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Pääkirjoitus

Kiltalaisten keskuudessa elää
vieläkin sitkeässä käsitys,
jonka mukaan biolaisia on
valmistunut vasta muutama.
Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa: jokaisessa koulutusneuvoston kokouksessa
valmistuu biolaisia. Tämänkin kevään aikana biolta on
valmistunut jo 13 diplomiinsinööriä ja 11 tekniikan
kandidaattia.
Mutta mitä nämä valmistuneet diplomi-insinöörit sitten

tekevät työkseen? Moni fuksi
joutuu vastaamaan uteliaille
sukulaisille, ettei itsekään
tiedä, mihin työelämässä sijoittuu. Niinpä Synapsi otti
asiakseen selvittää, mitä biolaiset oikein tekevät.
Vastauksia antaneet bio-DI:t
olivat yllättävän samankaltaisia keskenään: kaikki olivat
miehiä, valmistuivat tavoiteajassa ja suurin osa oli jo
aloittanut tai aikeissa aloittaa
jatko-opinnot. Valitettavasti

emme saaneet vastauksia
kaikista pääaineista, mutta
silti tuntui, että biolaisille oli
löytynyt yllättävän erilaisia
työtehtäviä.
Eikä kannata säikähtää, vaikka tutkimustyö tai jatkoopinnot eivät kiinnostaisi:
hyville ja motivoituneille
laaja-alaisesti
opiskelleille
diplomi-insinööreille löytyy
varmasti töitä!
Henna Vepsäläinen
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Synapsi askartelee:
tee-se-itse-theremin
Mitä syntyy, kun otetaan Pringles-tölkki, pizzaa, kolvi ja
komponentteja ja laitetaan ne samaan tilaan teekkarin
kanssa? No tietenkin maailman vanhin elektroninen
soitin.
Maailman vanhimpia elektronisia soittimia on Léon
Thereminin viime vuosisadan alkupuolella kehittelemä
theremin. Yleensä theremin
muodostuu
suunnilleen
kenkälaatikon
kokoisesta
boksista, josta sojottaa
pari antennia ja vempelettä
soitetaan
heiluttelemalla
käsiä antennien lähellä.
Käden ja antennin välinen
kapasitanssi muuttaa, antennista riippuen, joko äänen
taajuutta tai korkeutta.
Thereminiä on pirullisen
vaikea soittaa edes melkein
siedettävän
kuuloisesti,

mutta rakenteeltaan se on
aika simppeli. S’napsin testiryhmä päättikin kokeilla,

“yleensä theremin
muodostuu kenkälaatikon kokoisesta boksista, josta
sojottaa pari antennia”
miten biolaiselta onnistuu
tämän sähköisen instrumentin valmistus.
Valmistusohjeeksi

valittiin

Kaikki alkaa suunnitelmasta. Kuva Maija Nevala.
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pienen googletuksen jälkeen
Dave Prochnow’n suunnitelma, jossa thereminiä
säädelläänkin valon avulla
eikä oikeilla antenneilla.
Ohje houkutteli paitsi helppoudellaan ja pienellä koollaan, myös halvalla hinnallaan. Kun oikea theremin
maksaa satoja euroja, kahden
valosensorisoittimen osat sai
reilulla kympillä PohjoisHaagan Partcosta.
Talvisena sunnuntai-iltana
testiryhmämme printtasi kytkentäkaavion ja linnoittautui
testilaboratorioon piirilevyn,
komponenttien, kolvin, piz-

zan ja muiden tarvittavien
varusteiden kanssa. Seikkailuhenkisesti piirin testailuun
tarkoitettua koekytkentälevyä
ei vaivauduttu hankkimaan,
minkä seurauksena ensimmäinen theremin hajosi hieman omaperäisen kolvailun
seurauksena.
Valosensorithereminin ohje
lupasi laitteen olevan helppo rakentaa ja lopulta, alun
epäonnistumisen
jälkeen,
askartelu alkoi sujua. Tutun
sähköinsinöörin neuvoilla
toinen kappale saatiin lähes
olemattomasta
elektroniikkatiedoista ja -taidoista
huolimatta onnistumaan ja
soimaan. Pienen pohdinnan
jälkeen laite vielä koteloitiin
kiltikseltä löytyneeseen Pringles-purkkiin, joka maalattiin
uskottavuuden lisäämiseksi
mustaksi. Lopputuloksena
syntyi tumma pötkylä, jonka
päissä käsiä huitomalla putken kylkeen liimattu kaiutin
surisee ja vinkuu hienosti ainakin oman rakentajansa
mielestä.

Omaperäinen kolvailu aiheutti ensimmäisen thereminin hajoamisen.
Kuva Maija Nevala.

Thereminiä on käytetty paljon vanhojen kauhu- ja scifielokuvien äänitehosteissa,
sillä sen saa tuottamaan
helposti pahaenteisiä äänenvärejä. Testiryhmän rakentelema taskutheremin sopii
mainiosti juuri tällaiseksi
efektilaitteeksi, sillä sen
ennalta-arvaamaton ja vaikeasti kontrolloitava pörinä
on varsin kaukana niistä
surumielisistä sellosävyistä,
joita hyvät soittajat pystyvät
hyvällä instrumentilla luomaan. Lisäksi laite ei toimi
kovin valoisassa, vaan parhaan herkkyyden sillä saa
hämärässä.

Rakentelusunnuntain perusteella vaikuttaa siltä, että
thereminin askarteleminen
sopii hyvin elektroniikan
parissa puuhailusta kiinnostuneen harjoitustyöksi - tai
kenelle tahansa, joka haluaa
hämmästyttää ystäviään kuljettamalla 50-luvun scifi-leffasoundia mukanaan.

Maija Nevala

Valmis theremin koteloituna kiltikseltä löytyneeseen Pringles-purkkiin.
Kuva Maija Nevala.

