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Pääkirjoitus Puhiksen palsta

Vuosi on jälleen ehtinyt vaihtua 
Kvantin julkaisujen välissä ja sa-
moin on vaihtunut myös Kvan-

tin päätoimittaja. Uutena päätoimitta-
jana minulla on mahdollisuus muuttaa 
Kvantin toimituksellista linjaa ja se aion 
tehdäkin.  Kvantin toimituksellinen lin-
ja tekee täyskäännöksen eli vähintään 
360 astetta. Jatkossa Kvantti lupaa toi-
mia mielivallan vahtikoirana ja etsiä to-
tuuden jopa sieltä, missä sitä ei ole. 
 Vuoden vaihteessa Kvantin toi-
mittajien joukko kasvoi ja myös nuo-
rempia fyysikoita saatiin aktivoitua toi-
mitukseen. Kiitos tästä kuuluu suurelta 
osin Mikael ‘Miffi’ ‘Jartsa-Pertsa ja Kilu’ 
Parmalalle, joka on lähentänyt Kvanttia 
ja kiltalaisia. Jos kuitenkin myöhästyit 
tästä numerosta, ei hätää! Kvantti ottaa 
vastaan myös freelancereiden kirjoituk-
sia. Ota siis  metaforinen kynä käteesi ja 
vuodata hyvä tai huono ideasi paperil-
le. Luvassa on mainetta ja kunniaa sekä 
vertaistesi  rajatonta ihailua.
 Vaikka olen tavallisena me-
diankuluttajana huomannut, että 
journalismia on äärimmäisen helppo 
tuottaa. Tästä hyvä esimerkki on Yliop-
pilaslehden käynnistämä journalistinen 
helvetinkone. Kvantti ei kuitenkaan 
tulevaisuudessakaan aio kulkea siitä, 
mistä aita on matalin. Järkevät ihmiset 
luonnollisesti tekisivät näin, sillä aitojen 
ylittämisessä ei jaeta pisteitä tyylin tai 
vaikeuden mukaan. 
 Julkaisutahdinkin puolesta 
Kvanttiin sopii niin sanottu hidas jour-
nalismi, jossa paneudutaan asioiden 
taustoihin pintaa syvemmältä. Tästä 
numerosta löytyy asiaa muun muassa 
keskimääräisestä fyysikosta sekä tule-
vaisuuden ihmisestä. Lisäksi hyväksi-
havaittu kokkaussarja jatkuu, vaikka 
Killan Teemu Päkkilä onkin joutunut 
maanpakoon P1-kurssista saamansa pa-
lautteen takia. 

Näitä raapusteli,

Lauri

Koska isot ihmiset lukevat tätä leh-
teä, pitää minun kirjoittaa tähän 

luvuista ja päätöksistä. Isot ihmiset pi-
tävät niistä.
 Kiltalaiset kokoontuvat kerran 
vuodessa vuosikokoukseen. Kokouk-
sessa ihmiset puhuvat ja puhuvat. Lo-
pulta yksi lyö nuijalla pöytään ja sanoo 
mitä on päätetty. Vielä kokouksen jäl-
keenkin ihmiset puhuvat asiasta lisää, 
sillä se on heidän mielestään tärkeää.
 Killalla on jonkun verran yli-
määräistä rahaa, jolla saa tehdä mitä 
haluaa. Vuosikokouksessa puhutaan 
aina siitä, mitä tällä rahalla halutaan 
tehdä. Vasemmalla näet piirustukseni 
numero 1. Olen siihen piirtänyt kuinka 
paljon rahaa ihmiset päättivät käyttää 
mihinkin. Oikeasti asia oli paljon mo-
nimutkaisempi: rahaa käytetään kaik-
kiaan 71 eri asiaan! Olen piirtäessäni 
yhdistellyt samanlaisia asioita, niin 
kaikki voivat helposti ymmärtää piir-
rokseni.
 Mutta ei siitä sen enempää. 
Budjetit ja kokoukset ovat isojen ih-
misten tapa tuntea itsensä tärkeiksi. 
Isot ihmiset eivät koskaan kysy ”Ker-
toiko vieruskaverisi Fuusiossa hyviä 
vitsejä?” tai ”Löysitkö paritussitseiltä 
elämäsi rakkauden?”. Sen sijaan he 
kysyvät ”Paljonko pääsponsori on an-
tanut rahaa?”, ”Oletko esteellinen kä-
sittelemään tätä kohtaa?”. Onneksi me 
ymmärrämme, että elämässä on kyse 
paljon muustakin.

Heikki Pulkkinen

4900 € Muut tapahtumat

4800 € Virkistys

3400 € Fuksitapahtumat

2200 € Fuusio

1500 € Kiltis

1000 € Fyysikkospeksi

800 € Sekalaista

Killan ylimääräinen raha

18600 € Yhteensä

Piirrustus numero 1

Informaation sisältö
tässä jutussa

Kaaviot

Teksti

Piirrustus numero 2

Taittajan huomio: 
Lukijakunta voi edesauttaa tämän palstan 
ulkoasua lähettämällä Kvantin toimitukselle 
kuvia, joissa pj ja pt edustavat yhdessä (kuten 
voitte havaita alla tapahtuvan).

Kvantin toimitus kiittää lukijoita kuvien 
innokkaasta lähettämisestä perinteiseen 
osoitteeseen kvantti@list.ayy.fi!
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olisi, jos kokous ei jo päättyisi. Mi-
tään ei hyväksytty tai myönnetty. 
Ainakaan paskahätää.
 Killan jäsenmaksu pää-
tettiin nostaa kahdeksaan euroon 
vuodessa. Tilanne on kuvattu 
oheisessa infograafissa. Syynä 
maksun korotukseen on se, että 
Inkubio tarvitsee lisää rahaa, jol-
loin loogisesti kaikki killat nosta-
vat jäsenmaksujaan. Puolet koro-
tuksesta perusteltiin inflaatiolla, 
ja toisen puolen sanottiin tulevan 
ihan muuten vaan. Kukaan ei 
vastustanut kahden ja puolen se-
kunnin aikana, koska kaikilla oli 
kakkahätä. Lisäksi oikeasti rahat 
menevät kohonneiden excubus-
sien paskanhajusiivouskulujen 
peittämiseen.
 Seuraavana päivänä Eetu 
häiriintyy opiskellullisesti konei-
den puutteesta Kiltiksellä. Jo ko-
kouksessa konepuutetta oli perus-
teltu kattavasti: “Ne ei tuo niitä.” 
Eetun kommentti aiheeseen seu-
raavana päivänä: “Ne on tilattu”.
 Kokouspäivänä Heikki 
huijasi, ettei voinut muokata toi-
mintasuunnitelmaa. Oikeasti hän 
halusi pois vessaan paskoakseen.
 Kokouksen puheenjohta-
jalla oli hetkellisesti lähes kirjai-
mellisesti paskat housussa, kun 
vahtimestari tuli häätämään koko-
usväen kiltahuoneelle kymmentä 
yli kahdeksan: “Nyt jumalauta 
pois täältä!” Kokousta jatkettiin 
toisen spontaanin kokoustauon, 
joka oli taas liian lyhyt paskomi-
seen, jälkeen kiltahuoneella.
 Tässä vaiheessa oli ko-
kouksessa hinausmestaruuskil-

pailu nauhaohjesäännöstä me-
neillään. Voittajaksi eivät varmasti 
päätyneet Venäläisvalmisteisen 
Ljubov Orlova -risteilyaluksen 
hinausmiehistö. Killan konserva-
tiivit olisivat halunneet rajoittaa 
kiltanauhan käytön ruusukkeena 
naisten pitkiin iltapukuihin. Tässa 
oli koko kokousväellä paskat hou-
sussa, kun äänestys ruusukkeesta 
meni puheenjohtajan äänellä poh-
jaesityksen hyväksi, ja nyt ruu-
suketta saa käyttää vaikka frakin 
kanssa. 
 Miten Mikko Alatalo liit-
tyi tähän kertomukseen miten-
kään? Killan Tiedottajan Kilta 
Huvittaa -listan viimeaikaisten 
sähköpostien mukaisesti: :) Li-
sättiin tähänkin juttuun salainen 
Mikko Alatalo -linkki, joka on pa-
perisesta lehdestä varmaan aika 
vaikee löytää :)

Tämä on kertomus killan 
sääntömääräisen vuosiko-
kouksen kulusta eräiden 

muistiinpanojen mukaan sekä 
Mikko Alatalosta. Tämän lisäksi 
kertomukseen on kirjoitushetkenä 
ajankohtaisena teemana päällelii-
mattu housuun paskominen.
 Killan uusiksi teekkarijä-
seniksi valittiin taikkilainen, in-
folainen sekä Mikko Alatalo, joka 
esiteltiin vuonna 2010. Tai tilin-
päätös vuodelta 2010.
 Tilintarkastaja ei muista 
mistä huomautti, jos huomautti. 
Puheenjohtajallakaan ei ollut tie-
toa missä lausunto majailee. Sen 
sijaan hän tiesi, että paska lymyi-

lee peräsuolessa, vieläpä kuumot-
tavasti.
 Tilinpäätös ja tilintarkas-
tuskertomus valitettavasti löy-
tyivät tauonhaluisten kiltalaisten 
pahaksi onneksi sangen nopeasti 
spontaanin kokoustauon aikana, 
joten toimittaja ei ehtinyt ulosta-
maan vessassa ja kakkahätäpiina 
K216:ssa sai jatkoa. 
 Vuosien 2010 ja 2011 toi-
mintakertomukset ja tilinpäätök-
set esiteltiin toteamalla: “Nää on 
esitelty ennenkin.” Kukaan ei ky-
synyt mitään, ja vastuuvapaudet 
myönnettiin molemmille. Nope-
aan käsittelyyn saattoi olla myös 
syynä puheenjohtajan kakkahätä: 

housuun ei tehnyt mieli paskoa.
 Kokousyleisö olisi saatta-
nut epähuomiossa myöntää vas-
tuuvapauden 2012 raadillekin, 
mutta virkistyi kummasti nokos-
ten aikana, kun toimintakerto-
mus-PDF käytiin rivi riviltä läpi. 
Parikymmentä minuuttia myö-
hemmin kertomuksen läpikäyn-
nin jälkeen irtosi yleisöstä muun 
muassa eräältä vanhalta puheen-
johtajalta kommentti: “Paska toi-
mintakertomus!” - liekö tälläkin 
puheenjohtajalla ollut kakkahätä.
 2012 tilinpäätöksen käsit-
tely oli nopeaa: todettiin, ettei ti-
linpäätöstä ole, eikä ole vielä kak-
kaa housussakaan, mutta kohta 

Vuosikokous ja kakkahätä

Kilta päätti 
nostaa 

jäsenmaksun 
kahdeksaan 

euroon.

