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Uuden kilta-
huoneen ra-
kennustyöt ve-
nähtivät - kiltis 
nyt näkyväm-
mällä paikalla.

Raati on pohti-
nut uusia keinoja 
yhdistyksen va-
rainhankintaan.
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Meno aika chilli
Kesä on vuodenajoista ehkä 
eniten jees. Oli sitten töissä, 
opiskelemassa, tai ihan muu-
ten vain lomailemassa niin 
kesällä ulkoilmassa on jopa 
ihan hauskakin olla pitkiä 
aikoja. Kuumana kesäpäivän 
yksi parhaimmista tunteis-
ta on kylmän juotavan alas 
kurkusta kaataminen lasises-
ta astiasta, oli juoma sitten 
colaa tai olutta. Tällainen 
kylmän nautintoaineen juo-
minen tuo henkilölle kuin 
henkilölle mukavan sisäisesti 
chillin olon kesähelteessä.

Vaikka päivät ovat kuu-
mia, kannattaa yllä-
pitää sisäinen chilliys.

Sisäinen chilliys on fyysisen 
tuntemuksen lisäksi ennen 
kaikkea rauhallisuutta. Siinä 
pienten asioiden ei anneta 
vaivata päätä.  Varsinkin ne 
meistä jotka ovat töissä kesän 
ovat tietystä näkökulmasta si-
säisesti chillejä. Kun työpäivä 
on ohi, ei toivottavasti tarvit-
se huolehtia mistään töihin 
liittyvistä asioista vaan voi 
rauhassa keskittyä kesäilyyn, 

tarkoitti se kullakin ihmisellä 
sitten mitä tahansa. Lomai-
lijat voivat lomailla ja opis-
keluun keskittyvät vaikkapa 
nauttia vapaudesta muodos-
taa omat aikataulunsa.

Itse pyrin pitämään sisäisen 
chilliyteni olemalla mureh-
timatta asioista, jotka eivät 
ole vielä ajankohtaisia. Vaik-
ka tulevaisuuden asioiden 
miettiminen yömyöhään 
omassa sängyssä on mo-
nelle ihmiselle lähes rutii-
ninomainen toiminto, on 
tarpeellista yrittää karsia 
mielestään ne jutut, joihin 
ei pysty vielä vaikuttamaan.

Ensi syksy tulee olemaan 
killan ja ylioppilaskunnan 

osalta vauh-
dikas. Syksyn 
tapahtuma-
kalenterista 
löytyy nor-
maalin tyki-
tyksen lisäksi 
Tempaus, Fy-
sikerfest, kil-
lan juhlavuositapahtumia ja 
mahdollisesti jopa ulkomaan 
excursio. Syksy on työläs, pi-
menevä ja palkitseva. Työläyt-
tä ja pimeyttä ei kuitenkaan 
nyt tarvitse miettiä. Kesä on 
nyt eli ollaan kaikki villis-
ti, mutta sisäisesti chillisti!

Fyysikkokillalle perustetiin 
hiljattain Telegram-ryhmä. 
Ensimmäisen päivän jälkeen 
ryhmässä oli jo vähän yli 
sata jäsentä. Kaikki kilta-
laiset voivat liittyä vapaasti:

Fyysikkokillan kiltahuone 
muutti Otakaari 1:n ka-
tutasolle. Uusi kiltis on 
Learning Hubin vieressä 
lähellä K-ovea. kiltikseltä 
on ulkovoi otakaaren edus-
talle, mutta pääsisäänkäynti 
on sisäkautta. Ks. tarkem-
pi juttu  tästä lehdestä.

KESÄTERVEISIN, 

  HANNU

PUHEENJOHTAJALTA

L y hy t u u t i s e t
Fyysikkospeksi juhlisti 
10-vuotista taivaltaan. Juhlis-
tamiseen kuului mm. kaikkien 
viiden speksin katsominen 
nauhalta, sekä gaalatilaisuus..

Aalto-yliopisto läpäisi au-
ditoinnnin. Tämä mer-
kitsee, että ”yliopiston 
laatujärjestelmä täyttää 
korkeakoulujen laadunhal-
linnan kansalliset kriteerit 
ja vastaa eurooppalaisia pe-
riaatteita ja suosituksia”.

Fyysikkospeksi etsii 1-3 
tuottajaa vuoden 2017 
produktioon. Hakemuk-
set osoitteeseen raati@
fyysikkokilta.fi heinä-
kuun loppuun mennessä.

Tulin opiskelemaan Aal-
toon TFM-hakukohteeseen 
syksyllä 2013 ja elämäni  
muuttui huimasti. Killasta 
löysin enemmän samanhen-
kisiä ihmisiä kuin missään 
muualla ennen. Tämä johti   
siihen, että kiltatoiminta vei 
minut tiukasti syövereihinsä. 

Nyt kun en enää ole raadissa, 
on suhtautumiseni opiske-
lijaelämään muuttunut pal-
jon. Ennen otaniemielämä 
tuntui olevan kaikki kaikes-
sa, olihan se niin näkyvä osa 
elämää ja vei paljon aikaa. 

Päiviini kuului lähinnä opis-
kelua, kiltahommia ja illan-
viettoja kiltalaisten kanssa.

Jälkeenpäin vähän harmit-
taa, että elin pari vuotta niin 
syvällä kuplassa, että  esi-
merkiksi liikunta tai muut 
harrastukset jäivät melkein 
kokonaan pois. Painoa ker-
tyi parin raativuoden ai-
kana noin kymmenen ki-
loa  lisää ja  askareet, kuten 
siivoaminen, ruuanlaitto 
tai tiskaus jäivät aina pri-
oriteeteissä viimeisiksi. 

Tänä vuonna olen saanut 
opintotahtini takaisin nor-
maaliksi ja kuntoni on pa-
rantunut kivasti. Toivoisin 
että tulevaisuuden kiltatoi-
mijat onnistuisivat paremmin 
sovittamaan yliopistoelämän 
muuhun elämään.   Sitä hel-
pottanee tieto siitä, että ai-
nakin minulla raativuosien 
aikana omat tehtävät tuntui-
vat liioitellunkin vakavilta, 
ja jälkeenpäin ajatellen nii-
hin olisi voinut suhtautua 
paljon rennommin. Jännitin 
ainakin liikaa sitä, miten 
hyvin kiltalaiset ajattelevat 
minun hoitavan tehtäviäni.