Tsekkaa jos et usko:
http://www.popsci.com/
diy/article/2008-04/buildpocket-theremin-cheap
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Kulttuuritohtorin resepti
Kulttuurivastaava kuunteli kevään odotetuimman
levyuutuuden. Arvostelussa Ukkosmaine: Oletteko te
tosissanne? Ei suositella kyynikoille eikä turhantärkeille
hevikitaristeille.

Nautittavaksi milloin
vaan:
Play on tämän kesän ehdoton tanssihitti. Raptorin
comeback saa väistyä ukkospilven alta! Seiskaluokan yksipuolinen rakkaus kukoistaa
edelleen.
Tule pois piilosta antaa vastauksen albumin nimen
esittämään
kysymykseen.
Eihän sitä musiikkia tosissaan tarvitse tehdä, vaan
suurella sydämellä. Biisi on
optimiin asti iteroitu mestariteos, jonka ironisesti voisi
kuvitella päätyvän radion
soittolistalle. Kuka tämänkin kulttuuritohtorin kovasti
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suositteleman taideannoksen olisi rahoittanut jos ihmiset haluaisivat kuunnella
pelkästään
teosto-maksut
minimoivia ja mainostulot
maksimoivia soittolistoja?
Pyyhe kenttään...not! on kesän ehdoton tanssihitti. Toistanko itseäni? Suositellaan
myös kihelmöivän nousuhumalan seurassa. Lyriikat
seuraavat levyn pääteemaa:
itseensä, omiin tekemisiinsä
ja haaveisiinsa uskomista.

Keikalle:
Salamaponi on sympaattinen
biisi rauhallisemmasta päästä.
Biisissä on tasapainoinen ja

mukaansatempaava rakenne,
mutta sanoitukset jäävät parempien tuotosten varjoon.
Istuu täydellisesti keikan suvantovaiheeseen.
Pitäiskö sunkin jo toimii
keikoilla loistavan väliosan ja
iskevän kertsin ansiosta, mutta säkeistö jättää toivomisen
varaa melodian ja rytmityksen suhteen. Biisi ansaitsee
kuitenkin paikkansa levyllä
armottomalla tuplabasarilopetuksellaan.
James on menevä biisi samasta aihemaailmasta kuin
Tule pois piilosta ja Pyyhe
kenttään...not!, mutta jää
kokonaisuutena
vähän

tylsemmäksi. Lähes samaa
voi sanoa levyn päättävästä
rallista Purjeet ylös, joka tarjoaa rohkaisua epäonnisen
rakkauden lannistamille.

Uusiin ulottuvuuksiin vievän humalatilan
seuraksi:
Levyn aloittava Diskotanssiin tuo mieleen Antti Tuiskun, Cherin ja autotunen.
Biisi on silti hyvä! Parhaat
kiksit saa, kun kaikki on
kaunista ja maailma hyvä paikka elää. Ja miksei olisi, kun
Yamaha soi.
Tohtorin määräyksellä hyvin
varustelluista levykaupoista.
Jenna Kaisanlahti

Ukkosmaine verhon välissä. Kuva yhtyeen verkkosivuilta, kuvaaja Tomi Palsa.
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Mikä bioIT:stä tulee isona?
Joukko professoreita, opiskelijoita, tutkinto-ohjelman
suunnittelija ja yritysten edustajia kokoontui 21.4.2010
keskustelemaan bioIT-tutkinto-ohjelman kehittämisestä. Mitä bioIT oikeastaan on ja miten sitä pitäisi kehittää?

Tilaisuuden avasi bioIT:n
vastuuprofessori Ari Koskelainen. Hän totesi, että ohjelmaan tulevat opiskelijat ovat
erittäin hyviä, mutta bioIT:n
brändin säilymisestä pitää
silti huolehtia.
Inkubion
opintomestari
Tommi Vatanen esitteli lyhyesti keväällä toteutetun
opintokyselyn tuloksia. Kaiken kaikkiaan biolaiset ovat

BioIT:n painopistealueet
10 tai 20 vuoden kuluttua?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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biomateriaalit lääketieteessä ja diagnostiikassa
terveyden jatkuva monitorointi langattomasti
implantit
mittausinstrumenttien
suunnittelu
nanotekniikka
terveydenhuollon tukipalvelut
kognitiivinen tekniikka
tuotannon ja talouden
kysymysten yhdistäminen
Bionova-hanke

motivoituneita
opiskelemaan, mutta kokevat opinnot melko kuormittaviksi.
Ryhmäopiskelun
määrää
voisi opiskelijoiden mielestä
lisätä, sillä se motivoi ja helpottaa väärinkäsitysten korjaamista. Ryhmässä saadaan
myös helposti esille erilaisia
näkökulmia aiheeseen ja
kartutetaan esiintymiskokemusta.

Tilaisuuden varsinaista antia olivat ryhmäkeskustelut,
joissa kaikki ryhmät pohtivat
bioIT:n painopistealueita 10
tai 20 vuoden kuluttua. Lisäksi ryhmissä puhuttiin muun
muassa bioIT:n vahvuuksista
ja heikkouksista, P-moduulin
sisällöstä, työelämän tarpeista, bioIT-brändistä ja pääsykoekäytännöstä.
Henna Vepsäläinen

BioIT:n heikkoudet?
•
•
•

•
•
•
•
•

ei omia biokursseja
identiteetti
rakentuu
lähinnä killan kautta
tulevista työtehtävistä
ei minkäänlaista kuvaa
ensimmäisinä opiskeluvuosina
opiskelumotivaatio katoaa, kun opintojen
sisältö selviää
heikko tunettuus yritysten keskuudessa
moduulirakenne jäykkä
yrityselämä- ja talousopinnot puuttuvat
biologian osuus opinnoissa vähäinen

BioIT:n vahvuudet?
•
•
•

poikkitieteellisyys
hyvät opiskelijat
vahva brändi

Työelämän osaamistarpeet?

BioIT:n brändi?

