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Näin, jälleen on yksi Kvantti tullut uunista ulos ja vihdoin 
päätoimittaja ja muu toimitus pääsee vetäytymään paljon 
ansaitulle kesälomalle. Tähän Kvanttiin päätimme ottaa hie-
man raskaamman linjan sillä kandiuudistus koskettaa meistä 
jokaista ainakin välillisesti.

Mitä on fuksikasvatus kandiuudistuksen jälkeen, kun kandi-
linjat yhdistetään isommiksi  blokeiksi? Kuka huolehtii näistä 
viattomista pikku palleroista? Ja toisaalta kuinka käy kiltojen 
joiden aktiivinen toiminnan jatkamisessa on aina ollut hyvin 
tärkeänä osana fuksikasvatus ja uusien toimijoiden luominen 
osaksi kiltojen toimintaa.

Lehdessä on juttuja kandiuusdistuksesta ja sen merkityksestä 
kiltalaisille. Mutta jotta liian vakavaksi ei päästäisi niin on toi-
mittajakuntamme myös tehnyt parhaansa oman synkkyytensä 
nollaamiseksi hienoilla jutuillaan ja tarkoilla kahvianalyyseil-
lään. Tässä Kvantissa päästään ihailemaan mm. Portugalin jyl-
hiä maisemia, sekä tutustumaan Saksalaiseen mielenlaatuun 

Lukijapalautetta, kuten aina, voi lähettää osoitteeseen 
-

diuudistus tuo mukanaan vain huonoja asioita, vaan se että 
tämä suuri muutos ei menisi täysin ohi ja ihmiset heräisivät 
keskustelemaan mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Jos se mie-
lipide sitten on, että ei koske minua ja Kiltakulttuuri saakin 
menettää merkitystään niin sitten on
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Puhiksen 
Sanomaa:

Fuusioviikko takana on helppo hymyillä voittajana. Synttärisitsit olivat viimehetken ilmoittautumisten myötä 
hämmästyttävän eläväiset sitsit, tapa- ja tanssikoulutuksessa oli runsas osanotto ja fiisutkin saatiin laulettua 
läpi. Fuksien Annihilaatio-baaribileet vetivät ihmisiä ja tunnelma poikkesi edellisistä vuosista miellyttävällä 
tavalla diskojumputuksen puuttuessa ja ihmisten keskittyessä istuskeluun ja chillailuun. Kiltissynttäreiden jälkeen 
virittäydyttiin Skumpanmaistelussa juhlatunnelmiin mini-kokkareilla juoden shampanjaa ja syöden pikkusuolaisia 
täydessä Ossinlinnassa. Itse Fuusio taas ylitti tunnelmaltaan ja osaanotoltaan lähes kaikki odotukset sillistä 
myöten. Haluaisinkin vielä kiittää kaikkia tämän ponnistuksen eteen panoksensa antaneille. Kiitos!

Mutta mitä Fuusion jälkeen? Tapahtumakalenteri näyttää ammottavan tyhjyyttään muutamia tapahtumia 
lukuun ottamatta ja raadin lisäksi myös kilta pitää muutaman viikon ansaittua lomaa ilman välikokeita suurempia 
tapahtumia. Kuten jokainen tätä lehteä lukeva jo varmasti tässä vaiheessa tietää, tauko on aiheellinen. Osa teekkari 
ja erityisesti fuksiwapun ainutlaatuisuudesta tuleekin juuri siitä, että kiltojen toinen suuri ponnistus fuksien 
vastaanoton lisäksi sisältää kaikenmoista tapahtumaa W:n ympärillä. Vuoden ympäri kestänyt fuksikasvatus 
saatetaan loppuun, mutta fuksien hauskanpidon lisäksi pitää huolehtia myös vanhempien tieteenharjoittajien 
tarpeista ja ehtiä vielä itsekin osallistua rientoihin. Pieni hengähdystauko lienee siis sekä ansaittu että erittäin 
tarpeellinen.

Ja lopuksi entisille fukseille: toivottavasti Wapunajan tapahtumat saivat jokaisen teistä syttymään kuten minut 
aikoinaan ja lakin päähän laittaminen muodostui pitkän nousukiidon huipuksi, pyörryttäväksi euforiaksi. Muistojen 
lämmittämänä ei voi muuta kuin onnitella teitä, uusia teekkareita! Wapun jälkeinen jäähdyttely ja kesätauko 
tulevat tarpeeseen kun uusi fuksilauma saapuu hoidettavaksemme elo-syyskuun taitteessa. Pidetään yhdessä 
huoli siitä, että heistä kasvaa vähintään yhtä hienoja teekkareita kuin teistä on tullut!

Wappua innolla odotellen,

Jori Jämsä

Kandiuudistusta lähdettiin teke-
mään opetuksen kehittämiseksi 
Aalto-yliopistossa. Syitä tähän 
olivat venyneet opiskeluajat, opis-
kelijoiden suuri hävikki, tilojen 
puute ja opetuksen tason heikkous 
suurista ryhmistä johtuen. 

Uudistuksella pyritään paran-
tamaan myös alojen välistä 
liikkuvuutta ja lisäämään kansain-
välisyyttä Aallon opiskelijoissa. 
Uudistuksella halutaan opiske-
lijoille mahdollistaa oma päätös 
tulevaisuudestaan. Yliopisto ei 
tarjoa vain suoraa opintoputkea, 
vaan opiskelijan omat valinnat 
saavat suuremman roolin. 
Tällä hetkellä kandiuudistuksessa 
ollaan tehty ratkaisuja hakukoh-
teista, ohjelmamallista ja aloitettu 
opetuksen sisällöistä keskustelu. 
Kandiuudistus tulee voimaan 2013 
syksyllä aloittaville fukseille. 

Perustieteiden korkeakouluun tulee 
yksi yhteinen kandiohjelma, jossa 
on neljä eri hakukohdetta: Tek-
nillinen fysiikka ja matematiikka, 
Tietotekniikka, Tuotantotalous 
ja erillisvalinnan hakukohteena 
Informaatioverkostot. Perus-
tieteiden korkeakoulussa kukin 
koulutusohjelma sai pitää oman 
hakukohteensa, näin ei tosin käy-
nyt kaikissa Aallon tekniikan alan 
korkeakouluissa.

Kandiuudistuksessa rikotaan vanha 
moduulirakenne. Uudistuksen 
jälkeen kanditutkinto koostuu 65 
opintopisteen perusopinnoista, 65 
op pääaineesta, 25 op sivuaineesta 
ja 25 op vapaavalintaisista opin-
noista.

Perustieteiden korkeakoulun 
kandiohjelmalle tulee yhteiset 
perusopinnot. Perusopinnot tule-
vat sisältämään fysiikkaa (15 op), 
matematiikkaa (25 op), tietotek-
niikkaa (10 op), tuotantotaloutta 
(5 op), kieliopintoja sekä Aalto-
opintoja (yht. 10 op). Yksi fysiikan 
kursseista on Teknillisen fysiikan ja 
matematiikan hakukohteen suun-
taava kurssi. Lisäksi Perustieteiden 
korkeakoulun perusopinnoissa on 
sen verran liikkuvuutta, että Infor-
maatioverkostojen opiskelijoilla on 
fysiikkaa vain 5 op. 

Perusopintojen kurssit ovat 
lähtökohtaisesti samat kaikkien 
Perustieteen korkeakoulun pää-

aineiden kanssa. Tällä halutaan 
mahdollistaa opiskelijoille kattavat 
pohjatiedot sivuaineeseen muista 
pääaineista (esim. tuta, tik, info) 
sekä mahdollinen alanvaihto 
halutaan tehdä mahdollisimman 
helpoksi.

Teknillisen fysiikan ja matematii-
kan hakukohteeseen tulee kaksi 
pääainetta, jotka ovat Teknillinen 
fysiikka sekä Matematiikka ja 
systeemitieteet. Pääaine valitaan 
ensimmäisen opiskeluvuoden 
jälkeen. 

Molemmilla pääaineilla on yhtei-
senä sisältönä:  Oma studio-kurssi 
10 op (sisältää fysiikkaa ja mate-
matiikkaa), fysiikkaa 5 op, ma-
tematiikaa 5 op ja Koulun studio 
10 op. Tämän lisäksi molempiin 
pääaineisiin kuuluu Kandidaatin-
työ- ja seminaari 10 op. 

Pääaineen loput 25 op ovat pääai-
nekohtaisia. Sisältäen viisi pääai-
neen kurssia. Esimerkiksi fysiikan 
pääaineessa kurssit sisältävät mm. 
stafya, termistä, sähköä ja mag-
netismia sekä labratöitä. Kurssien 
sisällöistä ei ole vielä päätetty. 

Matematiikan ja syteemitieteiden 
pääaineessa nämä 25 op sisältävät 
mm. modaa, optimointia, stokasti-
sia prosesseja. Tämän lisäksi opis-
kelija saa valita matematiikkaan 
suuntaavista tai systeemitieteisiin 
suuntavista kursseista kaksi. Mate-
matiikkaan suuntaaviksi kursseiksi 
on suunniteltu kaksi kursseista 
Diskreetti matematiikka, Kom-
pleksianalyysi ja Numeerinen 
laskenta. Systeemitieteisiin suun-
taaviksi kursseiksi suunnitellaan 
Systeemianalyysilaboratorio I 
ja Ennustaminen ja aikasarja-
analyysi.

Kurssien sisältöjä käsitellään tänä 
keväänä. Kursseja on tarkoitus 
keventää työmäärällisesti. Kurssit 
eivät siis vastaa suoraa vastaavan 
nimisiä nykyisiä kursseja, vaan nii-
hin pyritään valitsemaan oleellinen 
osa aiheen ja oppimisen kannalta. 
Nyt onkin oikea aika toimia, jos 
haluaa olla vaikuttamassa tulevien 
kurssien sisältöihin.

Kandidaatin tutkintoon tulee sivu-
aine 25 op. Sivuaineen opiskelija 
saa vapaasti valita Aallon kouluis-
ta. Tämän lisäksi vapaavalintaiset 

opinnot kasvavat 25-30 opinto-
pisteeseen. Vapaavalintaisiin voi 
opiskelija valita lisää perus- tai 
pääaineopintoja, kuitenkin opiske-
lijalla on täysi vapaus valita tähän 
mitä tahansa. Vapaavalintaisten 
opintojen kasvattamisella halutaan 
mahdollistaa helpompi liikkuvuus. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että opis-
kelija voi lukea sivuaineeseen ja 
vapaavalintaisiin opintoihin toisen 
pääaineen laajuisen kokonaisuu-
den. 

Myös opetusmenetelmiä uu-
distetaan sisällön yhteydessä 
esimerkkinä ensimmäisen vuoden 
fysiikan peruskurssit, jotka tullaan 
toteuttamaan projektityökursseil-
la. Näillä kursseilla tutustutaan 
fysiikan tutkimukseen projektin 
avulla. Projektin lisäksi kursseilla 
tutustutaan aiheen teoriaan. 

Kandiuudistuksen ohessa tehdään 
uutta DI-ohjelmamallia. Tämän 
hetken ehdotelman mukaan on 
DI-vaiheessa joko laaja pääaine 
(55-65 op) tai suppea pääaine 
(40-45 op) ja sivuaine (20-25 op). 
DI-ohjelmaan on ehdotettu 25-35 
op vapaasti valittavia opintoja. 
Lisäksi tietysti diplomityö 30 op 
kuluu DI-ohjelmaan. Tällaiselle 
DI-ohjelmamallilla haluttaisiin 
mahdollistaa kansainvälistyminen 
ja monitieteelliset opinnot.

Terveisiä rintamalta:

Opintovastaava raportoi 
kandiuudistuksesta
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Uudistukset tahtovat aina jäädä puolitiehen 
erilaisten kompromissien ja reunaehtojen 
takia. Mahdollista on, että kandidaatin tutkin-
non uudistamista jatketaan muutaman vuo-
den päästä edelleen geneerisempien kan-
didaatin tutkintojen saavuttamiseksi.  
 
Kandidaatin ja myöskin DI-tutkinnon uu-
distaminen etenee niin rivakkaa vauhtia, 
että eri intressiryhmien informointi on va-
litettavasti jäänyt hiukan vähemmälle. Siksi 
asioista on pyritty järjestämään erilaisia 
infotilaisuuksia niin koulu- kuin  laitosta-
sollakin sekä ottamaan esimerkiksi opiske-
lijoiden  mielipiteet huomioon erilaisissa 
työryhmissä. Yksityiskohtaisempaa tietoa 
ei valitettavasti löydy yleisiltä verkkosivuil-
ta, koska valmisteluvaiheessa kaikki on 
keskeneräistä ja yksityiskohtainen tieto 
vanhenee hyvin nopeasti, kun muutosten 
tuulet puhaltavat. Opiskelijoiden pitää 
olla aktiivisia työryhmissä olevien omi-
en  edustajiensa välityksellä. Valmiista ja 
päätetyistä asioita pyritään tiedottamaan 
niin nopeasti kuin se on mahdollista. 
 
Kandidaatin tutkinnon uudistus luonnollises-
ti aiheuttaa DI-tutkinnon uudistamisen. Oh-
jelmamalli sekä pääaineiden nimet tulevat 
varmisteluun kevään 2012 aikana. Itse uu-
distustyö jää väistämättä myöhäisemmäksi 
ja siihen opiskelijat voivat vaikuttaa 
vielä alkusyksyllä 2012, jolloin olisi tarkoi-
tus järjestää seuraava TFM:n opiskelijoiden 
infotilaisuus uudistuksen etenemisestä. 
Kandidaatin tutkinnon kurssien sisällöllinen 
kehitys  jatkuu vielä lukuvuoden 2012-13 
ajan. Ensimmäiset opiskelijat uudessa kan-
didaattitutkinnossa aloittavat syksyllä 2013. 

Kvantti haastattelee: Petri Salo
5 kysymystä kandiuudistuksesta
Kvantin toimitus haastatteli Petri 
Saloa kandiuudistuksesta. Petri 
vastasi fyysikoita eniten askarrut-
taneisiin kysymyksiin.

Nykyiset opiskelijat suorittavat tutkintonsa pääsääntöi-
sesti vanhan tutkintosäännön mukaan. Siirtymäkauden 
puitteissa opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus suorittaa 
myös vanhan tutkintosäännön tutkinto loppuun. Opetta-
jaresurssien rajallisuudesta johtuen vanhan ja uudentut-
kinnon vastaavia kursseja ei voida opettaa samaan aikaan, 
vaan vanhan ja uuden tutkinnon kurssien vastaavuudet 
pitää määrittää erikseen. Käytännössä voi käydä niin, että 
lukuvuonna 2013-14 luennoidaan uuden kandidaatin 
tutkinnon ensimmäisen vuoden kurssit ja vanhan tutkin-
non muiden vuosien kurssit, mutta lukuvuonna 2014-15 
ja siitä eteenpäin kaikki kandidaattikurssit olisivat uuden 
tutkinnon mukaisia kursseja. Uuden DI-tutkinnon kurssi-
en aloitusvuotta on tässä vaiheessa vaikea tarkkaan arvi-
oida, koska DI-tutkinnosta on vasta alustava ohjelmamalli 
selvillä. Siirtymäkauden pituudesta ei ole tehty päätöksiä. 
 