Tänä vuonna tämä Kvantin 
tekeminen on ollut varsin 
opettavaista puuhaa, joten  
mikäs tässä, kunhan ei ota 

liikaa tekemistä. Kvantista 
puheenollen, tervetuloa lu-
kemaan tätä lehteä! Kysees-
sä on tällainen kesänume-
ro, ja syksyllä on tarkoitus 
julkaista vielä kaksi lehteä. 
Tämän hetken suunnitelmi-
en mukaan Kvantti IV/16 
olisi vuodenvaihteessa jul-
kaistava FK70-juhlajulkaisu.

PÄÄKIRJOITUS

Kilta ja minä

Fyysikkospeksi 2017 etsii 
myös käsikirjoittajia jo nyt. 
Käsikirjoitus alkaa tänä ke-
sänä. Katso lisätietoa 30.5. 
lähetetystä Kilta tiedottaasta.

TFM:n opintopalvelut muut-
tavat heinäkuussa T-talolle. 

SCIn uudeksi dekaaniksi 
nimitettiin Jouko Lampi-
nen.  53-vuotias Lampinen 
toimi aiemmin Tietotek-
niikan laitoksen johtajana.

Väre 15.6.2016. 

HAKU TEMPAUKSEEN SYKSYLLÄ
www.tempaus.fi | FB tempaus2016 | IG tempaus2016 | twitter tempaus2016

54



PELIT
Android-

Pelin idea: Lähetät pal-
loja kimpoilemaan ta-
voitteenasi saada tu-
hottua kaikki ruudulla 
olevat neliöt ja kolmiot. 
Jokaisen heiton jälkeen 
laatikot tulevat askeleen 
alaspäin ja ylös ilmes-
tyy lisää. Peli on ohi kun 
laatikot pääsevät alas.

Mainokset: Mainosvi-
deoita katsomalla saat 
pelissä enemmän rahaa, 
jolla voi ostaa erikokoi-
sia palloja. Lisäksi suht 
harvoin pompahtaa ko-
koruudun mainoskuvia.

Plussat: On varsin tyy-
dyttävää saada ammut-
tua pallot niin, että ne 
kimpoilevat pitkään. Ei 
vaadi nopeita refleksejä 
vaan voi pelata rauhassa.

Miinukset: Pelistä pois-
tutaan vastaamalla ”No” 
kysymykseen ”Are you 
handsome?”.  Onneksi voi 
myös rämpyttää back.

Yhteenveto: Var-
sin onnistuneesti tot-
teutettu älypeli, joka 
vaatii myös hieman, 
muttei liikaa  taitoa.

4.5/5

Dr. Driving

3.5/5

te
st
is
sä

Pelin idea: Muistatko 
kaikki ne kaistakaa-
hauspelit joissa ajetaan 
suoraan ja väistellään 
muita? Tämä ei ole on-
neksi semmoinen. Epic 
3D ajopeli, jossa toisella 
peukalolla käytät pol-
kimia ja toisella rattia.

Mainokset: Mainoksia 
tulee silloin tällöin, kun 
crashaat tai pääset maa-
liin. Osa pieniä, osa koko 
ruudun. Eivät häiritse 
oikeastaan ollenkaan.

Plussat: Eri pelimoodeja 
ja autoja aika paljon il-
maiseksi peliksi. Hyvä 
ajotuntuma ja paras-
ta driftata. Myös net-

tipeli, jossa vastustaja 
näkyy haamuautona.

Miinukset: Kestää tuhat 
vuotta että saa upgradet-
tua parempiin autoihin. 
Tätä voi tosin nopeuttaa 
rahaa maksamalla. Ohja-
us hyvin vaikeaa jos pu-
helimessa on laturi kiinni.

Yhteenveto: Hauskaa 
ajella jonkun aikaa, net-
tipeli plussaa. Ei kuiten-
kaan huvita pitkän  aikaa.

Paavo Väyrysen

presidenttipeli

Uncharted:

Fortune Hunter

 1/5

 2/5

\begin{ingressi}
Kvantti testasi  Play-kaupan ilmaisia  
Android-pelejä ja laati arvostelut neljästä eri-
tyyppisestä luomuksesta. Pelejä arvioitiin peli-
kokemuksen, mainosten ärsyttävyyden , ulko-
näön sekä mielivaltaisten  kriteerien mukaan. 
\end{ingressi}

\begin{leipäteksti}

Miinukset: Ei ole vuo-
si 2012 eikä Paavo 
meinaa vissiin hakea 
enää presidentiksi :(.

Pelin idea: Tässä seikkai-
lua ja pulmanratkontaa 
yhdistävässä ylhäältä ku-
vatussa pelissä on tarkoi-
tus liikkua kentässä niin, 
ettet kuole ansoihin. Saa-
vuta maalisoihtu käänte-
lemällä vipuja ja väistele-
mällä keihäitä matkalla.

Mainokset: Peli itses-
sään mainostaa kon-
solipeliä Uncharted 4. 
Ilmeisesti tätä mobii-
lipeliä pelaamalla voi 
saada oikeaan peliin jo-
tain lisävarusteita tms.

Plussat: Hienon nä-
köiset grafiikat ja ani-
maatiot.  Peli keskittyy 
lähinnä pulmanratkon-
taan eikä toimintaan. 
Toisaalta pelin on tämän 
takia hieman tylsä. Ta-
rinaan on panostettu.

Miinukset: Pelissä on 
keskitytty liikaa teke-
mään siitä hienon nä-
köinen. Ei siinä sinänsä 
mitään vikaa, mutta 
itse pelaaminen on aika 
yksinkertaista pulman-
ratkontaa, minkä voisi 
toteuttaa yksinkertai-
semmallakin pelillä joka 
veisi  vähemmän muistia.