•

•

•
•
•

tuotantotalouden opinnot osaksi tutkintoa
biologian ja laskennan
yhdistäminen
design-opintoja
työn oppiminen tapahtuu kuitenkin pääasiallisesti työtä tehdessä

•
•

ohjelman brändi syntyy
DI-vaiheen opinnoista
opintojen alkuvaiheeseen kaivataan biologian
opintoja
uniikki ohjelma, joka
sopii Aalto-yliopiston
profiiliin

P- ja O- moduulien
sisällöt?
•
•
•
•

P-moduuliin valinnaisia
biokursseja ja oikeaa
bio-opetusta
laajaa mattematiikkaa ei
yleisesti pitäisi vaatia
biokemian
opintoja
lisää
orgaanisen kemian laboratoriotyöt irrallinen
kokonaisuus
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Opinnot takana
Tänä vuonna on valmistunut jo aimo rypäs biolaisia:
13 diplomi-insinööriä ja 11 tekniikan kandidaattia ovat
saaneet Aalto-yliopiston leiman todistuksiinsa. Mutta
mitä ihmettä nämä bio-DI:t oikeasti tekevät?
26-vuotias Heikki Viljanen
suoritti opintonsa Matti Vanhasen ihanteiden mukaisesti
viidessä vuodessa ja valmistui 2009 pääaineenaan biotroniikka. Heikki työskentelee
tutkijana VTT:llä (MEMS- ja
IC-komponenttien integrointi) ja tekee työnsä ohella osaaikaisia jatko-opintoja.
Heikin työtehtävät ovat tutkimusta ja tuotekehitystä,
joissa tarvitaan fysiikan,
kemian ja materiaalitieteiden
tuntemusta. Hän näkee työnsä monipuolisena, tavoitteellisena ja joustavana.

Pseudo-biolainen
Juha
Peltonen valmistui 2009
elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmasta ja
työskentelee tätä nykyä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä erikoistuvana
fyysikkona.
Juha kokee, että bioIT-kursseilta saadusta perustiedosta
ja hyvästä kokonaiskuvasta
ihmisen ja tekniikan yhdistymiseen liittyen on ollut
paljon hyötyä työelämässä.
Juha tekee jatko-opintoja ja
tutkii sydämen magneettikuvantamista.

Juhan mielestä parasta työssä
on se, että aamulla ei ikinä
tiedä, mitä päivän aikana tulee eteen. Hänen mielestään
hienoa on myös yhteistoiminta lukuisten muiden ihmisten
ja yksiköiden kanssa.
Juha kannustaa osallistumaan
projektiluontoisille ryhmätyökursseille, joilla käsitellään
käytännön ongelmia. Hän
myös muistuttaa, että suurin
hyöty haastavista kursseista
voi olla se, että ymmärtää
pystyvänsä
ratkaisemaan
mahdottomiltakin tuntuvia
tehtäviä.

Opiskeluaikana Heikki oli
melko aktiivisesti mukana
opiskelijajärjestöissä, ja stressaantui tästä syystä etenkin
koeviikkojen aikana. Silti jälkeenpäin ei kuulemma kaduta yhtään!
Sen sijaan Heikkiä harmittaa se, että hän luki laajan
matematiikan ja fysiikan, sillä
hänen mielestään vaikkapa
elektroniikka olisi voinut olla
hyödyllisempää työelämän
kannalta.
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Diplomi-insinöörit Peltonen ja Viljanen kuvattuna opiskeluaikoinaan. Kuva
Henna Vepsäläinen.

- työelämä edessä
26-vuotias Eero Pennala
ei tee poikkeusta sääntöön:
myös hän valmistui lähes
tavoiteajassa pääaineenaan
laskennallinen ja kognitiivinen biotiede. Sivuaineena
Eero luki biologista tekniikkaa.
Eero työskentelee Alimetrics Ltd -nimisessä yrityksessä tehtävinään bioalan

“parasta työssä on
monipuolisuus”
konsultointi,
koesuunnittelu, laboratoriotyöskentely
ja tilastollinen analyysi. Työpaikkailmoituksen Eero löysi
mol.fi-sivustolta.
Eero kokee, että monipuoliset opinnot tukevat työtehtäviä hyvin, sillä
työprojekteja löytyy kaikilta
biologian ja kemian aloilta.
Kemiallisten
reaktioiden

ymmärtäminen on helpompaa kuin “perusinsinöörille”,
joten tulosten selittäminen
asiakkaille sujuu luontevammin. Myös hyvistä ATKtaidoista on ollut Eerolle
apua työtehtävissä.
Parasta työssä on Eeron
mukaan monipuolisuus ja
vaihtelevuus. Hän pääsee
kommunikoimaan eri alojen
ammattilaisten kanssa ja näkee paraatipaikalta, kuinka
työntekijöiden vaihtelevat
taustat tuovat erilaisia ajattelutapoja ongelmanratkaisuun. Myös työilmapiiri säilyy
näin hyvänä.
Eero kannustaa valitsemaan
pää- ja sivuaineen oman
mielenkiinnon perusteella.
Ikävä kyllä huono opettaja
onnistuu pilaamaan motivaation, vaikka mielenkiintoa
riittäisi: Eerolle paremmasta
kemian tuntemuksesta olisi
työssä hyötyä.

Eero juhannuksen vietossa. Kuva
Henna Vepsäläinen.
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Lauri Seppälä, 26, valmistui
vuonna 2008 pääaineenaan
bioelektroniikka ja laitetekniikka. Sivuaineita Laurilla
oli peräti kaksi: yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta sekä biologinen kemia
ja biomateriaalit.
Lauri työskentelee Planmed
Oy:ssä
tuotespesialistina. Hänen työtehtävänsä
jakautuvat kolmelle alueelle:
tuotehallinta, myyntiverkoston tekninen tuki ja “muut
markkinointipuuhat”.
Tuotehallintatehtäviin kuuluu muun muassa tuotekehitystoiminnan ohjaaminen
markkinoiden ymmärtämisen kautta sekä kilpailevien tuotteiden kehityksen
seuraaminen ja asiakaspalautteen kerääminen.

