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Kipparin kuulumiset

Puheenjohtajan pulinat

Teksti: Iina Yrjänä
Kuva: Kyösti Jylhä
Tässä päivänä eräänä, muutama viikkoa takaperin, istuin yhdessä luentosalissa aamulla
kello 11.00 ja minua jännitti. Niin kuulemma
vierustoverianikin, erästä AS:läistä poikaa, eli
ehkä se oli aivan normaalia. Luulen, että mielessämme pyörivät kutakuinkin samat asiat:
“Muistinko nyt ottaa kaiken mukaan?”, “Minneköhän minun piti tämän jälkeen mennä?”,
“Mitä, jos kukaan ei tykkääkään musta?!” ja
“Mitä kaikkea mun pitikään tänään tietää?”
AS:läisen suhteen voin melko varmasti sanoa, että hänellä ei oikeastaan ollut hirveästi jännitettävää.
Kolmisen tunnin kuluttua hänellä
olisi uusia samanhenkisiä kavereita
ja muutama vanhempi tieteenharjoittaja, jotka tulevana lukuvuonna
tulisivat tekemään kaikkensa, jotta
hän viihtyisi, pääsisi opinnoissaan
alkuun ja saisi viettää muutenkin
aivan mahtavan vuoden. Itse sen sijaan olisin se vanhempi tieteenharjoittaja. Kolmisen tunnin kuluttua
seisoisin noin viitisenkymmenen
uuden opiskelijan edessä, hymyilisin ja yrittäisin mahdollisimman
ytimekäästi ja vakuuttavasti kertoa
kuka olen, miksi olen ja mitä kaikkea seuraavien päivien aikana tapahtuukaan.

Teksti: Tuomas Haapala
Kuva: Kyösti Jylhä
teekkarilauluja, sitsattu ja verkostoiduttu. Ollaan
opiskeltu ja opittu, tutustuttu uusiin ihmisiin
ja saatu kavereita. Ollaan suunnistettu ja ajettu
kilpaa ja mikä hienointa, voitettu molemmissa!
Kyllä, hienoa on ollut ja oikeastaan parasta tässä
vaiheessa on se, että minun ei tarvitse lopettaa
tätä tekstiä viimeisiin kiitoksiin ja hyvästeihin,
sillä meillä on vielä monta kuukautta jäljellä. Kiitoksia yhdestä elämäni kiireisimmästä, mutta sitäkin
upeammasta kuukaudesta ja jatketaan samaa rataa!

Kesällä oli hauskaa tehdä insinöörin töitä. Suunnittelin ensimmäisen elektroniikkalaitteeni - ja
vain parin kurssin pohjatiedoilla. Kun tuntee
perusteet hyvin, niin tarvittavien lisätaitojen
opettelu käy nopeasti. Omaa soveltuvuuttaan
tulee helposti aliarvioitua.
Samalla identiteettini tulevana elektroniikkaosaajana vahvistui. BioIT sallii soveltavien
kurssien käymisen vähintään yhtä intensiivisesti kuin EST:nkin puolella. Valmistuessani
osaamiseni elektroniikassa pitäisi siis olla täysin vertailukelpoista. Lisäksi tulen omaamaan

elektroniikka-alalla poikkeuksellisia tietoja esimerkiksi bioadaptiivisuudesta. Näillä lähtökohdilla sopivan työmarkkinaraon löytäminen ei
pitäisi olla erityisen vaikeaa.
Bioväritteinen taustani voi auttaa minua
löytämään työmarkkinaraon lisäksi tavanomaisia
markkinarakoja. Fuksina ajatus oman yrityksen
perustamisesta oli vielä etäinen, mutta tiedon
ja itseluottamuksen kasvamisen myötä pienyrittäjyys on kirinyt konkreettiseksi kandidaatiksi
muiden uravaihtoehtojen rinnalle. Kokeilemattomuus jäisi varmasti harmittamaan.