Pelaaminen on melko 
tylsää jo parin levelin jäl-
keen. Ainakin alussa leve-
lien lataamiseen menee 
suurin osa ajasta ja  pe-
laaminen jää vähemmäl-
le hahmojen keskustelun 
ja tarinan painottuessa.

Yhteenveto: Tylsähkö 
peli joka ei tarjoa paljoa-
kaan uutta alun jälkeen.

Pelin idea: Jaa, en tie-
dä mitä tässä piti tehdä, 
varmaan joku muistipeli. 
Välillä saa kuulla hausko-
ja letkautuksia Paavolta. 

Mainokset: Eiköhän 
tämä peli itsessään 
ole tarpeeksi mainos. 

! Missing $ inserted... 

BBtan
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Caption this. Eräänä ke-
väisenä päivänä Kvant-
ti pyysi fukseja apuun 
mehevien skuuppien 
puutteessa. Fuksien 
ryhmät nappasivat ot-
sikoidensa tueksi myös 
aiheeseen liittyvät leh-
tikuvat. Kvantin valit-
sema voittajaskuuppi 
piikittelee nokkelasti 
opiskelijaelämän al-
koholikeskeisyydelle. 
”Opintotuen leikkaukset 
iskevät alkon myyn-
tiin - YT:t uhkaavat?”  

Kuva: Jesse  Kauppi
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”Äärifyysikot hyökkäsi-

vät tähän Helsingin ka-

tukuvan ikoniin - Fyysik-

kokilta iskujen takana?”

”That’s enough! - Illegal 

immigrants stealing our 

trash”

”Kevät tullut - Otsot he-

räävät talviunilta, katso 

kuvat!”

”Elmerin wappuheila-

vinkit <3”

Mitä sä soittelet  koko ajan 
kun mä oon tässä parin 
metrin päässä ? Saakelin 
nalle lähin sitä paitsi näille 
treffeille vaan säälistä.

Kuva: Joonas Nurmi. Toimitus on saattanut käsitellä kuvaa.

Kuva: Jannis Hessenhower

Kuva: Olli Herrala

Kuva: Einari Tuukkanen 1110



HUB

Ulos

Kuinka käyttää uutta kiltistä?
Vihdoin ja viimein rakas kiltahuoneemme on 
muuttanut uusiin tiloihin hubin Otakaaren pu-
oleiselle käytävälle. Muuttaminen on yllättävän 
raskasta ja vanhasta kiltahuoneesta luovuttiin 
raskain mielin, vaikka tiedossa olivatkin uu-
det hienot ja ikkunalliset tilat. Uusi kiltahuone 
kuitenkin mahdollistaa paljon uutta. Nimittäin 

uuden mahdollisuuden olla perseilemättä. Uu-
sia sääntöjä ja ohjeita tulee uuden tilan mukana, 
mutta ei niitä vanhojakaan saa unohtaa. Siksipä 
tähän arkikkeliin olen hupimestarin oikeudella 
koonnut uudella kiltahuoneella huomion ar-
voisia asioita. Artikkelista on myös toivottavasti 
apua, kun etsit jotain uudelta kiltahuoneelta.

Tyhjät lasiset limupullot 
koriin tiskikaappiin.

WC

Postilaatikko, 
johon 

vaksit voivat laittaa kil-

tikselle tulevan postin.

Kiltahuoneen 

k i r j a l l i s u u s 

löytyy tästä 

k a a p p i s t a .

Hottiksen toiveboxi. Jos sinulla on 
idea, toive tai palautetta niin lai-
ta laatikkoon. Erityisesti, jos sinul-
la on uudesta kiltahuoneesta jotain 
asiaa, on laatikko hyvä tapa laittaa 
anonyymiä ehdotusta ja palautetta.

Jääkaappitilaa on vähemmän kuin van-
halla kiltahuoneella, vaikka pakastin ti-
laa lienee hieman enemmän. Ethän siis 
jätä omia juttujasi lojumaan jääkaappi-
in turhan pitkäksi aikaa tai ainakin laita 
lappu päälle, ettei aktiivinen kiltalainen 
heitä niitä pois muiden asioiden tieltä.

Omasta ulko-ovesta on paljon iloa, mutta se tuo myös 
vastuuta. Olkaahan siis huolellisia oven kanssa, sillä se 
ei halua mennä lukkoon kovin helposti. Tähän oveen ei 
saada avaimia, mutta sisään pääsee soittamalla  ovike-
lloa ja toivomalla, että joku on kiltahuoneella. Jos ei 
ole niin, ei hätää vieressä on kuitenkin myös HUBin 
K-ovi, josta pääsee ainakin käytävälle kiltiksen eteen.

Ikkunatkin ovat uutta luksusta. 
Tarjoavat valoa ja ilmaa, mutta 
nekin on muistettava sulkea kun 
viimeinen lähtee kiltahuoneelta.

Koska keittiössä ei ole palohälytintä ja se on 

iso ja hieno, voidaan uuden kiltahuoneen keit-

tiötä oikeasti käyttää. Tämä vaatii kuitenkin kil-

talaisiltakin pelisilmää. Mikäli keittiön käytöstä 

seuraa tiskaamattomia paistinpannuja ja kat-

tiloita ja likaisia peltejä, jotka lojuvat missä sat-

tuu, voi olla, että helvetin vihanen hupimestari 

kieltää keittiön käytön. Nyt meillä on oikeasti 

hieno keittiö, joten pidetään siitä hyvää huolta.

Kahvikupit. Jokaisen hupimestarin painajainen. 
Miten tämä voi olla niin saakelin hankalaa niin 
monille? Kuvittelisi, että tässä killassa olisi aivo-
työskentelyyn kykeneviä ihmisiä. Näin ei ilmeis-
esti ole, kun asia koskee likaisia kuppeja. Käydään 
tässä nyt sitten huolellisesti läpi, miten toimitaan, 
kun on se likainen kahvikuppi kädessä. Tiskikone 
voi olla neljässä eri tilassa: käynnissä, tyhjä, sis-
ältää likaisia astioita tai sisältää puhtaita astioita. 

