


Onnittelemme 70-vuotiasta 
Fyysikkokiltaa!
”Olen äärimmäisen ylpeä voidessani sanoa olevani Fyysikko.” 
Sami Ensio, Perustaja ja toimitusjohtaja, Innofactor Oyja
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Lähetä avoin hakemus:
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Vuosi 2016 on tämän palstan kirjoitushetkellä 

päättymäisillään, ja monella henkilöllä on jo 

nälkäiset saalistajan katseet suunnattuna tule-

vaan vuoteen. Vuoden 2017 ensimmäinen 

kliimaksi saavutetaan keväällä Fuusiossa, kun 

killan 70-vuotisjuhlavuosi huipentuu. Toin-

en kliimaksi nähtäneen syksyllä, kun killan 

ehdottomasti siistein juttu eli Fyysikkospeksi 

palaa mielet puhaltavaan loistoonsa kahden 

vuoden tauon jälkeen.

Toiminnan määrä ensi vuonna on täten taas 

kasvamaan päin, mikä on osaltaan hyvä ja 

osaltaan huono asia. Täydellisyyden ja parem-

muuden tavoittelu on varsin yleinen omi-

naisuus TFM-opiskelijoilla, joten omien ja 

muiden rajojen tuntemukseen olisikin syytä 

kiinnittää paljon huomiota niin juhlavuo-

den, kuin speksinkin järjestämisessä. Kaikkea 

ei välttämättä aina tarvitse tehdä paremmin 

kuin aikaisemmin. Tämän toivottavasti ym-

märtävät raadin lisäksi niin juhlavuositoimi-

kunta, kuin speksi tuottajineen.

Oma puhisvuosi on nyt ohi. On ollut harvi-

naista herkkua päästä näin nuorena johtamaan 

tämän kokoluokan organisaatiota. Kokemuk-

sena vuosi oli äärimmäisen opettavainen ja 

palkitseva. Olen ollut opiskeluajastani enem-

män aikaa killan raadissa kuin en raadissa, 

joten edessä on varsin mukavaa totuttelua 

”siviilielämään”. Liikuntaa ajattelin harrastella 

enemmän, sillä maha on kahden raativuoden 

ansiosta päässyt vähän lörähtämään.

Miepä kiitän ja kuittaan. Kiitos tästä vuodesta, 

se oli ikimuistoinen!

Terveisin Hannu

Ps. Käytän nyt tulevan vuoden ensimmäisen 

puhispalstan perinteiset latteudet tässä, jotta 

uusi puheenjohtaja Leo ei pääsisi niin helpo-

lla: raadilla on ollut paljon töitä, raadilla on 

kuitenkin mennyt hyvin, toimihenkilöt on vai-

hdettu ja kiltavuosi on lähtenyt käyntiin ihan 

hyvin, juhlavuosi ja Fuusio työllistävät, töitä 

on vielä paljon, ei polteta itseämme loppuun, 

pidetään itsestämme ja toisistamme huolta.
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Tämä on vuoden 2016 
viimeinen Kvantti.

On tässä 16 sivua.

Tässä on jonkin verran 
matikkaa koska se on 

välillä kivaa.

Tässä on näkyy myös 
taiteellinen lahjakkuus.

Tässä on myös vähän 
“tutkimusta” niinkuin 

monesti Kvantissa.

ASCII-muodossa tämä ei 
olisi hirmu kivaa luet-

tavaa.

Tässä ei ole mitään sisäl-
lysluetteloa.

Kyllä tätä mielummin lu-
kee kuin selkäänsä ottaa.

Kiitos lukijoille.

Kvantti jatkaa toimint-
aansa ensi vuonna.

Pitääkää silmänne avoin-
na myös mahdollisesti 

tuleville lukijakyselyille.