Nyt tuosta eräisestä maanantaiaamusta on kulunut jo vajaa
kaksi kuukautta. Aika vipelsi ohi
hirmuista vauhtia, vaikka se näin
jälkeenpäin ajateltuna, tuntuukin
paljon pidemmältä ajalta. Mitä kaikkea
siinä ajassa onkaan ehtinyt tapahtua. Ollaan tanssittu aamun asti
niin isoissa Smökkibileissa kuin
pienemmissä kemuissa, opeteltu
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Kandiuudistuksen paluu
2013 se tulee! Mielenkiintoinen, radikaali ja ehkä pelottavakin kandiuudistus nimittäin. Tulevaa uudistusta valmistelevan ryhmän jäsenenä olen nähnyt läheltä, mitä tuleman pitää ja uskon että lähes tarkalleen kahden vuoden päästä opiskelijoilla on aihetta juhliin – ei hautajaisiin. Miksi? Minäpä kerron ja
toivon että kuuntelette, koska se koskettaa valtaosaa teistä olennaisesti.
Kandiuudistus, siis hä?
Aikanaan TKK:lla pariinkin
kertaan hyväksi yritykseksi
jäänyt tekniikan kandin täysremontti on Aallon myötä vihdoin
totta. Uudistus ei tällä kertaa
toivottavasti jää kosmeettiseksi vaan vanhoja rakenteita
heitetään
romukoppaan
urakalla, jotta opiskelusta tulisi
joustavampaa ja joutuvampaa.
Uudistuksen taustalta löytyy
moniakin epäkohtia, joista esimerkiksi yltiösekava moduulirakenne, ensimmäisen vuoden matematiikkatyrmäys ja
opintojen huono eteneminen
lienevät monille omakohtaisesti
tuttuja. Jotta näihin ja moniin
muihin ongelmiin saataisiin
ratkaisu, on uuden tutkintorakenteen suunnittelussa lähdetty
puhtaalta pöydältä. Valmistelutyössä on pyritty miettimään
uutta tutkintorakennetta mm.
rakenteen, osaamistavoitteiden,
johtamisen,
hakukohteiden
sekä liikkuvuuden näkökulmista. Tulossa on siis ns. iso jytky,
jossa on paljon potentiaalia.
Uudistuksen valmistelu on
lähtenyt kohtalaisen hyvin
käyntiin. Yliopistomaailmassa
ennenkuulumattomaan konsensukseen on tähän mennessä
päästy ainakin tutkinnon rakenteen pääpiirteistä sekä projektin
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etenemisen aikataulusta. Näin
opiskelijan näkökulmasta on
ollut ilo nähdä, kuinka rakennehahmotelmissa on jatkuvasti
kiinnitetty huomiota tutkinnon
joustavuuteen ja liikkuvuuteen
liittyviin kysymyksiin. Miltäs
kuulostaisivat
esimerkiksi
seuraavat - hyvinkin todennäköiset - skenaariot?
• Koulutusohjelman vaihto
onnistuu helposti ilman
uusia pääsykokeita.
• Matematiikan
opinnot
ovat jakautuneet tasaisesti
kolmelle vuodelle.
• Ryhmätyöhön keskittyviä
ja käytännönläheisiä projektikursseja leivotaan tutkintoon sisään.
Kaikkea ei vielä ole täysin lyöty
lukkoon ja keskusteluissa on
ollut esillä muun muassa ajatus ”avoimesta linjasta”, jolle
päässeellä opiskelijalla olisi
vielä huomattavasti suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa
opintoihinsa. Palaset kuitenkin
loksahtelevat yksi kerrallaan ja
vinhaa vauhtia paikalleen.
Juna rullaa vauhdilla, haluatko kyytiin?
Kandiuudistus pistettiin kunnolla liikkeelle kevään loppupuolella, kun sitä valmistelemaan perustettiin työryhmä,
jossa on edustajia niin tek-

niikan korkeakouluista (professoreita ja suunnittelijoita),
opetuksen
kehitysyksiköstä
kuin AYY:ltäkin (allekirjoittanut). Valmistelutyön vauhti
kiihtyy koko ajan, sillä 2013
saapuu todella pian. Todellinen uudistuksen toteutustyö tehdään korkeakouluissa,
joten yhteisistä pelisäännöistä
on päätettävä jo tänä syksynä.
Oman mausteensa soppaan
tuo samaan aikaan toteutettava kauppakorkeakoulun kandiuudistus, jonka kanssa täytyy
varmistaa yhteensopivuus liikkuvuuden mahdollistamiseksi.
Haluatko vaikuttaa opintojesi tulevaisuuteen? Syksyllä
päätettäviin yleisiin suuntaviivoihin pääset vaikuttamaan esimerkiksi saapumalla lokakuun
ensimmäisellä viikolla järjestettävään kandiuudistuksen kickoff –tilaisuuteen, josta lisäinfoa
tulee myöhemmin. Myös allekirjoittanut tai korkeakoulujen vastuuprofessorit voivat
vastailla kysymyksiinne tai ottaa kommenttejanne vastaan.
Vastuuprofessoreina toimivat
Eero Eloranta (Perustieteiden
koulu), Keijo Nikoskinen
(Sähkötekniikan koulu), Juha
Paavola
(Insinööritieteiden
koulu) ja Tapani Vuorinen
(Kemian tekniikan koulu).
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Ensi vuoden puolella valmistelutyö siirtyy korkeakouluihin, jonka jälkeen opiskelijoita
varmasti tarvitaan detaljitason
yksityiskohtien hiomiseen ja
uusien ideoiden kehittämiseen. Kiltasi opintovastaava
sekä koulutusohjelmien opintojen suunnittelijat ovat siinä
vaiheessa parhaiten perillä siitä
missä mennään. Yhteisön osallistuminen valmistelutyöhön
on keskeinen komponentti
uudistuksen onnistumisessa,
joten hyppää kyytiin. Juna ei
vielä ole mennyt!
Mitä tapahtuu killoille?
Kiltojen tulevaisuus kulkee
vahvasti käsi kädessä hakukohteiden määrän kanssa.
Nykyisellään kiltatoiminta rakentuu vahvasti tiettyyn koulutusohjelmaan
päässeiden
uusien opiskelijoiden ympärille.
Yhteisistä
kandiohjelmista
puhuttaessa ja huhujen kierrellessä osa killoista on, osittain aiheestakin, pelännyt tulevaisuutensa puolesta. Nämä
pelot ovat osittain turhia, sillä
on epätodennäköistä, että
tulevaisuudessa hakukohteina
olisivat vain neljä korkeakoulua
geneerisine kandiohjelmineen.
Ensinnäkin,
korkeakoulun
yhteinen kandiohjelma ei ole
sama asia kuin hakukohteet.
On täysin mahdollista, että
yhteinen kandiohjelma tarkoittaa vain osittain yhteisiä opintoja, joiden rinnalla eri hakukohteiden opiskelijat kävisivät
Inkubio

