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Puhiksen palsta

M

oikka taas Kilta! Ajattelin tällä
kerralla puhua maailman parantamisesta.
Eräs ryhmä selvitti tänä keväänä mahdollisuutta tehdä Aallosta
Reilun kaupan korkeakoulu. Tähän sisältyy paitsi yliopiston virallisten tilaisuuksien kahvitarjonnan vaihtaminen
myös kolmasosan opiskelijajärjestöistä
houkuttelu Reiluun kaupan kahviin ja
teehen tapahtumissaan. Siksipä myös
meitä lähestyttiin asiasta.

Ympäristöystäväl- ”-- heräsi huono omatunto
lisyyden
suhteen
puolestaan
tehok- killan nykyisestä säälittävästä
kain tapa saattaa yrityksestä parantaa maailmaa.”
olla puuttua ruuasta
syntyviin CO2-päästöihin. Naudan lihaa
olisi hyvä välttää kanan, kalan ja kasvisruuan kustannuksella. Hei, mehän
voitaisiin jopa subventoida sitseille
kasvissyöjinä ilmoittautuneita! Ylimääräinen kossukaato kasvissyöjille!

Nykypäivän teekkareilla
tosin taitaa olla
kammo kaikkea politiikan
ja ainejärjestötoiminnan
”Ylimääräinen kossu- yhdistämistä kohtaan.
kaato kasvissyöjille!”
Mutta ehkä
juuri politiikka voisi olla
tehokkain
tapa paranSamalla kuitenkin heräsi huono omataa maailmaa tälläkin satunto killan nykyisestä säälittävästä
ralla. Voisimme aloittaa
yrityksestä parantaa maailmaa. Toivaikkapa
tehtailemalla
mintasuunnitelman ympäristöasioissa
kannanottoja Aallolle ja
puhutaan vain pyrkimyksestä kierrätEspoon kaupungille.
tää jätteitä ja välttää kertakäyttöisyyttä.
Varmasti meillä olisi intoa ja resursseja
tehdä jotain enemmänkin!
Raadin kokouksessa heitettiin ilmoille
idea killan ”maailmanparannusstrateMitä kilta sitten voisi tehdä? Noh, hyvä
giasta”. Ehkä nämä ovat juttuja, joita
tapa aloittaa voisi olla kannustaa ihmisiihen voisi sisällyttää. Mikäli Sinua
siä SPR:n lipaskeräykseen. SPR:n kakiinnostaa pohtia tällaisia asioita, niin
tastrofirahastosta autetaan ensisijaisesti
kilta varmasti kuuntelee. Ota siis aihe
nimensä mukaisesti luonnonmullistuspuheeksi kiltiksellä ja jos intoa riittää,
ten ja sotien uhreja, mutta sen lisäksi raniin kokoa joukko kavereita avuksi ja
haa käytetään Reilun kaupan kohdalla
kirjoita tuo paperi!
laiminlyöneeseemme kehitysyhteistyöhön.
Reilun kaupan tehokkuus
kehitysyhteistyön muotona ei kuitenkaan vakuuttanut
raatia, vaan 7.5. esitys
sitoutumisesta
Reiluun hylättiin raadin
kokouksessa. Mahdollisesti lapsityövoimalla
tuotettua kahvia käytetään siis jatkossakin.

Pääkirjoitus

K

esä on taas tullut jopa Suomeen
asti ja monille fyysikoille tämä
merkitsee labratöiden alkua. Mikä
olisikaan parempi tapa viettää kesää kuin Otaniemen hellässä huomassa poissa soluhuoneen paahteesta. Kvantin päätoimittajana haluankin kiittää veronmaksajia,
joiden rahoilla teen työtäni ja jotka maksavat tämänkin lehden painatuksen. Toisena
työtä edistävänä asiana päätoimittaja kiittää
kiltiksen kahvia ja huumorintajun "kehityksestä" speksin käsikirjoitusta (Mitä sinä teet
ensi speksissä?).
Tämä numero on nimeltään Lohdun
Kvantti. Loistavan sanaleikistä huolimatta
tämänkään kertainen lehti ei sivua aihettaan kuin korkeintaan vahingossa. Teidän
riemuksenne tarjolla on tarinoita vieraista
maista, kuten Skotlannista ja Tampereesta. Kvantti on käynyt Lönnrotin hengessä
keräämässä alkuasukkaiden kansantaruja
Tammerkosken varrelta. Viiltävän analyyttisellä puolella testaamme auringonkukkien
kasvatusta ja tutkimme kiltalaisten liikuntaynnä alkoholinkäyttötottumuksia.
Jokin aika sitten kiltalaiset saivat
kuulla, että kiltahuone siirtyy entiseltä paikaltaan Konetalosta päärakennuksen syövereihin. Edellisestä muutosta onkin kulunut
aikaa keskivertokiltalaisen muistia pidempi
hetki; kiltahuone siirtyi Otakaari 3:sta Konetalolle vuoden 2008 kesällä. Lukijoiden
tiedonhalun tyydyttämiseksi Kvantti teki
kuvareportaasin tulevan kiltahuoneen nykytilasta. Keltaista lehdistöä lainaten, katso
kuvat!
Ennallaan ei pysy myöskään Teknillisen Fyysikon tutkinto. Tänä syksynä
tulevat fuksit aloittavat uudenlaisessa kandidaatintutkinnossa. Myös Pitkäranta jää
heille myyttiseksi, kuten inttijutut sivarin
käyneelle tai Zeuksen rietastelut. Aika näyttää, miten muutos onnistuu, mutta tutkintoa
kehittäviä henkilöitä kuunneltuani ja itsekin
mukana olleena tilanne näyttää lupaavalta.
Hyvää kesää toivottaen,

Heikki Pulkkinen
Lauri Loiskekoski
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Nousu- ja laskukorneri
Nousussa

Kalapaidat
Jäätelö
Kesä!
3D-hologrammit
Niksi-Pirkka
Kesäkihlat (wink wink!)
Yoshimoto-kuutio
Jeesus

Kansan mielipide
Kysytäänpäs satunnaiselta keskivertofyysikolta, mitkä ovat hänen
ikisuosikkijutskunsa:
Aina siistiä (ainakin krapulaisen
keskivertofyysikon mielestä):
•Luonto
•Matikka
•Seksi
•Nousuhumala
•T-paidat
•Tanssiminen

Laskussa

Kylmä työhuone
Krapula
Auringossa palaminen
Nutella (skidisti laskussa)
Painovoima
Itsekritiikki (ainakin tämän
listan tekijällä)

Vitutustiski

T

”Vitsi mun tekis mieli makkaraa..”, sanoo haastateltavamme ja
menee tiehensä.

Satunnainen keskiverto fyysikko

Vuoden 2001-2004 haetuimmat misukat kuppikoon mukaan
Miksi?!
Pamela Anderson

Google-haut

Britney Spears

Suosittu

Christina Aguilera

Aika suosittu

A

B

C

D

Loppupirskahdukseksi Googlen
Zeitgeist-arkistojen kätköjen
analysointia! Tästä kuvasta ja sovitteesta huomataan, että vuosien
2001-2004 googlatuimmat julkkismisut ja heidän rintavarustuksensa koko ovat selvässä yhteydessä
toisiinsa.
Ainestosta poistettiin Mariah
Carey, koska kukaan ei tykännyt
siitä isoista bosista huolimatta. :’(

