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Kvantti 3/2013

Tätäkin lehteä ovat toimittaneet ihmiset.

Sisälly
Sisälly
P

Muinaiset saamelaiset uskoivat päälafkan olevan portti kuolleiden maailmaan.
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Kvantti 3

Huoneen parista kymmenestä tietokonetuolia muistuttavasta, mutta
pöydällä varustetusta tuolista kuusi
on käytössä. Ihmiset ovat sijoittuneet
satunnaisesti ympäri pientä hämärää
huonetta. Tunnen noin puolet läsnäolijoista ennestään ja lähes kaikkien kanssa olen vaihtanut pari sanaa saman
päivän aikana. Läppärini näyttö on
mennyt pimeäksi ja videotykki näyttää
vain sinistä. Paikkana on Desing Factory ja pidän elämäni ensimmäistä 45
minuutin pituista luentoa Aalto School
of Studentsissa.
Tapahtumassa 14 eri opettajaa kertoivat intohimonsa kohteista.
Muiden luentojen aiheita olivat muun
muassa ”Ihmissuhdetaidot” ja ”Why is
a ship called she – and other basics of
naval architecture”. Osallistujia tapahtumassa oli vähän niukahkosti. Oikeastaan suurin osa osallistujista oli opettajia. Kaikkialla vallitsi silti hyvä pöhinä:
osallistujat juttelivat välitunneilla menneistä luennoista ja siitä, mihin kannattaisi mennä seuraavaksi.
Luentoni otsikko on ”Problem,
meet solutioon: ongel-

manratkaisu”. En ole keksinyt
sitä itse, vaan otsikon kehitti eräs tapahtuman järjestäjistä, kerätessään iskeviä otsikoita julisteeseen.
Aloitan luentoni yhdellä suosikkiongelmistani, jossa etsitään suoraa
tietä metsästä. Monet pääsevät hyvin
kiinni ongelmaan, ja esittävät sellaisia
ratkaisuyritelmiä kuin odotinkin. Kovin pitkälle kukaan ei kuitenkaan ongelmassa pääse – eikä mikään ihme,
menihän minultakin aikanaan saman
ongelman ratkaisuun useampia päiviä.
Kaikki kuitenkin vaikuttavat lopulta sisäistävän ratkaisun ja varsinkin tarinan
opetuksen: monimutkaisen ratkaisun
voi löytää tekemällä ensin yksinkertaisempia yritelmiä ja parantamalla niitä.
Pari viikkoa aikaisemmin olin
selittänyt saman ongelman kavereilleni. Tällä saa muuten hyvin tuhottua
melkein mitkä tahansa bileet joissa on
teekkareita: kaikki unohtavat muun
eivätkä puhu enää muusta kuin eri
reiteistä tien löytämiseksi. Aleksi Lahtikin innostui ongelmasta niin, että

PJ Puhise

e

rakensi
kuminauhasta, teippirullasta ja lyijykynästä ongelman ratkaisen
rakennelman. Esittelen Aleksin rakennelmaa myös oppilailleni.
Kun väläytän seuraavan ongelmani saarelle vangituista sinisilmäisistä ja ruskeasilmäisistä (http://xkcd.
com/blue_eyes.html) kalvoille, on tunnelma erilainen. Ongelma on ehkä vielä vaikeampi, eikä kukaan oikein pääse
siitä jyvälle. En anna asian kuitenkaan
häiritä, vaan selitän oikean lähestymistavan. Tämän ongelman ratkaisuresepti näkyy oheisessa flowchartissa.
Luennon jälkeen on hyvä fiilis.
Onnistuin ehkä selittämään muille jotain siitä, mikä minua oikeasti kiinnostaa. Ehkä joku myös oppi jotain ja saa
joskus ratkaistua ongelman antamieni
neuvojen avulla.
Seuraavan kerran Aalto School
of Students järjestetään näillä näkymin
maaliskuussa. Täytyypä alkaa jo miettiä mistä silloin puhuisin.

Tien etsintä
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Kyllä

Ongelma on
ratkaistu!

Kyllä

Ratkaisitko jo
alkuperäisen
ongelman?

Keksi helpompi
versio
ongelmasta.