oman aineensa erityisopintoja.
Toiseksi, Aallossa ymmärretään
että monella koulutusohjelmalla on brändiarvoa, jolla saadaan
erittäin kyvykkäitä opiskelijoita,
ja jotka kannattaa siksi pitää
erillisinä hakukohteina.
Toisaalta on myös totta, että
hakukohteiden määrä tulee
todennäköisesti
putoamaan
nykyisestä jonkin verran. Tämä
saattaa vaikuttaa joidenkin kiltojen toimintaan, mutta vielä
on aikaista sanoa missä hakukohteiden yhdistämistä tullaan
tekemään.
Hakukohteiden
määrä on osittain kansallisen tason päätös, joten emme työryhmässä tähän voi kovinkaan
paljon vaikuttaa. Hakukohteita
miettivän työryhmän lausunnon kuulemme syyskuun loppupuolella, jolloin itsekin olen
viisaampi. Tulevat hakukohteet
saattavat tuoda muutoksia
joidenkin kiltojen toimintaan,
mutta vanhan sanonnan uhallakin voisin väittää, että aina
vanhassa vara ei ole parempi.
Uudistuksen kokonaisvaikutus
opiskelijalle tulee siis olemaan
positiivinen. Jos vaakakupissa
painavat sujuvampi, vähemmän
kuormittava, Aalto -liikkuvuuden mahdollistava ja enemmän vapaita opintoja sisältävä
tutkinto tai toisaalta kiltojen
roolin pysyminen täysin samana hamaan tulevaisuuteen,
kumman sinä valitsisit?

Summa summarum
Kandiuudistus
tulee
ja
rytäkällä. Suunnittelu on jo
pitkällä, mutta vasta uudistuksen toteutuksessa punnitaan,
saadaanko sen potentiaalista
kaikki irti. Tulemme tekemään
kaikkemme, ettei uudistus
pysähdy hallinnolliseen vastarintaan, systeemin jäykkyyteen
tai jää muuten vain puolitiehen.
Opetuksen sisältö ei myöskään
saa jäädä rakenteellisen palikkaleikin varjoon. Muutos koskettaa kaikkia ja saattaa vaatia
sopeutumista killoilta, mutta
opiskelijalle nettovaikutus tulee
olemaan positiivinen – vaikkakin sen nyt takaa jo moduulirakenteen poistuminen…
Terveisiä koulutuspolitiikan ihmemaailmasta,
Arjo Laukia
arjo.laukia@ayy.fi
Allekirjoittanut toimii AYY:n hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana ja on erityisesti vastuussa
Aalto-yliopistosta ja tulevasta kandiuudistuksesta. Näiden lisäksi hän
on Aalto-optimisti ja innoissaan
siitä, että opiskelijan elämään on
tulossa konkreettisia parannuksia.
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Brändeistä ja vähän muustakin
Tässä lehdessä toisaalla ylioppilaskunnan
hallituksen
kopokaksikon toinen puolisko
kertoo, että tuloillaan on taas
tutkintouudistus ja juna on jo
vauhdissa. Edellinen tutkin-

nonuudistus tehtiin vuonna
2005, jolloin kaikki ei mennyt ihan putkeen. Erinäiset
yritykset uuden uudistuksen
tekemiseksi TKK:n aikana kuivuivat kasaan, mutta nyt ollaan

aaltomaisesti siirrytty sanoista
tekoihin. Ilokseni voin todeta,
että Inkubion aktiivit ovat
jo hypänneet uudistusjunan
kyytiin ja olleet suorastaan esimerkillisiä keskustelijoita suunnasta päätettäessä.
Kävin
syyskuun
lopussa
muutaman päivän SUNTUtapaamisessa Tallinnan teknillisessä yliopistossa. Osallistujina oli tekniikan opiskelijoita
myös Norjan NTU:sta, Luleån
teknillisestä yliopistosta sekä
Riikan vastaavasta koulusta.
Kuitenkin eri esityksissä ja
keskusteluissa korostui selvästi
yksi asia – Aalto. Vaikka yliopistomme sisäinen uudistus
on vielä alkuvaiheessa, on ulkoinen kuvamme jo todella
vahva. Aallon brändi herättää
kiinnostusta etenkin ulkomailla, eli juuri niillä kentillä, joilla
haluammekin jatkossa kilpailla.
Mitä tekemistä tällä sitten on
Inkubion kanssa? Tutkintouudistuksessa on meneillään
kandidaatintutkintojen uudistus ja yhtenä lopputuloksena
eri kandiohjelmien ja erityisesti hakukohteiden määrä
tekniikan alalla tulee sekä Aallossa että muuallakin maassa
vähenemään. Hakukohteiden
vähentäminen on herättänyt
runsaasti keskustelua niin pro-
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fessorikunnassa kuin kiltojenkin keskuudessa. Kukapa
sitä haluaisi omastaan luopua.
Kuitenkin jo kandiohjelmien
uudistuksen
alkuvaiheessa
tunnistettiin ja tunnustettiin,
että Aallon tekniikan alalla on
muutamia niin sanottuja brändiohjelmia. Näissä ohjelmissa
hakupaine on suuri, sisäänotto
pieni ja sisäänpääsyn pisterajat
korkeita. BioIT on yksi näistä
ohjelmista.
BioIT on yksi Aalto-yliopiston nuorimmista koulutusohjelmista. Tähän asti ohjelma
on myös ollut kaikkea muuta
kuin staattinen ja vakiintunut,
vaan opetussuunnitelma on
elänyt jatkuvasti, kun ohjelmaa on aktiivisella otteella
kehitetty parempaan suuntaan. Tästä eläväisyydestä huolimatta BioIT on onnistunut
luomaan itselleen Aallon sisälle
ja ulkopuolelle vahvan brändin.
Inkubion keväisen opintokyselyn mukaan suurimmalle osalle
uusista inkubiiteista BioIT oli
nimenomaan se yksi ja ainoa
tekijä, jonka takia he päätyivät
tekniikan alalle esimerkiksi
lääketieteellisen tiedekunnan
sijaan.
Kaikeksi
onneksi
hakukohteista tällä hetkellä käytävä
keskustelu näyttäisi siltä, että
Inkubio

