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1. Raati päätti kaksimielisesti hyväksyä hakemuksen

2. Ei mitään peräplugeja

3. Löydettiin Lauran kaa et killan eniten panoja on tapahtunut 27.9.

4. Oon itse asiassa menossa töihin ni ei tarvi sinne käskeä

5. Halusin vaan nähä kun fuksit poraa syvemmälle kun koskaan

6. Puristaminen tai hierominenki johtais samaan

7. Mut riittääks 5min tuleminen koko Smökin lainehtimiseen?

8. Oisko eka kuuntelemaan dj settii ja sit jos se ei oo kivaa niin sit lusikointii?

9. Se ois sitten vissiin ulostus case

10. Hei voidaanks ostaa ny skumppaa sil ylimääräsel paril tonnil

11. Onko lusikka ees lusikka jos siinä ei oo kahtatoista ihmistä?

12. Tän raadin nimi on kuolaati, mitä helvettiä täällä ollaan jos ei sit thirstejä

13. Seksi >= matikka, ja yhtäsuuruus tapahtuu vaan kun on noi fk x inkubio sitsit ”:D”

A. Aapo

B. Anna

C. Annamaria

D. Antti

E. Brax

F. Helmi

G. Jaakko

H. Laura

I. Leevi

J. Martti

K. Mertsibot

L. Södis

M. Veikka

Yhdistä lause sanojaansa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3. Kuka sanoi näin? - Kuolaati edition
Joukossa on yksi jokeri, joka on tullut samassa chätissä olevan 
Mertsibotin suusta.

Tämä vuoden viimeinen puhispalsta on useina vuosina sisältänyt jotain söpöä ja kliseistä 
siitä, miten vuosi meni niin nopeasti ja hanskat tippuvat seuraaville innokkaille tekijöille. 
Vaikka minäkin lähestyin tämän palstan kirjoittamista samoilla suunitelmilla, halusin kuitenkin 
ikuistaa tähän hauskalla tavalla raadin henkeä. Porukan kutsuminen raadiksi tuntuu kylläkin 
tässä kohtaa aivan liian viralliselta, sillä monien edellisten raatien tapaan raadista muotoutuu 
yhteisen tekemisen kautta oma kaveriporukka - vuoden 2021 kokoonpanosta Kuolaati. 

Tämä kaveriporukka on monille se mitä raatikokemuksen lisäksi vuoden jälkeen jää käteen. 
Itse olen innoissani siitä, mitä kaikkea tällä porukalla vielä keksitään tehdä. Alta löytyykin 
kolme hauskaa ja lyhyttä tehtävää liittyen kuolaatiin. Lopuksi tahtoisin vielä pahoitella koko 
kuolaatin puolesta alla olevista lausahduksista syntyviä mielikuvia.

1. Mikä väitteistä on epätosi?
a. Kuolaati on tekemässä itsestään 

alastonkalenterin.

b. Kaikki Kuolaatista ovat olleet samassa 
lusikassa samaan aikaan.

c. Erään raadin kokouksen aikana on kellotettu.

2. Mikä näistä päivänvaloa 
näkemättömiästä tapahtumiasta ei ole 
ollut Kuolaatin harkinnassa järjestää?
a. Kaljakellunta Otarannassa keskitalvella 

(Laajalahden ollessa jäässä)

b. Excursio Silja Linen karaokeisännän pestiin

c. Lumimaistelu

Puhispalsta – Parhaita paloja
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Kvanti has collected the following list of interesting courses and other 
opportunities in sustainability and environment. Aalto and University of 
Helsinki have multiple courses and minors related to sustainability that 
Aalto students can register either directly in Sisu, take freely as MOOC or 
study using the flexible study right  (JOO). With a small fee many courses 
can be also taken through Open universities.

In general, we recommend Master level courses over Bachelor’s level, as 
they are better-organized and have more valuable content. While one can 
easily gather good knowledge of climate and other issues from the media, 
these courses give a deeper view into the topics and provide a place to 
discuss with other professional people enthusiastic about the topics.

While sustainability might often be separated to its own courses or hack-
athons, keep in mind that in reality sustainability is not apart from other 
fields. By having a better knowledge in it increases your ability to recog-
nize and solve sustainability issues in any work.

Want to learn about urgent sustainability issues such as climate 
change and biodiversity loss?

Want to focus your work on something impactful?

Want to do something meaningful instead of
optimizing food courier routes?

Sustainability 
COURSES

Kvantti_4_2021_SustainabilityCourses_2.indd   2 5.12.2021   12.57
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University of Helsinki
University of Helsinki has a wide variety of free MOOC courses available to 
everyone. These courses do not have requirements for prior knowledge. More 
standardly organized courses from the University of Helsinki, e.g. in Environ-
mental Sciences, may require further enthusiasm for example in biology or 
atmospheric sciences.

Sustainability 
Climate University

Climate University is a novel project by multiple universities in Finland. The 
courses are suitable for all university students and contain multidisciplinary pro-
ject works with people from other schools. Check the full list of courses available 
in both Finnish and English at climateuniversity.fi. If the courses are not available 
via Aalto, check the Helsinki University MOOC website.