Osaatko
ratkaista
helpotetun
ongelman?

Kyllä

Siirry
hankalampaan
versioon ja
ratkaise se.

En

Osaatko
ratkaista
ongelman?

En

Olet metsässä.
1 km päässä on suora tie.
Mitä reittiä pitkin tie kannattaa
etsiä?
Optimoitava suure on polun
pituus worst case scenariossa.
Metsä on tiheää: tien voi löytää
voin kävelemällä sen päälle.

En

e
e
s
i
h
u
P
PT
Syksy on taas saapunut tuoden
mukanaan uuden fuksikurssin
kulkemaan pitkää, mutta vaikeaa ja raskasta polkua Teknillisen
Fysiikan
diplomi-insinööriksi.
Osoittaakseen hyväntahtoisuutensa Kvantti pyysi fukseja Kiljavalla luomaan lööppiotsikoita.
Näistä tuotoksista Kvantin toimittajat ovat säkenöivällä ammattitaidollaan
muokanneet
tositapahtumiin lievästi pohjautuen uutisia, jotka voit
lukea tässä lehdessä.
Fuksit voivat myös muuten joutua käyttämään
luovuuttaan, sillä uudistettuun kandidaatin tutkintoon kuuluu muun muassa
kurssi Tuotantotaloutta
ja niin kutsuttu Aaltokurssi. Aalto-kursseihin
kuuluu tuttu Esa Saaarisen Filosofia ja Systeemi-

ajattelu,
mutta
myös yllättävämpiä nimiä kuten
Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi ja Akateemisen ajattelun
alkeiskurssi. En tiedä, mitä näillä
kursseilla tehdään, mutta epäilen
ettei ainakaan ratkota differentiaaliyhtälöitä.
Syksyn myötä tulee myös
Fyysikkospeksi, jo neljättä kertaa.
Kiljavalla paljastui myös speksin
nimi: "Limbo - asiaton oleskelu
kielletty". Vaikka produktio on jo
hyvässä vauhdissa, mukaan ehtii
vielä ottamalla yhteyttä tuottajiin.
Kuten jo Julius Caesar aikanaan
totesi: "Älä kysy, mitä Rooma voi
tehdä eteesi, vaan mitä sinä voit
tehdä Rooman eteen!" Jokaisella
nykyisellä ja entisellä fyysikolla
on moraalinen velvollisuus tulla
vähintään katsomaan speksiä.
Koska Kvantin julkaisutahti on mitä on, ei pääkirjoituksessa pysty reagoimaan

reagoimaan
päivänpolttaviin asioihin
edes ironisesti hieman jälkijunassa. Onneksi kuitenkaan auringon
alla ei ole mitään uutta, joten voin
ajankohtaisesti
kommentoida
muun muassa seuraavia aiheita:
Anneli Auerin vaiettu menneisyys Auschwitzin vanginvartijana, Talvivaaran uusi vuoto sekä
suomalaisen ikonin myyminen
venäläisille/Microsoftille/ylipäänsä.
Kvantin imagosta huolimatta tässäkin numerossa on
myös
faktapohjaisia
juttuja.
Olemme muun muassa tutkineet
AYY:n uutta asumissäänöstöä
ja selvitelleet tapoja valmistaa
hyvää ruokaa halvalla. Lisäksi
kerromme vähmmän tunnettuja
tiedonjyviä Päälafkasta, Sihteeristöstä ja Tutkinto-ohjelmasta,
joista kaikista Aalto-yliopisto
mieluummin vaikenisi.

P.S. Lähetä meille juttusi! Julkaisemme
sen,
koska rikosoikeudellinen vastuu
on viime kädessä
raadilla!
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netMedi osa 2
Edellisessä osassa (Kvantti 2/2013) kerroimme
miten netMedi, Aaltoyliopiston perustieteiden
korkeakoulun opiskelijoiden perustaman yritys,
sai alkunsa ja mitkä olivat aloittelevan yrityksen
ensiaskeleet. NetMedi oli juuri saanut pilottinsa
päätökseen syöpäsairaala Docrateen kanssa;
onnistuneen pilotin seurauksena Docrates päätti
jatkaa netMedin asiakkaana. Juttusarjan toisessa
osassa selvitämme, mitä yritykselle on tapahtunut
vuoden 2013 aikana rahoituksen, myynnin ja
tuotekehityksen osalta.