• Kone on tyhjä: No laita se kuppi sinne konee-
seen. Ja TAKAOSAAN urpo.

• Koneessa on likaisia: Laita se kuppi sinne 
koneeseen.

• Konessa on puhtaita: Tyhjennä kone ja katso 
kohta “Kone on tyhjä”.

• Kone on käynnissä: Tiskaa käsin, äläkä jätä 
muiden riesaksi tiskipöydälle. Jos kuitenkin 
olet laiska saamaton kana-aivo, voit harkita 
jättäväsi, sen myös tiskikoneen päälle pöy-
dälle.

Askartelukaappi on hieman 
hankalan muotoinen, joten on er-
ityisen tärkää, että sen sisältö pi-
detään järjestyksessä, jotta sieltä 
on mahdollista löytää mitään.

Kaipaatko lisää mai-toa tai kahvia? Pyydä joltakulta hottislai-selta, äläkä ota itse.

Tenttiarkistolaatikko.

Tiskialtaasta:  “Täytän kupin vedellä ja laitan tänne tiskialtaaseen” -ei ole tiskaa-mista. Jos on aikaa täyttää se vedellä, on myös aikaa suihkauttaa se yksi fairy-tippa sinne ja heiluttaa tiskiharjaa siellä kupissa se vaadittavat 10 sekuntia. Mikään ei ole ällöttävämpää kuin kaivaa niitä homeisia kahvikuppeja sieltä tiskialtaasta. Lisäksi ne kupit siellä altaan pohjalla haittaavat muiden astioiden tiskaamista. Älkää hel-vetti jättäkö mitään koskaan tiskaamat-ta sinne tiskialtaaseen toisten riesaksi.

Siivouskaappi, jon-
ka sisällä on myös 
e n s i a p u k a a p p i .

Haluat ehkä kurkata tähän upeaan kaappiin.

Ei ole hupimestarin, eikä HOTtiksen te-

htävä siivota kiltalaisten sotkuja vaan 

kiltalaisten tulisi siivota itse.  Näinpä 

tiskausohjeet otettiin mukaan vanhal-

ta kiltahuoneelta. Niihin kannattaa tu-

tustua, vaikka luulisitkin olevasi maail-

man paras tiskaaja. Et ole kuitenkaan.

Tyhjät pullot ja tölkit. Kaikki 
muu patsi lasiset limupullot

Lautapelit. Pidetään tämä sisitinä. Lee-vi näki paljon vaivaa kaapin järjestelyyn.

Uusi riippu on täällä. 

O
pi

sk
el

uh
uo

ne

Keittiö Olohuone
Uusi Ankea

Eteinen

Eteinen
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Kevään tullessa ulkona 
liikkuminen houkutte-
leen paljon enemmän 
kuin kuntosalilla hikoilu. 
Lenkkeily on hauskaa, 
mutta saattaa hetken 
jälkeen alkaa kyllästyttä-
mään. Suunnistusta pys-
tyy harrastelemaan ai-
van samalla tavalla kuin 
lenkkeilyä tai kuntosalilla 
käymistä, mutta tylsän 
ja joskus yksitoikkoisen 
treenin sijaan aika kuluu 
nopeasti ja kunto nousee 
kuin yllättäen, kun kädes-
sä on kartta ja päämäärä 
on aina seuraava rasti. 

Suunnistus on lajina mie-
lenkiintoinen, monipuo-
linen ja haastava. Suun-
nistuksessa karttaan 
on merkitty rata, jossa 
on lähtö, rastipisteitä ja 
maali. Tavoitteena on 
kiertää rastit mahdolli-
simman nopeasti nume-
rojärjestyksessä. Metsäs-
sä juoksu ja kartan luku 
samanaikaisesti kehittää 
toki kestävyyttä, mutta 
siitä on muitakin hyötyjä. 

Kunnon lisäksi suunnis-
tuksessa ratkaisee nimit-
täin reitinvalinnat ja itse 
rastien nopea löytämi-
nen. Aivot saavat monia 
virikkeitä, ja suunnistaes-
sa onkin tärkeää pystyä 
ajattelemaan selvästi 
vaikka kroppa olisi fyysi-
sesti aivan poikki. Lisäksi 
ketteryys ja keskivartalon 
hallinta parantuvat, kun 
tasaisen asfaltin sijaan 
juostaan vaihtelevalla 
pohjalla. 

Suunnistus on myös te-
hokas keino lievittää 
stressiä. Metsä on ym-
päristönä rauhoittava, ja 
suunnistaessa ajattelee 
vain karttaa ja maas-
toa, ei kouluprojekteja 
tai muita huolenaiheita. 
Näin ainakin pitäisi olla 
– joskus taas  ajatukset 
harhailevat ja tulokse-
na on pummi, eli virhe 
tai pieni eksyminen, 
eikä yhtäkkiä tiedäkään 
minkä kumpareen pääl-
lä seisoo tai missä rasti 
on. Toisaalta juuri nämä 
pummit tekevät lajista 
erityisen koukuttavan: 
suorituksesta löytyy aina 
jotain parannettavaa. 
Vastapainona virheille on 
nuo ihanat onnistumiset. 
Kun reitinvalinta osuu 
kohdilleen ja rasti löytyy 
suoraan ilman minkään-
laista hapuilua, tunne on 
mieletön. 

Itseäni kiehtoo suunnis-
tuksessa sen vaihtele-
vuus ja arvaamattomuus. 
Aloitin suunnistus-har-
rastuksen vuonna 2000, 
enkä ole luultavasti kos-
kaan juossut täysin sa-
maa rastiväliä. Suunnis-
tuksessa saa myös hyvää 
extremeurheilua – on 
tavallaan ihan mahtavaa 
rämpiä suossa, kaatua 
väsymyksestä mutaiseen 
maahan ja lopulta tuulet-
taa selviytyjänä maalissa. 