Top picks
    Climate.Now

Basics of climate changes as physical phenomenon and introduction to its ef-
fects and mitigation. FI/ENG 2-5 ECTS

    SystemsChange.Now
Systems thinking theory and applying it to analyze sustainability issues. The 
exercises introduce modelling forest ecosystems and global climate. Analyzing 
the effects of climate change on people and society including climate negotiation 
simulation. ENG 3-5 ECTS

    
Examples of other courses    

Statistical tools for climate and atmospheric science
Leadership for sustainable change

Top picks
    Ympäristötaloustieteen johdantokurssi (MOOC)

Introduction to environmental economics and the guiding tools of environmental 
decision making by the gentle-voiced Markku Ollikainen. Introduces the European 
Emission Trading System in addition to other case examples. FI, 3 ECTS

    The University of Helsinki Sustainability Course
Novel course for everyone interested in different sustainability issues. Introduction 
to e.g. Sustainable economics, food systems and urban development. ENG, 3 
ECTS 

Examples of other MOOCs — mooc.helsinki.fi 
Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen (MOOC)
Klimatologian perusteet (MOOC)

Kvantti_4_2021_SustainabilityCourses_2.indd   3 5.12.2021   12.57
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Interesting picks
Business:
Energy Business and Innovation
Sustainability in Business
Climate Change Strategy and Negotiations 
Sustainable Entrepreneurship

Engineering:
Water and People in a Changing World
Systems Thinking for Designing Sustainable Living Environments
State of the World and Development

Did you know that Aalto offers Sustainable Global Technologies Studio, where 
students travel to other side of the world to solve real issues with local people?

For those who want to get really deep into sustainable development, Aalto 
offers a master degree programme in Creative Sustainability that brings 
together design, business and engineering students. Some courses may 
require applying to them if taken individually.

Creative Sustainability

Tip: School of Business also has a variety of courses related to sustain-
ability! Master Programme in Water and Environmental Engineering also 
provides courses with even deeper technical knowledge.

For those interested more in sustainable urban planning and transporta-
tion, the major in Spatial Planning and Transportation Engineering pro-
vides possibilities.

For those interested more in design, some courses in University Wide Arts 
Studies (Aalto UWAS) have themes in sustainability too.

Kvantti_4_2021_SustainabilityCourses_2.indd   4 5.12.2021   12.57
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Keep your eyes open! There are sometimes once-in-a-studylife oppor-
tunities available in special courses. Good places to spot these are 
weekly mails of Guild of Physics and the student union or mailing lists 
of e.g. Systems Analysis Laboratory.
 
Interested in hackathons? Check out interesting hackathons from 
Helsinki Think Company! There has been some other sustainability  
related hackathons also, so take a look also what kind of events Aalto 
Ventures Program and Aalto ES have to offer.

Freely translates to “An interdisciplinary set of environmental studies”. This 
is a study unit offered by University of Helsinki. There are dozens of environ-
ment related courses from different faculties, which the students can almost 
freely choose: there is one mandatory course, and the student must take at 
least one course of human sciences and one of natural sciences. The cours-
es that I picked were related to environmental economics and politics, and 
the physical and biological nature of climate change and other ecocatastro-
phes.

My top picks
FYS2074 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset
Goes through the physics of climate and climate change. Introduces different 
feedbacks that have an effect on climate change, and what uncertainty factors 
are related to them.

Yet-207 Ympäristöpolitiikka Suomessa ja EU:ssa
A lecture course about environmental politics in Finland and European Union. 
Each lecture has a different expert that gives a lecture from their own field. My 
personal favourite was one that talked about circular economy: what it is and 
how the EU intends to support the transition to a circular economy.

Monitieteinen ympäristöopin
 Kokonaisuus

Kvantti_4_2021_SustainabilityCourses_2.indd   5 5.12.2021   12.57
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Kvantti

The Courses You Need to Finally 
Graduate
Are you having a hard time getting all the credits you need? Did you de-
cide to drop a course last minute and now need to find a replacement? 
Are you 1 credit away from graduating? Worry not, we’ve got you  
covered! Here is a list of a few small-ish courses that might help you out. 

UWAS-C0071 - English 
Horses and Built Environment 

Do you love horses? Or do you think horses are terrifying? In 
either case this course might be for you: either you’ll get to  
enjoy working with our furry friends or get a chance to over-
come your fears! Make sure you gear up appropriately as the 
majority of the course takes place outside. (Pro tip: look up 
other UWAS courses as well)

DOM-E5130 - English 
Quantum Games 

You know how “quantum” is always used to explain sci-fi logic 
in movies? Now you can do that too! In the quantum games 
course you’ll get a chance to create a game of your own, either 
about quantum computers or on a quantum computer - why 
not both! The credits you get are based on the amount of effort 
and time you put in the course, so you can fill a bigger chunk 
of missing credits with the course if you so wish to. 

3
cr

3-9
cr

0-5

Pass/
Fail

Timeline Study Calendar

HELP I NEED CREDITS

kvantti21IVcourses.indd   2 6.12.2021   18.23.11
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CS-CV0003 - Finnish 
Sosiaalisen median ilmiöt  

This six-lecture course is perfect for you if you want to learn 
more about how social media works! It offers a look into many 
different aspects of social media, such as algorithms, mar- 
keting and addiction. Specialists in different fields each have 
their own lecture about their specific topic. The course is  
organized fully online so you can do it whenever you want, 
however fast you want. 