Ongelmaksi voi muodostua se, että esimerkiksi ensi syksynä 
aloittava opiskelija menee armeijaan vuoden opintojen 
jälkeen. Tällöin luontevinta olisi, että hän siirtyisi uuden 
tutkinnon suorittajaksi palattuaan armeijasta. Myös 
myöhäseimmässä vaiheessa oleva opiskelija, joka on jäänyt 
jälkeen normaalista tahdista, voisi vaihtaa uuteen tutkin-
torakenteeseen. Koska ammattiaineiden määrä vähenee ja 
vapaasti valittavien opintojen määrä lisääntyy uuden kandi-
tutkinnon rakenteessa, vanhojen opintojen  sisällyttämisessä 
uuteen kanditutkintoon ei pitäisi tulla suuria  ongelmia. Mi-
ten vaihtaminen vaikuttaa opintotuen saantiin tai  opintojen 
suoritusaikaan ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Pääaineet tulevat olemaan kandidaatin tutkinnossa Teknillinen 
fysiikka  ja Matematiikka ja systeemitieteet. DI-tutkinnossa tulee 
olemaan useampia pääaineita kuin mitä kandidaatin tutkinnossa, 
mutta niidenkin määrää pyritään vähentämään entisestään. Esi-
merkiksi mekaniikan pääainetta ei tule olemaan, vaan mekanii-
kasta kiinnostunut voi suunnata omia opintojaan mekaniikkaan 
maisterivaiheessa esimerkiksi matematiikan pääaineen sisällä.  
 
Ensimmäinen vuosi uudessa kandidaatin tutkinnossa tulee 
sisältämään fysiikan ja matematiikan opintojen lisäksi kieliä, 
tietotekniikkaa ja ns. aalto-opintoja, joiden sisältöä ei tässä 
vaiheessa vielä tarkkaan tiedetä. Aalto-opinnoissa tarkoi-
tuksena olisi kuitenkin antaa johdatus yliopisto-opintoihin 
sekä jonkinlaisen katsauksen Aalto-yliopiston sivuaine-
tarjonnasta, minkä perusteella opiskelija voisi valita häntä 
kiinnostavan sivuaineen myös muista kuin omasta koulustaan. 
 
Myös opetus menee uusiksi niin kurssien kuin opetusmenetel-
mienkin osalta. Ensimmäisen vuoden fysiikan opetus suorite-
taan fysiikan eri osa-aluesiin keskittyvillä projektitöillä (“DTU-
malli”), joilla on todelliset yhtymäkohdat laitoksilla tehtävään 
tutkimukseen. Ensimmäisen vuoden fysiikan kurssit ovat siis 
projektiluonteisia. Osallistumalla ryhmässä tapahtuvaan työs-
kentelyyn jokainen opiskelija saa suoritettua kyseiset kurssit. 
 
Fysiikan ensimmäisen vuoden laboratoriotyöt integroidaan 
muuhun fysiikan opetukseen, eli projektikurssiin ja omaan 
studiokurssiin. Ensimmäisen vuoden oma studiokurssi pitää 
sisällään laboratoriotöitä, mittausten tekemistä ja tulosten ana-
lysointia, matemaattisia apuneuvoja, kuten MatLab:n opettelua, 
tietokoneharjoituksia, ja muita apuneuvoja. Palveluopetuksen 
puolella, siis muille kuin TFM:n opiskelijoille, laboratoriotyöt 
niin ikään integroidaan mukaan fysiikan perusopetukseen.

Myös matematiikan opetus uudistuu. Aikaisemmat 10 op 
kurssit jaetaan kahteen osaan ja kurssien nimet tulevat 
kuvaamaan paremmin sitä,  mitä kursseilla opetetaan. Kon-
taktituntien määrää pienennetään ja samalla karsitaan pois 
rönsyjä, joita on vuosien saatossa kursseille kasaantunut.   
 

Miten kurssitarjonta uudistuu?

Miten kandiuudistus vaikuttaa 
nykyisiin opiskelijoihin?

Uudessa kandidaatin tutkinnossa perusopintojen määrä tulee 
pienenemään ja sitä myötä myös fysiikan ja matematiikan 
opetuksen määrä. Tutkinnosta tulee yleisempi, koska opis-
kelija voi suorittaa vapaavalintaisia opintoja  enemmän kuin 
aikaisemmin. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi  opis-
kella kieliä tai jotain ‘hömppää’ vaan, että valinnaisuuteen an-
netaan  mahdollisuus. Samalla hajoitetaan opintojen han-
kalaksi koettu moduulirakenne. Tietyt vapaasti valittavat 
opinnot tai tietty sivuaine eivät voi olla  edellytyksenä valit-
taessa opiskelijoita omiin ylempiin korkeakoulututkintoihin, 
mutta opiskelijan halutessa vaihtaa alaa, niillä on merkitystä. 
 
Kandidaatin tutkintojen suoritusaikoja pyritään myös 
alentamaan keventämällä kandidaatin tutkintoa ja 
siirtämällä osa ammattiainekursseista ylempään tut-
kintoon. Ylemmästä tutkinnosta ollaan taas vastaavas-
ti tekemässä ammatillisesti vahvempi  poistamalla 
pakollinen sivuaine ja lisäämällä  kansainvälisyyttä 
siten, että opetus on pääsääntöisesti englanninkielistä. 
Uudessa tutkinnossa opetuksessa pyritään lisäämään ryh-
mä- ja projektityöskentelyä. Samoin vahva matematiikan 
ja luonnontieteellinen osaaminen on nähty tärkeäksi. 
Opetus pyritään uusimaan siten, että vähemmällä ope-
tuksella saavutettaisiin laadullisesti parempi lopputulos. 

Millainen tulee uusi tutkinto kokonaisuutena olemaan?

 
 
Opetus tosiaankin muuttuu siten, että kurssien vuosien saatossa pai-
suneita sisältöjä mietitään uusiksia ja karsitaan pois rönsyjä.  Kurssien 
kuormittavuudet tarkastetaan ja kontaktituntien määrä sovitetaan yhteen 
itsenäisesti tai ryhmässä käytetyn ajan kanssa.  Tämä tarkoittaa käytä-
nössä sitä, että 5 op kurssin työmäärästä kontaktituntien osuus voisi olla 
enimmillään 50 tuntia, jos kurssille ei kuulu muuta työtä kuin luennot 
ja laskuharjoitukset. Muut työ, kuten tietokoneharjoitukset, raporttien 
kirjoittaminen tai ohjattu  projektityöskentely, vähentää automaattiset 
luentoihin tai/ja laskuharjoituksiin käytettävien kontaktituntien määrää. 
 
Perustieteiden korkeakoulussa perusopinnot (65 op) ovat periaatteessa samat 
kaikille opiskelijoille. Pieni variaatio (10 op) opinnoissa  sallitaan. Tämän lisäksi 
samoista kursseista tarjotaan erillaiset  versiot, joissa huomioidaan eri alojen eri-
tystarpeet ja painotukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TFM:n opiskelijat 
lukevat omat kurssinsa ja muut meidän koulun opiskelijat suorittavat  perusopin-
noissaan toiset, samannimiset ja -sisältöiset, kurssit, hiukan eri painotuksilla.  
 

Miten kurssit muuttuvat?

Elinkeinoelämä on monessa yhteydessä painottanut sekä pro-
jektityöskentelyn että perusaineiden osaamisen tärkeyttä.  
 
Nyt tehdyt ja mahdolliset tulevat uudistukset korostavat 
perusaineiden, kuten fysiikan ja matematiikan, tärkeyttä eri 
alojen pohjatietona. Tulevaisuudessa TFM:n opiskelijoista 
tulee olemaan kasvava kysyntä, kun kaikki insinöörikoulut 
rekrytoivat osaavia  opiskelijoita heidän omiin maisterioh-
jelmiinsa. Ryhmä- ja projektityöskentelyä opiskelijat pääsevät 
harjoittelemaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan, kun 
ensimmäisen vuoden fysiikan opetus toteutetaan projekti-
kurssina (20 op) Tanskasta muokkaillun DTU-mallin poh-
jalta. Meidän mallissamme opiskelija suorittaa 8 projektityötä 
vuoden aikana ryhmässä siten, että kullekin opiskelijalle tulisi 
kaksi kertaa projektin vetäjän rooli. Projektityöt valitaan joka 
vuosi olemassa olevista tutkimusryhmistä siten, että koko 
perusfysiikka saadaan katettua. Opetus sisältää projekti-
työskentelyn lisäksi hiukan teoriaopetusta sekä laskuharjoi-
tuksia siitä aihepiiristä, jota projekti koskee. Kaikki opetus 
pyritään  tekemään ohjatusti ja opetukseen osallistumalla 
opiskelija saa tarvittavat tiedot jatkoa varten. Kurssin suori-
tusmenetelmästä ei ole vielä varmaa tietoa, mutta on ehdotettu 
mm. suullista tenttiä. Lisäksi kurssille valitaan sopiva kurs-
sikirja, josta opiskelija voi hakea tarvittaessa lisätietoa asioista.

Miten tästä eteenpäin?

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Perusopinnot (65 op)
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on nuorekas, kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jossa on reipas tekemisen meininki 

ja mukava työskennellä. Toteutamme yrityksille ja julkishallinnon yhteisöille suunnatt uja ratkai-

suja viidellä pääalueella: web- ja viesti ntäjärjestelmät, sähköinen asiointi  ja netti  kaupan ratkaisut, 

dokumentti  en ja laadunhallinta, CRM, ERP ja operati iviset ratkaisut, sekä Business Intelligence ja 

ti edonhakuratkaisut. Tarjoamamme järjestelmät voidaan asentaa asiakkaan omille palvelimille 

tai tarjota palveluna Innofactorin palvelukeskuksesta ja Microsoft in pilvestä. Innofactor Oyj on 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistan nopeimmin kasvava IT-yritys. 

Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Kajaanissa.

Parhaiden palveluiden kehitt äminen 
vaati i parhaat tekijät. 
Oletko valmis tartt umaan haasteeseen?
 
Seuraa työpaikkailmoitt eluamme 
www.innofactor. /rekry sekä Oikoti ellä!

IF mv ilmoitus 233x295 7.2.2012.indd   1 12-02-07   14.00.01

T            -unsin sen. Tunsin, kuinka kar-
vainen käsi kouraisi pakaraani. 
En kyennyt jäljittämään väkijou-
kon keskeltä, kenelle kuuluivat 
nuo sormet, jotka hivelivät muo-

tojani. Näin alkoi toinen päiväni Berliinissä, 
joka oli reppumatkani toisiksi viimeinen 
etappi ennen paluuta harmaaseen arkeen. 
Olin herännyt varhain ja heti aamupalan 
jälkeen suunnannut keskelle kaupungin 
sykkeeseen. 

Alexanderplatsin metroasemalla kui-
tenkin tämä tuntematon koura oli 
ottanut otteensa minusta ja kiihko 

levisi sydämeni tiheän sykkeen mukana 
muuhun ruumiiseeni, niin myös jalkojeni 
väliin. Kyseessä ei voinut 
olla pelkkä vahinko, sen 
tiesin. Kosketuksesta välittyi 
minulle viesti eläimellisestä 
himosta, jota tämä tunte-
maton minua kohtaan tunsi. 
Jokainen käden tekemä liike 
herätti minussa alkukantai-
sia värähdyksiä. En kestänyt 
enää ympärilläni vellovaa 
väkijoukkoa, vaan tunsin 
pakonomaisen tarpeen 
päästä takaisin hostelliini 
keräämään ajatuksiani. 
Kuka tämä tuntematon oli ja 
ennen kaikkea: kuinka voi-
sin tuntea hänet uudelleen 
ihollani?

Kun vihdoinkin saavuin majapaikkaa-
ni, oli oloni sietämätön. Koko mat-
kalla en ollut saanut rauhaa ruumiini 

sisäisestä huumasta. Siitä jo oli pitkä aika, 
kun olin viimeksi saanut. Nousin portaita 
ylös, kerros kerrokselta minusta tuntui yhä 
enemmän siltä, etten voisi pidätellä itseäni. 
Halusin sitä kättä niin kovasti. Huoneeni 
oli kuudennessa kerroksessa ja sen oven 
saavutettuani kaivoin taskustani avaimen. 
Vavisten työnsin sen sitä kutsuvaan reikään 
ja samassa tunsin sen jälleen. Tuon kohta-
lokkaan kouraisun pakarallani.

Lukko loksahti auki ja vaistomaisesti 
avasin oven. En tiennyt, mitä takanani 
odotti, mutta olin varma, että halusin 

ottaa siitä selvän makuuhuoneen puolella. 

Käsi 
o h -
j a s i 
m i n u t 
h e l l ä s t i 
t y ö n t ä e n 
sisään. Kuulin, 
kuinka ovi paukahti 
kiinni perässämme 
meidän suunnatessamme 
hänen opastuksellaan 

suoraan hieman 
epämukaval le 
hostellisängyl-
leni. Sängyn 
vierellä käsi 
t y r k k ä s i 
minut peitolle 
makaamaan. 
K ä ä n n y i n 
ma kuu l l an i 
ympäri näh-
däkseni vii-
mein, kuka 
oli saattanut 
minut tähän 
k i i m ai s e e n 
tilaan. 

Edessäni seisoi 
komein näke-
mäni itä-saksa-

lainen kuulantyöntäjä-
nainen. Hänen uhkeat 
raaminsa tuntuivat 
valtaavan koko huo-
neen. En voinut kuin 
antautua tälle vaalealle amazonille, jonka 
syvän harmaat silmät lävistivät minut. Hän 
tiesi, että kova kaluni odotti alati puristavi-
en housujeni sisällä malttamattomana. Hän 
repäisi muodikkaat puuvillahousuni päältä-
ni ja tulviva seisokkini oli ratketa sloggieni 
sisuksista. Nainen veti tiukan valkoisen 
toppinsa päältään paljastaen lihaksikkaan 
rintamuksensa. Housunsa hän riisui yhdellä 
nopealla nykäisyllä. Hän laskeutui verkkai-
sesti ylleni, aivan kuin kiusoitellakseen mi-

Kuka tämä 
tuntematon 
oli ja ennen 
k a i k k e a : 
kuinka voisin 
tuntea hänet 
u u d e l l e e n 
ihollani?

nua. 
K a t -

s e e m -
m e 

kohtasivat; 
välillämme 

vallitsi täysi 
yhteisymmär-

rys tilanteesta. 
Nyt se oli me-

noa!