ämänkertaisen Vitutustiskin, jota oletkin jo lukemassa, aihe on monelle Kiltiksellä aikaansa viettävälle turhankin
tuttu: Kiltiksen kahvinkeittimellä ja siihen liittyvillä tarvikkeilla perseily. Suoritetaan mielikuvaharjoitus. Tulet Kiltiksen ovesta sisään,
otat kengät pois ja ajattelet ottavasi kahvia.
Siirryt keittiöön. Yleisen sekasorron lisäksi
näet kahvia. Siis kaikkialla: lattialla ja pöydällä
(jauheena ja nestemäisenä), ehkä pannussa tai
suodatinpussitelineessä tappiin asti. Pannusta
löytyvä kahvi luultavasti maistuu paskalta, ja
jos siellä ei olekaan kahvia, niin joku sankari
on varmasti jättänyt keittimen kuitenkin päälle.
Siis mitävittua. Kahvin keittämisen
luulisi onnistuvan jo hieman nuoremmalta ja
tyhmemmältäkin porukalta, saati sitten Kiltiksen vakivierailta- tai asujilta. Asian korjaamiseksi Kvantti antaa lukijoillensa ohjeet muiden
kahvinjuojien vitutuksen poistoon.
Siivoa kaikki paska keittimen ympäriltä esimerkiksi kostealla rätillä ja tarvittaessa
pyyhi kaikki kahvinkeittimen pinnat. Ota keittimen kahvipannu käteen ja huuhtele se. Jos
edellinen viimeisen kupin juoja on taas vittuillakseen jättänyt keittimen päälle kahvipannun
ollessa tyhjänä tai lähes tyhjänä, pese kädessäsi oleva pannu sammutettuasi keittimen. Aseta
pannu takaisin paikalleen. Ota suodatinpussiteline käteesi, heitä sen sisältö roskikseen,
äläkä pitkin pöytää/lattiaa/kaappia. Laita uusi
suodatinpussi paikalleen. Laita vesikannulla,
äläkä sillä kahvipannulla, raikasta vettä kahvinkeittimeen niin paljon, kuin haluat kahvia
keittää. Tämän jälkeen ota kahvijauhepaketti
käteesi. Mittaa mitalla SOPIVA määrä kahvia

suodatinpussiin. Avuksesi pöydältä löytyy
pahvinen kahvikuppi, johon on merkattu
sopivan kahvin määrä. Älä tee siitä kahvista
ihmisiä tappavaa myrkkyä. Lisäksi älä heitä
sitä jauhetta pitkin pieliä, vaan aseta kahvijauhepaketti takaisin paikalleen pöydälle.
Tämän jälkeen varmista suodatinpussitelineen paikallaanolo, jotta kahvia ja kahvijauhetta ei lainehtelisi koko huoneen joka
puolella. Tämän jälkeen varmista vielä, että
kaikki kannet ja osat ovat kunnolla paikallaan, ja kytke keittimen virta päälle.
Noin. Oliko nyt niin Vitutustiskin
arvoisesti hankalaa? Eipä tainnut olla. Toivottavasti tämän jälkeen Kvantin lukijoiden
ei tarvitse enää juoda Kiltiksellä myrkkyä
tai kärsiä sen lainehtimisesta pitkin pöytää.
Jos haluat jatkaa käytännön ongelmien ratkaisemista, Vitutustiski suosittelee
pohtimaan aiheita kuten "Mistä
kaikki paska tulee Kiltiksen
pöydille?", "Miten kirjautua ulos Kiltiksen Aalto-koneilta?" sekä lukijoiden ikiaikainen
suosikki "Kuinka
pesen kahvikuppini?".

E

Kuppikoko
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Eräästä toisesta lehdestä

M

Pentiskulmaus

Peniskulmaus

Pentis-skenessä on tapahtunut taas myllerryksiä.
Pistelistan kärkeen on 13.5. noussut uusi haastaja, Konsta Kantola. Tulos on tehty kahden esteettömän tarkkailijan läsnäollessa DOS-koneella.
Pientä närää tarkkailijoissa kuitenkin herätti, että
tulos oli tehty ns. sekundäärikoneelle, mutta tämä
mullistus saattaa muuttaa koneiden välisen valtasuhteen.
Konstan nimimerkki JS ei välttämättä aukene satunnaiselle tarkkailijalle, mutta on seurausta miehen irkkinikistä jalkasieni. Tästä syystä
on kaksin verroin tärkeää, että kansalaiset saavat
lukea koko tarinan Kvantista. Uusi huipputulos
ravistaa nykyistä pistelistaa jopa enemmän kuin
viime ykköstulos. Tällä kertaa pisteitä tuli 19084
peräti 113 poistolla. Uudelle tuhatluvulle noustiin siis reilusti ja kaulaa edelliseen kärkitulokseen tuli yli 700 pistettä! Kysymykseen uuden
kärkituloksen juhlistamisesta Konsta vastaa: ”Ei
pysty dokaamaan. Huomenna on trakin tentti.”
Mikä työn sankari! Kvantti toivottaa Konstalle
onnea myös tulevissa peleissä

Penis-skenessä on apahunu aas myllerryksiä.
Piselisan kärkeen on 13.5. noussu uusi haasaja,
Konsa Kanola. ulos on ehy kahden eseeömän
arkkailijan läsnäollessa DOS-koneella. Pienä
närää arkkailijoissa kuienkin heräi, eä ulos oli
ehy ns. sekundäärikoneelle, mua ämä mullisus
saaaa muuaa koneiden välisen valasuheen.
Konsan nimimerkki JS ei välämää aukene saunnaiselle arkkailijalle, mua on seurausa miehen irkkinikisä jalkasieni. äsä syysä
on kaksin verroin ärkeää, eä kansalaise saava
lukea koko arinan Kvanisa. Uusi huippuulos
ravisaa nykyisä piselisaa jopa enemmän kuin
viime ykkösulos. ällä keraa piseiä uli 19084
peräi 113 poisolla. Uudelle uhaluvulle nousiin
siis reilusi ja kaulaa edelliseen kärkiulokseen
uli yli 700 piseä! Kysymykseen uuden kärkiuloksen juhlisamisesa Konsa vasaa: "Ei pysy
dokaamaan. Huomenna on rakin eni." Mikä
yön sankari! Kvani oivoaa Konsalle onnea
myös ulevissa peleissä

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kvantti.
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Asiasa uuisoi ensimmäisenä Kvani.

aan suurin päivälehti on onnistunut liki
mahdottomassa tehtävässä lähentää nettikommentoinnin ja painetun lehden mielipiteiden tasoa pakottamalla
nettikommentoijat luomaan käyttäjätunnuksen.
Nettikommentoinnin taso ei kuitenkaan ole
juuri noussut, mutta ilmeisesti
samalla mielipidepalstan toimitus on korvattu nopalla.
Liki joka aamu Hesarin
avatessaan pääsee lukemaan mielipidekirjoituksia, joissa on väärien mielipiteiden lisäksi myös
virheellisiä tai jopa tahallaan
valheellisia argumentteja. Maan
suurilevikkisimmän lehden mielipidepalsta olisi hyvä paikka
yhteiskunnalliseen tai edes kunnalliseen keskusteluun, mutta nykyisellä mutu-mielipidesisällöllä
se ei siihen yllä. Paperilehdestä
myös valitettavasti puuttuu nettikommentoinnin tapainen huonosti argumentoitu –nappi. Oikeastaan kyseisen napin pitäisi olla
toimittajien käytössä lehteä tehtäessä ja napin painaminen johtaisi
siihen, ettei mielipidettä julkaistaisi.
Kvantin toimitus keräsi
kevään huonosti argumentoituja ja vääriä mielipiteitä, jotka nyt
kontekstistaan irrotettuina julkaistaan tässä. Lukija voi harjoitustehtävänä keksiä mikä mielipidekirjoittajan argumentoinnissa
on pielessä. Huonon argumentoinnin sijasta voi toki myös olla,
että trollit ovat levinneet jo paperilehteenkin asti.

”Pyöräilyyn upotettavilla kymmenillä ja sadoilla miljoonilla
euroilla olisi parempaa käyttöä
parannettaessa esimerkiksi lasten
päivähoitoa, koulurakennusten
kuntoa sekä vanhusten ja sairaiden elinoloja.”
Markku Murros, HS Mielipide
5.3.2013

Metroratoja muuallekin maahan
”Helsingin metron rakentami
nen vaikuttaa työläältä ja kalliilta.
Mennään sisulla läpi harmaan ki
ven. Kaivetaanko kallioon väes
tönsuojia sodan varalta, etsitään
kö dinosaurusten luurankoja vai
mitä?
Kun amerikkalaiset ai
koinaan rakensivat maanalaisen
New Yorkiin, oli homma yksin
kertaistetusti näin helppoa: kai
vettiin oja ja pantiin sen päälle
teräslevyt ja asvalttia. Jos oli liian
kovaa maata kaivaa, pantiin rai
teet teräsrungoilla saman mitan
päähän ylöspäin siltarakenteeksi.
Metro valmistui nopeasti.
Tällainen ei tietysti sovi
kaupunkikuvallisista ynnä muista
syistä Helsinkiin tai muihin Suo
men suuriin kaupunkeihin. Jos
tain syystä se sopii New Yorkiin
ja on siellä ikoninen arkkitehtuu
rinen nähtävyys.
Rakennetaan metro Tam
pereelle, Jyväskylään, Kuopioon,
Turkuun ja etenkin Ouluun.”
Taneli Tarvainen, HS Mielipide
12.3.2013
”Kysyikö joku sähköallergikoilta,
haluavatko he tällaisen mittarin
asuntoonsa?”
Mari Heimala, HS Mielipide
15.3.2013

”Asukaspysäköinnin kallistuminen saattaa meidät kantakaupungin asukkaat entistä eriarvoisempaan asemaan muihin nähden.
Asunnoistahan me maksamme jo
nyt reippaasti ylihintaa.”
Paavo Muoniovaara, HS Mielipide 24.3.2013