CS-AJ0040 - Finnish  
FITech 101: Mobiilisovellukset ja 
niiden luominen 

If you’re dreaming about being the one to make the next  
Flappy-bird or the next TikTok, this course might be for you: 
it can give you an introduction to the world of creating mobile 
apps and introducing you to its basic topics. By the end of it 
you might be able to make your first mobile app yourself! (Pro 
tip: look up other FItech courses on their website) 

ENG-A1009 - English 
Practical Work Training with 3D-printers   

Did you see someone 3D print a “Dwayne the Rocktopus”  
(seriously google it) and now want to try your hand at it? This 
one credit course will show you the ropes of how to actually 
make that happen and give you the needed tools and  
knowledge to use the 3D printers available at Aalto.

2
cr

1
cr

2
cr

Pass/
Fail

Pass/
Fail

Pass/
Fail

My Profile Search

kvantti21IVcourses.indd   3 6.12.2021   18.23.11
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Kvantin 
käyrä-
katalogi

Mikä tekee käyrien ja pintojen matematiikasta mielenkiintoisia? Mikä motivoi 
käyrien ja pintojen geometrian opiskelua?  
Käyrät ja pinnat ovat aika konkreettisia olioita, joihin matemaattisen teorian mie-
lekkyyttä voi aika usein myös testata. Matematiikan erilaiset visualisoinnit ovat aika 
hyviä motivaattoreita! Käyrien teorian kautta pääsee myös käsiksi luokittelutuloksiin, 
jotka kelpaavat mainioiksi esimerkeiksi  matematiikan pyrkimyksistä.

Miksi juuri sileys tekee käyristä ja pinnoista matemaattisesti helpommin lähestyt-
täviä? 
Riittävät sileysoletukset mahdollistavat tehokkaan kalkyylin, jolla klassinen differenti-
aaligeometria toimii. Matematiikan universaalista luonteesta ehkä kertoo jotakin se, 
että esimerkiksi stokastiikan ja diskreetin matematiikan keinoin saadaan aivan erilai-
silla tekniikoilla analogisia tuloksia. 

Kuinka matematiikka voi olla hauskaa vakavaa ja samanaikaisesti? Kuinka itse 
ylläpidät tasapainoa leikillisyyden ja täsmällisyyden välillä työssäsi? 
Einsteinin väitetään sanoneen, että leikki on tutkimisen korkein muoto. Sitä olen 
yrittänyt pitää yllä kaikissa toimissani. Uteliaisuus ja avoin mieli ovat tässä aika hyviä 
työkaluja.

Syksyllä luennoitiin jälleen differentiaaligeometriaan johdatte-
leva kurssi käyrät ja pinnat (MS-C1530). Tason käyrät sisältävät paitsi 

hienostunutta matematiikkaa, ovat ne myös visuaalisesti kauniita. Geomet-
riaan liittyykin paljon intuitiivista ja kuvallista ajattelua ja päättelyä. Saattaa 
vaikuttaa yllättävältä, mutta monelle arjestakin tutuille muodoille, kuten 
vaikkapa sydämelle, voidaan antaa matemaattinen muotoilu. Tällaisista 
on tähän kasattuna muutama esimerkki. Tämä katalogi antaa toivottavasti 
visuaalista intuitiota ja herättää kiinnostusta käyrien matematiikkaa koh-
taan. Haastattelimme myös Kirsiä lyhyesti ja ohessa on hänen ajatuksiaan.

Matematiikkaa pidetään usein puhtaasti loogisena päättelynä, vailla intuitiivisia 
tulkintoja. Toisaalta geometria on monilta osin intuitiivista, visuaalista ja jopa tai-
teellista. Onko tässä ristiriita?  
Molempia tietysti tarvitaan. Esimerkiksi kompleksianalyysi olisi jäänyt kokonaan keksi-
mättä, jos ei olisi hoksattu, että kompleksiluku on piste tasossa.  Asia sivuutetaan pe-
ruskursseilla usein itsestäänselvyytenä, vaikka ihmiskunnalta kesti yli 150 vuotta löytää 
tämä intuitiivinen tulkinta! Matematiikka ei muuten automaattisesti muutu taiteeksi, 
kun siitä tehdään visualisointi. Taide edellyttää aina jonkin uuden tason löytämistä. 
Taiteellisen tutkimuksen keinoin voi kyllä löytää uutta matematiikkaa, mutta se on jo 
pidemmän jutun aihe.

Millaisia haasteita liittyy matematiikan opettamiseen ja kuinka itse pyrit näihin 
vastaamaan? 
Suurin haaste on riittävän ajan puute. Laajoja kokonaisuuksia pitäisi pystyä ymmär-
rettävästi kattamaan lyhyillä kursseilla. Yritän tasapainoilla yleisten matemaattisten 
ideoiden esittämisen ja yksityiskohtaisen todistamisen välillä. 

Mikä on parasta yliopistolehtorin työssä? 
Ihanat tiedonjanoiset opiskelijat tietenkin!