Pyristelin ulos 
boksereistani 
hänen levittäes-

sään kostean vakonsa edessäni. 
Nainen otti tiukan otteen lanteistani ja 
laskeutui lähemmäs sykkivää elintäni. 
En kestänyt painetta enää, pidättely 
oli mahdotonta. Purskahdin hänen 

avoimille reisilleen. Valtava mielihyvän 
aalto vyöryi lävitseni sperman purskutessa 
pitkin lakanoita. Huokaisin syvään: tar-
peeni olivat tyydytetyt. Nainen päästi irti 
minusta halveksiva ilme karskeilla kasvoil-
laan. Äänettömästi hän keräsi vaateensa ja 
poistui huoneesta jättäen minut mehuineni 
sänkyyn makaamaan.

nimim. Reginol

Berliinin polteBerliinin polte
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1980-luvun lopulla syntyneet näyttävät 
vallanneen täydellisesti killan Pentis-
ennätyslistan. Tämän ilmiön takana on 
varmasti monia syitä, joista merkittävimpä-
nä Tetris-pelien yleistyminen kannettaviin 
pelikonsoleihin, kuten Nintendo Game Boy, 
1990-luvun alussa. 

Tämä ilmiö, ja Microsoft Tetris, joka oli 
asennettuna suureen osaan kotikoneista vii-
me vuosituhannen lopulla osana Microsoft 
Entertainment Pack -ohjelmistopakettia[1] 
tarjoavat houkuttelevan selityksen Pentis-
ennätyslistan uudistumiselle. Myös allekir-
joittanut myöntää käyttäneensä hieman, 
tai ainakin vähäsen, aikaa näiden pelien 
parissa lapsuudessaan.
Pelaamisen aloittaminen
Pentis poikkeaa monessa suhteessa oleel-
lisesti suurimmasta osasta Tetriksiä. Tämä 
vaikeuttanee pelaamisen aloittamista. Ohei-
sessa listassa on lueteltuna oleellisimmat 
eroavaisuudet eri Tetris-johdannaisiin.

Pelin palojen joukko sisältää kaikki kerta-
lukujen 1–5 polyominot pelkkien tetromi-
nojen (lähes kaikki Tetris-johdannaiset) tai 
tetro- ja pentominojen (Welltris [2]) sijasta.

Palojen oletuskiertosuunta on vastapäivään 
eli positiiviseen kiertosuuntaan – tosin peli 
tarjoaa myös myötäpäivään tapahtuvan 
kiertoliikkeen Ctrl-näppäimestä. Tätä 
toimintoa on erittäin hyödyllistä oppia 
käyttämään avukseen vaikeiden tilanteiden 
selvittämisessä loppupelin aikana.

Pentis mittaa suoritettujen poistojen mää-
rää eikä poistettujen rivien määrää – tämä 
muuttaa optimaalista strategiaa merkittä-
västi kohti täydellistä pelaamista.

Poiketen alkuperäisestä Tetriksestä, Pentis 
mahdollistaa palojen nopeuttamisen eikä 
tarjoa erillistä lisäpalkkiota palojen pudot-
tamisesta verrattuna tähän. Tämä aikaansaa 
sen, että palojen pujottamista vaativat stra-
tegiat eivät johda pistemenetyksiin.

Poiketen moderneista Tetris-johdannaisis-
ta, Pentis käyttää seuraavan palan luomiseen 
pseudosatunnaislukugeneraattoria – eikä 
shuffle–bag-menetelmää. Peli ei myöskään 

Peruspisteiden määrän kasvattaminen on 
pelin selvästi haastavin osa-alue.

Kuten edellisestä nähdään, peruspisteiden 
määrän vaikutus on oleellista ennätystulok-
siin pyrittäessä on erittäin suuri. Tämä ei 
kuitenkaan kokonaan poista kiihdytyspis-
teiden tai neliöllisten pisteiden merkitystä. 
Oikealla strategialla on helposti mahdollista 
kasvattaa kiihdytyspisteiden määrää. Tämä 
strategia on käyttää alkukiihdytystä, missä 
vielä näkymättömissä olevaa palaa kiih-
dytetään alaspäin jo ennen kuin se saapuu 
pelialueelle; ja kiihdyttää pelkästään käyttä-
mällä alanuolta, ei ikinä välilyöntiä, tällöin 
palan asemointia voi muokata kiihdytyksen 
aikana ja siten kiihdytys voidaan aloittaa 
aikaisemmin. Tämän vaikutus kokonaistu-
lokseen on kuitenkin enintään muutamia 
satoja pisteitä.

0–10: Alkupelissä kannattaa pelata aggres-
siivisesti rakentamalla niin sanottu kuilu 
kentän laitaan – vasemmalle tai oikealle, 
peli on lähestulkoon symmetrinen peilauk-
sen suhteen. Palat on pyrittävä pelaamaan 
mahdollisimman nopeasti nopeusbo-
nuksen maksimoimiseksi. Alkuvaiheessa 
tapahtuvat virheet ja reiät pitää pyrkiä 
paikkaamaan täydellisellä pelillä. Poistot 
tulee suorittaa täydellisinä ja vain jos ne 
antavat selvästi yli 200 pisteen hyödyn 
(Taulukko 1). Kuitenkin, ennätystuloksiin 
tähdättäessä kenttä pitää ehdottomasti 
pitää mahdollisimman matalana – jokainen 
ylimääräinen rivi maksaa yhden pisteen 
jokaista pelattavaa palaa kohden. Huippu-
tulokseen tähdätessä kymmenen poiston 
jälkeen pisteitä tulisi olla noin 4000–5000 
riippuen kentällä olevien palojen määrästä.

10–20: Pentominojen osuus on edelleen 
melko pieni. Tästä huolimatta kannattaa 
siirtyä pelaamaan tehokkaammilla kuilu-
asetelmilla, kuten (Kuva 1). Tavoitepisteet 
20 poiston jälkeen ovat noin 7500. On 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huomata, 
että pelin palajakauma 20 poiston kohdalla 
on huomattavasti haastavampi kuin aivan 
alussa – tästä syystä strategiaa pitää muut-
taa lievästi varovaisemmaksi viimeistään 20 
rivin kohdalla. Huipputulokseen pyrittäessä 
on välttämätöntä kuitenkin niin sanotusti 
”metapelata”, eli olettaa sopivan palan saa-
puvan tarvittaessa. Mikäli näin ei käy, niin 
uuden pelin saa aloitettua painamalla ensin 
Esc- ja sitten Enter-painiketta.

20–30: Monominojen ja duominojen osuus 
on selvästi alkua pienempi – ollen likimain 
nolla. Tästä syystä pelaamisen tahtia 
kannattaa hidastaa aavistuksenomaisesti 

tarjoa minkäänlaista next–view-toimintoa 
tai hold-toimintoa. Tämä tekee Pentiksestä 
pelin jota ei voi millään pelata loputtomiin. 
Peliä ei siis ole tyhmennetty, ja se on siten 
monilta osin nykyisen TTC-spesifikaati-
on[3] vastainen. Teknisesti ottaen peli ei siis 
missään nimessä ole Tetris-johdannainen.

Pentis ei palkitse millään tavoin usean rivin 
samanaikaisesta poistamisesta. Tämä, ja 
se että pelin vaikeutuminen ei tapahdu 
diskretoidusti ovat myös eroavaisuuksia 
verrattuna muihin Tetris-johdannaisiin.
Pelin pistelaskukaava (Kaava 1) ei ole riip-
puvainen vaikeusasteesta, mikä vähentää 
satunnaisuuden osuutta huipputuloksista 
– yksittäinen ”tetrisputki” pelin lopussa ei 
anna valtavaa pistevyöryä. Toisaalta, koska 
pelin vaikeutumistapa (palojen keskikoon 
kasvu, ei nopeutumista) on luonteeltaan 
stokastinen, on pelin pituuden hajonta 
selvästi tavanomaisia Tetris-johdannaisia 
suurempaa.

Strategia
Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, 
että noin 50–60 % pisteistä saadaan perus-
pisteistä, 25–35 % pisteistä saadaan kiih-
dytyspisteistä ja 15–20 % pisteistä saadaan 
täydellisistä poistoista. Tätä korkeampi 
peruspisteiden osuus kielii joko liian hi-

taasta pelaamisesta tai todennäköisemmin 
täydellisten poistojen vähäisestä määrästä. 
Tällöin peliä pitää viedä ehdottomasti kohti 
täydellistä peliä. Toisaalta pelien keskimää-
räisen pituuden jääminen lyhyeksi, selvästi 
alle 50 poistoon, kielii puolestaan liiallisesta 
ahnehtimisesta – tällöin on syytä siirtyä aa-
vistuksen konservatiivisempaan pelitapaan.

Peruspisteiden maksimoimiseksi pitää ken-
tältä poistaa mahdollisimman monta riviä, 
mikä onnistuu maksimoimalla pelin kesto 
poistoina ja yksittäisen poiston keskimäärin 
poistaminen rivien määrä. Esimerkiksi 
tavanomainen 60 poiston peli 2,0 riviä/
poisto keskiarvolla antaa 6000 peruspistet-
tä. Erittäin hyvä 80 poiston peli 2,25 riviä/
poisto keskiarvolla antaa 9000 peruspistet-
tä. Näiden lisäksi kentän täyttyminen pelin 
lopussa antaa noin 500 peruspistettä lisää. 

Kuva 1: Allekirjoittaneen mielestä ideaalinen kuiluasetelma. Tämä kuilu mahdol-
listaa yli 200 pisteen hyödyn poistot kuudella eri palalla, joista neljä pentominoja.

1] http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Entertainment_Pack
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Welltris
[3] http://tetris.wikia.com/wiki/The_Tetris_Companyhttp://tetris.wikia.com/wiki/The_Tetris_Company, http://tetris.wikia.com/wiki/
Tetris_Guideline

pohdinta-ajan lisäämiseksi. Jos kaikki on 
mennyt täydellisesti, kolmenkymmenen 
poiston kohdalla on mahdollista saavuttaa 
10000 pisteen rajapyykki. Tavoitepisteet 
ovat kuitenkin hieman inhimillisemmät 
9000 pistettä. Johtuen aggressiivisesta peli-
tavasta, voi peli päättyä äkkinäisesti jo tässä 
vaiheesta.

30–40: Viimeistään tässä vaiheessa peliä 
kannattaa alkaa varautua pahimpaan pai-
najaiseen – risti-palaan. Tätä palaa varten 
kentän ylätasanne ei saa olla liian tasainen. 
Koska pentominojen osuus alkaa olla melko 
suuri, kannattaa pyrkiä madaltamaan kuilu 
mahdollisimman matalaksi. Pistemäärä 40 
rivin kohdalla tulisi olla vähintään 11500 
(ja mielellään 12000 tai enemmän – peri-
aatteessa tässä vaiheessa on mahdollista olla 
yli 13000 pistettä).

40–60: Siirtyminen loppupeliin; pento-
minoja tulee tässä vaiheessa peliä jo niin 
paljon, että edes likimain täydellisen pelin 
ylläpitäminen muuttuu mahdottomaksi. 
Tehtävänä tässä vaiheessa onkin pyrkiä pi-
tämään kenttää mahdollisimman matalana 
ja riittävän tasaisena. Kentän keskikohdan 
tulee ehdottomasti olla reunojen tason 
alapuolella. Jokainen pelattu rivi lisää pis-
temäärää vähintään vain 50 pisteellä, joten 
on erittäin todennäköistä että pistemäärä 
ei enää kasva merkittävästi. Huipputason 
pelissä pistemäärän 60 poiston kohdalla tu-
lee olla vähintään 14000 (ja sen derivaatan 
1000 pistettä kymmentä poistoa kohden). 
Vain pieni osa peleistä pääsee tähän vaati-
mukseen. 

60–80: Peli käy nyt infernaalisen vaikeaksi, 
ja on lähes varmaa että tulet häviämään 
viimeistään 70 poiston kohdalla. Tavoittee-
na on pelata se, mitä peli antaa mahdolli-
simman hyvin ja ”aina poistaa”, jos se ei 
huononna kenttää liiaksi. Epäonnistumisen 
ollessa vääjäämätön pitää kenttä pyrkiä 
täyttämään mahdollisimman täyteen; tämä 
vastaa noin 5–10 lisärivin pisteitä. Pyri 
vähintään 16000 pisteeseen riville 80 men-
nessä – periaatteessa myös huomattavasti 
korkeammat pistemäärät ovat mahdollisia.

80–85: Suurin osa putoavista paloita on 
pentominoja. Tämä tekee pelaamisesta 
lähes mahdotonta. Lopun ”lisärivien” 
täyttäminen nostavat loppupistemääräsi 
noin 16250 pisteestä noin 16500 pisteeseen 
– mikä hipoo listan alareunaa. Toistamalla 
tätä opasta riittävän monta kertaa, tuo 
keskimäärin 16500 pistettä antava loppu-
tulosten todennäköisyysjakauma antaa 
(toivottavasti) joskus listapaikan (tällä het-
kellä rajana on hieman yli 17000 pistettä). 
Tämän saavuttamisen vaikeudesta kertoo 
kuitenkin se, että allekirjoittanut on kyen-
nyt toteuttamaan oppaan vaatimuksia vain 
paloittain määritellyissä peleissä.

86–∞: Allekirjoittaneelle tuntematon alue, 
erittäin vaikeasti saavutettavissa.

Kaava 1: Pentiksen pistelaskukaava, jossa ensimmäinen termi on palan peruspisteet, toinen kiihdytyspisteet ja kolmas neliölliset pisteet.

entis, aloittelijasta osaajaksi 
– katso kuvat!

Taulukko 1: Yksittäisestä palasta saatava 
hyöty. Hyöty saadaan palan poistamien pe-
ruspisteiden ja neliöllisten pisteiden summa-
na. Hyöty ei ota huomioon kentän korkeuden 
muutosta.

Pala
    5
    5
    4
    5
    4
    5
    
    3
    4
    5
    
    3
    4
    2
    
    3
    2
    1
    

Rivit
    5
    4
    4
    3
    3
    2
    4
    3
    2
    1
    3
    2
    1
    2
    2
    1
    1
    1
    1

Hyöty
   375
   325
   280
   275
   230
   225
   200
   195
   180
   175
   150
   145
   130
   120
   100
     95
     70
     55
     50
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Kvantti vertaa: Pikaviestimet

Säästä sähköisessä 
viestinnässä
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Kvantti: Ensimmäisenä kysymyksenä pieni esittely itsestäsi – kuka 
on Leena Pesu?