Myyntiverkoston teknisenä
tukena Lauri avustaa myyntipäälliköitä asiakkailta tulevissa teknisissä kysymyksissä
ja pitää tuotekoulutuksia sekä
esittelee tuotteita asiakasvie-

“on hyvä tietää
vähän koodauksesta, elektroniikasta, fysiikasta ja
liiketoiminnasta”
railuilla. Hän on myös mukana pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa.
Laurin mielestä työssä on
parasta työtehtävien monipuolisuus. Pienehkössä yrityksessä tehtävänkuvat eivät
ole kovin selkeästi rajattuja,
ja nuorempikin työntekijä

Laurin tavallinen työpäivä:
•
•
•
•
•

1-2 tunnin palaveri
1-2 tuntia sähköpostien lukemista ja kirjoittamista
2-3 tuntia Excel- ja Wordtyöskentelyä
keskustelua tuotekehityksen ja
markkinoinnin kanssa
5-10 ulkomaanreissua vuodessa alan konferensseihin

Lauri kannustaa tsemppaamaan kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kuva Henna Vepsäläinen.
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pääsee olemaan monessa
mukana.
Opiskeluaikoinaan
Lauri
luki montaa asiaa, mutta ei
mitään kovin syvällisesti.
Tästä laaja-alaisuudesta on
ollut hänelle hyötyä nykyisissä työtehtävissä: on hyvä
tietää vähän koodauksesta,
tuntea elektroniikan perusteet, ymmärtää säteilyfysiikan ilmiöt sekä tuntea liiketoiminnan perusteet.
Lauri kokee, että fysiikka on
yllättäen ollut yksittäisistä
“kouluaineista” heti tuotantotalouden kurssien jälkeen
hyödyllisin. Niinpä hän kannustaakin fukseja panostamaan kahteen ensimmäiseen
vuoteen: sen jälkeen kaikki
sujuu jo helpommin!

Kalle Karhu valmistui maaliskuussa 2010 opiskeltuaan
vuoden AS:llä ja reilut neljä
vuotta biolla. Kallen pääaine
oli laskennallinen ja kognitiivinen biotiede ja sivuaineena
Kallella oli räätälöity kognitiotieteiden ja neuropsykologian opintojen paketti Helsingin Yliopistolta.
Tällä hetkellä Kalle työskentelee Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella tutkijana ja kehittää tehokkaampia
algoritmeja tekstihaun eri
ongelmiin. Kallea viehättävät tutkijan työssä joustavat
työajat sekä mielenkiintoiset
ja haastavat ongelmat. Myös
Kallella on aikomuksena
suorittaa jatko-opintoja.
Opiskeluaikoina
Kallen
saattoi bongata killan ta-

pahtumissa tiskin takana
tai
alamäkiharrastekerho
Skipolin toiminnassa. Kalle
kehoittaakin kaikkia ottamaan opiskeluajoista ilon
irti ja tapaamaan ihmisiä
kilta- ja yhdistystoiminnan merkeissä. Opinnoissa
Kalle neuvoo panostamaan
perusmatikoihin ja -fysiikoihin ja satsaamaan ohjelmointipuoleen.

laitoksella tilastollisen koneoppimisen ja bioinformatiikan ryhmässä, jonne hän
myös teki diplomityönsä.

Juuso Parkkinen valmistui
biolta viiden vuoden opiskelun jälkeen vuonna 2009
pääaineenaan laskennallinen
ja kognitiivinen biotiede.
Sivuaineena hän luki yritysstrategiaa ja kansainvälistä
liiketoimintaa.

Juuso kokee, että olisi pärjännyt työssään hyvin ilman
laajaa matematiikkaa, mutta
sen sijaan biologiaa vaikkapa
yliopistolta olisi ehkä kannattanut sisällyttää opintoihin.
Tuta-sivuainetta hän suosittelee varauksetta kaikille!

Nyt Juuso työskentelee tutkijana tietojenkäsittelytieteen

Henna Vepsäläinen

~

Juuson mielestä tutkijan työn
parasta antia ovat konferenssimatkat sekä itsenäisyys.
Hän kokee pääaineen opintojensa tukeneen oleellisesti nykyisiä työtehtäviään, ja
myös Juuson jatko-opinnot
ovat jo käynnissä.

Valmistuneiden
vinkit fukseille
•
•
•
•
•
•
•

opiskelkaa kiinnostavia asioita!
olkaa aktiivisia ja sosiaalisia!
älkää stressatko liikaa!
lähtekää mukaan kilta- tai yhdistystoimintaan!
nauttikaa!
opiskelkaa aktiivisesti!
lähtekää vaihtoon!

Tervetuloa ja pitäkää hauskaa!
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Aalto-yliopiston
lippulaivakurssi
Product design project -kurssi, tuttavallisemmin PDP, on
uuden Aalto-yliopiston lippulaivakursseja. Siellä teekkarit, kylterit ja taikkilaiset
toteuttavat ryhmissä yrityksille erilaisia tuotekehitysprojekteja.
Kurssin lopputöitä esiteltiin
Product Design Gala -tapahtumassa 23.4.2010. Toimittaja kävi paikalla tutustumassa
projekteihin ja selvittämässä,
onko kurssilla mukana biolaisia.
Inkubiitteja löytyikin monenlaisista projekteista. Esimerkiksi Kipinä-projektissa suunniteltiin kamiinasta sähköä
tuottavaa laitteistoa vaikkapa
armeijan tarpeisiin. MODZprojekti taas innostaa lapsia
liikkumaan aktiivisuusmittarin ja internet-portaalin
avulla. Wavecure-projektissa
ideoitiin miellyttävämpää ultraäänihoitokokemusta.
Wavecuren projektijohtaja,
N. vuoden biolainen Anna
Torvinen kertoo, että projekti alkoi syyskuussa ideoinnilla. Keväällä oli vuorossa
projektin rakentelua ja testailua. Lopputuloksenaan 10
hengen ryhmä esitteli gaalassa kohtusyövän ultraäänihoitotilannetta mukailevaa
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Toimittaja testaa Wavecure-ryhmän hoitoympäristödemoa. Kuva Maija Nevala.