Täyspäiväiseksi startup-yrittäjäksi

Talvi 2013 toi mukanaan paljon muutoksia netMedille. Perustajista viisi jatkoi tiimissä, joista neljä
aloittivat täyspäiväisen työskentelyn (toim. huom.
täyspäiväinen työskentely on melkein yhtä tehokas tapa viivyttää valmistumista kuin aktiivinen
kiltatoiminta), vaikka yritys ei vielä pystynyt maksamaan kenellekään palkkaa. Keväällä Product
Development Project -kurssin loppuessa tiimin
vahvuudesta poistui kolme PDPläistä. Samassa
yhteydessä netMedi otti askeleen ammattimaisempaan suuntaan ja siirtyi pois Design Factoryn suojista upouusiin tiloihin EIT ICT Labsin Open Innovation Housella (se talo TUAS-talon takana).
Tulovirta asiakkailta ei ollut vielä riittävä
maksamaan yrittäjien palkkoja, jotka muodostavat
leijonanosan softayrityksen kuluista. Alkukeväästä
netMedi lähti kokoamaan rahoituskierrosta, joka
toteutuessaan takaisi yritykselle toimintaedellytykset (ts. rahaa) noin vuodeksi. Rahoituskierros
tuli koostumaan sekä yksityisestä että julkisesta
(TEKES) rahasta. Tähän mennessä yrittäjät olivat
elättäneet itsensä mm. omilla säästöillään, assarointipalkkioilla, opintotuella ja Isä & Äiti -pankin korottomilla lainoilla.

Ulkomaille

NetMedi on tähdännyt kansainvälisille markkinoille alusta asti. Kiinnostavimmaksi ensimmäiseksi kohteeksi valikoitui Euroopan saksankielinen
alue markkinapotentiaalinsa takia. Toimitusjohtaja
Lauri Sippola oli jo edellisenä syksynä käynyt konferenssimatkan yhteydessä tutustumassa muutamaan syöpäsairaalaan Saksassa ja Sveitsissä.
Ennen kuin Kaikua voitiin myydä saksankielisiin maihin, täytyi se kääntää saksaksi. Koska
netMedin tiimiin saksantaidot ovat peräisin enimmäkseen Korkkareista ja Studio Julmahuvista,
annettiin käännöstyö Joelin saksalaiselle tyttöystävälle. Ensimmäinen versio käännöksestä saatiin
valmiiksi ennen ensimmäistä tapaamista Sveitsissä.
Toukokuussa 2013 Lauri matkasi tapaa6 Kvantti

maan sveitsiläisen huippusairaala Hirslandenin
johtavaa ylilääkäriä. Tapaamisen jälkeen Hirslanden päätti aloittaa Kaiun koekäytön. NetMedi sai
ensimmäisen ulkomaisen asiaakkaansa yllättävän
nopeasti. Huippuluokan asiakasreferenssin avulla
netMedi aikoo voimistaa myyntiään ulkomaille.
Ensisijaisensa kohdemaana on Sveitsi, jossa netMedillä on nykyään oma country manager.

Tuotekehitys

Suuritöisestä rahoituskierroksen organisoimisesta
ja myyntimatkoista huolimatta suurin osa tiimin
ajasta menee tuotekehitykseen. NetMedi kehittää
Kaikua jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Kaikuun on tullut useita uusia ominaisuuksia ja
vielä enemmän pieniä parannuksia. Samalla myös

Jos päälafkaa ei olisi,
sellainen pitäisi keksiä.

tiimi on oppinut entistä enemmän siitä, miten sovittaa ketteriä ohjelmistonkehitysmenetelmiä niinkin
säännellylle alalle kuin terveydenhuollon IT-ratkaisut.
Varsinaisen ohjelmointityön lisäksi netMedi on oppinut paljon siitä, tuotetta kehitetään
jatkuvana prosessina vastaamaan asiaakkaan tarpeita entistä paremmin. NetMedin työntekijät ovat
tavanneet Kaiun käyttäjiä säännöllisesti oppiakseen
enemmän heidän työstään ja tavastaan käyttää Kaikua.