Leena Pesu: Fyysikko, tietysti. Vuosimallia -91. Tällä hetkellä 
toimin seniorikonsulttina ja tiiminvetäjänä Finprossa, eli kauas 
on fyysikon opiskeluista tultu, mutta lääketieteellisen teknologian 
kanssa edelleen tekemisissä. Mies on myös fyysikko ja yhdeksän-
vuotias tyttö toivottavasti sillä uralla myöskin.

Kvantti: Aivan. Opiskelit -91 alkaen – mikä oli pääaineesi ja mitä 
teit killassa?

Pesu: Lääketieteellinen tekniikka oli pääaine ja matematiikka sivu-
aine. Olin killassa sihteerinä fuksivuonna.

Kvantti: Onko tämä perinteinen kysymys ”Mikä on suhteesi Janne 
Pesuun?” tuttu sinulle?

Pesu: Kyllä, kyllä. Se oli syy, miksi mut rekrytoitiin sihteerinhom-
maan. Olin alkanut seurustella Jannen kanssa silloin. Seuraavana 
vuonna, kun valittiin uutta sihteeriä, oltiin menty kihloihin Janne 
Pesun kanssa ja vähän yritin sitä katkaista: ”Hei, onko toi nyt enää 
aiheellista?” Ystäväni Erkki on kyllä mun opiskeluaikoina muista-
nut jokaisessa vuosikokouksessa tuoda kysymyksen esiin. Sieltä se 
on sitten aina näihin päiviin asti säilynyt.

Kvantti: Kyllä vaan, hauska perinne. Mikä on paras muistosi opis-
keluajoilta?

Pesu: Voi että, niitä on niin paljon. Varmaankin excut. Mä oon 
ollut killan Ranskanexculla mukana ja oltiin Ranskassa myöskin 
Optimin ja Plättyn exculla jossain vaiheessa. Sieltä on tietysti 
paljon hauskoja sattumuksia. Mutta myös killan lisäksi ammatti-
ainekerhoissa Plättyssä ja Optimissa olen ollut mukana tekemässä 
yhdessä, ja toisaalta proffien kanssa käytiin kurssipalautteita ja 
muita, niin tuntui, että pääsee vaikuttamaankin asioihin. Ja ensim-
mäinen Wappu tietysti on semmosia mieleenpainuvia tapahtumia, 
kun tietysti fuksille oli tärkeää, että saa ensimmäistä kertaa painaa 
hattua päähän. Itse asiassa multa meni ohi se keskiyö, kun oltiin 

jossain varmaankin saunomassa semmosella porukalla, jossa olin 
ainoa fuksi. Muut olivat vanhempia tieteenharjoittajia, ja todettiin 
että lähdetään siitä Etu-Töölöstä kaverin kämpiltä Eduskuntatalon 
portaille laulamaan hymniä hieman yli puolenyön ja laittamaan 
lakkia päähän.

Kvantti: Sitten tällainen perinteinen fyysikkokysymys: Miten 
opiskelu fyssalla on vaikuttanut työpaikan arkeen – onko siitä ollut 
hyötyä, vai onko se vain ollut keino, millä saa työpaikan?

Pesu: Se on varmaan työuran alkuvaiheessa painanut enemmän. 
Ensimmäisen työpaikan olen saanut sitä kautta, että kun oli TKK:lla 
tutkimassa hengitysääniä, niin sitten siirryin teollisuuteen tutkimaan 
hengitysääniä. Sen jälkeen on hyvin vähän tarvinnut sitä fysiikkaa 
ja matikkaa mitä on opiskeltu. Kokonaisuuksien hahmottaminen 
ja luova ongelmanratkaisu on ehkä siltä puolelta tullut, mikä auttaa 
hämmästyttävän monessa asiassa, kun koittaa projektia vetää tai 
konsulttina luoda strategiaa yritykselle. Hahmottaa sen, mihin 
suuntaan kannattaa lähteä. Tietyt ajattelumallit ja ymmärrys datan 
epäluotettavuudesta, sellaisista on viimeisimmissä projekteissa ollut 
hyötyä. Se mitä mun mielestä fyysikkous on sinällään – ei ehkä ne 
opinnot, vaan se kulttuuri, mikä Fyysikkokillassa on ollut. Ainakin 
sillon aikoinaan, ja toivottavasti edelleen, fyysikolla oli vahva etiikka 
ja toisten arvostaminen, oltiin hyviä kavereita ja hyviä työkavereita 
ja oli hyvät käytöstavat. Sellainen asenne mulla ehkä vahvistui 
opiskellessa, se on semmoinen, mikä erotti fyysikoita muista teekka-
reistakin. Se on sellainen, millä pärjää hyvin työelämässä ja arjessa. 
Toisaalta se, että on hyvä itsevarmuus ja itsetunto myöskin.

Kvantti: Olet ollut aktiivinen Fyysikkoalumnissa. Mikä on innoitta-
nut siihen toimintaan?

Pesu: Ehkä lähtien siitä, että jo opiskeluaikoina, kun lähdin opiske-

lemaan lääketieteellistä tekniikkaa, mä huomasin, että hyvänen 
aika, eihän meillä ole mitään ammattiainekerhoa, että peruste-
taanpa sellainen. Ja sitten, kun rupesi se valmistuminen lähesty-
mään, niin hyvänen aika, sitten ei ole enää kiltalainen, niin mikä 
sitten on, että perustetaanpas alumnia. En tiedä, toisaalta se oli 
sellaista itsekästä lähestymistä, että haluaa itse kuulua johonkin 
yhteisöön, ja toisaalta haluaa  vaikuttaa asioihin ja olla viemässä 
niitä eteenpäin. Opiskelun arviointia ja mennään sitten proffien 
kanssa juttelemaan ja viemään niitä eteenpäin, jonkinlainen 
aktivismi. Politiikkaan en lähtisi kirveelläkään, enemmän viedä 
asioita eteenpäin. Mun mielestä fyysikot on hyviä tyyppejä ja 
mielellään sitä edistää, esimerkiksi jos pystyy nuorempia fyysi-
koita auttamaan eteenpäin työurallaan tai muuten, kun nyt on 
sitä omaa ikäpolvea, jotka vaihtavat tällä hetkellä työpaikkoja. 
Varmasti tulee takasinkin jossain vaiheessa, tai onkin tullutkin, 
Mä olen kaikki työpaikat saanut jonkun sosiaalisen verkoston 
avustuksella. Sen tietää kyllä, miten vahvoja ne on. Sitä kannat-
taa kyllä nyt fyssalla opiskelevankin panostaa niihinkin, eikä 
vain opintoihin.

Kvantti: Eli neuvoisit fyysikoita panostamaan sosiaalisiin ver-
kostoihin?

Pesu: Kannattaa panostaa siihen, että luo niitä suhteita siellä.

Kvantti: Onko muuta vinkkiä nyt opiskeleville?

Pesu: Ehkä siihen, että jos miettii, minkälaista suuntaa valitsee 
opinnoissaan. Mä sanoisin, että kannattaa mennä siihen suun-
taan, mikä kiinnostaa ja mistä innostuu, eikä välttämättä ajatel-
len, että mihin työhön tää johtaa, koska sehän on kautta aikojen 
tiedetty, etteivät fyysikot tee sitä, mitä ovat opiskelleet. Siihen 
kannattaa panostaa, mikä kiinnostaa, niin jääkin tieto kaaliin. 
Ja kannattaa haastaa itteään, vaikka tuntuisi opinnot kuinka 
rankalta, niin siinä treenaa niitä aivosolujansa. Se on se, mistä 
meidät tunnetaan, siitä että venyy mahdottomiinkin asioihin. Ja 
jotta venyy, niin on pakko tsempata.

Kvantti: Mikä on toteemieläimesi?

Pesu: Toteemieläin... Mun olis varmaan pitänyt lukea kysymys 
joskus aikasemminkin niin olisi ehtinyt miettiä jotain. Ehkä se 
olis kissa.

Kvantti: Kissa. Miksi?

Pesu: Mä en tykkää kissoista ylipäätään, en ikinä hankkisi kissaa 
itselleni, mutta mun mielestä kissa on sellainen, joka tuntee 
oman arvonsa ja tekee sitä, mitä haluaa. Semmoinen jotenkin 
arvokasluonteinen yleensä.

Kvantti: Ehkä useampi kissa ei pärjää samassa perheessä.

Pesu: Nauraa. Se voi olla.

Kvantti: Kiitokset näistä vastauksista. Onko sinulla mitään mitä 
haluat sanoa? Vapaa sana Kvanttiin.

Pesu: Laittakaa joskus Kvanttia alumnillekin tulemaan, vaikka 
sähköisenä versiona. Varmasti montaa alumnia kiinnostaisi 
nähdä, missä kilta nyt menee. Tosi kiva, että on aktivoitunut se, 
että tehdään asioita yhdessä, on saunailtoja ja muita. Varmasti 
jos vain aikataulut sopii, niin moni on kiinnostunut tulemaan 
ja jelppimään. Alumniin kannattaa ehdottomasti liittyä, kun 
valmistuu.

Kvantin aina ajan hermolla oleva toi-
mitus tavoitti yhden Fuusio 65:ssä  
palkituista henkilöistä haastatte-
luun. Leena Pesu on fyysikkourallaan  
ehtinyt toimimaan killan sihteerinä 
vuonna 92, ammattiainekerho Plättyn 
perustajajäsenenä ja puheenjohtajana 
vuosina 93-95, Fyysikkoalumnin perus-
tajajäsenenä 2004, puheenjohtajana 
2007-08  ja 2009-11 ja hallituksen 
jäsenenä 2004-05 ja 2008-09. Leena 
on siis vuosien varrella todellakin 
toiminut Fyyikkokillan ja fyysikoi-
den hyväksi, minkä vuoksi häntä näin 
juhlavuonna palkittiinkin. Tartu ti-
laisuuteen ja lue Leenan kommentit 
fyysikkona olemisesta ja opiskelusta.
 

Leena Pesu: Kuka, mitä, häh?

Wapusta, kissoista ja fyysikkoudesta Maailman huumorijärjestö HEHE syyttää Suomea kansainvälisen 
vitsilainsäädännön rikkomisesta. HEHE:n mukaan suomalaiset 
humoristit syyllistyvät huumorin ryöstöviljejlyyn. Suomea syy-
tetään myös puutteellisesta huumorin jälkikäsittelystä. Vitsien 
määrällä yritetään usein korvata laatua, jolloin huumorin kulutus 
kasvaa. Tehoviljely kuluttaa kaikkia huumorin lajeja tasaisesti, 
jolloin luonnollista huumorin kiertokulkua ei pääse syntymään. 
Ilman kausittaista vitsien aiheet kuluvat nopeasti loppuun ja voi 
kestää vuosikymmeniä, ennen kuin niistä tulee taas hauskoja. Täl-
laisia aiheita ovat HEHE:n mukaan esimerkiksi puhuvat munat ja 
keskitttymistkyvyttömät poliisit. Mikäli huumorikiintiötä ei pian  
aseteta, muuttuvat jotkin aiheet ”ironisen hauskoiksi”. Ironisen 
hauskat aiheet ovat huumorin ongelmajätettä. Ironiset vitsit ovat 
pienissäkin pitoisuuksissa vakava terveysriski. Lyhytaikainen al-
tistuminen aiheuttaa melankoliaa ja  kyynisyyttä, pitkäaikaisesta  
altistumisesta voi seurata jopa pysyvä ankeutuminen. 

Suomalaisen huumorin liiton puheenjohtaja Janis Petomaani 
pitää syytöksiä vakavina Hänen mukaansa suomalainen huumori 
on nyt käännekohdassa. 1990-luvun alkuun asti huumori oli 
tiukasti säännösteltyä. Valtion huumoriyhtiö Spede ja Pekka ja 
Pätkä Oy tarjosi pitkään ainoan laillisen tavan hankkia huumoria.
Kotikutoinen huumorinvalmistus oli kuitenkin yleistä ja ”pah-
kisdiilereitä” löytyikin miltei joka kylästä. 1990-luvulle tultaessa 
tilanne kuitenkin muuttui dramaattisesti.  EU-jäsenyyteen liitty-
vien lakimuutosten vuoksi monet aiheet, kuten Neuvostoliitto ja 
kirkko, vapautettiin huumorin piiriin. Lisäksi ulkomaisen huu-
morin tuontirajat poistettiin. Seurauksena oli huumorin käytön 
räjähdysmäinen kasvu, kun iänikuisille Kummeleille ja Turhapu-
roille löytyi viimeinkin vaihtoehto. Liikakäytön myötä myös on-
gelmat, kuten mielialahäiriöt ja huumoriresistanssin aiheuttamat 
yliannostuskuolemat yleistyivät kansan keskuudessa. Petomaanin 
mukaan huumoritaloudessa on eletty pitkään kestämättömästi: 
”Absurdin huumorin suurin tuottaja, EU-parlamentti, on pitkään 
yrittänyt siirtää fokustaan tragikomediaan, laihoin tuloksin. Jos 
toimeen ei heti tartuta, saattaa edessä olla vuosien mittainen 
maailmanlaajuinen apatia.”

Kvantin vinkit huumorinsäästötalkoisiin:

-Vältä kaupallista huumoria. Huumorin massatuotanto kuluttaa 
aiheita eniten. Mikäli et halua kuitenkaan kokonaan kaupallisesta 
huumorista, suosi erityisesti osittain täysin kierrätettyjä puujalka-
kokoelmia, kuten vappulehtiä.

-Naura erityisesti omille vitseillesi. Älä anna vaivaantuneen hil-
jaisuuden pilata iloasi. Huumorintaju on yksilöllistä ja vain sinä 
tiedät mikä on mielestäsi hauskaa. 

-Etsi hauskuutta ympäristöstäsi. Monet arkipäivän hupitilanteet 
jäävät hyödyntämättä kalsean tapakulttuurin vuoksi. Naura avoi-
mesti ihmisten rumille vaatteille, onnettomuuksille ja itseäsi köy-
hemmille. Tällä tavoin voit osoittaa olevasi valmis  taistelemaan 
apatiaa vastaan ja valat samalla taistelutahtoa myös ympäröiviisi 
ihmisiin.

Vastuullisen huumorin puolesta - Kvantti

Vitsit vähissä?
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Tähän löytynee hieman parannusta. Kvantti etsikin opiskelijoille 
parhaat keinot parantaa matematiikantehtävien onnistumispro-
senttia:

1) Köytä itsesi tuoliin. Piilota läppäri.
Ongelmien ratkomiseen tarvitaan riittävää itsekuria, hikeä, verta 
ja kyyneleitä. Tee siis verilettuja kynsilaukkahöystöllä saunassa. 
Itsekuritus onnistuu parhaiten keksimällä selkeät tavoitteet, esi-
merkiksi tutun moottoripyöräkerhon jäsenen kanssa vedonlyöntiä. 
Integroi tai integroi ilman käsiä.

