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Haluaisitko tehdä jotain siistiä, johon sinulla ei ole varaa? Tiesitkö 
että Fyysikkokilta itse asiassa mahdollistaa hyvin paljonkin erilais-
ta luovaa toimintaa. Ensi vuoden toimihenkilörekry on auki, ja 
suosittelen tähän nyt semmoisia virkoja, joissa työmäärä/resurs-
sit-suhde on kohdillaan. Eli toisin sanottuna saat käytettäväksi pal-
jon rahaa ja voit tehdä sillä melkein mitä haluat.

1. Liikuntavastaava 
Perustieteiden korkeakoulu tukee tänä vuonna killan liikuntaa 
750 eurolla . Summa voi hyvinkin olla samaa luokkaa ensi vuon-
na. Tänä vuonna rahaa on käytetty mm. futsal- ja salibändysarjo-
jen osallistumismaksuihin, sulkapallovuoroihin sekä trampolii-
niexcuun. Jälkimmäinen oli esimerkki siitä mitä kaikkea käyttöä 
rahoille voikaan keksiä. Liikuntavastaavana sinä voisit ideoida kil-
lalle käytännössä minkä tahansa liikuntaan jotenkin liittyvän ta-
pahtuman tai jatkuvan projektin.Huom, liikuntavastaava kuuluu 
liikuntatoimikuntaan, jossa on edustaja kaikista Aallon opiskeli-
jajärjestöistä. Ensi vuodeksi on suunnitteilla tämän toimikunnan 
profiilin selkeä nosto. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
toimikunta järjestää yhdessä Aallon laajuisia tapahtumia.

2. LST-yhteyshenkilö
Life Science Technologies –maisteriohjelmat ovat korkeakoulut 
ylittäviä tutkintoja, joissa on myös paljon kansainvälisiä tutkin-
to-opiskelijoita. Tänä vuonna SCI antoi Fyysikkokillalle, Inkubiol-
le, Kemistikillalle ja Tietokillalle yhteensä 2000 euroa tämän uu-
den ohjelman opiskelijoiden vastaanottoon. Rahaa siis oli todella 
paljon, mutta sen kiinnostuneita käyttäjiä ei niinkään. LST-yhteys-
henkilönä saisit yhdessä näiden muiden kiltojen edustajien kanssa 
tuhlata ohjelman opiskelijoiden tapahtumiin varattua rahaa va-
pain käsin. Sitsit, leffailta tai kenties ilmaisia kirjoja?

3. Juhlavuositoimikunta
Fyysikkokilta täyttää 70 vuotta maaliskuussa 2017. Juhlameininke-
jä suunnitellaan aloitettavan jo syksyllä 2016, ja ensi vuoden alussa 
kasataan kokoon toimikunta tätä toteuttamaan. Haluaisitko suun-
nitella täydellisen excun, 24 h pelimaratonin tai vaikka saunamo-
biilin? Juhlavuositoimikunnassa luovuus on hyvin sallittua!

Lisäksi itseään killan tai korkeakoulun rahoilla pääsee hyvin to-
teuttamaan ainakin tämän lehden toimittajana, kulttuurivastaa-
vana tai hupimestarina. Opiskelijajärjestöistä olemme Aallossa 
yksi eniten korkeakouluilta ja laitoksilta rahallista tukea saavista. 
Killassa ei mielestäni ole tarpeeksi kiinnostusta näihin hyvin tuet-
tuihin toimiin, mikä saattaa johtua tiedon puutteesta. Tartu mah-
dollisuuteen!

Juho Timonen
Kvantin toimittaja ’14
Fuusiovastaava ’15

Timo 
suosittelee

Pää
kirjoitus

Tervetuloa taas Kvantin pariin! Tälläkin kertaa lehtemme testaa 
ja esittelee sekä tarjoaa mahtavan puuhanurkkauksen ja kilpailun 
keskiaukeamalla. Lehden teemaksi valikoitui (kenties päätoimitta-
jan pessimistisen mielenlaadun ansiosta) “vastustamme kaikkea.”

Äkkiseltään asioiden vastustaminen kuulostaa melkoiselta negis-
telyltä. Vastustaminen on kuitenkin siitä hieno asia, että siihen 
yleensä liittyy vastustettavan asian vastakohdan kannattaminen. 
Jos siis vastustaa esimerkiksi lämmintä olutta, niin kannattaa kyl-
mää ja niin eteenpäin. Mitä kovemmin vastustaa jotain, sitä enem-
män todennäköisesti pitää siitä toisesta vaihtoehdosta. Hyvät luki-
jat, älkää siis epäröikö vastustaa, sillä se tarkoittaa että kannatatte!

Viivi Halla-aho
Päätoimittaja

Post scriptum
Nyt olisi taas se aika vuodesta, jolloin voi ilmoittautua mukaan 
seuraavan vuoden Kvantin toimitukseen! Mikäli juttujen ideoimi-
nen, kirjoittaminen tai taittaminen innostavat, Kvantissa on paik-
ka juuri sinulle. Ota siis nakki vastaan ja käy rustaamassa nimesi 
vaalilakanaan!

Miksi me ollaan näin 
dramaattisia?

En mä tiiä.

Joonas perkele. En ole antanut 
tälle hyväksyntääni



Suomen Operaatiotutkimusseura ry o
n perustettu vuonna 1973 ja nykyään 

seuran jäsenmäärä on noin 220. Jäsenistö koostuu opiskelijoista sekä lii-

ke-elämässä, julkisessa hallinnossa ja ylio
pistoissa työ

skentelevistä henki-

löistä. Seuran pyrkimyksenä on edistää operaatiotutkimusta ja sen tun-

nettuutta sekä toimia siitä
 kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssit

eenä. 

Seuran pääasiallinen toimintamuoto on seminaarien, yrit
ysvierailujen 

ja työpajojen järjestäminen. Päätapahtumia on kaksi vuodessa; yksi ke-

väällä ja yksi syk
syllä

. 

 
 

Vuonna 2015 seura on pyrkinyt kunnostautumaan 

erityis
esti opiskelijoiden aktivoinnissa. Käytännössä seura on tie-

dottanut tapahtumistaan aktiivisesti Aalto-ylio
piston, Helsingin 

yliopiston sekä muiden korkeakoulujen opiskelijoille. Tapah-

tumat on laadittu niin, että esitietovaatimukset ovat olleet al-

haiset. Keväällä 2015 seura järjesti T
ieteiden talolla seminaa-

rin Data-analytiik
ka kasvun ja kannattavuuden moottorina. 

Tapahtumassa yrit
ysten edustajat kertoivat siit

ä, kuinka he 

hyödyntävät data-analytiik
kaa yrity

ksissä
än. Syksyllä

 2015 

seura järjesti ty
öpajan Decisio

n analysis
 based real world 

conflict 
analysis

 tools. T
yöpajassa tutustuttiin

 operaatio-

tutkimusmenetelmien käyttöön. Iltaohjelmaan sisältyi 

yrity
sesitte

lyitä
, ruokailu ja saunominen Otaniemen 

rantasaunalla. Kaikkiaan vuoden 2015 tapahtumiin 

on osallistu
nut 50 opiskelijaa joista 13 on myös liit

ty-

nyt se
uran jäseneksi. 

 
 

Operaatiotutkimusseura toivottaa 

opiskelijat vastedeskin erittä
in tervetulleiksi tapah-

tumiinsa ja toivottavasti m
yös kehittämään niitä 

yhä kiinnostavammiksi. 

operaatiotu
tkimus.fi/jasenlomake.html

Moni fyys
ikkokillan jäsen lukee pääaineenaan muuta kuin fysii

kkaa. Lukuvuo-

den 2013-2014 pääainevalinnoissa puolet TFM-opiskelijoista valitsi 
pääaineekseen 

Systeemi- ja operaatiotutkimuksen, joka on yksi tarjotuista kahdeksasta pääaineesta. 

Ammatti-id
entiteetin muotoutuminen on monelle alan opiskelijalle haaste sillä

 

operaatiotutkimus on tieteenalana kunnianhimoinen ja laaja niin menetelmien kuin 

sovellustenkin puolesta. Tämä näkyy jo
 määrittelyssä

. Yksinkertainen syste
emi on 

Ax=b, kun taas monimutkainen syste
emi on käytännössä mitä tahansa. 