nollatulosta vuoden 2014 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Tämä vaatii ennen kaikkea kovaa
myyntityötä, niin Suomessa kuin ulkomailla. Uudet
asiakkaat tuovat mukanaan myös omat toiveensa,
jotka auttavat tuotekehitystä.
Keväästä asti, kesälomia lukuun ottamatta,
on ollut nähtävissä selvä trendi: työstä on tullut entistä kiirellisempää, sillä kiinnostusta Kaikua kohtaan on enemmän ja enemmän. Yrityksen suunta on
alkanut selvästi konvergoitumaan ja nyt tarkoituksena on lisätä vauhtia.

Mihin tästä?

Seuraavana askeleena netMedillä on saada yrityksestään kannattava. Tiimi on asettanut itselleen
kunnianhimoisen tavoitteen: yrityksen tulee tehdä
Kvantti 7

Toimittajamme oli tässä eräänä päivänä
puuteroimassa nenäänsä päälafkan miesten
vessassa kun hän huomasi että jotakin puuttui. Vessakirjoitukset oli poistettu!
Päälafkan remontti on siis pyyhkinyt kulttuurihistoriallisesti tärkeän merkkiteoksen
pois tulevien sukupolvien saatavilta. Onneksi
Kvantin kollekiivinen muisti pystyy tarjoamaan jonkinlaisia vilauksia tähän menetettyyn aforismien aarreaittaan, uutisten
kommentointifoorumiin ja yleiseen avautumiskeskukseen.

"Paras lukemani vessakirjoitus avasi hyvin vessakirjoitusten merkitystä: 'Samassa kopissa kahdesti päivän aikana käyminen vastaa päivän hesarin lukemista
kahdesti'", muistelee Kvantin toimittaja.

"Mistä nyt saan tietää
kuka hoitelee kenenkin
puutarhaa?", tuskailee
maailmanmenosta kiinnostunut toimittajamme.

"Oma suosikkini oli Chaos
Emeralds -peli. Niitä jalokiviä
metsästäessä tuli vietettyä
monta hyvää vessahetkeä. Itse
tosin löysin vain kaksi.", harmittelee toimittajamme.
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"Sain hyvää materiaalia
eksrementin värimaailmaa
käsittelevään tutkimukseeni,
näppärästi kopin seinään sijoitetun kyselylomakkeen avulla", toteaa Kvantin biologiaan
suuntautunut toimittaja.

Päälafkalla on pommisuoja, joka kestää
suoran osuman ydinkärjestä - sisäpuolelta.

Vessakirjoitukset

"Olin varsin tyytyväinen vessoista löytyneisiin graafisiin
esityksiin naisruumin kauniista muodoista. Opin samalla
myös, että naisten lisääntymiselimet muistuttavat suuresti omiani", toteaa Kvantin
taidekriitikko.

"Olin aina surullinen niiden ihmisten puolesta, jotka kertoivat
että viimeinen tentti on tulossa",
voivottelee haastateltavamme.

Nämä kaikki kyseiset kommentit kertovat pelkästään siis
päälafkan miesten vessan historiallisista kirjoituksista. Jo
tämä kertoo millainen menetys uudet maalipinnat ovat.
Kvantin toimitus on kuullut huhuja, että päälafkan naisten vessan kirjoitukset olisivat olleet vielä henkilökohtaisempia ja jopa riittävän pitkiä lyhyen omaelämäkerran
tekoon. Myös kirjaston vessakirjoituksia voidaan suositella, jos on kiinnostunut hieman räväkämmästä tekstistä. Hyvällä tuurilla nämä saattavat vielä olla tallella.

Kuten jotkut saattavat huomata Kvantin kollektiivinen
muisti on ikävän lyhyt. Jos muistat huvittavia, asiaan
osuvia tai mieleenpainuneita vessakirjoituksia, lähetä ne
toki Kvantin toimitukselle.

Grow Further.