2) Rupea boheemiksi. Pariisin katot, punaviini ja patonki.
Ongelmien ratkaisu vaatii poikkeuksetta suurta luovuutta, joten 
kannattaakin ottaa kaikki taiteelliset vapaudet ja kalalajit käyt-
töönsä mahdollisuuksien mukaan. Sivistä itseäsi, kieriskele sor-
miväreissä ja laula estottomasti kaikkien kuullen ja tunne, kuinka 
luovuutesi räjähtää purppuranpunaiseen orvokkivihmaan. Toista, 
kunnes vanhempasi hankkivat sinulle terapeutin pieleen menneen 
pitsinnypläys-balalaikkasooloesityksen jälkeen.
 

3) Rentoudu. Putoa tuolilta. Rentoudu lisää.
Käsienheiluttelijoiden klassikkokirjailija Jari Sarasvuon jump-
paoppaasta Sisäinen sankari löytyi kaikkien rastafarien ehdoton 
salaisuus: keskittyminen vaatii rentoutumista. Sinänsä loogista, 
eihän stressaantuminen auta integraatiota. Etsi siis kaapinperältä 
pussihoususi, rullaa joogamatto auki ja samaistu maailmankaik-
keuden kanssa, kunnes horisonttisi laajenee mahtaviin sfääreihin 
paljastaen sinulle olevaisuuden syvimmät oletukset. Saattaa aihe-
uttaa päänsärkyä, myöskään varttia ennen deadlinea ei välttämättä 
kannata.

4) Kofeiini, tuo Suomen polttoaine
Kahvin avulla tulevaisuuteen ja takaisin viidessä minuutissa voi olla 
fiksu veto ja kannattaa hetkellisesti mutta myöskin ajatuksenvirta 
saattaa poukkoilla orava sinne tänne jolloin orava meni pois teksti 
ei muodosta eheää kokoravanaisuutta, mikä varsinkin pitkä-ja-
söpö-orava-jänteisyyttä vaativissa oravanpesään meni se tehtävissä 
saattaa orava vaikuttaa lopputulokseen käpy.

5) Puhtaus on puoli koeviikkoa
Hyvin järjestetty toimintaympäristö on ehdoton ennakkoedellytys 
tehokkaalle työskentelylle. Työpöydän puhdistuttua saattavat tosin 
muut asunnon osat näyttää hieman sotkuisilta, joten pientä pin-
talaittoa on hyvä harrastaa, varsinkin koeviikoilla. Kun olet tam-
pannut matot, tiskannut astiat, pessyt mikron ja uunin ja silittänyt 
verhot, on hyvä alkaa lukea kokeisiin.

6) Älä prujaa, vaan tee tehtävät itsenäisesti
…ja mene leikkimään hammaskeijun ja hullun hatuntekijän kanssa 
marmeladimaahan hippaa kolmestaan. As if that would help.

Matemaattisten ongelmien ratkaisuun on jo aikoja sitten keksitty 
yleinen ratkaisumenetelmä:

Miten ongelmia 
ratkaistaan?

Eräänä torstai-iltana Kvantin urheilutoimitus pääsi parin Unis-
portin estämän (”Varaamasi palvelu on valitettavasti peruttu 
Ystävällisin terveisin, UniSport”) yrityksen jälkeen osallistumaan 
sisäpyöräilytunnille. Niin se on sisäpyöräilyä tai YO Spiniä, mutta 
ei missään nimessä sitä Spinningiä, koska Unisport ei maksa 
jotain lisenssimaksua, ja se on kyllä ihan hyvä että käyttävät 
rahat johonkin hyödylliseen. Mutta ei, eihän ne käytäkään vaan 
maksavat Bodypumpiin, Zumbaan ja Sha’Bamiin lisenssimak-
suja ihan onnessaan. Taas on salaliitto pyöräilijöitä vastaan 
vähän niin kuin pyöräkaistat mukulakivikaduilla, nastamummo 
Lauttasaaressa ja se teräväreunainen hiekoitussepeli. Pitäisi 
varmaan lähettää tekstiviesti Metron tekstaripalstalle. Eikä tässä 
vielä kaikki Otahallin Sisäpyöräilysaliksi nimetty tila osoittautui-
kin ihan tavalliseksi huoneeksi, jossa oli kaksi ovea, lavuaari ja 
parikymmentä kuntopyörää. Eikun sittenkin spinning-pyörää, 
kun eivät nuo normaaleja kuntopyöriä olleet. Vai saako näitä nyt 
sanoa spinnig-pyöriksi vai pitääkö sanoa sisäpyöräilypyörä? Se 
nyt ainakin kuulostaa hölmöltä.

Sisäpyöräilytunnin osallistujat vaikuttivat olevan lähinnä nais-
puolisia. Takarivin paikat oli valitettavasti jo viety toimituksen 
löytäessä paikalle, joten toimitus tyytyi takaa-ajon sisään aja-
maan karkuun. Kvanttilaisten lisäksi paikalle oli rohjennut jopa 
yksi miespuolinen ihminen. Tiedä mitä senkin päässä liikkuu. 
Sisäpyöräilyohjaaja huomasi heti toimituksen olevan ensimmäis-
tä kertaa paikalla ja ohjeisti satulan ja ohjaustangon säätämisessä. 
Ohjeet voi tiivistää siten, että ajoasento on sama kuin oikeassakin 
polkupyörässä – siis sellaisessa joka täyttää ajoneuvon määritel-
män.

Sinä olet itse vastuussa treenin rankkuudesta! Säädät itse vastuk-
sesi sopivaksi! Vielä jaksaa! Keep it going! Fix it up! You’re doing 
great guys! Vastatuulipuuska! Keksi itse oma sisäpyöräilynoh-
jaajahuutosi! Kovin keinotekoiset ja välillä englanninkieliset 
tsemppaushuudot ohjaajalta olivat ihan kivoja ja välillä järkeviä-
kin. Pari kertaa kannustushuudot liittyivät jopa soimassa olleen 
kappaleen lyriikoihin.

Sisäpyöräilytunnin ajoreitillä oli kuulemma koko ajan puuskittai-
nen vastatuuli. Ne puuskat kestivät aina jonkin pyöreän sekunti-
luvun samoin kuin mäetkin. Reitti koostui kolmesta ylämäestä, 
joissa kaikkien oli pakko nousta samaan aikaan välillä seisomaan. 
Välillä oli tasaista ja vastatuulta, muttei koskaan alamäkiä tai 
myötätuulta. Kovin oli epärealistista, mutta varmaankin tehok-
kaampaa kuin oikealla pyörällä ajeleminen kuntoilumuotona. 
Tosin tässä ei tarvitse tasapainoa eikä liikenteen havainnointiky-
ky kehity paikallaan polkiessa.

Toimitus haluaa varoit-
taa, että Otahallin sisä-
pyöräilysalin sijainti on 
sadistin suunnittelema. 
Pyöräilytunnin jälkeen 
saa kävellä alas yhdet 
kierreportaat ja yhdet 
tavalliset päästäkseen 
takaisin katutasoon. 
Jos ei tunnu pahalta 
kävellä niitä portaita 
alas, on varmasti va-
linnut väärät vastukset 
pyörästään.

Niin ja soi siellä jotain 
musiikkiakin, jossa oli kai sama rytmi kuin polkimien pyörityk-
sessä.

Kvantti testaa:

Unisport YO Spin
Vaivaako stressi? Tunnetko itsesi voipuneeksi?

Löydä itsellesi sopiva 
rentoutumiskeino!
Monet ovat varmaankin huomanneet teknillisen fysiikan koulutusohjelmaan 
tullessaan, että työn määrä on himpun verran suurempi kuin lukiossa, 
ja siten opiskelijan tehonkulutus saattaa kasvaa riskirajoille. Mutta 
mitä tehdä kun patterit alkavat olla lopussa ja tekee mieli repiä 
L2 –kurssikirja kappaleiksi? Miten saada riittävästi energiaa, jolla 
jaksaa Wappuun asti? Seuraavassa muutamia tapoja esiteltynä, ja osa jopa 
testattuna!

Liikunta

”Käypä kipaisemassa kunnon lenkki 
niin kyllä sitten jaksaa matikkaakin 
lukea!”
Joo joo. Tietenkin. Miksen tätä heti 
tajunnut.  Raitis ilma virkistää ja 
aivot saavat kunnon polttoainetta 
kaljanhuuruisen soluilman sijasta.
Toteutus: 10 kilometrin lenkki 
kevyellä hölkällä kaupungin ympäri. 
Aikaa kuluu n. tunti.
Tulos: Lenkin jälkeen suihkuun 
ja olo on suhteellisen virkistävä. 
Olemattoman venyttelyn seurauk-
sena pohjelihas kipeytyy kolmeksi 
päiväksi ja sukulaiset saavat makeat 
naurut seuratessaan toimittajan 
ontumista. 
Kvantti suosittelee tapaa 1, jos 
huumorintaju riittää tai mussutit 
pääsiäisenä liikaa suklaamunia.

Ryyppääminen rentouttaa

”Tuu nyt yhille vaa. Ehdit niitä mati-
koitas kattomaan sitten huomenna.”
Tämä lienee teekkareille jo varmaan 
suhteellisen tuttu keino entuudes-
taan. Se ei tietenkään estä kokeile-
masta sitä 
uudestaan, vaikka tulokset ovat 
välillä jopa katastrofaalisia.
Toteutus: Kello 11 baariin, dokausta 
ja tanssimista pilkkuun asti.
Tulos: Seuraavana päivänä heräil-
lään kahden aikoihin iltapäivällä. 
Lompakossa on 70 euroa vähemmän 
kuin illalla. Muisti ei pelaa kovin yk-
sityiskohtaisesti. Olo ei kuitenkaan 
ole mitenkään erityisen rentoutunut. 
Matikan kirjan vilkaiseminen voi 
tässä tilassa pahimmillaan aiheuttaa 
emetologisen kohtauksen (=  ).
Kvantti suosittelee tapaa 2, jos haluat 
antaa opiskelulle suosiolla palttua ja 
treenata Wappua varten.

Syö hyvin ja nuku säännöllisesti

”Säännöllinen unirytmi ja terveelli-
nen ruokavalio auttavat jaksamaan.”
Tuohan opetetaan jo seiskaluokan 
terveystiedon kirjassa. Ei tämä 
homma voi näin yksinkertaista olla. 
Kysyttyäni neuvoa, sanottiin ”et 
vain yritä tarpeeksi”. Rohkaisevaa. 
Tuota samaa Ben Zyskowicz hokee 
vanhassa Itse Valtiaat – televisiosar-
jassa pitkäaikaistyöttömille. Laihoin 
tuloksin.
Toteutus: Nukkumaan kello 22.30 
ja kello 7.30 ylös. Otetaan Täffällä 
tupla-annos salaattia.
Tulos: Mission failed. Yhden yön 
ja päivän kestin kiusausta. Kunnes 
jossain vaiheessa tajusin, että kello 
on kaksi yöllä ja juon tölkkikolaa 
koneen ääressä.
Kvantti suosittelee tapaa 3 itsekurin 
mestareille ja ortorektikoille.

Energiaterapiakurssi

”Cammalot® Kausaalikeho Seichem 
kurssit (I,II ja Master taso):
Kurssilla osallistuja saa useat 
voimakkaat energiat ja muita 
työvälineitä, joiden avulla hän voi 
alkaa selvittämään omaa pelkoon 
perustuvaa negatiivista emotio-
naalisuuttaan edetessään kohti 
Itseoivallusta. Tämä parannusmene-
telmä sisältää Jumalallista Energiaa 
ja Tietoisuutta, joka luo valtavan 
paljon liikettä energiajärjestelmään, 
mahdollistaen myös karmisten 
asioiden muuntamisen, muiden ta-
sojen lisäksi. Maailmankaikkeudessa 
kaikki koostuu viidestä elementistä, 
ihminen mukaan lukien ja näiden 
elementtien tasapaino ja puhtaus on 
tärkeä perusasia ihmisen hyvinvoin-
tia ja henkistä kehitystä ajatellen. 
Luonnon viisi elementtiä maa, tuli, 
eetteri, vesi ja ilma sisältyvät tähän 
kurssiin sekä myös elementtimant-

rat. Kurssi sisältää myös Äiti Maan 
energian ja Tietoisuuden.”
Ei, tämä pätkä ei ole Grimmin sa-
duista. Netissä kaupitellaan oikeasti 
tämäntapaisia hoitoja. Esimerkkilai-
naus löytyy osoitteesta http://www.
valonportti.com/index/ . Yksi hoi-
tokerta maksaa 60 euroa. Fyysikoilla 
lienee painava sanansa sanottavana 
”hoitojen” tehokkuudesta. Noh, 
ainahan voi kokeilla kaikkea uutta ja 
ihkua.
Toteutus: Marssi ennakkoluulotto-
masti hoitoon ja ”hoitaja kykenee 
Kultainen Lohikäärme 3 tason vih-
kimyksen jälkeen kanavoimaan yhä 
korkeampivärähteisiä parantavia 
energioita. Hoidossa on mahdollista 
kanavoida hoidettavalle esim. maas-
ta kasvi-, kukka- ja yrttienergioita 
sekä -lääkkeitä.”
Tulos: Rahat pois tötteröpäiltä.
Kvantti suosittaa tapaa 4 ääriko-
keilunhaluisille fyysikoille, jotka 
haluavat keventää kukkaroaan.

