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Jos luet tätä, on liian myöhäistä. Jo perinteiseen tapaan joka toinen vuosi 
Alkorytmiä ilmestyy kerran vuodessa, ja tämä vuosi ei ole poikkeus. 
Tähän liittyy paljon erilaisia syitä ja seurauksia, mutta ei niistä sen ene-
mpää. Tärkeintä on se, että käsissäsi (tai näytölläsi) lepää vuoden 2018 
Alkorytmi. Hurraa!

Kuten aina syksyisin, jossain vaiheessa jossain päin maailmaa joku lait-
taa soittolistalle Mariah Careyn hittikappaleen ‘All I Want For Christmas 
Is You’, joka käynnistää suuren liikehdinnän, joka saavutettuaan kriit-
tisen massan muodostuu jouluksi. Tässä lehdessä mietitäänkin joulun, 
tuon ihanan perhe- ja kulutusjuhlan, ultimaattista edgecasea: entä jos 
joudut viettämään joulun yksin (gasp) kotonasi Otaniemessä (tup-
la-gasp)?! Näin vakavien ajatusten tasapainotukseksi lehti on täytetty 
kokeiluartikkeleilla, historialla, hallintohimmeleillä sekä hassulla huu-
morilla.

Ja sit joku dänkki kuva lol

     P
äätoimittajan pärinät

Nautitpa joulusi yksin tai seurassa, 
kotona tai maailmalla, lanttulaa-
tikolla tai ilman, muista nauttia 
myös vapaa-ajasta opinnoista. Ja 
Alkorytmistä.

Niklas Sivaro
Alkorytmin päätoimittaja 2018

HASU HUMORI LEHTI PALSTA

Webbidevaajien suosikkiräp-
päri on POST Malone

Tiedätkö miksi opet-
tajien tietopankit ovat 
avoimuudessaan olleet 
pitkään edelläkävijöitä? Koska se on aina ollut 

open dataa :D

Mitä italialainen sanoi kun kuuli 
äitinsä kadonneen sodassa?
- Mamma MIA!

Maidontuottajat joutuivat hippi-
en hyökkäyksen kohteeksi: tilalla 
järjestettiin kansainvälinen Burn 
Ingman -festivaali

Eräs suuri tupakkavalmistaja päätti nuorentaa brändiään laajentamalla 
sähkötupakkaan. Lanseerausta varten palkattiin pelifirma ja Temptation 
Island-tähtiä, ja lopputuloksena syntyi e-Lämän peli

Elokuva ilkeistä tilastotiedettä 
opiskelevistä tytöistä:
Mean Girls

#karhuherra {
  padding: 1000px;
}

Japanin hyökyaallon jälkeen 
teknillisellä alalla uusista 
opiskelijoista vastasi fukushi-
majuri

Ammattiliittoon kyllästyneiden 
suomenruotsalaisten teekka-
riräppärien yhdistys on TEK-no-
lo-g-föreningen

Muut olivat verkkokokoelmia, 
Joona Haavisto

Kaipaatko lisää? t.me/hasuhumori

eli “hasu humori telegram kanava”n “parhaat” palat
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Data Science -ohjelman (subjektiivinen)
luomiskertomus