Suosikki tasokäyräsi?
En nyt osaa varsinaista suosikkikäyrää sanoa, mutta leikin hiljattain fysiikan opiskeli-
ja Mikael Tuokkolan tekemällä kivalla ohjelmalla, joka piirtää tasokäyrän annetulla 
kaarevuusfunktiolla. Kaarevuus on tässä funktio x*tan(x). Annan käyrälle nimeksi ’Eu-
lerin tanssi’, koska siinä iloisesti toistuu Eulerin spiraalina tunnettu käyrä, jonka kaare-
vuusfunktio on identtinen kuvaus.

Eulerin tanssi Eulerin spiraali
12
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MALTAN RISTI

GOURSATIN KÄYRÄ

ASTROIDI

TORPEDOKÄYRÄ BERNOULLIN 
LEMNISKAATTI RAPHAEL 

LAPORTEN SYDÄN

HABENICHTIN KVADREFOILI

L. SAUTERAUN PERHONEN 

Käyrille annetuissa parametrisointeihin liittyville vakioille on valittu 
lukuarvot. Lisää tietoa ja visualisointeja käyristä ja pinnoista voi löytää 

osoitteesta https://mathcurve.com/
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Leipää juurta jaksaen
Leivän tekeminen on pohjimmiltaan helppoa. 

Siihen tarvitaan vain vettä, jauhoja ja hiivaa. 

Oikeasti hiivaakaan ei tarvitse olla, sillä sen 

voi kasvattaa itse vedestä ja jauhoista. Nii-

tä sekoitetaan noin 1:1 ja annetaan käydä. 

Välillä lisätään taas saman verran jauhoja 

ja vettä. Näin kasvatettua hiiva- ja bakteeri-

kantaa kutsutaan leivän tai taikinan juureksi 

tai makunsa mukaan hapanjuureksi. Se on 

leivän leipomisen vanhimpia perinteitä. Juu-

resta käytetään aina osa leivontaan ja jäljelle 

jäänyttä osaa ruokitaan seuraavaa kertaa 

varten. Täten juuri voi pysyä hengissä vuo-

sikausia. Vanhetessaan juuri vain paranee. 

Juurella voi leipoa myös mitä tahansa muuta 

kohotusta tarvitsevaa pizzataikinasta crois-

santteihin. 

Leivän sielu purkissa

Keittiön tunnelma kohoaa 
taikinan mukana

Leipäteksti jatkuu 
seuraavalla sivulla

Hapanjuuri.indd   2 30.11.2021   18.28.57

19



Onko näin monimutkainen prosessi 

tarpeen? Ei välttämättä, hyvää it-

setehtyä leipää saa helpomminkin. 

Mutta hauska harrastus se on, ja joka 

kerta oppii jotain uutta. 

Erilaisten tekniikoiden lisäksi vaih-

telua leivontaan saa lisäämällä tai-

kinaan muitakin ainesosia. Jauhoja 

voi vaihdella eri viljalajien kesken ja 

korvata osan täysjyväjauhoilla, leseil-

lä tai lastuilla. Taikinan joukkoon voi 

raastaa juureksia tai lisätä pähkinöi-

tä, siemeniä, kuivattuja marjoja ja he-

delmiä, hunajaa tai yrttejä. Veden voi 

korvata esimerkiksi mehulla, maidol-

la, piimällä tai oluella. Leipätyyppejä-

kin on paljon erilaisia, kuten ciabatta, 

focaccia, khachapuri ja patonki. 

Internet on täynnä ohjeita juuren 

kasvattamiseen ja sillä leivontaan. 

Upota siis kätesi taikinaan ja nauti 

tuoreen leivän tuoksusta!

Juurikin niin.
Vaikka ainesosat ovat yksinkertaiset, 

on itse leipominen mitä moninaisem-

paa. Yksinkertaisen ääripään leipuri se-

koittaa ainesosat, antaa taikinan koho-

ta, pyörittää siitä limpun ja paistaa sen. 

Toisen ääripään leipuri aloittaa auto-

lyysi-tekniikalla eli jauhojen kastelulla, 

jossa vesi imeytyy jauhoihin ja sitko 

eli gluteiini alkaa kehittyä ja taikinas-

ta tulee joustava. Suola lisätään vasta 

lopuksi, sillä se jäykistää sitkoa. Vaihto-

ehtoisesti sitkoa kehitetään vaivaamal-

la taikinaa ja toistamalla erilaisia tait-

teluita muutaman kerran noin puolen 

tunnin välein. Taikina kohotetaan yön 

yli tietyssä lämpötilassa, sitten muo-

toillaan leiviksi ja laitetaan kohotusko-

riin nousemaan toisen kerran. Lopulta 

leipä kumotaan korista pellille tai pais-

toastiaan ja pintaan tehdään koristeel-

liset viillot. Leipä laitetaan kuumaan 

uuniin ja alemmalle tasolle metallias-

tiaan kaadetaan hieman vettä. Kun lei-

välle heittää löylyä tällä tavalla, ei kuori 

ala muodostumaan ihan heti ja leipä 

ehtii kohota vielä vähän lisää. Paistami-

sen jälkeen leipuri nostaa leivän ritilälle 

ja malttaa odottaa että leipä jäähtyy 

ennen sen leikkaamista. 
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Viimeisinä vuosina (myös koronan aikana) 
Fyysikoita on opiskellut ympäri maailmaa 
vaihto-opintojen parissa. Aalto-yliopiston 
vaihtotietopankin perusteella pelkästään 
perustieteiden korkeakoulun vaihtomaita 
on yli 50, joissa monissa useita eri 
vaihtoyliopistoja.  Mikäli vaihdossa tekee 
esimerkiksi sivuaineen sähkötekniikasta,
niin vaihtoehtoja on vielä enemmän!

