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Disclaimer: Synapsi on Inkubion jäsenpalvelu, mutta 
muutkin kuin jäsenet saavat mieluusti lukea lehteä.

Lukemalla S1. ynapsia hyväksyt nämä säännöt.
S2. ynapsin käyttö on maksutonta. Vapaana olevissa 
Synapseissa ei ole kiinni olevia käsiä tai muita raa-
joja.
S3. ynapsit on tarkoitettu vain lyhyt- tai pitkäaikaiseen 
käyttöön. Maksimikäyttöaikaa ei ole määritelty.
Luet S4. ynapsia täysin omalla vastuullasi. Kilta ei kor-
vaa mahdollisia henkisiä traumoja tai katoamisia.
Älä varaa S5. ynapsia, jos et sitä tarvitse!
Käytä sopivaa S6. ynapsin numeroa tilanteen mukaan.
S7. ynapsin hukkuessa et ole velvollinen korvaamaan 
mitään. Kiltahuoneelta löytynee lisää lehtiä tarvit-
taessa. Lehden hukkuessa tietojasi ei oteta ylös eikä 
tallenneta yhteenkään rekisteriin.
Kilta ei valvo S8. ynapsin käyttöä säännöllisin eikä 
epäsäännöllisin välein eikä mahdollisia väärinkäytök-
siä todennäköisesti huomata. Synapsin varaamista 
kohtuuttoman pitkäksi aikaa ei pyritä millään keinoin 
estämään. Löydetyt lehdet siirretään kiltahuoneelle 
nauttimaan yleisön suosiosta määräämättömän pit-
käksi ajaksi. Lehtiä ei hävitetä, vaikka kukaan ei lukisi 
niitä. Tiedekunta ei ole vastuussa lehden sisällöstä, 
painatuksesta tai jakelusta.

Toimitus toivottaa kaikille mukavia lukuhetkiä leh-
den parissa. Kaikki palaute on erittäin tervetullutta, 
ja sitä sopii lähettää osoitteeseen snapsi-toimitus ät 
list.ayy.fi.

Päätoimittaja Henna Vepsäläinen. 
Kuva Olli Laine.

Synapsin käyttösäännöt
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Hallituksessa on tietysti yksi, 
joka varastaa rikkailta ja antaa 
köyhille. Robin Hood asuu 
Nottinghamin kaupungin 
läheisyydessä Sherwoodin 
metsissä, mutta matka AYY:n 
sihteeristöön Lämpömie-
henkujalle sujuu tietysti sut-
jakasti pääkaupunkiseudun 
sujuvan joukkoliikenteen 
ansiosta. Robin puolustaa 
ylioppilaskunnan jäseniä sor-
tajia vastaan, ja pahiksena 
häärii tietenkin sheriffi, joka 
on ajanut Robinin lainsuojat-
tomaksi.

Lähes yhtä oikeutettu hal-
lituksen jäsen on Lepak-
komies eli Batman, joka 
puolestaan on kotoisin ku-
vitteellisesta Gotham Citystä. 
Batman on miljardööri, joka 
on lapsuudessaan kokenut 
pahan trauman ja vannonut 
kostavansa kaikille maailman 
rikollisille. Vapaa-aikanaan 
hän rakentaa itselleen apu-
välineitä taisteluun rikollisia 
vastaan. Työmatkat suju-
vat kätevästi lepakkoasussa 
lentäen.

Hallituksen yleisneron ase-
massa on itseoikeutetu-
sti Leonardo da Vinci, 
joka on kunnostautunut 
niin matemaatikkona, in-
sinöörinä, keksijänä, taide-
maalarina kuin kuvan-
veistäjänäkin. Leonar-do 
on parhaiten tunnettu 
maalauksistaan, mutta myös 
insinöörinä hän oli aikaansa 
edellä. Tiedemiehenä hän 
edisti anatomian, raken-
nustekniikan, optiikan ja hy-
drodynamiikan kehitystä.

Nimensä yliopistolle antanut 
Alvar Aalto on hallituksen 
luottopelaaja. Alvar opiskeli 
arkkitehtuuria Helsingin 
Polyteknillisessä korkeak-
oulussa ja valmistui arkkite-
hdiksi vuonna 1921. Hänet 
tunnetaan funktionalistina, 
joka tähtää yksinker-
taisiin, geometrisiin ja 
kauniisiin, mutta samalla 
toimiviin rakennuksiin. 
Hänen kädenjälkensä voi 
nähdä Otaniemen kampuk-
sella, jonka Aalto on suun-
nitellut.

Hallituksen viides jäsen on 
hieman edellisiä mystisempi, 
sillä Jussi ilmaisi kryptises-
ti valitsevansa hallitukseen 
“jonkun kovaksikeite-

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi 
hallituksenmuodostajan kokouksessaan 17.11.2009. 
Äänestystuloksella 31-11 hallituksenmuodostajaksi 
valittiin tekniikan ylioppilas Jussi Valtonen. Ehdokkaat 
kävivät läpi melkoisen prässin ja pääsivät kysymysten 
tuoksinnassa valitsemaan itselleen unelmahallituksen 
todellisista ja kuvitteellisista hahmoista. Tällainen pop-
poo luotsaisi ylioppilaskuntaamme sen ensimmäisenä 
vuonna, jos Jussi olisi saanut päättää.

Unelmahallitus
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tyn”. Oman päättelyn varaan 
jää, tarkoittaako tämä kenties 
jännityskirjallisuudesta tuttua 
keski-ikäistä yksityisetsivää, 
joka on yksinäinen, riippu-
maton ja kovapintainen, vai 
kenties kananmunaa.

Naisnäkökulmaa hallitukseen 
tuo Aalto-yliopiston rehtori 
Tuula Teeri, joka on puun 
bioteknologiaan erikoistunut 
molekyyligenetiikan tohtori. 
Tuula on työskennellyt ai-
emmin muun muassa Tuk-
holman Kungliga Tekniska 
högskolanissa, VTT:llä sekä 
yksityisellä sektorilla Ka-
liforniassa. S’napsin toimitus 
on hiukan huolestunut siitä, 
pystyykö Tuula hoitamaan 
täysipainoisesti sekä rehto-

rin että hallituksen jäsenen 
tehtäviä, mutta luottaa kui-
tenkin hallituksen puheen-
johtajan arviointikykyyn.