Kartan ja maaston hah-
moituskyky ja loogiset 
reitinvalinnat korreloivat 
oman empiirisen tutki-
mukseni mukaan vahvas-
ti matemaattisiin kykyi-
hin. Tämän takia etenkin 
Fyysikkokiltalaiset voi-
sivat olla potentiaalisia 
suunnistajia. Vuoden 
alussa päätinkin lähteä 
kyselemään, jos killasta 
löytyisi innokkaita tyyp-
pejä suunnistamaan ja 
treenaamaan yhteistä ta-
voitetta, Jukolaa, varten. 

Jukola on suurviesti joka 
järjestetään Suomes-
sa joka vuosi kesäkuun 
puolivälissä. Jukolassa 
on seitsemän suunnis-
tusosuutta, pituuksiltaan 
8-16 km. Osuudet juos-
taan läpi yön yksi kerral-
laan. Jukolaan kerääntyy 
vuosittain kymmeniä 
tuhansia suunnistajia 
harrastelijoista huippu-
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suunnistajiin. Killan Ju-
kola-porukan kanssa 
olemme treenanneet 
kevään mittaan kerran 
viikossa, aluksi lenkkeil-
len ja kevään tullen myös 
kuntorasteilla käyden. 
Yhteinen tavoite moti-
voi kaikkia liikkumaan ja 
kehittämään kuntoaan. 
Nyt Jukola onkin jo ihan 
ovella!

Tavoitteenani on, että 
ensi keväänä saataisiin 
Jukola-projektista koko 
killan laajuinen juttu. Oli-
si mahtavaa, jos vuoden 
2017 Jukolaan saataisiin 
kerättyä killasta useampi 

joukkue! Jos suunnistus-
jalka alkoi vipattamaan, 
tsekkaa lisäinfoa pääkau-
punkiseudun kuntorasti-
aikatauluista nettisivulta 
www.suunnistavauusimaa.fi. 
Kuntorasteilla on tarjol-
la eri pituisia ja tasoisia 
suunnistusratoja, ja mat-
kaan voi lähteä vapaasti 
yleensä klo 17-19 välillä. 
Kartta maksaa yleensä 
5-10 €, ja ajanottoa var-
ten on vuokrattavissa 
Emit-kortteja muutamal-
la eurolla. Lisäksi mukana 
kannattaa olla kompassi. 
Jos tarvitset neuvoja har-
rastuksen aloittamiseen 
tai sinulla on muita lajiin 

liittyviä kysymyksiä, ny-
käise minua hihasta kun 
nähdään niin autan mie-
lelläni. Toivottavasti tör-
mäillään rasteilla!

Petra Huttunen

SUUNNISTUS
LAJI JOKAISELLE (FYSSALAISELLE)
 

You are at (10,0) heading 
towards the checkpoint 
at (0,10). You can run 3 
m/s on a path (dashed 
black line) and 2 m/s in 
the forest (white). Every 
time you cross a contour 

line (brown), it costs you 
1 s. One square is 10 m 
wide. What is the equa-
tion for the fastest way 
to the checkpoint? The 
two contour lines are 
origo-centered circles.

 
P R O B L E M

 
Please, send your solution to 
fk-kvantti@fyysikkokilta.fi. 
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S C I - P R O J E K T I
M I T Ä L O P U L T A S A A T I I N A I K A A N ?

Tämä juttu on jatkoa viime Kvantin jutul-

le,  jossa alettiin seuraamaan kurssin etene-

mistä. Tänään minulle ilmestyi Oodiin 10 

noppaa lisää. Kurssi on siis suoritettu ja 

fiiliksissä päällimmäisenä on lähinnä, että 

onneksi tällaista ei ole enempää. Vasem-

malla kuva reittiopasdemostamme, jota 

esittelimme kurssin Grande Finalessa. Mie-

lestäni reittioppaasta luomamme demot 

esittelivät mahdollisen tuotteemme toimin-

taa hyvin. Koodaustunteja niihin käytetty-

kin, mutta ei minkään demomme toiminta 

ollut vielä lähelläkään oikeaa tuotetta. 

Epic quadrocopteri. Toimituksen mieleen ei jäänyt, mitä tällä tehtiin, mutta vaikutti siltä, että rakenteluun oli tunteja kulunut. Ständillä oli siisti video, joka oli kuvattu kopteriin kiin-nitetyllä kameralla. Ilmakuvaa amfin yltä!

Gamifying Guavas -ryhmän teemana 

oli työelämän pelillistäminen. Pelillistä-

minen on nykyään tosi in. Ryhmällä oli 

demo pelistä, jossa pystyi liikkumaan 

ja toimimaan sitä mukaa, kun teki töis-

sä hommia. Plussaa useista näytöistä.

Erään ryhmän sovellus toimi nuk-
kumaan ryhtymisen helpottaja-
na. Alakulmassa ryhmän posteri.

Virtuaalisia lomakokemuksia palmun alla?

Tässä toinen näyte elektoriikkarakentelus-

ta. Slurpin ideana on muki, joka varmistaa 

sen, että ikäihmiset juovat tarpeeksi vettä.

Kurssiin meni motivaatio oikeastaan lop-pupuolella koko ryhmällämme selkeästi.
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Olin lähettänyt hake-
muksen Fortumille kol-
meen eri tehtävään. 
Summer Trainee Data 
Analyst -paikka kuulosti 
näin systisläiselle omim-
malta. Tehtävän kuvaus 
oli englanniksi, mutta 
haastattelukutsu tuli 
suomeksi. Miinusta sii-
tä, että en tiennyt millä 
kielellä haastattelu on.

Haastatteluun lähtiessä 
minulla ei tietystikään 
ollut juurikaan muistiku-
via siitä, millainen paik-
ka tarkalleen ottaen on 
kyseessä. Onneksi olin 
ottanut screenshotin 
tehtävänkuvauksesta sil-
loin, kun ilmoitus oli vie-
lä netissä (pro tip!). Kei-
laniemessä oli hankala 
löytää oikeaan taloon. 
Löysin lopulta paikal-
le aivan muutama mi-
nuutti ennen yhdeksää.