Talvella 2017 Tietotekniikan talon käytävillä kuhisee. Osa hen-
kilökunnasta haluaisi omia kandidaattitason opiskelijoita joiden 
pääaineena olisi tavanomaisen tietotekniikan sijasta Data Science. 
Yllättävänä ja haasteita tuovana lisänä ohjelma olisi englannink-
ielinen. Ajatus saa tuulta alleen ja valmistelut alkavatkin hyvin 
nopeasti. Kevään aikana valmistuvat niin alustavat opinto-ohjelmat 
kuin yliopiston johdon lämmittely ideaa kohtaan. Idea yliopistolle 
IT-alan koulutuspaikkojen lisäämisestä oli kuin musiikkia korville. 
Tässä vaiheessa Sähkötekniikan korkeakoululta löytyi myös kiinnos-
tusta omaan englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan, josta ylio-
pisto saikin mahtavan Aalto™ idean: uusi perustettava englannink-
ielinen kandidaattiohjelma olisi kaikkien tekniikan korkeakoulujen 
yhteisohjelma. Suunnitteluryhmä tätä koulutusohjelmaa suunnit-
telemaan perustettiin kesäksi 2017, jonka tehtävänä oli tuottaa esitys 
uuden koulutusohjelman perustamisesta.
    Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa kartoitettiin eri tekniikan 
korkeakoulujen tavotteita uudelle koulutusohjelmalle. Perustieteid-
en ja Sähktötekniikan korkeakoulut olivat vahvasti mukana ja olivat 
päättäväisinä siitä, että ensimmäiset koulutusohjelman opiskelijat 
aloittaisivat syksyllä 2018. Kemian tekniikan korkeakoulun tavoit-
teena oli liittyä koulutusohjelmaan syksyllä 2019 ja Insinööritieteid-
en korkeakoulun halukkuus oli vahva ehkä. Myös ohjelman nimestä 
ja opiskelijavalinnasta syntyi paljon keskustelua. Ohjelman nimelle 
haettiin inspiraatiota Oxfordin yliopistosta, ja tulevan koulutu-
sohjelman nimeksi valittiin Engineering Science. Opiskeljavalinta 
suoritettaisiin paperivalinnalla, ja pääaine koulutusohjelman sisällä 
valittaisiin ensimmäisen vuoden keväällä.
    Seuraavassa kokouksessa kaksi asiaa oli tullut selväksi. Insinööri-
tieteiden korkeakoululle Engineering Science -nimi ei kelvannut ja 
yhteinen sisäänotto oli ilmennyt käytännössä liian vaikeaksi, joten 

Opintonurkkaus
jokaiselle pääaineelle päätettiin järjestää oma opiskelijavalinta. Ni-
meksi päätettiin “Aalto Bachelor’s Programme in Science and Tech-
nology”. Hämmennystä nimestä saattaa nousta, sillä Perustieteiden 
korkeakoulun kandidaattiohjelman nimi on englanniksi “Bachelor’s 
Programme in Science and Technology”. Kesän aikana ryhmä sai 
aikaiseksi esityksen, jonka yliopiston rehtori allekirjoitti syksyllä 2017. 
Ensimmäisten Data Science -opiskelijoiden oli määrä aloittaa syksyllä 
2018.

Tietokillassa kuhisee

Perustieteiden korkeakoulun dekaani vahvisti Tietokillalle syksyllä 
2017, että uudet Data Science -fuksit olisivat Tietokillan vastuulla. 
Asian tiimoilla kokoustettiin niin hallituksen kuin fuksimajurin ja 
AYY:n KV-vastaavan kanssa ja killan vaaleissa valittiin uutena toi-
minimikkeenä Data Captain, jonka tehtävänä olisi päävastuu uusien 
fuksien vastaanottaminen Tietokiltaan. Kevään ja kesän valmistelujen 
jälkeen ensimmäiset Data Science -opiskelijat astuivat T-talon aulaan 
syyskuussa 2018. Data Captain Hansen Fengin mukaan Data Science 
-opiskelijat ovat selviytyneet fuksisyksystään hyvin ja ryhmäytyminen 
on tapahtunut nopeasti ja kivuttomasti. Nähtäväksi jääkin, tuottaako 
Tietokilta tulevaisuudessa jälleen uuden sisarkillan. Viimeksi näin 
kävi, kun Athene irtautui Tietokillasta omaksi killakseen vuonna 
2003. Englanninkielisessä kandidaattiohjelmassa vuonna 2019 on viisi 
pääainetta eri tekniikan korkeakouluista:
• Chemical Engineering (CHEM)
• Computational Engineering (ENG)
• Data Science (SCI)
• Digital Systems and Design (ELEC) ja
• Quantum Technology (SCI)
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Horoskooppi
Alkorytmin päätoimittaja kanavoi sisäistä Spacemaniaan ja kontak-
toi Elon Muskia tähtien asennoista Tesla Roadsteriin nähden sekä Esa 
Saarista inspiroivan räjähdysvoimaisista mielen valonpilkahduksista 
saadakseen parhaat mahdolliset visiot juuri Sinun horoskoopistasi.

