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Synapsi 3/08
Päätön palsta
Kuinka monella kielellä osaat vaieta?
Haastatellessani Anita Bisiä vaihto-opiskeluasioista, esille nousi

vaihtareitten pyöriminen lähes aina omassa porukassaan. Tähän
liittyen Bisi kertoi parista tapauksesta, joissa soluun muuttanut
vaihtari kauhistui, kun asuinkumppanit eivät edes tervehtineet.
Osa vaihtareista piti kämppiksiään täysinä ääliöinä, osa taas kuvitteli itsessään olevan jotain vikaa.

Suomalainen soluasumisen muoto, jossa kämppiksiä ei tunneta

edes nimeltä, taitaa olla suhteellisen uniikki maailmalla. Se voi
olla järkytys suomalaisellekin fuksille, saati sitten ulkomaalaiselle, joka on tottunut läheisiinkin tervehdyksiin arkipäiväisessä
kanssakäymisessä. Onko sitten ihme, että vaihtarit eristäytyvät
omaan porukkaansa?

Tietysti ymmärrän sitä erakoituvaa suomalaista soluasukkiakin

- olenhan lähes sellainen itsekin. Monelle fuksille soluun muuttaminen on painajainen, joka toteutuu pakon edessä. Yleensä
kuitenkin esittelen itseni soluun muuttaville uusille asukeille, ja
voisin jopa kutsua kavereiksi muutamaa seitsemästä kämppiksestäni. Asumisesta voi tehdä siedettävää, jopa mukavaa, omalla asenteellaan. Siisti keittiö kahdentoista asukkaan solussa ei
ole kuulemma mahdottomuus. Lisäksi kämppiksiin tutustumisesta voi olla hyötyä: apua laskaritehtävissä, kyyti bänditreeneihin, boolikulho lainaksi (luvan kanssa) tai valmiiksi keitetyt
iltapäiväkahvit.

Palatakseni

aiheeseen, vaihtareihin tutustuessa saa tiettyjä
lisäetuja, ainakin jos itse haaveilee vaihtopaikasta kyseisessä
maassa. He tietävät paljon sellaista, jota matkaoppaat eivät
kerro. Jos ulkkareita ei ole asuinkumppaneiksi sattunut, pitäisi
uskaltautua esimerkiksi johonkin vaihtaritapahtumaan. Vaikka
tapahtumassa ei muuten viihtyisikään, ainakin siellä olisi hyvä
tilaisuus kysellä. Luulisin, että vaihtarit vastaavat ihan mielellään. Jos ei uskalla lähteä yksin, kannattaa ottaa kaveri mukaan.
TKK:lla on vaihtopaikkoja enemmän kuin lähtijöitä.

Neljällä kielellä änkyttäen,
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Tiedätkö mitä biolaiset tekivät viime kesänä?
Maija Nevala, Tommi Susitaival, Anna Torvinen, toimitti Jenna Kaisanlahti

Kolme bioinformaatioteknologian opiskelijaa lupautui kirjoittamaan jutun kesätöistään.

Mukana on kokemuksia sekä yritysmaailmasta että tutkimuksen parista, hiukan erilaista
ensimmäisen opiskeluvuoden kesätyöpaikkaa unohtamatta.

Anna, 4. vsk,
pääaine bioelektroniikka ja
laitetekniikka

Olin tänä ja viime kesänä töissä GE Healt-

hcarella. Ensimmäisenä kesänä tuotannossa ja toisena tuotekehityksen puolella.
Selvää urakehitystä on siis havaittavissa.
Hakiessani ensimmäistä kertaa GE:lle
lähetin avoimen hakemuksen nettisivujen kautta. Soitin myös muutaman
kerran hakemukseni perään ja kyselin
miten valintaprosessi etenee. Puhelujen ansiosta tai niistä huolimatta aloitin kesätyöt tuotannossa. Hakijoiden

joukosta olin erottunut sillä, että olin
maininnut olevani näppäräsorminen
ja tehneeni erilaisia käsitöitä jo vuosia.
Kesän ajan valmistin ja testasin happiantureita. Pikkutarkat työtehtävät sisälsivät juottamista, liimausta ja erilaisten
komponenttien vääntelyä. Työ oli pitkälti
liukuhihnatyötä, joskin työtehtävää vaihdettiin päivittäin. Kahta päivää peräkkäin
ei siis tarvinnut liimahöyryjä hengittää.

Työn huonoimpia puolia oli sen yksitoikkoisuus ja aikaiset aamuherätykset (työpäivä alkoi klo 7). Tauot
muiden kesätyöntekijöiden kanssa
piristivät kuitenkin päiviä kummasti.

muihin laboratorioihin sairaalasta lähetettävät näytteet. Lisäksi vastaanotossa
näytteitä esikäsitellään tarpeen mukaan,
esimerkiksi sentrifugoidaan tai pakastetaan lähetystä varten.

Kesän lopussa otin myös selville, millaisissa tehtäviä kesätyöntekijöille on
tuotekehityksessä tarjolla. Näiden tietojen perusteella otin seuraavana keväänä yhteyttä softatestauksen esimieheen. Pääsin lopulta haastatteluun,
joka meni hyvin. Tällä kerralla olin vahvoilla, koska edellisen kesän esimieheni
oli puhunut vakuuttavasti puolestani.