READY TO LEAVE
YOUR SHELL BEHIND?
International Internship 2014
Application deadline: October 13
A unique opportunity and a fast track to a successful career: Join
our team as a Visiting Associate and experience management
consulting at its best. You will work alongside and be coached
by some of the finest minds in business—from day one. You will
be fully involved in transformational, cutting-edge client work and
will help business leaders change the rules of the game, not just
play better. We are looking for students with outstanding academic records, 120+ credits, strong analytical and interpersonal
skills, intellectual curiosity, and great ambition.
Submit your application at www.bcg.fi/join_bcg
Your contact: Anna Ristiluoma, recruiting.hel@bcg.com
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Näin syksyn tullen päälafkan käytävillä alkaa palloilla jälleen uusia
fuksipalleroita, mutta Kvantin toimituksen järkytykseksi käytäville tulee
kohtapuolin fuksipalleroiden lisäksi
mursuja. Kvantti listaa mursujen ja
fuksien tärkeimmät ominaisuudet
sekä erot.

Hirveetä mursuilua

Mursujen wikipedia-artikkelista lainaus: ”The polar bear
often hunts the walrus by rushing at beached aggregations
and consuming the individuals crushed or wounded in
the sudden exodus, typically
younger or infirm animals.”
Kaiken kaikkiaan mursut ovat
upeita eläimiä, joihin kannattaa tutustua paremmin jos on
aikaa.

Mursu
Fuksi
Paino Naiset 560 kg, 900 kg miehet
Paino keskimäärin 54-64 kg naiset,
76-83 kg miehet
Luonnollisia vihollisia: Jääkarhut ja tappajavalaat
Luonnollisia vihollisia: L-matikat
(never forget) ja vanhat siat
Iho ryppyinen ja paksu, noin 10 cm niskan ympärillä miehillä
Iho pehmeä kuin vauvan pylly
400-700 tuntokarvaa viiksinä
Amisviikset
Syövät useita eri organismeja vedestä
Syövät lähes mitä tahansa mihin ISOt vievät
Syöksyhampaat jopa 1 m mittaiset
Etuhampaat muutamia senttejä
Asema ryhmässä määräytyy ensisijaisesti
syöksyhampaiden pituuden perusteella
Asema ryhmässä määräytyy sosiaalisten
taitojen mukaan
Muodostavat syksyisin kymmenien tuhansien
yksilöiden kokoontumisia kivisille rannoille
Muodostavat syksyisin tuhansien yksilöiden
kokoontumisia tiilitaloihin
Kvantti 11

Kvantti esittää: Huokeat herkut
Onko budjettisi todellakin opiskelijabudjetti?
Tuntuuko ettei karkkipäivää ole koskaan? Tässä
pari reseptiä, joita kokeilemalla ei tarvitse kiristää
vyötä kevyestä kukkarosta huolimatta. Huokeuden
lisäksi toimitus arvostaa pieniä tiskimääriä ja
vähäistä tarvittavien erikoishärveleiden, kuten
sähkövatkaimen, tarvetta. Reseptit onkin valikoitu
siten, ettei toteutuksessa tarvitse sotkea kuin
maksimissaan kaksi kippoa. Kokeile, sovella ja
makustele rohkeasti!
SIPULIPIIRAAT annoksia noin 10

Voit tehdä juustokeppien lisäksi samasta pohja-aineksesta eli
lehtitaikinasta näitä hieman ruokaisampia pikkuisia piiraita.
-Paketti lehtitaikinalevyjä
-3 sipulia
-2 punasipulia
-2 valkosipulin kynttä
-1 rkl öljyä
-0,5 tl suolaa
-mustapippuria
0,5 tl kuivattua timjamia
Anna voitaikinalevyjen sulaa ja leikkaa levyt kahtia. Pistä
uuni lämpenemään 225 asteeseen. Silppua sipulit ohuiksi viipaleiksi. Kuullota sipuleita hetken aikaa öljyssä paistinpannulla miedolla
lämmöllä siten, että viipaleista tulee läpikuultavia ja pehmeitä. Varo kuitenkaan
ruskistamasta sipuleita! Lisää mausteet seokseen ja asettele se lehtitaikinapalojen päälle.
Paista 15-20 minuuttia. Tarjoa esimerkiksi salaatin kera!
Toimitus kommentoi: "Näistä voi tehdä myös joulutortun muotoisia. Ja laittaa luumuhilloa sisään."
Miffi: "Minä syön vain syöntikelpoisia asioita. On hyvää."