Hallituksen täydentää 
Suomen menestyksekkäin 
naisnyrkkeilijä Eva Wahl-
ström, joka on noteerattu 
myös EM-tasolla. Eva on 
koulutukseltaan liikunnan-
ohjaaja, mutta hän on kun-
nostautunut myös tosi-tv-
sarjan valmentajana sekä 
kirjailijana. Evalla on juuri 
yksi vuotta täyttänyt lapsi, 
joten hän lienee kiireinen 
reissatessaan Lämpömiehen-
kujan ja kotinsa väliä.

Joskus totuus on tarua ih-
meellisempää. AYY:n todel-

linen hallitus edustaa  os-
aamista yliopiston kaikista 
korkeakouluista. Puheen-
johtajan lisäksi hallituksessa 
häärivät Pipsa Penttinen, 
Lassi Hämäläinen, Lasse 
Granroth, Saara Hyrkkö, 
Atte Harjanne, Janne Pel-
tola, Elli Leppisaari, Ta-
neli Hirvola ja Jarno Lap-
palainen.

Hallituksen Aalto-yhteisövas-
taava Hyrkkö kommentoi 
vuoden lähteneen käyntiin 
vauhdikkaasti. Hallitus alkaa 
pikku hiljaa saada perusjut-
tuja järjestykseen ja verhoja 
ikkunoihin. Intoa ja hommaa 
piisaa!

Henna Vepsäläinen 

AYY:n varpajaisia juhlittiin 6.2.2010. Kuva Kyösti Jylhä.
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Lounashetki, tuo jokaisen 
opiskelijan arkipäivän hui-
pennus, on yleensä helppo 
suorittaa Otaniemessä, kos-
ka ruokavaihtoehtoja on 
moneen makuun.

Tosin on olemassa sellai-
siakin päiviä (kuten 9.2.), 
jolloin monissa ruokaloissa 
tarjotaan yhtä aikaa maksaa. 
Silloin on hyvä pystyä to-
teuttamaan kuolemansyntiä 
nro 2 eli kateutta. Pitää vain 
tuntea pari paikkaa, joissa 
asiat voisivat olla paremmin.

Jalkauduin Synapsin edus-
tajana kokeilemaan uusia 

ruokapaikkoja Aallon muille 
kampuksille. Töölössä 
kohteena oli kauppiksen 
päärakennuksen ruokala Ra-
fla ja Arabiassa TaiKin kella-
rissa sijaitseva Kipsari. 

En ollut aikaisemmin käynyt 
kauppiksella. Rakennus 
muistutti vanhaa musiikkio-
pistoa ja oma olokin muut-
tui välittömästi ylevämmäksi. 
Raflassa näkyi puolittainen 
tehokkuusajattelu: linjastoja 
oli jopa kolme, ja korttimak-
sajille ja käteismaksajille oli 
omat linjastonsa. 

Istumapaikkoja taas oli 
vähän, ehkä vain 1,5-kertais-
esti Sähköön verrattuna. Is-
tumapaikka löytyi kuitenkin 
pöydästä, jossa elämässään 
pärjäävän oloiset nuoret 
miehet hipelöivät Macbook 
Airia. Ympäristö oli aika me-
luisa, vähän kuin Alvari, ja 
muutenkin tunnelma oli taat-
tua Amicaa. 

Ihmiset näyttivät kivoilta ja 

normaaleilta; helposti py-
styin tuntemaan olevani 
heidän kanssaan samassa 
koulussa. Varsinkin yhden 
pojan tuskastelu ”mäejjaksa 
tehä kouluhommia” sai oloni 
turvallisen kotoisaksi. 

Monista lounasvaihtoehdoi-
sta valitsin muuten kalk-
kunan jauhelihakastiketta ja 
annos maksoi 2,20e. Tänne 
voisi kyllä tulla jatkossakin 
kun kerran näin halvalla saa. 
Mausta jäi ihan hyvät fiilikset, 
kapeahko salaattivalikoima 
oli pieni miinus. 

Myös TaiK oli itselleni outo 
paikka, mutta onneksi mu-
kanani oli kokenut Kip-
sarinkävijä Jarmo (nimi muu-
tettu), joka osasi johdattaa 
oikeasta ovesta sisään maan-
alaisiin tiloihin.

Kipsari on saanut nimensä 
kipsikellarista, johon se ai-
koinaan perustettiin, ja se on 
toiminut TOKYOn luotsaa-
mana monessa paikassa. Tila 

Synapsi testaa: Aallon 
murkina-analyysi



7

näytti heti viihtyisältä: vähän 
kuin Keltsu mutta nuori-
sotilamaisempi. Ihmiset is-
tuskelivat keikkuvilla tuo-
leilla kahvikuppien ääressä 
hämärässä.

Tällä kertaa ihmisten juttujen 
salakuuntelu jäi vähemmälle, 
joten luonneanalyysit jäivät 
tekemättä.

Kipsarissa tarjoillaan lähinnä 
kasvisruokia, ja tällä ker-

taa lounaaksi oli currykas-
vismössöä. Annoksen hinta 
oli ehkä 2,50e, ja myyjä muis-
ti myös tivata opiskelijakort-
tia. En varmaankaan reppu 
selässä ja metallisankaisissa 
laseissa näyttänyt tarpeeksi 
paikalliselta kantikselta.

Ruoka oli herkkua, vaik-
ka koostumus muistuttikin 

vähän vedetöntä purkkiher-
nekeittoa. Täällä kyllä kan-
nattaa käydä katsastamassa 
tunnelmia, jos joskus eksyy 
lähimaastoon. Samalla kan-
nattaa myös käydä vessassa, 
joka oli ihan mahtava.