”Lumi oli kasattu ajoradan ja jalkakäytävän saumaan 1-3 metrin
levyiseksi korkeaksi kasaksi, kuten Helsingissäkin jo sota-aikana.
- - Helsingissä aurataan erikseen
kaksi lumi- ja jäävallia: toinen ajoradalle ja toinen jalkakäytävälle.
Näillä piiritetään laillisesti pysäköidyt autot.”
Jukka-Pekka Lappalainen, HS
Mielipide 5.3.2013

”Jos liikennettä halutaan vähentää, muuttakaa Vaasankatu ja sen
poikkikadut yksisuuntaisiksi.”
Kaija Laitinen, HS Mielipide
14.3.2013
”Toisin kuin usein väitetään,
nykyinen avioliittolaki on jo tasa-arvoinen, eikä aseta ihmisiä
seksuaalisen suuntautumisen perusteella eriarvoiseen asemaan.
Avioon aikovilta ei kysytä seksuaalista suuntautumista missään
yhteydessä. Jos homoseksuaali
haluaa solmia avioliiton vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen
kanssa, lainsäädäntö ei aseta estettä sille eikä jälkeläisten saamiselle.”
Soili Haverinen, HS Mielipide
26.2.2013
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Ladder takaperin: suora lainaus yrityskehitysmallista
Olemassaolo-operaattori

RƎDDAL

Noh sopiiko Reddal fyysikolle?

Toki! Työ on monipuolista. Käsiteltävät ideat ovat suuria
ja poikkitieteellisiä. Keksimisen ja rakentamisen ilo on
mukana, työssä pääsee tekemään paljon hommia 'handson' asiakasyrityksessä, rakentamaan yrityksiä ja bisneksiä. Työ pysyy pitkään mielenkiintoisena, muttei ole
luonteeltaan irtonaista: koska yritykset ovat pitkäaikaisia
asiakkaita, oman työnsä jälkiä pääsee seuraamaan ja yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu yksittäisen keissin yli.

Kekseliäs ja yritteliäs norjalainen kylä

Ikea-fiilis: firma haluaa olla 'älyllisen kapasiteetin ikea'

Reddal- tuupakit vai taakkit?

Tyypillinen reitti taloon kulkee nykyään kesäharjoittelun
kautta. Kesäharjoitteluun palkataan opiskelijoita kolmannesta vuosikurssista eteenpäin. Tämän jälkeen on
mahdollista päätyä tekemään esim. erikoistyötä firman
kautta ja näin jatkaa matkaansa taloon. Porukka on tiivis,
mutta työtekijäkuntaa ollaan jatkuvasti laajentamassa.
Tärkeää on osata työskennellä tiiviissä asiantuntijaporukassa, kaikki yhteistyötaidoista kertova kokemus (kilta-/
harrastetoiminta, aiempi kokemus ryhmätyöskentelystä
jne.) katsotaan hakiessa bonukseksi, sen lisäksi että se
toki helpottaa hakua.

Yritysosuuskunta ja yhteisen menestymisen verkko

Reddal ei ole konsulttifirma. Se kilpailee
samoilla markkinoilla mutta eri säännöillä. Yritys on aktiivisesti mukana asiakkaansa liiketoiminnassa ja muodostaa
pitkäaikaisia suhteita näiden kanssa. Tavoitteena ei ole perinteiseen tyyliin juuri
tietyn ongelman ratkaisu ja korjaaminen,
vaan pitkäaikainen kumppanuus. Tavoitteena on mullistaa tapa jolla ulkopuolisen
tietotaidon palkkaaminen ymmäretään.
Tosiasiassa yritys liittyy enemmänkin kuin Reddalin kumppaniksi.
Kaikki Reddalin asiakasfirmat muodostavat verkon, jossa jokainen yritys toisaalta hyötyy itse käyttäessään Reddalin
tietotaitoa ja tutkimustietoa, mutta toisaalta myös tuottaa tutkimusta ja tieto-

ONGƎLMA
Firmat eivät kasva
Älylllisen kapasiteetin ikea
Asiakkaiden kouluttaminen omalle tasolle
Ulkoistusfirma:
-vastuu
-riski
-palvelu
-pysyvästi mukana

Miten pääsee?

Hakua?

Haastateltavana:
Per Stenius
Reddalin toimitusjohtaja
Itse entinen fyysikko

Reddalille palkataan porukkaa hyvin monipuolisesta paletista. Pätevimpien hakijoiden palkkaamisen varmistamiseksi tiivissä firmassa on perusteellinen ja opettava hakuprosessi: osittaistavoitteena on että valittu hakija osaisi
haun läpäisyn jälkeen työn peruskuviot ja tuntisi jopa joitain tulevan ryhmänsä jäseniä. Haussa on neljä kierrosta.
Ensimmäinen kierros on näistä fyysikolle kenties vaikein:
siinä suoritetaan hyvin tyypillisiä case-harjoituksia, joissa

monilla muilla hakijaprofiileilla on kokemuksen tuoma
etulyöntiasema: nykyisellään yksinkertaisesti esim. tuotantotalouden opiskelijat vain tekevät paljon enemmän
case-harjoituksia. Myöhemmillä kierroksilla korostuu
enemmän henkilökemia jo-vakituisten työntekijöiden
kanssa sekä kyky omaksua tietoa ja soveltaa opittua.
Haku kokonaisuudessaan antaa kuitenkin enemmän kuin
ottaa: haku on samalla sekä kykyjä mittaava että niitä
kartuttava. Vaikka viimeisellä kierroksella ei valituksi
tulisikaan, on tällöin kehittänyt itselleen uusia taitoja ja
kyvykkyyksiä, joista on varmasti hyötyä myöhemmissä
työnhauissa. Kannattaa siis ehdottomasti hakea, kyseessä
on tyypillisen nolon kyselykierroksen sijaan pätevöittävä
ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka kannattaa mieltää
ennemmin ilmaiseksi opetukseksi yritysmaailman asiantuntijoilta kuin pelkäksi muodollisuudeksi ennen töihin
valintaa.

Reddalilla on suurusluokalta noin 30 työntekijää. Näiden
määrä elää, paluumuuttaminen Reddalille on tyypillistä.
Tämän kokoisessa firmassa toimitusjohtaja tuntee jokaisen työntekijänsä ja tiivis yhteistyö koko tiimin kesken on
mahdollista. Tavoitteet ovat kuitenkin korkealla: toimintaa on nyt Helsingissa, Seoulissa ja Dubaissa, ja Lontoon
toimintaa ollaan avaamassa – tavoitteena on luoda
globaali yritys jossa yli tuhat työntekijää
Tarkoitus ei ole polttaa skarppeja työntekijöitä
loppuun: viikonlopputöistä pidättäydytään ja ylitöitä
varotaan. Suuret vastuut toki voivat olla stressaavia, jos
lähtee kiipeämään yritysmaailman tikkaita huippua kohden. Ylennyksistä on kuitenkin mahdollista kieltäytyä.
Duuni on myös rakennettu siten ettei siihen pitäisi päästä
kyllästymään.

taitoa Reddaliin muiden hyödyksi. Näin
jokainen linkki verkossa vahvistaa sen
rakenteita ja hyödyttää kaikkia osallisia.
Reddal on tässä kehityksessä yritysten
välinen liima, se tarjoaa eri alan yrityksille alustan jolla ne voivat hyötyä toistensa
kasvusta.
Reddal perustettiin alkujaan luomaan talouskasvua: sen pääasiallinen
tehtävä on voimistaa asiakasyrityksiään
ja näiden menestyksen kautta rakentaa
toimivaa markkinaa.
Yllä yrityksen idyllinen nimikkokylä kesäisen rustiikkisissa tunnelmissa.
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Opiskelijat laittoivat
yrityksen pystyyn

10 henkilöä

netMedi Info

Slogan:

Compassion driven communication

Kurssit:

New Venture Development II
Summer of Startup’s
Product Developement Project

Lisätietoa:

www.netmedi.fi

muun tiimin kanssa on sujunut hyvin” Joel sanoo.
Matkan varrella on kertynyt valtavasti onnistumisen elämyksiä ja oppimiskokemuksia.
“Mieleen tulee ainakin kesältä se päivä, jolloin Kapen
kanssa asentelimme tietokantasoftan ja loimme mallit
sovellukselle, josta on sittemmin kasvanut Kaiku”, Joel
kertoo. Lisäksi mieleenpainuvaa oli pilotin aloitus Docrateen kanssa joulukuun alussa.
“Viimeisen päivän (ja yön) koodauksien ja
huonosti nukutun yön jälkeen positiivinen vastaanotto potilailta tuntui hyvältä. Parasta tässä hommassa on
yhdessä tekeminen ja onnistuminen”, Joel jatkaa. Suurin onnistuminen on kuitenkin ollut se, että Docrates

haluaa jatkaa Kaikun käyttöä ja yhteistyötä netMedin
kanssa myös pilotin jälkeen.

