta ja ripeät liikkeet karsivat asun 

rypälemäärää lisää. Lisäksi ilmapallot puhkeavat 

helposti, emmekä tämän vuoksi emme voi aina-

kaan suositella viinirypälettä ja kaktusta vuoden 

pariasuksi.

1. Kokonaisarvosana

2. Tunnistettavuus

3. Käyttömukavuus ja 

kestävyys

4. Hinta:

5. Aika:

4€ 

10min

Viinirypäle

1. Kokonaisarvosana

2. Tunnistettavuus

3. Käyttömukavuus ja 

kestävyys

4. Hinta:

5. Aika:

4€ 

10min

Sisäänkasvanut karva

Tämän upean lookin saat vain muutamalla askeleella: 

ensimmäiseksi pukeudu kokomustaan. Seuraavaksi 

ota vanhat mustat sukkahousut ja täytä ne esimer-

kiksi kankaanpaloilla tai tyynyntäytteillä. Lopuksi 

vedä sukkikset päähäsi, ja tadaa, olet jokaisen, joka 

on koskaan ajanut karvoitustaan höylällä, pahin 

vihollinen. Sisäänkasvanut karva on testatuista 

asuista ehdottomasti puistattavin ja eniten vilunvä-

ristyksiä aiheuttava näky.

Indesign

1. Kokonaisarvosana

2. Tunnistettavuus

3. Käyttömukavuus ja 

kestävyys

4. Hinta:

5. Aika:

0-7€ 

120min

Jos et halua jäädä seinäruusuksi vaan erottua taus-

tasta, sopiva asu sinulle on InDesign-valintareunus. 

Jokaisen S’napsin toimittajan lempiohjelma taittuu 

naamiaisasuksi teippaamalla vuorotellen mustaa ja 

valkoista teippiä rautalangan ympärille. Kursorin ja 

logon voi askarrella pahvista. 

Kiltiksellä tehdyn empiirisen tutkimuksen mukaan 

noin yksi viidestä vastaantulijasta tunnistaa, mitä 

tämä asu esittää. Vaikka asu ei sovikkaan viimehet-

ken asuksi, se saa kuitenkin suhteellisen korkeat 

kokonaispisteet, sillä se on kekseliäs ja ”ihan hauska 

sit kun sen tajuu”. Käyttömukavuus on kuitenkin 

kyseenalainen, sillä valintareunusta on hiukan epä-

miellyttävää kannatella käsillä.

1. Kokonaisarvosana

2. Tunnistettavuus

3. Käyttömukavuus ja 

kestävyys

4. Hinta:

5. Aika:

0-5€ 

3min
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Tulokset seuraavalla sivulla!

1. Mikä on juhlien väriteema?
a) Musta
b) Murretut värit 
c) Neon värit 
d) Pastellivärit 
e) Oranssi 
f) Punainen

2. Mikä elokuva juhlissa katsotaan?
a) Back to the future
b) Harry Potter
c) Hangover
d) Totoro
e) Wolf of Wallstreet
f) Spiderman

3. Mikä on asusi illan aikana? 
(Valitse edellisen jutun asuista)
a) Kaktus
b) Operation
c) BP
d) Sisäänkasvanut karva
e) Viinirypäle
f) Indesign

4. Mitä juomaa juhlissa tarjoillaan?
a) Viski
b) Lonkero
c) Olut
d) Booli
e) Viini
f) Snapsit

Mikä toimarihomma 
sopisi sinulle? 

-testi

Toimarikähmyt ja halloween lähestyvät. Suunnittele unelmiesi halloween-bileet ja selvitä, mikä toimarivirka 

sopisi parhaiten juuri sinulle!

5. Mitä naposteltavaa bileissä tarjoillaan?
a) Popcorn
b) Sipsit
c) Pikkuporkkanat
d) Pastellivärit
e) Karkki
f) Viinirypäleet

6. Missä muodossa kurpitsaa tarjoillaan?

a) Paahdettuna lisukkeena

b) Piirakassa

c) Keitossa

d) Lusikalla suoraan ja lopuista tehdään lyhtyjä

e) Pumpkin spice lattena

f) Spagetissa

7. Mikä aktiviteetti huipentaa illan?
a) Bingo
b) Kahoot
c) Karaoke
d) BP
e) Tuolileikki
f) Omenoiden ottaminen vesiämpäristä 
hampailla