Kvantti esittää

T yöhaas t a t t e l u t
OHJAUS: EI-keksitty Mitään-Hauskaa   PÄÄOSISSA: #panostus

Työhaastattelut ovat varsin jänniä paik-
koja kokeneemmallekin konkarille. On-
han se tietysti tilanne, joka voi vaikut-
taa hyvin merkittävästi loppuelämään.  
Sitä haluaisi antaa hyvän vaikutelman 
itsestään ja osaamisestaan. Kvantti ei 
kuitenkaan tyytynyt alistumaan maail-
maa pyörittävien pomojen arvostelta-
vaksi, vaan kaappasi tilanteesta vallan 
itselleen arvostelemalla työhaastattelut.

Haastattelijoita oli kaksi 
ja haastattelu oli suo-
meksi. Menimme pie-
neen kokoushuonee-
seen, jossa haastattelu 
alkoi työtehtävän ja 
Fortumin kyseisen ryh-
män esittelyllä. Koitin 
esittää kysymyksiä aina 
kun oli mahdollisuus, 
jotta vaikuttaisin fiksul-
ta. Miinusta siitä että mi-
nulta ei kysytty mitään 
klassisia kysymyksiä, ku-
ten “miksi sinut pitäisi 
valita tähän työhön?”.

Lopuksi minulle annet-
tiin pari tehtävää. Piti 
selittää, miten laatisin 
mallin sähkönkulutuk-
sen ennustamiselle. En 
onnistunut mielestäni 
kovinkaan hyvin. Lopul-
ta parin viikon päästä 
soitettiin, että työ oli 
mennyt jollekin toiselle. 
Ei oikeastaan harmitta-
nut, sillä mielestäni en 
ollut silloin vielä tar-
peeksi pätevä työhön.
 

Tulin haastatteluun pari 
minuuttia myöhässä, 
kun menin ensin väärään 
kerrokseen. Miinusta sii-
tä, että T-talossa on 3 
kerrosta. Haastattelu oli 
kahdestaan ryhmän ve-
täjän kanssa, joka kyseli 
opiskeluistani. Hän esit-
teli ASP:tä (Answer Set 
Programming), joka oli 
minulle mullistava asia. 
Miinusta siitä, että ei 
taaskaan kysytty mitään 
perinteisiä kysymyksiä. 
Puitteet eivät olleet eri-
tyisen hienot eikä haas-
tattelutilanne oli ehkä 
vähän liiankin arkinen.

Tulin haastatteluun vää-
rään aikaan. Sovittiin 
sitten uusi aika parin 
tunnin päästä. Paikalla 
oli ryhmän proffa sekä 
kaksi muuta työnteki-
jää. Pukeutuminen oli 
varsin kasuaalia. He 
esittelivät työtään ja 
kyselivät opinnoista. 
Taaskaan ei mitään pe-
rinteisiä kysymyksiä, 
mikä kaikkia vaivaa? 
Hommat vaikuttivat 
mielenkiintoisilta ja pro-
fessorin mielestä minä 
vaikutin asiani osaaval-
ta tyypiltä. Sain lopul-
ta tämän työpaikan.

Tietotekniikan laitok-
sen kesätyöt tuntuvat 
olevan fyssalaisille tun-
temattomia. Itsekin 
kuulin paikasta, kun 
tyttöystävä vinkkasi. 
Monissa laitoksen pai-
koissa vaikuttaisi ole-
van matemaattinen 
ajattelukyky tärkeintä.

Fortum - analyytikko
Tietotekniikan laitos - 
Boolean Satisfiability

Tietotekniikan laitos -
Computational 
Systems Biology
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Fyysikkokilta täyttää 
ensi vuonna seitse-
mänkymmentä vuot-
ta, minkä juhlistami-
seksi kilta on muun 
muassa laatimassa 
historiansa ensim-
mäistä historiaa*. 
Tämän noin 200-si-
vuisen historiate-
oksen leipätekstin 
tuottaa filosofian toh-
tori Juha Kotakallio. 
Teosta värittää lisäk-
si killan historiatoi-
mikunnan koostama 
valokuvakokoelma 
ja joukko toimikun-
nan kokoamia liit-
teitä yksittäisistä 
fyysikkokiltalaisia 
koskettaneista asiois-
ta – alumni, mikäli 
luet tämän ja sinulla 
on valokuvia opiske-
luajoiltasi, historia-
toimikunta arvostaa 
yhteydenottoasi, his-
toria at fyysikkokil-
ta piste fi. Teokseen 
päätyvät kuvat va-
litaan lopullisesti 
alkusyksystä 2016.

Historiateoksen liit-
teiden tarkoitus on 
kertoa jostain koko-
naisuuden kannalta 
pienestä – mutta mie-
lenkiintoisesta – yk-
sityiskohdasta, kuten 

fysiikan opinnot aloit-
taneiden tai valmis-
tuneiden määrästä 
kautta aikain. Joukos-
sa on myös huumori-
pitoisempia liitteitä, 
kuten esimerkiksi 
fyysikkofuksien ja 
kemistiphuksien vä-
lisen perinteisen lu-
misodan voittaja kul-
takin vuodelta. Itse 
päädyin tutki-
maan raativir-
kasiirtymiä, eli 
siirtymiä halli-
tustehtävästä 
toiseen killan 
hallituksessa, 
eli raadissa.

Vuoteen 2016 
mennessä kil-
lan raadissa 
yhteensä 425 
kiltalaista on 
toiminut yh-
teensä 543 
raativirassa, 
eli valtaosa 
r a a t i l a i s i s t a 
on toiminut 
raadissa vain 
yhden vuoden ajan. 
Historiamme  aikana 
tasan sata raatilaista 
on niin sanotusti tup-
lannut, eli toiminut 
raadissa useampana 
vuonna**. Alla ole-
vassa kuvassa on esi-

tettynä kaikki raati-
virkasiirtymät kautta 
aikain. Kuten kuvas-
ta nähdään, ylivoi-
maisesti yleisin siir-
tymä on jatkaa mistä 
tahansa virasta pu-
heenjohtajaksi ja toi-
seksi yleisin siirtymä 
on tuplata omassa vi-
rassaan. Ainakin näin 
2000-luvulla aloitta-

neelle ja 2010-luvulla 
killassa aktiiviselle 
näistä jälkimmäinen 
tuli hieman yllätykse-
nä, ja kertoo osaltaan 
siitä, miten killan 
toiminta on muuttu-
nut aikojen kuluessa, 
muun muassa jäsen-
määrän kasvaessa 
alkuaikojen jälkeen.