Tulevaisuuden näkymät

Noin vuosi on kulunut siitä, kun ystävykset istuivat Hádankan nurkkapöydässä pohtimassa ideoita
NVD2-kurssille. On vaikea ennustaa, mitä seuraava
vuosi tuo mukanaan. Yhtenä selkeänä tavoitteena on
kuitenkin polkaista yritystoiminta kunnolla käyntiin.
Nyt työn alla on rahoituksen hankkiminen, asiakkaiden saaminen ja tuotteen jatkokehitys. Hommia riittää
ja se tarkoittaakin sitä, että tiimiltä vaaditaan entistä
suurempaa omistautumista ja paljon työtunteja. Pitkäaikaisena tavoitteena on luoda kannattava ja kasvava
yritys, jossa on mielenkiintoista työskennellä.
“Tarkennetaan tavoitteita sitten, kunhan on
päästy kunnolla alkuun, jolloin on enemmän liikkumavaraa yrityksen strategian suhteen”, Joel sanoo.
Teksti:
Eeva Aronen

Suvi Sillanpää ja Henri Virtanen ohjeistavat hoitajia käyttämään Kaikua koulutustilaisuudessa. Kuva: Kaarlo Haikonen.
Tiimin designer Sasa Kerkos on suunnitellut netMedin flyerin.

netMedi esittäytyy
netMedi on nuori ja energinen

start-up yritys, joka pyrkii tuomaan terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaan välisen kommunikointiketjun tallennettavaan
muotoon. netMedin kehittämää
sovellusta on jo testikäytetty, ja
palaute on ollut erinomaista.
Kun potilas kävelee ulos sairaalasta, suojattua viestintäkanavaa
ei ole. netMedi on kehittänyt sovelluksen, jonka avulla tietoa voi vaihtaa
helposti ja tietoturvallisesti mobiililaitteella. Näin madalletaan potilaan
kynnystä ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja parannetaan mahdollisuuksia oman hoidon seurantaan.
Tutkimusten mukaan onnistunut
kommunikointi hoitohenkilökunnan
ja potilaan välillä parantaa potilaan
kokemusta saamastaan hoidosta ja
toipumismahdollisuuksia.
Tämän hetkinen sovellus
Kaiku on kehitetty erityisesti kommunikoinnin tarpeisiin syöpähoidossa. Pohjoismaiden johtava yksityinen syöpäklinikka Docrates on ollut
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tiiviisti mukana luomassa Kaikua.
Lukuisat haastattelut lääkärien ja
hoitajien kanssa varmistavat sen, että
ohjelma vastaa hoitohenkilökunnan
ja potilaiden tarpeita. Tuote on ollut testikäytössä Docrateella kahden
kuukauden ajan ja palaute on ollut
erittäin positiivista.

Miten kaikki alkoi?

Yritys perustettiin syksyllä 2012, mutta ennen kuin käveltiin pankkiin ja
perustettiin tili, piti tehdä paljon töitä.
Idea lähteä yrittäjiksi lähti salibanditreeneissä, kun tuotantotaloutta opiskeleva Lauri Sippola ja teknilliseltä
fysiikalta jo valmistunut Joel Lehikoinen vaihtoivat ideoita. He innostuivat
yhdessä osallistumaan New Venture
Development II -kurssille, vaikka ensimmäistä osaa kumpikaan ei ollut
käynyt. Kurssi antoi hyvät puitteet
yritysidean kehittämiselle ja tietämystä terveydenhuoltoalan IT-puolen
tilasta Suomessa. Lisäksi sieltä saatu
hyvä palaute rohkaisi kaksikkoa hakemaan Summer of Startupsiin. Tiimi
kasvoi, ja se hyväksyttiin Aaltoes:n
järjestämään
yrityskiihdyttämöön.

Kesällä yritysidea tarkentui, ja tiimi sai lisää itseluottamusta. Tuotekehityskumppani löytyi sattumien,
summien ja suhteiden kautta. Nyt
yhteinen taival Docrateen kanssa on
kestänyt jo yli puoli vuotta.
“Ylilääkäri Timo Joensuun ja
muun hoitohenkilökunnan innostus
on luonut uskoa projektiimme”, Lauri sanoo. Nyt tiimi on yhtenä Product
Development Project kurssin osallistujana ja sieltä poimiutui kolme
innostunutta uutta jäsentä remmiin
mukaan.

Onnistumisia ja haasteita

Bringing the exchange of information
in healthcare to the Internet age
netMedi aspires to improve the communication between
medical staff and patients by developing products that bring
the exchange of information in healthcare to the Internet age.
netMedi launches a new solution that ensures a secure way
for the staff and the patient to communicate during treatment.

Sellaiselle ihmiselle, joka kaipaa haasteita, start-upit tarjoavat niitä. Asiat
hoidetaan omalla porukalla, joten
jokaisen on venyttävä myös oman
osaamisalueensa ulkopuolelle. Startupeissa ei ole ylempää tasoa mistä kysyä neuvoa, joten seuraavat askeleet
on aina suunniteltava itse.
“Henkilökohtaisesti
ehkä
suurin haaste on ollut se, että kukaan ei kerro, mitä pitäisi tehdä. Aina
pitää itse selvittää, miten edetään.
Mutta onneksi yhteistyö Laurin ja
Kvantti 13

ja vapausasteiden määräksi df = 1153.

Kvantti selvittää, kiltalaisten liikuntatottumukset

Tänä keväänä Fyysikkokilta järjesti toisen niin sanotun hyvinvointikilpailun. Tämänkertainen kilpailu
siirtyi G-aikakauteen, eli todellisuudessa kilpailun ensisijainen lopputulos oli kiltalaisen liikunta- ja juomataipumusten luovuttaminen Googlelle. Tämä ei kuitenkaan
haitannut, koska nämä tiedot oli jo aiemmin luovutettu
myös vasemman keskisormen näppäimen korporaatiolle
tämän naapurikirjaimen lisäksi. Tästä syystä kilpailun
sekundäärinen tavoite: kivaa kiltalaisille toteutui hyvin
– kiitos järjestäjille. Jotta tietäisimme, mitä tietoja luovutimme, Kvantti perehtyi tämän aineiston syvimpään
olemukseen.
Kilpailun aikana 12 joukkueen 48 jäsentä kirjasivat
yhteensä 1456 suoritusmerkintää, joista 1156 liikuntasuoritusta ja 351 juomasuoritusta.

1

Havaintoaineisto

Kukin suoritus sisältää 2-ulotteisen määrä-laatuvektorin, jonka määrä- ja laatu-akselit ovat diskreettejä.
Määrä-akselilla on neljä ja laatu-akselilla viisi mahdollista arvoa. Periaatteessa kukin suoritus voi antaa
enintään lb(4 × 5) = lb(20) = 4,3 bittiä informaatiota
kyseisestä suorituksesta; tämä kuitenkin edellyttäisi että suoritukset ovat tasajakautuneita mitta-asteikolla.
Tämän lisäksi kunkin suorituksen yhteyteen jäi tieto
suorituksen kirjaamishetkestä, jonka voidaan olettaa
korreloivan melko vahvasti suoritushetken kanssa, ja
tieto suorittajan sukupuolesta.
Suoritusten jakaumista (Taulukot 1 ja 2) nähdään
selvästi, että liikuntasuoritukset jakautuvat tasaisemmin määrä–laatu-avaruudessa. Liikuntasuoritusjakauman entropia on 3,9 bittiä, mikä on yli 90 % suurimmasta mahdollisesta arvosta; juomasuoritusjakauman entropia on vain 3,0 bittiä, eli 70 % maksimista. Tähän eroon
on kaksi syytä: erilainen korrelaatio määrän ja laadun
välillä liikunnassa ja juomisessa, ja juomasuoritusten
vähemmän tasainen jakautuminen määrä-akselilla. Liikuntasuorituksissa määrä- ja laatu-akselit ovat likimain
korreloimattomia, toisen akselin tunteminen paljastaa
vain 0,07 bittiä toisen akselin arvosta, kun taas juomasuorituksissa toisen akselin arvon tunteminen paljastaa
0,6 bittiä toisesta. Juomasuorituksissa yli 17 annoksen,
ja erityisesti yli 24 annoksen, suoritukset ovat erittäin
harvinaisia siinä, missä liikuntasuoritusten kesto on
selvästi tasajakautuneempi. Seuraavassa kilpailussa olisikin syytä parantaa juomasuoritusten määrä-asteikkoa,
mikäli kilpailijoista saatavan datan informaatiosisältö
halutaan maksimoida.
Liikuntasuoritusten määrän ja laadun (kesto ja kovuus) vähäinen korrelaatio on yllättävää, sillä ainakin
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Taulukko 1: Liikuntasuoritusten jakauma kovuus–kestoasteikolla.
1
2
3
4
5
15-29 min 27 27 23
26
6
30-59 min 62 23 70 122 100
60-119 min 31 47 130 167 141
120-180 min 28 28 33
40
25