Minion Pro on ihan ok.
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 NÄIN TEET  
  KULTAISEN LEIKKAUKSEN  
      HARPILLA  JA  VIIVAIMELLA

A B

A B

A B
C

pq

A BP

Ota jana AB. Jos sinulla 
ei ole janaa, voit pal-
kata jonkun piirtämään 
sen aika halvalla. Jat-
ka janaa sen verran...

...että saat tehtyä pistee-
seen B suoran, joka leikka 
AB:n suorassa kulmassa.

Etsi  harpilla AB:n keski-
piste C (tämä on triviaali 
vaihe joka skipattiin täs-
sä) ja siirrä se tekemäl-
lesi suoralle pisteeksi D.

D

D

Piirrä jana AD ja siirrä 
DB sille janaksi DQ. Nyt 
siirrä jana AQ janaksi AP, 
ja huomaat* että P ja-
kaa janan AB kultaisen 
leikkauksen suhteessa eli

Q

*

*Todista tähän, että esitetty prosedyyri todella tuottaa kultaisen leikkauksen.

Piirrä säännöllinen n-kulmio käyttäen vain harppia ja viivainta, kun 
a) n = 3  b) n = 4   c) n = 6  d) n = 8 e) n = 5 (vaikea)

BONUS: Piirrä jokin kulma α ja jaa se kolmeen yhtäsuureen osaan (eli 
α/3).  Vaihtoehtoisesti todista että se ei ole mahdollista yleiselle α.
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Jottei totuus unohtuisi:   

Vuosien 2000-2001 päätoimittaja Eeva-Riitta Havukainen toteaa 
vuoden 2001 viimeisessä lehdessään: “Pitäisi osata sanoa kyllä mielen-
kiintoisille projekteille ja toteuttaa koko sydämellään niiden antamat 
ainutkertaiset mahdollisuudet. Toisaalta pitäisi osata sanoa ei, kun aika 
ei muutenkaan riitä, tai snapseja on tullut juotua jo muutama liikaa. 
Lisäksi pitäisi erottaa toisistaan haasteet, joihin kannattaa vastata kyl-
lä, ja ne joiden aika ei ole juuri nyt - jos koskaan. On turha ottaa vas-
taan tehtävää, jota ei aio hoitaa kunnolla.”.  ”Voitonriemu on vaihtu-
nut väsymykseksi, onnistumisen ilo laimeaksi helpotukseksi. Voin vain 
ihmetellä, kuinka lehden sivut ovat siitä huolimatta täyttyneet.”

Vuonna 2002 Kvantti jatkaa takkuisesti.  Päätoimittaja Valtteri 
Ervasti toteaa viimeisessä lehdessä: “Merkittävän osan Kvantin 
kirjoituksista ovat tänä vuonna tuottaneet joko valmistuneet tai 
valmistumisen kynnyksellä olevat fyysikot. Jonkinlainen nuo-
rennusleikkaus on väistämättä edessä ennemmin tai myöhem-
min. Toivon, että Kvantti on hengissä myös tuon nuorennusleik-
kauksen jälkeen.”

Vuonna 2003 Kvantti nousee vaikeuksista ja lehtiä saa-
daan ulos viisi aiemmasta neljästä poiketen. Päätoimittaja 
Susanna Junnila toteaa: “Historiasta poiketen Kvantin si-
vut ovat täyttyneet kuin itsestään ja p-toimittaja on voi-
nut jättää kaikille vastaantuleville huutelemisen ja ’kirjoita 
Kvanttiin’ -häiriköinnin.”

Vuonna 2004 Kvantti alkaa saada laitokselta rahaa ja pai-
noskokoa kasvatetaan 150 kpl:sta kolmeensataan. Neljä 
lehteä ilmestyy. Vuoden viimeisen lehden pääkirjoitukses-
sa päätoimittaja puhuu siitä kuinka aina on kiire ja lopulta 
palkintona ”komea tammiarkku ja pari kaunista sanaa”.