Vaihtohaun häämöttäessä jo nurkan takana 
päätti Kvantin toimitus haastatella maailmaa 
nähneitä kiltalaisia, joista osa on tälläkin 

hetkellä viettämässä vaihtovuottaan! 

             
       

     
     

    
    

  FK
 W

ORLDWIDE
TARINOITA JA TIETOA VAIHTO-OPISKELUSTA

Lisäksi kokosimme tiedonjanoa 
helpottamaan tärkeimmät tärpit 

vaihtohakuun liittyen!
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opias, fyssa Namibia University of Science 
and Technolgy: tietotekniikka

Minulle ei ollut lainkaan selvää että aion lähteä jossain 
vaiheessa opintojani vaihtoon. Ennen mittaa kiinnostus 

kuitenkin heräsi ja päätös lähteä vaihtoon oli ehdottomasti 
oikea. 
  Vaihtoajankohta pandemian aikana toi oman 
mausteensa kokemukseen. Lähdin vaihtoon yhtä aikaa 
tyttöystäväni kanssa, ja aluksi koko yliopistossa ei ollut 
yhtäkään vaihto-opiskelijaa meidän lisäksi. Pari viikkoa 
meidän saapumisen jälkeen sinne saapui kuitenkin kaksi 

opiskelijaa Saksasta, eli pääsimme lopulta tekemään sitä 
sun tätä myös pienellä vaihtariporukalla.

  Vaikka ehdimme vaihdon aikana käydä 
matkustelemassa Namibiassa, ikimuistoisimmat hetket 

tulivat varmaan kotona opiskelijakommuunin ruokapöydän 
ääressä. Pystyimme juttelemaan melkein mistä vain maan ja taivaan 

väliltä ja se oli ehdottomasti paras kanava tutustua paikalliseen 
kulttuuriin ja myös toisinpäin. Silloin tällöin joku saattoi tulla myös 
melko spontaanisti käymään ja tavallisesta tiistaista tuli ikimuistoinen 
grilli-ilta.

 Kevät 2021
kolmannen opintovuoden 

jälkeen



Jere, fyssa

            
      

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
      

 Miina, systis/matikka 
Jo opintoni aloittaessani tiesin, että haluan päästä päästä vaihtoon 

jonakin vuonna. Ensimmäisen vuoden syksyllä tiesin, että 
vaihtovuonna haluan oppia jonkin vieraan kielen ja ilmaston 

tulisi olla shortsiystävällinen.
 Erasmus järjestää jatkuvasti kaikenlaista tapahtumaa ja 
halutessaan joka päivälle kyllä löytyy tekemistä. Bileitä on 
joka päivä ja reissuja järjestetään lähes viikoittain. Lisäksi 
erilaisia harrastusryhmiä perustettiin nopeasti lukuisia. 
Itse olen käynyt esimerkiksi muutaman kerran viikossa 
pelaamassa sekä beach volleyta, tennistä, pokeria että 

shakkia. Pelailun lomassa myös kavereiden hankkiminen on 
luontaisaa.

 Toistaiseksi ikimuistoisin hetki on ehdottomasti El Clasico, 
jonka kävimme kavereidemme kanssa katsomassa. Tunnelma 

ennen peliä ja pelin aikana oli melkoisen uskomaton ja siinä sai 
kyllä suomipoika olla ihmeissään. Ehdottomasti yksi hienoimmista 
urheilukokemuksistani koskaan.
 Vaihto on tarjonnut minulle kokemuksia, mitä en 
kotosuomessa olisi ikinä päässyt kokemaan. Suurin rikkaus on 
ehdottomasti kaikki uudet ihmiset, joihin on päässyt tutustumaan. 
Lisäksi englantini on kehittynyt paljon, mistä on luonnollisesti paljon 
hyötyä tulevaisuudessa.