huonetta, jossa hoitoasentoa
oli parannettu nykyisestä ja
potilaalle oli tarjolla elokuvia
katsottavaksi.
Anna on ollut innoissaan
kurssista. Se on osoittautunut työlääksi, mutta hyödylliseksi. Myös toinen Wavecure-ryhmäläinen, teollista
muotoilua opiskeleva Janne
Vesala kehuu projektin

meininkiä ja mukana olleita
ihmisiä. Välillä syntyi hankaluuksia, kun tekijöillä oli niin
erilaiset lähtökohdat. Roolien vaihtuminen oli välillä
haastavaa, mutta loppujen
lopuksi oli “hyvä juttu, kun
joutuu välillä olemaan eri
housuissa”.
Maija Nevala

Wavecure-ryhmän Antti Henttonen ja Anna Torvinen. Kuva Maija Nevala.

Insinöörien isä ja ihmemies
Nikola Tesla ei ollut mikään
ihan tavallinen tiedemies.
Hän oli erityislahjakkuus ja
tuottelias keksijä, ja monet
nykyajan sähkölaitteet ovat
syntyneet hänen ponnistustensa ansiosta. Hän pystyi
aikanaan myös hämmästyttävän hyvin ennakoimaan,
millaisia keksintöjä tulevaisuudessa tehdään. Hän
oli omalaatuinen persoona,
jonka elämään liittyy monenlaisia tarinoita.
TKK:n päärakennuksella oli
huhti-toukokuun ajan mahdollisuus tutustua Nikola
Teslan elämästä ja keksin-

nöistä kertovaan näyttelyyn.
Näyttely on nyt ohi, mutta
onneksi Teslan erikoiseen
elämään voi tutustua vaikkapa hänen omaelämäkertansa
“My Inventions” parissa. Se
löytyy kokonaisuudessaan
netistä.

hän itse kehitteli ja rakenteli
työkaluja ja välineitä kodinhoidon tarpeisiin. Äiti viihdytti Nikolaa usein erilaisilla
muisti- ja ajatusharjoituksilla,
joilla oli varmasti vaikutusta
hänen keksijänkykyjensä kehittymiseen.

Lapsuusvuodet

Ensimmäisenä
keksintönään Nikola valmisti
omatekoisen koukun ja kehitti tekniikan sammakoiden
pyydystämiseksi. Tekniikka
toimi hyvin ja saalista kertyi,
kun taas kunnollisilla kalastusvälineillä varustautuneet
kaverit joutuivat palaamaan
tyhjin käsin kotiin.

Nikola Tesla syntyi vuonna
1856, tarinan mukaan keskellä ukkosmyrskyä, Smiljanin
kylässä nykyisen Kroatian alueella. Nikolan isä oli ammatiltaan pappi. Äidin suvussa
oli monia keksijöitä, ja myös
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Koulun
Nikola
aloitti
6-vuotiaana. Hän oli lahjakas matematiikassa ja laski
tehtävät visualisoimalla mielessään aivan yhtä helposti
kuin kirjoittamalla paperille.
Piirtämisessä hän oli heikko,
ja pakolliset piirustustunnit
saivat pojan lannistumaan
niin pahasti, että isä joutui
patistelemaan häntä jatkamaan koulunkäyntiä.

Insinöörin ura edessä
Lukiosta valmistumisen jälkeen Nikolalla oli valinnan
paikka. Häntä oli aina painostettu valitsemaan papin
ura isänsä jalanjäljissä. Häntä
itseään kuitenkin kiinnosti
paljon enemmän lukion
fysiikanopettajan esittelemät
sähköiset laitteet.
Nikolan elämässä koitti
rankka ajanjakso, kun hän
sairastui koleraan ja vietti
sängyn pohjalla yhdeksän
kuukautta. Hän oli erittäin
huonossa kunnossa todetessaan isälleen, että hän
saattaisi parantua, jos saisi
luvan lähteä opiskelemaan
insinööriksi. Isä suostui, ja
kuin ihmeen kaupalla Nikola
alkoi parantua.
Tesla lähti Itävaltaan Grazin
teknilliseen yliopistoon 19vuotiaana, ja koko ensimmäisen vuoden hän opiskeli
joka päivä koko hereilläoloaikansa, koska ei halunnut
tuottaa pettymystä vanhemmilleen. Hän ei kuitenkaan
koskaan valmistunut, koska
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opintostipendi päättyi ennen
aikojaan ja rahat loppuivat
kesken.
Eräällä luennolla Tesla oli
saanut tutustua tasavirtamoottoriin, ja se sai hänet

“eräänä päivänä
hänen mieleensä
tupsahti pyörivän
magneettikentän
periaate”
pohtivaiseksi. Moottorissa
oleva kommutaattori aiheutti
ongelmia ja iski paljon kipinää. Tesla alkoi miettiä,
voisiko moottorin valmistaa
jotenkin eri tavalla. Hän
kävi mielessään läpi erilaisia
vaihtoehtoja, kunnes eräänä
päivänä puistossa ollessaan
hänen mieleensä tupsahti
pyörivän magneettikentän
periaate. Sen perusteella Tesla kehitti vaihtovirtamoottorin.