Englanniksi O
peraatiotutkimusta kuvataan sanoin The Science of Better. Tällä 

viitataan siih
en, että operaatiotutkija harvoin tyyt

yy to
teamaan, että asiat ovat tietyllä

 

tolalla. Sen sijaan hän pyrkii selvittämään, miten tutkimuksen kohteena olevaa 

syste
emiä pystyy

 kehittämään. Liikkumavaraa on siis 
todella paljon. Eräs mahdol-

lisuus syv
entää alan tuntemusta on Suomen Operaatiotutkimusseuran toimintaan 

osallistu
minen.
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Kuka olet ja mitä teet FORS:issa
?

Olen Ilkka Särkiö, neljännen vuoden matematiikan ja syst
eemianalyysi

n pääaineopiskelija ja olen kulu-

neen vuoden ajan ollut mukana Suomen operaatiotutkimusseuran toiminnassa johtokunnan varajäse-

nenä. Kilta-hommissa toimihenkilö- ja raatihommia nähneenä tuntui hyvältä ajatukselta kurkistaa myös 

ammatillis
emman yhdistyk

sen toimintaan. 

FORSin tehtävänä on toimia muun muassa yhdyssit
eenä kaikkien operaatiotutkimuksesta kiinnostunei-

den välillä. Tähän asti se
uran toiminta ei ole tavoittanut kovinkaan suuressa mittakaavassa matematiikan 

ja syst
eemianalyysi

n opiskelijoita. Yksi pääsyy s
euran toimintaan lähtemiselle oli id

ea läheisemmästä toi-

minnasta opiskelijoiden kanssa. Olen tänä vuonna toiminut yhdessä DI Tuomas Lahtisen kanssa erityi-

sesti o
piskelijatoiminnan parissa

 pyrkien levittämään tietoa seurasta opiskelijoille ja järjestämällä opiskeli-

joille suunnatun tapahtuman.

 
 

Kuinka päädyit m
ukaan FORS:in toimintaan?

Opiskelijatoiminnan kehittäminen oli m
yös yksi sy

y, m
iksi alun alkaen lähdin seuran toimintaan mu-

kaan. Seurassa oli syntynyt idea selkeämmästä opiskelijoiden tavoittamisesta. Tutustuin Tuomakseen 

syste
emianalyysi

n laboratorion kautta ja hän kysyi,
 kiinnostaisiko minua lähtemään mukaan seuran joh-

tokuntaan varajäseneksi, erityis
esti to

imimaan linkkinä Fyysik
kokiltaan ja opiskelijoihin yleensäkin ja ke-

hittämään opiskelijoihin suunnattua toimintaa.

  
Mitä opiskelija hyötyy seuran jäsenyydestä?

Opiskelijalle seura tarjoaa mahdollisu
uden päästä mukaan operaatiotutkimuksen ja syst

eemianalyysi
n tie-

teelliseen yhteisöön. Seura järjestää vuositta
in muutamia tapahtumia excuista seminaareihin, joissa on 

hyvä mahdollisu
us päästä näkemään, minkälaisiin

 tehtäviin ja työmahdollisu
uksiin syst

isläisen koulutus 

taipuu. Omaa polkuansa etsivälle inspiroivaa puuhaa! Samalla hieman vakavampihenkiset ja ammatillis
et 

tapahtumat voivat olla hyvä vaihtoehto, mikäli killan toiminta ei tunnu ihan siltä
 omalta jutulta. Tänä 

syksynä järjestetty o
piskelijoille suunnattu workshop CMI:n käyttämistä konfliktianalyysi

menetelmistä on 

esimerkki uuden tyyp
pisestä tapahtumasta, jonka avulla opiskelijan voi olla helpompi kehittää ammatilli-

sia taitojaan verrattuna esimerkiksi se
minaareihin.

  
Entä valmistunut/jatko-opiskelija?

Varttuneemmille tieteenharjoittajille FORS on erityis
en hyvä yhteisö parantaa omia ammatillis

ia taitoja se-

minaarien ja workshoppien muodossa sekä tutustua uusiin kontakteihin oman alan piiriss
ä. Seminaarit ja

 

excut houkuttelevat ym
päri Suomen operaatiotutkimuksesta kiinnostuneita. Teen itse

asiassa parhaillaan 

erikoistyö
tä case-tutkimuksesta liitt

yen erääseen päätöksentekomenetelmään ja kohteena on nimenomaan 

FORS:n tavoitteet ja keinot tavoittesiin pääsemiseksi. T
ässä vaiheessa näyttää siltä

, että jäsenistön ja seu-

ran intresseissä ja perimmäisinä tavoitteina on valmentautua/valmentaa työelämässä menestym
iseen. Toi-

saalta FORS voi olla myös hyvä kanava rennompaan seurusteluun kiireisen työelämän ohessa. Kyllä kai 

valmistuneet tarvitsevat kiltakorvikkeen opiskeluaikojen jälkeen!

  
Kuinka seuran jäseneksi pääsee?

Seuran jäseneksi lii
ttym

inen on helppoa seuran nettisiv
ujen kautta: operaatiotu

tkimus.fi/jasenlomake.html. 

Opiskelijajäsenyys o
n ilm

ainen, joten yhteistietojen antaminen riitt
ää. Seuran toimintaan mukaan pää-

semiseksi kannattaa tarkkailla sähköpostilis
taa sekä nettisiv

uja, jonne tapahtumista ilm
oitetaan. Mikäli 

mielee päästä mukaan tekemään seuran toimintaa, kannattaa ottaa rohkeasti yh
teyttä johtokuntaan säh-

köpostitse
, uusille ideoille ja tekijöille ollaan avomielisiä!

 
Miten olet itse

 päässyt osallistu
maan FORSin toimintaan?

Tämän vuoden suurin projekti omalta osalta oli järjestää 2.10. opiskelijoille suunnattu workshop CMI:n 

(Crisis 
Management Initiative) käyttämistä konfliktianalyysi

menetelmistä. Toteutimme tapahtuman yh-

dessä Tuomaksen kanssa. Tapahtuma koostui kahdesta osiosta: CMI:n työntekijän sekä Tuomaksen 

pitämästä workshop-osuudesta, jossa ensin esiteltiin
 menetelmiä ilm

an oletusta osallistu
jien ennakko-

tiedoista. Sitten osallistu
jat sovelsivat menetelmiä Suomeen kohdistuviin risk

eihin ja saivat ohjeistusta 

ja opastusta. Tuloksista
 ja menetelmästä käytiin

 vilkasta keskustelua. Ilta
 jatkui Rantsulla, jossa oli 

meikäläisen kokkaamat, osallistu
jille ilmaiset sapuskat sekä virvokkeet sekä kaksi lyh

yttä yrity
sesitte

-

lyä. Ilta
 kului rattoisasti ju

tustellen, ruokaillen ja saunoen. Osallistu
jista suurin osa oli taustaltaan 

Fyysik
kokiltalaisia, mutta joukossa oli myös muita opiskelijoita. Ikähaarukka painottui vanhempiin 

opiskelijoihin, mutta mukaan olisi h
yvin sopinut nuorempaakin polvea! Tapahtuman rahoitukses-

sa hyödynnettiin
 Ayy:n oppiraha-apurahaa sekä yrit

yssponsoreita, joiden avulla osallistu
mismak-

sua ei tarvittu. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli tavallaan hyvin erilainen kiltajuttuihin verrat-

tuna puitteiden, aktiviteettien sekä osallistu
jien kannalta, vaikka saunailtoja kilta järjestääkin!

FORSiin liitt
yminen on helppo sijo

itus tulevaisuuteen, kun pääset mukaan hieman 

ammatillis
empaan ja urapainoitteisempaan toimintaan! FORS on myös oival-

linen ratkaisu tähän saakka hieman tyhjän päälle tipahtavien syst
isläis-

ten pulmiin löytää omaa ammatillis
ta identiteettiään, kannattaa 

liitty
ä!



toimittaja?
Kvantin

Sinusta

Hae jo tänään Kvantin toimittajaksi 
vuodelle 2016! Aloita säkenöivä 
toimitusura kirjoittamalla nimesi 
vaalilakanaan kiltahuoneen seinällä 
tai ilmianna itsesi raadille 
sähköpostitse, raati@fyysikkokilta.fi

Kvantti kaipaa tekijöitä. Tutkivaa 
journalistia, ammattitrollia, 
palstaviljelijää, kuvittajaa, taittajaa, 
sanaseppää, runoilijaa, ISOa, 
edunvalvojaa, luovaa hullua, 
retkeilijää, seikkailijaa, kokkailijaa, 
agitaattoria, yrittäjää, historijoitsijaa, 
sommelieria, chafööriä, tutkijaa, 
siisteysnatsia, tilastoijaa, 
kommentoijaa, oikolukiaa, 
mielenpahoittajaa, 
mielensäpahoittajaa, arkistoijaa, 
some-eksperttiä, diplomaattia, 
verkostoitujaa, verkkosivuhenkilöä, 

sivuhenkilöä ja tähteä. Kvantti kaipaa 
toimittajaa, Kvantti kaipaa sinua.