Marja Pitkänen
“On olemassa 

sellaisiakin päiviä, 
jolloin monissa 
ruokaloissa tar-

jotaan yhtä aikaa 
maksaa. “

21:59 <@vilpstroem> kukas hoitaa huomisen ruokasäädön ku tiim janari on 
rukalla?
21:59 <@Henni> oh noes
21:59 <@Henni> pitää varmaan alkaa harjotella heti aamulla
21:59 <@vilpstroem> khyl
21:59 <@vilpstroem> 11.24
22:00 <@mexica> ja sit hämmentäviä yksikirjaimisia koodeja perään
22:00 <@mexica> täffä 4567 R
22:01 <@vilpstroem> :D
22:02 <@mexica> http://www.youtube.com/watch?v=qXYMD6ivJMI
22:02 <@Henni> b
22:04 <@Henni> värkin äläkärtte
22:04 <@mexica> tosi metaa
22:04 <@mexica> irkkikanava simuloi irkkikanavakeskustelua
22:04 <@Katariina> “tuasis olis munaonnenleipÃ¤Ã¤”
22:05 <@vilpstroem> :DDD
22:05 <@vilpstroem> tää on ehkä !inkubion paras keskustelu pitkään ai-
kaan! :P
22:05 <@mexica> :D
22:05 <@Funke> mitäs tääö oikee tapahtuu :D
22:06 <@vilpstroem> “mites doci?”
22:06 <@Katariina> “shiiiiiiit, en ehi 1130”
22:06 <@mexica> “?12 menittekö jo”

Asianmukaisen ruokasäädön suorittaminen irkissä on tärkeä, jokapäiväinen rutiini.
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Uusivuosi alkaa yleensä sa-
malla tavalla joka kerta. Te-
hdään uudenvuodenlupauk-
sia, joissa luvataan harrastaa 
liikuntaa enemmän, syödä 
terveellisemmin ja monipuo-
lisemmin sekä luvataan her-
kutella vain silloin tällöin 
sekä maltillisesti; luvataan 
pitää huolta omasta kropas-
ta. Tavallisesti nämä lupauk-
set rikkoutuvat jo uuden-
vuodenpäivänä ja monet 
kärvistelevät huonon oman-
tunnon kourissa median 
tursuillessa terveystuote- ja 
liikuntamainoksia heti alku-
vuodesta. Omasta mielestäni 
kehon huolenpito on kuiten-
kin paljon muutakin. Se pitää 
sisällään kyvyn kuunnella 
omaa kehoaan sekä taidon 
reagoida kehon viesteihin 
oikealla tavalla. 

Usein kiireen keskellä un-
ohdetaan kuunnella. Ol-
laan koko ajan menossa ja 
seuraavaa asiaa suunnitel-
laan jo paljon ennen kuin 
edellinen on saatu tehtyä. 
Kalenterissa vallitsee min-
uuttiaikataulu aamukah-
deksasta iltakuuteen, joskus 
aamuyöhön asti. Yhtäkkiä 

keho sanookin stop... Missä 
meni vikaan?

Välillä pitäisi osata pysähtyä 
ja kuunnella, mitä keholla on 
sanottavaa, sillä kroppamme 
eivät kestä jatkuvaa rasitusta 
sekä ajatusta tulevista koitok-
sista. Pitää muistaa rentou-
tua välillä. Toki jokainen 
rentoutuu tyylillään: Toiset 
löhöävät sohvalla hyvän lef-
fan ja ruoan parissa, toiset 
lähtevät musiikki korvilla 
lenkille. Pääasia kuitenkin 
olisi, että jokainen löytäisi 
oman tapansa rentoutua ja 
irtautuisi arjesta tämän tav-
an pariin viimeistään siinä 
vaiheessa, kun keho aloittaa 
viestittämisen ylikuormit-
tumisen vaarasta. 

Itse en ole koskaan pitänyt 
kehoani kummoisena. Se on 
vain ollut väline tehdä asio-
ita. Se on kulkenut mukana 
koulussa, tenniskentällä sekä 
muissa hulinoissa. Joskus mi-
nua on harmittanut sen pien-
uus, sillä 160 cm:n pituudella 
(jos hieman valehdellaan) 
ei ikinä ylety mihinkään ja 
housut eivät koskaan ole 
kaupassa oikeanmittaiset. 

PJ: “Keho”?!

Tenniskentälläkin saa ottaa 
aina ylimääräisiä askelia ylet-
tyäkseen lyömään hyvästä 
asennosta. Toisinaan pien-
uudesta on ollut hyötyäkin: 
Pään lyö harvoin mihinkään 
ja kuljin busseissa lasten-
lipulla 16-vuotiaaksi asti.

En ole myöskään koskaan 
oikein ajatellut, että kehoa 
pitäisi sananmukaisesti kuun-
nella, vaikka tottahan se on. 
Kehosta pitäisi pitää huolta, 
jotta se toimisi mahdollisim-
man hyvin. Keholle tekee 
hyvää rasittua esimerkiksi 
vaikeiden laskutehtävien pa-
rissa tai vaikkapa punttisalilla 
rautaa rääkättäessä KUN-
HAN vain muistaa palautua, 
sillä rasitus yhdessä palau-
tumisen kanssa on kaikkein 
optimaalisin tapa kehittää 
kehoa niin fyysisesti kuin 
henkisestikin. Note-to-self: 
Ole ahkera mutta muista 
välillä rauhoittua.

Katariina Lassila
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Ingen kan väl ha gått miste 
om att vi som Tekniska 
högskolan gått samman 
med Handelshögskolan och 
Konstindustriella högsko-
lan till Aalto-universitetet. 
Detta nya universitet har 
redan hunnit komma upp 
till en ålder av en månad i 
detta skrivande skede.  Men 
vad är egentligen tanken och 
förhoppningarna med detta 
nya universitet?
 
Att universitetet nu består av 
flera skolor är egentligen en 
amerikansk modell, med så 
kallade ”Schools”, Harvard 
är ett typiskt exempel på 
detta. Läser man på univer-
sitetets nya hemsidor (www.
aalto.fi) under mission står 
det följande: ”Aalto-univer-
sitetets strävan är att ändra 
världen med hjälp av inter-
nationellt högklassig forskn-
ing, banbrytande undervisn-
ing och genom att modigt 
våga överskrida gränser och 
genom förnya sig.” Jaa-a, 
målsättningarna är verkligen 
inte låga och en hel del ar-
bete finns att göras för att 
förflytta dagens universitet 
till en plats bland de bästa i 
världen 2020. 

Men denna kombination 
teknik, konst och ekonomi 
är faktiskt inte så dum trots 
allt. Att teknik och ekonomi 

kompletterar varandra börjar 
vara en självklarhet, för inte 
finns det mycket i dagens 
samhälle som sker utan att 
teknik och ekonomi ligger 
bakom det. Men sedan kom-
mer frågan var kommer kon-
sten in. Många inom den ak-
ademiska världen är visuella 
inlärare d.v.s. lär sig genom 
synen, på ju flera sätt något 
kan visualiseras desto lättare 
är det att lära sig. Med kon-
sten och designen kan man 
alltså förtydliga det man vill 
lära ut eller marknadsföra. 
Det här är alltså ett väldigt 
bra redskap för en kom-
mande diplomingenjör.