Inkubio
tarvitsee

lisää
rahaa.

Kaikki killat 
nostavat 

jäsenmaksuaan.

Inflaatio.

Kausaliteettikaavio jäsenmaksun korotuksesta

Kieliasun korjaukset

Kalvojen lukeminen ääneen

Asiakysymykset

Muu sonta

Puheenvuorot teemoittain
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Esityksen pääasiallinen tavoi-
te on korjata voimassa ole-
van lainsäädännön ylilyönnit 
verkkovalvonnan ja vahin-
gonkorvausten osalta. Esityk-
sen tarkoitus ei ole muuttaa 
tekijänoikeuksien alaisen si-
sällön lataamista lailliseksi, 
vaan tehdä yksittäisten ihmis-
ten tekijänoikeuksin suojatun 
sisällön lataamisesta rangais-
tavaa tekijänoikeusrikkomuk-
sena. Vakavampi tekomuoto, 
tekijänoikeusrikos, mahdollis-
taa kotietsinnät, takavarikot ja 
suuret vahingonkorvaukset. 
Tekijänoikeusrikoksista tuo-
mittaisiin edelleen kaupalli-
seen tai laajamittaiseen teki-
jänoikeuksin suojatun sisällön 
jakamiseen syyllistyneet.

Kansalaisaloitteet Suomessa
19.3. avataan uusi kansalaisaloite tasa-arvoisen avio-
liitolain puolesta. Tästä valtamediat kohkasivat ko-
vasti. Mutta kuka ihme näitä kansalaisaloitteita oi-
kein allekirjoittaa? Mitä ne oikein ovat? Mistä niitä 
tulee? Ja ennen kaikkea, mihin ne menevät?!
 Yli vuoden nyt pystyssä ollut kansalaisa-
loite.fi -sivusto tarjoaa tavallisille kansalaisille mah-
dollisuuden muotoilla oma lakiehdotuksensa, kan-
sanäänestyksensä tai muu härpäkkeensä. Tämän 
jälkeen he pyytävät sukulaisiaan allekirjoittamaan 
sen, ja jos aloite kerää puolessa vuodessa yli 50’000 
allekirjoitusta eduskunta on velvoitettu ottamaan 
asian käsittelyyn.
 Aloitteiden tekemisestä ja allekirjoittamises-
ta onkin tullut uusi kansanhuvi. Kvantti teki tutki-
muksen tälle leikkikentälle. Aloitteiden taustaväri 
viestittää niiden valmiusastetta: punainen on ilman 
kannattajia, sininen mennyt eteeenpäin eduskun-
taan.

TOP5-kansalaisaloitteet as of 5.2.2013

1. Järkeä tekijän-
oikeuslakiin

22 § Tarhauskielto

Eläinten tarhaaminen turkisten tuottamiseksi on 
kielletty. ---”

Lakiehdotus turkistarhaamisen kieltämiseksi

Me tämän aloitteen allekirjoittajat 
esitämme, että Suomessa otetaan 
käyttöön vähintään nykyisen pe-
rusturvan vähimmäisetuuksien 
suuruinen, kaikille täysi-ikäi-
sille maassa pysyvästi asuville 
maksettava perustulo. Perustulo 
pitää toteuttaa siten, ettei se hei-
kennä pieni- tai keskituloisten tu-
loja tai etuuksia. Vaadimme, että 
eduskunta ryhtyy perustulon 
käyttöönottoa koskevan lainsää-
dännön valmisteluun.

5. Toimenpidealoite 
perustulosta

3. Vaadimme, että
Suomen suurpetokanta 
rajoitettava niin pienelle 
tasolle, että se ei uhkaa 
maaseudun ja haja-asu-
tusalueiden elinkeinoja, 
porotaloutta, metsästys-
koiraharrastusta, luonnon 
monimuotoisuutta eikä 
ole turvallisuusriski ihmi-
sille. * Ihmisiä pelkäämät-
tömät suurpedot poistet-
tava populaatiosta.

Ehdotetaan lakia joka velvoittaa lasten kasvatta-
jia kasvattamaan lapset niin että todennäköisyys 
heidän tulevaisuudessa tekemilleen rikoksille 
pienenee merkittävästi.

Tämän lain mukaan kasvattajille on annettava 
koulutusta (ainakin jonkinlainen lyhyt luento 
esim. neuvolakäynnin yhteydessä) jonka tarkoi-
tuksena on opettaa heidät kasvattamaan lapset 
pienestä pitäen niin että he eivät tunne halua ri-
kollisiin tekoihin.---

Kaikki rikosten tekijät ovat joskus olleet pieniä 
lapsia. Lapset voidaan kuitenkin kasvattaa niin 
etteivät he koskaan tule tekemään rikoksia. ---

Kysymys on vakavasta ongelmasta. Sille pitää 
ehdottomasti tehdä jotain. ---

--- Pienet lapset oppivat monet asiat parhaiten. 
Lapset oppivat pieninä esimerkiksi puhumaan.---

Rikollisuuden vähentäminen pa-
remmalla kasvatuksella

41

Nyt kun kaupan kassoilla on saatu tupakat pii-
loon, niin mielestäni vielä tärkeämpää on saada 
lehtien (lähinnä Iltalehti ja Iltasanomat) erittäin 
negatiiviset lööpit pois mm. kauppojen kassoil-
ta ja kioskien edustoilta.
Perustelut

Mielestäni lööpit ovat vahnigollisia pienille 
lapsille ja nuorille. Siis heille, jotka osaavat jo 
lukea. Lööpit aiheuttavat ahdistusta ja pelkoa, 
myös vanhemmille
ihmisille. Tämä voisi olla myyntivaltti kaupoil-
le/kioskeille, jos he kieltäytyisivät laittamasta 
lööppejä näkyville. Silloin mielelläni valitsisin 
sellaisen kaupan, jossa ei lööppejä ole lasten/
nuorten näkyvillä

Lehtien lööpit pois lasten silmistä
79

Esitetään sellaisen lain valmistelua, joka rajoittaisi 
oikeutta asettua eduskuntavaaliehdokkaaksi, el-
leivät esimerkiksi seuraavat edellytykset täyty:

- ylempi korkeakoulututkinto
- vähintään 40 vuoden ikä vaalivuotena
- vähintään 10 vuoden työkokemus muissa kuin 
poliittisissa tehtävissä (poliittiset tehtävät tarkoit-
tavat tehtäviä, joihin avoimesti tai tosiasiallisesti 
nimitetään puoluejäsenyyden perusteella)
- avioliitto tai rekisteröity parisuhde
- lapsi tai lapsipuoli kasvatettavana (joko nyt tai 
on ollut)
- ei vankeustuomioita
- virheettömät luottotiedot 10 vuotta ennen vaali-
vuotta
- miehillä asevelvollisuus suoritettu (ehdokkaak-
si eivät siis sovi siviilipalveluksen suorittaneet tai 
vapautetut, ellei vapautus johdu ruumiinvam-
masta tai sairaudesta, joka on aiheutumisestaan 
alkaen pysyvä) 

“---Haluaisimme tällä lainmuutoksella varmis-
taa, että Suomen asioista todella päättävät vain 
Suomen parhaat voimat, jotka myös ymmärtävät, 
minkälaista on elää suomalaisena Suomessa.

Kansanedustajien laadun ja 
osaamistason nostaminen

44

17514

Me - tämän aloitteen allekir-
joittaneet - esitämme, että 
kannabiksen ja sen eri jalos-
tusasteiden käytön sekä hal-
lussapidon rangaistavuus 
poistettaisiin Suomen laista. 
----
Dekriminalisointi lopettaisi 
kansanryhmän demonisoin-
nin ja vainoamisen.

2. Kannabikse 
käytön ja hallussa-
pidon rangaistavuudes-
ta luopuminen

14570

12543

“Kansanäänestyksessä esitetään 
äänestäjien vastattavaksi seuraa-
va kysymys: “Tuleeko Suomen 
erota Euroopan unionin jäsenyy-
destä?” Äänestäjän tulee vastata 
kysymykseen joko “KYLLÄ” tai 
“EI”.”

4. Kansanäänestys
Suomen eroamisesta 
Euroopan unionin jäse-
nyydestä

10672

9183

Hirmu pitkät ja yksityis-
kohtaiset perustelut. Pak-
ko olla hyvät siis kanssa, 
tätä ei jaksettu lukea lop-
puun asti.

Muita aloitteita vähem-
män ytimekkäästi ot-
sikoitu kansalaisaloite. 
Valtaosa allekirjoituk-
sista ei nettipalvelussa.

Ylivoimaisesti suosi-
tuin kansanäänestystä 
vaativista aloitteista, 
jotka ovat kokonaisuu-
tena hyvin suosittuja.

“Me allekirjoittaneet vaadim-
me että kansalaisaloitteen nimi-
rajan laskeminen otetaan edus-
kunnan käsittelyyn.”

805

Harmillista sinällään, vai-
kuttaa ettei tämä lakialoite 
tule ylittämään 50 000 alle-
kirjoittajan rajaa.

Kansalaisaloite Kansa-
laisaloitteen nimirajan 
laskemiseksi

Kvantti ei kehtaa kom-
mentoida näitä lakiehdo-
tuksia: Ne tuntuvat tosin 
puhuvan puolestaan.

Kvantti keräsi suosituimpien ehdotusten lisäksi myös muita helmiä valtakunnan kansalai-
saloitetietokannasta. Kyseessä ovat juuri ne ehdotukset joita kansan syvimmät rivit vaativat 
harkittaviksi. Nämä kaikki ovat aloitteita, joita voit kannattaa, jos koet että näiden käsittely 
eduskunnassa olisi tarpeen!