Laboratorion

Pääsin siis testaamaan sairaalamonitoreja ja ohjelmia, joidan avulla monitoreja voidaan seurata etänä. Työ oli pitkälti testaussuunnitelmien seuraamista,
mutta uusia asioita mm. biosignaalien
mittauksesta oppi kuitenkin päivittäin.
Väriä kesään toi ihana kesätyöporukka,
jonka kanssa kahvitauot välillä venyivät
ja venyivät. Myös yrityksen kesäjuhla oli
oma kohokohtansa. Nyt kesän jälkeen
jatkan osa-aikaisena samoissa tehtävissä
parina päivänä viikossa.

Maija, tuolloin vuosi opiskelua
takana

kesäharjoittelijoista suurin osa on lääketieteen tai bioanalytiikan
opiskelijoita, mutta aina toisinaan mukaan joutuu muitakin, esimerkiksi minä
kesällä 2007. Tehtäviini kuului kaikkea
mahdollista, mitä ilman oikeaa alan koulutusta saa tehdä: olin lähettinä, lajittelin
postia ja näytelaatikoita, pipetoin näytteitä putkesta toiseen ja nostelin koeputkia automaattilaboratorion linjastolle.

Työni ei varsinaisesti liittynyt opiskelui-

hini eikä kokemuksesta ehkä ole töissäkään paljon iloa, mutta oli mukava nähdä, millaista sairaalalaboratorion arki on.
Ja vaikka työ vaati enemmän fyysistä
kuntoa kuin lääketieteen osaamista, oppi
töiden ohella kyselemällä ja joutohetkinä
lueskelemalla aika paljon ihmisestä ja
sairauksien diagnostiikasta. Ehkä suurin
hyöty työstä oli kuitenkin opintomotivaation kasvu: dippainssin hommat ovat varmaankin minulle paljon sopivampia kuin
itseään toistava rutiinityö, kuten tunnista
toiseen jatkuva pipetointi tai koeputkien
lajittelu korkin värin mukaan.

Meilahden sairaalan kliinisen kemian ja Tommi, 4. vsk,

© Jenna Kaisanlahti
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Anna seuraa ”potilaan” elintoimintoja
”etänä”.

hematologian laboratorion näytteiden
vastaanotto on iso huone, jonka kautta
kulkee tutkittavaksi vuorokaudessa jopa
tuhansia näytteitä. Laboratorioon tulee
näytteitä, lähinnä koeputkia täynnä verta ja virtsaa, ympäri Uuttamaata ja joskus
kauempaakin, lisäksi sen kautta lähtevät

pääaine bioinformatiikka

Tilastollisen koneoppimisen ja bioinfor-

matiikan tutkimusryhmässä matemaatikko Thomas Bayesin opit ovat kovaa valuuttaa. Ryhmässä kehitetään tilastollisia
malleja, jotka auttavat ymmärtämään
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Fuksikipparin palsta

Syksy on saapunut. Sen huomaa ainakin siitä, että aamulla on pimeää, illalla on

pimeää ja tekee mieli lukea Muumipapasta ja merestä. Syksyn saapumisesta kertoo myös se, että Inkubio on vihdoinkin saanut ikiomia fukseja! Kuulostaa ehkä
kornilta, mutta on se nyt aivan tajuttoman upeaa!

Syksy on alkanut enemmän kuin hyvin: koskaan ennen ei BIO:lle ole tullut näin

loistavia fukseja! Pari ensimmäistä viikkoa on vierähtänyt ohi nopeammin kuin
koskaan kuvittelin. Hulvattoman hauskoja hetkiä on piisannut eikä loppua näy:
syksyllä on edessä vielä monen monta hauskaa fuksitapahtumaa.

Vanhemmilla tieteenharjoittajilla on usein sanansa sanottavana killan tapahtumista ja siitä, mitkä luennot ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Kannattaa kuitenkin muistaa
käyttää omaa harkintaa ja kokeilla itse, miltä kiltatoiminta, luennot ja laskarit tuntuvat. Nuoressa killassa on tarjolla jokaiselle jotakin, ja toimintaa voidaan muokata
juuri siihen suuntaan kuin jäsenistö haluaa.

Niinpä kannustankin teitä kaikkia (sekä fukseja että vanhempia tieteenharjoittaTommi työpaikallaan.

moniulotteista dataa, jossa selittäjiä on
paljon ja havaintoja vähän. Ryhmä on osa
TKK:n Tietojenkäsittelytieteen laitosta.

Työnkuvani oli erään bayesilaisen mallin

koodaaminen ja soveltaminen havaintoaineistoon proteomiikan alalta. Työlläni
avustin ryhmään kuuluvan jatko-opiskelijan tutkimusta.

Tutkimusyhmä

koostuu professorista,
muutamasta post-doc-tutkijasta, reilusta
kymmenestä jatko-opiskelijasta sekä vajaasta kymmenestä tutkimusapulaisesta
eli kesäteekkarista. Tutkimusapulaiset
työskentelevät yhteisessä työhuoneessa, ”Suolakaivoksessa”, joten aika ei käy
pitkäksi ja juttuseuraa riittää - oli kyse
työasioista tai ihan muusta.