BioIT säilyttää oman kohteensa. Voinemme siis luottaa jatkossakin siihen, että Aaltoon
saadaan teidän kaltaisianne, erityisen päteviä ja omaleimaisen
profiilin opiskelijoita.
Aallossa on meneillään tällä
hetkellä monia uudistuksia,
jotka määrittävät yliopistomme
tulevaisuutta. Erityisesti tämä
syksy tulee määrittämään paljolti myös ylioppilaskunnan
suuntaa – syksyn vaaleissa
valitaan ylioppilaskunnalle uusi
edustajisto. Tätä lukiessasi ehdokasasettelu vaaleihin on jo
sulkeutunut. Jos lähdit ehdolle
– onneksi olkoon, loistava
valinta! Jos et, pääset silti vaikuttamaan, kun annat äänesi
vaaleissa. Lisätietoa vaaleista
on AYY:n vaalisivustolla: www.
ayy.fi/vaalit Älä siis arvaa, vaan
äänestä!

löytyy teekkarijaostosta hallinnon
opiskelijaedustajien
kautta ylioppilaskunnan hallitukseen. Lähde rohkeasti mukaan
tekemään jotain unohtumatonta.
Voin luvata, että vuodet kiltatai
ylioppilaskunta-aktiivina
tulevat olemaan opiskeluaikasi
muistettavimpia.
Kiireistä, mutta hauskaa syksyä
toivottaen
Antti Karkola,
Inkubion kiltakummi
Hallituksen jäsen, AYY

Edustajiston lisäksi on myös
aika päättää, ketkä ylioppilaskunnan arkipäivää ensi vuonna
pyörittävät – lokakuussa alkaa
AYY:n uusien toimijoiden rekry! Pidä siis silmällä viikkotiedotuksia, AYY:n nettisivuja ja
FB-profiilia.
Kiinnostaisiko
sinua järjestää ensi vuonna Otaniemen suurimpia bileitä? Tai
lähteä luomaan AYY-kulttuuria? Kiinnostavaako koulutuspolitiikka? Paikkoja tekemiselle
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Hallituskysely

0-3 pistettä
Valitettavasti sinusta ei saa hallituslaista tekemälläkään, hae
vaikka lukemaan kognitiotieteitä
Turun Yliopistoon.

Tiedätkö mikä sinusta tulee isona? Siihen emme voi vastata, mutta ota selvää mikä
sinustaa tulee ensi vuonna tekemällä erittäin tieteellisesti tarkka ja määritelty testi!

2. Tarhassa lempileikkejäni
oli...
a) autot
b) kotileikit
c) piilosilla
d) keinuminen
e) en leikkinyt

1. Lempivärini on...
a) punainen
b) ruskea
c) burgundi
d) siena
e) fuksia

3. Lyijykynäni (ei lyijyn väri)
on väriltään...
a) keltainen
b) punainen
c) musta
d) baby blue
e) en omista lyijäriä

4. Jos olisin supersankari,
supervoimani olisi...
a) kyky parittaa sukkia ällistyttävän nopeasti
b) nähdä kananmunan kypsyysaste rikkomatta kuorta
c) äärimmäinen relaksoituminen yllättävissäkin tilanteissa
d) tunnistaa västäräkin pesä
100 % varmuudella
e) nauraa Pitkiksen vitseille

5. Mikä seuraavista kuvaa sinua
parhaiten?
a) osaan seistä käsilläni
b) napani on ulospäin kääntynyt
c) tiedän, että Sinolia voi juoda,
mutta se ei kannata
d) torstai on siivouspäivä
e) haluan joskus kävellä pingviinien kanssa

Tehtyäsi testin pisteytä
vastauksesi seuraavasti:
a-vastauksista 1 piste
b-vastauksista 3 pistettä
c-vastauksista 5 pistettä
d-vastauksista 6 pistettä
e-vastauksista 7,5 pistettä
Ja sitten tuloksiin.... -->
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3-7,5 pistettä
Luentomuistiinpanosi ovat vertaansa vailla ja pinnasi yltää
kaksi kertaa ekvaattorin ympäri,
sinut on kuin luotu Sihteeriksi.
Sihteerin tehtäviin kuuluu hallitukselle repeilyn ja puheenjohtajan rauhoittelun lisäksi
kirjata
monitehtäväkyvyillään
olennaisia asioita ylös, jotta killan pöytäkirjantarkastajat pysyvät
pöksyissään.
7-10 pistettä
Äänesi on heleä, sormesi sutjakat ja satut vaan olemaan perillä asioista, siksi sinusta tulisikin
oiva Tiedotusmestari. Tiedotusmestarin tehtäviin kuuluvat
viikoittaisen tiedotusspämmin
lähettäminen, killan verkkosivujen hakkerointi ja kiltalehden
ylimpänä diktaattorina toimiminen.
10,5-13 pistettä
Sinulla on enemmän noppia kuin
Vegasin kasinoilla yhteensä ja
muutenkin olet vain aika noheva
tapaus, juuripa siksi Opintomestarina pääsisit toteuttamaan itseäsi juuri oikealla tavalla. Opintomestarina valvot killan etuja
hyvässä, pahassa ja rumassa sekä
yrität varmistaa, että noppia on
jatkossakin jaossa oikeista kursseista oikeita määriä.
13,5 - 16,5 pistettä
Olet niin sisäisesti kuin ulkoisesti tasapainoinen henkilö, jonka
takia sovitkin Sisään-Ulos-mesInkubio