OHRAUUNIPUURO annoksia 4

Usko tai älä, niin puurokin voi olla nannaa! Uunipuuro
on oikea supisuomalainen lohturuoka parhaimmillaan ja
ohraryyneistä valmistettuna taattu kuitupommi. Sen valmistus on myös vaivatonta, joten voit vaikka uppoutua
katselemaan animea evään muhiessa uunissa. Mikään ei
buustaa swagiasi niin kuin kunnon satsi puuroa!
-2,5 dl kokonaisia ohrasuurimoita
-1 l kevyt- tai täysmaitoa
-1 tl suolaa
-Voita, margariinia tai öljyä vuoan voiteluun
Laita uuni lämpenemään 150 asteeseen. Voitele syvä uunivuoka. Jos et omista vuokaa, myös uuninkestävä kattila käy. Sekoita kaikki
ainekset keskenään ja pistä uuniin. Mene katsomaan animea noin 2-3 tunniksi,
kunnes maito on imeytynyt suurimoihin ja puuron pinta on saanut väriä. Paistoaika
riippuu vuoan laakeudesta. Tarjoa hillon, marjasurvoksen, mehukeiton, maidon tai kanelisokerin
kera.
Toimitus kommentoi: "Tässä on vitusti kanelia." (hallitsemattoman kanelinannostelun lopputuloksesta)
"Ei muurarit oo mitään valmiustiloja."
12 Kvantti

KIKHERNESNÄKSIT

Vaihtelua sipseihin ja kaupan maustettuihin pähkinöihin voit tuoda valmistamalla itse näitä kikhernenaposteltavia. Kerralla voi tehdä isommankin satsin!
-170 g kikherneitä
-1 rkl oliiviöljyä
-1-2 tl hunajaa
(-2 rkl kuorimattomia seesaminsiemeniä)
-1 rkl sitruunamehua
-1 tl chilijauhetta
-1 tl garam masala -mausteseosta
-1/2 tl suolaa
-1/4 tl muskottipähkinää
-1/2 tl valkopippuria
-1/2 tl kanelia
Pistä uuni lämpenemään 200 asteeseen. Sekoita kulhossa kaikki mausteet sekä öljy ja lisää
sekaan valutetut kikherneet. Mausteiden määrät
ovat arvioita, joten maista seosta ja lisää mieleisiä mausteita. Sekoita ja kaada herneet leivinpaperoidulle pellille. Levitä seos tasaisesti koko
pellille ja paahda uunissa noin 30 minuuttia, kunnes kikherneet ovat kullanruskeita pari kertaa paiston aikana
lusikalla käännellen. Tarjoa naposteltavana tai esimerkiksi salaatissa krutonkien tilalla.
Miffi kommentoi:"Syön ruokaa mutten kikherneitä." Muut testaajat tykkäsivät.

JUUSTOSTIDIT annoksia noin 6

Takuuvarma hittisnäksi illanistujaisiin. Näitä voi viedä vaikka tuparituomisiksikin! Juuston laatu määrää hinnan.
-1 paketti lehtitaikinalevyjä
-1 muna
-juustoa
-suolaa
(-seesaminsiemeniä)
Anna lehtitaikinapakasteen sulaa hetken verran,
samaan aikaan voit laittaa uunin lämpenemään ...
asteeseen. Leikkaa levyt ohuiksi sivuiksi. Voitele siivut kananmunalla ja ripottele päälle juustoraastetta ja/tai seesaminsiemenia
sekä hieman suolaa. Paista uunissa noin 10 minuuttia uunin keskitasolla.
Toimitus kommentoi: "On kyllä hyviä nämä tikut, niin kuin maailmanrauha!"