N y k y - f y y s i ko l l e 
huomattavasti tu-
tumpi kuvaaja saa-
daan, kun tarkas-
tellaan vain vuoden 
1987 jälkeisiä 30 
raatia. Nyt lähes 
kaikki puheenjoh-
tajat ovat vähintään 
toisen vuoden raati-
laisia, ja omassa vi-
rassaan tuplaaminen 
on erittäin harvinais-
ta. Toinen nykyaika-
na havaittava merkit-
tävä tuplaamiskohde 
on jatkaa toinen vuo-
si raadissa isäntänä 
tai emäntänä sisä-
jaoksessa. Toisaalta, 
niin nykyään kuten 
ennen, ylivoimaises-
ti suosituin raativir-
ka tuplaamiseen on 
aloittaa sihteerinä ja 
jatkaa siitä joko pu-
heenjohtajaksi; ennen 
suosittiin myös jat-
kamista killan fuksi-
kapteenina, nykyään 
toiseksi suosituin tup-
laamisvirka on ulko-
jaoksessa. Kaikkiaan 
noin kolmannes kai-
kista sihteereistä on 
tuplannut raadissa.

Kuva 2: Raativir-
kasiirtymät vuoden 
1987 jälkeen. Kuten 
kuvassa 1, kunkin 
ympyrän pinta-ala on 
verrannollinen viras-
sa olleiden raatilais-
ten määrään ja kun-
kin nuolen paksuus 
virasta toiseen siir-
tyneiden raatilaisten 
määrään kalenteri-
vuotta kohden. Pois-
lukien hupimestarit, 
kaikki sellaiset nuo-
let, joiden paino olisi 
vain 1 raatilainen on 
jätetty piirtämättä.

Kuten matemaat-
tisempi fyysikko 
varmaan huomasi, 
raativirkasiirtymä-
kuvaajissa on pohjim-
miltaan kyse Marko-
vin ketjuista. Kunkin 
raatilaisen kohdalla 
heidän tulevaisuu-
tensa oletetaan riip-
puvan vain heidän 
nykyisestä virastaan. 
Tämänkaltainen vi-
sualisointi saadaan 
aikaan laskemalla 

raativirkasiirtymien 
Markovin matriisi, eli 
matriisi, jonka kukin 
alkio (i, j) kuvaa sitä 
kuinka monta kertaa 
virasta i on jatkettu 
virkaan j, mikä saa-
daan verrattain suo-
raviivaisesti relaatio-
tietokantakyselyillä 
kaikkien aikojen raa-
tiaineistosta. Ihan 
suoraan tätä ei voi 
kuitenkaan raativir-
kojen nimien perus-
teella suorittaa, koska 
raativirkojen nimet 
ovat hieman eläneet 
kuluneiden kohta 70 
vuoden aikana. Tätä 
varten muodostin en-
sin kaikista koskaan 
esiintyneistä raati-
virkojen nimistä 12 
ekvivalenssiluokkaa: 
fuksikapteeni, hyvin-
vointivastaava, muu 
raatilainen, opinto-
vastaava, puheenjoh-
taja, rahastonhoita-
ja, sihteeri, sisäjaos, 
tiedottaja, ulkojaos, 
urheiluvastaava ja 
varapuheenjohtaja.

PS. Pahoittelut 
molemmille vara-
puheenjohtaj i l le 
ja sille yhdelle al-
kuaikojen urheilu-
vastaavalle, joita ei 
näytetä tuossa säh-
köisessä versiossa 

kaikkien raatilaisten 
kuvaajasta. Tietääk-
seni kukaan teistä ei 
koskaan jatkanut mi-
hinkään muuhun vir-
kaan, ja kaikki olitte 
ensimmäistä ja ainoaa 
vuottanne raadissa.

* Historiikki on 
suppea yleisesitys 
menneestä; historia 
puolestaan on tätä 
laajempi, usein läh-
deviitteellinen, teos 
menneestä. Myös kir-
joitusasua historiate-
os näkee käytettävän.

** Lisäksi kahdeksan 
raatilaista on triplan-
nut ja yksi raatilai-
nen quadruplannut!

puheen-
johtaja

muu

fuksi-
kapteeni

opinto-
vastaava 

sihteeri

ulkojaos

sisäjaos

rahaston-
hoitaja

tiedottaja

puheen-
johtaja

hyvinvointi-
vastaava

fuksi-
kapteeni

opinto-
vastaava sihteeri

ulkojaos

sisäjaos

rahaston-
hoitaja

tiedottaja

Kuva 1: Raativir-
kasiirtymät kautta 
aikain. Kunkin ym-
pyrän pinta-ala on 
verrannollinen vi-
rassa olleiden raati-
laisten määrään ja 
kunkin nuolen pak-

suus virasta toiseen 
siirtyneiden raati-
laisten määrään ka-
lenterivuotta koh-
den. Kaikki sellaiset 
nuolet, joiden paino 
olisi 1 raatilainen on 
jätetty piirtämättä.

stokastisena prosessinaSNAKEPAKE HISTORIATEOKSEEN:

Fyysikkokillan raati
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Toukokuun neljäs päi-
vä armon vuonna 2016 
valkeni Otaniemessä 
kuin mikä tahansa muu 
keskiviikko. Linnut lau-
lelivat pesimispuuhissa 
Jämeräntaipaleen var-
rella ja aurinko paistoi 
kirkkaana pilvettömäl-
tä taivaalta suoden 
lämpöä ja valoa Wa-
pusta toipuvien teek-
kareiden elämään. Jo 
ennen Wappua alka-
nut lämmin säätyyppi 
ei näyttänyt muuttumi-
sen merkkejä, mutta 
tässä vaiheessa vain 
harva osasi odottaa, 
mitä aurinkoinen sää 
yhdistettynä lämpimän 
ilmamassan alueeseen 
toisi tullessaan. 