tariksi kuin puolukkahillo pinaattilettujen kanssa. Sisä- ja
ulkomestari hoitaa nimensä
mukaisesti killan sisäisiä asioita,
kuten kiltahuonetta, ja vastaa
sen palveluista ja remontoinnista. “Ulko”-puoleen puolestaan
kuuluu yhteydenpidot muihin
kiltoihin ja järjestöihin, ja esimerkiksi Pohjanhovibileiden,
Rekombionaation sekä Biokeppanan järjestelyt.
17-21 pistettä
Sait oman alan töitä jo ennen
kuin olit opiskelemassa omaa
alaasi ja tiedät kaiken niin yrityksestä kuin suhteista. Selkeä
valinta sinulle onkin Yrityssuhdemestari. Yrityssuhdemestarin
toimenkuvaan kuuluu yrityssuhteiden luominen ja ylläpito.
Yrityssuhdemestari
järjestää
vuosittain excursioita sekä muita yritysaiheisia tapahtumia ja
on mukana järjestämässä vuosittaista Biokeppanaa. Yrityssuhdemestari vastaa lisäksi killan sponsorien hankkimisesta.
21,5-25 pistettä
Tarvitseeko sitä edes sanoa:
raha viihtyy siellä missä sinäkin.
Rahastonhoitaja is just your
destiny. Rahastonhoitajana vastaat killan rahaliikenteestä ja
jäsenrekisteristä, ja pidät huolen että maksut ja laskut tapahtuvat ajallaan.
25,5- 30 pistettä
Bileet ilman sinua ovat kuin
auto ilman pyöriä: harvinaisen
tyhmä ja epätoimiva idea! Synnyit Emännäksi taloon ja
Isännäksi hellan ääreen. Isäntä
ja Emäntä vastaavat valtaosasta
killan tapahtumista Rattoseura
nakkikoneenaan. Toimenku-

vaan kuuluvat niin pöytäliinojen
värien ja saunaillan ruokatarjoilun päättäminen kuin koko
vuoden tapahtumakalenterinkin
luominen. Tekemistä riittää siis
lähes viikoittain. Ilman tekijöitä
ei ole bileitä, ja parhaat bileet
löytyvät tiskin takaa. Työ myös
ehdottomasti palkitsee tekijänsä!
Mikäli intoa ja näkemystä kehittää killan tapahtumia riittää, sopii
IE-pesti kuin nakki silmään. Organisointitaidot ovat eduksi.
30,5- 34,5 pistettä
“Olet tähdet taivaalla, olet vuori
korkeella, joo mä tiedän sen, SÄ oot
Fuksikapteeni!” Kipparina saat
änkeä lusikkaasi vähän joka soppaan, saat ja velvollisuuksiisikin
kuuluu olla kaikkien fuksien isä,
äiti ja haltijakummi. Vastaat siis
killan fuksikasvatuksesta ja tavoitteenasi on nähdä jokainen
fuksi syntyvän Wappuna (jos se
järjestetään) teekkariksi.
35-42 pistettä
Olet karisman, auktoriteetin ja
hyvän tyypin ruumiillistuma,
synnynnäinen johtaja. Omaat siis
kaiken, mitä tarvitaan Inkubion
Puheenjohtajaksi. Kilta on
puheenjohtajalle sydänproteesin
kaltainen elinehto. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on varmistaa,
että proteesin osaset tekevät
saumatonta yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Hänestä kehkeytyykin vuoden aikana alan viimeisimpien
käänteiden asiantuntija. Puheenjohtajalla on myös usein näkemystä proteesinsa jatkokehittämiseksi. Onko eteiskammion
erikoismuovirakenne sittenkin
liian jäykkä?
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Sano “Kyllä!” ihmiskokeille

Kiinnostuitko? Kylmälaboratorion koehenkilöksi pääsee Aivokummit-projektin kautta:
http://neuro.hut.fi/aivokummit/index.html
Myös CBRU hakee vapaaehtoisia koehenkilöitä:
http://www.cbru.helsinki.fi/participation/index.html

Hanna Halme
Opiskelun lisäksi omia aivojaan voi käyttää muuhunkin hyödylliseen – nimittäin tieteen edistämiseen!
Mikä parasta, se on helppoa kuin heinänteko. Moni tutkimusryhmä sekä Helsingin yliopistossa että
Aallossa ottaa mielellään koekaniineikseen terveitä opiskelijoita, ja useimmat maksavat jopa pienen
korvauksen. On kuitenkin hyvä tietää etukäteen, mitä tutkimukset pitävät sisällään. S’napsin toimittaja uhrautui tieteen alttarilla ja testasi viisi erilaista aivotutkimusmenetelmää, joista voit valita jännittävimmät.
Mikä?

Mitä mitataan?

Kuka mittaa?

elektroenkefalografia (EEG)

aivojen sähköisen potentiaalin muutoksia kallon
pinnalta

Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö (CBRU)

funktionaalinen
magneettiresonanssikuvaus (fMRI)

hapekkaan veren osuutta
aivojen eri osissa

diffuusiotensorikuvaus (DTI)

veden diffuusiota hermoratoja pitkin

magnetoenkefalografia (MEG)

aivojen paikallisia magneettikentän muutoksia
kallon pinnalta

transkraniaalinen
magneettistimulaatio (TMS)

ei mitään; tarkoitus on
aiheuttaa aivoihin sähkövirtaa stimuloimalla kallon
pintaa voimakkaalla magneetilla
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Lääketieteellisen tekniikan
ja laskennallisen tieteen
laitos (BECS)

Lääketieteellisen tekniikan
ja laskennallisen tieteen
laitos (BECS)

Kylmälaboratorion aivotutkimusyksikkö (BRU)

Kylmälaboratorion aivotutkimusyksikkö (BRU)

Mitä maksettiin?

Miten?