TEEKKARITOIMINNAN
EDISTÄMISRAHASTO
TTER:lta voi hakea
avustusta huikeiden
juttujen toteutta-
miseen kahdella
tavalla:

JATKUVA HAKU 
on auki lukukausien aikana
ja se on tarkoitettu 2000 €:n suuruisille 
ja sitä pienemmille  avustuksille.

HAKUKIERROKSILTA voi hakea 
myös suurempia summia
isompiin projekteihin. 
Seuraavien kierrosten DL:t:
- III hakukierros ke 30.9.2015
- I hakukierros  su  24.1.2016
- II hakukierros  su 20.3.2016

TTER.AYY.FI
FACEBOOK.COM/TTERAHASTO

Käy tsekkaamassa lisätietoja
meistä sivuillamme sekä

tykkäämässä facebookissa!



Kuka sanoi että alkoholittomat drinkit eivät maistu miltään? Viime 
vuoden testailuillan innoittamana Kvantti päätti vielä kaivaa blen-
derit kaapeista ja kokeilla uusia, entistäkin herkullisempia holittomia. 
Sokeriyliannostusta uhmaten onnistuimme valmistamaan muun 
muassa suloisenpunaista ruusujuomaa sekä snapsin, jonka juominen 

oli miltei mahdotonta. 
Tällä kertaa pohdittiin myös 
holittomien juomien roolia 
sitseillä perinteisten viinien 
ja shottien korvaajina.

Nykyisessä teekkarisitsikulttuurissa alkoho-
littoman vaihtoehdon valitseminen tuntuu 
olevan harvinainen poikkeus. Useimmiten holittomaan 
päädytään vain äärimmäisissä tapauksissa, esimerkiksi 
kun edellisen illan hauskuus muistuttelee vielä krapulan 
muodossa olemassaolostaan. Osa sitsaajista tietysti valitsee 
alkoholittoman menun kerta toisensa jälkeen, vaikka syynä 
tuskin ovat veden kielelle nostattavat juomat. Alkoholin 
rooli sitsikulttuurissa on kuitenkin perinteisesti suuri. Ko-
vin usein sivuosaa näyttelemään jää teekkarikulttuuri, hyvä 
ruoka, laulaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen.

“ai, 
sattuu 
mahaan”

AlkoholittomaT
drinkit

Alkoholittomien ja alkoholillisten juomien roolit sitseillä 
eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Holiton vaihtoehto on 
luonteeltaan enemmänkin janojuoma jo pelkästään sen 
vuoksi, että sitä pystyy alkoholin puutteen vuoksi juomaan 
enemmän. Sen täytyisi silti erota vedestä jotenkin ja mahdol-
lisesti tarjota jotain vastusta sille, ettei sitä tule kulautettua 
saman tien kurkkuunsa. Toisin kuin alkoholillisen drinkin, 
jonka tarkoitus on peittää alkoholin maku, tulisi holittoman 
juoman ensisijaisesti maistua hyvältä.

Pinã Colada (P)
ananasta, kookosmaitoa, sokeria, jäitä

?

-

Sitsisopivuus: 2     Maku: 4.3
paksua, vaaleankeltaista vaahtoa, 
jälkiruokamainen sose, greippi, appel-
siini, omena, pääsiäinen, kesäpäivät, 
wappusitsit
työläs valmistaa, lasin ulkonäkö juo-
man juomisen jälkeen sotkuinen

SM

“kivaa ja jännää”, “hyvää, mutta ei 
juomaa””

Ginger green tea coctail (G)
kylmäuutettua vihreää teetä, ginger alea, limeä, 
inkiväärihunajasiirappia

?

-

Sitsisopivuus: 3.6     Maku: 2.9
likaisen väristä, poltteleva jälkimaku, 
pippurista, ei  makeaa kuumana 
kesäpäivänä, aasialaisen tai maustei-
sen ruuan kanssa, kalan tai kasvisten 
kaveriksi makean mehun tilalle, halpa 
valmistaa vaikka viekin aikaa 

mautonta, liian vähän kuplia ja teks-
tuuria,  tunkkaista

SM

“huonon valkkarin korvike”, “pahaa””

Turkinpippurishotti (T)
veteen liuotettuja turkinpippureita

?

-

Sitsisopivuus: 3.7     Maku: 3.3
tahmeaa, makeaa, humalluttavaa, 
samean kolakarkkimaista,  likaisen-
ruskeaa, nestemäistä, salmiakkijääte-
löä (ässämix-mehujää), toimisi sitseillä 
energianlähteenä, kylmennettynä tai 
mehujääksi jäädytettynä

ei pysty juomaan, liian sokerista ja 
potkii vastaan

SM

“sokerihumala!””

Seljankukkashotti (S)
vettä, seljankukkatiivistettä, limeä

Sitsisopivuus: 4.1     Maku: 4.4
makeaa, vahvaa, monivivahteista, sit-
rusta, lootusmaista, hyvä sitsishotiksi, 
yksinkertainen tehdä, sekoitussuhteel-
la saa monipuoliseksi, lime parantaa 
makua
ehkä liiankin makea, mausta puuttuu 
luonne

“mieto shotiksi”

?

-

SM

”

My Rose (M)
Schweppes russchiania, vadelmamehutiivistettä, 
limeä, ruusuvettä, jäitä

Sitsisopivuus: 4.8    Maku: 4.7
kuplivaa, moniulotteista, hapanta, 
makeaa, ruusuista, boolina, snapsina, 
punaviinin korvikkeena; samoilla  
aineksilla monta juomaa sekoitussuh-
detta muokkaamalla
ruusuveden annostelun kriittisyys, 
hinta

“söpö”, “enemmän kuin osakomponent-
tiensa summa”

?

-

SM

”

Järjestäjille alkoholittomat 
juomat tuottavat aina hieman 
ylimääräistä päänvaivaa. Holit-
toman kattauksen haluavia on 
yleensä vain murto-osa koko 
sitsaajista ja siksi juomien teke-
miseen tarvittavista aineksista 
jää helposti yli ja niiden valmista-
minen voi olla mutkikkaampaa. 
Lisäksi alkoholittomien ideoimi-
nen yhteensopiviksi ruuan kanssa 
on usein mahdotonta.

Alkoholittoman kattauk-
sen valitsijoilla ongelmana 
puolestaan on se, että juo-
matarjontaa ei etukäteen 
tiedä. Valitessaan perintei-
sen alkoholillisen menun 
sitsaaja tietää pääosin, mitä 
laseihin tullaan kaatamaan, 
mutta alkoholittomien juo-
mien kanssa saa aina tehdä 
hypyn tuntemattomaan.

Holittomien testailun tuoksinassa 
Kvantin toimittajakunta sai idean 
alkoholittomista teemasitseistä. 
Sitseillä tarjoiltaisiin tarkkaan mie-
tittyjä ja nokkeliakin alkoholitto-
mia juomia, ja halutessaan sitsaajat 
voisivat ottaa omat alkoholilliset pi-
ristyksensä mukaan. Hyvällä mark-
kinoinnilla ja selkeällä, etukäteen 
ilmoitetulla kattauksella hauskat ja 
tavallisuudesta poikkeavat juomat 
pääsisivät oikeuksiinsa.“kyl näist

hyvä mieli 
tulee”



Toimituksen kesäpäivät
Kuvareportaasi:



Kv
an

tti

  
Haalarimerkki-
piirrustuskisa
Uusi Kvantti-haalarimerkki on tääl-
lä! Merkkiä jaetaan kaikille lehden 
toimittajille ja muuten lehteen materi-
aalia tuottaneille freelance-toimitta-
jille niin kauan kuin niitä riittää. Nyt 
sinulla on kuitenkin ainutlaatuinen 
mahdollisuus voittaa oma haala-
rimerkki Kvantin piirrustuskisassa! 
Päästä siis mielikuvituksesi valloilleen 
ja piirrä merkin kulmikkaissa raameis-
sa majailevalle Kvantti-Fantille jatkoa 
sekä ympäristö ja palauta piirroksesi 
päätoimittajan riippuun. Toimitus 
palkitsee parhaimman piirroksen 
ja julkaisee voittajan vuoden 2015 
viimeisessä Kvantissa! 