© Juuso Parkkinen

Kesän

aikana olen saanut syvempää
kokemusta koneoppimismenetelmistä,
erityisesti bayesilaisesista menetelmistä.
Positiivista työpaikassa on se, että opiskelu ja työnteko ovat luonnollisessa harmoniassa keskenään - onhan laitos juuri
pääaineeni kursseja järjestävä taho.

jia) lähtemään rohkeasti mukaan toimintaan. Tekemistä on monenlaista: kertaluontoisia projekteja, joihin ei tarvitse sitoutua pitkäaikaisesti, pienempiä ja isompia nakkeja, jotka vaativat vähän enemmän aikaa. Varmaa on kuitenkin se, että
jokaiselle löytyy jotakin!

Moni varmasti kertoo, kuinka ennen kaikki oli parem-

paa. Kesät olivat kesiä ja kouluunkin tultiin hiihtäen,
ympäri vuoden (tietenkin). Kannattaa pitää mielessä,
että aika kultaa muistot. Kun Muumipappa oli nuori, drontit olivat paljon suurempia ja auringonpaiste
lämpimämpää kuin nykyään. No, ehkä hän oli vähän
liioitellut, mutta eihän muistelmista muuten tule jännittäviä...

Työ on melko itsenäistä mutta viikottai-

set tapaamiset muiden ryhmän jäsenten
kanssa värittävät arkea. Lisäksi ryhmän
kokeneemmat jäsenet tietysti auttavat,
jos projektin kanssa tulee ongelmia.

Tutkimusryhmän

kesäteekkareista
enemmistö on bioIT:n opiskelijoita ja
ryhmä onkin erinomainen paikka jatkoopintoihin myönteisesti suhtautuvalle
bioinformatiikan opiskelijalle.

Opintopisteitä kesätöistä? Kurkkaa http://electronics.tkk.fi/fi/opinnot/harjoittelu/
6
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joka tykkää fukseista valtavasti <3
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Synapsin pieni fuksitutkimus
Jenna Kaisanlahti

Synapsi rantautui 1.9. Otarannan kerhotilaan viettämään Ekaa iltaa Inkubion ensim-

TKK:n tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta biolle vaihtanut Jaakko huomasi jo ensim-

”Vaikutti niin helvetin siistiltä”

Jukka ehti opiskella TKK:n Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelmassa 2

mäisten omien fuksien sekaan. Paikalla oli runsain mitoin fukseja, ISOja sekä Rattoseuran vatkaamaa lettutaikinaa. Lettuja odotellessa tiedustelin muutamalta fuksilta, miten
he olivat päätyneet opiskelemaan bioinformaatioteknologiaa ja mitä he odottavat opinnoilta ja opiskelijaelämältä.

Lukiossa käteen osunut esite sai Irinan kiinnostumaan tutkinto-ohjelmasta. Irina oli

aina ollut kiinnostunut kaikista luonnontieteistä, joten poikkitieteellinen vaihtoehto
houkutteli TKK:lle suoraan lukiosta. Yliopiston teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelmaa
harkinnut Anton hylkäsi suunnitelmansa pohdittuaan työllistymismahdollisuuksia.
Lääkiskin kävi mielessä, mutta bio tuntui sopivalta lääketieteen ja fysiikan välimuodolta. Bio houkutteli myös korkeilla pisterajoilla sekä yllätysmomentilla - Antonille on
vielä epäselvää, mitä bio oikeastaan on.

mäisenä syksynään, ettei tietotekniikka ollutkaan hänen juttunsa. Jaakko näkee bion
tulevaisuuden alana, joka tarjoaa muitakin kuin perusinsinöörin hommia. Biologian ja
lääketieteen yhdistäminen insinööritieteisiin kiehtoo. Korkeista pisterajoista Jaakko
päätteli, että bio on hyvä ja suosittu tutkinto-ohjelma, jonne pyrkii taitavaa ja samanhenkistä porukkaa.
vuotta. Jukka olisi halunnut biolle jo kirjoitusten jälkeen, koska tutkinto-ohjelma “vaikutti niin helvetin siistiltä”. TKK:lla käyty kognitiivisen neurotieteen kurssi vei lopullisesti Jukan sydämen.

Odotukset

Irina odottaa opinnoilta monipuolisuutta ja uskoo, että asiat käsitellään TKK:lla syvällisemmin kuin lukiossa. Hän ennustaa, että opiskeluporukasta muodostuu tiivis, kun
kaikki opiskelevat samaa alaa. Varaslähdön ja ekan illan perusteella meininki vaikutti
fiksummalta kuin lukiossa, joten Irina odottaakin upeaa tulevaa vuotta. Anton aikoo
ensin kokeilla, riittävätkö rahkeet perusopintoihin laajalla oppimäärällä. Yleisesti hän
uskoo bion opinnoista löytyvän mielenkiintoisempaa tekemistä kuin puhtaasti teknisiltä aloilta. Opiskelijatapahtumissa hän aikoo käydä ensin kokeilemassa, millaiset
tapahtumat ovat oman tyylisiä. Lisäksi vapaa-ajalla voisi harrastaa liikuntaa, esimerkiksi palata tenniksen pariin armeijan aiheuttaman välivuoden jälkeen.