Barcelona, Universitat politecnica de 
catalunya 

2021 
3. vuoden syksy

Montréal on todella upea ja eloisa kaupunki, ja 
pohjoisamerikkalaiseksi kaupungiksi yllättävän 
eurooppalainen. Talvella kävin melkein joka 
viikonloppu jossain ulkoilemassa, sillä löysin netin kautta 
järjestöjä, joilta sai ostettua kuljetuksen ja pääsyliput sekä 
välinevuokran kansallispuistoon tai laskettelukeskukseen. 
Yliopistolla kurssit olivat pääosin hyviä ja mielenkiintoisia 
ja yliopistolla asiat toimivat suhteellisen hyvin.
 Kirjoitin suhteellisen sujuvaa ranskaa 
lähtiessäni Kanadaan. Puhuin usein englantia 
asioidessani koulun ulkopuolella, koska se oli 
helpompaa, mutta koulunkäynti ja kaverisuhteet 
olivat täysin ranskaksi. Kaiken kaikkiaan Québecin 
kulttuurisekoitus on minusta mielettömän 
kiinnostava ja tunsin itseni hyväksytyksi ja 
tervetulleeksi, mitä tahansa kieltä puhuinkin. 
 Koronaviruspandemia vaikutti niin 
koulunkäyntiini kuin asumistilanteeseeni, mutta jäin 
Montréaliin tilanteen ollessa siellä rauhallinen ja koska 
viihdyin siellä niin hyvin. Vaikka tämä muuttikin paljon 
suunnitelmiani ja monta asiaa peruuntui tai jäi tekemättä, 
vaihtoni oli hyvä kokemus ja etenkin ensimmäiset kaksi 
kuukautta olivat yhdet elämäni parhaista.

Kanada, Polytecnique Montréal

Kevät 2021, 3. opintovuosi
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 Miina, systis/matikka 

Jo opintoni aloittaessani tiesin, että haluan päästä päästä vaihtoon 
jonakin vuonna. Ensimmäisen vuoden syksyllä tiesin, että 

vaihtovuonna haluan oppia jonkin vieraan kielen ja ilmaston 
tulisi olla shortsiystävällinen.

 Erasmus järjestää jatkuvasti kaikenlaista tapahtumaa ja 
halutessaan joka päivälle kyllä löytyy tekemistä. Bileitä on 
joka päivä ja reissuja järjestetään lähes viikoittain. Lisäksi 
erilaisia harrastusryhmiä perustettiin nopeasti lukuisia. 
Itse olen käynyt esimerkiksi muutaman kerran viikossa 
pelaamassa sekä beach volleyta, tennistä, pokeria että 

shakkia. Pelailun lomassa myös kavereiden hankkiminen on 
luontaisaa.

 Toistaiseksi ikimuistoisin hetki on ehdottomasti El Clasico, 
jonka kävimme kavereidemme kanssa katsomassa. Tunnelma 

ennen peliä ja pelin aikana oli melkoisen uskomaton ja siinä sai 
kyllä suomipoika olla ihmeissään. Ehdottomasti yksi hienoimmista 
urheilukokemuksistani koskaan.
 Vaihto on tarjonnut minulle kokemuksia, mitä en 
kotosuomessa olisi ikinä päässyt kokemaan. Suurin rikkaus on 
ehdottomasti kaikki uudet ihmiset, joihin on päässyt tutustumaan. 
Lisäksi englantini on kehittynyt paljon, mistä on luonnollisesti paljon 
hyötyä tulevaisuudessa.

Barcelona, Universitat politecnica de 
catalunya 

2021 
3. vuoden syksy

Montréal on todella upea ja eloisa kaupunki, ja 
pohjoisamerikkalaiseksi kaupungiksi yllättävän 
eurooppalainen. Talvella kävin melkein joka 
viikonloppu jossain ulkoilemassa, sillä löysin netin kautta 
järjestöjä, joilta sai ostettua kuljetuksen ja pääsyliput sekä 
välinevuokran kansallispuistoon tai laskettelukeskukseen. 
Yliopistolla kurssit olivat pääosin hyviä ja mielenkiintoisia 
ja yliopistolla asiat toimivat suhteellisen hyvin.
 Kirjoitin suhteellisen sujuvaa ranskaa 
lähtiessäni Kanadaan. Puhuin usein englantia 
asioidessani koulun ulkopuolella, koska se oli 
helpompaa, mutta koulunkäynti ja kaverisuhteet 
olivat täysin ranskaksi. Kaiken kaikkiaan Québecin 
kulttuurisekoitus on minusta mielettömän 
kiinnostava ja tunsin itseni hyväksytyksi ja 
tervetulleeksi, mitä tahansa kieltä puhuinkin. 
 Koronaviruspandemia vaikutti niin 
koulunkäyntiini kuin asumistilanteeseeni, mutta jäin 
Montréaliin tilanteen ollessa siellä rauhallinen ja koska 
viihdyin siellä niin hyvin. Vaikka tämä muuttikin paljon 
suunnitelmiani ja monta asiaa peruuntui tai jäi tekemättä, 
vaihtoni oli hyvä kokemus ja etenkin ensimmäiset kaksi 
kuukautta olivat yhdet elämäni parhaista.