KAURIS (22.12. - 19.1.)
Hiljaisuutesi arvoituksellisuus kiehtoo eräitä ihmisiä 
läheisyydessäsi. Älä kerro heille, että se johtuu vain krap-
ulastasi. Kuuntele, ole ystävällisen kohtelias ja varo ettei 
oksupoksu pääse yllättämään.

VESIMIES (20.1. - 18.2.)
Läheisin on sinulle nyt ykkönen. Rutista lähintä kaver-
ia kunnolla. Nyt on rakkauden aika. Muut kyllä ym-
märtävät. Toivottavasti.

KALAT (19.2. - 20.3.)
Tänään suuntaat täyttä vauhtia eteenpäin. Full blast! 
Pysy päättäväisenä, niin vaikealtakin tuntuvat tavoitteet 
ovat tänään saavutettavissa. Luota vaistoosi, se vie sinut 
oikeaan suuntaan.

OINAS (21.3. - 19.4.)
Vie loppuun se, minkä aloitat. Älä siis jätä sotkuja 
siivottavaksi! Olet nyt peloton ja rohkea, eikä mikään 
seiso tielläsi. Muista se myös ensi viikolla.

HÄRKÄ (20.4. - 20.5.)
Nyt on hyvä vaihe uuden löytämisen suhteen. Hakeudu 
siis uusien tuttavuuksien läheisyyteen. Oma-aloitteisuus 
on nyt tärkeää. Varo kuitenkin olemasta liian naiivi.

KAKSONEN (21.5. - 21.6.)
Olet hyvässä vedossa. Jaksa vielä hetken, niin pääset 
myöhemmin lepäämään kunnolla. Yllätyksiä ei liene 
luvassa.

RAPU (22.6. - 22.7.)
Jotkut yrittävät rynniä elämääsi jonon ohitse. Vaikka sii-
hen puuttuminen onkin vaivalloista, niin sinun tehtäväsi 
on varmistaa ensin oma hyvinvointi, ja vasta sitten puut-
tua maailman epäoikeudenmukaisuuksiin.

LEIJONA (23.7. - 22.8.)
Veri vetää seikkailemaan. Ilmassa on paljon epävar-
muuksia. Muistuta kuitenkin itseäsi asioiden tärkeysjärj-
estyksestä.

NEITSYT (23.8. - 22.9.)
Teet radikaalin tempun, joka kerää paljon kiitoksia. Ota 
siitä saamasi opit talteen, sillä et voi enää toistaa sitä 
samalla tavalla. Mielellään kirjallisena.

VAAKA (23.9. - 22.10.)
Nyt on juuri oikea hetki tehdä päätöksiä, jotka 
vaikuttavat ratkaisevasti lähitulevaisuuteen. Aikaa 
ja vaivaa siihen ei mene paljoa. Joudut toki selittele-
mään asioita monellekin, mutta se on toinen juttu se.

SKORPIONI (23.10. - 21.11.)
Synkkä ja lumeton syksy painaa harteilla. Vaikka elämä 
virtaa suonissa ja kaikki on yhtä räjähtävän inspiroivaa 
riemuvoittoa, jostain kumman syystä ei tunnu siltä. 
Hakeudu mukavuusalueesi ulkopuolelle, kokeile jotain 
uutta!

JOUSIMIES (22.11. - 21.12.)
Kasvun aika on täällä. Hylkää entisajan kaavoihin kang-
istuneet toimintatavat ja skaalaa elämäsi uusiin sfäärei-
hin! Elon Musk suosittelee: kofeiiniton Diet Coke. Ei 
varmaankaan saa T-talolta. Pettymys.
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Yksin jouluna Niemessä?
Edessä yksinäinen joulu? Ahdistaako aatto tyhjenneessä 
Niemessä? Näistä vinkeistä vaarin ottamalla ei tarvitse tyytyä 
kyhjöttämään kohmeisessa solussa.
Tähän juttuun on kerätty tärkeimmät tärpit, joilla pidät tyl-
sistymisen käsivarren mitan päässä vuoden hartaimpana 
päivänä!