Jo vuosien ajan osalla 
fyysikoista on ollut ta-
pana juhlistaa kevättä 
ja alkavaa kesää viettä-
mällä päivää ulkona hy-
vässä säässä ystävien ja 
hyvän juoman parissa. 
Toisin kuin yleensä ke-
vättapahtumissa, joissa 
päivä on määrätty etu-
käteen ja sää on mitä 
sattuu, tässä tapahtu-
massa sää on valittu, 
mutta päivä on mitä 
sattuu. Täksi maagisek-
si sään määrittelyksi 
on fyysikkomaiseen 
tapaan valittu vankku-
maton rajapyykki: kun 
lämpötila on 20 astetta 

Celsiusta tai enemmän 
Helsinki -Vantaan lento-
asemalla. Kun Ilmatie-
teen laitos ilmoittaa si-
vuillaan, että elohopea 
on kyseisessä paikassa 
hivuttautunut rajan ylit-
se, kiiruhtavat ihmiset 
hakemaan itselleen 
viinilaatikon ja siirtyvät 
ulkotiloihin nauttimaan 
tämän antimista. Tästä 
juontuu myös tapahtu-
man nimi: tönkkäpäivä.

Kun toukokuun neljäs 
eteni kohti puoltapäi-
vää ihmisten huomio 
alkoi kiinnittyä hälyttä-
vällä tavalla nousevaan 
lämpötilaan. Aikaisem-
pien päivien ennusteet 
olivat lupailleet 20°C 
hätyytteleviä lukemia, 
ja muutamat olivat jo 
hermostuneesti tark-
kailleet kiltahuoneen 
tietokoneella Ilmatie-
teen laitoksen sivuja. 
Kellon lyödessä 12.37 
kuultiin ensimmäi-
set ”Tönkkävaara!” 
 parahdukset. Helsinki-
Vantaan lämpömitta-
ri oli tällöin kivunnut 
näyttämään 18,3°C ja 
lämpötilan gradient-
ti oli puolen päivän 
aikoihin jyrkkä. Aikai-
sempien päivien läm-
pötiladatan perusteel-
la tiedettiin, että päivän 
korkeimmat lämpötilat 
saavutettiin yleensä 

Kaikki eivät kuiten-
kaan olleet yhtä odot-
tavaisia. Eräs, jo useat 
tönkkäpäivät nähnyt ja 
kokenut 2008  vuoden 
fuksi virkkoi kiltahuo-
neen sohvan nurkasta, 
että ei olisi ensimmäi-
nen kerta kun läm-
pötila vain käväisee 
lähellä 20 astetta vain 
painuakseen takaisin 
alas palaamatta lähel-
lekään samoja lukemia 
useaan viikkoon. Van-
han ja viisaan puheissa 
saattoi olla totuuden 
hiven. Edellisenä vuon-
na tönkkäpäivä oli ollut 
kesäkuun puolella ja 
nyt oli vasta toukokuun 
neljäs päivä. Olisiko 
vuosi sittenkin vielä 
liian nuori tönkkäpäi-
välle? Hetken näyttikin 

siltä, kuin lämpömittari 
olisi vain kiusaamassa 
fyysikoita lämpötilan 
poukkoillessa 19 ja 20 
asteen väliä. Jotkut fyy-
sikot olivat jopa valmii-
ta aloittamaan hinauk-
sen aiheesta olisiko 
rajan oltava 20,1 astet-
ta, koska 20,0 voi olla 
ylöspäin pyöristys eikä 
oikea 20 asteen ylitys.

Lämpötila jäi peräti 
tunniksi sahaamaan 19 
ja 20 asteen väliin tätä 
haamurajaa kuitenkaan 
saavuttamatta. Vih-
doin, tunnin piinallisen 
odottamisen jälkeen 
se kuitenkin tapahtui. 
20 asteen raja meni 
rikki kerta rysäyksel-
lä, kun lämpötila nou-
si 19,9 asteesta 20,7 

kymmenen minuutin 
aikavälillä. Koko päivän 
jatkunut epävarmuus 
tulevasta pääsi vihdoin 
laukeamaan, kun ra-
sauttivat viinitönkkien 
hanat esille pahveista 
ja siirtyivät ulos naut-
timaan kukin omasta 
käyneestä rypäleme-
hustaan.
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vasta kolmen aikoihin 
iltapäivällä, joten tönk-
kävaara oli kuin olikin 
todellinen. Tästä alkoi 
lämpömittarin tiivis 
seuraaminen, kun ihmi-
set odottivat henkeään 
pidätellen olisiko tä-
nään se päivä. 

Päivän edetessä läm-
pötila jatkoi tasaista 
nousemistaan. Ensin 
lämpötila kohosi näyt-
tämään 18,7°C sitten 
lukema kohosi 19,2 
asteeseen. Tunti en-
simmäisten tönkkä-
vaarahuutojen jälkeen 
elämä Fyysikkokillan 
kiltahuoneella pysäh-
tyi, koska lämpötila 
kohosi jo peräti 19,9 
asteeseen. Minuutit ku-
luivat tuskallisen hitaas-
ti. Lämpötila mitataan 
Helsinki -Vantaalla 10 
minuutin välein, mutta 
lukeman päivittymi-
nen nettisivuille kestää 
muutaman minuutin. 
Kiltahuoneen täydelli-
sen hiljaisuuden rikkoi 
vain F5  näppäimen hil-
jainen valitus ihmisten 
päivittäessä sivuja uu-
simman tiedon toivos-
sa. Joskus joku tönkkä-
vaaran yllättämä kyseli 
matkaseuraa Tapiolan 
Alkoon ja viinisuosituk-
sia, jos 20 asteen raja 
menisi rikki.
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”KILTIKSELLÄ ON PIMEÄÄ JA VERHOJA EI OO 
AVATTU. KENEN HOMMA SE ON YLEENSÄ OLLU?”