Eräällä päälafkan liitutaululla
kolmion kulmien summa on
aina hieman yli 180 astetta.
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KAKKU MUKISSA 3 annosta

Kun mieli tekee jotain todella hyvää todella nopeasti, on tämä resepti ratkaisu tilanteeseen. Muista käyttää oikeaa
kaakaojauhetta! Kaakaojuomajauhe ei tee kakusta yhtä suklaisen oloista. Kunnon herkkupeppu natustaa yksin koko
annoksen, mutta kakun voi jakaa myös kolmeen osaan ja kaikilla on kivaa!
6 rkl jauhoja
6 rkl sokeria
2 rkl kaakaojauhetta
1/4 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
4,5 rkl maitoa
5 rkl öljyä
1 kananmuna
Sekoita kuivat aineet keskenään 0,5 l -kokoisessa
mukissa tai kolmessa pienemmässä. Lisää muna
ja sekoita hyvin. Lisää lopuksi maito sekä öljy ja
sekoita tasaiseksi taikinaksi. Jos haluat, voit lisätä
pähkinöitä, suklaapaloja tai appelsiinilikööriä.
Pistä muki mikroon ja "paista" täydellä teholla 3-4
minuuttia. Voit pysäyttää mikron välillä, mikäli
kakku uhkaa pursuta mukista yli. Jaa valmis kakku kolmeen osaan. Nauti sellaisenaan tai vaniljajäätelöpallon kera.
Kommentit: "Njöm njöm njöm njömm"

IISIPIISI VANILJAKASTIKE noin 8 annosta
-4 dl kevyt- tai täysmaitoa
-1 muna
-3 rkl sokeria
-3 tl vaniljasokeria
-1 rkl perunajauhoja
Sekoita ainekset kattilassa vispilällä kunnolla sekaisin
niin, että munan rakenne rikkoutuu täysin. Kuumenna seosta koko ajan hämmentäen, kunnes se pulpahtaa
pari kertaa ja sakenee. Nosta tämän jälkeen kastike heti
pois hellalta. Pistää kattila kylmään veteen jäähtymisen
nopeuttamiseksi. Tarjoa täysin jäähtyneenä esimerkiksi
hedelmäpaistoksen kanssa.
Huomautuksia: Vanilliinisokeri <<< Vaniljasokeri

HEDELMÄPAISTOS annoksia 10

Illan orastava hämärä, kynttilä, hedelmäinen paistos voimallisella määrällä vaniljakastiketta... Syksyä parhaimmillaan!
-1 kg Kauden hedelmiä tahi marjoja (esimerkiksi omenoita, luumuja, raparperia tai niiden yhdistelmä)
-Kanelia sen verran kuin sielu sietää
-100 g voita(/margariinia/juoksevaa margariinia)
-1 dl (Fariini)sokeria
-3 dl Kaurahiutaleita, muita hiutaleita tai vaikkapa mysliä
-2 tl vaniljasokeria
Pistä uuni lämpenemään 200 asteeseen. Voitele korkeareunainen vuoka voilla, margariinilla tai öljyllä. Kuori tarvittaessa hedelmät ja paloittele ne reippaiksi lohkoiksi. Ripottele päälle reippaasti kanelia ja sekoita se hedelmiin. Sekoita kulhossa keskenään sokerit, rasva sekä kaurahiutaleet. Levitä seos hedelmälohkojen päälle. Paista 20-30 minuuttia, kunnes
hedelmät ovat pehmenneet ja kaurakuorrute on saanut hieman väriä. Tarjoa vaniljakastikkeen tai -jäätelön kanssa.
Toimitus kommentoi: "Kaura sopii paistoksiin!" "Kvantti haukkuu kaikki muut journalistit paskoiksi." "Munasolujen
luovuttaminen on paljon ikävämpää kuin sperman."
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Hyppää matkaamme!
Innofactor kasvaa ja kehittyy joka päivä, yhdessä
asiakkaittemme ja työntekijöidemme kanssa. Olemme
yksi Pohjoismaiden merkittävimpiä ja Suomen
osaavin Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittaja.
Tarjoamme yrityksille, julkishallinnolle ja muille
yhteisöille kaikki Microsoftin keskeiset ratkaisut.
Laajeneva palvelukokonaisuutemme sisältää myös
Innofactorin omia ja kolmansien osapuolien tuotteita.
Yrittäjälähtöisyytemme pitää asiakkaan tarpeet aina
työmme keskiössä.
Innofactor Oyj, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Vaihde 010 272 9000, www.innofactor.fi
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Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asunnoissa asumista ohjaa lakitekstin omainen
”Asumisen ohjesääntö”. Tämä ohjesääntö
oli kuitenkin vieraantunut asuntotoimiston
käytännöistä, ja siksi keväällä 2013 AYY:n
asumissektori valmisteli uuden asumisen
ohjesäännön pitkälti vuonna 2012 valmistellun asumisen linjapaperin perusteella. Kaikkiaan uutta sääntöä valmisteltiin 53 version
verran ennen kuin se annettiin muodossaan
AYY:n edustajiston hyväksyttäväksi toukokuussa 2013 (Edustajiston kokous 5/2013).
Uusien sääntöjen suurimmat muutokset on
listattu oheisessa faktalaatikossa; Helsingin
opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) Otaniemen
soluasunnoissa asuvien kannattaa huomata
erityisesti kohta 3.
Kuitenkin, uudistus toi mukanaan myös merkittävän määrän pienempiä sääntömuutoksia. Näistä yksi herätti keskustelua säännöt
lopulta hyväksyneessä edustajistossa. Tämä
kohta on yhden virkkeen mittainen lisäys
sääntöjen neljännen luvun kahdenteentoista
pykälään ”Asumisen keskeyttäminen määräajaksi”.