Työ Amerikassa
Työskenneltyään muutaman
vuoden ajan Euroopassa
Tesla sai kerättyä mainetta
osaavana työntekijänä ja ongelmanratkaisijana. 28-vuotiaana hän lähti Amerikkaan
töihin Thomas Edisonin yritykseen. Pian hän kuitenkin
perusti oman yrityksen, ensimmäisen oman laboratorionsa ja sai ensimmäiset patenttinsa. Omassa rauhassa ja
laboratorion työolosuhteissa
Teslan keksijänkyvyt lähtivät

liikkeelle.
Vuonna 1887 Tesla haki
tärkempiä
patenttejaan
monivaiheisen vaihtovirran
sähkönsiirtojärjestelmälle
ja induktiomoottorille. Sähkönsiirrosta syntyikin kova
taistelu Edisonin kannattaman tasavirran ja Teslan kannattaman vaihtovirran välillä.
Vaihtovirran käyttö alkoi
kuitenkin yleistyä, koska sitä
pystyttiin siirtämään pitkien
matkojen päähän tehokkaammin kuin tasavirtaa.
Seuraavien vuosien aikana
Tesla oli hyvin tuottoisa. Hän
kehitti teslamuuntajan, jolla
voidaan luoda suurjännitteitä.
Hän esitteli ensimmäisenä
radion toimintaperiaatteen
ja patentoi keksinnöt, jotka
mahdollistivat ensimmäisen
radion rakentamisen. Hän
piti luentoja vaihtovirran
eduista ja toteutti myös nuoruuden haaveensa Niagaran
putousten valjastamisesta energiantuotantoon: maailman
ensimmäinen suuri vaihtovirtavoimalaitos rakennettiin
Niagaran putouksille. Hän
haki patenttia bensiinimoottorin sähkökäynnistykselle ja
esitteli ensimmäiset kaukoohjattavat laitteet.

Unelmia langattomasta
energiansiirrosta
Tesla tunsi, että hänen pitäisi
keskittyä työstämään jotakin
suurempaa ideaa, ja hän alkoi
pohtia langattoman energiansiirron mahdollisuuksia.

Tarkoituksena oli hyödyntää
hänen aikaisempia keksintöjään siten, että sähköenergiaa olisi saatavilla kaikkialla.
Järjestelmän oli tarkoitus
myös yhdistää kaikki maailman lennätin- ja puhelinkeskukset, mahdollistaa
kirjeiden
lähettäminen
ympäri maailmaa ja musiikin
kuunteleminen pienistä vastaanotinrannekkeista. Järjestelmän avulla laivat olisivat
voineet navigoida ja kaikki
maailman kellot toimia synkronoidusti.
Langattoman järjestelmän
tutkimista varten Tesla rakennutti lähes 60 metriä
korkean tornin Long Islandille miljonääri J. P. Morganin taloudellisen tuen avulla.
Rahoittajan
kärsivällisyys
loppui kuitenkin muutaman
vuoden kuluttua, kun rahaa
kului mutta tuloksia ei tuntunut syntyvän.
Vielä yli 50-vuotiaana Tesla kehitteli uusia turbiinimalleja, haki patentteja mm.
taajuusmittarille ja ukkosenjohdattimelle sekä julkaisi
tutkan toimintaperiaatteen.
Aikaa hän vietti kuitenkin

yhä enemmän kyyhkysten
kanssa, jotka olivat hänelle
hyvin tärkeitä. Hän oli myös
taloudellisissa vaikeuksissa ja
velkaa kertyi maksamattomista hotellilaskuista. Viimeisinä
vuosinaan Tesla nimitettiin
monien yliopistojen kunniatohtoriksi. Tesla menehtyi
vuonna 1943, 86 vuoden
ikäisenä.

Omituisia ominaisuuksia
Lapsuudesta lähtien Teslalla oli omituisia tapoja ja
tuntemuksia. Omaelämäkerrassaan hän kertoo, ettei voinut sietää naisten korvakoruja eikä persikoita. Hän laski
askeliaan ja ruuan sisältämiä
neliskulmaisia osia, ja kaikkien hänen toimiensa piti olla
jaollisia kolmella. Myöhemmin on todettu, että hän
kärsi todennäköisesti pakkooireisesta häiriöstä. Hän oli
kuitenkin hyvin ystävällinen
ja pidetty henkilö.
Nuoruudessa hänellä oli
monia vaikeita kokemuksia. Koleraan sairastumisen
lisäksi hän oli hukkua kaksi
kertaa, joutui kohtaamaan
isoveljensä kuoleman ja sai-