Kun diplomityön aihe oli selvillä ja 
perehtyminen aiheeseen tehty, alkoi 
datan käsittely ja mallinrakennus. 
Kromatiini-interaktiodataa on va-
paasti saatavilla internetissä, joten 
aineiston hankinta oli helppoa. Sen 
esikäsittely puolestaan ei ollut ollen-
kaan niin yksinkertaista, mutta lu-
kuisia ohjelmistoja, Python-skriptejä 
ja hammastenkiristelyä myöhemmin 
data oli jotenkuten siinä muodossa 
kuin oli tarkoitus. 

Samaan aikaan pohdittiin sopivaa 
rakennetta baijesilaiselle mikstuuri-
mallille. Yhdessä proffan ja ohjaajan 
kanssa päätimme toteuttaa tilastol-
lisen mallin tilastollisella ohjelmoin-
tikielellä nimeltä Stan. Stanillä on 
helppo implementoida erilaisia ti-
lastollisia malleja, joiden parametrit 
voi estimoida Markov Chain Monte 
Carlo -menetelmin. Malli toteu-
tettiin, mutta tulokset eivät olleet 
kummoiset, sillä Markov-ketjut eivät 

Viivi
On vettä virtannut vantaajoessa sit-
ten kun viimeksi tätäkin ”blogia” 
viimeksi kirjoittelin. Edellisellä kir-
joittelukerralla pohdiskelin että pitää 
varmaan opetella varamaan aikaa 
muilta projekteilta diplomityötä var-
ten. Noh, jönglooratessa on tärkeää 
että aina heittää sitä alimpana ole-
vaa palloa ylös ennen kuin se osuu 
maahan. Hyvänä puolena, olen nyt 
saanut yhden julkaisun tehtyä, mut-
ta huonona puolena diplomityö ei 
ole edennyt kirjoituksensa puolesta 
läheskään niin että sitä voisi sanoa 
valmiiksi. (Sen sijaan itse työn tuotos 
on hyvinkin aktiivisessa koekäytössä, 
joten voi sanoa että työ on onnistunut 
vaikka pikku muodollisuus siitä  vie-
läkin puuttuu). Muodollisuuksista pu-
heenollen aihe on hyväksytty ja kello 
käy joten nyt ei voi ihan loputtomiin 
tehdä tätäkään.

Jotta diplomityön analyyttinen tu-
los ei olisi vain ”Joo ihan kivaltahan 

Miffi
Ulkopuolinen havainnoitsija voisi 
tämän juttusarjan perusteella todeta 
diplomityön teon algoritmin olevan 
seuraava:

1. Aloita diplomityö.
2. Diplomityö on valmis.

Uskottavuudestaan huolimatta tämä 
ei kuitenkaan ole koko totuus. Työtä 
lähempää tarkasteleva havainnoitsija 
voi huomata algoritmiin mahtuvan 
monia seuraavanlaisia syklejä:

1.1. Diplomityö valmistunee 
ensi viikolla.
1.2. Havaitse uudelleentekemis-
tä vaativa kohta.
1.3. Korjaa kyseinen asia.
1.4. Palaa kohtaan 1.1.

Itse työn tekijä voisi taas tehdä seu-
raavanlaisia havaintoja itse työstä, 
sekä siitä, miten työn teko helpottuisi, 
jos sen tekisi uudelleen.

Älä koskaan luota olemassa ole-
van ohjelmakoodin tekevän sitä, mitä 
sen luvataan tekevän, jos kukaan ei 

Antti

konvergoituneet. Toteutus, testailu 
ja konvergaation tehostaminen oli-
vat vieneet merkittävän siivun aikaa 
ja harmistus olikin suuri, kun malli 
pitikin kaiken uurastuksen jälkeen 
tehdä uusiksi omin käsin Matlabilla 
koodaten. Matlab-toteutus lähti kuin 
lähtikin hyvin käyntiin ja yllättävän 
nopeasti se saatiinkin toimimaan Sta-
nia paremmin.

Kesä oli tässä vaiheessa saapunut 
ja elokuun loppuun asetettu alustava 
deadline lähestyi uhkaavasti. Kun 
labran väki lähti kesälomien viettoon, 
oli rauhaisaa aikaa keskittyä kirjoit-
tamaan itse kirjallista osaa diplomi-
työstä. Koostin aiemmin lukemistani 
artikkeleista kirjallisuusosion ja etsin 
hyödyllisiä lähteitä johdantoa ja taus-
toja varten. Kirjoittaminen sujui aika 
mukavasti, vaikka etukäteen pelkäsin 
kovaa itsekritiikkiä. Toki lähes kaiken 
joutui jälkikäteen viilaamaan ja kir-
joittamaan uusiksi, mutta oli tärkeää 
saada kirjoitettua aluksi jonkinlainen 
versio josta ponnistaa. 

tuo näyttää.”, olen käyttänyt tunnet-
tua E’Perkeleen sykliä. 

1. Epätoivo, Ei tästä mitään 
tule
2. Yritys, No kokeillaan nyt 
vielä tätä
3. Toivon pilkahdus, Voiko 
tää oikeasti toimia!!!!
4. Ei
5. Takaisin kohtaan 1
6. Diplomityö on valmis

Sopimusta onneksi jatkettiin joten 
en ole vielä lentänyt pihalle kirjoit-
tamaan diplomityötäni vapaa-ajalla, 
mikä olisi vähän valitettavaa. Työn 
ohessa on päässyt kirjoittelemaan ja 
näkemään hyvin paljon jännittäviä 
asioita, kuten mitä kaikkea voi eri 
reikiin tunkea ja mitä siitä seuraa, ja 
mitä kaikkea voi kuvankäsittelyalgo-
ritmeihin tunkea ja mitä siitä seuraa. 

Käytännön asioista eniten viime 
aikoina elämääni on vaikuttanut kui-
tenkin kehärata, joka paransi huo-
mattavasti yhteyttä Vantaalle ja teki 
kaikesta hyvin paljon yksinkertaisem-
paa. Miten tämä käytännössä omaan 
elämääni vaikutti? Työmatkan pituus 
kasvoi 15 minuuttia, viimeinen bussi 
töihin lähtee 20 minuuttia aikaisem-
min ja viimeinen bussi töistä 4 tuntia 
aikaisemmin kuin ennen. Vuoroväli 
kasvoi 10 minuutista 30 minuuttiin 
ja käyttökelpoisten (nopeiden ja mu-
kavien) bussilinjojen määrä tippui yh-
teen. Eli helvetin hieno juttu kaiken 
kaikkiaan. Noh ei tässä mitään, mutta 
aina välillä kun Hesarissa kirjoitetaan 
aiheesta loppukaneetti haastatellulta 
on ”Muutokset aina herättää valitus-
ta”, kun puhutaan Tammiston helve-
tin huonoista yhteyksistä. Ennen kuin 
joku alkaa mussuttaa siitä että ”Meni-
sit junalla urpo” tätäkin on kokeiltu, 
joka kerta junavuoro on aina joko pe-
ruttu tai anarkistimarko on polttanut 
ohjainlaitteen, minkä ansiosta minä 
sitten istuskelen Aviapoliksen asemal-
la ja kiroilen.

voi sinulle sitä naamatusten vannoa 
tai sinulla ei ole siitä kattavia todis-
teita. Mieti ensiksi hyvin tarkkaan, 
mitä kaikkea ohjelman pitäisi tehdä. 
Tämän jälkeen tarkista hyvin tiheällä 
kammalla, että kaikki on kunnossa. 
Älä pelkää luottaa itseesi, jos tun-
net olevasi enemmän oikeassa kuin 
alkuperäinen koodin tekijä. Tätä 
tuntemista edeltää vaihe, jossa etsit 
aiheesta tarpeeksi paljon tietoa, että 
tunteesi perustuu siihen, että tunnet 
tietäväsi asian varmaksi.

Ala hyvin alussa kirjoittamaan 
työn teoriaosuutta. Siltikin, vaikka et 
olisikaan työn lopullisesta muodosta 
varma ja sinusta tuntuisi, että kaikki 
aika kannattaisi käyttää ”itse työn” 
tekemiseen.