Taulukko 2: Juomasuoritusten jakauma laatu–määräasteikolla.
1
2
3
4
5
3-7 78 51 16 1
1
8-16 7 19 77 52 16
17-24 0
0
2 21 6
0
0
2
2
>24 0

allekirjoittanut oletti löytävänsä negatiivisen korrelaation liikuntasuorituksissa. Juomasuorituksien määrän
ja laadun korrelaatio ei ollut kovinkaan yllättävää, sillä sen voi myös ilmaista muodossa ”mitä enemmän
juot, sitä pahempi humala”. Tämä laadullinen ero eri
suoritustyyppien välillä on nähtävissä Kuvissa 1 ja 2.

2

Aineiston selittäminen

Ottamatta kantaa siihen onko ihmisen (tai fyysikon)
sukupuoli pelkkä sosiaalinen konstruktio vai sisältyykö siihen myös synnynnäisiä biologisia eroja, sukupuoli
on yksi mahdollinen selittävä muuttuja hyvinvointikilpailussa kerättyjen havaintojen jakaumalle. Kilpailuun
osallistui 48 ihmistä, joista 35 oli (nimensä perusteella)
miehiä ja 13 naisia. Naisten osuus oli siis aavistuksen
verran yli 27 prosenttia, eli lähes kolminkertainen naisten osuuteen kaikista fyysikoista. Tästä yliedustuksesta
ei kuitenkaan voida vetää pitäviä päätelmiä, sillä kilpailu ei ollut rajattu pelkästään fyysikoille.
Miespuoliset kilpailijat kirjasivat yhteensä 1022 suoritusta, eli siis 29,2 suoritusta henkilöä kohden; naispuolisten kilpailijoiden vastaavat luvut olivat 485 suoritusta,
37,3 suoritusta henkilöä kohden. Testataan nollahypoteesia: kilpailijat suorittivat saman määrän suorituksia
riippumatta sukupuolestaan.
• Todennäköisyys sille, että yksittäinen suoritus on
naisen kirjaama on p = 485/1507 = 0,32. Tämän
todennäköisyyden voidaan olettaa olevan Bernoullijakautunut,
joten sen keskivirheeksi saadaan S =

p × (1 − p)/1507 = 0,006.

• Näillä arvoilla kaksisuuntainen testi liikuntajuomistodennäköisyyksien välillä saa p-arvon p =
0,00000005 << 0,05. Minulle tutumpi asteikko sanoo 5.3 sigmaa – löytö. Naiset juovat, tai ainakin
myöntävät juovansa, harvemmin suhteessa (ilmoittamiensa) liikuntasuorituksien määrään kuin miehet. Mikä oli löydettävissä.
Vaikka sukupuoli, etenkin vastakkainen, on erittäin
mielenkiintoinen tutkittava, se ei ole kuitenkaan ainoa
mahdollinen selittävä tekijä havaintoaineistolle. Sään
vaikutus liikuntaan – ja juomiseen – on myös erittäin
mielenkiintoinen, sillä se kertoo epäsuorasti muun muasKuva 1: Liikuntasuoritusten laatu määrän (suorituksen sa sisäliikunnan osuudesta. Tätä varten Kvantti hankki
kesto) funktiona. Liikunnan kesto selittää vain vähän Ilmatieteen laitoksen kokeiluvaiheessa olevasta ”Avoin
liikunnan laadusta.
data” -palvelusta kilpailun aikaiset säätilastot pääkaupunkiseudulle. (Maksamaton mainos: tämä palvelu aukeaa kaikelle kansalle tänä kesänä, kokeile sinäkin sitä.)
Säätilastoista löytyy kaksi tärkeää muuttujaa: sadetilanne ja ulkoilman lämpötila. Sadetilanne kertoo satoiko
kyseisenä päivänä (Kaisaniemen mittausasemalla, lunta). Tilastosta selvisi, että lunta satoi 47:nä päivänä
112:sta kilpailun päivästä, eli siis 42 % päivistä. Kuitenkin 1156 liikuntasuorituksesta vain 409, eli 35 % kertyi
näiltä päiviltä. Nollahypoteesi: sade vähentää liikuntaa.

Kuva 2: Juomasuoritusten laatu määrän (annosmäärä) funktiona. Annosmäärä selittää merkittävän osan
humalan laadusta.

• Suoritetaan z-testi. Saadaan z = 4,7, eli p =
0,0000014. Sade todella vähentää liikuntaa; yllätys,
yllätys. Tämän lisäksi keskimääräisen sadepäiväliikuntasuorituksen kesto on hieman lyhyempi kuin
keskimääräisen poutapäiväliikuntasuorituksen (Kuva 1).

Mielenkiintoisempi kysymys onkin, miten sade vaikuttaa juomiseen. Juomakerroista 230, eli 34 % tuli sadepäivinä. Kerralla juodun alkoholin määrä ei vaikuta
• Z-testin mukaisen testisuureen, z, arvoksi saadaan riippuvan kelistä (Kuva 2), ja lisäksi nollahypoteesi sade
z = (p − 0.27)/S = 4,3. Tämä vastaa kaksi- vähentää juomista saa z-arvon z = 2,96; eli p = 0,0016.
suuntainen testin p-arvoa 2 × normcdf (−4,3) =
• Hiukkasfyysikkoasteikolla tämä ei aivan riitä näy0,000017  0,05.
töksi ilmiöstä, miksette voineet juoda hieman
useammin. Humanistisemmalla fyysikkoasteikolla
• Normaalien ihmisten mielestä tämä olisi tilastollitämä on vahva todiste sen puolesta, että maksa
sesti erittäin merkittävää, mutta hiukkasfyysikko
kiittää sadepäivistä.
sanoisi: ”vasta merkkejä ilmiöstä”. Kvantin mielestä
onkin siis merkkejä siitä, että kilpailuun osallistuKun Kuvaa 1 katsoo tarkempaan, huomaa pitkien
neet naiset olivat miehiä aktiivisempia suorittajia.
liikuntasuoritusten osuuden muuttuvan muita enemSuoritusten määrää tärkeämpi tieto on kuitenkin se, män binäärisen selittävän muuttujan nimeltään sade
millaisia suorituksia kilpailija on merkinnyt. Mieskil- funktiona. Testataan tätä:
pailijoiden suorituksista 73 % oli liikuntaa, eli 21,3
• z = 5,5; eli p = 0,00000003, eli löytö. Pitkäkestoiliikuntasuoritusta ja 7,9 juomakertaa miestä kohden.
nen liikunta kärsii erityisesti sateesta.
Naiskilpailijoinen suorituksista liikutaa oli 85 %, eli
31,8 liikuntasuoritusta ja vain 5,6 juomakertaa naista
Näyttää siis siltä, että pouta lisää sekä juomista että
kohden. Miesten ja naisten suoritusten voidaan olettaa
liikuntaa.
olevan myös sisäisesti Bernoulli-jakautuneita. Otetaan
nollahypoteesiksi: kilpailijan juoma- ja liikuntasuoritusten määrän suhde ei riipu sukupuolesta.
2.1 Ilmastonmuutos on hyvä asia!
• Tämä vaatii t-testiä. Studentin t-testi erisuurille va- Tarpeeton provokaatio on mauton tapa otsikoida kapriansseille antaa testistatistiikan arvoksi t = −5,5 pale; se ei sovellu myöskään ensimmäiseksi virkkeeksi.
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Kuva 3: Liikunta säätilan mukaan jaoteltuna.

Kuva 5: Liikuntasuoritusten lukumäärä ulkoilman lämpötilan funktiona. Pienimmän neliösumman sovitteen
kulmakerroin on 0,021 henkilöliikuntasuoritusta / kelvinvuorokausi.

Kuva 4: Juomasuoritukset säätilan mukaan jaoteltuna.