rasti omituisen hermostosairauden, jota lääkärit eivät
osanneet selittää. Sairauden
aikana hän kuuli kellon tikityksen monen huoneen läpi,
kärpäsen
laskeutuminen
kuulosti tömähdykseltä hänen korvissaan ja lattia tuntui värähtelevän jatkuvasti.
Hän kertoo nähneensä lapsesta lähtien silmissään välähdyksiä aiemmin näkemistään
asioista ja opetelleensa hallitsemaan niitä. Pikkuhiljaa
tämä kyky kehittyi, ja hän
alkoi tehdä pitkiä mielikuvitusmatkoja öisin kun olisi
pitänyt nukkua.
Myöhemmin elämässä Teslalla oli tapana työstää uutta
keksintöä mielessään pitkään, eikä hänen tarvinnut
hahmotella mitään paperille. Hän testasi ja paranteli
laitetta mielessään, ja vasta
kun suunnitelma oli valmis,
siirryttiin käytännön rakenteluun. Mielessä kehitellyt
laitteet toimivat usein lähes
täydelli-sesti heti ensi yrittämällä.
Marja Pitkänen
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Kiltakummin löpinät
Näin Wapun jäätyä taakse ja
toukokuun luullessa itseään
heinäkuuksi lienee kiltakumminkin syytä avata sanainen
arkkunsa ja puhua kesäisen
pehmoisia elämästä, Aallosta
ja kaikesta.
Kesälaitumien häämöttäessä
on ylioppilaskunnan hallituksessakin yksi aikakausi
päättymässä. Edustajiston
vuoden 2010 ensimmäinen tuotantokausi on saatu
purkkiin (oubs.fi) ja katseet
voidaan tiukkojenkin vääntöjen jälkeen kääntää kesän
projekteja ja syksyä kohti.
Tästä hetkestä taaksepäin katsoessa avautuu silmien eteen
varsinainen
vuoristorata,
jonka harjalla ei ole vauhdista
ja vaarallisista tilanteista ollut
pulaa. Alkuvuoden sekasorrosta ja juurettomuudesta on
noussut ylioppilaskunta, joka
seisoo vakaasti jaloillaan ja
alkaa pikkuhiljaa löytää paikkansa opiskelijaliikkeessä
ja toivottavasti myös jäsentensä elämässä. Se on ylioppilaskunta, joka keskustelee
avoimesti eikä anna kiistojen
horjuttaa itseään, vaan katsoo ensisijaisesti tulevaisuuteen ja toimii tarmokkaasti
Aalto-ylioppilaan paremman
huomisen puolesta.
Kun puolikas vuosi on jo
miltei takana, voidaan myös
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tehdä välitilinpäätöstä siitä,
mihin yliopistojen yhdistäminen on johtanut vai
onko se johtanut mihinkään.
Liput ja PowerPoint-pohjat
ovat ainakin vaihtuneet,
mutta muutakin on selvästi
ilmassa.
Yliopiston puolella muutoksen pyörät rullaavat lastentaudeista huolimatta vääjäämättä kohti yliopistoa, joka on
parempi niin opiskelijoille
kuin tutkijoillekin. Aallon
sisäisen liikkuvuuden esteitä
murretaan ja organisaation
uudistusten kautta päästään
kehittämään opetusta ja
viestintää.
Opiskelijatoiminnassa
puolestaan järjestetään tapahtumia kaikille aaltolaisille
ja nähdään uskomattomalta
tuntuvia
voimannäytteitä,
kuten Aalto on Tracks.
Suuret laivat eivät käänny
nopeasti – varsinkaan, jos
kolme laivaa hitsataan yhteen
– mutta nyt, jos koskaan, on
syytä olla Aalto-optimisti.
Ensi syksynä olemme aidosti
uuden Aalto-yhteisön synnyinsijoilla. Tällöin aloittaa
opintonsa ensimmäinen Aalto-yliopistoon kirjautuva vuosikurssi, jonka saapumiseen
yliopisto ja ylioppilaskunta
valmistautuvat kuumeisesti.

Syksyllä paikkaansa maailmassa etsivä yhteisömme on
todellisen tulikokeen edessä,
jossa testataan onko meistä
täyttämään Aallon unelmaa siitä kaikesta uudesta,
kauniimmasta ja poikkitieteellisemmästä.
Unelmaa
yliopistoyhteisöstä, joka ei
suvaitse esteitä luovuudelle,
itsensä toteuttamiselle ja
yhteistyölle yli kaikkien rajaaitojen.
Kesälaitumilta palatessa on
jokaisella ylioppilaskunnan
jäsenellä, killalla ja yhdistyksellä tilaisuus olla osallisena
vankan perustan valamisessa
yhteiselle
ylioppilaskunnalle. Tarttukaamme siihen
tilaisuuteen. Ottakaa uudet
opiskelijat vastaan killan ja
teekkariuden lisäksi aaltolaisuuteen!
Jarno Lappalainen

Inkubion kiltakummina toimii
AYY:n hallituksen kansainvälisistä
asioista vastaava Jarno Lappalainen.
Kuva AYY:n verkkosivuilta.

PJ: “Tunteet?”!
Hullu Jussi -rasti. Puistonpenkki, pieni sininen mankka. Kermavaahtoa. Kirkkaat
silmät, virne ja hatunlieri
otsalla. “Mitäs täällä tapahtuu” tai jotain sen suuntaista.
Kermavaahtoa suuhun, kappaleen viheltely ja sen arvaaminen; naurua. BY:n ovi.

asioita autossa; kovia kokenut, uudelleensyntynyt. Pieni
epäilys. “Kaikki on nyt ladattu tiskiin heti kättelyssä”.

Muistan valkoisen paidanhelman, mustan liivin
ja vyön. Kysyit jotain, ehkä.
Puhumme vakavia... Olin
kylmä ja kyyninen, “Saleen
joku pelimies”, “ei kai se
muuten olisi tuossa vieläkin”.
“It’s been absurd, but nice”.
Kotona muistan, että oikea
sana on surreal. (“Do you
know what they say about
men with big feet? Big feet...
Large shoes.”)

Maanantaina siivous, Metallican “Nothing else matters”,
iltakävely, salmiakkia ja trippimehua; Halvan vanhat autot ja vadelmatrippi. Kädet,
tähdet, kylmyys hävisi ajat
sitten. Keskiviikko, chévre,
hedelmäsalaattia ja Stardust.
Torstaina tennispalatsin takana, karkkia ja vesitorni;
auringonlasku, hämmennys
moninkertainen. Lauantaina
kiire, seikkailua kehä III:lla
ja Carting (kovempaakin
voisi “ajaa”, antaa mennä).
Sushipiknik
pupupeitolla,
valkoinen torni, se valkoviini
ja Notting hill.

Puolitoista tuntia kävelyä,
aiheutti huonon omatunnon. Ei kuulemma haitannut. Aamu outo, amfi, kiltis, karpalolonkero. Julistus
ja pälyily, hassu fiilis. Uusi
kohtaaminen Kampissa, irtolakua bussissa. Kattosauna,
huono olo, koti...

Myöhemmin
eteenpäin,
musiikkia iltaisin, uskalsin laulaa, hömppämusiikkia. Miten
sinä koulutat lohikäärmeesi?
Perjantaina loputon tanssi,
“mistä sä ton oot löytäny?”,
laserit valkoisella kauluspaidalla. Viikonlopun “Rusted
from the rain”.