Då namntävlingen för in-
novationsuniversitetet, som 
Aalto då kallades, hölls kom 
åtminstone fem bidrag där 
namnförslaget var Aalto-
universitet. Med detta namn-
val är universitetet lite av en 
hyllning till en av de mest 
berömda finländarna och 
även ett namn som bör vara 
känt även utomlands. Det 
återstår dock att se om vi 
kommer upp i en klass av 
toppuniversitet, men för oss 
studerande så är det bara att 
utnyttja den mångsidighet 
som erbjuds oss och se hur 
långt det räcker.

Caroline Ingo

A!a?l!t”o tider

Caroline Ingo. Kuva Otto Hilska.
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Google Wave -palvelun tar-
joaminen yleisölle käynnistyi 
samoin kuin Gmail aikanaan. 
Google jakoi yksityishen-
kilöille kutsuja, ja jokainen 
kutsun saanut pystyi edelleen 
kutsumaan palveluun ih-
misiä. Mikäli palvelun suosio 
olisi yllättänyt, ei kutsuja olisi 
ollut pakko enää jakaa.

Ensimmäisen kerran 
törmäsin Google Waveen 
jonkun postattua siitä kerto-
van videon eräälle keskuste-
lupalstalle. Ensimmäinen 
kommentti epäili palvelun 
olevan valtavaa ajanhukkaa, 

seuraavan kirjoittaja epäili 
Googlen ottavan haltuunsa 
maailmanvallan ennemmin 
tai myöhemmin. Todel-
lisuudessa Google Wave 
asettunee näiden komment-
tien välimaastoon.

Mikä Google Wave sitten on? 
Muutamalla sanalla palvelua 
on vaikea määritellä, mutta 
lyhyesti sanottuna palvelu 
yhdistää monia jo olemassa 
olevia Internetin palveluita 
selaimen sisällä käytettäväksi 
ja pyrkii kehittämään näitä. 
Lisäksi kenellä tahansa on 
mahdollisuus kehittää siihen 

uusia sovelluksia, samalla 
tavoin kuin Facebookista 
löytyy enemmän tai vähem-
män hyödyllisiä sovelluksia 
laidasta laitaan.

Käyttäjät voivat samanaikai-
sesti muokata jonkun aloitta-
maa Wavea, joka voi olla joko 
keskustelua, yhdessä muokat-
tava dokumentti tai vapaam-
pi kokonaisuus. Muutokset 
näkyvät reaaliaikaisesti, joten 
mahdollisuutta purkaa ensin 
tunteitaan tekstiksi ja sit-
ten tyytyä sanomaan sanot-
tavansa nätimmin ei ole. Ei 
kannata siis lipsautella liikoja! 

Vuodenvaihteen jälkeen virallisesti syntynyt Aalto-ylio-
pisto ei ollut ainoa tuore lanseeraus, jota markkinoitiin 
innovaatioilla ja meriaiheisella tematiikalla. Googlen 
uusi Wave-palvelu lupasi – samoin kuin tuore yliopisto 
– paljon, mutta yleisön reaktiot eivät olleet kaikilta osin 
yhtä innostuneita kuin luojansa hehkutukset.

Aallosta aaltoon
- Googl!e Wa”ve?
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Kiinnostava ominaisuus on 
myös mahdollisuus kääntää 
tekstiä kielestä toiseen au-
tomaattisesti, sitä mukaa kun 
sitä kirjoitetaan.

Tekstin lisäksi Waveen voi 
lisätä myös pelkästään ikku-
naan vetämällä kuvia, tiedos-
toja tai videoita Youtubesta. 
Tiedostojen ja videoiden 
jakamiseen palvelu on siis 
kohtalaisen kätevä, mutta ei 
tuo juurikaan mitään uutta 
käyttöarvoa.

Sen sijaan kiinnostavampaa 
on, että Waveen voi lisätä 

myös Google Mapsin kart-
toja, joihin keskustelijat 
voivat sitten merkitä paik-
koja tai piirtää reittejä. Tämä 
ominaisuus saattaa olla jo 
hyödyllisempi, jos palvelu 
saa käyttäjiä. Reitin tai pai-
kan sijainnin selittäminen 
on kuitenkin huomattavasti 
helpompaa, kun samalla voi 
piirtää reittiä kartalle.

Huolimatta mahdollisuuk-
sista Google Wave nykymu-
odossaan ei onnistu vakuut-
tamaan. Käytettävyydeltään 
se on yllättävän huono, sillä 
monet muut Googlen web-

Aaltoja Tyynellämerellä kesällä 2009. Kuva Henna Vepsäläinen.

palvelut ovat omaa luok-
kaansa muihin vastaaviin 
verrattuna. Nykyinen Wave 
on kuitenkin vasta testiver-
sio, joten sen käytettävyys 
tulee luultavasti parantu-
maan huomattavasti ennen 
kuin sitä aletaan markkinoida 
suurelle yleisölle. Nähtäväksi 
jää, saako Google Wave riit-
tävästi käyttäjiä kasvaakseen. 
Vasta sitten sillä on mah-
dollisuus nousta palveluksi, 
joka muuttaa netinkäyttöta-
pojamme.

Sakari Cajanus
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Apoptoosia tukee:
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Inkubio ry:n vuosijuhlaa, Apoptoosia, juhlittiin eilen 
19.2.2010 kuudetta kertaa. Apoptoosin historiaan mah-
tuu paljon. Toimitus pahoittelee tekstiin mahdollisesti 
eksyneitä virheellisyyksiä ja pyytää ystävällisesti korjaa-
maan mahdolliset väärinkäsitykset.

Kolmena ensimmäisenä 
vuotena Apoptoosia juhlit-
tiin Otaniemessä Smökissä. 
Toimitus muistaa erittäin 
hyvin eräänkin Apoptoosin, 
jonka ruokahuollosta vas-
tasi Mika Tarhala ja vuo-
sijuhlaviuhahduksen hoiti 
sekalainen SIK:n kotimaan-
pitkältä palannut porukka, 
jonka kirkkaimpina tähtinä 
loistivat Eki ja Heiki (nimet 
muutettu muttei paljon). Ko-
meaa läheistä kanssakäymistä 
turkulaisten kanssa käsit-
televää lisäsäkeistöä on vai-
kea unohtaa...