Jaakko toivoo löytäneensä oman tiensä ja odottaa uusien asioiden oppimista ja tutkimista. Hän uskoo opiskelijaelämän tuovan uusia tuttavuuksia ja hienoja kokemuksia.
TKK:lla jo opiskelleena Jaakko tietää, että opinnot vaativat ajoittain myös rankkaa
työntekoa. Jukka odottaa bion opinnoilta enemmän huuhaata kuin automaatio- ja
systeemitekniikan opinnot tarjosivat, mutta nimenomaan sitä olennaista huuhaata.
Opiskelijaelämältä hän odottaa odottamatonta.

Analyysi

Fuksit vaikuttivat fiksuilta ja innokkailta, tosin myös yhtä epätietoisilta kuin itse ku-

©Juuso Parkkinen
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kin opintojen alussa oli. Porukasta löytyi tervettä seikkailuhenkeä, mistä onkin apua
biolla opiskellessa. Monilla on ilmansuunta tiedossa, mutta tarkemmat koordinaatit
puuttuvat. Irinan vastaus kysymykseen “Mitä bio on?” taitaa kuvastaa hyvin monen
fuksin tuntoja: “En minä vaan tiedä. Sen näkee sitten opiskellessa.”
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Synapsin vaihtospecial
Jenna Kaisanlahti

Omien havaintojeni mukaan teekkarei-

den huhuttu haluttomuus lähteä ulkomaille opiskelemaan ei päde bioinformaatiotekniikan opiskelijoihin. Tälläkin
hetkellä ainakin kolme tuttuani viettää
vaihto-opiskeluvuotta eri puolilla maailmaa. ETA-tiedekunnan kv-neuvoja
Anita Bisi vahvistaa huhupuheet TKK:n
alhaisista vaihtoon lähtöprosenteista.
Hänen mukaansa tekniikan ylioppilaat
ovat yliopisto-opiskelijoista laiskimpia
vaihtoon lähtijöitä. Tätä juttua varten
haastattelin Bisiä ja surffailin ahkerasti
sekä ETA-tiedekunnan että TKK:n nettisivuilla (linkit jutun lopussa). Toivottavasti biolaiset jatkossakin muistavat vaihtoopiskelumahdollisuuden tai innostuvat
jopa heti täyttämään hakukaavakkeita.
Pieni vaivannäkö vaihto-opiskelupaikan
hankkimiseksi tuntuu varmasti mitättömältä vaihdossa saatuihin kokemuksiin
rinnastettuna.

Vaihtopaikkaan käsiksi

Kaukokohteissa kurssien valinta on vapaampaa. Tiedekunnan omat opiskelijat
ovat näille paikoille etusijalla, mutta toki
muidenkin tiedekuntien opiskelijat voivat hakea niitä.

TKK:lla

on myös kaikille opiskelijoille
yhteisesti tarkoitettuja sopimuspaikkoja.
Näihin hakiessa eri tutkinto-ohjelmien
opiskelijat ovat samalla lähtöviivalla ja
paikan saa niin kutsutun tunnusluvun*
perusteella. Varsinaisten kahdenvälisten vaihtosopimusten lisäksi TKK kuuluu
erilaisiin kansainvälisiin vaihto-opiskeluverkostoihin, joiden kautta voi hakea
opiskelemaan useisiin Aasian, Pohjois- ja
Latinalaisen Amerikan korkeatasoisiin
yliopistoihin.

BioIT:n omat paikat

Tiedekunnalla on sopimuksia yliopisto- Tällä hetkellä ETA-tiedekunnalla on biojen kanssa ympäri maailmaa. Sopimukset
helpottavat vaihtoon lähtöä, sillä niihin
sisältyy usein helpotuksia tai vapautus
lukukausimaksuista ja apua asunnonetsintään. Tiedekunnan sopimuspaikkoihin
on yleensä merkitty, minkä alan opintoihin paikka on tarkoitettu. Tiedekunnan
puolelta opintojen alasta ollaan valmiita
joustamaan, mikäli se kohdeyliopistolle
sopii. Näin voitaisiin toimia ainakin, jos
pääainetta A opiskeleva biolainen haluaisi tiettyyn yliopistoon, jonne sopimus on
tehty pääainetta B sivuavalle alalle mutta
pääaineen A kursseja kuitenkin tarjolla.

10

informaatioteknologian alan ERASMUSsopimuksia (EuRopean Action Scheme
for the Mobility of University Students)
yhden hollantilaisen, puolalaisen ja turkkilaisen sekä kahden italialaisen sekä
portugalilaisen yliopiston kanssa. Bisi
toivoikin saavansa vinkkejä biolaisille
sopivista yliopistoista, koska alan sopimuksia on vähän. Parhaillaan hän keskustelee sopimuksista muun muassa
yhden saksalaisen ja yhden ranskalaisen
yliopiston kanssa. Lisäksi tiedekunnalla
on yhteistyöyliopistot Kiinassa, Venäjällä
ja Japanissa. Bisi huomauttaa, että kau-

kokohteet kannattaa pitää mielessä, sillä
yhteistyöyliopistot sijoittuvat maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa paljon
TKK:ta korkeammalle. Kaukokohteisiin
vaaditaankin muista kohteista poiketen
minimitunnusluku 50. Bisi halusi muistuttaa opiskelijoita myös Ruotsin tasokkaista yliopistoista, sillä naapurimaastakin
löytyy paljon uutta nähtävää ja koettavaa
läheisestä sijainnista huolimatta.