Vuonna 2005 ilmestyy vain yksi lehti. Se saadaan aikaan 
suurelta osin vanhojen päätoimittajien avulla. Päätoimitta-
ja toteaa: ”Kolmen kuukauden odotuksen jälkeen vuoden 
ensimmäinen Kvantti on vihdoin valmis. Voisin kirjoittaa 
kymmensivuisen artikkelin siitä, miksi lehden toimitta-
misessa painoon meni näin kauan… Kvantin tulevaisuus 
näyttää epävarmalta, sillä Kvantilla ei ole tällä hetkellä 
vuoden loppuun asti jatkavaa päätoimittajaa.”

Vuoden 2005 toinen lehti Paavi-Kvantti ei tule ikinä 
valmiiksi. Teemaksi muutetaan Villivarsa-Kvantti. Lopul-
ta vuoden 2006 lopussa lehti julkaistaan Jo oli aikakin 
-Kvanttina. Se jää jälleen vuoden ainoaksi lehdeksi.

  Kvantin kehitys 2000-luvulla

Vuonna 2007 ilmestyy yksi normaali lehti ja lisäksi Juhla-Kvantti 
Fyysikkokillan 60 vuoden iän kunniaksi. Juhla-Kvantin tuottavat 
pääasiassa vanhat päätoimittajat.

Vuonna 2008 Kvantti nousee taas voimiinsa ja viisi lehteä il-
mestyy. Kvantti voittaa Polyteekkarin Vuoden kiltalehti -pal-
kinnon.  Fyysikkokillan toiminta kertomuksen mukaan ”kilta  
kustansi mm. toimitukselle saunan uudenvuodenaattona pal-
kiten näin kiltalehtikulttuurimme elvyttämisen. Kvantti myös 
hankki itsenäisesti mainoksia painokulujen kattamiseksi.”

Vuoden 2009 alussa päätoimittaja eroaa. Uusi päätoimittaja 
saa tuotettua 2 lehteä, joista toinen on Natsi-Kvantti.

Vuonna 2010 Kvantti pääsee taas neljän lehden vuositahtiin.

Vuoden 2011 jälkeen Kvantti kaipaa kipeästi uutta verta.

Vuonna 2012 uusia toimittajia saadaan hyvin ja Kvantti on 
voimissaan. Kvantti ennustaa jonkun sammumisen lumihan-
keen Fuusiossa. Kuitenkin taas tarvitaan nuorempaa verta.

Vuonna 2013 Kvantin toimittaja on suosittu toimarivirka. 
Painosmäärä putoaa kolmestasadasta kahteensataan.

Vuoden 2014 toimituksen tuottamana neljän normaalin 
Kvantin lisäksi saadaan ulos myös Historia-Kvantti. Painos 
asettuu nykyiseen 150 kappaleeseen.

Vuonna 2015 Gona-Kvantin myötä saadaan neljäs lehti tehtyä.

Vuonna 2016 saadaan myös täpärästi neljä lehteä ulos. 
Kvantti kunnostautuu nettiartikkeleillaan, jotka kerää-
vät paljon näkyvyyttä. Päätoimittajakin ensi vuodeksi 
löytyy lopulta. Tulevaisuus ei selkeä, mutta olemassa.
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Ota tämä sivu itsellesi ja laita seinälle. Ensi 
vuoden aikana tutki omaa opiskeluasi. 
Katso seinällesi aina välillä, ja mieti eikö 
Kvantilla ole parempia juttuja kuin tämä.

MILLAINEN OPISKELIJA OLET?
1. Kurssin alkaessa hankin omaksi 
tai lainaan kurssilla käytettävän kir-
jan.