Vuoden 2008 Apoptoosi vie-
tettiin Suomenlinnan Tenalji 
von Fersenissä. Apoptoosi-
tirehtöörien mieleen juhla jäi 
välittömänä, mutta kuitenkin 
juhlallisena. Ensimmäiseen 
kilta-ajan Apoptoosiin osal-
listui noin sata juhlijaa.

Apoptoosin sillistä Nek-
roosia vietettiin ensimmäisen 
kerran juurikin vuonna 2008 
Otaniemessä. Silliksellä nau-
tittiin muun muassa kuohu-
juomaa, teekkarikulttuurisih-
teerin vatsalla paistettuja 
kananmunia sekä täytekak-
kua.

Viime vuonna Apoptoosi 
kärsi taloudellisen tilanteen 
heikkoudesta, mutta juhla 
onnistui silti ainakin juhli-
joiden mielestä loistavasti! 
Pääjuhla järjestettiin ravin-
tola Koskenrannassa ja sil-
listä vietettiin jälleen Otanie-
messä.

Historian saatossa Apop-
toosissa on nähty monen-
moisia esityksiä ja maisteltu 
maittavia annoksia. Toivot-
tavasti kaikki vieraat vi-
ihtyivät myös tänä vuonna 
maailman parhaissa vuosi-
juhlissa!

Henna Vepsäläinen
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Aloitin opinnot syksyllä vuo-
den armeijassaolon jälkeen. 
Armeijassa ei luonnollisesti 
tarvinnut päätä vaivata, ja 
sitä ennen lukiokaan ei omaa 
ajatustyötä vaatinut. Opetta-
jat olivat hyviä, joten paikalla 
oli mielellään, ja vieläpä niin 
hyviä, että pelkkä paikallaolo 
riitti hyviin arvosanoihin.

Ei siis ollut mitään syytä 
muuttaa hyväksi todettua 
tapaa opiskella. Kuitenkin 
opiskelu – tai ainakin laska-
reiden palauttaminen ajoissa 
– olisi vaatinut oman ajan 
käyttöä opiskeluun. Tämä 
ei kuitenkaan kiinnostanut, 
mutta syy tuskin oli alassa.

Joulukuussa otin yhteyttä 
opintopsykologiin, ja sainkin 
ajan tammikuulle. Kiireisissä 
tapauksissa ajan olisi toki 
saanut nopeamminkin.

Sitten kun aika koitti, pyöräi-

lin lumisateessa Innopoli 
kahden eteen, nousin por-
taat ylös ja kysyin neuvoa. 
Otin hissin kolmanteen ker-
rokseen, seurasin opasteita 
ja totesin opintopsykologien 
huoneiden olevan tyhjiä. 
Tämän jälkeen palasin au-
laan, jossa opintopsykologi 
jo odottelikin minua. Samal-
la totesimme, että vanhan 
opasteen nuoli olisi kenties 
syytä peittää.

Aluksi juttelimme hieman 
taustoistani, sekä ajasta en-
nen TKK:lle tuloa että aiem-
masta opintomenestyksestä. 
Hieman puhuimme myös 
asioista, jotka eivät suoraan 
liittyneet opiskeluun: olinko 
muualta tulleena saanut ka-
vereita ja miten vapaa-aikani 
käytin.

Erityisen hyödyllisiksi koin 
kysymykset, joita en itse ollut 
pohtinut. Yksi miettimisen 

arvoinen asia oli, halusinko 
todella lähteä mukaan maail-
maan, jossa menestyminen 
tai pelkkä pärjääminenkin 
vaatisi mahdollisesti paljon 
työtä. Jatkokysymys tähän 
oli, kuinka paljon aikaa olisin 
valmis käyttämään opiske-
luun päivässä.

Tapaamisemme lopuksi 
päätimme palata asiaan kol-
men viikon päästä. Sitä 
ennen voisin tehdä – jos 
haluaisin – opiskelustani 
päiväkirjaa, johon ensin su-
unnittelisin tulevat opiske-
luni ja sitten merkkaisin to-
teutuman. Jos ajatus ei ottaisi 
tuulta alleen, tämä ei haittaisi, 
vaan miettisimme seuraavalla 
tapaamiskerralla muita vaih-
toehtoja. Hyödyllisemmäksi 
osoittautuikin ajattelematto-
muuttani lipsauttama valmius 
käyttää kaksi tuntia ajastani 
päivittäin opiskeluun.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun opiskeli-
joilla on mahdollisuus yhdestä viiteen ilmaiseen käyn-
tiin opintopsykologilla. Koko teknillisen korkeakoulun 
opiskelijoiden tarpeisiin kuitenkin riittää kaksi opinto-
psykologia, joten vain hyvin pieni osa käyttää hyväkseen 
tämän mahdollisuuden.

Toimittaja tapasi 
opintopsykologin

- kannattiko?
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Tein päiväkirjaa kolmen 
päivän ajan, jonka jälkeen 
totesin, että jos päätin 
edellisenä päivänä käyttää 
opiskeluun kaksi tuntia ja 
mietin sille sopivan raon, ei 
tämä tuottanut ongelmia ja 
niin luovuinkin päiväkirjan 
tekemisestä.

Kolmen viikon kuluttua, 
uudella tapaamiskerralla kä-
vimme läpi kuluneen ajan. 
Olin käyttänyt opiskeluun 
säännöllisesti aikaa, vaikka-
kaan se ei aina ollut kovin 
tehokasta tai laadukasta: 
Niinpä pohdimmekin, 
miten opiskelua voisi tu-
levaisuudessa parantaa. Koin 
ajatukset ja opiskelun laadun 
parantamisen suunnittelun 
jälleen hyödyllisenä.

Lopulta päätin jatkaa sään-
nöllistä ajankäyttöä: tai-
dosta tehdä työtä, vaikka 
kiinnostusta ei juuri sillä 

hetkellä olisikaan, saattaisi 
olla hyötyä myös myöhem-
min työelämässä. Lisäksi 
mietimme, mistä kursseis-
ta olisi mahdollista löytää 
opiskeluun myös inspiraa-
tiota muutenkin kuin pa-
kon kautta – matematiikan 
ja fysiikan peruskursseista 
tähän ei kuitenkaan kum-
mankaan mielestä välttämät-
tä olisi. Lisäksi mietimme 
hieman muitakin keinoja, 
jolla opiskelusta voisi teh-
dä mielekkäämpää ja miten 
myöhemmin voisin parantaa 
opiskelun laatua ja tehok-
kuutta.