Sisäisesti asetetut deadlinet ja ah-
distus työn valmiiksi saamiseksi voivat 
mahdollistaa lähes valmiin tekstin 
tuottamisen erittäin lyhyessä ajassa. 
Tämän jälkeen muutamalla oikolu-
vulla tai uudelleenkirjoituksella ky-
seinen kohta voi ruvetakin olemaan 
lähes valmis.

Nämä ovat vain muutamia ha-
vaintoja työn varrelta, ja jokainen 
diplomityön tekijä toivottavasti tekee 
omat havaintonsa, joilla voi sitten vii-
sastella nuoremmille vuosikursseille, 
kunhan aika on kullannut muistot.

Tämän filosofisen vaiheen jälkeen 
onkin hyvä kertoa itse työstä.

Työn lopputuloksena saatiin pe-
rusominaisuuksiltaan vertailujen 
perusteella toimivaksi osoitettu mo-
niryhmänodaalidiffuusiomalli sekä 
aikariippumattomille että -riippuville 
neutroniikkaongelmille. Vaikka oh-
jelma onkin vielä kehitysvaiheessa, 
on alkuperäisen tekijän pohjatyön 
ansiosta ohjelmakoodi sellaista, että 
sitä kehtaisi näyttää muillekin. Kos-
ka ohjelma toimii, päätyy se ehkäpä 
tulevaisuudessa osaksi kaupallista 
simulaatio-ohjelmistoa, mitä varten 
työ tehtiinkin.

Kaiken voi tiivistää siihen, että 
huh, kun työ on jo hyväksytty. Ikiai-
kaisen viisauden mukaan kansitettua 
kappaletta ei kuitenkaan kuulu avata 
ikinä.

Diplomityöntekijän arkea 
Osa 2
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Yhdistä oheiset autenttiset Kvantin anonyymien 
toimittajien viilennetyn kaljan juomisen jälkeen 
antamat kommentit oikeaan viilennysmetodiin.

“Maistuu killan tapahtumalta, jossa on sauna. Kotoisa, 
lämmin tunne. Uppoaa aika raivokkaasti. Kaurapaistoksen 
kanssa menee mukavasti. Maistuu pahalta pohjaa kohti.”

“Ihan ok, voisi olla vähän kylmempää. Ei kontaminoitua 
fiilistä.”

“Aika peruksen oloista. Ei erityisen kylmän oloista. Tuntuu 
jäähtyneen kylmennyksen jälkeen, johtuu ehkä sekoittumi-
sesta.“

“Ei ole kauhean kylmää. Maistuu kontaminoituneelta. 
On tää kyllä helvetin pahaa. Mahdollinen kontaminaatio 
ulkolämpömittarista.”

“On semiviileää. Vaikuttaa vähän väljähtyneeltä, mutta 
toisaalta tölkki on ollut tunnin auki.”

Tervetuloa kesäpäiville! Tarjolla 
on aurinkoa, saunomista, uimista 

- ja lämmintä, tuntitolkulla auton 
takakontissa muhinutta kaljaa, joka 

pitäisi saada kylmäksi mahdollisimman 
nopeasti, tehokkaasti sekä vähällä vaivalla. 
Vaan eipä hätää, Kvantin toimitus 
tarjoaa tämän ongelmanratkaisun tueksi 
oheisen kattavan tutkimuksen erilaisista 
kaljankylmennysmetodeista. Tutkimusta 
varten joukko 0,33 litran oluttölkkejä 
lämmitettiin noin 30 asteeseen ja 
viilennettiin käyttäen erilaisia menetelmiä. 
Tulokset ja keskeiset johtopäätökset on 
esitetty oheisessa artikkelissa. 

Laske kylmää vettä haluamaasi 

astiaan (esim. tiskiallas, kulho tai 

ämpäri) ja laita kalja astiaan. Ha-

lutessasi voit korvata astian esim. 

järvellä. Alumiinitölkki on hyvä 

lämmönjohdin, joten veden ja 

kaljan välinen suuri lämpötilae-

ro saa lämmön johtumaan te-

hokkaasti kaljasta verteen.

Kaljatölkin sisältö viileni lyhyen (5 min) testin aikana 33:sta 

22:een asteeseen. Käytännön syistä testi piti keskeyttää tämän 

jälkeen eikä kylmenemistä päästy tutkimaan matalissa lämpöti-

loissa. Kylmeneminen hidastuu voimakkaasti kun kaljan ja veden 

välinen lämpötilaero pienenee. Lisäksi ongelmana on veden läm-

peneminen: kaljan kylmentyessä vapautuva lämpöenergia kuluu 

pääasiassa veden lämmittämiseen, joten mikäli oletus V
kalja

<< V
vesi

 

ei ole voimassa, tämä ilmiö on huomattava.

Helppokäyttöisyyden ja vaivattomuuden ansiosta tämä menetel-

mä on toimiva aina, kun kaljan jäähdyttämisellä ei ole tulipalo-

kiire.
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Toimintaperiaate ja 
käytännön järjestelyt

Toimi samoin kuin yllä, mutta 

laita veden sekaan runsaasti 

jääpaloja. Jääpalojen sulaminen 

sitoo runsaasti lämpöenergiaa, 

jolloin veden lämpötila laskee ja 

kalja jäähtyy nopeammin. Läm-

mön sitoutuminen sulamiseen 

myös hillitsee kaljasta vapautu-

van lämmön vaikutusta.

Kalja viileni 15 minuutissa 32:sta 9:ään asteeseen. Menetelmä 

vaikuttaa toimivan kohtuullisesti. Jääpalat eivät sulaneet täysin 

kokeen aikana, joten kylmentämistä oltaisiin tarvittaessa voitu 

jatkaa tehokkaasti.

Tämä menetelmä soveltuu parhaiten korkeintaan muutaman 

kaljatölkin nopeaan kylmentämiseen, kun jääpaloja on saatavilla. 

Suurten määrien kylmentäminen edellyttää valtavasti jäätä, mikä 

on käytännön järjestelyjen kannalta ongelma.
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Toimintaperiaate ja 
käytännön järjestelyt

Toimi kuten yllä, mutta laita 

veden sekaan jääpalojen ohella 

myös suolaa. Suola alentaa 

veden sulamispistettä ja näin 

syntyvä suurempi lämpötilaero 

veden ja kaljan välille kiihdyttää 

jäähtymistä.

Kalja viileni 10 minuutissa 31:stä 6:een asteeseen. Menetelmä vai-

kuttaa siis erittäin tehokkaalta. Erityisen selvästi ero jääpalaveteen 

tuli esiin matalissa (T < 15 C) lämpötiloissa, jolloin muutaman 

asteen viileämpi vesi vaikuttaa huomattavasti lämmön siirtymiseen.

Menetelmä soveltuu pienien kaljamäärien erittäin nopeaan ja 

tehokkaaseen kylmentämiseen, kun sekä jääpaloja että suolaa on 

saatavilla. Tölkin huuhtominen ennen kaljan juomista on erittäin 

suositeltavaa.
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Toimintaperiaate ja 
käytännön järjestelyt

V
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Laita kalja pakastimeen. Suuri 

lämpötilaero ilman ja kaljan 

välillä aiheuttaa voimakkaan 

jäähtymisen.

Kalja viileni tunnin aikana 32:sta 15:een asteeseen. 

Ilman heikko lämmönjohtavuus vaikuttaa hidastavan 

jäähtymistä huomattavasti muihin kokeisiin verrattuna.

Toimiva menetelmä, kun et halua nähdä vaivaa ja 

ryhtyä sähläämään vesiastioiden kanssa.
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Toimintaperiaate ja 
käytännön järjestelyt
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Laita vesihana päälle ja kalja ha-

nan alle. Veden virtaus aiheut-

taa lämmön siirtymisen kaljasta 

veteen pakotetun konvektion 

avulla, mikä on huomattavasti 

tehokkaampaa kuin luonnol-

linen konvektio vesiastian 

tapauksessa.

Kalja viileni 10 minuutissa 31:stä 18:aan asteeseen. Lop-

pua kohti viileneminen hidastui dramaattisesti. Menetel-

män ilmeinen heikkous on se, että ainoastaan osa tölkin 

pinta-alasta on kosketuksissa veden kanssa. Menetelmä 

myös kuluttaa huomattavasti vettä: tässä 10-minuuttises-

sa kokeessa veden kulutukseksi arvioitiin 120 l.