Sopiva kohde

Vaihtoon

lähtiessä kannattaa ottaa
selvää tietysti kohdeyliopistojen kurssitarjonnasta. Halusi vaihdossa sitten
suorittaa pääaineeseen hyväksyttäviä
kursseja tai vaikkapa kokonaisen sivuaineen, alan professori tuntee varmasti
omalla alallaan menestyvät yliopistot.
Yliopistojen nettisivuilla surffailu voi
tuntua toivottomalta urakalta, joten lisätietoja kannattaa udella myös aiemmin
vaihdossa olleilta sekä kohdeyliopistosta
(tai -maasta) tulevilta vaihtareilta. Heiltä
voit udella etenkin sellaisia tietoja, jotka
helpottavat valintaa vaikkapa kahden eri
kaupungin välillä.

Riittävä kielitaito

Joihinkin

vaihtokohteisiin vaaditaan
todistus kohdemaan kielen taidoista,
muttei kuitenkaan kaikkiin. Euroopassa
on yliopistoja, joissa kurssit voi opiskella
englanniksi ja samalla opiskella kohdemaan kielen alkeita. Usein TKK:n kielikeskuksen opettajalta hankittu kielitodistus riittää sitä vaativiin yliopistoihin,
mutta vaatimukset kannattaa tarkistaa
aina kohdekohtaisesti. Monissa yliopistoissa on tarjolla kielen intensiivikursseja
vaihto-opiskelijoille juuri ennen lukukau-

Anita Bisi

den alkua. Yleensä Euroopassa alemman
tutkinnon kurssit järjestetään maan äidinkielellä, mutta ylemmän tutkinnon
kursseja englanniksi. Kaukokohteissa
opiskelukielenä on useimmiten englanti ja sinne vaaditaankin usein virallinen
englannin kielitodistus.

Vaihto-opintojen suunnittelu

Kun on selvittänyt, mitä vaihdossa ha-

luaa opiskella, kurssisuunnitelma palautetaan professorille tai tiedekunnan
suunnittelijalle hyväksyttäväksi. Tämän
jälkeen tiedekunta voi ottaa yhteyttä
kohdeyliopistoon varmistaakseen, että
listatut kurssit järjestetään ja vaihtoopiskelija voi todella osallistua niille.
Kurssisuunnitelmaa voi muuttaa vielä
vaihdon aikana, jos uudet kurssit sopivat
omiin opintoihin. Jos vaihtoon lähtee ennen kandiksi valmistumista, suoritettavia
kursseja voi sijoittaa sekä alemman että
ylemmän vaiheen tutkintoon. Peruskursseja ulkomaille ei kuitenkaan kannata
lähteä suorittamaan. Kandidaatin työ ja
seminaari täytyy suorittaa Suomessa ja
suomeksi tai ruotsiksi.
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Biolaiset maailmalla

Bisin kokoaman taulukon mukaan 9 bio-

laista on suorittanut vaihto-opintoja yhteensä kuudessa maassa syksyn 2005 ja
kevään 2008 välisenä aikana. Yliopistot
olivat New Jersey Institute of Technology (USA), Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (Sveitsi), Technische
Universität München (Saksa), Griffith
University (Australia), Saint-Petersburg

State Polytechnical University (Venäjä), Technische Universität Darmstadt
(Saksa), University of South Australia ja
Université catholique de Louvain (Belgia). Vaihtokohteissa oli opiskeltu muun
muassa bioniikkaa, bioadaptiivista tekniikkaa, bioinformatiikkaa, yritysstrategiaa ja kv-liiketoimintaa, henkilökohtainen sivuaine sekä yksittäisiä biologiaan
ja lääketieteeseen liittyviä sekä kielten
kursseja.

•

Tunnusluvun laskukaava:
opintopisteet / läsnäololukukaudet * opintojen painotettu keskiarvo.

•

Lisätietoa kansainvälisistä opinnoista tiedekunnan sivuilla:
http://electronics.tkk.fi/fi/opinnot/kansainvaliset_opinnot/

•

Lisätietoa toimeentulosta vaihdossa:
KELA www.kela.fi (opiskelijalle -> Ulkomailla opiskeleva),
TKK:n Kv-opiskelijapalvelut http://www.tkk.fi/fi/opinnot/kv/index.html,
TKY:n kansainvälisyysstipendi http://www.tky.fi/fi/teekkareille/stipendit-ja-avustukset/

allekirjoittamalla opintosuunnitelmalla ja
todellisilla opiskelemillani kursseilla ei ole
mitään tekemistä toistensa kanssa. Lopulliset valinnat tein kurssin nimen perusteella
paperilla annetusta listasta. Valitsin neljä
kurssia, jotka kaikki osoittautuivat olevan
eri opintolinjoilta. Tämä enimmäkseen huonon valintaprosessin takia, osaksi hajautuneiden kiinnostuksen kohteiden ansiosta,
mutta myös selvästi omien opintojeni epämääräisyyden takia. Jos on kuitenkin mieltänyt biolla opiskelun eräänlaiseksi taisteluksi kiinnostavien ja selkeiden, ammattiin
johtavien opintojen välillä, ei tällainen epämääräisyys ole mitään uutta.