Koin opintopsykologilla 
käynnin hyödyllisenä, vaikkei 
syksy arvosanojen puolesta 
olisikaan käyntiä vaatinut. 
Opintopsykologi osasi tuoda 
esille kysymyksiä, joita itse ei 
ollut tullut miettineeksi, var-
sinkin liittyen opiskelun mo-
tivaatioon ja mielekkyyteen. 

Lisäksi oman tekemisen 
muuttaminen oli helpompaa, 
kun asiasta oli jutellut jonkun 
muun kanssa, ja vieläpä 
jonkun, jolla asiaan oli näke-
mystä. Kavereiden kanssa 
keskusteluista on omalla 
tavallaan hyötyä, mutta har-
vemmin ne saavat aikaan 
muutosta käyttäytymisessä, 
ainakaan lisäämällä opiske-
luun käytettyä aikaa! 

Sakari Cajanus



9 Ei tila riittänytkään lipullemme,
silti lannistuneet emme, 
viedään lippu tilaan korkeempaan,
ylväästi tuulessa hulmuumaan.

5 Neljäs naulaaja oli Vatanen, 
Lippuun avustusta joku satanen, 
saatu oli, sen huomas nopeaan,
kun lehmä, tupsutkin, vivahtivat hopeaan,
ja väri vihree muut kateudesta vihertymään saa,
tai sitten kasvons’ väriä kuin peili kuvastaa.

6 Seuraavaksi vuoroon Viljami,
-09 -fuksien kapteeni,
ja tämän jälkeen hyrkön Saara. 
Nyt piili naulain loppumisvaara,
ennen kuin fuksi yksikään, 
pääsisi niitä mätkimään.

7 Mutt’ ehei, apuun saapui Vili, 
ja tyhjeni se naulatili, 
kun eikös Vepsäläisen Henna,
pj, tilanteen kavenna, 8-0:aan,
ol’ viimeinen naula paikallaan.

8 Näin ol’ valmis Inkubion lippu.
Tangon kärki melkein jonkun päähän tippu, 
ja ruumiitakin tuli melkein, 
kun nettikahvilan katto elkein,
kovin, lipputankoon osui,
kun joku lipun kanssa hosui.



Inkubion lippu otettiin käyttöön 4.12.2009 
lipunnaulaustilaisuudessa. 

Lipunnaulaus

1 Koitti neljäs joulukuuta,
ei ollut tekemistä muuta,
niin marssin nettikahvilaan, 
lipunnaulausta katsomaan.

2 Ei ollut mikään kepponen,
ett’ professori Sepponen,
lippuun ekan naulan löi,
Henna hänet kun ekaks naulaamaan viittilöi.

3 Näin oli asioiden tola, 
että Jannemme,  Peltola,
lipun Virost oli diilannut,
muutenkin tunnus- ja merkkiohjesääntöä viilannut.

4 Siispä tokan naulan sai,
ei hakannut sormeen, sanonut ai,
vaan koitti vuoro Katariinan,
joka kakunleipomispiinan,
oli läpikäynyt hienosti,
kaikki hymyilivät vienosti, 
kun piirilevylehmäkakkuaan,
mustikkaista, pääsivät maistamaan.

Teksti Aino Valli, kuva Viljami Aittomäki
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Laskiaisena metron liukuportaissa
elämä on ihanaa 

ja taivas kiehuva, oranssi pelilauta.
Lumihangessa flamingonsulkia

ja sydäntikkareita,
hengittävät.

Laskiaisena

Seuraavana päivänä 
aika on tummunut.

Kuivuneen veren värinen ruusu 
lausuu minulle runoja,

hengittää katuvalojen paloa
iltaan saakka.

Ruokalassa pohdimme 
xy-funktion parittomuutta.
Hammaslääkärin tuolissa

maailma on jo kääntynyt ylösalaisin.

Lumihiutaleet sykkivät verisuonissani.
Maailma on kaksi eriparista villasukkaa,

elämäkin vain makkarankuoria
eikä nollasta äärettömään

voi integroida.

Salla Kalamies
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Ihminen etsii kiltaa
- hallitus esittäytyy

Sporttinen, ruuanlaittoa intohimoisesti harrastava pieni ja 
nuori nainen etsii toista perhettä ja kotia. Hän uskoo tulevan 
vuoden olevan vauhdikas, mutta aikoo silti panostaa Aallon 
mukana pysymiseen. Kata asuu lenkkareiden sekä lepakko- ja 
enkelimukien keskellä ja pitää kirkkaista perusväreistä, intia-
laisista curryistä sekä italialaisista pastoista. Katan mielestä 
killassa on parhaimmat tyypit, rento meininki hieno yhteis-
henki. Jos Kata joutuu vilkuilemaan muihin kiltoihin, katse 
suuntautuu Turun Nucleukseen, joka on hullu ja ihana. Ota-
niemessä naapurimme SIK on Katan sydäntä lähellä. Katariina Lassila, hallituksen 

puheenjohtaja.

Lonkerosta kieltäytyvä kolmannen vuoden vitsiniekka etsii 
pilkki- ja lumiurheiluaktiviteetteja, solukuolemaa ja biokep-
panaa. Hänelle on ehtinyt jo kehittyä kohtuullisen vakava 
sitoutuminen Maikkiin, joten Maikin ammunta säädyttömi-
in aikoihin ei häntä häiritse. Maikkia hän pitää luonteeltaan 
melko ailahtelevaisena, mutta kuitenkin vakaana. Tommi lu-
kee mielellään Richard Dawkinsia sekä harrastaa talvisin hiih-
toa ja laskettelua. Tamperelaisten Bioner on Tommille myös 
rakas, sillä siihen ei ehdi kyllästyä.

Tommi Vatanen, opintomestari ja  
varapuheenjohtaja.