Kuitenkin, tämä on ainoa looginen johtopäätös, joka
voidaan vetää tämän kappaleen lämpötila–liikunta ja
lämpötila–juominen korrelaatiotutkimuksesta.
Kuvassa 3 esitetään liikunnan määrän riippuvuus ulkoilman lämpötilasta. Kuvassa näkyvän aineiston perusteella liikunnan määrä korreloi positiivisesti ulkoilman
lämpötilan kanssa (korrelaatiokerroin r = 0,14; otoskoko 1156). Kun nämä arvot
syötetään korrelaatiokertoimen t-testiin saadaan t = r2 × (n − 2)/(1 − r2 ) = 4,7
ja p = 0,000004 (kaksisuuntainen testi). Eli, ei aivan
löytö, mutta vahvaa näyttöä. Lisäksi, täksi tilastollisesti
merkittäväksi pienimmän neliösumman suorasovitteen
kulmakertoimeksi saadaan 0,02 henkilöliikuntasuoritusta celsiusastepäivää kohden.
Kuvassa 4 esitetään juomakertojen määrän riippuvuus lämpötilasta. Koska juomamerkinnät tulevat usein
vasta itse juomista seuraavana päivänä, käytetään lämpötilana suoritusmerkintää edeltäneen päivän lämpötilaa. Aineiston korrelaatiokerroin on r = −0,04; mikä
antaa t-arvon t = −0,65. Kaksisuuntainen testi nollahypoteesille juominen riippuu ulkoilman lämpötilasta
saa p-arvon p = 0,5 – eli ei käytännössä ollenkaan
riippuvuutta juomisen ja ulkoilman lämpötilan välillä.
Selvästi, jos IPCC:n pahin mahdollinen skenaario toteutuu, eli ilmasto on keskimäärin 6,4 astetta nykyistä
lämpimämpi vuosisadan loppuun mennessä – ja pohjoi-
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Kuva 6: Juomasuoritusten lukumäärä (edeltävän päivän) ulkoilman lämpötilan funktiona. Ei tilastollisesti
merkittäävää korrelaatiota lämpötilan ja juomisen välillä.

sessa vielä tätäkin enemmän, niin vuoden 2100 teknillisen fysiikan opiskelijat liikkuvat jopa 60 % nykyistä
enemmän hyvinvointikilpailussaan! Ja toisin kuin jatkuva poutasää ja siitä seuraava aavikoituminen, tämä lämpeneminen ei lisää juomisen määrää. (Tämä olettaen
että kaikki muu säilyy ennallaan, koska eihän mikään
voi koskaan muuttua. Vale, emävale, tilasto < 31 .)

3

Keskustelu

Kiitos kaikille aineiston luomiseen osallistuneille: kaikista noin 5 megasekunnista suoritettua liikuntaa ja 50 kilogrammasta kulutettua puhdasta alkoholia. Oma osuuteni oli 250 kilosekuntia ja 0,5 kilogrammaa puhdasta
alkoholia, eli vastaavasti 5 % ja 1 % koko nautinnosta.

1 Tunnetusti,

kanssa2 .

2 Pakollinen

Oletko valmis tarttumaan haasteeseen?
Innofactorin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua sekä kotimaassa
että kansainvälistymällä. Tavoitteenamme on saavuttaa johtava asema
Microsoft-ratkaisujen toimittajana Pohjoismaissa. Voimakas kasvu ja
kansainvälistyminen tarjoavat työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittyä
kansainvälisen tason huippuosaajiksi.
Innofactorin laaja ja monipuolinen asiakaskunta edellyttää
henkilöstöltämme kykyä omaksua ja jalostaa jatkuvasti uutta. Keskeisin
voimavaramme on osaavat ja motivoituneet työntekijät: Innofactorissa
työskentelee yli 200 henkilöä yhteensä seitsemällä paikkakunnalla
Suomessa ja Tanskassa. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa
yrityksen kasvutarinassa.

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

Parhaiden palveluiden kehittäminen vaatii parhaat tekijät.
Seuraa työpaikkailmoitteluamme
2012 PARTNER OF THE YEAR

lämpötila ei korreloi esimerkiksi päivän pituuden

Public Sector
Government

XKCD-viittaus http://xkcd.com/1208/.

Finalist

Innofactor Oyj, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Vaihde 010 272 9000,
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Lähtökohta

Tässä tekstissä tulee ottaa huomioon se, ettei nämä
ole minkään floristin tai botanistin pohdintoja vaan
enemmänkin empiirisen fyysikon omia havaintoja
siitä että mikä saa auringonkukan kasvamaan. Miksi
tähän hommaan sitten kannattaa lähteä? Tuotto-odotukset tälle kasville ovat kuin bitcoinille konsanaan ja
onhan se melko palkitsevaa nähdä että on onnistunut
pitämään edes jotain hengissä itsensä lisäksi.

Esivalmistelut

Kukkien kasvattamisesta
Toimittaja sai ensimmäisen auringonkukan siemenensä Muumipapan
Puutarha nimisestä näytelmästä alakoulun viimeisellä luokalla. Muiden

syödessä siemenen toimittaja kylvi
siemenensä ja siitä eteenpäin siementen määrä on kasvanut lähes eksponentiaalisesti.

Olet sitten päättänyt hommata ensimmäisen auringonkukkasi ja pohdit mistä niitä saa. No jos haluat
pienempää ja kivempaa auringonkukkaa niin Kvantin toimituskunnalta voi kysästä, kukkia toimitetaan
tarpeen mukaan. Muuten kelpaa ihan mikä tahansa
kaupan auringonkukkasiemenseos joko ihmisille tai
linnuille tarkoitettu. Käsittääkseni ne tuottavat huomattavasti isompaa kukkaa, mutta parvekekäyttöön
suosittelen tätä pienempää mallia.
Mitä muuta se auringonkukka kaipaa? Jos
asut jossain missä on mahdollista iskeä auringonkukka suoraan mullattuun maahan niin sinne sen iskee ja
peittelee kevyesti mullalla ja antaa kasvaa. Auringonkukka sietää melko paljon väärinkäytöksiä, kuivuutta ja ilkeää maailmaa, joten siitä ei hirveästi tarvitse
stressata. Kaupunkiviljelyyn puolestaan riittää halvin
mahdollinen kippo lähimmästä Etolasta tai parvekeen

kaiteeseen kiinnitettävä kukka-astia. Itse suosin altakastelun mahdollistavia, jossa on vielä vedenpinnan
korkeusmittari jonka avulla systeemiin voi vaan kaataa vettä kunnes se näyttää että maksimissa ollaan.
Kukkaruukun koollakaan ei itseään niin hirveästi kannata kiusata, pienemmässä ruukussa auringonkukka
kasvaa pienemmäksi ja tekee vähemmän siementä,
mutta muuta merkitystä sillä ei juuri ole.
Ruukkujen lisäksi tarvitaan multaa. Jos olet
siinä onnellisessa asemassa että voit viljellä suoraan
pellossa tätä ylvästä kasvia niin auringonkukka toimii
hyvänä välivuoden kasvina. Kuitenkin suurimman
osan meistä asuessa kaupungissa suosittelen vaihtamaan mullat ennen seuraavaa kylvökertaa, jolloin
ravinteet riittävät varmasti (viimeistään lannotteiden
avulla). Multaa kuitenkin saa melko halvalla lähimmästä Etolasta niin jos ei innosta lähteä kaivamaan läheistä ojaa niin se on ihan varteenotettava vaihtoehto.
Valmiin mullan ostamisessa on sekin etu että silloin
ei tarvitse kitkeä kaiken maailman rikkaruohoja, joita
kuitenkin tulee luonnonmullan mukana.