Biolla Meksikossa
Teksti ja kuvat: Antti Heikkilä

Eroavaisuuksia

Hieman kuulumisia millaista on olla biolaisena vaihdossa. Vaihtokohteeni on Meksiko ja

kouluni Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tarkemmin Campus
Guadalajara. Guadalajara sijaitsee Keski-Meksikossa n. 500 km Mexico Citystä länteen
ja sanotaan olevan Meksikon kaupungeista meksikolaisin. Sitä pidetään tequilan, mariachi-musiikin ja charrerian kotina.

Mitä siis meksikolainen yliopisto voi tarjota bio-opiskelijalle? Vaihtoonlähtöprosessi on

monivaiheinen ja sekava kokoelma paperisotaa ja mailien lähettelyä, minkä aikana kurssivalinnat muuttuvat moneen kertaan. ”Professorin” eli sähkön vaihtokoordinaattorin
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opiskeluelämään on muitakin. Tecissä lukukausi jakautuu neljään
osaan, joista jokainen päättyy kokeisiin ja
useimmissa aineissa johonkin suurempaan
projektiin. Lisäksi lähes joka viikko annetaan
kotitehtäviä ja erilaisia toimeksiantoja opiskelijoiden kiusaksi. Täällä joutuu siis todella
totuttelemaan jatkuvaan työskentelyyn,
mikä ei ensimmäisen vuoden perusmatikan
opiskelijoille tosin ole mitenkään vierasta. Itse harmillisesti ehdin jo tottua toisen
vuoden keväällä perinteisempään ”luetaan
tenttiviikolla ja muuten ollaan kuin ellun kanat” –tyyliin.
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Synapsin suuri kirja-arvostelu
Jenna Kaisanlahti, Maija Nevala

Vaikka osa fukseista onkin jo ehtinyt hankkia kirjansa, päätimme suorittaa fuksikapteenin henkilövaakaa ja puheenjohtajan selkää rasittaneen oppikirja-arvostelun.
Mukaan valittiin opuksia, joihin bioinformaatioteknologian opiskelija tutustuu ensimmäisinä opiskeluvuosinaan.

Kevyttä kemiaa

Organic Chemistryn (J. Clayden, N. Greeves, S. War-

ren, P. Wothers, 2001) selkeä ulkoasu ja ymmärrettävä
teksti ovat tukena jos huomaa torkkuneensa luennoilla. Paketilla on kuitenkin turhan paljon massaa vain
yhtä pakollista kurssia varten. Miinusta kertyy lisäksi
kirjoittajien huumorintajusta: ”Pfizer’s sildenafil (Viagra) - Three million satisfied customers in 1998” (rakennekaavan kuvateksi sivulta 10).

”Filling antibonding orbitals breaks bonds and, as the electrons enter the antibonding

pi* of the carbonyl group, the pi bond is broken, leaving only the C-O sigma bond intact.
But electrons can’t just vanish, and those that were in the pi bond move off on to the
electronegative oxygen, which ends up with the negative charge that started on the
nucleophile.”

Kiitämme: selkeys
Moitimme: massa (suuri)

”Todistus jätetään harjoitustehtäväksi”

Jätä rinkka kotiin - TKK:n laaja matematiikka 1 (Juhani

Pitkäranta, 2005) kulkee mukana jopa olkalaukussa! Kompaktin teoksen teksti on kuitenkin vaikeaselkoista, vaikka
lukija sivuuttaisikin jokaisen saksalaisen matemaatikon
nimen. Apuvälineeksi suositellaan muiden matematiikan
peruskurssien kirjoja.

”Todista Propositio I.7.6.”
Kiitämme: massa (pieni)
Moitimme: vähän esimerkkejä, paljon painovirheitä
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Luonnonlakeja lapsille

University Physics (H. D. Young, R. A. Freedman, 9th

edition, 1996) voisi tarjota etsityn tiedon, jos kappaleen loppuun asti pysyisi hereillä. Esimerkit ovat käyttökelpoisia laskareita ratkoessa, mutta teoriaosuudet
sortuvat armottomaan jaaritteluun. Kirjoittajat yrittävät selittää asiat niin että lapsikin ne ymmärtäisi,
lopputuloksena lapsen keskittymiskyvyn raja-arvon
saavuttaminen.