Kannattavinta on kuitenkin perustaa oma aloite. Jos uskot voivasi ehdottaa parempaa te-
kemistä eduskunnalle kuin nämä tahot ovat kyenneet, on hyvin suositeltavaa että teet 
aloitteen saman tien! Sitten voit pyytää kaikki facebook-kaverisi allekirjoittamaan aloit-
teen. Koska aloite Kansalaisaloitteen allekirjoittamisen anonymiteetistä ei ole mennyt vie-
lä läpi, voit helposti poistaa kaikki ystäväsi jotka eivät suostu allekirjoittamaan aloitettasi!

“1.3.2012 alkaen Suomessa on käytössä uusi valtiollisen 
tason vaikuttamiskeino, kansalaisaloite. Se antaa kan-
salaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan 
käsiteltäväksi.”
 “Vähintään viidelläkymmenellätuhannella 
äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä 
eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin 
lailla säädetään”
 “Kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden 
kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä.”

Laki sanoo:

50000
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ris, jonka tärkeimpiä omi-
naisuuksia olivat pyöreä 
keskivartalon muoto (sic), 
runsaasti rasvaa taka-
puolessa pehmittämässä 
istumista. Lisäksi, edelli-
sen version bugi ahtaas-
ta synnytyskanavasta oli 
jätetty korjaamatta – sen 
sijaan “uuden ihmisen” 
kallon muoto oli veny-
tetty pitkulaiseksi. Tämä 
on jotain niin käsittämä-
töntä ohjelmistokehitystä, 
että sitä ei voi ymmärtää 
toivottavasti edes tyy-
pillinen humanisti (pa-
hoittelut kaikille tämän 
lukeville humanisteille). 
Lisäksi artikkelia varten 
haastateltu neurologi eh-
dotti “kolmisormisuut-
ta”.  Tämä olisi melkein 
siedettävää ominaisuuk-
sien heikennys, mikäli 
sormet olisi valittu järke-
västi. Mutta ei, peukalon ja 
pikkusormen typistämi-
nen poistaisi meiltä tark-
kuusotteen – juuri sen 
pienen yksityiskohdan 
joka mahdollistaa työka-
lujentehokkaan käytön. 
Perusteluna oli se, että 
nykyään robotit (todelli-
suudessa: kiinalaiset kii-
nan naapurit kiinalaisten 
alihankintana) rakentavat 
kaikki laitteet, ja lisäksi 
tablettia käytettäessä ei 
tarvitse kuin näitä kolmea 
sormea. mitenminsitten-
kirjitnttrtikkeli?jennen-
kikke,melkophstitodel-
l isuudestvierntunutt . 
Onneksi minä olen vielä 
turvallisesti 1.0beta-ver-
siota.
 Artikkelin absur-
dius ei loppunut tähän, ja 
monesti tuuminkin onko 
sarkasmitutkani pahasti 
hajalla, vai onko kirjoit-
taja idiootti. Jäykkäsel-
käinen, sikaniskainen 
ja ilman avaruudellista 
hahmoittamista oleva 
(sic) oleva olento ei kuu-

losta minusta paremmal-
ta. Etenkään, kun lähes 
kaikki oikeat ongelmat oli 
jätetty korjaamatta. Ainoa 
merkittävä korjaus oli 
“poistetaan varmuuden 
vuoksi kaikilta umpilisä-
ke, välittämättä varovai-
suusperiaatteesta tai siitä, 
että tällä pienellä elimellä 
on todennäköisesti mel-
ko tarpeellinen tehtävä; 
eihän se muuten olisi ke-
hittynyt yli kymmentä 
kertaa erillisesti eläinkun-
nassa”. Ja, mikä parasta, 
artikkelin lopussa oli lis-
ta asiantuntijoita joita oli 
kuultu.
 Aikakauslehden 
versio sen sijaan listasi 
(mielestäni) kattavasti 
nykyversion ongelma-
kohdat. Ainakaan oma 
yleissivistykseni ei riit-
tänyt keksimään merkit-
täviä puutteita. Listalla 
oli kaikkea alaselän on-
gelmallisista nikamista 
(ja niiden täsmäkorjaa-
misesta ilman sivuvaiku-
tuksia) yönäköön. Lisäksi 
ehdotetut korjaukset oli-

vat usein melko järkevän 
kuuloisia, kuten “avarre-
taan virta- ja munuaistie-
hyeitä vastaavien -kivion-
gelmien korjaamiseksi” ja 
“korjataan umpilisäkkeen 
tulehtumisongelma ja li-
sätään siinä olevien sel-
luloosan pilkontabaktee-
rien määrää.
 Lisäksi tämä 
artikkeli, tuosta toises-
ta poiketen, oli oikeasti 
viihdyttävää lukemis-
ta – ilman myötähäpeän 
tunnetta, olenko muka 
samaa lajia noiden kanssa. 
Toki, pieniä bugeja artik-
keliin eksyi – esimerkiksi 
umpilisäkkeen nyky-hyö-
dyllisyyden kanssa. Isoin 
ongelma olikin siinä, 
että tämä tässä kuvailtu 
olento ei ole ihminen 2.0, 
lisäosien luominen ja bu-
gikorjausten ajaminen si-
sään ei tee uutta versiota. 
Sen sijaan nämä oikeutta-
vat versioon 1.0 siirtymi-
sen.
 Onneksi artikke-
lissa oli myös jotain oikei-
ta uusia ominaisuuksia. 

Versioon 1.1beta pääsem-
me näillä aikakausleh-
den esittelemillä uusilla 
ominaisuuksilla: energian 
mittaus ruuan syönnissä, 
linnuilta kopioidut lä-
pituulettuvat keuhkot, 
ja selvästi dynaaminen 
ihonväri vuodenaikojen 
mukaan (nykyisen va-
loaktivoidun muutok-
sen sijaan). Valitettavasti 
näistä vain yksi edellyt-
tää merkittäviä muutok-
sia nykymalliin, muuten 
versio 2.0alpha voisi olla 
tosiasia.

Ohessa toimittajan näkemys 
välttämättömistä (mutta ei 
missään nimessä riittävistä) päi-
vityksistä ihmisen seuraavaan 
versioon.

Lähteet:
Helsingin sanomat 12.1.2013
Tiede 1/2013

Ihminen 2.0 1.1beta

Vuoden alussa kä-
siini osui kaksi 
suomalaista leh-

teä, yksi sanomalehti ja 
yksi aikakauslehti, joissa 
käsiteltiin millainen ih-
minen olisi optimaalinen 
vallitseviin olosuhteisiin. 
Sanomalehden versio 
aiheesta tarkasteli etsi 
globaalia optimi-ihmistä 
nykyolosuhteisiin, otsik-
konaan “ihminen uusik-
si”; aikakauslehden versi-
ossa pyrittiin puolestaan 
optimoimaan nykyistä 
ihmistä tulevaisuuden 
haasteita varten, projek-
tinimellä “ihminen 2.0”. 
Molemmat artikkelit kut-
suivat luomaansa olentoa 
uudeksi versioksi ihmi-
sestä. Kiltalehti Kvantti 
esittää nyt oman käsityk-
sensä aiheesta.
 Ensimmäinen ha-
vainto on selvästi virheel-
linen versionumerointi. 
Tyypillisen versionume-
ron rakenne on “(perus-
tavanlaatuinen muutos).
(merkittävä muutos).(pie-
ni parannus tai korjaus)”, 
missä kaksi ensimmäistä 
edellyttävät kattavan tes-
tauksen ennen julkaisua. 
Tosin, joissain tapauksis-
sa tästä kaavasta on poi-
kettu markkinointisyistä. 
Jotta voimme saavuttaa 
version 2, tulee meidän 
ensin päästä versioon 1 
asti. Tämä edellyttää jul-
kaisua, mikä puolestaan 
vaatii testausta.On ilmeis-
tä, että kukaan itseään 
kunnioittava ohjelmisto-
päällikkö ei ikinä päästä 
nykymuotoista ihmistä 
(vai julkaisisitko itse tuo-
teen, jossa on jostain edel-
listä versiosta jäänteenä 
paksusuolen päässä pieni 
pala joka vaatii poistoa 

7 % todennäköisyydellä).
 Myös aikakaus-
lehti huomasi nykyisen 
version heikkouden, to-
sin vedoten että Steve 
Jobs ei olisi julkaissut. 
Itse uskallan väittää että 
jos syyskuun 14. vuonna 
2000 jätetään huomiotta, 
niin kukaan ei olisi jul-
kaissut. Kuitenkin, tästä 
vhuolimatta nykyver-

siolle annettiin versio-
numeroksi 1.0, kai sitten 
vastaava virhe pääsi läpi 
myös kuudentena päivä-
nä mutta ennen kolman-
tena päivänä tapahtunut-
ta puiden luomista.
 Tyypillisesti al-
pha-versio voi olla epäva-
kaa, beta-version pitäisi 
olla jo ominaisuuksiltaan 
valmis ja ilman letaaleja 

ongelmia, suorituskyvyn 
ei toisaalta vielä tarvitse 
vastata julkaisuversiota. 
Näitä seuraa julkaisukan-
didaatti, jonka pitäisi vas-
tata täysin lopullista ver-
siota. Näiden perusteella 
nykyihmisen versionu-
mero on 1.0beta.
 Sanomalehti oli 
puolestaan luomassa istu-
vaa ihmistä, Homo sedenta-

tämän vian; tästä syystä ihmisen 2.0 
silmän verkkokalvot ovat jäähdyte-
tyt.
 Ihmisen (versio 1.0beta) vä-
rinäkö koostuu kahdesta järjestel-
mästä: lähes kaikille nisäkkäille yh-
teinen sininen–keltainen-erottelu ja 
tämän järjestelmän keltaiselle tapah-
tuva vanhan maailman kädellisten 
“vihreä–punainen”-erottelu.
Sinisten tappisolujen maksimaalinen 

herkkyys on noin 440 nm koh-
dalla (eli itse asiassa “violetin 

valon aallonpituuksilla”). Vih-
reiden tappisolujen maksimi on 
noin 540 nm kohdalla (vihre-
änkeltainen) ja “punaisten” 

565 nm kohdalla (keltai-
nen). Versio 
2.0 tulee 
kopiomaan 

“ t a s a - jaon” linnuilla 
esiintyvästä neljän reseptorin 

mallista, jossa vastemaksimit 
ovat noin 370 nm (UV), 445 
nm (violetti), 508 nm (vihreä) 
ja 565 nm (oranssinkeltainen).