Millaista?

alkuvalmisteluineen
noin 2 tuntia

Päässäni oli reikäinen elektrodimyssy, jonka reikiin aseteltiin
johtoja. Kuuntelin kuulokkeilla
puhuttuja sanoja ja tavuja katsoen
samalla elokuvaa ilman ääniä

Leffaa katsoessa pysyi mukavasti hereillä ja lisäksi
kokeen puolivälissä tarjottiin kahvia. Kokeen jälkeen tukka oli täynnä elektrodigeeliä, jonka olisi
saanut halutessaan pestä pois paikan päällä.

kaksi leffalippua

reilun tunnin

Makasin magneettikuvausputkessa
kuulokejohdot korvissa ja ylläni
paperinen haalari. Tehtäväni oli katsella lyhyitä elokuvapätkiä edessäni
olevasta pikku ruudusta.

Viihdyttävää! Elokuvaelämyksenä ei silti kummoinen: leffa vaihtui muutaman sekunnin välein ja
tunnelma oli sama kuin kanavasurffaillessa viiden
eri saippuasarjan välillä eli jokseenkin levoton.
MRI-laitteen pirisevään ääneen tottui nopeasti (se
pirinä siis EI kuulu leffan ääniraitaan ;))

muille kuin
BECSin
työntekijöille
20 e/h

5-10 minuuttia,
suoritetaan yleensä jonkin
muun kokeen yhteydessä

Toisen fMRI-kokeen päätteeksi
makoilin MRI-laitteessa hetken
silmät kiinni. Ainoa tehtävä oli olla
nukahtamatta.

DTI:ssä hauskin efekti oli kuvausmasiinan
erikoinen ääni, joka kuulosti sangen huonosti
miksatulta teknomusiikilta

erikseen DTI:stä
ei mitään

n. 1,5 tuntia

Istuin päälaki suuren pömpelin
sisällä ja luin edessäni olevalta ruudulta tekstiä, josta piti vuorotellen
etsiä tiettyjä kirjaimia ja vuorotellen lukea teksti ajatuksella. Välillä
vastailin tekstiä koskeviin kyllä/ei
-kysymyksiin.

Pään pitäminen liikkumatta oli hankalaa, koska orastavan flunssan vuoksi jouduin välillä 36 e, josta
yskimään. Lisäksi valkoista ruutua tuijottaessa verojen jälkeen
silmät väsyivät melko nopeasti. Silmienlepuutus- käteen jäi n. 26 e
taukoja sai kuitenkin pitää kiitettävän usein.

reilu 2 tuntia

Painoin tietokoneen nappuloita sen
mukaan, vilahtiko ruudulla mielestäni punaisia vai vihreitä poikkiviivoja.
Samalla takaraivooni annettiin magneettipulsseja kahdeksikon muotoisella kelalla.

Magneettipulssit tuntuivat pieniltä sähköiskuilta,
mutta eivät lainkaan epämiellyttäviltä. Kokeen
friikein osuus oli alussa, kun näköaivokuoreni sijainti kartoitettiin stimulaatiolla. Oikeaan kohtaan
jysäyttämällä näin silmissäni kirkkaita valonvälähdyksiä

Kuinka kauan?
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36 e, josta
verojen jälkeen
käteen jäi n. 26 e
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Rekombionaatio fuksisilmin
Anna Äimälä
Kuvat: Kyösti Jylhä
Fuksille kaikki on uutta ja ihmeellistä - niin myös Rekombionaatio, joka tänä vuonna sijoittui Nucleuksen kotikentälle, akateemisen elämän keskittymäksikin brändättyyn Aurajoen rantakaupunkiin. Pieni
fuksinne lähti siis tietenkin ennakkoluulottomasti tarkkailemaan teekkarielämää turkulaisittain, vaikka
vielä edellisenä viikonloppuna pari Rekombionaatiokonkaria yrittivätkin kovasti pelotella railakoilla
tarinoilla viime vuodesta, hui! Kokonaisuudessaan meitä uutuudenkiiltäviä inkubiitteja päätyi mukaan
11 hengen porukka, eli ne sekopäät jotka edelleen kuvittelevat pystyvänsä sekä pysymään kärryillä
matematiikassa että harrastamaan jonkinasteista sosiaalista kanssakäymistä.
ki keskittyivät lähinnä
omiin kohelluksiinsa ja
matkatovereiden norjan
kielioppiharjoitukset sun
muut jäivät suurilta osin
huomioimatta.

Uutuudenviehätystä
Nousimme torstaiaamuna bussiin innokkaina ja jännittyneinä,
osa jopa hieman pelonsekaisin
tuntein.
Puheenjohtajamme
kuitenkin lohdutteli, että samalle ajankohdalle somasti
sattuneena Epäonnistumisen
päivänä on täysin oikeutettua lähteä tuohon suomenruotsalaisuuden
pyhättöön,
joka joskus Turkunakin tunnetaan. Mokailulta ei reissulla
tosiaankaan säästytty, mutta
onneksi
kaik-
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Bussimatka sujui rattoisasti tutustuessamme
laatujournalismiin, vanhempiin tieteenharjoittajiin ja tietenkin
kuulemma jo legendaksi
muodostuneeseen
kuskiin Julleen. Unohtaa ei saa myöskään
Jonia, jonka henkilöllisyyttä
Niemessä
viruneet toverimme
jäivät ihmettelemään
lukuisten
kryptisten FB-statusten
jälkeen.
Saavuttuamme perille me pienet
pelokkaat
fuksit
saimme
lähteä ensimmäiselle ihka
oikealle
excullemme,
jossa olo oli kuitenkin
hieman alaston ilman
sitä ihanan lämmittävää tupsulakkia. Arvostukseni tuota unelmiemme
kohdetta
kohtaan muuten kasvoi suuresti, kun
inkubiittien laskiessa

luennon jälkeen suuntasimmekin satamaan ja laivaan. Turkulaisia ja tamperelaisia teekkareita
aikaisemmin kohtaamattomana
minua itseäni jollain tasolla
harmitti, että hyttijako sijoitti
kaikki killat omille käytävil-