Mikäli haluat välttämättä tuhlata vettä tai astiaa ei ole 

käytettävissä.
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Toimintaperiaate ja 
käytännön järjestelyt

2

11

11

16

20

Numero kertoo, montako astetta menetelmä 
viilensi olutta viidessä minuutissa.
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Jäävesiastia
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Suuri kaljankylmennystesti

P
äh

kin
ä

Yhdistä oheiset autenttiset Kvantin anonyymien 
toimittajien viilennetyn kaljan juomisen jälkeen 
antamat kommentit oikeaan viilennysmetodiin.

“Maistuu killan tapahtumalta, jossa on sauna. Kotoisa, 
lämmin tunne. Uppoaa aika raivokkaasti. Kaurapaistoksen 
kanssa menee mukavasti. Maistuu pahalta pohjaa kohti.”

“Ihan ok, voisi olla vähän kylmempää. Ei kontaminoitua 
fiilistä.”

“Aika peruksen oloista. Ei erityisen kylmän oloista. Tuntuu 
jäähtyneen kylmennyksen jälkeen, johtuu ehkä sekoittumi-
sesta.“

“Ei ole kauhean kylmää. Maistuu kontaminoituneelta. 
On tää kyllä helvetin pahaa. Mahdollinen kontaminaatio 
ulkolämpömittarista.”

“On semiviileää. Vaikuttaa vähän väljähtyneeltä, mutta 
toisaalta tölkki on ollut tunnin auki.”

Tervetuloa kesäpäiville! Tarjolla 
on aurinkoa, saunomista, uimista 

- ja lämmintä, tuntitolkulla auton 
takakontissa muhinutta kaljaa, joka 

pitäisi saada kylmäksi mahdollisimman 
nopeasti, tehokkaasti sekä vähällä vaivalla. 
Vaan eipä hätää, Kvantin toimitus 
tarjoaa tämän ongelmanratkaisun tueksi 
oheisen kattavan tutkimuksen erilaisista 
kaljankylmennysmetodeista. Tutkimusta 
varten joukko 0,33 litran oluttölkkejä 
lämmitettiin noin 30 asteeseen ja 
viilennettiin käyttäen erilaisia menetelmiä. 
Tulokset ja keskeiset johtopäätökset on 
esitetty oheisessa artikkelissa. 

Laske kylmää vettä haluamaasi 

astiaan (esim. tiskiallas, kulho tai 

ämpäri) ja laita kalja astiaan. Ha-

lutessasi voit korvata astian esim. 

järvellä. Alumiinitölkki on hyvä 

lämmönjohdin, joten veden ja 

kaljan välinen suuri lämpötilae-

ro saa lämmön johtumaan te-

hokkaasti kaljasta verteen.

Kaljatölkin sisältö viileni lyhyen (5 min) testin aikana 33:sta 

22:een asteeseen. Käytännön syistä testi piti keskeyttää tämän 

jälkeen eikä kylmenemistä päästy tutkimaan matalissa lämpöti-

loissa. Kylmeneminen hidastuu voimakkaasti kun kaljan ja veden 

välinen lämpötilaero pienenee. Lisäksi ongelmana on veden läm-

peneminen: kaljan kylmentyessä vapautuva lämpöenergia kuluu 

pääasiassa veden lämmittämiseen, joten mikäli oletus V
kalja

<< V
vesi

 

ei ole voimassa, tämä ilmiö on huomattava.

Helppokäyttöisyyden ja vaivattomuuden ansiosta tämä menetel-

mä on toimiva aina, kun kaljan jäähdyttämisellä ei ole tulipalo-

kiire.
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Toimintaperiaate ja 
käytännön järjestelyt

Toimi samoin kuin yllä, mutta 

laita veden sekaan runsaasti 

jääpaloja. Jääpalojen sulaminen 

sitoo runsaasti lämpöenergiaa, 

jolloin veden lämpötila laskee ja 

kalja jäähtyy nopeammin. Läm-

mön sitoutuminen sulamiseen 

myös hillitsee kaljasta vapautu-

van lämmön vaikutusta.

Kalja viileni 15 minuutissa 32:sta 9:ään asteeseen. Menetelmä 

vaikuttaa toimivan kohtuullisesti. Jääpalat eivät sulaneet täysin 

kokeen aikana, joten kylmentämistä oltaisiin tarvittaessa voitu 

jatkaa tehokkaasti.

Tämä menetelmä soveltuu parhaiten korkeintaan muutaman 

kaljatölkin nopeaan kylmentämiseen, kun jääpaloja on saatavilla. 

Suurten määrien kylmentäminen edellyttää valtavasti jäätä, mikä 

on käytännön järjestelyjen kannalta ongelma.
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Toimi kuten yllä, mutta laita 

veden sekaan jääpalojen ohella 

myös suolaa. Suola alentaa 

veden sulamispistettä ja näin 

syntyvä suurempi lämpötilaero 

veden ja kaljan välille kiihdyttää 

jäähtymistä.

Kalja viileni 10 minuutissa 31:stä 6:een asteeseen. Menetelmä vai-

kuttaa siis erittäin tehokkaalta. Erityisen selvästi ero jääpalaveteen 

tuli esiin matalissa (T < 15 C) lämpötiloissa, jolloin muutaman 

asteen viileämpi vesi vaikuttaa huomattavasti lämmön siirtymiseen.

Menetelmä soveltuu pienien kaljamäärien erittäin nopeaan ja 

tehokkaaseen kylmentämiseen, kun sekä jääpaloja että suolaa on 

saatavilla. Tölkin huuhtominen ennen kaljan juomista on erittäin 

suositeltavaa.
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Laita kalja pakastimeen. Suuri 

lämpötilaero ilman ja kaljan 

välillä aiheuttaa voimakkaan 

jäähtymisen.

Kalja viileni tunnin aikana 32:sta 15:een asteeseen. 

Ilman heikko lämmönjohtavuus vaikuttaa hidastavan 

jäähtymistä huomattavasti muihin kokeisiin verrattuna.

Toimiva menetelmä, kun et halua nähdä vaivaa ja 

ryhtyä sähläämään vesiastioiden kanssa.
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Laita vesihana päälle ja kalja ha-

nan alle. Veden virtaus aiheut-

taa lämmön siirtymisen kaljasta 

veteen pakotetun konvektion 

avulla, mikä on huomattavasti 

tehokkaampaa kuin luonnol-

linen konvektio vesiastian 

tapauksessa.

Kalja viileni 10 minuutissa 31:stä 18:aan asteeseen. Lop-

pua kohti viileneminen hidastui dramaattisesti. Menetel-

män ilmeinen heikkous on se, että ainoastaan osa tölkin 

pinta-alasta on kosketuksissa veden kanssa. Menetelmä 

myös kuluttaa huomattavasti vettä: tässä 10-minuuttises-

sa kokeessa veden kulutukseksi arvioitiin 120 l.

Mikäli haluat välttämättä tuhlata vettä tai astiaa ei ole 

käytettävissä.
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16

20

Numero kertoo, montako astetta menetelmä 
viilensi olutta viidessä minuutissa.
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Kvantti vastustaa lämmintä kaljaa, mut-
ta aiemmassa eivät tollot toimittajat olleet 
näköjään keksineet tuota muinaista kaljan 
järveen nakkaamista parempaa viilennys-
keinoa. Oi aikoja, oi tapoja; eikö meidän 
pitäisi olla fyysikoita ja vieläpä teknillisiä 
sellaisia, siis ongelmanratkaisijoita par-
haimmillaan? Valitettavasti jeesusteippi ei 
vaikuta ratkaisevan ylikuumentuneen oluen 
pulmaa, mikä siis avuksi? 

Toimituksen kylmäfyysikoiden iskujouk-
ko soluttautuikin ratkaisun nähtyään nouta-
maan raakamateriaaleja, kun niitä oli kä-
tevästi toimitettu kiltahuoneen läheisyyteen. 
Heti ensimmäisissä kokeissa onnistuimme 
kehittämään uuden ruokalajin, jäähdyte-
tyn kaljavaahdon. Käyttäjäkommenteissa 
tuotteen ulkomuoto herätti epäilystä, mutta 
urhean testiryhmämme sanoin ”ihan fine” 
se kuitenkin oli. Vieno standardi-Koffin aro-
mi saattaisikin soveltua hyvin toimituksen 
kesäpäiviä seuraavan päivän viilentäväksi 
aamupalaksi.