“Toinen peukalo” mahdollistaa kaksi samanaikasta tark-
kuusotetta, peukalo-etusormi-keskisormi ja nimetön-pik-
kurilli-peukalo2. Muuttamalla hauiksen distaaliseen pään ja 
värttinäluuhun väliseen kiinnityskohtaan liukuvaksi on mah-
dollista muuttaa käden vipusuhdetta. Nykyinen vipusuhde 
on optimoitu maksimoimaan kyynärvarren liikenopeus, min-
kä johdosta häviämme muille sukulaislajeillemme käsivoi-
missa.

KÄSI

Täysin pimeä-
a d a p t o i t u n u t 
sauvasolu on 
erittäin vakuut-
tava mittalaite. 
Huolimatta sen 
pienestä koosta 
– halkaisija noin 
2 μm – ja pienes-
tä käyttöjännitteestä – alle 100 mV 
– sauvasolu kykenee havaitsemaan 
yksittäisen fotonin absorption. Hie-
noa!
Kuitenkin. jostain syystä myös sil-
mämme verkkokalvo on lämmitetty 
yli 310 K lämpötilaan. Nyt terminen 
kohina pakottaa meidät suodatta-
maan alle kahden fotonin absorptiot 
pois. Ei, ei näin. Jo kymmenen kel-
vinin pudotus läm-
p ö t i l a s s a 
k o r j a a 

400 nm 500 nm 600 nm 700 nm

NÄKÖ
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Kvantti päätti selvittää miltä keskiar-
voinen fyysikko näytti tänne tullessaan.
 Koska Kvantin toimittajilla on 
usein tylsää, he käyttävät voimiaan pyt-
honin PIL-kirjastojen ylitse tehdäkseen 
kaikkea omituista, tällä kertaa vuorossa 
oli keskimääräisen fyysikon määrittä-
minen. 
 Ajettaessa monimutkaista ku-
vankäsittelyskriptiä havaittiin mie-
lenkiintoisia asioita. Kuten se että 
keskimääräinen fyysikko on melko mie-
hekkään oloinen ja pukeutuu harmai-
siin taustallaan luonnon vihreyttä.

Keskiarvoistetut fyysikot

Ensi lehteen Kvantti määrittääkin keski-
arvoisen miehen, naisen, Eetun, Antin ja 
Pekan. Vuosikurssittain tai kaikki kerralla 
riippuen kirjoittajan päättäväisyydestä.

Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja 
puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle. 
Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat ihmisten 
välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. 

Lisätietoja Okmeticista internetissä www.okmetic.com

Vuonna 2006 fyysikot pääsivät 
jo luonnonläheisimpiin tun-
nelmiin. Syksyn muotiväriksi 
muotoutui harmaa ja pieni hy-
mynkarekin on kuvasta erotet-
tavissa.

2006

2007 oli aika vakavoitua ja sil-
mien alle ilmestyi tummat sil-
mäpussit. Kuitenkin harmaa 
pysyi muodissa kuitenkin häi-
vähdyksellä violettia ja luonto 
lähellä sydäntä. 

2007

Vuoden 2008 fuksin rajat ovat 
hyvinkin häilyvät, naama pe-
ruslukemilla ja korvat pään-
myötäiset. Taustan vehreys on 
vaihtunut harmauteen.

2008

Vuonna 2009 tapahtui jotain todella kum-
mallista. Vaikka kuinka monta kertaa kes-
kiarvoistusrutiini ajettiin joka kerta ulos 
pullahti Hemmo3. Tästä voimmekin pää-
tellä että vuonna 2009 kaikki osui kohdal-
leen ja keskimääräiseksi fyysikoksi mää-
räytyi Hemmo3.

2009

Vuonna 2010 ihonväri vaaleni muutamalla 
asteella, oli selvästi ollut synkkä ja satei-
nen kesä, jolloin fyysikot eivät olleet pääs-
seet kesälaitumille itseään polttamaan. Tai 
vaihtoehtoisesti vuoden 2010 fyysikoista 
on odotettavissa vielä suuria ajattelijoita 
sillä he eivät turhaan itseään ulkona näytä.

2010

Vuoden 2011 fyysikko muistuttaa jostain 
syystä hämmästyttävästi Konstaa. Huulilla 
karehtii pieni hymynpoikanen ja huppari 
on nähtävästi fuksin päälle eksynyt.

2011

Vuoden 2012 fyysikko on olemukseltaan 
vaalea, kuten edeltäjänsäkin. Ruskeat hiuk-
set ja tummat silmät ovat varma tie kenen 
tahansa sydämeen.

2012

Tämän lisäksi vuodelta 2009 pullahti kym-
menennen kerran ajettaessa seuraavanlai-
nen kuva, mutta se hylättiin mittausvirhee-
nä.

2009

Vuoden 2005 fyysikot puoles-
taan olivat miehisiä, harmai-
siinpukeutuvia ja pidempiä 
kuin kohtalotoverinsa. Heidän 
taustavärikseen arpoutui ikiai-
kaisen tyylikäs musta.

2005
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Pehmeää ja lämpöistä

Chili-kasvissosekeitto (6 annosta)
n. 600 g bataattia
n. 500 g perunaa
n. 400 g porkkanaa
1 sipuli
pari valkosipulin kynttä
200 g tuorejuustoa (esimerkiksi Philadelphia)
2 punaista chilipaprikaa
valkopippuria
suolaa

Kaurasämpylät (n. 20 kappaletta)
5 dl maitoa tai vettä
2 tl suolaa
1 rkl hunajaa
1 ps kuivahiivaa (11 g)
3 dl kaurahiutaleita
n. 7 dl sämpyläjauhoja
50 g voita

Kylmien päivien piristykseksi sopii mieltä ja kehoa lämmittävä ruoka. Tähän tarkoitukseen sopivat hyvin 
chili-kasvissosekeitto ja kotitekoiset kaurasämpylät. Ruokien tekeminen vie melko paljon aikaa, mutta 

työläitä ne eivät ole. Erityisesti sämpylät sopivat matalan budjetin ruokailijoille.

Kuori ja pilko pienehköiksi kuutioiksi bataatti, perunat ja porkkanat. Silppua sipuli, valkosipuli ja chili. Laita 
n. 1,5 litraa vettä keittymään vähintään 3 litran kattilaan. Lisää vihannekset valkosipulia ja chiliä lukuunotta-
matta kattilaan ja lisää vettä tarvittaessa niin, että ne peittyvät. Keitä vihanneksia, kunnes ne ovat pehmeitä 
(n. 20 min). Lisää valkosipuli, chili ja tuorejuusto. Mausta valkopippurilla ja suolalla. Soseuta sauvasekoitti-
mella tasaiseksi soseeksi. Lisää halutessasi nestettä. Tarjoa lämpimänä.

Mikäli keittoa säilyttää jääkaapissa myöhempiä ruokailukertoja varten, saattaa sitä joutua ohentamaan ve-
dellä.

Lämmitä maito (tai vesi) n. 42 asteiseksi esimerkiksi suuressa kulhossa mikrossa. Sekoita nesteeseen suola 
ja hunaja. Sekoita keskenään kaurahiutaleet, osa jauhoista ja kuivahiiva. Lisää jauhoseos nesteeseen huolella 
sekoittaen. Lisää jauhoja ja vaivaa, kunnes taikina on tasaista, eikä valtavan tarttuvaa. Sulata voi pehmeäksi 
ja lisää taikinaan. Sekoita tasaiseksi ja lisää tarvittaessa vielä jauhoja. Laita taikina liinalla peitettynä lämpi-
mään paikkaan kohoamaan noin puoleksi tunniksi. Vaivaa taikina ja pyörittele siitä pieniä palloja leivinpa-
perille. Halutessasi voit litistää palloja hieman, jolloin sämpylöistä tulee vähemmän korkeita. Jätä sämpylät 
kohoamaan liinalla peitettynä puoleksi tunniksi. Paista sämpylät pellillä keskitasolla 200 asteisessa uunissa 
kymmenisen minuuttia sämpylien koosta riippuen.

Sämpylöitä voi pakastaa, kun ne ovat jäähtyneet. Tällöin kannattaa leikata sämpylät valmiiksi kahtia ja lait-
taa ne esimerkiksi pakastepusseihin. Jos sämpylät pakastetaan lähes uunituoreina, ne tuntuvat uunituoreilta 
pakasteesta sulatettuina.

Kouluruokaa à la Suisse

Suomalainen kouluruokahan on 
tunnetusti maailman parasta – ja 
lisäksi monikäyttöistä! Ylimääräi-

sellä perunamuusilla voi kivasti liimata 
uudet tapetit seinälle ja keitetyt perunat 
antaa naapurin lapsille superpalloik-
si. Nyt onkin luontevaa kysyä, miten 
köyhien opiskelijoiden ruokkiminen on 
hoidettu Sveitsissä. Toisessa Sveitsin 
teknillisistä yliopistoista ruoka on hu-
hujen mukaan toista laadukkaampaa. 
Yllättäen kyseessä on se ranskankieli-
nen: EPFL:n kampus tarjoaa yhdeksän 
perinteistä kouluruokalaa ja kolme oi-
keaa ravintolaa. Lisäksi löytyy kahdek-
san kahvilaa ja baaria sekä kahdeksan 
pikaruokaravintolaa. Valinnanvaraa siis 
ainakin on.
 Ruoan hinta on eri luokkaa kuin 
Suomessa. Tavallinen kouluruoka-an-
nos, joka ei tyypillisesti sisällä tuoret-
ta salaattia, kustantaa noin 5,5 euroa. 
Toisaalta ruoka myös maistuu joltain 
ja useimmiten näyttääkin hyvältä. Toki 
myös huonoa ruokaa saa, ja eräs allekir-
joittaneen boikottiin joutunut ravintola 
tarjoaakin kaikenlaista epämiellyttävää 
kuten kalapuikkoja. Toisaalta tietyistä 
paikoista saa kohtuulliseen 5,5 euron 
hintaan jänistä, maukkaita vartaita ja he-
vosenlihapihvin – Sveitsissä kun ei pelä-
tä laittaa pollea pataan, vaikka muualla 
maailmassa se tuntuu aiheuttavan suur-
ta hämmennystä. Maaseudulla syödään 
jopa koiria ja kissoja, mutta toistaiseksi 
mustit ja mirrit ovat loistaneet poissa-
olollaan ainakin minun lautasellani.
 Kaikkiaan sveitsiläinen kou-
luruoka on ollut varsin positiivinen yl-
lätys, vaikka huhujen mukaan asiat ei-
vät olekaan yhtä hyvin kaikkialla tässä 
puolueettomuudestaan, pankeistaan ja 
epäeuromaisesta rahayksiköstään tun-
netussa valtiossa. Ehdotonta plussaa 
tulee siitä, että jokaisen kouluruokalan 
juomavalikoimiin kuuluvat myös oluet 
ja viinit! Suomalaisen kouluruoan mo-
nikäyttöisyydestä täällä ei kuitenkaan 
pääse nauttimaan.