1.    Säväytä solahtamalla vesille
When was the last time you did something for 
the first time? 

Osoitteesta http://otahoas.ayy.fi löytyy liuta 
lainatavaraa, joista mielenkiintoisimpiin lukeu-
tuu pari kajakkia. Nappaa mukaan kaveri sekä 
myös lainattavissa olevat airot ja pelastusliivit, 

ja suuntaa melomaan. Jos on käynyt niin hassusti, että Laajalahti on 
päässyt jäätymään umpeen, voi samasta osoitteesta seuraavaksi harkita 
vuokraavansa vaikka läjän lautapelejä tai höyrypesurin - mikä ikinä 
kutkuttaakin!

2. Mehevöitä maanantaimenuu
Jouluna kuuluu syödä vähintäänkin niin hyvin, etteivät jalat kanna 
pöydästä sohvalle. Vaikka ravintolat ovat kiinni, A Blocissa palvelevat 
ainakin ruokakaupat (klo 6-16) ja Alko (9-12). Syöpöttele siis suklaata 
alennetuin hinnoin tai tyhjennä kinkkuhylly päivän hengessä. Ahker-
alle vihje, että yllämainittu otahoas.ayy.fi vuokraa myös leipäkonetta! 

Leivo siis limppu omaan tyyliisi. 
Jos kokkaaminen tai einekset eivät kuitenkaan 
houkuttele, lienee turvallista luvata, että satun-
nainen pizzeria kuljettaa Niemeen joulunakin. 

3. Hyödynnä hylätyn kylän tyyneys
…ja kierrä kaikki Otaniemen nähtävyydet ilman turhaa tungosta. 
Tiiviiseen kyläämme mahtuu enemmän historiaa kuin arvaatkaan, ja 
fuksivuoden hämärtyneet opit on syytä kerrata sydämellä. 
 
Tehokas ja täyteläinen aaton valoisiin tunteihin mahtuva kierros on 
helppo aloittaa esimerkiksi Jämeräntaival 3:n edestä. Rakennus on 
paitsi vanhin Teekkarikylään pykätyistä, sen ympäristö tarjoaa paljon 
virikkeitä. ”Alkuteekkarin hautana” tunnettu viherkumpu ykköseen 
päin on itseasiassa ihka-aito rauhoitettu pronssikautinen hautakumpu 
– sen reunamilta löydät niin Jämerän kivekset kuin TKY:n haudankin. 
Smökin edusta on pinkeänä teekkari h.c. Ossi Törröseen liittyviä arte-
fakteja – kaikki yhtä tutustumisen arvoisia kuin herrasmiehen läsytkin! 
Perhekylään päin siirtyessä veistokset vinkeytyvät. Servin Maijan tie 
6:n seinästä törröttää käsi. Miksi? Numero 12:sta seinän naulaan on 
isketty hanskat. Keneltähän ne ovat tippuneet?
 
Lisätietoa Otaniemeen tällätyistä teoksista: http://espoonperinneseura.
net/perinnetietoa/veistoksia-ja-muistomerkkeja-espoossa-2/

4. Sauno
Kuka jättäisi jouluna väliin tilaisuuden puhdistautua pyhäksi sekä sa-
maan syssyyn anella lauteiden alla istuvalta tontulta enemmän lahjoja? 
Niinpä niin. Ei hätää, jos sauna ei kuulu solusi perusvarusteluun – 
Niemi on puhkivarusteltu yleisillä saunatiloilla. Jouluaattomaanantaina 
Jämeräntaival 5:sen talosaunalla on kolmen tunnin unisex-vuoro illas-
ta, ja Servin Maijan tie 6 sekä 10 tarjoavat yleiset vuorot miehille sekä 
naisille. Näinkään kauas ei saunan himossa välttämättä tarvitse tarpoa. 

Tarkista oman asuintalosi yleiset saunavuorot osoitteesta 
http://domo.ayy.fi.