Itse oluen jäähdyttämisessä havaittiin 
nesteen lämpötilan laskevan kovin hitaasti 
ja typen kiehuvan kovin, kovin nopeasti. 
(Käytettävissä olevan jäähdytysnesteen 
määrää piti rajoittaa, jottei ensi vuoden 
fuksien taso laskisi kaljan lämpötilaa enem-
män.) Janoiset apujoukot kyllästyivätkin 
odotteluun jo viiden minuutin tienoilla, eikä 
kaljan lämpötila ehtinytkään laskea va-
kioidusta 32 asteen aloituslämmöstä kuin 
vajaaseen pariinkymmeneen. Testiryhmä 
kommentoi: ”yllättävän pahaa”, ”ois voinu 

olla kylmempääkin”.
Jälkikäteen suoritetulla suuruusluokka-

laskulla huomataan, että 0,33 litran ideaa-
lioluen jäähdyttämiseksi parillakymmenellä 
kelvinillä typpeä täytyy keittää suuruusluo-
kaltaan ideaalioluttölkillinen, kun tölkkien 
oletetaan olevan eristettetyjä, pallomaisia 
ja vaihtavan lämpöä vain keskenään. Sel-
vää kuin pläkki on myös se, että tölkki on 
parasta upottaa kokonaan typpeen, jotta 
höyrystymislämpö ei tule harakoilta – va-
litettavasti kokeemme ei näiltä osin ollut 
täysin onnistunut. Nollahypoteesimme nes-
tetypen ylivertaisuudesta jäähdytyskeinona 
jouduimme siis valitettavasti kumoamaan. 
Tosin nopeuden puolesta typpi vaikuttaisi 
kapeasti voittavan vanhanaikaisen jäisen 
järviveden. Kesäpäivät on siis jatkossa syy-
tä järjestää sijainneissa, joiden neste(typpi)
huolto on järjestetty riittävän runsaaksi.

Onneksi nestetypen käyttömahdollisuu-
det eivät rajoitu tähän, ja onnekkaasti se 
soveltuukin mitä parhaimmin viinan jäädyt-
tämiseen! Viinan jäähtyessä siitä kohoava 
höyry on tietääksemme aivan uusi alkoholin 
käyttömuoto, lämpömittari saatiin viinan 
jäähtyessä kääntymään äärettömän kaut-
ta takaisin positiivisen puolelle, ja viinakin 
maistui viinalta (eikä pahalta).

Puhumattakaan uudesta lempiruokala-
jistamme, viinasorbetista. Makuelämystä on 
hankala kuvailla, mutta pehmeään koostu-
mukseen yhdistettynä kylmyys ja viinan 
lämmittävä pistävyys täydentävät kauniisti 
toisiaan. 

Raaka-aineet
• Kaljaa, mielellään runsaasti 
vaahtoavaa
• Nestetyppeä

Lisäksi tarvitset
• Kylmyyttä kestävän astian, 
esim. metallikulhon

1. Ravista kaljatölkkiäsi huolellisesti. 
2. Kaada vaahto ja mahdollisesti 
vähän kaljaa astiaasi.
3. Kaada nestetyppeä päälle, sekoita 
tarvittaessa.
4. Odota, kunnes typpi on kiehunut 
pois.
5. Nauti kaljavaahdostasi: leikkaa 
esim. veitsellä tarjoilukokoisia paloja.

Vaahto säilyy huoneenlämmössä ainakin 
puolisen tuntia, jääkaappisäilytyksen 
toimivuus jätettäköön harjoitustehtäväksi 
lukijalle. Jos haluat lisää väriä ja makua 
vaahtoosi, lisää siihen vaikka vaahtokarkin 
murusia!

Raaka-aineet
• Viinaa
• Nestetyppeä

Lisäksi tarvitset
• Esimerkiksi paperisia kahvikuppeja 
sorbettiastioiksi
• Suuremman jäähdytysastian neste-
typpeä varten

1. Mittaa sopiva määrä viinaa sorbet-
tikulhoihin.
2. Kaada nestetyppeä muutaman 
sentin kerros jäähdytysastiaan. 
3. Laske sorbettikulhot typpeen.
4. Kun viinan ylle alkaa muodostua 
höyryä, nautiskele siitä halutessasi.
5. Seuraa jäähtymistä jatkuvasti tar-
peen vaatiessa sekoittaen. Jäähtymisai-
ka riippuu vahvasti viinan määrästä, 
laadusta, astioista ja typen määrästä. 
Sorbetti on valmista, kun viina on muut-
tunut kirkkaan valkoiseksi ja koostumuk-
seltaan lumen kaltaiseksi.
6. Poista tarjoilukulhot typestä ja anna 
lämmetä pari minuuttia. Tarjoile.
7. Vaihtoehtoinen tarjoiluehdotus
8. Noin vartin kuluttua viina on 
osittain sulanut, mutta sisältää myös 
viinajääpaloja. 

Vaihtelua sorbettiisi saat maustamalla 
viinaasi. Muista kuitenkin käyttää riittävän 
vahvaa viinaa!

Pienellä kehitystyöllä tehtävissä olisi 
varmasti myös viinajääpaloja – se booli ei 
heti laimenisikaan!

Kvantti testaa:
väkijuomat ja nestetyppi KaljavaahtoViinasorbetti
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Kiljavalla fuksikunta pääsi 
jo perinteiseen tapaan tuot-
tamaan sisältöä rakkaaseen 
kiltalehteensä. Tehtävänä 
oli otsikoida ja kuvittaa nyt 
(viimein) ilmestyvän Kvan-
tin artikkeleita. 

Tänä vuonna lisähaasteen 
lukemiseen tarjoaa infor-
maatiohävikki: hienosti ase-
tellut otsikot ja kuvat eivät 
skannautunet aivan täysin. 
Kvantti on parhaan kykyn-
sä mukaan rekonstruoinut 
fuksien tuotokset oheiseen 
artikkeliin.



Kuvakooste Fyysikkospeksistä 2015: Mielenpuhaltajat. 
Kuvat Alpi Rimppi ja Tommi Kantala



Kvantin toimittajakunta kuhisee levottomasti. 
Pöydälle on asetettu tarjotin täynnä kokous-
herkkuja, mutta päätoimittaja valvoo ettei 
pullaa avata ennen kokousta.

Kokous avataan ja kirjuri sai pullaa. Päätoi-
mittaja pitää alustuspuheen, joka meni pullaa 
narskuttavalta kirjurilta ohi.

Joonas kertoo raadin olleen huolissaan Kvant-
tien ilmestymistahdista. Samaan hengenvetoon 
huomautetaan julkaisutahdin olleen vastaava 
aiempinakin vuosina, ja ettei huoleen ole syytä. 
Viivi hämmästelee, miksei häntä ole henkilö-
kohtaisesti kontaktoitu tästä aiheesta. Päätoi-
mittaja asettaa tavoitteen saada Kvantti ilmes-
tymään neljästi vielä tämän vuoden puolella. 
Aiheesta virisi keskustelua, jonka relevanssin 
kirjuri tuomitsi pullansyöntiä alhaisemmaksi. 

Kirjuri jäi taas jälkeen, mutta nyt vissiin ideoi-
daan Kvanteille teemoja. Mainittiin ainakin:
Seksi-Kvantti, Suksi-Kvantti, Ortogonaa-
li-Kvantti (Kvantti kaikkea vastaan), Vastuksia 
kanteen, Vastoja, Rintoja, Vastaranta, Väyry-
nen.

Seuraavaksi listattiin potentiaalisia juttuideoita:
Suomen peraatiotekniikan seura FORS-juttu
Huonojen neuvojen palsta
Diplomityöntekijäpalsta
Lukijakysely: Mitä kvantin lukijat vastustavat?
Toimittajatesti: mikä on toimittajien vastus? 
Kuka vastustaa sähköä eniten?
Alkoholittomat juomat vol. 2
Koska vastustamme alkoholia ja YTHS:n 
drinkkivihkoa.
Joonas kannattaa: Kvantti testaa: Forssa
Tilataan hyvissä ajoin ajoissa onnibus-liput.
On halpa.

Innovatiivisen stormailun jälkeen siirrytään 
työnjakoon.

Viivi sanoo voivansa tehdä FORS-artsua, mutta 
ei halua haastatella yksin, koska se on ankeaa. 