Kvantin Sveitsin kirjeenvaihtaja

Tämä oli ihan hyvää!

Kokin krapula-aamu

Heppaa herneillä
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Kvantti testaa Resonanssin salai-
suuksia

Eräänä perjantaina ahkera Kvantin 
toimittaja suoritti omasta jäärä-
päisyydestään johtuen excursion 

Helsingin yliopistolle. Syynä tähän oli 
halu ottaa selvää legendaarisesta hu-
husta. Kerrottiin nimittäin, että Helsin-
gin yliopistolta löytyisi suurenmoinen 
aarre, joka toisi fyysikoille Nirvanan. 
Jotkut spekuloivat kyseessä olevan  
Mathematican hakasulkeet vastine, tai 
LaTeX-kääntäjä, joka korjaisi virheet 
kirjoittajan puolesta.
 Toimittaja läksi matkaan aa-
mutn varhaisina tunteina Otaniemen 
hiljaisilta teiltä. Matka Helsingin yli-
opistolle oli pitkä ja rankka: toimittajan 
automatka kesti useita tunteja, ja pe-
rille pääseminen vaati mm. ajoreissun 
Porvooseen ja takaisin. Kävipä urhea 
toimittajamme vielä Pohjois-Helsingis-
säkin. Lopulta toimittajamme pääsikin 
päämääräänsä, Kumpulan Physicumil-
le. Siellä hänet otti vastaan oiva fyy-
sikkotoveri, joka opasti sankarimme 
Resonanssin versiolle kiltiksestä.  Siellä 
häntä odotti PEHMISKONE! Toimitta-
jan unelmat olivat täyttyneet! “Voi tätä 
jaloa herkkua kelpaisi itse Pitkärannan-
kin syödä” hihkaisi toimittaja. Toimitta-
jalle mainostettiin myös pehmiskoneen 
mahdollisuuksia. Kuulemma Kumpu-
lan fyysikot olivat pohtineet absinttijää-
telön luomista...

Siinä katse lepää!

Ilo
 (

:D
)

Kuva 1: Ilo konsumoidun pehmismäärän funktiona.

Resonanssin pehmiskoneen laadun ja tarpeellisuuden määrit-
täminen
Pehmisjäätelö on terveellinen ja maukas välipala, jonka on väitetty sopivan hyvin nautittavaksi
kiireisen opiskelijan välipalana. Tämän väitteen tutkiminen on ollut haastavaa tutkimuslaitteiston
harvinaisuuden sekä puutteellisen rahoituksen takia. Kuitenkin Helsingin yliopiston fysiikan opis-
kelijat ovat kiinnostuneet tämän väitteen tutkimuksesta, ja hankkineet hypoteesin testaamiseen
sopivan laitteen. Tämän takia päätettiin suorittaa mittauksia Kumpulan kampuksella, ja selvittää
pehmiskoneen toiminnan laatu, sekä sen vaikutus homo sapiens-lajin edustajaan.

Tutkimus suoritettiin pehmiskoneella, jonka tarkemmat tiedot jäivät tuntemattomammiksi.
Laitteen kahvaa käännettiin, jolloin suuttimesta alkoi valua pehmistä. Jäätelö kerättiin vohveli-
seen tuuttiin, ja suoritettiin koemaisto. Jäätelö oli hyvää. Kun pehmis oli syöty, suoritettiin keskit-
tymistesti. Koehenkilö (toimittaja) vietiin tähtitieteen luennolle, joka käsitteli tähtien kehitystä.
Koehenkilö suoriutui luennosta hyvin ja muisti jopa jotain käsitellyistä asioista jälkeenpäin. Tämä
antoi käsityksen siitä, että pehmiksellä on positiivinen vaikutus keskittymiseen.

Tämän jälkeen suoritettiin vielä ajatuskoe suurempien pehmismäärien vaikutuksesta koehenki-
lön iloisuuteen. Kokeen tulokset on havainnollistettu kuvassa 1. Merkillepantavaa on ilon äkillinen
romahtaminen noin 1.1 kg pehmistä, jolloin koehenkilön sietokyky loppuu, ja seuraa pahoinvointi.
Virherajoja ei ole annettu, sillä mittauslaitteisto (toimittajan aivot) on mittauslaitteiston (toimit-
tajan aivojen) mukaan tarkka.

Lopuksi voidaan vielä todeta, että pehmiskone sopisi oikein hyvin myös muiden fyysikoiden
laboratorioihin.

1

No, olihan tämä hieman parempi suoritus kuin se edellinen. 
Ehkä hieman asiallisempi, mutta ehkä turhan ylivedetystikin. 
Huumoriarvoa tyylillä kyllä on, mutta ei sitä ehkä kunnon aros-
teluksi voida sanoa. Lisäksi hävytön lobbausyritys lopussa jättää 
paljon toivottavaa objektiivisuuden suhteen. 

Eijeijei, eihän tämmöinen tyyli kelpaa. Pelkkää mukahauskaa soopaa, sekä 
toimittajan ylistystä, jossa ei ole testaamisen häivääkään. Lisäksi yliroman-
tisoiva kuvaus ei nyt ollenkaan sovi, ei missään tapauksessa. Lisäksi ku-
vaajan puuttuminen testistä kuin testistä on suuren luokan virhe.
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Kvantti sai käsiinsä (lue: kirjoitti itse) historial-
lisia dokumentteja, jotka oli säilötty kvantin 
nettisivujen uumeniin index_backup.shtml 

tiedoston taakse. Nämä dokumentit ennustavat huo-
lestuttavalla tarkkuudella viimeaikaiset tapahtumat. 
Pelottavampia ovat kuitenkin ne kirjoitukset, joista 
tulkittavissa olevat ennustukset eivät ole vielä tapah-
tunut. Tässä on siis esitetty vain osa niistä, sillä suu-
rin osa tekstistä oli lähinnä täyttä sekamelskaa eikä 
siinä ollut mitään järkeä.

Lopunajan alkaminen

Pieni mies
Iso sieni
Iso mies

Kilpikonna
Missä loput?

Tämä viittaus on joko 
Marioon tai Kim-jong 

Uniin ja ydinpommiin. 
Kvantti ei uskalla heittää 

arvausta mistä tässä 
mahtaisi olla kyse.

Jumalan lähettiläs
Voimassaan suuri
eye-padin saapi

lintujen kanssa sirkuttaa
klaanien törmäyksessä
Paikastaan luopuu

Seitsemäs muurahainen,
aika loppumassa

Tämä on yksi harvoista ennustuksista, 
jossa on selvästi nähtävillä se että nämä 
ennustukset eivät ole vain hullun hou-
reita. Jokin ilmoitti ennustajalle tarkasti 
mitä tulee tapahtumaan, mutta ennus-
taja ei osannut tulkita viestiä. Lintujen 
sirkutus on selvä viittaus twitteriin ja 
ennustuksessa on myös havaittavissa 
syy voimallisen hahmon tehtävästään 
poistumiseen.

Kvantin toimituksella tässä 
vaiheessa alkoi ennustusten 
tulkintojen keksiminen sen 
verta tympiä että se päätti 
siirtyä kaljoittelemaan.

Järähdys, tärinä
Ravistaa nukkujaa
Herää ei kuitenkaan
Ennen kuin myöhäistä

Kuudes muurahainen pesäänsä
jäi. Ei noussut enää milloinkaan.

Sillä tässä vaiheessa ennustukset ovat jo käyneet niin 
tarkoiksi ennusmerkkien tiheyden kasvaessa voidaan 

historiallisista asiakirjoista helposti kaivaa näihin 
teksteihin sopivia aikalaiskirjoituksia. Tästä on luetta-

vissa etelä-Suomen maanjäristys alkuvuodesta 2013, 
joka herätti niemen asukkaat mutta vain väliaikaisesti 

eikä kukaan ymmärtänyt että se oli-
si merkki jostain vielä isommasta, 
mikä vielä odottaa nurkan takana.

Välähdys pimeässä
Valo katoaa

Metalli väsyy ja paikoilleen jää
viides muurahainen ryömii pimeässä

rattaiden alle jää

Kaikissa näissä ennustuksissa täytyy muistaa, että 
ennustukset ovat oman aikansa lapsia. Tässä ennus-
tuksessa se tulee esille siinä että kirjoittajalla Kvant-
tifanttidamuksella ei voinut olla tietoa junista ja 
muista nykyajan härpäkkeistä. Tässä ennusmerkis-
sä kuitenkin on luettavissa VR:n asemia vaivanneet 
sähkökatkot vain vähän ennustetun maailmanlo-
pun jälkeen. Viidennen muurahaisen huolestuttava 
kohtalo antaa synkän kuvan siitä mihin suuntaan 
ennustukset antavat ymmärtää maailman menevän.

Neljäs muurahainen
Mayat ja maailmanloppu Huhhahhei.

Huhhahhei ja rommia pullo.

Tämä ennustus on helppo ja sen 
tulkitseminen jätetään harjoitusteh-

täväksi.