Otaniemi odottaa 
sinua!
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5. Viihdy!
Nyt jos koskaan on aikaa ja ei muita velvollisuuksia - toteuta siis joka 
ikinen guilty pleasure -himosi. Oli se sitten Netflix-binge, 18 tuntia 
koneen tai pleikan hakkaamista, kaikkien Harry Potterien uudelleen-
lukeminen (vaikka vannoit jo viisi vuotta sitten kasvaneesi niistä ulos), 
antaa mennä! Eikä varmasti tarvitse potea huonoa omaatuntoa siitä 
ettet käyttänyt aikaasi paremmin. Mikäli mieleesi ei heti putkahda 
sopivan epäproduktiivista ja syntisen mukavaa tekemistä, tässä muuta-
ma vinkki: Youtubesta löytyy laulavaisille muutamakin erinomainen 
joululaulukaraoke, ja televisiosta tulee niin iki-ihana Lumiukko (TV2 
klo 11:32), höpöhöpö Love Actually (TV1 klo 21:00), jäinen seikkailu 
Titanic (MTV3 klo 21:20) kuin Donald Trump -klassikko Home Alone 
2 (Sub 21:00). 

Hyvää 
joulua!

1. Yksi kulho, monta häviäjää
2. Tietokiltaan yhdistettävä asia, joka kontekstista riippuen 
liittyy joko liikuntaan tai kansainvälisyyteen
3. Jo historiaan jäänyt hallitusrooli, jonka vastuualueilla oli 
paljon yhteistä nykyisen Yhteisövastaavan kanssa
4. Tunnetila tai sijainti, joka on monelle tuttu deadlinen 
lähestyessä
5. Tietokillalle perinteinen urheilulaji, jossa olennaisena 
elementtinä esiintyy satunnaisuus
6. Tikkifuksien järjestämien bileiden varhaisempi nimitys
7. Alkavana vuonna Otaniemen vuorostaan järjestämä 
tapahtuma, jossa tietotekniikan opiskelijoita ympäri ympäri 
Suomea saapuu kilpailemaan mitä erikoisemmissa lajeissa
8. Herkullinen ja ravitseva osa kiltalaisille tuttua seurapeliä
9. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille olennainen tapah-
tuma, jonka yhteydessä killan hallitus poikkeuksellisesti 
kokoustaa
10. Perinteisesti vuoden viimeinen killan järjestämä viral-
linen tapahtuma
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Alkorytmi arvostelee: nopeat jallukolat
Jaloviina on suomalaisen kulttuurin kulmakivi ja siksi sen nauttimiseen 
on kehitetty useita eri menetelmiä. Alkorytmi otti syyniin erään Ota-
niemessä suositun muodon: nopean jallukolan ja selvitti mikä cola sopii 
parhaiten yhteen tuon pronssisen jalojuoman kanssa.

Nopea jallukola
Nopean jallukolan valmistaminen on helppoa.

1. Kaada neljä senttilitraa Jaloviinaa shottilasiin.
2. Kaada neljä senttilitraa colaa toiseen shottilasiin.
3. Nauti peräkkäin.

Arvostelumenetelmä
Alkorytmin toimitus kerääntyi yhteen arvostelutilaisuuteen, 
jonka jälkeen jokaista jaloviina-colayhdistelmää maisteltiin 
erikseen. Jokaiselle kolalle annettiin arvosanat peittävyydelle, maukkau-
delle, yhteensopivuudelle sekä suoritettavuudelle. Tämän jälkeen jokai-
selle colalle laskettiin keskiarvo.

Tulokset

1 Coca-Cola
Perinteinen Coca-Cola nousi arvostelussa niukkaan voittoon 
ja se saikin kaikista osa-alueista hyvän arvosanan. Alkorytmin 
toimitus suosittelee Coca-Colaa kaikkiin tilaisuuksiin ajasta 
riippumatta.

“A+. Maukas, täyteläinen, classic, sensuelli”

2 Pepsi 
Pepsi nousi toimituksen yllätykseksi aivan Coca-Colan kann-
oille. Pepsin hivenen makeampi makuprofiili miellytti erity-
isesti muutamaa toimituksen jäsentä. Alkorytmi suosittelee 
Pepsiä kaikkiin ennakkoluulottomiin tilaisuuksiin.