Miffi ehdottaa jotain tyhmää, Viivi tyrmää 
ehdotuksen. Miffi ei nähnyt muistiinpanokir-
jausta. Kierros jatkuu työnjakoon Miffille.

Tämän jälkeen puhutaan lisää saksalaisen 
joukkoliikenteen ylivertaisuudesta, enim-
mäkseen Joonan ja Elsan toimesta.

Koittaen vielä kokousta eteenpäin Riina 
toteaa voivansa kontribuoida Alkoholitto-
mien juomien testaus -artikkeliin. Joona ja 
Elsa jatkavat saksalaisesta joukkoliikenteestä 
puhumista.

Kokous kuitenkin etenee kuin aito saksa-
lainen veturi, jota eivät lehdet, räntä tai 
kaunis sää pysäytä. Sami ilmoittaa ettei ollut 
keksinyt oikein mistä kirjoittaa.

Sivukeskustelu saksalaisesta joukkoliiken-
teestä jatkuu vielä hetken inertiallaan, mutta 
katkeaa kun Elsalta löytyi aihe-ehdotus 
Samille: Mikä on nopein tapa viilentää olut?

Keskustelu siirtyy nopeasti tangentille. 
Puhutaan siitä, miten Karhu on pahaa. 
Kvantti paheksuu Karhua.
Saksasta ei saa kuin lämmintä kaljaa kaupas-
ta. Kvantti vastustaa myös lämmintä kaljaa.

Keskustelun päätteeksi Elsa lupaa tutkia koe-
järjestelyä, jolla mitata oluen viilennyksen 
tehoa. Vili lupaa juoda Elsan viilentämää 
kaljaa, ja siten testata sen lämpötilaa. Suju-
vasti siirrytään Vilin projekteihin.

Vili lataa: “Kaljan juominen kiinnostaa, 
samoin ehkä alkoholittomat juomat. Voisi 
keksiä myös jonkun oman aiheen.” Vastaus 
on tyhjentävä, ja kokous jatkaa etenemistä.

Antti haluaa kirjoittaa dippansa valmiiksi. 
Kokoushuone purkautui myönteleviin 
murahduksiin.
Lisäksi Antti voisi tehdä jotain Kvanttiinkin.
“Vaikka… FORS-juttua?”, ehdottaa Viivi.
“Joo ei ehkä kuitenkaan sitä.”, tyrmää Antti 
nopeasti, päättäen keskustelun aiheesta.

Vili katkaisee hiljaisuuden kertoakseen päi-
vän haasteistaan: R on maailman huonoin 
nimi googlata. Kvantti vastustaa myös huo-
nosti googlattavia nimiä.  Miffikin miettii 
ääneen päivän hakusanojaan: rectum, anal 
canal, penile bulb, pelvical anatomy... 

Viivi huomauttaa: Kvanttiin voisi laittaa 
myös DL:n. Kirjuri ei kuullut milloin se 
tulee, mutta kai siitä kuulee sitten.

“Kai sä Joonas oot kirjoittanut kaiken sinne 
muistioon?”, kysyy Viivi.

Miffi voi isännöidä alkoholittomien 
juomien illan, mutta ei lupaa kirjoittaa itse 
artikkelia. “Kun kysytään meeting minu-
teseja, tulee vaan vastaus 57”, lohkaisee 
Miffi.

Lisäksi jos haluaa kuvan peräsuolestaan, 
sen saa Miffin kautta tilattua. Vastineeksi 
joitain vierasesineitä pitää väliaikaissi-
joittaa kuvattavaan peräsuoleen. Miffi 
toimittaa sitten GI-formaatissa olevan ani-
maation pyörivästä peräsuolesta. Kukaan ei 
välittömästi tartu anteliaaseen tarjoukseen, 
kierroksella mennään eteenpäin.

Joonas sanoo kirjoittavansa kokousmuis-
tion pohjalta Kvantin kokous -artikkelin. 
Lisäksi taittelee juttuja.

Joona ei halua tehdä mitään.
Muu toimittajakunta koittaa maanitella 
Joonaa kirjoittamaan jostain. Siirrytään 
puhumaan perversioista, erityisesti kehä-
radasta. Joona itse kiistää nähneensäkään 
koko rataa, eikä siten voi kirjoittaa siitä 
arvostelua. Miffi on katkera ettei kehärata 
vie tämän työpaikalle.

Olli lähettää kesken Miffin väihuutelun 
toimitukselle sähköisesti 7 kappaletta 
Timo-vitsejä ja poistuu paikalta. 

Elsan ottaa puheeksi kuinka Suomen 
julkinen liikenne kalpenee herrakansan, 
saksalaisten, ylivertaisen joukkoliikenteen 
rinnalla. Pettyneenä tästä Kvantti päättää 
vastustaa myös Suomen joukkoliikennettä.

Viivi ehdottaa yhteistä julkisliikenneartik-
kelia, jossa Kvantin toimittajat suomivat 
kelvottomia liikennepalveluita. Joona 
taipuu varoen. Joona toteaa vastusta-
vansa uusia tiehankkeita, mutta ei uusia 
joukkoliikennehankkeita. Miffi toistaa 
katketuurensa kehärataa kohti kehärataa 
ja Elsa vahvistaa vastustavansa yhä kaikkia 
suomalaisia julkisia liikennevälineitä, sekä 
näiden lisäksi liikennevaloja. Tyytyväisenä 
saavutettuun konsensukseen siirrytään 
eteenpäin.

Elsa haaveilee fiktion kirjoittamisesta. 
Back-uppina olisi sitten jokin tylsä asiaihe.
“Sopisiko esim… FORS?”, ehdottaa Viivi.
“Jostain tylsästä asia-aiheesta, joka edes 
etäisesti kiinnostaa mua!”, parahtaa Elsa.

- Joo, parhaani mukaan. Mä lisään tänne pari 
vitsiä vielä niin joku vois luulla että me ollaan 
oikeasti hauskoja.
[Sali nauraa herseästi Joonaksen letkautuksel-
le.]
- Ja varmaan lisäilen tänne vähän naurua, 
varsinkin tolle äsköselle vitsille, olihan se kui-
tenkin mun oma! Honhohonhonhoo! Sitten 
joku voi luulla että meillä olisi hauskaa.
- Tsihhhh! Kai myös translitteroit itse kunkin 
naurun, kysyy Viivi tirskuen Joonaksen haus-
kalle vitsille.
- Hnuuh, hnuuh, erinomainen idea!, vastaa 
Joonas toipuen remakastaan, henkeään hauk-
koen, ja käy tuumasta toimeen.

Kirjurin lisäillessä tekstimuotoista naururaitaa 
keskustelu jatkuu johonkin suuntaan.

Miffi ehdottaa: custom-made perse-ankka! 
3D-tulostettu perseankka omasta peräsuolesta. 
Elsa toteaa ettei nykyinen toimitus voi ottaa 
kunnia tuosta ankasta. Siirryttiin puhumaan 
kai toimitusvaatteesta. 

Miffi keksii jonkin toisen (luultavasti jotenkin 
peräsuoliin liittyvän) ehdotuksen, joka livah-
taa kirjurin korvista.
- … Me voidaan myös olla hankkimatta mi-
tään, toteaa Viivi ilmeisen pettyneenä ehdotus-
ten tasoon.

Keskustelu tangeerautuu Kvantti-haalarimerk-
kiin. Päätetään julistaa kisa, jossa pitää piirtää 
merkin ulkopuolelle jäävä osuus Kvantti-fan-
tista. 

Keskustelu palaa vaatestormaukseen:
Kvantti-kaulahuivi, Kvantti-Buff, Kvantti 
hawaii-paita, jossa on Kvantti-fantteja erilaisis-
sa vihjailevissa asennoissa.
Viivi keskeyttää: Ehkä jätetään tämä “hautu-
maan”

Viivin asialista on käsitelty, siirrytään muihin 
esille tulleisiin asioihin.

Alustava toimitusiltojen aikataulu, milloin 
toimitukselle sopii?
 - Kaikki on sovitettavissa, Jeesus kuoli sen 
tähden, kuittaa joku koiranleuka.
Viivi toteaa laittavansa doodlen toimitusillois-
ta.

“Onko muuta METAA?”, kysyy Viivi.
Toimitus hiljenee hämmentyneenä.
Viivi kopauttaa äkkiä nuijaa ja julistaa ko-
kouksen päättyneeksi.

Kvantin toimituksen kokous 10.9.(?)
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