A) en ikinä
B) silloin tällöin
C) lähes aina

2. Luento-osallistumiseni on yleensä 

A) 0-20 %
B) 20 - 40 %
C) 40 - 60 %
D) 60 - 80 %
E) 80 - 100 %

3. Teen laskareista yleensä 

A) 0-20 %
B) 20 - 40 %
C) 40 - 60 %
D) 60 - 80 %
E) 80 - 100 %

4. Jos luennolla jokin menee ohi

A) Kysyn heti
B) En sano mitään koska en tajun-
nut aiemmista jutuistakaan mitään
C) Ei mikään mene ohi

5. Aloitan yleensä laskarit

A) Kun ne ilmestyvät ja ehdin niitä 
katsomaan
B) Laskaritilaisuudessa
C) Viimesenä iltana

6. Olet tehnyt puolet laskareista ja 
pitäisi päättää teetkö ne loppuun 
vai menetkö salille.

A) Mietin pitkään ja lopulta en tee 
kumpaakaan
B) Menen salille ja sen jälkeen teen 
yön yli laskareita
C) Teen laskarit, liikuntaa ehtii har-
rastaa kun on DI

7. Teen laskareita mieluiten
A) yksin
B) pienessä ryhmässä
C) isossa ryhmässä

9. Haluan saada arvosanaksi
A) 5 jotta saan ikinä töitä
B) 5 jotta tiedän oppineeni jotain
C) 5 jotta voin tuntea olevani 
parempi kuin monet muut

8. Tutustun kurssin sisältöön
A) Kun valitsen mitä käyn
B) Aloitusluennolla
C) Olen käynyt monta kurssia jon-
ka tarkoituksesta ja oppimistavoit-
teista en ole vieläkään varma

10. Opiskelen mieluiten
A) kirjasta
B) luentokalvoista
C) kuuntelemalla luennolla
D) tekemällä tehtäviä suoraan

Kiitos vastauksistasi! Nyt voit laskea 
pisteesi haluamallasi tavalla ja mi-
ettiä mitä niillä teet. Tämä ei ollut 
ehkä kovin hyödyllinen kysely, mut-
ta pääasia oli että mietit oman 
opiskelun mielekkyyttä.
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Kvantti reviews:

The Finnish Language
Learning foreign languages is easy. You just have to memorize 
around 1000 of the most common words and you will do fine. 
All languages should have been constructed so that you only need 
to learn a minimum amount of words. Kvantti did some research 
about if this is the case with Finnish. All sources used are extremely 
reliable and cross-validated. Some facts might be missing sources 
but just believe us.

Word frequencies
According to a study on 
the Spanish language 
(h t tp s : / /www.s c r ibd .
com/doc /35527699 /
Spanish-Word-Frequen-
cy-Study),  learning

1. the 1000 most fre-
quently used words in 
the language will allow 
you to understand 76.0% 
of non-fictional writing, 
79.6% of fiction and 
87.8% of oral speech.

2. the 2000 most fre-
quently used words in the 
language will allow you 
to understand 84% of 
non-fiction, 86.1% of fic-
tion, and 92.7% of oral 
speech.

3. the 3000 most fre-
quently used words in the 
language will allow you 
to understand 88.2% of 
non-fiction, 89.6% of fic-
tion, and 94.0% of oral 
speech.

Sounds easy right? Even 
learning just the 100 most 
frequent words will get 

you quite far. And you 
can probably guess many 
of the rest. Of course then 
there are things like conju-
gation and stuff, but any-
way, you will understand 
a lot.

The 80-20 rule
The commonly know Pa-
reto Principle aka the 80-
20 rule suggests that 80 % 
of the results is achieved 
due to 20 % of the effort. 
For example in studying 
this means that you could 
have achieved 80 % of 
your exam score by study-
ing just 20 % of what you 
actually did. Wait, is this 
correct? Can I iterate this? 
Like if I only study 0.2^n 
of the time needed for full 
score, will I get 0.8^n of 
the full points? For exam-
ple n = 3 then gives me 
about 50 % score by only 
studying 0.8 % of the ma-
terial? Of course this might 
not be easy, because one 
would have to know ex-
actly where in the material 
this 0.8 % lies.

Okay, we got a little bit 

off the track there. But 
anyway, with languages 
this might be even easi-
er. Knowing 10 % of the 
vocabulary can allow you 
to understand 90 % of all 
written text.  Again, this 
is not just any 10 % but 
the most frequent words 
in that language. Howev-
er, finding those frequent 
words is much easier than 
the task I mentioned in the 
studying example.