8. Mitä teet itse illan bileissä?

a) Mouhoan

b) Käyn keskustelua tieteestä

c) Tanssin

d) Pelaan yläkerrassa lautapelejä

e) Luon uusia ihmissuhteita

f) Postaan someen

9. Mitä teet bileiden jälkeen?

a) Kirjoitan tärkeät tapahtumat muistiin jäl-

kipolvia varten

b) Asetan herätyksen aamun kurssi-ilmoa 

varten

c) Siivoan

d) Menen odottamaan kiltikselle aamun 

ensimmäistä metroa

e) Suihkuun ja nukkumaan

f) Valvon odottamassa aamun lehteä

24 25
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Eniten a-vastauksia: Historiatoimikunta

Sinulle voisi sopia Historiatoimikunta. Historiatoimi-

kunnassa voi osallistua kirjan tai dokumenttielokuvan 

tekemiseen. Pääset tutustumaan Inkubion historiaan ja 

taltioimaan viime aikojen kuulumisia jälkipolville. Tästä 

toimikunnasta löytyy paikka opiskelijakulttuurista kiin-

nostuneille sieluille, jotka haluavat jättää kädenjälkensä 

tähän projektiin.

Eniten b-vastauksia: Opintotoimikunta

Opintotoimarina pääsee esim. juttelemaan edunvalvon-

nasta, osallistumaan abimarkkinointiin ja järjestämään 

tenttiviikkoa helpottavia kiltiskahveja. Tämä toimikunta 

sopii opintoasioista kiinnostuneelle, joka haluaa päästä 

luomaan parhaan opiskeluympäristön meille inkubii-

teille.

Eniten c-vastauksia: Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikuntaan kuuluvat esim. rattohenkilöt, 

tanssijat, panotoimikunta ja lukkarit. Tässä toimikun-

nasta löytyy paikka henkilölle, jota ei haittaa meno ja 

meininki. Lukkarit ja fukseista koostuva rattoseura ovat-

kin monen tapahtuman ytimessä, ja ilman heitä kiltamme 

tapahtumakulttuuri ei voisi olla näin upealla tasolla. 

Eniten d-vastauksia: Sisä- ja ulkotoimikunta

Sisussa pääsee tekemään vaikka ja mitä. Jos pienten tapahtumien järjestäminen kuulostaa sinun jutultasi, 

tämä toimikunta saattaa olla sinun paikkasi. Tähän toimikuntaan kuuluvat esimerkiksi pelimiehet, kiltiksestä 

huolehtivat tumatoimarit, kulttuuritoimarit, retkitoimarit ja ulkotoimarit. Ulkotoimarit pääsevät auttamaan 

esimerkiksi kotimaan keskipitkän eli Keppanan järjestämisessä.

Eniten e-vastauksia: Yrityssuhdetoimikunta

Yrityssuhdetoimikunnassa pääsee keskustelemaan yritysasioista ja pohtimaan killan yhteistyömahdollisuuk-

sia. Toimikuntalaiset voivat myös olla mukana järjestämässä excursioita inkubiittejä kiinnostaviin yrityksiin. 

Tämä toimikunta on jokaisen pöhisijän koti!

Tulokset:

Teksti: Aino Kuusi ja Jenny-Rosa Mattila

Kuvat: Karoliina Lehtinen

Taitto: Aino Kuusi
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Eniten f-vastauksia: Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunnassa voi toimia esimerkiksi S’napsin toimituksessa, spa-

gutoimarina koodaamassa, sometoimarina postaamassa someen killan kuu-

lumisia tai valokuvaajana tallentamassa tapahtumien parhaita hetkiä. S’nap-

sia suosittelemme erityisesti! S’napsin parissa pääsee kirjottamaan juttuja 

laidasta laitaan, testaamaan asioita ja koettelemaan luovuuttaan taittajana 

ja graafikkona.
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Unohtuivatko viikon takaiset omput jääkaappiin? 

Saitko mummulta kotiinviemisiksi liian paljon ome-

nasosetta? Tämä puuro on lempeän makuinen, ja 

sopii niin aamiaiseksi, välipalaksi, kuin jälkiruuak-

sikin. Voit myös halutessasi muokata reseptiä esi-

merkiksi lisäämällä marjoja tai vähentämällä sokerin 

määrää.

AINEKSET
500 g omenoita tai omenasosetta
2 dl mannaryynejä 
0,5 dl sokeria
2 rkl vaniljasokeria
1 tl suolaa
Mikäli käytät omenoita:

Aloita kuorimalla ja pilkkomalla omenat. Laita isoon 

kattilaan omenalohkot ja 2 dl vettä, ja anna kiehua 

noin 10 minuuttia, kunnes omenat ovat pehmenneet. 