Kanada, Polytecnique Montréal

Kevät 2021, 3. opintovuosi

 Vaihtokohteeni halusin olevan jossain Eurooppaa 
kauempana ja jossa opinnot eivät olisi englanniksi. Siten 
joku Latinalaisen Amerikan maista vaikutti luontevalta, 

koska espanja on kuitenkin kohtalaisen helppo kieli ja 
sen kursseja on hyvin tarjolla. Opintopisteitä kertyi 

42, jotka menivät kandin sivuaineeseen ja maisterin 
vapaavalintaisiin opintoihin.
 Toisin kuin Suomessa, vaihtoyliopistoni tarjosi 
myös harrastekursseja. Molemmille lukukausille 
otin tenniskurssin, joista ei kuitenkaan kertynyt 

noppia. Ne kuitenkin toimivat hyvänä tapana tutustua 
paikallisiin. Kurssien vaativuus riippui hyvin paljon 

opettajasta.
 Vaihdon puolessa välissä talvilomalla lähdin 

kahden kaverini Chilen, Perun ja Bolivian pohjoisosiin. 
Matkalla, keskellä Atacaman rutikuivaa autiomaata, liittyi 
seurueeseen myös TeFyläinen. Lukukausien aikana tuli 
käytyä mm. Araucaniassa ja Buenos Airesissa. Chilestä 
voi yleisesti ottaen sanoa, että luonnonpuistot ovat 
mielenkiintoisimpia - onhan siellä tulivuoria ja jäätiköitä. 
 Kannattaa lähteä vaihtoon, se on helppoa ja 
hauskaa yliopistossa!

                                          Ilkka, fyssa

Päätin lähteä vaihtoon, koska halusin kokea millaista 
korkeakouluopiskelu olisi vieraassa kulttuurissa. Olin 
päättänyt jo ennen kohteen valintaa lähteä kauas 
eksoottisempaa kokemusta varten. Kohdeyliopistoni 
NTU:n valitsin muun muassa siltä pohjalta, että siellä 
oli kiinnostuksiini sopivia opintoja. 
 Kursseja otin laaja-alaisesti, esimerkiksi 
sähkötekniikasta, kvanttifysiikasta ja ilmailu- ja 
avaruustekniikasta. Sain opinnot hyväksiluettua eri 
osiin HOPSiani soveltamalla hieman. Kurssit olivat 
englanniksi, josta minulla oli entuudestaan sujuvat 
taidot.
 Paikalliset opiskelijat olivat paljon omissa 
piireissään, mutta olivat vastaanottavaisia ja puheliaita, 
kun heihin tutustuin. Tutustuin myös paljon muualta päin 
maailmaa tulleisiin vaihtareihin.
 Vaihdosta oli eniten hyötyä minulle ulkomailla asumisen ja 
opiskelun kokeiluun. Se opetti myös sikäläisistä kulttuureista paljon, 
luonnollisesti.

    Wisa, fyssa

Chile, Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Singapore, NTU

2019 kevät-syksy
kandin kolmas vuosi

Syksy 2019, 
3. lukuvuosi



Pinja, fyssa
Mulle saksankieliseen maahan vaihtoon lähtö on ollut haave jo 
pidempään. Kun selvisi, että vuoden nopat mahtuu kätevästi 
kandin sivuaineeseen ja maisterin vapaavalintaisiin, tiesin 
että pidempi aika olisi itselle antoisampi. Halusin myös 
oppia kieltä, mikä on mahdollista Euroopassa lähinnä 
kandikursseilla.
 Olen tällä hetkellä vaihdossa ”Mynkkärissä”, 
Baijerin sydämessä, ja lokaationa en olisi voinut toivoa 
parempaa! Münchenin kattoterasseilta näkee vuorille, 
joilla on tullut vietettyä monet viikonloppupäivät joko 
haikkaillen tai jopa lasketellen. Suunnitelmissa on myös 
kevätlomalla reissailla ympäri Eurooppaa junalla tai bus-
silla.
 Puhuin jo ennalta saksaa jonkin verran, mikä on aut-
tanut sopeutumaan kulttuuriin. Lisäksi fyssan lafka on osoitta-
nut jokaiselle vaihtarille tuutorin, minkä kautta olen ystävystynyt 
myös paikallisiin ja esim. päätynyt paikallisen megaBY:n solubileisiin :D  
 Jo kuluneet kuukaudet ovat olleet ikimuistoiset. Ikinä 
ei ole hyvä aika lähteä vaihtoon. Täytyy vaan lähteä - se on 
sen arvoista!

Saksa, 
Technische Universität München

Syksy-kevät 2021-22
4. opintovuosi

Lähdin vaihtoon, koska olen aina ollut kiinnostunut matkailusta 
ja muihin kulttuureihin tutustumisesta. Koin, ettei opiskeluajan 

jälkeen välttämättä tule vaihto-opintoja vastaavaa kokemusta 
vastaan, ja halusin tarttua härkää sarvista. 
  Vaihtoon lähtö tapahtui asteittain, joista suurin 
odotus osui hyväksymisprosessiin. Vahvistusta vaihtoon pääsys-
tä kohdeyliopiston osalta sai odottaa hyvän tovin, joskin Aallon 

hyväksyntä on lähestulkoon aina vahvistus myös kohdeylio-
pistolle. Kurssien valitseminen onnistui melko vaivatta, sillä löysin 

itselleni mielenkiintoisia kursseja. Kurssit olivat Blockchain Tech-
nology, Networked Life, Derivative Pricing and Risk Management, ja 