How about Finnish?
As you may have noticed, 
this article has not yet 
reached the part where 
we start reviewing the 
Finnish language. We will 
now begin by looking at 
the 100 most common 
words of the language. 
To our disappointment, 
we notice that the word 
holding the first place in 
frequency is ‘olla’ which 
means ‘to be’. Oh god 
they blew it right from the 
start. Why do people even 
use that word?  It would 
be so much more shorter 
to just say ‘Minä kotona’ 
or ‘Minä Erkki’ and leave 

1 olla
2 ja
3 se
4 ei
5 joka
6 että
7 tämä
8 hän
9 voida
10 saada
11 mutta
12 niin
13 kuin
14 ne
15 kun
16 tulla
17 myös
18 tai
19 kaikki
20 aika
21 me
22 suuri
23 vuosi
24 mikä
25 toinen
26 muu
27 minä
28 antaa
29 pitää
30 tehdä
31 jo
32 he
33 vain
34 nyt
35 sekä

36 sanoa
37 kuitenkin
38 nämä
39 käyttää
40 jos
41 asia
42 maa
43 sitten
44 ottaa
45 mukaan
46 ihminen
47 vielä
48 osa
49 oma
50 uusi
51 päivä
52 sama
53 itse
54 Suomi
55 hyvä
56 suorittaa
57 moni
58 kaksi
59 pieni
60 jokin
61 sellainen
62 kuulua
63 sinä
64 hyvin
65 ensimmäinen
66 työ
67 yksi
68 mennä
69 nähdä
70 jälkeen

71 mies
72 tapa
73 alkaa
74 paljon
75 tässä
76 näin
77 tapahtua
78 eräs
79 vaan
80 mainita
81 vaikka
82 eri
83 esittää
84 koko
85 Jumala
86 kysymys
87 käydä
88 lapsi
89 ennen
90 jäädä
91 mieli
92 kanssa
93 koska
95 siellä
96 saattaa
97 aina
98 katsoa
99 joutua
100 tietää

SOURCE:  http://www.
city.fi/blogit/lavas/
suomen+kielen+yleisim-
mat+sanat/127154
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out the ‘olla’. By remov-
ing the word ‘olla’ the 
Finns could communicate 
much more efficiently. 
This concept of not using 
the word ‘be’ is already in 
use at least in Russian.

The next observation is 
that the word ‘Suomi’ is 
on the list. What, do we 
really talk about ourselves 
that much?

Why is the word ‘toinen’ 
(second) higher on the 
list than ‘ensimmäinen’ 
(first)? Do we finish sec-
ond in hockey so often 
that it skews the distribu-
tion? Also the word ‘kaksi’ 
(two) is higher on the list 
than ‘yksi’ (one).

‘Mies’ (man) is on the list, 
‘nainen’ (woman) is not. 
Okay, I’m starting to think 
this list is forged.

Word number 56 is ‘suorit-
taa’ (to conduct, carry 
out, perform). Olemmeko 

me näin suorituskeskeisiä?

Also, the word ‘minä’ 
(me, I) is more frequent 
than ‘sinä’ (you). Either 
this is just normal or we 
are self-centered. Howev-
er, ‘hän’ (he/she) is even 
higher. Does this mean 
that we mostly like to 
speak about people that 
are not around?

Comparison with Eng-
lish

We also dug out a similar 
list about English words. 
The first notion is that ‘is’ 
and ‘be’ are not on the 
top. Okay this can be just 
because they are different 
forms of ‘be’. This lists 
are not even comparable. 
Well, will will do this an-
yway.

‘One’ is much higher than 
‘two’. ‘Second’ is not even 
on the list. That’s right, 
losing is not an option, 
so you should not speak 

about it. 