valkea(hko)t päähineensä olalle, pitivät muut sen päässään
koko ajan. Itselleni ainakin tuli
erityinen olo, kun meidän lakkia
ei saakaan käyttää ihan milloin
haluaa!
Cruiseilua
Tähän vaiheeseen asti kaikki olivat odotelleet kärsimättöminä
tietoa jatkosta tarkemman aikataulun pysyessä

tarkasti
salattuna, kunnes vihdoin
saimmekin tietää pääsevämme
iha tois puol meree 23h-risteilyllä Tukholmaan. Tästä tulisi
siten aivan oikeasti ensimmäinen ulkomaille suuntautuva Rekombionaatio, eikä pelkästään
piikittelynä turkulaisia kohtaan!
Strategisesti sijoitetun ja täten
hieman hysteerisen TEKin
Synapsi 4/2011

leen, vaikka onneksi meidänkin
käytäväkarnevaaleissamme kävi
muutama hyvin tervetullut
bioneerivierailija. Muutenkin
laivalla oli aivan liian helppo
turvautua vain omaan inkubiittiporukkaan. Tämän
mainittuani voin kuitenkin sanoa, että yllätysristeily oli - joillekin
enemmän kuin toisille
- nautittava ja hauska, ja
omaksi helpotuksekseen
myös
haalarittoman
joukon nesteytyksestään
tiheimmin huolehtiva
jäsen voi paremmin laiInkubio

vassa kuin
maalla:
syyksi
epäiltiin
destruktiivista interferenssiä.
Reissun hyödyllisin osuus eli
kiltojen esitykset oli asetettu
aikatauluun hyvinkin nerokkaasti eli risteilyaamuun kello
kahdeksitoista.
Tuloksena
Inkubiolta puuttui tilaisuudesta muutaman fuksin lisäksi
ainakin vpj ja matkanjohtaja,
eikä itse herra puheenjohtajakaan ilmestynyt paikalle
kuin reiluksi venyneen akateemisen vartin myöhässä
kiireisen
herätyspuhelun
motivoimana. Kiltojen päät
saivat osallistua kemialliseen
tutkimukseen, jossa meidän koulutusohjelmamme
sähköpainotteisuus oli lähes
kokonaan sivuutettu. Onneksi
uskollinen pj yritti tarjota myös
sitä kovasti vaadittua elektroniikkapornoa.

Lisäksi laivalla harrastettiin kovasti kiltarajat ylittävää ryhmäytystä jakamalla rastikierroksen
joukkueet säälimättömän loogisesti, tosin eräässä porukassa
näytti kiertelevän ylimäärä punarusekaan sonnustautuneita
jäseniä aamu-unisten inkubiittien lyöttäydyttyä yhteen.

SvenneBananeja ja Finneihmeitä
Teemamme
suomenruotsalaisuus pääsi täysiin oikeuksiinsa
matkaajien
muuntautuessa vähitellen roolihahmoikseen, jotka vaihtelivat
rakastetuista
lastenkirjojen sankareista erilaisiin purjehtijoihin ja Hankenin
perusmassaan. Tähän
liittyvää
juomalauluperinnettä
vaalittiin
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rantautumisen jälkeen sitseillä,
joilla Otaniemi esitteli ylpeänä
omalaatuista sitsikulttuuriaan
näköjään jo ärsyttävyyteenkin asti, sillä jossain vaiheessa
jouduttiin pyytämään jättämään ne laulujen väliset
siemaisut vähemmälle. Pienet fuksitkin tunsivat itsensä
oikein asiantuntijoiksi, kun
suurin osa bioneerifukseista
ilmoitti olevansa sitsineitsyitä.
Riemukkaana aterianvälisenä
ohjelmanumerona luovutettiin
kiertävä pokaali ja erinäisiä lahjoja, joiden funktiot tosin jäivät
ainakin tälle biofuksille jossain
määrin hämäriksi.

Vanhemmille
opiskelijoille
olikin varmasti jo osa periferisemmistä
Rekombionaatiotovereistamme valmiiksi
tuttuja, mutta meistä ensikertalaisista tuntui välillä hankalalta
lähteä luomaan uusia kontakteja. Reissun myötä saaneistani
FB-kavereista vain yksi ei
opiskellut Otaniemessä, nimittäin se nätti blondi joka koki
sitseillä vieruskaverin velvollisuudekseen täyttää lasiani sillä
petollisella mansikkaliköörillä...
Parin tunnin yöunien ja traditionaalisen hidastahtisen silliksen jälkeen jouduimme
jättämään taaksemme

muut bioteekkarit ja siirtämään
nuokkumisen bussin penkille,
eikä Rekombionaatio vol. 3:n
jälkilöylyihin asti ei selvinnyt
enää kuin kourallinen matkaajia.

Bioskooppi II
Oinas 21.3. -19.4.
Panosta opiskeluun. Ole läsnä keskusteluissa
ja syvennä oppimaasi. Muista varata aikaa
myös itsellesi. Yli seitsemän kuppia kahvia
päivässä ei todennäköisesti ole hyvä idea.
Avainsanat: Aktiivisuus, energia, aloitteellisuus,
äly

Kaiken kaikkiaan retkestämme
kulttuuripääkaupunkiin 2011 jäi
hauskoja muistoja tylsän luennon lämmikkeeksi ja monenlaisia tarinoita kerrottavaksi
muille kateellisille biofukseille.
Ensi vuonna ei teidän todellakaan kannata jäädä rannalle
ruikuttamaan!