Introduction to Psychology. Hyvin hajautettu pakka osoittautui erittäin 
mielenkiintoiseksi valinnaksi, joskin ehkä koin kurssien kuormittavan keskimääräistä 

vaihto-opiskelijakokemusta enemmän.
 Singaporen kulttuuri on erittäin mielenkiintoinen, sillä se on eräänlainen solmukohta 
monen eri kulttuurin välillä. Kiehtova maa, kiehtovat tavat, aina ihmisten kohtaamisesta ruo-
kailuun. Kävin perinteisimmät Singapore-turistikohteet läpi, ja sitä myötä pääsin näkemään 
sekä ylellisen rahankäytön keskustassa että maukkaat koko kansan ruokatorit kaduilla.
 Vaikka vaihtokokemukseni jäikin osin vajaavaiseksi ja koronan puhkeamisen myötä 
erityisen stressaavaksi kotiin pääsemisen kannalta, niin tekisin saman reissun uudestaan, jos 
tämmöinen aikakonetapahtuma suotaisiin. Vaihto-opinnot ovat tietyllä tavalla turvallinen 
tapa haastaa itseään heittämällä itsensä täysin uuteen sekoitukseen opintoja, kulttuuria ja 
tietysti ihmisiä.

Oskari, systis Singapore, SUTD 2020 kevät, 2. maisterivuosi
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Pinja, fyssa

mitenkäs se haku sitten?

meneekö nopat tutkintoon?
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinnossa 
kandiin tai maisteriin voi valita International Minor 
-sivuaineen, johon voi sisällyttää käytännössä 
kaikki puolen vuoden vaihto-opinnot! Lisäksi myös 
vapaavalintaisiin opintoihin on helppo ujuttaa noppia, 
ja jommin kummin suurin osa haastetelluistakin oli 
tehnyt. Vaihto ei siis hidasta tutkintoa!

Tiesitkö että myös dipan voi kirjoittaa ulkomailla? 
 
Tämä on mahdollista monessa ulkomaisessa ylio-
pistossa. Käytännössä tarvitset ohjaajan ja valvojan 
kohdeyliopistosta ja Aallosta, mutta varsinainen työ 
tehdään kohdeyliopistoon! 

2. VALITSE kohde!
Aallolla on kattava tietopankki vaihtokohteista, ja sieltä löytyy myös 
aiempien vaihtareiden raportteja omista kokemuksistaan.

1. suunnittele opinnot
Varaa aika opintosuunnittelijalle, jonka kanssa on hyvä käydä läpi omien opintojen 
ajoitus vaihtoon nähden. Esimerkiksi kielten kurssit kannattaa käydä ajoissa, kielito-
distus täytyy olla jo hakuvaiheessa! 

3. HOIDA DOKUMENTIT JA HAKEMUS KUNTOON AJOISSA!
Alkuvuoden vaihtohaussa haetaan myös kevään 2023 vaihtokohteisiin. Haku tulee siis aikaisin, kan-
nattaa olla ajoissa! 

https://tinyurl.com/
vaihtokohteet

https://tinyurl.com/
vaihtokohteet

AIKATAULUJA 2022
Vaihtohaku koostuu kahdesta 

osasta, aallon sisäisestä hausta 
ja kohdeyliopiston hausta, joka 

riippuu yliopistasta.

10.1. Aallon haku aukeaa
31.1. Aallon haku sulkeutuu

Syksy:  
Täydennyshaku ja 

Japani-haku lukuvuodelle 
2023-24

RAHAT EI RIITÄ..
Ei huolta! Vaihtoon on mahdollista saada yhtä 
sun toista apurahaa. Varoja voi saada esim:
- opintoraha (+ siihen sidottu asumistuki)
- korotettu opintolaina
- 1500/2500 € Aallon apuraha riippuen vaihdon 
pituudesta (ei vaikuta opintorahan tulorajoihin)
- AYY vaihtostipendi
- Järjestöjen ja rahastojen apurahat (esim Lions ry)

Lisätietoa vaihtoon 
hakemisesta Aallon Into-

sivuilla:
https://tinyurl.com/

aaltointo
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Nonogram

Your task is to color some of the cells according to the clues 
given for each row and column. The clues tell the lengths 
of continuous colored patches on that row or column. For 
example the clue '3 4 1' means that the row or column has at 
fi rst three consecutive colored cells, then four, then three again. 
Each of these continuous patches is separated by at least one 
uncolored cell.

Police and robber

The police (P) and robber (R) take turns 
to move on the grid. Each moves 1 tile 
per turn. How many turns does it take for 
the police to catch the robber if both play 
optimally?

Odd one out

Each row has one shape that does not 
belong with the others.

1. = ÷ ∞ ∅ H ⨕

2. ⊆ ⊙ ? ∓ ⋑ ∋

3. ∆ ∪ ⊂ ∟ ℶ ⊠ 

4. : ≌ ⊨ ‡ § oo 

Puzzle corner

Solutions:
Police and robber If the police goes fi rst, 7 turns. If the robber goes 
fi rst, never.
Odd one out 1. ⨕ (The others have more refl exive symmetries) 
2. ∋ (The others have two disconnected parts) 3. ∪ (The others 
have a fl at bottom) 4.≌ (The others are made of two copies of a 
simpler shape side by side but not rotated.)
Nonogram The result should be a familiar picture.

Puhispalstan tehtävien oikeat vastaukset:
1. b 2. b 3. 1E, 2I, 3C, 4J, 5A, 6B, 7H, 8F, 9M, 10L, 11G, 12D, 13K

P

R
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