Kylvö

Kylvöhommissa olen kokeillut kahta eri lähestymistapaa. Toinen on esikylvö ja –kasvatus kodin suojissa
pienessä ruukussa huhtikuussa, jolloin kasvi saa hieman etumatkaa kesään. Tässä kuitenkin ongelmaksi
on usein muodostunut se, että kasvin siirto isompaan
ruukkuun rasittaa kasvia turhaan, jolloin esikylvetyt
jäävät suoraan kylvettyjä kasveja pienemmiksi. Suoraan kylvössä on lähinnä otettava huomioon ilman
lämpötila, kun yöpakkasia ei enää esiinny on varmasti
turvallista kylvää auringonkukat, mutta ennen sitäkin
kylvö onnistuu siinä tapauksessa että siemen ja kasvinalku eivät jäädy. Minkä arviointi on hieman hankalaa, joten varman päälle pelaaminen kannattaa.
Kylväminen itsessään on hyvinkin suoraviivaista puuhaa. Levitä multa kukkaruukkuun, tee pieni
kolo multaan, heitä siemen perään ja kastele riittävästi. Pinta kosteaksi ja sitten niin paljon, kunnes tuntuu
että on kastellut tarpeeksi. Kylvön suoritin tänä vuonna vasta huhtikuun loppupuolella, mutta silti kesä ei

Ensimmäiset kasvit jo pilkottavat.
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Tampereen kansantarut

Pääasialliset uhkatekijät kukille
elinvaiheiden mukaan:

1. Kasvukausi – Heikko auringonkukkien puolustus

ollut ehtinyt lämmetä liikaa, jotta tarvetta kastelulle olisi ilmennyt ennen
ensimmäisten kasvien pilkistämistä
mullan pinnasta.
Tästä alkaa kuitenkin hermoja raastavin osuus. Onnistuiko kylvö?
Lähtikö kasvit kasvamaan? Tuleeko
niistä mitään? Stressaaminen on kuitenkin suurilta osin turhaa, jos kasvin on saanut multaan asti ja mullan
märäksi niin kyllä se siemen lähtee
kasvamaan yllättävänkin sitkeästi. Ei
kuitenkaan kannata luottaa vain yhteen siemeneen vaan pistää useamman
saman tien niin varmasti joku niistä ainakin kasvaa.

Hoito kesän aikana

2. Keruu – Myöhästynyt
kerääminen

3. Kuivattaminen – liian
kosteat kasvit

4. Säilömiskausi – Epäselvät
pelisäännöt

Auringonkukat on siitä kiitollisia
otuksia etteivät ne hirveästi hoitoa
kaipaa. Kastelua niin että multa pysyy
kosteana vähän pintaa syvemmältä ja
lannoitusta jos lehdissä alkaa näkyä
värivirheitä, mutta muuten ne kestävät melko hyvin kaiken. Kastelu kannattaa hoitaa vasta silloin kun aurinko
ei ihan suoraan pääse paistamaan kasteltavalle alueelle, jotta sitä vettä imeytyy ihan sinne juurillekin asti. Pellolle
istuttaessa kannattaa ottaa huomioon
myös ohikulkevat eläimet, auringonkukkaistutukset nimittäin näyttävät
niistäkin vastustamattomilta. Urbaaneimmissa olosuhteissa huomioon pitää ottaa lähinnä kämppiksen kotibileet, jossa naapurit väistämättä eksyvät
parvekkeelle, jolloin kukkien turvallisuus on pahasti uhattuna. Naapurien
riemuksi kukille voi myös laulaa ja
tanssia, kuva-/äänimateriaalin näistä
toimista toimittamisesta Kvantin päätoimittajalle saa lisäpisteitä ja nimensä
Hall Of Fameen. Kukat aluksi kasvattavat melko pitkän ja melko tukevan
varren, jonka jälkeen varren päähän,
ja mutanttikukkien tapauksessa pariin

Kukintojen jälkeen

Kun kukat ovat jonkun aikaa kukkineet alkavat ne ”lakastua”, tässä prosessissa ei suinkaan ole kyse siitä että
olet epäonnistunut ihmisenä ja kukkienhoitajana vaan osa luonnollista
sykliä. Älä ainakaan heitä kukkia pois,
vaikka ne ovatkin vähän surkean näköisiä. Kun kukat ovat kokonaan ruskettuneet ja ennen kuin paikallinen
lintupopulaatio huomaa, että ”tääl olis
ruokaa tarjolla” kerää kukat pois leikkaamalla varret poikki ja nostamalla
kukat kuivumaan (Ympäri olohuonetta on ainakin muiden asunnossa
elävien mielestä aina hyvä ratkaisu).
Syksyn kosteudesta riippuen kukintoja täytyy kuivata parista päivästä
viikkoon, kunnes kukat ovat täysin
kuivat. Tämän jälkeen kukat murennetaan astiaan ja erotetaan jyvät muusta
tauhkasta, jyvillä on hieman eri massa tauhkaan verrattuna ja hieman eri
aerodynaamiset ominaisuudet, joten
niiden erottelu on melko suoraviivainen prosessi, johon harjaantuu tekemällä. Jos tämän onnistuu automatisoimaan niin tästäkin saa lähettää
kuva- /äänimateriaalia Kvantin päätoimittajalle, kuten monessa muussakin
asiassa Kvantin toimitus suosittelee
kokeilemista lämpimästi, mutta kieltäytyy mistään vastuusta.
Kun olet erotellut jyvät ja
muun tauhkan heitä tauhka pois ja kerää jyvät purkkiin. Esimerkiksi Uncle
Ben’s hapanimeläkastike –purkki toimii oikein hyvänä siementen säilytysastiana, kunhan sen ensin puhdistaa
ja kuivaa hyvin. Jyvät säilyvät hyvinä
hyvin pitkään oikein säilöttynä, tämän
vuoden testien nojalla ainakin kolme
vuotta keräämishetkestä.
Ensi lehdessä onkin sitten hyvin paljon
kuvia Kvantin toimittajan kesän kukkaprojektista.

Kukat keskivaiheessa
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Anonyymina pysysttelevä tamperelaiskontakti kertoo tarinan
nuoruusvuosistaan Pirkanmaalla.

muuhunkin paikkaan, alkaa kasvaa
möykky, josta elokuun loppupuolella
purkaantuu upea keltainen ilmestys.

E

mpä ole meinaan ennen
kertonut
t ä t ä
tarinaa kun
se on niin perkuleesti nolottanut,
mutta parempi nyt turista ettei jää historian hämärään. Alussa nääs oltiin Ressu Redfordin
kera Ikurissa Mestarin Krouvissa ryyppäämässä. Parit
Karjalat saaraan
alas
verettyä,
kun
Martti Lutter (se
germaani, ei Martti
Lutter Kurko-Juniori)
pirautti, että Amurissa on
perkeleelliset kekkerit käynnissä. Otettiin Ressun kanssa

pirssi, sillä Lutterin Mara on
meirän frendi ja perillä reivaamisesta ja paarteista. Matkalla
törmättiin Björn Wahlroosin,
joka tarjosi kierrokset tornaattori-vuoristorarassa
koska
Björn oli hävinnyt Ressulle
marsujen kerintäkisassa.
Lopulta
päästiin
Amuriin, jossa Martti meitä
jo orottelikin. Martti turisi,
jotta nyt on rippileireillä
konfirmaatio ja kekkerit
nuorisotalolla. Miehissä tungettiin pirssiin
ja kaarrettiin perille
nuorisotalon pihalle
eli jaardille niin kuin
Ressu sanoo, hän kun
on Irlannissa nuorena pyörinyt. Kaikilla oli
köyriminen mielessä, koska
rippikekkereillä
alvariinsa
näki kurvikkaita friiduja kesäulstereissa. Railakas rok-

kenrolli täristi tannerta Nuorisotalon parkkipaikalla
kun kierähdettiin pyöröovista ei kehrannut penetroira, joten
permannon puolelle. Pari tut- torettiin parhaaksi kurvata
kirkolle kun rovastikin oli vielä kinkereillä. Kirkon uksi oli
tua toveriakin on joraamassa, raollaan ja karmean hämärää
nääs Frererik ja Lauri Kristian oli peremmällä, eli tarrasin saRelander. Mentiin niitä mor- kariston ovenripaan ja funreejensteeraamaan ja ne tarjosi- rattiin että pramialta näyttää.
vat meille pirtua tampuurissa. Rupesin friidua riisumaan ja
Mara kaatoi sekaan patteri- koura oli persiitä tarraamassa
energiatrinkkiä ja kohta kai- kun oven räväytti selkilleen
killa alkoi päristä. Nuoruuren aivan perkuleen kyrsiintyinnolla ryntäsin friiduja rii- nyt kanttori joka karjaisi jotta
amaan ja törmäsin erääseen perkuleen huoripukit! Kirpaperkuleen herkulliseen.
sin fönsterin kautta karkuun
Friidu olikin aika mutta kanttori tarrasi friiduun
rempseä joratessaan ja kou- niin että karkutiellä kirmasin
ri kyynärvarsia herkeämättä. vain minä. Pariin kuunkierRiettaat mietteet ryntäsivät toon en kehrannut naamaani
takaraivoon ja ohjasin frii- sen jälkeen kylillä näyttää.
dun Frererikin rättisitroenilla.
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Learning from History – Scottish
Independence
The day when the Scots will be choose the future of the
Union draws nearer. On Thursday the 18th of September
2014 it will be decided whether Scotland breaks free from
the United Kingdom or stays shackled to the whims of
Westminster. But what happens if Scots gain independence? Kvantti intends to learn from history and make wild
speculations. But first, some facts.
Scotland, or more accurately the Kingdom of
Scotland, was largely independent for almost a thousand
years, from the 9th century to the year 1707, when the Act
of Union was passed. The act joined the Kingdoms of England and Scotland into a single Kingdom, the Great Britain
of Scotland and England, which put an end to Scottish in22 Kvantti

dependence.
It was hardly the first time the Scots had trouble
with their independence, which had been under threat
from the English multiple times before. However, The
Scots were not innocent either: in 1603 James VI King of
Scots inherited the throne of the Kingdom of England,
which led him to pursue a kingdom akin to the Great Britain of Scotland and England, which, ironically, later came
into existence after James VII was deposed in 1688 and lost
the thrones of Scotland and England – to his own daughter.
But what about the future? What happens if the
Scots gain independence and how will Britain respond?