Soseuta omenat esimerkiksi sauvasekoittimella tai 

haarukalla.

Mikäli käytät valmista sosetta, aloita tästä (aiemmin 

aloittaneet jatkaa):

OMENA-VISPIPUURO

Lisää omenasoseeseen 7 dl vettä, ja kiehauta. Lisää 

mannaryynit koko ajan sekoittaen. Keitä miedolla 

lämmöllä noin 10 minuuttia välillä sekoittaen. 

Lisää sokerit ja suola. Anna jäähtyä.

Vatkaa vispipuuro sähkövatkaimella kuohkeaksi. Tar-

joile kylmänä kanelin kanssa.

Syksyn tullen on aika nauttia sadonkorjuuherkuista, mutta mitä tehdä, kun unohdat juurekset 

jääkaapin pohjalle tai sadonkorjuun hedelmät tiskivuoren taakse kuivumaan? Me HävikkiRuo-

kaNurkassaTM tuomme sinulle markkinoiden parhaat ratkaisut! Älä enää heitä käyttökelpoista 

ruokaa pois, vaan käytä näitä reseptejä tehdäksesi kevään hittiruuat! Meidän resepteillämme 

saat herkullisia ja raivitsevia ruokia syksyn pimeisiin iltoihin. Eikä siinä vielä kaikki! Vain tämän 

koko loppuelämän ajan saat reseptimme ilmaiseksi!

VIINIRYPÄLEHILLO

Tämä hillo on todellisille makean ystäville! Joskus 

kaupassa viinirypäleet näyttävät niin hyviltä, että 

niitä on pakko ostaa.. ja sitten ne unohtuvat jää-

kaappiin. Viikon päästä muistat rypäleet ja toteat ne 

nahistuneiksi, mutta ei vielä täysin huonoiksi. Silloin 

on erinomainen aika testata juuri tätä reseptiä.

AINEKSET
500 g viinirypäleitä
200 g sokeria
yhden sitruunan mehu

Halkaise viinirypäleet. Laita kattilaan viinirypäleet, 

sokeri ja sitruunamehu. Sekoita, ja anna muhia kan-

nen alla vähintään puoli tuntia, mieluiten yön yli. 

Keitä rypäleseosta noin tunti ja jaa se sopivan kokoi-

siin hillopurkkeihin. Anna tekeytyä jääkaapissa 

vähintään kuukausi.

Nauti esimerkiksi lettujen tai pannacottan kanssa.

TEKSTI: Viivi Kivinen, Karoliina Lehtinen 
TAITTO: Karoliina Lehtinen

Syksyn sesongin herkutSyksyn sesongin herkut
HÄVITÄ HÄVIKKI!

28
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PAAHDETUT
PUNAJUURET
VUOHENJUUSTOMOUS-
SELLA

Ostitko ison pussin punajuuria, joista tarvitsit vain 

muutaman, etkä tiedä mitä tehdä lopuilla? Onko 

sinulla muutama ylimääräinen punajuuri pyörimässä 

jääkaapissa? Tämä helppo resepti syksyisen ruuan 

lisukkeeksi pelastaa punajuuresi! Resepti on helppo 

skaalata suuntaan jos toiseen riippuen siitä paljonko 

punajuurta on jäljellä.

AINEKSET
Punajuuret

600 g punajuurta
hunajaa maun mukaan
suolaa
öljyä
mustapippuria
saksanpähkinää

Vuohenjuustomousse

120 g pehmeää vuohenjuustoa
50 g ranskankermaa
0,5 tl suolaa
sitruunankuorta
1 tl hunajaa

Teitkö syksyn kunniaksi juuressosekeittoa, mutta jäl-

jelle jäi liian pieni annos viemään nälän? Teitkö valta-

van annoksen ja olet syönyt jo viikon putkeen samaa 

keittoa etkä halua enää edes nähdä sitä? Hätä ei ole 

tämän näköinen! Tällä reseptillä saat taiottua sose-

keitosta kuin sosekeitosta herkulliset sämpylät!

AINEKSET
4 dl tähteeksi jäänyttä kasvissosekeittoa
1 dl vettä
25 g hiivaa
1 rkl sokeria
¾ tl suolaa
1 rkl öljyä tai pullomargariinia
2 dl leseitä
7 dl hiivaleipäjauhoja

Kuumenna keitto ja vesi kädenlämpöisiksi. Lisää 

hiiva, sokeri, suola ja sekoita tasaiseksi.