”Fluids play a vital role in many aspects of everyday life. We drink them, breathe them,
swim in them. They circulate through our bodies and control our weather. Airplanes fly
through them; ships float in them. ”

Kiitämme: hyvät esimerkit
Moitimme: jaarittelu, huonot esimerkit
Huom: Uudemmat painokset hyvin samankaltaisia

Kehontoimintoja kiinnostuneille

Principles of Anatomy and Physiology (G. J. Tortora,

B. Derrickson, 11th edition, 2006) sisältää epäilemättä massansa verran perusteellisesti selitettyä asiaa,
mutta on jokseenkin ylimitoitettu TKK:n fysiologian
kurssia varten. Opuksen kanssa voi sentään näyttää
fiksulta vaikka selailisi pelkkiä (ajoittain pelottavia)
kuvia. Bonusta mukana tulevasta vihkosesta, joka sisältää pelkkiä kuvia.

”On each side of the nose, bundles of the slender, unmyelinated axons of olfactory
receptors extend through about 20 olfactory foramina in the cribiform plate of the
ethmoid bone (Figure 17.1b).”

Kiitämme: kuvat
Moitimme: liikaa asiaa
Huom: Uusi painos on jaettu kahteen pehmeäkantiseen osaan. Kokonaissivumäärä
on kasvanut.

Kuvaajat esitetty liitteessä I eli seuraavalla sivulla.
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Huomiotta ei voi jättää myöskään erään ”Vuonna 3000 -jos se tulee- nauretaan pe-

Liite I: kuvaajat

kadunmiehen esiintuomaa näkökulmaa:
LHC on rakennettu pimein tarkoitusperin. Sen todellinen tarkoitus on tehdä
aukko maapalloa suojelevaan Van Allenin vyöhykkeeseen, jolloin itse Saatana
armeijoineen pääsee maapallolle ja Armageddon koittaa. Varteenotettava visio tämäkin, ihailtavana Youtubessa (LHC
SATANS STARGATE 2008).

Tähän
Kuvaaja 1: massa ja tiheys		

Kuvaaja 2: dimensiot (cm)

LHC, maailmanloppu ja kalsareiden törmäysresonanssi
Mika Laaksonen

Maailmanloppu tulee taas. Tällä kertaa

syynä on LHC eli Large Hadron Collider.
Se on jättikokoinen hiukkaskiihdytin joka
on valmisteilla CERNissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa. Vempele käynnistettiin 10. syyskuuta 2008
ensimmäisiä testejä varten.

Mediassa

ja keskustelupalstoilla on
jo jonkin aikaa pyörinyt spekulaatioita
maailmanlopusta. LHCllä tuotettu protonien törmäys kun aiheuttaa minikokoisia mustia aukkoja, jotka vajoavat maan
keskipisteeseen, josta käsin ne vähitellen
mussuttavat koko pallon kitoihinsa. Tämä
on siis saksalaisprofessori Otto Rosslerin
julkistama täysi fakta, ei suinkaan pelkkä
hypoteettinen mahdollisuus kuten tyhmempi saattaisi luulla.

Ihmetystä julkisessa keskustelussa on he16

rättänyt muutamien besserwissereiden
julkeus ja kantti. Nämä äärioptimistisen
ja kevytmielisen maailmankatsomuksen
omaavat henkilöt ovat julkisesti kehdanneet esittää epäilyitä maailmanlopun aktualisoitumisesta. Tämä on tulkittavissa
suoraksi herjaksi Rossleria ja hänen tutkijalaumaansa kohtaan. Peräänkuuluttaisin
jotain rotia julkiseen keskusteluun. Vaikka elämme sanavapaassa maassa, niin ei
kaikkia aivopieruja tarvitse julkituoda.

loppuun haluaisin vielä nostaa
esille muutamia aihepiiriin liittyviä internetjupinoita kansan syvistä riveistä,
olkaa hyvä.

”Kaikki maailmankaikkeuden mustat aukot ovat itse asiassa liian suuren hiukkaskiihdyttimen rakentaneiden sivilisaatioiden jäänteitä.”
”Jos OMG-hiukkanen on törmännyt maahan, syntynyt outokainen tai musta-aukko
on lentänyt lähes valon nopeutta pois
maasta.”

lon sekaisesti teille, että hitto kuinka hullua oli leikkiä suurienergisillä hiukkasilla.”

” vaikka se (maailmanloppu, toim. huom.)

nyt tulisikin (mitä se ei tee, eikä tule kenenkään meidän elinaikana tekemäänkään)
niin mitä väliä? :D perseet olalle ja naapurinemäntää nykimään. :D”

”

Kuulin luotettavasta lähteestä, että
CERN tekee dramaattisen salaisen testin
21.12.2012...”

”Long Hard Cock. Siinä turhalle kapistukselle osuva nimi!” (viitaten käynnissä olevaan nimikilpiluun, toim. huom.)

”En tiedä, mutta mun sukat ainakin katoavat aina pesukoneesta. Teoriani on, että
pesukoneen keskelle muodostuu linkouksessa musta-aukko, joka imee sukat. Tämä
taas saadaan aikaiseksi kaksien boxer kalsareiden törmäyksen resonanssilla.”

Tältä näytti ATLAS -hiukkasilmaisimen rakennustyömaalla marraskuussa
2005.

Vaikka nyt oletettaisiin, että maailman-

loppua ei tulisi, niin LHC on joka tapauksessa äärimmäisen vaarallinen. Aivan.
Kuolonuhreilta ei ole vältytty. 16-vuotias
intialainen tyttö menetti henkensä huolestuttuaan LHCstä ja maailmanlopusta
siinä määrin, että päätti nauttia aimo
annoksen tuholaismyrkkyä, uutisoi brittilehti Telegraph.