Lievästi hullu, luotettava ja sarkastinen nuori nainen pitää ti-
etokoneistaan sekä kiltahommista. Hän syö mielellään mitä 
tahansa hyvin kokattua tai isin laittamaa ja asuu kookkaassa 
solussa. Kati etsii uusia haasteita, hauskaa tekemistä, jänniä 
ihmisiä, isoja ja pieniä mokia, kiirettä, epätoivoa ja onnis-
tumisen elämyksiä. Kati pitää siitä, että kilta ei ole kaavoihin 
kangistunut, ja jokainen toimija voi uudistaa pestiään oman 
kiinnostuksensa mukaan. Kati pitää violetista, mutta silti hä-
nen toinen suosikkinsa Otaniemen kiltaskenestä on söpöjen, 
kivojen ja kätevien taiteilijoiden kilta AK. Kati Penttinen, fuksikapteeni.
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Espoon Laajalahdessa asuva kolmannen vuosikurssin opiske-
lija Sanja pitää sushista. Sanjan lempiväri vaihtelee vuodenajan 
ja päivän mukaan, mutta tarkempi algoritmi ei ole toimituk-
sen tiedossa. Sanja pitää lenkkeilystä ja on kokeillut Otahallin 
zumbaa. Nyt Sanja etsii uusia kokemuksia. Sanja ei juurikaan 
vilkuile muiden kiltojen perään, mutta Helsingin Yliopiston 
biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden 
ainejärjestö Helix ry:llä on hänen mielestään söpö nimi.

Sanja Asikainen, tiedotusmestari.

Villi, lapsekas ja hullu savolainen etsii vastapainoa opiskelulle. 
Sinkkunaisten harmiksi tämä pippuripihvistä pitävä tupsu-
fuksi on jo sitoutunut kiltaan sekä kahteen emäntään, joista 
toisen kanssa hän asuu Otaniemen hienostoalueella. Taneli 
ei pidä turkulaisista, mutta tamperelaiset ovat hänen sydän-
tään lähellä. Helixistä ja BOAsta hänellä on toistaiseksi melko 
vähän kokemuksia. Lempivärikseen Taneli nimeää lojaalisti 
punarusekan. Tanelin mielestä Inkubio on tuore ja dynaami-
nen kilta, jonka piirissä saa olla luomassa uutta.

Taneli Kari, isäntä.

Hämäläisen hidas ja ahdastajuntainen blondi Sasu kaipaa tur-
vaverkkoa, hyväntekijää sekä ihmisiä yhteen kokoavaa voimaa, 
ja kokee, että kilta odottaa häneltä jotakin. Sasu toivoo, että 
kuluva vuosi on mielenkiintoinen ja täynnä tekemistä. Sasulle 
Inkubio on ylivertainen sen aktiivisten jäsenten ja yhteinäi-
syyden vuoksi. Sasulle maistuvat sekä liha että raikkaat ja 
maukkaat salaatit, ja lempivärikseen hän nimeää sentimen-
taalisen sinisen tai kuninkaallisen violetin. Sasulle tärkeää on 
diplomaattisten suhteiden säilyttäminen sekä se, että kilta 
kelpuuttaa hänen hallitusvirkansa puitteissa tekemät ratkai-
sut.

Sasu Mäkelä, sisä- ja ulkome-
stari.

Rehti ja reipas haukilahtelaisessa yksiössä asusteleva nuori 
mies odottaa vuodelta hienoa meininkiä ja kaikkea jännää. 
Tämä reiluna ja riemukkaanakin tunnettu hallituksen jäsen 
on sitoutunut kiltaan, töihin, opiskeluun, ystäviinsä ja itseen-
sä, ja hänelle maistuvat wokit ja itämaiset ruuat. Artulle kilta 
merkitsee suuri ja pieniä iloja sekä epätoivon ja onnen het-
kiä, joiden jakaminen muiden kanssa on hienoa. Maikki on 
hänestä salaperäinen hahmo, joka tuntuu olevan aivan kaiken 
takana.

Arttu Modig, yrityssuhdemestari.
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Vili Auvinen, sihteeri.

Tämä tummanvihreästä ja savulohesta pitävä hallituksen ju-
niori pitää ruokaan liittyvistä vertauksista. Hänen mukaansa 
laskarit on hotdogin kuiva sämpylä killan ollessa nakki kai-
killa mausteilla, ja Maikki muistuttaa hänen mielestään mäk-
kärin mansikkapirtelöä. Vilin mielestä Nucleuksen fisu on 
sympaattinen, ja Otaniemessä kakkossuosikin asemaa pitää 
naapurikilta SIK. Vili harrastaa kuntosalilla käymistä ja kesä-
isin rullaluistelua.

Emilia Berg, rahastonhoitaja.

Älykäs ja kaunis Emilia käy tanssitunneilla ja pitää juustosta. 
Emilia odottaa superhauskaa ja kiireistä vuotta, jonka kruu-
naavat upeat inkubiitit. Emilian mukaan kilta tarkoittaa ihania 
opiskelukavereita, joita ilman matikan kursseista selviäminen 
olisi mahdotonta. Emilia asuu mukavassa pienessä solussa 
Otaniemessä, missä onkin menestyksekkäästi onnistunut kat-
kaisemaan sähköt kämppiksensä huoneesta. Emilia on lojaali, 
mutta tarpeen tullen myös aika sitkeä sissi.

Riku Lehtomäki, emäntä.

Halvasta opiskelijaruuasta nauttiva leppävaaralainen Riku 
uskoo vuoden tuovan mukanaan voitollisen tuloksen, vaikka 
epäileekin, että osinkoja tai palkkaa ei taida olla tulossa. Hä-
nen mielestään kilta on mahdollisuus tavata kavereita ja saada 
äänensä kuuluville. Rikun kakkossuosikit ovat IK ja Bioner, 
ja hänen liikunnallisiin aktiviteetteihinsa kuuluu lenkkeilyä, 
pyöräilyä ja retkeilyä. Rikun hyviä ominaisuuksia on vähem-
män kuin viisi, ja hänen lempivärinsä on vihreä.

Normaalein hallituksen jäsen on toisen vuosikurssin opiskelija, 
joka opiskelee pääaineenaan laskennallista ja kognitiivista bio-
tiedettä. Sivuaineeksi hallituksen jäsen on todennäköisimmin 
valinnut perustieteiden laajan oppimäärän tai tuotantotalouden. 
Hallituksen normaalein jäsen pitää violetista, tummanpunaisesta, 
vihreästä tai tietenkin punarusekasta ja käyttää mieluiten välim-
erkkinä huutomerkkiä.