Scotland has an ample supply of oil and Trident bases, which means it could be A Serious Threat to the
safety of Britain. If Scotland decided to scrap the Trident, the UK would turn into a nuclear-weapon-free
backwater, a major blow to its credibility. That is why
it could be like the First War of Scottish Independence
all over again:
Like in the late 13th century, The English
monarch would use the interregnum for his or her
own advantage, march an army to Scotland and install a government of their choosing. Having vassalised Scotland, the UK would try to to invade France.
However, the Scots would rebel before that plan
would come to fruition and start plotting against the
UK with the French. An alliance between the French
and the Scots would be forged, angering the UK. Its
troops would march into Scotland, sacking the city of
Berwick, and finally dissolve the Scottish Parliament.
Rebels, like William Wallace in the 13th century,
would rise against the English troops and win major
battles only to be crushed by an English counterattack, after which Scotland would surrender to its enemy, similar to what happened in 1305.
But that did not break the Scots in the
14th century. Should History repeat itself, a new Scottish leader would rally troops under his banner, after
killing the other remaining claimant for the leadership. He or She would lead the Scottish to a remarkable victory and regain Scottish independence.
But what if the UK outright denied the Scotland the right to be free and independent, and the
Scots rebelled like in the 18th century? Back then the
Jacobites tried to restore the crown to James VII and
later to his descendants, James Francis Edward Stuart,
”the Old Pretender”, and Charles Edward Louis John
Casimir Sylvester Severino Maria Stuart, ”the Young
Pretender”. The Scottish would rise against the British many times over several decades, failing utterly in
attempts to reach their objectives.
The First proper rebellion would end in a
year. After successfully taking most of Central Scotland, the war would start going awry for the Scots.
The remaining British forces would tenaciously hold
their ground, and the Scots would be beaten by reinforcements from England. The exiled head of state
would make it to Scotland just in time to witness their
defeat and sail back to France.
The second rebellion would end as horribly
as the first one, except this time the Scottish leader
would actually make it to Scotland. That would not
save the Scots however. In 1745, after a few Scottish
victories, the English gained the upper hand in the
conflict and drove the Scots back, which would surely
happen again. The Scots would be decisively defeated
in Culloden, and the leader of Scots forced to flee into
exile.
However, if the opinion polls are to be believed, the most likely option is that the Scots remain
part of the UK. In February 2013, over half would
have voted for staying in the Union. for this there are
several financial, cultural and practical motives, at
least for the majority. Not to say that the issue is this
simple; The motivations and desires of Scots are as
complex as anyone else's.
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Kuva näyttää meille kaapin ja sohvaryhmän paikan.

Uusi Kiltis
Tämä artikkeli on ns. asiajournalismia ja ennen kaikkea olemassa historiaa varten. Mahdolliset vitsit ovat
tahattomia.
17.5. kiltalaiset saivat kuulla
yllättävän uutisen: kiltahuone, joka
on vuodesta 2008 sijainnut Konetalolla, muuttaa päälafkalle. Kiltiksen siirtyminen on osa suurempaa
uudelleenorganisaatiota, sillä myös
kiltiskäytävän laboratoriot siirtyvät
muualle ja Konetalo jää kokonaan
konelaisten käyttöön. Uusiin tiloihin
on tarkoitus päästä kesän aikana.
Uusi kiltis sijaitsee idyllisesti
päälafkan kellarissa, eikä siihen kuuluu nykyaikaisia hömpötyksiä kuten
ikkunoita pihalle. Labravahinkojen
varalta kiltiksen yhteydessä on myös
pommisuoja, jossa kiltalaiset voivat
syödä maukkaita nuudeleita, kunnes
vaara on ohi. Funktionaalista designia edustavat myös kiltiksen perällä
oleva vesimittarihuone (kuva ohessa)
sekä käytävän varrella sijaitseva akkuhuone, joka nimensä mukaisesti
sisältää akkuja. Seikkailunhaluisille
kiltalaisille mainittakoon, että kyseiset huoneet eivät toimituksen vierailun aikana olleet lukossa, joten

Pommisuojan ovi kestää ydinpommin räjähdyksen

Kotoisa olohuone ilman kälyistä kalustusta.

Kvantti saattaa myöhemmin myös
testata niiden toimintaa.
Uuden kiltahuoneen sisustuksesta on tehty suuria suunnitelmia. Uusi kiltahuone on entistä
suurempi, joten tilaa monenlaisille
visiolle on. Mahdolliseen kalustoon kuuluvat mm. videotykki,
valkotaulu sekä innovaatiivisuutta
ja positiivista pöhinää henkivä Fatboy-säkkituoli. Lisäksi jossain hieman kaukaisemmassa tulevaisuudessa myös rivikiltalainen saattaa
saada luvan käyttää kiltistä ympäri
vuorokauden. Onneksi kuitenkin
myös perinteitä kunnioitetaan, ja
killan Pentis-koneet säilyttävät arvoisensa osan kiltalaisten olohuoneesta. Valitettavasti killan toinen
liki-ikiaikainen elementti, suuri
neuvottelupöytä, ei saanut puheenjohtajan hyväksyntää ja teki
tästä syystä polttoitsemurhan.

Kiltahuoneen keittiö saksalaisperspektiivistä.

Kiltahuoneella on käytävä!
(Tekstissä mainittu) virtaava vesi parantaa kiltahuoneen chi-voita.
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Kadonneen wappuheilan arvoitus
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Synkkyys johtui
humalasta, ja myrskyisyys ihmissuhdesotkuista. No, ainakin minulla olisi wappuheila, vaikka nämä syksyn vujut ja lupaukset rakkaudesta menivätkin päin prinkkalaa. Wappuun on
kuitenkin vielä useita kuukausia. Mitä tekisin
sillä aikaa? Etsisinkö rakkautta ja toivoisin,
että se kestää wappuun asti. Olin epävarma
ja päätin sijoittaa toivoni syksyiseen matkaan
pohjoiseen.

Pohjoisen matkalla olin jo elämäniloinen ja
nautin eliksiiriä ja linimenttiä, minkä seurauksena löysin tulevan wappuheilani, tai näin ainakin luulin. Esitin parasta lauluani ja rakkauden runonlausuntaa, kuin Väinämöinen Ainoa
kalastaessa. Kolme tuntia siinä kesti, eikä taikani tuntunut purevan. Miten kävisi tulevan
wappuheilani kanssa, olinko sittenkin väärässä? Olin väärässä ja aikaa kului - ja eliksiiriä
sekä linimenttiä.

Oli jo kevät ja tuntui siltä kuin vuodet olisivat
kuluttaneet minusta tunturin, minusta, joka oli
jylhä vuori puhkoen taivaankantta menneinä
aikoina. No, päätin pitää juhlat ja masentua
myöhemmin. Pidin juhlat. Wappu oli jo korvilla, eikä minulla ollut vielä heilaa. Selviäisinkö
wapusta ollenkaan? Totta puhuakseni en selvinnyt, koska nautin eliksiiriä ja linimenttiä.
Oli suurten päätösten aika.

Ja niin päivä koitti, kuin ei yksikään edellisistä päivistä, tuntui
siltä, että sisälläni olisi kiemurtanut mangusti etsien ruokaa.
Päästin mangustin ulos, ja oloni helpotti. Nyt sitä wappuheilaa tuumasin ja suuntasin syöttikauppaan. Ostin muutaman
gerberan ja rehuja seuraksi. Olin varma, että nyt tärppäisin.
Voi pettymysten pettymys, mikä minua iski märällä kengällä
naamaan; vaikka kiersin kaikki maat ja mannut, vedet ja syvänteet, en löytänyt heilaa. Vein kukat Pohjan Akaalle siinä
uskossa, että tämä taikoisi suojakseni loitsuja. Loitsut eivät
toimineet, ja sain wappuheilaa nollalla markalla. Missä on
hän, joka sydämeni vie?

Kvantin lukijatytöille 0504903520 Pakanamestari@IRCnet
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