© Jenna Kaisanlahti
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Ilmaista ruokaa löydetty
Valtteri Wikström

Puskaradio tiedottaa, että useimpien päivittäistavarakauppojen takapihoille on asen-

nettu ruoka-astioita, joista mattimyöhäiset voivat sulkemisajan jälkeen hankkia itselleen
erilaisia elintarvikkeita. Tuotteiden parasta ennen -päiväys on usein samana päivänä,
valikoima on suppeampi ja vaihtuvuus huomattavasti suurempi kuin varsinaisen kaupan
sisällä, mutta ruoasta ei peritä lainkaan maksua. Kuulitte oikein, ilmaista ruokaa! Yksi
tasapainoisen talouden perussäännöistä on tietääkseni ”There Ain’t No Such Thing As A
Free Lunch”, eli vapaasti suomennettuna ”ei ole olemassa ilmaista sapuskaa”. Ilmeinen
ristiriita sai tutkivan journalistin heräämään sisälläni.

suuntasin
merta edemmäs kalaan.
Onneksi ympäri Espoota
löytyy runsaasti ruokakauppoja,
valmiina
palvelemaan
yöllistä syöjää.

H uomasin

©Valtteri Wikström

Lähdin

eräänä iltana puoli kymmenen
aikaan kiertelemään lähiseudun kauppoja, saadakseni selvyyttä tähän ilmiöön ja
mahdollisesti vatsani täytettyä. Tein oletuksen, että Otaniemen ostoskeskuksen
jätekatoksen kantaväestö on muodostanut astioilleen selvän nokkimisjärjestyksen, joten konfrontaatiota välttääkseni
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pian
että
suuremmat
kauppahallit, n.k. supermarketit
ovat jätepuristinten ja suljettujen tiluksiensa takia
huonoja kohteita. Saksalaisen ketjun
vähittäiskaupalla oli tarjota puristimia
ja lukemattomia keltaisia banaaneja
ruskeissa astioissa. Parhaiksi kohteiksi
paljastuivat kuitenkin kerros- ja omakotitalolähiöiden lähikaupat, joiden takapihoilta löytyy useita identtisen vihreitä,

lukitsemattomia astioita täynnä ruokaa. Eräästä astiasta tarttui mukaan jauhelihaa,
sipsejä, leipää, keksejä ja pari einesateriaa. Reissu ei siis jättänyt nälkäiseksi.

Säästöä tässä jakelutavassa on selvästi haettu esillepanokustannuksissa. Astioissa

olevat tuotteet eivät ole järjestyksessä, samasta kasasta löytyy niin lihat, einekset
kuin leivätkin. Yksittäispakatut ja irralliset tuotteet tuntuivat myös olevan sekasin,
tosin jotkin irtovihannekset ja leipomotuotteet olivat löytäneet tiensä pieneen biosäiliöön. Se, että työvoimakustannukset ruoanjakelupisteillä ovat olemattomat, ei
kuitenkaan alkuunkaan selitä tätä ilmaisen sapuskan olemassaoloa. Missä juju, kuka
on kaiken takana?

Vastaus saapuu roska-auton muodossa. Tämä ruoka on virallisesti vanhentunutta jo

kolme tuntia kaupan sulkemisajan jälkeen, joten se joutaa kaatopaikalle. Mitä ilmeisimmin ilman loisia, vatsakivuttomana kysyn, voisiko käyttökelpoiselle ruoalle löytää
parempaa loppusijoituspaikkaa? Nykyinen malli ei ainakaan palvele nälkäistä.

Dyykkarin mietteet

Mikä on unohtumattomin löytösi?

Tapasin

- Yksi parhaista muistoistani on, kun

kaupan takapihalla mukavan oloisen hepun, joka suostui vastaamaan muutamaan kysymykseen.

kelija. (Haastateltavan nimi muutettu.)

löysin parikymmentä pulloa jääteetä.
En tiedä, miksi ne oli heitetty pois,
päiväys oli muutaman kuukauden
päässä. Kerran löytyi monta kiloa jauhelihaa, siitä riitti syötävää viikoksi.
Naapurin muuttaessa pois löydettiin
taloyhtiön roskiksesta Nintendon Virtual Boy -pelikonsoli.

Miksi aloit dyykkata?

Minkälaista

Kuka olet ja mitä teet?
- Nimeni on Aarne Dyyk ja olen opis-

- Näin kaupan sulkiessa kun myyjät

keräsivät poisheitettäviä tuotteita
hyllyistä, ja kysyin josko voisin saada niitä. Vastaus oli ei, joten päätin
käydä hakemassa ne takapihan roskiksesta. Ilokseni huomasin, että valikoima oli runsas.

reissuillasi?

väkeä olet tavannut

- Useimmiten näkee tietty pultsareita, jotka ovat yleensä ihan mukavia.
Kerran kommunaalihipit vei kaikki
ruoat nenän edestä. Kyllä siellä roskiksilla näkee ihan perus taatelintallaajaakin. Koskaan ei ole vartijat tai
poliisit häirinneet.
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