Kivitalo
Tyhjä sisältä
reitti sinne

Täysin autio
kolmas muurahainen

viimein vapaa

Tämä ennustus ei yksinään näytä aukeavan, mutta 
aikaisemmissa ennustuksissa mainitut muurahaiset 
sitovat tämän toisen ja neljännen välille. Ja sillä neljäs 
ennustus sitoutuu näppärästi mayojen ennustamaan 
maailmanloppuun (Kvantti aina ajan tasalla Maya huu-
morin kanssa). Lentokenttien kaaoksen jälkeistä aikaa 
tarkastellessa paljastuu että juuri näihin aikoihin oli 
keskon ja S-kaupan tukuissa vaikeuksia tietoteknisten 
ongelmien vuoksi pitää kaupoissa päivittäistavaroita.

Linnut ei taivaalle kiidä
siivet rikki ei ole
tyhjä vain maha

pesässä sekaannus.
Muurahaisista toinen,

nousee piilostaan

Tämänkään ennustuksen tulkinta ei tuottanut Kvan-
tin ennustustyöryhmälle sen suurempia vaikeuksia. 

Koko alkusepustus viittaa viime syksyiseen lento-
kenttäkaaokseen kun Helsinki-Vantaalla järjestel-

mät menivät alas ja ihmiset joutuivat jonottamaan 
lennoilleen pitkään ja koko lentokenttä ruuhkautui. 

Sin päivänä kun kaikki on vaiti,
Ei kuulu ämyreistä huuto, sivut

on tyhjät. Muurahaisista ensimmäinen
tulee iloiten.

Tämä teksti selvästi ennustaa viime syk-
syisen kyberhyökkäyksen suomen pää-
uutisvälineiden sivuille. Ämyreistä huuto 
ja sivut on tyhjät, kuvaa täydellisesti sitä 
mitä tapahtui. Huuto.net ja useita muita 
Suomen kansalle niin rakkaita sivustoja 
meni alas.



Stephen elop antoi vaalirahaa matti vanhaselle

Stephen elop pilkkasi talvisodan veteraaneja
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On sunnuntaiaamu. Tai oikeastaan iltapäivä. 

Päivästä ei ole tulossa hyvä. Jossain vaiheessa 

sängyssä maatessani tulen lopputulokseen, et-

tei ihminen elä pelkällä Buranalla ja vedellä. Olo 

tosin on parhaillaan sellainen, ettei se elämisen 

loppuminen tunnu välttämältä huonolta sekään. 

Joka tapauksessa, syödä pitäisi. Valitsen tutun 

pizzerian numeron puhelimestani ja ristin käteni 

toivoen, että toisessa päässä vastaisi joku, joka 

osaa suomen kieltä. 

Mutta ei, Jumalaa ei ole. Tai jos on, ei hänellä 

riitä aikaa minun rukouksilleni. Tilaan pizzan 

neljällä täytteellä, luettelen ne hitaalla ja sel-

keällä äänellä, ja pizzamies ottaa tilaukseni ylös. 

Melkein herättelen jo toivoa, että huolimatta piz-

zamiehen virtuoosimaisesta taidosta pahoin-

pidellä suomenkielen ääntämystä ja kielioppia, 

kaikki ehkä menisi sulavasti ja puhelu olisi pian 

onnistuneesti ohi.

Pian puhelimesta kuitenkin kuuluu ”Monta pizza 

tulee?”. ”Ö
h, niin se yksi jonka tilasin juuri. Yksi 

pitsa.”. ”Mika täute?”. Luettelen täytteet uud-

estaan. Sitten seuraa kysymys, jonka toistamista 

pyydän kolme kertaa. ”Maksaako kulutusluoto?”. 

Tuohon dekryptausalgoritmini kaikilla kerroilla 

suppenee. Ei, en maksa kulutusluotolla, vaan Vi-

sa-electronilla. Kun pizza lopulta saapuu, on se 

kylmä ja siitä puuttuu yksi täytteistä. Pizzamies 

on matkalta soittanut, ettei gps löydä kadulle 

nimeltä ”Jämeretaival”.

Kerronpa toisenkin tarinan. Olen lukinnut itseni 

asuntoni ulkopuolelle. Soitan linnanisännälle. 

Tämän toimen tarkoitus on auttaa asukkaita 

tilanteissa, kun he esimerkiksi ovat lukinneet 

itsensä asuntonsa ulkopuolelle. Puhelimesta 

kuuluu Simpsonien Abun iloinen tervehdys ”Hel-

lou!”. Jätän yksityiskohdat väliin, mutta en pääse 

asuntooni sisälle. Olemme ymmärtämättä toisi-

amme kahdella kielellä. Toisin kuin moni tässä 

lehdessä kirjoitettu asia, nämä kuvaukset eivät 

olleet keksittyjä.

”Neekeri tekee rikoksia”. ”M
uslimi raiskaa”. ”Kii-

nalaisella on vinot silmät. Ja kyllä sekin varmaan 

raiskaa”. Näin sanoo mm. Halla-Aho. En tiedä 

puhuuko hän totta, mutta kyllä raiskaaminen 

monelle maahanmuuttajalle paremmin sopii kuin 

palveluammatti. R
aiskaamisessa ja ryöstelyssä 

voi kehittyä erittäinkin hyväksi, vaikka ei osaisi 

paikallista kieltä sanaakaan.

Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään 

puskaraiskareita vastaan, en koe olevani heidän 

ydinkohderyhmäänsä. Annankin tulevissa vaal-

eissa ääneni sille puolueelle, joka lupaa potkia 

kielitaidottomat maahanmuuttajat pois palve-

luammateista ympäristöön, jossa pärjäämiseen 

heillä on paremmat edellytykset. Olkoonkin sit-

ten vaikka väijymään lukiolaistyttöjä maamme 

puistoihin ja pururadoille.
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On vuosi 1999. Eräällä 

Pohjois-Vantaalaisella ylä-

asteella motivoidutaan 

erityisopettajan kanssa 

ruotsin kielen opiskeluun. 

Opiskelija X on siirretty 

pahamaineiseen häirik-

köluokkaan häiritsemästä 

muita opiskelijoita ruotsin 

tunnilta. Tässä luokassa 

opiskelija X suorittaakin 

yläasteen ruotsinopinton-

sa näin välttyen oppimasta 

ensimmäistäkään ystäväl-

listä länsitavua. 10 vuotta 

myöhemmin opiskelija X 

opiskelee teknillistä fysiik-

kaa TKK:ssa ja osallistuu 

viimeisenä tenttinään ruot-

sin kuulusteluun, joka päte-

vöittää opiskelijan X käyttä-

mään ruotsia virkamiehen 

pätevyydellä. X ei ole tällä 

välillä kertaakaan eksynyt 

epähuomiossa ruotsinkie-

liselle Pohjanmaalle soit-

tamaan hätäpuhelua 20 

kuulovaurioisen lapsen 

huutaessa palavassa talossa. 

X ei ole myöskään mennyt 

naimisiin ruotsinkielisen 

kaunottaren kanssa eikä 

havahtunut ruotsin tarpeel-

lisuuteen turistimatkalla 

länsinaapuriin. Näinköhän 

oli ruotsin opiskelu kaiken 

meuhkaamisen arvoista.

Ruotsin opetus Suomen 

kouluissa maksaa lähteestä 

riippuen 100-200 miljoonaa 

euroa vuosittain. Tällä ra-

halla täydentäisi jotakuin-

kin esimerkiksi Suomen 

tavoitteet kehitysavun ke-

hittämisessä. No, raha on 

rahaa. Eniten harmittaa, 

että ihmisillä on tapana 

nopeasti unohtaa, kuinka 

perseestä ruotsin opiskelu 

oli. Itse pinteestä päästyään 

monikaan ei jaksa kiinnos-

tua tulevien sukupolvien 

turhautumisesta. Kaikista 

niistä nuorukaisista, jotka 

istuvat jossakin homeisessa 

kopissa kynän kanssa edes-

sään tehtävä luetellä kunin-

gatar Silvian koirat pape-

rille suuruusjärjestyksessä. 

Onhan ruotsi lystikäs kieli, 

sellainen leppoisa setämäi-

nen pudottelukieli, mutta 

käytännöllinen keskiverto-

suomalaiselle? Ei.

On tärkeää, että Suomessa 

säilytetään mahdollisuus 

opiskella ruotsia. Mutta 

pakko? Julkisiin virkoihin, 

joissa tarvitaan ruotsin 

osaamista riittää suomen-

ruotsalaisia, joiden kanssa 

suomea äidinkielenään hö-

pisevän on hankala kilpailla 

pätevyydessä. Kimmo Sasi 

tokaisi (SK 48/2009): “Olisi 

tärkeää, että varsinkin itä- ja 

pohjoissuomalaiset kävisi-

vät joskus ruotsinkielisellä 

Pohjanmaalla näkemässä, 

että ruotsin kieli on todelli-

suutta Suomessa.” Siis mitä 

helvettiä? Erikseen lähteä 

katsomaan toiselle puolelle 

Suomea, että onhan niitä 

oikeasti ihmisiä, jotka tätä 

kieltä puhuvat. Siinä sitten 

tulee motivoitunut ja mu-

kava olo opiskella ruotsia. 

Itse uskon siihen, että ihmi-

set oppivat kielet, jotka ko-

kevat tarpeellisiksi: jos sitä 

ottaisi ja muuttaisi sinne 

Pohjanmaalle, varmasti al-

kaisi pirunmoinen ruotsin 

lätinä.

On hankala ymmärtää, mi-

ten ruotsinkielisten iden-

titeetin kannalta on oleel-

lista, että suomenkieliset 

pänttäävät ruotsia kouluai-

kansa myöhemmin näiden 

vähäistenkin taitojen ruos-

tuessa käytön puutteessa. 

Onhan se mukava kehus-

kella ulkomaalaisille miten 

mukavasti meillä on täällä 

kaksikielinen maa, jossa 

kaikki puhuvat sujuvasti 

molempia kieliä, mutta to-

tuushan on, että moinen 

mehustelu on paskapuhet-

ta. Ruotsin opetus on turha 

ja epäonnistunut yritelmä 

jostakin sellaisesta unel-

masta, jota asiasta päättävät 

eivät osaa edes formalisoi-

da. Säälikää nuoria -- näitä 
-

kuaikuisia kun vituttaa jo 

valmiiksi.