Tapa 1 Tapa 2 Tapa 3

Tapa 4

Kuvassa energiahoitaja.
Lisätietoa osoitteesta valonportti.com
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Kuten useat fyysikot 
ovat jo huomanneet, 
Fyysikkokilta tarjoaa kiltalaisille ilmaista 
kahvia.1 Tämä killan tarjoama, rehellistä 
markkinataloutta vääristävä, palvelu vaatii 
kuitenkin epäsuorasti veronsa kiltalaisilta. 
Killan ilmaiseen kahviin käyttämä raha-
määrä on kasvanut merkittävästi Uuden 
Kiltahuoneen löytämistä seuranneena 
neljäntenä aikakautena -- eli vuosina 
2008–2011.
Huolestuttavaksi tämän ke-
hityksen tekee se, että killan 
raadit ovat järjestelmällisesti 
pyrkineet salaamaan kahviin 
käytetyn rahan määrän. Tämä 
on saavutettu naamioimalla 
kahvimenot osaksi vuosi 
toisensa perään kasvavia ’’kil-
tahuoneen kuluja’’. Onneksi 
killan raadin hyvin tunteva 
soluttautuja on onnistunut 
vuotamaan Kvantille otteen 
killan kirjanpidosta yksittäi-
sen laskun tarkkuudella. Tämä 
aineisto kattaa kaikki killan 
kahvihankinnat Uudelle kilta-
huoneelle. Aineisto on esitetty 
Kuvassa 1A.
Mallinnetaan killan 
kahviin käyttämän ra-
han kertymää funktiolla  

Tämän funktiovalinnan riskinä on liian 
suuren N valinta, jolloin mallia ei enää 
voi käyttää ennustamaan tulevaa.2 Tämän 
estämiseksi valitaan N siten, että malli 
selviää mahdollisimman hyvin LOOCV-
ristiinvalidoinnista3 keskimääräisen 
neliöllisen virheen suhteen. Näin saadun 
sovitteen hyvyys on esitetty Taulukossa 1. 
Taulukon mukaan mallia kuvaa parhaiten 
kolmannen kertaluvun polynomisovite, 

1 Tarkemmin arvioituna: lähes ilmaista kahvia, koska kahvia saadakseen fyysikon on saavuttava kiltahuoneelle. Tästä syystä kahvi ei ole 
täysin vastikkeetonta – eli ilmaista. Monien mielestä tämä on kuitenkin riittävän ilmaista, jotta ilmaisua ilmaista kahvia on perusteltua 
käyttää.2 Malli sisältää implisiittisen oletuksen siitä, että kiltahuoneen demografiassa ei tapahtunut merkittävää muutosta muuton yhteydessä. 
Tämä ongelma lakaistaan killan olohuoneen sohvan alle.3 Leave-one-out cross-validation, eli sellainen ristiinvalidointi, jossa tutkitaan miten hyvin kaikkiin paitsi yhteen datapisteeseen sovitettu 
malli selittää tämän datapisteen arvon. Tämä toistetaan kaikille datapisteille. 

Kvantti selvittää:

Killan kahvinkulutus
joka on esitetty Kuvassa 1A.
Mallin avulla voidaan ennustaa killan 
vuosittain kahviin käyttämää rahamäärää:

Killan vuosittain kahviin käyttämä ra-
hamäärä, ja sen 50 % luottamusväleillä 
arvioitu kehitys lähitulevaisuudessa on 
esitetty Kuvassa 1B.
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Kuva 1: A: Killan yhteensä kahviin käyttämän 
rahamäärän aikakehitys. 
B: Killan vuotuinen kahvinkulutus nyt ja 
tulevaisuudessa. Virherajat on piirretty siten, 
että arviolta 50 % datapisteistä osuu niiden 
sisäpuolelle.

Taulukko 1: LOOCV-
menetelmällä saadut neliölliset 
keskivirheet sovitteen kertaluvun 
funktiona. 
 

Kvantin toimituksen tutkivan journalismin 
osasto sai nimettömän vihjeen katolisen 
kirkon paavin ja Englannin kuningattaren 
välisen suhteen syvyydestä. Koska totuutta 
ei voi rakentaa huhujen varaan, varmisti 
toimitus tiedon useista eri lähteistä ja voikin 
nyt suurella varmuudella todeta, että Paavin 
ja Englannin kuningattaren välillä ei ole 
henkilökohtaista, syvää eikä varsinkaan 
kovin salaista suhdetta.

Todiste 1: Viime tapaamisen intiimiys
Oheisessa kuvassa on kuningattaren ja 
paavin välinen keskustelu paavin lomalta 
Britteinsaarille. Kuten näkyy, pari pitää etäi-
syytensä ja osallistuu lähinnä turhanpäiväi-
seen kuulumisten vaihtoon vaikuttaakseen 
kansaa molempien osapuolten hyväksi. He 
keskustelivat huoneenlämmöstä kunin-
gattaren tiloissa, autoistansa ja lähiseudun 
puistoista. Kyseiset herrat tuskin kävisivät 
keskustelua ellei siitä olisi heille molemmille 
suurta henkilökohtaista hyötyä positiivisen 
PR:n muodossa. Tämä voi hyvinkin olla 
merkki siitä, että salasuhdetta ei välttämättä 
ole.

Todiste 2: Yhteydenpidon tiiviys
Ei pelkästään paavin ja kuningattaren 
ensitapaaminen ollut luonteeltaan pinnal-
linen ja hieman kiusallinen molemmille 
osapuolille, vaan myös ainoa laatuaan. 
Matamit ovat olleet käytännössä sen jälkeen 
käytännössä joka päivä ilman minkäänlaista 
kontaktia toisiinsa. Osoitettu ei ole myös-
kään ylenmääräistä mielenkiintoa moisen 
yhteydenpidon suhteen. Tämäkin havainto 
tukee vihjettä suhteen pintapuolisuudesta, 
tai peräti olemassaolemattomuudesta.

Todiste 3: Kielen yhteisyys
Paavin ja kuningattaren suhdetta haittaa 
kielimuuri. Benedictus osaa Englantia vain 
välttävästi eikä Elisabethille ole maailman-
sotien tulehduttamien Saksan-välien takia 
koskaan opetettu saksaa, eikä latinakaan 

Suomen poliittinen ilmasto on muutok-
sen kourissa. Twitterministeri Stubbin 
ikuisesti loistava hymy on hyytymässä. 
PerusSomelaiset ovat saapuneet. Pa-
perimedian tietoisuuteen ryhmittymä 
nousi voitettuaan yllättäen ”Lyön vetoa, 
että minun puolueeni saa ensiksi 20 000 
tykkäystä” -kisan. PerusSomelaisuuden 
(ruotsi-11. fyfanfinländare, saksa-ξ 
Unsinnfinnen) tarina alkaa kuitenkin 
paljon aikaisemmin. PerusSomelaiset 
sai alkunsa Suomen Bönderbergien 
Puoluen konkurssista. Vastaperustetun 
puolueen johtajaksi nousi Herra T. 
Hakkarainen. Uneliaasta ulkomuodos-
taan huolimatta Hakkarainen on tullut 
tunnetuksi taitavana retoreetikkona ja 
-stelijana. Hakkarainen on myös tunnet-
tu akateemikko, ja hänen väitöskirjansa 
”Hatut ja niiden soveltuvuus eläinten, 
kasvien ja mineraalien pukemiseen” on 
yksi geriatrovoristiikan perusteoksia. 
Muita puolueen voimahahmoja ovat 
ympäristöaktivisti Tim O´Zoney ja puu-
tarhuri Spurdo-Spärde Ruohonen-Huo-
konen. PerusSomelaiset ovat lyhyestä 
valtakaudestaan huolimatta onnistuneet 
ajamaan läpi monia uudistuksia plokis-
fäärissä. Yksi tärkeimmistä on Twitterin 
ns. hashtagien (Kielitoimisto suosittelee 
suomennusta ”pyttihippa”) kieltäminen 
huume- ja graffittiviittausten takia. 
Muita puolueen ajamia hankkeita ovat 
Talvisota-MMORPG sekä maatalostuki-
en lisääminen FarmVilleen. 
Puolueen voittokulku on herättänyt 
kuitenkin myös vastusta. Pseudo-anti-
vastajytkygateksi kutsuttu kansanliike 
on herättänyt kohua väittämällä Perus-
Somelaisten harrastavan vihanlietsontaa 
ja nurkkakuntaisuutta. Hakkarainen on 
vastannut kritiikkin sanomalla ”Itse liet 
sontaa” ja ”missä kunta, siellä aksiooma”. 

kuningattarettarelta suju. Taaskaan, mie-
lenkiintoakaan ei ole osoitettu suuntaan 
tai toiseen, nuoripari ei kuumeisesti käytä 
öitään toistensa kielten opetteluun.

Todiste 4: Anglikaanisen ja Katolisen 
kirkon välit
Anglikaaninen kirkko erosi Vatikaanin 
katolisuudesta jo 1500-luvulla johtuen 
silloisen monarkin avioerohaluista ja 
perustellustakin vallantunteesta. Tämä 

mielivaltainen teko nosti 
kuninkaan kirkon johtoon 
ja vei aiemmalta kirkko-
organisaatiolta maat ja 
rahat, tulehduttaen Eng-
lannin ja Vatikaanin välit 
vuosisadoiksi. Tämä rat-
kaisu hiertää yhä varmasti 
kirkkojen johtajien välejä. 
Kyseessä ei vaikuttaisi 
olevan perinteinen uskon 
erottamien rakastavaisten 
tarina.

Todiste 5: Paavin kanta 
pappisselibaattiin.
Paavi on katolisen kirkon pappishen-
kilönä sitoutunut elämään selibaatissa. 
Kvantin selvitettyä selibaatin merkitystä 
syvemmin kävi ilmi, että se kieltää pap-
peja naimasta. Paavi Benedictus XVI on 
tämän käytännön avoin kannattaja, mistä 
voisikin päätellä että hän ei yritä muuttaa 
käytäntöä voidakseen olla yhdessä kunin-
gattaren kanssa.

Todiste 6: Englannin kuningattaren siviili-
sääty ja vuosipäivän kutsuvieraslista
Kuningatar Elisabeth II on onnellisesti 
naimisissa Prinssi Philipin, Edinburg-
hin herttuan kanssa jo 64 vuotta, ja he 
juhlistavat 65-vuotishääpäiväänsä tämän 
vuoden marraskuussa. Tiettävästi Paavia 
ei ole edes kutsuttu juhlallisuuksiin, joten 
ei ole syytä uskoa kuningattaren suunnit-
televan romanttista pakoa vuosipäivänään 
Paavin kanssa.

Näiden todisteiden varjossa Kvantti toteaa 
voineensa liki varmasti varmistaa huhun 
paavi Benedictus XVI:n ja Englannin 
kuningatar Elisabeth II:n salasuhteen 
puutteesta. Suhde on olemassa vain 
villeimpien papalismonarkistien fanifik-
tiofoorumeilla, joilla se saavuttaa täyden 
hohtonsa puhjeten kukkaan vanhojen 
vesikellojen tavoin. Kvantti pahoittelee 
jo etukäteen tästä faktasta järkyttyneiden 
tuskaa, mutta pitää kiinni vastuullisen, 
faktapohjaisen journalisminsa linjasta.

Benedictus XVI ja Elisabeth II-

SALASUHDE? PerusSoMelaiset
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Kvantin ulkomaan kirjeenvaihtaja
Ajatuksia portvii.. siis Portosta!
Ajatus vaihto-opinnoista oli muhinut jo pidemmän 
aikaa takaraivossa ja viime keväällä päätin hakea 
keväälle 2012 Portoon Portugaliin, tuonne portvi-
inin alkulähteille. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että 
portviini tulee oikeasti Porton naapurikaupungista, 
Vila Nova de Gaiasta, mutta ei se onneksi pahasti vi-
kaan mennyt. Vaihtoonhakuprosessi on tehty Aallossa 
melko yksinkertaiseksi, mutta se ei takaa sujuvaa toi-
mintaa kohdeyliopistossa: usko meinasi loppua, kun 
lähtöön oli enää kuukausi aikaa ja vieläkään Porton yli-
opistosta ei ollut kuulunut mitään muutamasta sähkö-
postitiedustelusta huolimatta. Portugalin intensiivi-
selle kielikurssille sentään sain hyväksynnän pikaisella 
aikataululla ja muutenkin sen kurssijärjestelyt sujuivat 
ongelmitta. Tammikuun 16. päivä maanantaina kie-
likurssin läsnäolo-osuuden oli tarkoitus alkaa, mutta 
vielä torstaina 12. päivä en tiennyt onko minut hy-
väksytty yliopistoon vai ei. Muistutin asiasta kohdey-
liopistoa, että saavun viikonloppuna Portoon ja aiempi 
10 kuukauden vasteaika 
sähköposteille muuttui pi-
kaisesti 10 tuntiin: kaksi 
päivää ennen lähtöä sain on-
nittelukirjeen sähköpostitse 
Porton yliopistolta, että he 
lähettävät saapumisohjeet 
minulle postitse Suomeen, 
mukaanlukien mm. hyväk-
symiskirjeen, jonka esim. 
Kela haluaa vahvistukseksi 
ulkomaanopinnoista. Tämä 
on olennaista mm. opin-
totuen kannalta. Kyllähän 
fyysikko nyt yhden paperin 
skannaa 2000 kilometrin 
päästä.

Portossa vaihtareita viihdyttää aktiivinen Erasmus Stu-
dent Network -organisaatio, jonka kautta vaihto-opis-
kelijat saavat apua paikallisilta opiskelijoilta. Jokainen 
uusi vaihto-opiskelija voi pyytää ESN:ltä oman ”bud-
dyn”, joka opastaa arkisissa askareissa, auttaa sinua tar-
vittaessa ja normaalisti he tulevat sinua lentokentällekin 
vastaan. Itsekin olin tähän verkostoon rekisteröitynyt, 
mutta ainoa henkilö jolla oli minulle oikeasti jotain 
asiaa lentokentällä oli se ystävällinen heppu metro-
pysäkillä, joka kertoi minulle miten lippuautomaatti 
toimii. Ei sekään nyt ihan nappiin sitten mennyt.
Ensimmäisen yöni vietin hostellissa, jolloin sain heti 
hyvän käsityksen siitä, miten Portugalilaiset suhtautu-

vat asuntojen lämmittämiseen: kolmannen peiton alta 
pystyi toteamaan huoneiston olevan kelvollinen nukku-
misen. Yleisesti asunnot ovat saatanan kylmiä öisin ja 
äänieristys on olematon, mutta näihin tottuu kyllä aika 
nopeasti ja siirreltäviä sähköpattereita löytyy jokaisesta 
asunnosta auttamaan kylmyyden kanssa. Ensimmäiset 
kolme viikkoa asuin kielitieteiden osaston opiskelija-
asuntolassa solussa, jonka jaoin 11 muun opiskelijan 
kanssa. Oma huone ja sänky sentään oli, mutta kaikki 
muu olikin sitten yhteistä. Paikallisten käsitys opiskeli-
jakeittiöstä on mitä ilmeisimmi mikroaaltouuni sekä 
jääkaappi, joten parin päivän asumisen jälkeen pys-
tyi vain todeta, että oikea asunto on löydettävä pikai-
sesti. Vastaanotto kielikurssin puolesta oli mitä main-
ioin ja muutenkin kurssin vetäjät olivat uskomattoman 
ystävällisiä. Olen nyt kuukauden verran asunut täällä ja 
paikalliset ällistyttävät minua edelleen käytöksellään: 
tuntuu, että kaikki ovat todella ystävällisiä ja mukavia 
ulkomaalaisia kohtaan ja saman havainnont muutkin 
vaihto-oppilaat ovat tehneet.