Lisää öljy, leseet ja jauhot ja alusta kimmoisaksi taiki-

naksi. Jos taikina on liian löysää, lisää hiukan jauhoja. 

Anna kohota puolisen tuntia. 

Leivo taikinasta tanko ja jaa 12 osaan. Pyöritä palaset 

palloiksi ja laita ne leivinpaperilla vuorattuun (leipä)

vuokaan lähekkäin. Kohota.

Paista 200 asteessa n. 20 minuuttia.

Lämmitä uuni 200 asteeseen.

Pilko punajuuret ja asettele uunipellille tai laakeaan 

vuokaan. Levitä päälle öljyä, valuta hunajaa ja mausta 

suolalla ja pippurilla.

Laita punajuuret uuniin noin 45 minuutiksi kunnes 

punajuuret ovat kypsiä ja saaneet paahtunutta pin-

taa. Noin puolessa välissä ripottele murennetut päh-

kinät päälle.

Valmistele mousse. Sekoita puolet ranskankermasta 

vuohenjuuston kanssa vatkaimella varovasti tasai-

seksi. Vaahdota loppu ranskankerma ja lisää vuohen-

juustomassa joukkoon.

Tarjoile yhdessä.

SOSEKEITTOSÄMPYLÄT

30 31
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Syyshoroskoopit
Kun katsot ikkunasta ulos ja eteesi avautuu vain harmaa ja kolkko mai-
sema, on aika kääntää katseensa tähtiin ja selvittää syksyn salaisuudet.
Vaikka kaikki muuttuu taas tänäkin syksynä, edessä on kaikin puolin 
harmoninen ajanjakso. Muutoksen keskellä jokainen kaipaa hieman 
pehmeyttä ja lämpöä. Syksyn syventyessä ota vastaan kaikki hyvä, mitä 
universumilla on tarjota. Ja jos kylmät aamut ja pimeät illat näyttävät 
synkiltä, muistele runoa, jonka tähtien takaa olemme sinulle tuoneet.
 
Astrologit - Iiris Ihalainen, Anni Penttilä, Pinja Tiainen Vesimies 20.1.-18.2.

 

Ota kaamos vastaan avosylin

Pimeästä vuodenajasta löydät yllätyksen

Edessäsi on arveluttava käänne

Kenties kesän jäänne

Pimeydessä tuntematon voikin olla tuttu

Ehkä lämpenee jokin unohtunut juttu

Haali kiireiseen syksyysi mukaasi valoa

Pehmeää kynttilän kajoa

Ja käperry lämpimään

Älä jää empimään

Skorpioni 23.10.-22.11.
 

Etsiessäsi tärkeimpääsi

Älä unohda syvintä sisintäsi

Olit sitten matkalla kohti löytämistä tai eksymistä

Olet lähempänä määränpäätäsi kuin luuletkaan

Älä anna minkään hidastaa matkallasi

Itsesi löytämisen olet ansainnut

Ole innoissasi

Moni muukin on kasvusi huomannut

Ole itsellesi armollinen

Ota vastaan matkalla vastaan tulevat rohkaisut

Jousimies 23.11.-21.12.
 

Kesän riennoissa olet viihtynyt

Kovasta vauhdista nauttinut

Nyt on aika hidastaa

Huomiosi läheisiisi kohdistaa

Ehkä mukaan mahtuu joku,

Jonka hieman olet unohtanut

Lämpö syksyysi löytyy sieltä,

Mistä et ole muistanut sitä etsiä

Ota yhteyttä johonkin vanhaan tuttuun,

On aika yhteistä tekemistä keksiäKauris 22.12.-19.1.
 

Tänä vuonna olet jo saavuttanut paljon

Kaikkea uutta elämässäsi on

Nauti siitä, mitä mukaasi on tarttunut

Älä pelkää tavoitella yhä vaan lisää

Vielä on edessäsi monta löydettävää

Nyt, kun vauhtiin olet päässyt

Huomaa ettei kukaan tielläsi ole seissyt

Tänä syksynä sinua lämmittää

Se, mitä edessä siintää

Kunhan vaan uskallat sitä kohti kiitää
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Kalat 19.2.-20.3.
 