“Yllättäen yhtä hyvä kuin kokis, melkein parempi”

3 Coca-Cola Light
Kolajuomien light-versioiden kuninkuuden nappasi Co-
ca-Cola Light. Ilman sokeria makeutettujen kolien jälkimaku 
vaikutti erityisesti nautintokokemuksen maukkauteen, mutta 
sokeria karttavien kannattaa ehdottomasti kääntyä Coca-Cola 
lightin makutarjontaan.

“Is good”

4 Pepsi Max Ginger
Pepsi Max Ginger nousi kärkeen maustettujen kolien jou-
kosta. Vaikka muilla osa-alueilla Pepsi Max Ginger oli perus 
kolmosen luokkaa, sen peittävyyden tehokkuus oli selvästi 
keskiarvoa korkeammalla. Myös vahva inkiväärin maku sai 
kiitosta osalta toimituksen jäseniltä. Toimitus suosittelee Pepsi 
Max Gingeriä yksilöille, jotka eivät erityisesti nauti Jaloviinan 
mausta, mutta silti haluavat miellyttävän kokemuksen.

“peittää KAIKEN Max’s Seal of Approval Ihana jälkimaku 5/7 fkin mint”

5 Pepsi Max Cherry
Pepsi Max Gingerin vanavedessä seurasi Pepsi Max Cherry. 
Cherry oli peittävyydeltään selvästi testin kärjessä. Kuitenkin 
esimerkiksi maukkaudessaan se hävisi Pepsi Max Gingerille. 
Cherry on hyvä valinta yksilöille, jotka eivät siedä jaloviinan 
makua, mutta haluavat nauttia nopean jallukolan jännittävy-
ydestä.

“kirsikka peittää kaiken”
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6 Pepsi Max
Pepsin sokeriton versio tippui arvostelun hännille. Se ei tuo-
nut arvostelijoille yllätyksiä ja etenkin maukkauden osa-al-
ueella se kärsi suuren tappion muihin maustamattomiin 
koliin verrattuna. Toimitus neuvoo valitsemaan Coca-Cola 
Lightin, jos sokeriton vaihtoehto on mieleen.

“ei huono, ei mahtava”

    
7 Coca-Cola Zero
Coca-Cola Zero tippui hieman yllättäen testin häntäpäähän. 
Zeron jälkimakua ei kehuttu, sekä peittävyydessä se jäi 
selvästi muiden alapuolelle. Toimitus ei suosittele Zeroa ellei 
muita vaihtoehtoja ole saatavilla.

“ookoin juttu ikinä” 

8 Coca-Cola Vanilla
Coca-Cola Vanillan makuprofiili ei vakuuttanut toimitusta 
ja maukkaudeltaan se saikin kaikista kolista heikoimman 
arvosanan. Toimitus suosittelee Coca-Cola Vanillaa vain 
hätätapauksissa.

“helppo juoda, vaikka maku huono”

9 Rainbow Cola
Rainbow Colan vetisyys painoi sen testin pohjalle eikä se 
vakuuttanut toimitusta millään osa-alueella. Toimitus suosit-
telee Jaloviinan nauttimista yksinään, jos Rainbow cola on 
ainoa vaihtoehto.

“Yhtä basic ku BadaBingin tytöt”(toim. huom. siistitty kieliasu)

Big Dataa
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Rytmiryhmä toivottaa hyvää joulua!

Päätoimittaja
Niklas Sivaro

Toimittajat
Mikael Harju
Mia Savo
Olli Kanerva
Jonne Itäpuro
Linda Loukamo
Patrik Holopainen
Henri Korhonen
Milla Alakuijala

MacGyverit
Juho Heikkilä
Antti Ahvonen
Max Sonkin

Taittajat
Milla Alakuijala
Tuomas Kontola

Oikolukijat
Juho Rinta-Paavola
Patrik Holopainen
Mia Savo
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TiK-Partnerit toivottavat 
hyvää joulua!