Kielisuudelmia
Vili Heinonen

Vitutustiski
102T on yksi helvetti maan päällä. Ei siitä nyt sen enempää, mutta on se perkele 

kumma, että kärsimyksistään ei pääse sittenkään, kun bussimatka on jo ohi. Joka 

jumalan kerta kun Kampin keskuksessa kulkee, saa kuunnella sitä välimerellistä 

”Hi, sir! You have a minute?” -vinkumista niiden ottomaattien vieressä pyörivien 

kynnenleikkaajien turvista. Ja niitä saatanan keltuaislettejä väijyy kahdella sivulla 

eikä niitä voi väistää mitenkään. Voi jumalauta, jos ihminen on linja-autoasemalla 

niin silloin se on kiiruhtamassa bussiin tai tulossa sellaisesta mennäkseen jon-

nekin muualle, ei laitattaakseen rakennekynsiä, ei ainakaan hetken mielijohtees-

ta minkään reikäkorvaisen pukinpartahidalgon hurmaamana. Ja mikä vittu siinä 

on, että se huutelu on joka ainut kerta tarkoitettu sille viereiselle ihmiselle. Eivät 

ne ikinä kysy mitään minulta, akateemisesti koulutetulta, siististi pukeutuneelta 

nuoreltamieheltä. Ei kelpaa vai? Ei ole tarpeeksi ylevät kädet heidän tulla ja tuu-

nata? Vittu oikeasti, sellainen liukuportaiden alla majaileva sormennuolijahuora 

luulee olevansa ylempänä kuin minä. No, en olisi manikyyriä halunnutkaan. Oi-

keasti en olisi.

Vittujumalauta! En tiedä keneen tässä pitäisi syyttävä sormi tähdätä, keskusta-

puolueeseen vaiko etelän mediaan. Lakkoja, lakkoja, aina vaan lakkoja! Kenen ra-

hapussiin niistä saatavat hyödyt oikeasti putoavat, kysyn minä? Rasvassa ja kaviaa-

rissa piehtarovien riistopoliitikkojen, vaiko itärajan takaa tulevien siirtotyöläisten, 

jotka raatavat kengännauhapalkalla hädintuskin hengissä pysyen? Yksikin päivä, 

tässä taannoin, menin kauppaan ajatuksissani ostaa pakastemansikoita, tai hätä-

tapauksessa vadelmia, tyttäreni synttärikakkua varten. Mutta katso! Pakastemar-

jalaari on tyhjä kuin Matti Vanhasen muisti. Jäljellä on ainoastaan lakkoja, noita 

kusenkeltaisia eltaantuneenmakuisia marjan irvikuvia. Kuka lakkoja muka syö? 

Hienostunut maku, sanotaan. Vitut. Marjan kuuluu maistua joltain; makealta, 

kirpeältä, joltain. “Mä oon niinkun tällänen kulttuurisnobi ja syön pelkkiä hilloja, 

koska ne maistuu niin elegantin vaikeastimääriteltäviltä! Ja sitten mä menen ne 

lakat suussa nauttimaan nykytaideperformanssista, jossa Elvikseksi pukeutunut 

mies raiskaa joutsenen harjanvarrella. Enkä tajua siitä esityksestä mitään, kuten 

en myöskään niiden lakkojen mausta.” Maailmassa on tuotteita, joilla on selvä ky-

syntä. Esimerkiksi huorat tai sementti. Muuraimet eivät ole yksi tallaisista tuot-

teista. Niiden myyminen pitäisi lopettaa!
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Tervetuloa jälleen pitkästä aikaa nauttimaan tis-
kimme tuoreista, kuin hieman vanhemmista-
kin kitkerihköistä antimista. Tällä kertaa onkin 

hieman vanhempi aihe käsittelyssä eli Vitutustiskin 
puuttuminen viime Kvanteista. Viimeisin vitutustis-
ki joka on Kvanttiin päätynyt, kertoo ajasta jolloin 
pizzan tilaaminen netistä oli vielä ennenkuuluma-
tonta, ainakin yhdelle kvantin toimittajalle. Tämä 
taas kerto siitä ajasta, jonka lehden lukijat ovat jou-
tuneet kärvistelemään ilman minkäänlaista osviit-
taa siitä mikä on maailmassa vialla, mitkä ovat kuu-
mimpia puheenaiheita juuri nyt ja mistä yksittäinen 
Kvantin toimittaja on päättänyt nillittää tällä kertaa. 
Ja se aika on ollut pitkä. 
 Yksi fyysikoiden ja muidenkin samankal-
taisten olioiden perusominaisuuksista on tapa kom-
mentoida ja olla kaikkitietäviä täysin triviaaleista 
asioista. Juuri tähän rakoon on Vitutustiski iskenyt 
parhaiten, mutta kiitos joidenkin editoriaalisten 
valintojen tästä ei ole päästy nauttimaan. Missä on 
ollut naseva kommentointi opiskelijaruokailun hin-
nanmuutoksista? (Ärsyttää kun tarvitsee vähintään 
kolme rahayksikköä ruoan maksamiseen (mukaan 
lukien vaihtorahat), kun ennen riitti kaksi. Se on 
kuulkaa 50 % lisäys.)  Entä Tapiolan remontti, Ota-
niemen jalkakäytävien huolto talvisin, kiltiksen kah-
vi.
 Turhaan on toiveikas lukija avannut lehden 
todetakseen kuinka tässäkään numerossa ei ollut 
suhteetonta avautumista tavallisista arjen ongelmis-
ta. Turhaan nostateltu toivoa pohtimalla, mikä maail-
massa olisi vitutustiskin arvoisesti vialla. Petytty kun 
näihin pohdintoihin ei ole saatu kirjallista vastausta. 
Mutta tähän kaikkeen ja luultavasti muuhunkin on 
tulossa muutos, kun vitutustiski palaa entistä ehom-
pana tarjoamaan juuri sitä mitä jotkut haluavat.

Vitutustiski Takaisin ala-asteelle

Moni haaveilee mahdollisuudesta palata 
ala-asteelle, olla lapsi jälleen ja nauttia 
yksinkertaisemmasta elämästä. Kaikkia 

näitä toiveita, ei reaalimaailman asettamien rajoit-
teiden puitteissa voida toteuttaa, mutta onneksi 
Aalto-yliopisto suuressa viisaudessaan on käynnis-
tänyt toimenpiteet toivelistan ensimmäisen mah-
dollistamiseksi. 
 Aidontuntuisen kokemuksen ala-asteelle 
palaamisesta luo matematiikan ja systeemianalyy-
sin laitoksen järjestämä Kristallikukkia peilisalissa 
-kurssi, jolla matemaatikot, arkkitehdit ja taiteilijat 
pääsevät yhdessä temmeltämään Aallon Design 
Factorylla. Kursilla opetusta on kaksi kolmen tun-
nin luentoa viikossa. Lisäksi suoritukseen sisältyy 
matematiikkaa ja taidetta käsittelevän esseen kir-
joittaminen, sekä pienryhmissä tehtävä suurempi 
projekti, joiden tuotoksia esitellään kurssin lopussa 
järjestettävässä näyttelyssä. 
 Kurssin kantavana teemana on erilaisten 
symmetrioiden tutkiminen, mikä osittain selittää 
kurssin nimivalinnankin. Koska myös kurssihenki-
lökunta koostuu matemaatikoista, arkkitehdeistä ja 
taiteilijoista, pystytään aiheita käsittelemään eri nä-
kökulmista. Esimerkiksi pallopinnan symmetrioi-
hin voidaan tutustua tutkimalla monitahokkaiden 
symmetrioita, pallopinnan kuvioita, tai puhtaan 
matemaattisesta näkökulmasta symmetriaryhmien 
kautta.
 Luentojen toteutustavat vaihtelevat pe-
rinteisemmästä luento-opetuksesta erilaisiin pie-
nempiin ryhmätöihin. Kun luennolla leikellään 
paperista lumihiutaleita, tai tehdään savesta moni-
tahokkaita, herää kysymys, onko vahingossa pää-
tynyt läheiselle ala-asteelle Design Factoryn sijaan. 
Toisaalta aiheen siirtyessä pintojen symmetriaryh-
miin, ja niiden muodostamiin orbifoldeihin, on 
luonteva jatkokysymys, miksi tällaista ei tehty, kun 
itse oli ala-asteella.

Näyttely 19.5.-31.5.
TUAS-talolla, Otaniementie 17
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Mikä ihmeen OPTMK?

Opintotoimikunta on fyysikoiden yh-
teinen keskustelufoorumi, jonne juuri 

sinä olet tervetullut juttelemaan kahvin ja 
pullan ääreen koulutuspolitiikkaa (= ope-
tuksen laadun ja arvostuksen kehitystä kos-
kevat asiat) tai kuuntelemaan uusimmista 
uudistuksista, joita Aalto on suuressa vii-
saudessaan päättänyt. Aihe saattaa kuulos-
taa kuivalta, mutta meillä on hyviä tyyppejä 
juttelemassa rennolla mielellä meitä kaikkia 
koskettavista aiheista. Juuri sellaista ma-
talan kynnyksen hömppää, jota kilta on 
muutenkin alkanut viime aikoina järjestää. 
Jotta pullaa osataan varata oikea määrä, toi-
vomme, että ilmoitatte kiinnostuksestanne 
Ollille tai Elsalle naamatusten tai maililla. 
Pääsette myös vaikuttamaan kokousten 
ajankohtaan, niin ei järkätä juuri sen sinun 
tenttisi päälle mitään. Toki pöytään saa is-
tahtaa ihan mitään ilmoittamattakin – kaik-
ki ovat tervetulleita.

Nähdään taas maaliskuun aikana!