Kuume Ullispäivänä, kotona,
väärinymmärrys
korjattu,
Uriah heep - Lady in black.
Sunnuntaina kiinalaista ruokaa, Kickass, naurua ja naurua. Rentoutta ja ihanuutta,
onnellinen olo pitkään aikaan. Kuitenkin, vakavia

Kokista Lululla, makeaa,
Chocolaterié. Sunnuntaina
aamulenkki, jo kolmas kahdessa viikossa, aamubrunssi:
Croissant.. Quantum. Chinese veal. Haikea kotimatka.
Kokonaisuudessaan uni, josta ei halua herätä; Jolene.

Kuva Viljami Aittomäki.

Edellinen teksti oli tajunnanvirtaa suoraan tunteista.
Selkeästi mieleeni jää siis parhaiten maut, musiikki sekä
tuntemukset, joita pysähtyy
ajattelemaan. Yhteinen piirre
näillä kaikilla kuitenkin on se,
että kaikki jää mieleen erittäin
sekavasti (kuten edellä oleva
tekstikin jo sen kertoo; kamalan vaikeaselkoista, oikeastaan aivan hirveää, eikö?).
Kuitenkin erityisesti kesällä
voi keskittyä omiin tunteisiin
ja tunnustella niitä; pohdiskella niiden merkitystä, nyt
kun esimerkiksi koulu ei
häiritse taustalla. Ehkä tuo
tekstikin olisi selkeämpi,
jos tunteita miettisi useammin uudestaan ja uudestaan.
Mutta yksi asia on varmaa:
Ilman sitä pohdiskelua, tunteet ovat ja pysyvät moisena
kaaoksena, itsestään ne eivät
selkene.

Kata
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AYY - miks ihmeessä mua
kiinnostais?
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokoustanut
tänä keväänä viisi kertaa, ja keskimäärin edustajiston kokous saattaa kestää jopa neljä tuntia. Mitä ihmettä siellä sitten
päätetään ja miksi ihmeessä rivijäsentäkin pitäisi kiinnostaa?
S’napsi kokosi kevään mielenkiintoisimmat kokousaiheet napakaksi paketiksi.
Maksuton koulutus. AYY on ottanut kantaa koulutuksen
maksuttomuuden puolesta ja osallistunut mielenilmauksen
järjestämiseen.
Koulutuspolitiikka. AYY ottaa kantaa muun muassa siihen,
valmistuuko täältä bioIT-kandeja lainkaan, eli osallistuu keskusteluun kandiohjelmien mahdollisesta vähentämisestä.
Liikuntapalvelut. Aaltolaisten käytössä on sekä yliopistoliikuntapalvelut että TKK:n ja HSE:n liikuntapalvelut kampuksilla. Lisäksi opiskelijakorttia näyttämällä aaltolainenkin saa
15 prosentin alennuksen normaalihintaisista tuotteista TopSportista.
Asuminen. AYY tarjoaa asuntoja Espoossa ja Helsingissä ja
suunnittelee mahdollisesti uusien opiskelija-asuntojen rakentamista.
YTHS. AYY osallistuu terveydenhoitopalvelujen kehittämiseen ja pitää otaniemeläisten ja helsinkiläisten puolia terveystyöryhmissä.
Yhteiskunta. AYY on ollut mukana ottamassa kantaa joukkoliikenteen kehittämiseen ja varmistaa, että uudet fuksit pääsevät tarvittaessa hätämajoitukseen.
Aalto-yhteisö. AYY järjestää kaikille aaltolaisille yhteisiä tapahtumia ja jakaa toiminta-avustuksia yhdistyksille.
Henna Vepsäläinen
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Synapsin palautekyselyn
tuloksia
Synapsin
palautekysely
keräsi kymmenen vastaajaa,
jotka olivat kaikki Inkubion
jäseniä. Suurin osa vastaajista
oli 3. vuosikurssia (3 kpl),
mutta myös muut vuosikurssit olivat hyvin edustettuina.
Lisäksi yksi valmistunut vastasi kyselyyn.
Yli puolet vastaajista ilmoitti lukevansa Synapsin aina
sen ilmestyessä, ja ja lukijat
jakautuivat tasan paperi- ja
verkkoversion kesken.
Kiinnostavimpina juttuina
pidettiin erityisesti biolaisille
suunnattuja juttuja, mutta

myös tiedotus killan asioista
todettiin tärkeäksi. Synapsin
ilmestymistahtia (4-5 kertaa
vuodessa) pidettiin yleisesti
ottaen hyvänä.
Synapsia luetaan, jotta pysytään kärryillä killan tapahtumista sekä huvin vuoksi.
Kiltalaisten tekemä lehti on
myös helposti saatavilla ja
viihdyttävä.
Vastaisuudessa
Synapsilta
toivotaan erityisesti vertailuja, juttuja kiltalaisista ja killan toiminnasta sekä muista
bioteekkareista, asia- ja hupijuttuja, opintoaiheisia juttuja

sekä vaihtokokemuksia ja
biolaisten ammatteja esitteleviä juttuja. Sen sijaan Aaltohehkutusta ja alatyylisiä reportaaseja tai inside-läppiä
lukijat eivät kaipaa.
Synapsi
kiittää
saamastaan palautteesta ja pyrkii
toteuttamaan
lukijoiden
toiveita
mahdollisimman
hyvin. Palautekyselyn arvonnan onnekkaat voittajat
olivat Tuomas Haapala ja
Noora Tujunen.

Henna Vepsäläinen
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Puuhanurkka
kuva-arvoituksia
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Valmistuneita inkubiitteja
Eero Huotilainen,
tekniikan kandidaatti
Saara Suikkanen,
tekniikan kandidaatti

Aino Salminen,
diplomi-insinööri
Sini-Maaria Sipponen,
diplomi-insinööri
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Tule, näe ja koe! Legendaarinen
Rekombi0naatio Ensimmäistä
kertaa
Otaniemessä
11.-13.11.2010!

“Kuningas sitten paasasi tuolillaan,
kuinka Punaiselta mereltä Jäämerelle pitää rakentaa luotijuna. Hän
alkoi kirjoittaa viestejä, jotka piti
kirjekyyhkyillä
lähettää
ympäri
maailmaa.”
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