Paikallisilla on melko 
huoleton asenne kai-
kkea kohtaan, eten-
kin aikatauluja. Alle 
viikossa sen jo tajusi, 
että jos ei halua elää 
hermoromahduksen 
partaalla on muistet-
tava, että kaikki ovat 
aina myöhässä. Jos 
sovitaan, että näh-
dään yhdeksältä jos-
sain, niin yleensä se 
tarkoittaa ”nähdään 
illalla”. Alussa meillä 

oli hieman ongelmia 
saada nettiyhteyksiämme toimimaan koulun asuntolas-
sa. Tiedustelimme heti ensimmäisestä päivästä alkaen, 
että millon yhteydet alkavat toimimaan ja vastaus oli 
”maybe tomorrow”. Netti alkoi toimimaan lähes viikon 
päästä ensimmäisestä ”maybe tomorrow”:sta. 
Intensiivikielikurssiin kuului myös kulttuuriosa. Kurs-
sin puitteissa kävimme ohjatuilla kierroksilla Portossa 
sekä lähikaupungeissa. Lisäksi ensimmäinen perjantai 
oli omistettu portviinien sekä Portugalilaisten viinien 
maistelulle. Hyvällehän ne taisivat maistua. Ohjattujen 
kierrosten yhteydessä näimme parhaita paloja kaupung-
ista. Porto on kaikien kaikkiaan upea kaupunki niin 
nähtävyyksien kuin hintatasonkin puolesta. Normaali 
ravintolalounas maksaa noin 5 euroa, kahvi (espresso) 

0.5e sekä bisseä saat parhaimmillaan lähes tuopil-
lisen euron hintaan. Viinien hintataso on taas jotain 
aivan omaa luokkaansa: maksaessasi 3e viinipullosta 
olet ostanut jotain premium brändiä ja 0.5e:llä saa jo 
aika kustannustehokkaan päiväkännin. Mitä säähän 
tulee, niin paikallisten mukaan tammikuussa ja hel-
mikuussa sataa niin perkeleesti, mutta vähän reilun 
kuukauden olen jo täällä ollut ja kerran on tainnut 
sataa oikeasti ja pari kertaa hieman tihuttanut. Luul-
tavasti katukielessä ei mielletä myöskään sanaa ”pil-
vi”: tähän mennessä täällä on käytännössä joka päivä 
paistanut aurinko tyhjältä taivaalta. Tosin heti au-
ringon laskettua pitää kaivaa talvitakki esille: lämpö-
tila ei laske ihan pakkasen puolelle, 
mutta ilman kosteus ja kova tuuli 
saa ulkoilman tuntumaan todella 
kylmältä.

Oikean asunnon löytäminen oli 
suhteellisen helppoa paikallisen er-
asmus -organisaation nettisivujen 
kautta. Paikalliset eivät mielellään 
asu keskustassa, joten hintataso 
sekä vapaiden asuntojen määrä 
ovat erittäin vaihto-opiskelija 
-ystävällisiä. Oman asuntoni löysin 
läheltä keskustaa ja asun nyt kah-
den slovakialaisen kanssa. Paikalli-
set vuokranantajat kiertävät veroja 
sen minkä ehtii, joka näkyi myös 
omassa asuntohakuprosessissani. 
Vaihto-opiskelijoiden kohdalla ei 
ole tapana tehdä kirjallista sopi-
musta vaan suullisen sopimuksen 
mukaan suurinosa täällä asustelee. 
Itse tarvitsin kuitenkin jonkin-
laisen paperin Kelaa varten (sekä 
omaksi oikeusturvakseni), joten 
tavatessani ensimmäistä kertaa 
vuokraemäntäni nautimme pari 
lasia portviiniä ja kirjoitin itselleni 
vuokrasopimuksen. Tietenkään kyseinen henkilö ei 
puhu sanaakaan Englantia, joten google translator oli 
erittäin kovassa kysynnässä. 

Tänään maanantaina (20.2.) naapurikaupungissa on 
jonkinlainen samba -karnevaali. Sattumalta myös 
tälle ja huomiselle osuu yleensä lakkoja, koska ky-
seiset päivät eivät ole kaikille vapaita. Koulut ovat 
sentään tämän jo ymmärtäneet ja mitään opetusta ei 
tällä ajalla järjestetä.

 
Opiskelijajärjestöillä on myös vahva ote paikallisi-
in yliopisto-opiskelijoihin: samanlaisia vivahteita 
opiskelijatoiminnassa on havaittavissa kuin ko-
toisassa Otaniemessä. Opiskelijat eivät kuitenkaan 
pukeudu täällä haalareihin, vaan kaikilla on mus-
tat viitat, johon käsittääkseni ommellaan haala-
rimerkin tapaisia merkkejä viitan sisäpintaan. 
Ainoa erottava tekijä eri alojen edustajien välillä 
on erilaiset pinssit, joita opiskelijat kantavat viitan 
etuosassa. Paikallinen ”fuksikasvatus” on myös hie-
man erilaista mitä kotopuolessa: yhdessä tekem-
inen ja hyvä meininki on jossain määrin korvattu 

toiminnalla, jota voisi kuvailla jonkin-
asteiseksi simputukseksi. Tämä ei var-
masti ole koko totuus, mutta tällaisen 
käsityksen olen saanut paikallisten 
kertomusten perusteella. ”Fuksivuosi” 
huipentuu myös täällä huhti-toukoku-
un vaihteeseen, jolloin ensimmäisen 
vuoden opiskelijat saavat ensimmäistä 
kertaa käyttää omaa viittaansa.

Rikas opiskelijatoiminta, kauniit 
maisemat, mukavat ihmiset sekä kaik-
kialla vallitseva kiireetön ilmapiiri tek-
evät Portosta erinomaisen kaupungin. 
Kotopuolen ainainen kiire ja häsel-
lys on päässyt nopeasti unohtumaan 
paikallisen elämäntavan myötä. Mitä 
opintoihin tulee, niin yhdellä luen-
nolla olen päässyt käymään ja sekin 
oli Portugaliksi, joten en kyllä osaa sa-
noa opetuksen tasosta yhtään mitään. 
Ensimmäisen kuukauden perusteella 
voin suositella vaihto-opintoja jokai-
selle: vaikka kynnys lähtemiselle voi 
olla korkea, niin reissusta jää varmasti 
enemmän käteen mitä se ottaa. Niin, 
ja pitää välillä muistaa kuitenkin, että 

opiskelemassahan täällä ollaan..
Terveiset Portugalista!
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Moi opiskelija,
I, that is an exchange student from Germany, was asked to write 
an article for the Kvantti about my time here – in Finland, in Hel-
sinki, in Otaniemi, as a Teekkari for 9 month heavily pregnant 
with new experiences. But that would mean I had to describe 
Otaniemi to a reader of the magazine whose readership, as I 
assume, doesn’t reach very far over the borders of the Physics 
guild room. Sounds like explaining the offside rule to a football 
referee. You know, this sport in which the players run on grass 
without any skates or sticks trying to shoot the overdimensional 
puck into the overdimensional goal. No, describing haalarit and 
the teekkarilakki to a Teekkari seems neither easy nor useful to 
me. So I direct this article to the German reader and just hope 
Kvantti becomes an international bestselling magazine until the 
release of this edition. 

Guten Abend meine Damen und Herren,
what’s news in good old Deutschland? The president was chased 
by the media until he resigned? Borussia Dormund is about to 
become football champion? Sounds like a copy of  the last year to 
me. So I didn’t miss to much during my time here in Finnland. 
Let me tell you something about this rarely settled but highly re-
markable country. Before you arrive here I strongly recommend 
you to learn the two magic words by heart: “Moi opiskelija“. 
Their meaning is not from great importance here but the right 
pronunciation is crucial for surviving. People will give you a big 
plate of food, a small plate of the salad buffet, drinks and bread 
for a price of 2,43-2,70€ depending on the outside temperature: 
price= -(temperature in Celsius)/10). On wednesdays you even 
get the best spaghettis worldwide in Täffä, the Tegnolog Före-
ningen for the Swedish speakers. When my Mexican friend Félix 
and I found out about the magic words, they were so promising 
for us, that we had to try them in more situations. So we went to 
the next supermarket, grabbed as many beers as we could carry 
and said “Moi opiskelija“. It ended a bit embarrassing for us since 
we failed to plug in the bank card the right way and the cashier 
replied “Joo,joo opiskelija“. It was worth a try but one doesn’t get 
cheap beer with a student card. Now you know it. Actually an 
opiskelijakortti which allowed students to buy booze for reaso-
nable prices would be Finlands downfall. Or at least Otaniemis 
downfall. I cannot speak for whole Finland since I am lucky to 
live in this craziest of all places in the country. Otaniemi, that 
means ‘take the peninsula‘. In the 1960’s a nomadic people called 
Teekkari came from the east. They saw the town’s name plate and 
said: “Ok, ok, we take it, why not“. And so they settled down. 
Not many people are aware of the conspiracy of Helsinki‘s brave 
citizens, who made up Otaniemi as an attempt to get rid of the 
Teekkari who wasted the Capital’s landscape for years in their 
reign of chaos. The smart Helsingarians knew that this babarian 
party-people wouldn’t be able to resist taking another beautiful 

and innocent place for their own in order to celebrate their 
outrageous culture. So it came that the Teekkari lost interest of 
the capital, and today they live their excessive lifes in Otaniemi. 
In Sitsits, sometimes followed by the even more body wasting 
Sillises, they sing between eating and drinking about the old 
heroes like Brüderlein, who drank and drank, left all his worries 
at home, drove against tree so that his life became a dream. What 
a man! At midnight it is time for the toughest guys of all in Ota-
niemi. The Teekkari anthem is played by the Retuperä Voluntary 
Fire Brigade Band, without a doubt the world‘s best technology 
student orchestra from Aalto University that plays newer French 
horn music – by far! 

But the Helsingarian’s plan to get rid of the Teekkari didn’t work 
out completely. They forgot to consider that the Teekkari’s high-
est of all feasts is inevitably connected to their holy site, the Kaivo 
Puisto. Still today thousands of Teekkaris come to Helsinki on 
the first day of May to celebrate Vappu. After one year of hard 
training in many disciplines their young people, called Fuksis, 
proudly receive the Teekkarilakki, a white cap with a black tassel. 
These disciplines reach, besides various heavy drinking tasks, 
from phyiscal lessons like wife carrying, mobile phone or boot 
throwing and heat resisting in their so called Saunas to a very 
high academical education, which is highly respected even by 
the Helsingarians. The most talented Teekkaris have the honor 
to take the hard L-math-courses and to study physics, which 
allows these people to wear the haalari whose color fits with 
the lakki: white. The haalari is the Teekkari’s uniform which has 
three benefits. Its color helps to identy people with their guild i.e. 
field of studies, it protects the cloth from whatever it could dirty 
on a wild party and it gives place for the countless patches one 
receives in years of party and crazy events.   

Today Otaniemi is one of Finlands leading places for science, 
technology and architecture. That is why it is still growing, not 
only in space but also in time. This is possible thanks to a simple 
but all the more ingenious idea. In order to get from north to 
south one has to pass the main buildung. So one clever engineer 
set the building under construction for ever, cut every way in 
north-south direction inside and thus increased Otaniemis dia-
meter for 5 minutes. Probably it was the same guy who set up the 
sign which states the undoubtedly true but also never doubted 
fact: “Olet tässä“.
What is left to say: Finland is and shall remain Ice Hockey World 
Champion. There is nothing of which the Finnish people are 
more proud as kicking up Sweden’s ass in the final 6:1 on Swedish 
ground last summer. And this year the finals are in Finland. In 
combination with Vappu it will be a hell of a party.    

Kvantin ulkomaalainen kirjeenvaihtaja Kvantin Tampereen kirjeenvaihtaja
Sinne ja takaisin - ohjeita aloittelevalle hervanta-
laiselle

Tampere, Mansesteri, Nashville - rakkaalla lapsella 
on monta nimeä. Vastikään Suomen suosituim-
maksi tituleerattu asuinkaupungi pyrkii kaikin 
keinoin huolehtimaan, että lähitulevaisuuteen si-
joittuva elämysmatkailubuumi ei missään nimessä 
kanavoidu väärille vesille ja pilaa näin huolellisesti 
kiillotettua kunnallisimagoa. Mutta ei se mitään: 
Liaanin toimitus aikoo nyt paljastaa, kuinka valpas 
fyysikko voi hyvästellä äitinsä ja matkustaa Her-
vantaan.

Tampere on tunnetusti huonojen liikenneyhte-
yksien varrella. Paikallisjuna Keravalle kestää yli 
puolitoista tuntia, bussi Helsinki-Vantaalle 2:20 ja 
metron Länsisatamaan voi unohtaa tyystin. Kuka 
tahansa yksityisautoilija ymmärtää myös, mistä 
“punainen kaupunki” on saanut nimensä. Oli 
miten oli, Tampereelle on fiksuinta tulla junalla. 
Asema on se, jossa “junan kulkusuunta vaihtuu”. 
Eli mikäli juna lähtee samaan suuntaan 
kuin mistä se saapui, niin kannattaa äk-
kiä kiskaista hätäjarrusta, sillä seuraava 
määräpaikka saattaa olla Pieksämäki tai 
turku.

Oletetaan kaupunki oikeaksi. Bussipy-
säkin löytämiseksi voit käyttää oikean 
käden sääntöä: käsi ojoon, etusormi 
eteen, keskisormi vasemmalle ja peuka-
lo pystyyn. Heti rautatieaseman edessä 

on tolppa, jossa opastetaan Teekkarisaunalle. Sijoita 
keskisormi Mörrimöykyn suuntaan ja peukalo pystyyn, 
niin etusormi näyttää oikean suunnan*. Jatka matkaa, 
kunnes löydät mieluisan pysäkin. Mutta mikä lopulta 
olisi mieluisin pysäkki?

Hervannan busseille on olemassa helppo muistisääntö: 
“WTF? Frederik ämmäksi!”. Nimittäin kun lasketaan 
aakkosia, niin F=6, T=20 ja W=23. Toisaalta MX voidaan 
jakaa osiin M=13 ja X=24, ja Reetuun liittyvän vihjeen 
taas ymmärtää, jos ei ole enää sinisilmäinen. Kun oikea 
pysäkki löytyy, niin kättä ei silti kannata laskea. Voit ni-
mittäin osoittaa sillä ohi kulkevia autoja ja koukistaa kes-
kisormen tai peukalon riippuen siitä, haluatko kohteen 
pysähtyvän vaiko et. Bussiin noustessa käden voi tunkea 
vihjaavasti takin taskuun ilmaisen kyydin toivossa.