Tavallinen hallituksen jäsen

Teksti Henna Vepsäläinen, kuvat Riku Lehtomäki
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Mitä ylioppilaskunnassa 
tapahtuu?

Markus Turunen Inkubion 
oltermanniksi

Inkubion uudet säännöt mainitsevat, että yhdistyksen kokous valitsee yliopiston opettajien 
joukosta killalle oltermannin yhdyshenkilöksi ja neuvonantajaksi. Syksyn vaalikokous valitsi 
18.11.2009 ensimmäiseksi oltermanniksi Markus Turusen. Markus toimii tällä hetkellä eri-
koistutkijana Elektroniikan laitoksella. BioIT:n opetuksessa Markus on ollut aktiivinen muun 
muassa tutkinto-ohjelman koordinaattorina ja kandidaattiseminaarin vastuuopettajana. Olter-
mannin kausi on kaksivuotinen.

Maija Nevala 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenenä olet oikeutettu 
hakemaan asuntoa mistä tahansa ylioppilaskunnan asun-
tokohteesta riippumatta siitä, millä kampuksella opiskelet. 
Asunnot jaetaan hakemuksen jättöpäivän ja pistelaskukaavan 
mukaisesti. Pistelaskukaavan mukaiset pisteet päivitetään 
asuntohakemuksiin 15.3.2010 mennessä. Lisätietoja osoit-
teesta http://www.ayy.fi/node/431.

Aalto-yliopiston uusi yhteinen intranet Inside avataan 15.2. mennessä. 
Inside helpottaa sisäistä tiedonkulkua. Palvelu kokoaa yhteen uuden ylio-
piston ajankohtaisasiat, sisäiset palvelut sekä yleisimmät työskentelyssä ja 
opiskelussa käytetyt työkalut. Insidessa opiskelijoilla ja henkilöstöllä on 
mahdollisuus keskustella, uutisoida, lisätä tapahtumia ja päivittää omaa 
profiiliaan.

Ensimmäisessä vaiheessa sisältö on suunnattu pääosin henkilöstölle. In-
siden opiskelijanäkymää ja -sisältöjä työstetään kevään 2010 aikana, ja ta-
voitteena on julkaista opiskelijakanava lukuvuoden 2010–2011 alkaessa.

A?

?!

I”
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Valmistuin tammikuun puo-
livälissä, joten tätä tekstiä 
kirjoittaessani olen ollut DI 
reilut pari viikkoa. Sukulaiset 
ja ystävät kyselevät “Miltä 
nyt tuntuu?” kuin hiihtäjältä 
maalialueella, mutta en osaa 
vastata kuin latteasti, että 
ihan samanlainen olo on 
kuin ennen valmistumista. 
Jatkan tieteen parissa puu-
hailua diplomityöpaikassa 
eikä palkkakaan juuri nouse.

Virallinen tutkinto on tietysti 
hyödyllinen, mutta tärkeintä 
ja hienointa valmistumisessa 
ei ehkä olekaan todistus ja 
rehtorin kädenpuristus, vaan 
koko se prosessi, joka teki 
uteliaasta ylioppilaasta nuo-
ren tutkijan. 

Kalle Karhu,
tekniikan kandidaatti

Antti Ritvanen,
tekniikan kandidaatti

Lukion loppuvaiheilla mietin 
paljon, mitä haluaisin tehdä 
isona. Ongelma ei ollut se, 
etten olisi löytänyt kiinnos-
tavaa ammattia, vaan se, että 
niin moni asia vaikutti kiin-
nostavalta. Tiesin vain, että 
halusin oppia paljon kaiken-
laista uutta ja jännittävää. 
Olin varma, että viihtyisin 
melkein missä vain opiskelu-
paikassa, mutta minua mie-
titytti, millaiseksi opiskelu 
millekin alalle minua ja ajat-
teluani muokkaisi. Ajattelin, 
että matemaatikko näkee 
maailman vapaa-ajallakin 
varmasti eri tavoin kuin la-
kimies, puuseppä eri tavoin 
kuin kirjallisuustieteilijä ja 
niin edelleen.

Lopulta hain bioIT:lle osin 
sen poikkitieteellisyyden ta-
kia ja osin vain siksi, ettei 
erillisiä pääsykoekirjoja ol-
lut. Nyt, kolmensadan opin-
topisteen jälkeen olen ihan 
tyytyväinen siihen, miten 
opiskeluaika kasvatti minua. 
Olen päässyt tutustumaan 
moneen eri tieteenalaan ja 
pidän luonnontieteilijän ta-
vasta hahmottaa maailmaa. 
Lisäksi kiltapuuhailu ja muu 
teekkaritoiminta on opet-
tanut tekemisen meininkiä. 
Ennen kaikkea olen pa-
rempi ottamaan asioista 
selvää ja saamaan aikaan, 
mistä on varmasti hyötyä tu-
levaisuudessa, vaikka en ole 
vieläkään varma, mitä mi-
nusta tulee isona.

Maija Nevala

Mikä minusta tuli isona
- valmistuneen ajatuksia

Valmistuneita inkubiitteja

Maija Nevala,
diplomi-insinööri

Eero Pennala,
diplomi-insinööri



25.2.2010 ISOsauna @ Rantsu
26.2.2010 CV-klinikka @ sähkölafka, huone D201
26.2.2010 Kevätkiltasitsit @ Täffä
4.3.2010 Saunailta turkulaisten kanssa @ Gorsu
18.3.2010 ISOsitsit vol. 2 @ Smökki
24.3.2010 Teekkarikulttuuri-ilta @ Gorsu ja Polyteekkarimuseo
30.3.2010 Smökkibileet @ Smökki

Opintopiiri maanantaisin kello 12-17 
luokassa F201. Tehosta omaa oppi-
mistasi tai auta muita hädässä! Hillitty 
sosiaalisuus ei kiellettyä.

Killassa tapahtuu:

Älä unohda myöskään...
... opiskelua:

... tai urheilua:
Lentopallo:
25.2.2010 PJK Koripallo - Inkubiitit
18.3.2010 Inkubiitit - Ethana
25.3.2010 Inkubiitit - FK Kohellus
25.3.2010 Chris Sharma - Inkubiitit
26.3.2010 Inkubiitit - Tuhlispro

Koripallo:
1.3.2010 Inkubiitit - IK Napu