‘Her’ is higher than ‘him’. 
Yes, in Finland men are 
more interesting whereas 
in English-speaking coun-
tries it is vice versa.

Of course one thing clearly 
visible from the lists is that 
English words are much 
shorter. This again shows 
that Finns are just not 
very clever when making 
up words. Think about all 
the official documents and 
everything. How much 
less disk space they took 
if we had short words 
like in English? And all the 
printed books, oh god... I 
think I will stop speaking 
this stupid, non-optimized 
language. 

Ps. One comment I heard 
from a foreign student was  
why do people say ‘Hyvää 
kesää’ to everyone. You 
never hear ‘Hyvää talvea’. 
Why is that?

The curve y = x^(1/7) fits the Pareto Principle quite well.
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2 of
3 and
4 a
5 to
6 in
7 is
8 you
9 that
10 it
11 he
12 was
13 for
14 on
15 are
16 as
17 with
18 his
19 they
20 I
21 at
22 be
23 this
24 have
25 from
26 or
27 one
28 had
29 by
30 word
31 but
32 not
33 what
34 all
35 were

36 we
37 when
38 your
39 can
40 said
41 there
42 use
43 an
44 each
45 which
46 she
47 do
48 how
49 their
50 if
51 will
52 up
53 other
54 about
55 out
56 many
57 then
58 them
59 these
60 so
61 some
62 her
63 would
64 make
65 like
66 him
67 into
68 time
69 has
70 look

71 two
72 more
73 write
74 go
75 see
76 number
77 no
78 way
79 could
80 people
81 my
82 than
83 first
84 water
85 been
86 call
87 who
88 oil
89 its
90 now
91 find
92 long
93 down
94 day
95 did
96 get
97 come
98 made
99 may
100 part

SOURCE: http://
fourhourworkweek.
com/2009/01/20/learn-
ing-language/
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KVANTTI ON MYÖS NETISSÄ 
Lisää hyviä juttuja ja vanhojen 
Kvanttien arkisto osoitteessa kvantti.ayy.fi

FK NEWS
M i t ä h ä n 
killassa tapahtuu?

Fyysikkospeksin 2017 
ohjaajiksi valittiin Lauri 
Seppäläinen ja Roope Ves-
terinen. Muita osa-aluev-
astaavia haetaan. Speksin 
ja ManManin rekrysauna 
25.1.2017 @JMT3A katto-
sauna.

Marianne Honkasaari 
valittiin Petteri Helisteen 
seuraajaksi juhlavuosivas-
taavana. Uudenvuoden 
sillis @Rantsu 1.1.2017. 
Seuraa myös muita tulevia 
tapahtumia.

Uusi raati on valittu ja 
heitä esitellään ainakin 
Fyysikkokillan juhlavu-
osikalenterissa, joka avaa 
luukkujaan vuoden 2017 
jokaisena päivänä osoit-
teessa www.fk70.fi. Muka-
na myös katsauksia killan 
historiaan, FK Stories, 
videoita ja tilannepäivi-
tystä Fuusiosta.

Fyysikkokilta workshop-
pasi ansiomerkki- ja pal-
kitsemiskulttuuristaan. 
Asiasta pidettäneen vuo-
den 2017 killan kokous.

Fyysikkokilta myönsi 
opintosihteeri Taru Bister-
ille killan standaarin pit-
käaikaisen yhteistyön 
johdosta. 

Ja nyt:

Are you theoretical or practical? Conservative or radical? Are you made to 
measure? With us you can be anything – just as long as you’re curious! 
Join us for an internship of a lifetime where you get a chance to demonstrate 
your full potential by working on an independent project with real business 
value. 

The application period for the Vaisala Giant Leap summer internship program 
begins on January 5th, 2017 and ends on February 5th, 2017. For more 
information visit www.vaisala.com/giantleap. Remember to follow us on
Facebook www.facebook.com/VaisalaGiantLeap and
Instagram @vaisalagroup to stay in the loop of the recruitment process!

www.vaisala.com/giantleap
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