Uiskentele uusiin tuuliin

Vasten virtaa myrskyisiin pilviin

Vaikka sateet sinua riepottelevat

Ja roistot sormiensa ympärille sinua kieputtelevat

Muista vahvin voimasi,

Oma itsesi

Älä kuuntele muita

Mieluummin ulvo kuita

Pysy vahvana

Syksy on sinun

Oinas 21.3.-19.4.
 

Mennyt vuosi on koetellut

Nyt aika on tullut

Nauttia kaikesta siitä, mitä elämässäsi jo 

on

Silloin onnistuu sinulta myös mahdoton

Vaikka edessäsi on vielä paljon tehtävää

Olet jo päässyt pahimman yli

Tänä syksynä voi rauhassa levähtää

Pimeys on sinulle lämmin syli

Antaa palaa vaan

Pystyt parempaan kuin huomaatkaan

Härkä 20.4.-20.5.
 

Mikä olisikaan parempaa

Kuin kylmyydeltä jotain suojaksi rakentaa

Vaikka mielesi tekee koko ajan ahertaa

Voi se jossain vaiheessa alkaa nakertaa

Nauti jokaisesta hetkestä

Jokaisesta pienestä retkestä

Nyt ota rauhassa

Muuten on kohta jo toinen jalka haudassa

Hetken se kestää

Mutta levänneenä ei mikään sinua voi estää

Kaksonen 21.5.-21.6.
 

Syksyn aloitus sinua koettelee

Monta solmua kireällä

Varo vaan, joku sut kohta viettelee

Kaukaa vierellesi kiertelee ja kaartelee

Älä jää koloosi käpertymään

Kun illat alkaa hämärtymään

Ole avoin lämmölle

Huomaa, miten paljon hyvää ympärilläsi jo 

on

Muista arvosi

Älä ole itsellesi kohtuuton

Rapu 22.6.-22.7.
 

Oletko jättänyt jotain huomiotta

Elämässäsi ihmisiä tärkeitä on monta

Mutta suhteesi heihin eivät pysy yllä

Ilman omaa aktiivisuutta

Siksi juuri nyt syksyllä

On aika kokeilla jotain uutta

Ehkä lisätä omaa toimeliaisuutta

Voimasi on lähipiirissäsi

Kunhan pidät ihmiset lähelläsi

Yksin et selviä syksyäsi

Leijona 23.7.-22.8.
 

Olet viettänyt kesän palautumiseen

Oletko valmis maailman avautumi-

seen

Nyt kun jaksat painaa

Ehkä öistä vähän aikaa lainaa

Pääset elämässä eteenpäin

Siispä katse ylöspäin

Lämpöä ja tukea kaipaat syksyllä 

paljon

Käperry lepäämään, kun sen aika on

Mutta sitä ennen ole peloton

Syksyssä mahdollisuutesi on

Neitsyt 23.8.-22.9.
 

Kesäsi saattoi hieman pitkästyttää

Syksysi sen sijaan yllättää

Eteesi vaikeuksia tulee

Niistä kuitenkin yli pääsee

Uusiin juttuihin innolla rupee

Pikkuhiljaa tämäkin pimeä aika 

sinulle lämpee

Ole kuitenkin lähipiirillesi lempee

Heitä paljon nähdä kerkee

Yski juttu kuitenkin on selkee

Älä mahdollisuuksiasi kiinni telkee

Vaaka 23.9.-22.10.

Oi, minkälaisen kesän oletkaan viettänyt

Olisinpa ollut osa sitä

Onnekseni, olen osa syksyäsi

Tässähän ehtii tapahtua vielä vaikka ja mitä

Mitä ikinä teetkin,

Muista ottaa huomioon muutkin

Oman perspektiivisi ulkopuolellekin

Suuntaa katseesikin

Oman ymmärryksesi takaa

Löytyy tunne lämpöisin

Taitto: Jenny-Rosa Mattila



Salla Autti 

Diplomi-insinööri 

Spatiotemporal analysis of simultaneous event-related magnetoencephalography 

and high-density diffuse optical tomography data

Department of Neuroscience and Biomedical Engineering, Aalto University 

Paavo Hietala

Diplomi-insinööri

Improving MEG source estimation with joint analysis of multiple subjects

Department of Neuroscience and Biomedical Engineering, Aalto University 

Sofia Tauriainen

Diplomi-insinööri

Unraveling dynamics of brain activation in ADHD children with a novel open-en-

ded virtual reality task

Translational cognitive neuroscience lab, Department of Neuroscience and Biome-

dical Engineering, Aalto University

Joel Arantola

Diplomi-insinööri
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