Härkä 20.4. -20.5.
Laitat työsi opiskelujesi edelle, yritä kuitenkin
löytää aikaa myös opinnoille, jottet huomaa
olevasi siinä tilanteessa, että kurssitarjottimesi
koostuu työväenopiston kursseista. Rakkausrintamalla on hiljaista, yritä luoda rakkaussuhde tämän periodin kursseihin.
Avainsanat: Juurevuus, uraohjus, materialismi

Kaksoset 21.5. -20.6.
Onnentähtesi auttaa sinua selviytymään tenttiviikosta. Silti saatat tässä jaksossa miettiä alanvaihtoa. Mieti, mitä todella haluat
elämältäsi. Älä jää makaamaan sohvalle, jos
tavoitteenasi on saada jotain sutinaa.
Avainsanat: Nopeus, kommunikointi, kaksijakoisuus

Rapu 21.6. -22.7.
Saat kanssaihmiset hymyilemään ja tuntemaan
heidän olonsa hiukan keveämmäksi. Venus
vaikuttaa planeettojesi kiertokulkuun, tässä
jaksossa sinulla on suurempi todennäköisyys
kuulla rakkaudentunnustus. Yritä kuitenkin
pitää jalat maassa, vaikka tähtimerkkisi onkin
se herkin ja ailahtelevin.
Avainsanat: Koti, hellyys, syli, hoiva
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Leijona 23.7. -22.8.

Jousimies 23.11.-21.12.

Valon määrän väheneminen vaikuttaa mielialaasi. Yritä piristää itseäsi esimerkiksi musiikin
avulla. Leijonat rakastavat huomiota ja joskus
olet niin kiireinen saamaan huomion itseesi,
ettet pysty keskittymään luentoihin. Jotkut kurssikavereistasi turhautuvat ainaiseen
tarpeeseesi olla ryhmän johtaja.
Avainsanat: Näyttävyys, estradit, luovuus, ylpeys

Sinulla on tapana lykätä asioita viime tinkaan,
varsinkin, kun kyseessä ovat harkkatyöt. Yritä
muuttaa tapojasi, ja tehdä joka päivä edes
vähän jotain opiskelujen eteen, jottei kaikkea tarvitsisi tehdä viime tingassa. Venus astuu sisään kommunikaatiohuoneeseesi, mikä
mahdollistaa sen, että sinun on helpompi
avautua tunteistasi muille ihmisille. Matkakuume vaivaa sinua.
Avainsanat: Matkat, valloittavuus

Neitsyt 23.8. -22.9.

Kauris 22.12.-19.1.

Tapaat paljon uusia, mielenkiintoisia ihmisiä.
Lähdet loppusyksystä yllättävälle matkalle.
Mikäli olet töissä, saat kiitosta työstäsi ylemmältä taholta. Rakkauselämässäsi luo tällä jaksolla vain kevyi-tä suhteita.
Avainsanat: Tutkijuus, analysointi, kriittisyys

”Kuinka tämä kurssi auttaa minua tienaamaan
enemmän rahaa?”, on kysymys, jonka kysyt
itseltäsi ennen jokaista kurssia. Onkin yllätys, ettei pääaineesi ole Tutalla. Luot tapasi
mukaan tällä jaksolla uusia kontakteja, jotka
auttavat sinua eteenpäin. Yritä löytää aikaa
sukulaisillesi.
Avainsanat: Organisointi, kunnianhimo, laki,
järjestys

Vaaka 23.9. -23.10.

Vesimies 20.1.-19.2.

Opiskelijana yrität ylläpitää opiskeluissasi samanlaista tasapainoa kuin kaikilla muillakin
elämäsi osa-alueilla. Huomaat kuitenkin, että
ajatteleminen on raskasta, yllättävän raskasta.
Älä tee kuitenkaan kaikkea yksin vaan anna
myös ryhmätoveriesi tehdä osansa. Rakkaimpasi ärsyyntyy turhamaisuudestasi.
Avainsanat: Esteettisyys, sosiaalisuus, juhlat

Vilkkaan mielikuvituksesi takia sinun on
vaikea keskittyä opiskeluun. Jos pystyisit
luomaan mielikuvituksellesi jonkin järkevän
struktuurin, voisit käyttää sitä tehokkaana
muistina. Joudut taloudelliseen ahdinkoon,
muista kuitenkin pysyä tyynenä. Asioilla on
tapana järjestyä.
Avainsanat: Yksilöllisyys, vapaus, jännittävyys,
humaanisuus

Skorpioni 24.10. -22.11.

Kalat 20.2.-20.3.

Olet intohimoinen niitä asioita kohtaan, joista
todella pidät. Se näkyy varsinkin opiskeluissasi; jos jokin kurssi kiinnostaa sinua, opit
materiaalin helposti. Harmi, ettei tämä päde
suurimpaan osaan kursseistasi. Ryhmätöitä
tehdessä sinulla on tapana valita ryhmääsi kaikista viehättävimmät ihmiset ja käyttää suurin
osa ajasta heidän kanssa flirttailuun.
Avainsanat: Voima, vahvuus, karisma

Planeettojen negatiivinen vaikutus näkyy tänä
syksynä. Mutta ei hätää! Kaivat varastostasi
vanhat tietokonepelisi. Saat ne kaikki toimimaan! Kaikkein tärkein tutkimus ei aina ole
sitä loistokkainta. Tämän faktan tietäminen
ei tosin auta sinua, koska oma tutkimuksesi ei
ole loistokkainta eikä relevanteinta.
Avainsanat: Herkkyys, haavoittuvuus,
tunteellisuus, taide
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BIO-HUR ei jättänyt ketään kylmäksi Otatarhan ajoissa - kummassakaan sarjassa.
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tekniikan kandidaatti
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diplomi-insinööri

Susanna Lampo,
tekniikan kandidaatti

Eero Huotilainen,
diplomi-insinööri

Micke Lindh,
tekniikan kandidaatti
Timo Romppanen,
tekniikan kandidaatti
Tommi Vatanen,
tekniikan kandidaatti