Fyysikoiden pää- ja sivuaineva-
lintoja kautta aikain

Oheisissa taulukoissa esitellään 
opintoneuvojan (kiitos Joonas!) 

kokoamat tilastot fyysikoiden erikois-
tumisaloista. Mitään sinänsä yllättä-
vää ei ole nähtävissä pääainevalintojen 
puolella – fysiikka vetää  puoleensa 
vuosi toisensa jälkeen lähes puolet 
koko vuosikurssista. Systeemitieteet 
valitsee noin 15 TFM-opiskelijaa, kun 
taas matematiikan lukijoita on vain 
kourallinen (ja mekaniikkaa tuskin 
tarvitsee edes mainita).
 Sivuainetilastojen (kanditut-
kinnot ‘09–’12) puolella taas näkyy 
ehkä yllättävämpiä tuloksia – lähes 
kolmannes meistä valitsee sivuaineen-
sa koulutusohjelman sisältä. Muita 
painopisteitä ovat tietotekniikka ja 
tuotantotalous, jotka ovat yhteensä 
reilun toisen kolmanneksen verran.
 Valinnoista näyttää siis nou-
sevan tietynlainen homogeenisuus. Si-
nänsä tämä on täysin ymmärrettävää, 
onhan fyysikoilla samanlaisia taustoja 
ja kiinnostuksen kohteita. Toisaalta 
samanlaiset valinnat johtavat siihen, 
että kaikki päädymme pitkälti samoil-
le aloille – kilpailemaan keskenämme 
samoista työpaikoista. Yksi koulutus-
ohjelmamme perustamisen tarkoituk-
sista on ollut pätevien ja analyyttisten 
tyyppien kouluttaminen kattavasti 
koko yrityskentän käyttöön. Enää ei 
taida päteä vanha legenda siitä, miten 
ainoat kaksi samalla nimikkeellä työs-
kentelevää saman vuosikurssin fyysik-
koa ovat olleet kumpikin lähetyssaar-
naajia.
 Etenkin fuksit: miettikää si-
vuainevalintaanne. Konetekniikka, 
kemia ja pedagogiikka ovat kaikki 
varteenotettavia vaihtoehtoja. Fyy-
sikko menestyy kyllä valitsemallaan 
tiellä, mutta varma keino varmistaa, 
ettei erotu joukosta edukseen on änkeä 
samaan paikkaan kymmenien muiden 
fyysikoiden kanssa. 
 Pienenä kuriositeettina sys-
tisläisistä matematiikkaa ja fysiikkaa 
lukee sivuaineenaan ainoastaan yksi 
kumpaakin – ovat peruskurssit tain-
neet riittää.

Opintosihteerin palsta
Heipparallaa lutuset kiltalaiset!

Opintosihteeri on nyt tänä vuonna 
uusi, uljas toimarivirka hieman 

keventämässä opintovastaavan työ-
taakkaa. Niille, jotka eivät vielä ole 
työnkuvaan päässeet perehtymään: 
teen yhdessä Elsan kanssa edunval-
vontahommia hallopedina ja opin-
totoimikunnassa (lue vierestä lisää 
OPTMK:sta). Lisäksi yritän saada 
opintouudistuksista kerrottua myös 
uusia hieman epätavallisempia väyliä 
pitkin (kuten tämä Kvantti). Toivotta-
vasti nähdään toimikunnan kokouk-
sessa kevään aikana – tarjolla on pul-
laa :)

Opintosihteeri-Olli
olli.niskanen@aalto.fi

Matematiikka Systeemitieteet Teknillinen fysiikka Total Result
Informaatiotekniikka 0 3 1 4
Laskennallinen tiede ja tekniikka 0 4 7 11
Matematiikka 0 1 19 20
Mekaniikka 2 0 1 3
Muu 3 7 15 25
Sivuaine toisessa yliopistossa 0 6 2 8
Systeemitieteet 3 0 24 27
Sähkö 0 1 6 7
Teknillinen fysiikka 6 1 0 7
Tietotekniikka 6 11 20 37
Tuotantotalous 0 23 8 31
Total Result 20 57 103 180

Sivuainevalinnat pääaineittain

Mekaniikka
Matematiikka
Systeemitieteet
Teknillinen fysiikka

Kandidaatintutkinnon pääainevalinnat

Optiikka
Mekaniikka
Nanotekniikka
Matematiikka
Lääketieteellinen tekniikka
Energiatieteet
Teknillinen fysiikka
Systeemi- ja operaatiotutkimus

DI-tutkinnon pääainevalinnat
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Lukijakilpailu, dynamiikka

Oletetaan kaksi identtistä avaruus-
alusta A ja B tyhjässä avaruudes-

sa. Alusten kuivamassa on m ja niis-
sä on mpolttoaine verran polttoainetta. 
Polttoaineen tiheys on ρpolttoaine ja sen 
ominaisenergia on upolttoaine. Lisäksi tie-
detään, että aluksen moottori toimii 
likimain nollalämpötilassa, joten sen 
hyötysuhde käytännössä tasan 1.
 Alussa aluksen A nopeus on 
vA, 0 ja aluksen B nopeus on vB, 0 = vA, 0 
+ Δv, missä vA, 0; vB, 0 ja Δv > 0. Het-
kellä t0 = 0 molemmat alukset aloitta-
vat identtisen jarrutuksen identtisillä 
moottoreillaan.
Suhteellisuusperiaatteen mukaan, het-
kellä t1 = t alusten nopeudet ovat vA, 1 
= 0 ja vB, 1 = Δv. Lisäksi tiedämme, että 
alukset ovat käyttäneet kaiken poltto-
aineensa.

v

Voit jättää vastauksesi kiltahuoneella olevaan opintoneu-
voja Joonas Kiven postilaatikkoon. Perustelut mielellään 
fysiikan kielellä, eli matematiikaksi, takarajana on tiistai 
30.4.
 Oikea vastaus julkaistaan myöhemmin, ja kaik-
kien oikein vastanneiden on ikuinen kunnia, ja yhden 
heistä ehkä myös joku pieni palkinto.

Kaikki on hyvin? Miten sitten on mah-
dollista, että aluksen A kineettisen 
energian muutos oli ΔKA = ½ m(vA, 0)2 
ja aluksen B kineettisen energian muu-
tos oli ΔKB = ½ m[(vA, 0 + Δv)2 - Δv2] = 
½ m[(vA, 0)2 + 2vA, 0Δv] > ΔKA? Tämä siis 
käyttäen sama määrä identtistä poltto-
ainetta identtisellä moottorilla.
 Entä kuinka suuri on ΔKA mui-
den annetujen muuttujien funktiona?

2012 PARTNER OF THE YEAR
Public Sector 
  Government

Finalist

Innofactorin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua sekä kotimaassa 
että kansainvälistymällä. Tavoitteenamme on saavuttaa johtava asema 
Microsoft-ratkaisujen toimittajana Pohjoismaissa. Voimakas kasvu ja 
kansainvälistyminen tarjoavat työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittyä 
kansainvälisen tason huippuosaajiksi.

Innofactorin laaja ja monipuolinen asiakaskunta edellyttää 
henkilöstöltämme kykyä omaksua ja jalostaa jatkuvasti uutta. Keskeisin 
voimavaramme on osaavat ja motivoituneet työntekijät: Innofactorissa 
työskentelee yli 200 henkilöä yhteensä seitsemällä paikkakunnalla 
Suomessa ja Tanskassa. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa 
yrityksen kasvutarinassa.

Parhaiden palveluiden kehittäminen vaatii parhaat tekijät.
Seuraa työpaikkailmoitteluamme www.innofactor.fi/rekry

 
Oletko valmis tarttumaan haasteeseen?

Innofactor - suurin suomalainen 
Microsoft-ratkaisuihin 
keskittynyt toimittaja ja 
Helsingin pörssin nopeimmin 
kasvava IT-yritys. 

Innofactor Oyj, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Vaihde 010 272 9000, www. innofactor.fi
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Tämän palstan kirjoittami-
nen annettiin alun perin 

raadille itselleen kirjoitet-
tavaksi, mutta koska tämä 
oli viimeinen yhteydenotto 
aiheesta, minkä Kvantti sai 
Kvantin toimitus joutui olet-
tamaan raadin kuolleeksi 
ja siksi surun murtamina ja 
maamme myyneinä julkai-
semme tässä nyt eulogiat 
raatilaisille. Koska emme ole 
pappeja emmekä lääkäreitä, 
emme voi todeta raatia kuol-
leeksi vaan joudumme tämän 
oletuksen tekemään. 

Arne Gunter Kiaupa
Hän tarttui usein halpaan, viiniin
Sormensa työnsi margariiniin
Alle markan saksalainen,
lyhyt, macho, pienijalkainen
Pringles-purkki kainalossaan
Kalman kylmän, kurjan kohtaa

Aleksi Lahti
Nuorna pois nukkui,
Ei vaatteita mailla 
vaan Halmeilla
Kävi uinumaan Kivelle.

Heikki Pulkkinen
Niin äkkiä lähdit, yllättäen.
Reppusi vain jäi jälkeen
ja paita, toinenkin.
Kuten aina.

Pauliina Mäkkeli
Naurusi yhä korvissamme kai-
kuu
Kenelle me nyt
käännämme hiiret oikein päin
ja ojennamme asiat ylähyllyiltä?

Heikki Nurmi
Voi vihne,
vahaamattomat viiksetkö,
vievät Valhallaan?
Viimeinkin,
ajattelee Ladasi,
suojavärini on kohdallaan.

Vili Ojala
Etsit kyytiä Verkkokauppaan
hankkimaan halvalla
jotain. 
Vahingossa hyppäsit hoppaan 
väärään,
hyrysysyyn Kuoleman.

Ilmari Pärnänen
Ystävämme Pärnzilla
tavataan taivaan terassilla.
Nyt sinutkin
uppohuilutetaan

Antti Virtanen
Jokerit huraa!
HIFK on kuraa!
Mutta niin olet jo sinäkin,
elämän likakaivossa,
vikaa oli ehkä aivossa
Ainakin Raimossa.

Milja Asikainen
"Ajoi lähes kaljuksi pään
Nyt naisen kanssa asustaa."

Veivisi heitit
muttet kovin pitkälle
koska heität niin kuin tyttö.

Tiina Kangasniemi
Et ollut posliinia
mutta silti hajosit.
Kiltahuoneen sohvaan katosit.

Elsa Mannila
Illan aseman hän saavutti
Lensi laaman selässä
Alle minsaan pääsi perille
Lasinen lama meille koittaa.

In Memoriam



www.hyy.fi/opintotuki2013

Suurmielenosoitus 20.3.
Massdemonstration 20.3 Mass demonstration 20.3

Opiskelija! Opintotuki on vaarassa
Lisätietoa ja ideoita siitä, mitä voit itse tehdä asian eteen, osoitteesta: 

Studerande! Studiestödet är hotat
Mera information och i idéer om vad du kan göra finns på adressen:

Student! The student financail aid is at risk
More information and ideas on what you can do at:

financial