Joko olet bussissa? Hienoa. Voit aikasi kuluksi vaikka in-
tegroida. Ã„lä kuitenkaan astu kyydistä lukematta ensin 
juttussarjan seuraavaa osaa, jossa kerrataan Herwoodin 
yleiset varomääräykset sekä valmistaudutaan siihen tur-
miolliseen hupsutteluun, kun bussi päätyykin Hervannan 
sijaan Annalaan.

Juha Tiihonen
hervantalainen lianisti

PS. Hervannasta poistuminen jätetään lukijan harjoi-
tustehtäväksi. Annetaan silti yksi vinkki: oikean käden 
sääntöä voi soveltaa myös vasemmalla kädellä. Yksi 
keino on osoittaa etusormella kohti poliisikoulua, kävellä 
eteenpäin ja koukistaa etusormi ja peukalo aina vastaan 
tulevan konstaapelin kohdalla. Pääset nimittäin ilmai-
seksi poliisiasemalle, joka on keskustassa aivan linja-
autoaseman vieressä!

*Voit myös osoittaa etusormella kohti Hervantaa ja kävel-
lä eteenpäin, kunnes olet perillä.
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”Siis niinku ihanan 
voimaannuttavaa.” 
-emansipoitunut 
naistanssija”
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Kvantti maistoi: Eräs toimituksen ruokailuvälineisiin perehtynyt jäsen totesi, että pastaa on ”vaikea syödä lusikalla”. Muita syväluotaavia 
kommentteja olivat ”tosi hyvää”, ”todella hyvää” ja ”tosi hyvä kastike kyllä”. Lisäksi ihmeteltiin ”miten näin nopeasti sai näin hyvän kas-
tikkeen”. Voitaisiin siis todeta, että Kvantti suosittelee.

1. Silppua sipuli ja valkosipuli pieneksi ja kuullota öljyssä.

2. Lisää tomaatit. Halutessasi voit käyttää säilyketomaattien  
 sijaan itse kalttaamiasi tuoreita tomaatteja.

3. Lisää kuivattu basilika. Keitä muutama minuutti, jotta  
 kastikkeesta haihtuu vettä ja siitä tulee kiinteämpää.

4. Lisää timjami, mascarponea maun mukaan ja viimeistele  
 maku suolalla ja pippurilla. Anna hautua hiljalleen   
 pastan kypsymisen ajan.

5. Keitä pasta. Tuorepastaa ei tarvitse keittää kuin pari   
 minuuttia. Mausta keitinvesi suolalla.

6. Valuta keitetty pasta ja huuhtele kuumalla vedellä.   
 Sekoita pasta ja kastike ja tarjoile parmesaanilastujen ja  
 timjamin kera.

250 g tuoretta nauhapastaa (esim. tagliatelle)
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
 öljyä
400 g säilöttyjä tomaatteja
2 punttia tuoretta timjamia
 basilikaa
2-4 rkl mascarponea
 suolaa, pippuria
 parmesaanilastuja

 Ruoka – tuo välttämätön polttoaine, jonka 
valmistamiseen jokainen meistä joutuu ai-
kaansa ja rahojansa tuhlaamaan. Tällä pal-
stalla esittelen tapoja valmistaa maukasta 
ruokaa opiskelijabudjetilla. Tällä kertaa tut-
kaillaan varsin kummallisia ruokia – nimit-

täin kasvisruokia. Kasvisruoat ovat monelle 
ammattilaisellekin haaste sillä usein kasviruo-
ka vaikuttaa siltä, että siitä puuttuu jotain. 
(No niinhän siitä kyllä puuttuukin, mutta 
siksi se onkin hankalaa.) Toinen ongelma on 
tehdä ruoasta ravitsemuksellisesti laadukasta, 

mutta maku jyrää tämän näkökulman tyypil-
lisesti muutenkin omalla kohdallani aika vah-
vasti. Vannoutuneimmille kasvissyöjille tähän 
painetut reseptit eivät sovi sillä kaksi niistä 
sisältää maitotuotteita ja kolmas kananmunaa.

KASVISTA 
KATTILAAN!

Timjamilla maustettu tomaattinen pastakastike (n. 2 annosta)

 Pasta on ehkä helpoin tie hyvään kasvis-
ruokaan. Pastakastikkeita on täsmälleen niin 
monta erilaista kuin vain haluaa tehdä ja vain 
murto-osaan niistä tarvitsee lihaa. Yleisem-
minkin pastanteko onnistu täysin ilman 

eläinkunnan tuotteita – kastikkeista saa varsin 
hyviä ilman yhtäkään maitotuotetta ja myös 
pastataikinan voi valmistaa ilman kananmu-
naa. Parhaaseen lopputulokseen päätyy luon-
nollisesti, kun tekee pastan itse.

Mutta mistä oikein on 
kyse? Tarinan alkujuuret 

ovat muutaman vuo-
den takaisessa raadis-

sa, jonka huumorin 
kukkaa teholan-
noitettiin rutkasti. 
Erityisesti kaikki-
en aikojen Man-
ManMan Tuomas 

Mutanen oli 
katalysaattorina suu-

remman mittakaavan 
teekkarijäynässä. Tule-

vien fuksien liian hyväksi 
koetun mielenterveyden 
horjuttamiseksi keksittiin 
loistava konsepti: Kilja-
valla tultaisiin esittämään 
Kemistikillan Cancanin 
miehinen vastapuoli, tans-
siryhmä Manman, killan 
ikiaikaisena perinteenä. 
Raatilaisista koottu ad hoc 
-tanssiryhmä päätyikin lo-
pulta esiintymään fuksien 
ensimmäisessä teekkarita-
pahtumassa ja aiheuttikin 
kohtuutonta hämmennys-
tä. Kun hyvää yritetään, 

Alussa oli pimeys. Vain keskinkertainen joukko kemis-
titeinejä keikisteli parkettien päällä. Turhautuminen 
oli mieletöntä ja silminnähtävää, epätoivo levisi maan 
päällä. Näinä murheen hetkinä päätti eräs uljas fyysik-

koryhmä jälleen  elävöittää ikivanhan ja kunnioitusta 
herättävän tanssiryhmän lyömään standardit uusiksi 

ja juhlistamaan fyysikoiden ylemmyyttä niin tieteen kuin 
kulttuurinkin saralla.

Jo tammikuusta lähtien olivat nämä urheat ja atleettiset nuoret 
ruoskineet kehoaan yhä varmempiin suorituksiin teekkarikylän 
uumenissa. Kaikki oli tehty salassa, mitään ei hiiskuttu pahaa-
aavistamattomalle yleisölle.

Lopulta saapui Fuusio 65:n silliaamiainen. Vuosijuhlien koitoksista 
selviävä juhlakansa sammutti janoaan ämpärillisellä Mimosaa nukkuen 
Jämeräntaival 3:n kätköissä, kun yhtäkkiä saapui käsky: Kaikki saliin, 

välittömästi. Pakkauduttuaan lavan eteen ei yleisö vielä ollut aivan 
varma, mitä tuleman piti. Valot sammuivat. Musiikkia, bäkkärit 

alkoivat pauhaamaan kaiuttimista. Estradille pyrähti kolme 
naista ja kuudet pompomit. Tarkkaan harjoiteltu rutiini 
alkoi. Tunnelma tiivistyi riskirajoille. Yhtäkkiä lavan takaa 
juoksi paikalle kolme miestanssijaa, huutaen yli kaiken ja 
äärimmäisen epäselvästi:

priimaa pakkaa tulemaan, ja 
lisää janottiin. Keikkaa kertyi 
vuoden aikana odottamat-
toman paljon (n>1), mutta 
lopulta tanssiryhmä hiipui...

...Kunnes tänä vuonna aktiivi-
nen ryhmä huomionkeskeisiä 
esiintymisaddikteja perfek-
tionisteja löi viisaat päänsä 
yhteen. Syntyi aivan mahdot-
toman iso pää, joka koettiin 
epäkäytännölliseksi, mutta 
tanssiryhmä perustettiin silti. 
Harjoituksia on kaksi kertaa 
viikossa, mikä näkyy. Kuviot 
ovat kekseliäitä ja varmasti 
tehtyjä, millintarkkaa mitta-
tilaustyötä. Jaksaako rääkkiä 
pitkän päälle?

”On se ihan kivaa, olen kaa-
tunut monta kertaa luistimet 
jalassa, mutta ei se haittaa”, 
kommentoi tanssiryhmän 
uuden sukupolven vesa Antti 
Mäkinen. ”Mikään ei aloita 
päivää niin kuin järkyttävä 
huutorääkki kahdeksalta 
aamulla. Tosi kivaa.” Samoilla 
linjoilla on naisedustajistokin: 

MAN-MAN’s Back, alright!
Saila Nojonen on rakastu-
nut ManManiin ja käyttää 
kaiken vapaa-aikansa 
kirjaillen ManMan-tyy-
nynpäällisiä.

Ryhmä on saanut 
jatkuvasti lisää jäseniä 
(myös muista killoista, 
hui!) ja keikkapyyntöjä 
tulvii kaikista suunnista. 
Onneksi ryhmän sisäi-
nen dynamiikka alkaa 
olla kunnossa. ”Saila on 
selkeästi ManManin äiti, 
Ismo natsi ja Arne vähän 
erikoinen lapsi.” Ryhmän 
tulevaisuus näyttää siis 
turvatulta, Loistavaa!

”Rintalihakseni tursuavat ulos 
paidastani.” -ManMan

Haastattelut toteutettiin luovia metodeja (lue: juhlamieli, hyvä ruoka ja juoma) hyväksikäyttäen: 
Ihmisten lainaaminen on paljon vapauttavampaa, kun haastateltava itsekään ei muista, mitä on sanonut.

RohkeaRietasEstoton
Viekoitteleva

Julkea!
Miten ne vetää noi Muuvssit?
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Kvantti maistoi: Kvantin mielestä tämä ruoka tarjoaa kasvissyöjille mahdollisuuden maistaa kalaa: ”Silakkapih-
vimäinen rakenne, maistuukin silakkapihviltä. Rouskuu mukavasti hampaissa.” Eräs toimittaja koki porkkanan 
jännäksi: ”Maistuu mielenkiintoiselle, koska siinä on porkkanamehua.” Loppu toimitus vakuutti jälleen kerran 
journalistisilla kyvyillään: ”Näyttävän aöosdgöaosgöan.” 

Kelju K. Kokki

kieli:
2 porsaan kieltä
2 porkkanaa
2 sipulia
4 laakerinlehteä
1 palsternakka
 jauhoja
 suolaa, rakuunaa

pyree:
6 isohkoa porkkanaa
200 g voita
n. 1 dl kermaa
 suolaa

Kananmuna, peruna ja porkkana (2 annosta)

Kvantti maistoi: Jälkiruokaa pastan jälkeen odottanut toimittaja ehti jo intoutua: ”Näyttää vanukkaalta, mut ei oo.” Klassikkoa ei 
kuitenkaan käy kieltäminen, ja eräs toimittaja totesikin: ”Keiton ja patongin yhdistelmä on iskemätön.”

1. Paloittele perunat ja purjo. Älä anna ruskistua! Per-
inteisesti purjosta käytetään vain valkoiset osat, mutta kun 
opiskelijaruokaa tässä kuitenkin tehdään niin laita vain ne 
vihreätkin.
2. Hauduta purjoa jonkin aikaa voissa. Lisää perunat 
ja kasvisliemi ja keitä kypsäksi kasvisliemessä (sekä perunat 
että purjo). Lientä tulisi olla sen verran, että purjo ja perunat 
peittyvät. Perinteisesti käytetään kanalientä, mutta kun kas-
visruokaa tässä kuitenkin tehdään niin laita vain kasvislientä.
3. Aja sauvasekoittimella tasaiseksi. Lisää maun mu-
kaan voita ja kermaa. Viimeistele maku suolalla ja halutessasi 
pippurilla.
4. Tarjoile paahdetun sipulirouheen kanssa. Sitä voi 
valmistaa itse, mutta helpoimmalla pääset, kun ostat sitä 
kaupasta.

200 g perunaa
200 g purjoa
 kasvislientä
 voita
 kermaa
 suolaa, pippuria
 paahdettua sipulirouhetta

Vichyssoise (n. 2 annosta)

Vichyssoise

Kananmuna, peruna ja porkkana 

Timjamilla maustettu tomaattinen pastakastike 

1. Raasta perunat karkeaksi raasteeksi. Siis käytä 
raastinraudan sitä puolta, jolla on suurimmat reiät. Hienonna 
sipuli pieneksi.
2. Kuivaa perunaraaste talouspaperissa. Raasteen siis 
pitää olla oikeasti kuivaa.
3. Sekoita perunaraasteeseen hienonnettu sipuli ja 
kuivattu rakuuna. Muotoile kiekkoja ja paista voissa. Ripot-
tele kiekkojen päälle suolaa. Voit laittaa pannulla paistetut 
röstiperunat uuniin, jotta ne pysyvät lämpiminä sen aikaa, 
kun valmistat annoksen puuttuvat komponentit.
4. Laita porkkana- ja sitruunamehu kattilaan. Lisää 
keltuaiset ja vatkaa koko kuumentamisen ajan. Kun kas-
tike on vaahtomaista ja hiukan saostunutta, se on valmista. 
Koska kyseessä on kananmunalla suurustettava kastike, se on 
helppo pilata. Amatööreille ja perseankoille suositellaankin 
kastikkeen valmistamista vesihauteessa.
5. Paista kananmuna siten, että keltuainen ei kypsy.
6. Kokoa annos ja viimeistele ruohosipulilla. 

Kaikkien kasvissosekeittojen isä ja äiti vi-
chyssoise, kavereiden kesken peruna-pur-
jososekeitto, on perinteisen ranskalaisen keit-
tiön klassikoita. Helppo, maukas ja nopea 

ruoka, jonka kaveriksi voi paistaa vaikka valko-
sipulipatonkia. Perinteisesti vichyssoise tarjoil-
laan kylmänä, mutta se toimii mainiosti myös 
lämpimänä.

Jos kasvissyöjä on tarpeeksi avarakatseinen, ja 
suostuu laittamaan munan suuhunsa, puhutaan 
ovo-vegetaristista. Tällaiselle kasvissyöjälle on 
huomattavasti helpompi keksiä syötävää kuin 
hänen vähemmän avarakatseisille kanssasyöjil-

leen – kananmunat ovat opiskelijan kukkarolle 
sopiva raaka-aine ja niistä saa monenmoista 
ruokaa. Tässä reseptissä kananmuna tarjotaan 
röstiperunan ja sabayone-tyyppisen pork-
kanakastikkeen kanssa.
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Ja kun integer vitae meille
kerran viimeisen lauletaan.

:,: Silloin ikuisen teekkarin 
haudalle

oluttynnöri nostetaan :,:
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