Lex Pärnänen – e

Asuntoa ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa, mikäli asunnossa asuvaan ruokakuntaan kuuluu lapsia tai jos asunto jälleenvuokrataan
asumisen keskeyttämisen ajaksi ylioppilaskunnan jäsenelle.
Tämä pykälä antaa asevelvollisuuttaan suorittaville sekä ulkomailla tutkintoonsa kuuluen vaihto-opiskeleville tai työharjoitteleville oikeuden olla kuluttamatta kallisarvoista
asumisaikaansa; koska kuten tunnettua – normaalisti – ”asumisoikeusaika ylioppilaskunnan asunnossa on Aalto-yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitulle yhteensä
enintään viisi (5) vuotta” ja ”asumisoikeusaika lasketaan sen lukukauden alusta, jona
ylioppilaskunnan jäsen aloittaa opintonsa
Aalto-yliopistossa ensimmäistä kertaa” (12
§).) Lisättävä uusi virke tarkoittaisi siis, että
asuntonsa voisi tällöin jälleenvuokrata kenelle tahansa ylioppilaskunnan jäsenelle (kuten
jatko-opiskelija tai yli viisi vuotta opiskellut
perustutkinto-opiskelija).
Kokouksessa 5/2013 edustaja Pärnänen (kyllä, juuri se Pärnänen, fuksikapteeni
Ilmari Pärnänen) esitti huolestuneen puheenvuoron ”sääntömuutos on pahasta, eikö
kukaan ajattele fukseja” – eli, kuka tahansa
ei-fuksi – myös vaihtoon lähtiessään – on kuitenkin (keskimäärin) taloudellisesti paremmassa asemassa kuin keskimääräinen fuksi
– ja, jälleenvuokrattu asunto on pois fuksien
asuttamisesta. Kokous ei kuitenkaan, näistäkään perusteluista huolimatta, halunnut
muuttaa tätä sääntökohtaa, vaan se hyväksyttiin lopulta suuntaa-antavalla lippuäänestyksellä.
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If you can't beat them, join them.
14.5.2013 Edustajisto hyväksyi uuden asumisen
ohjesäännön, joka astui voimaan 1.6.2013. Sitten, löytyi yksi neljännen vuosikurssin fyysikko,
joka oli lähtemässä vuodeksi Ruotsiin vaihtoon.
Nykyään kuudetta vuottaan opiskeleva fuksikapteeni Pärnänen löytyy eräästä Jämeräntaival 6 kattohuoneistosta, BY:stä. Koska vaihtoon
lähteminen kannattaa aina (ja on myös hyvissä
ajoin etukäteen tiedossa) ja asumisoikeusaika
loppuu tunnetusti ja ennustettavasti aikanaan; ja
konventionaalisilla laskusäännöillä 1 + 1 = 2, niin
saattaa olla, että Kylästä löytyy kohta muitakin
yliaikaisia fyysikoita. Koska killan yksi tavoitteista on edesauttaa kiltalaisia, ja Kvantti on osa
kiltaa, on tämän artikkelin päättävään toiseen
faktalaatikkoon kasattu vakavamieliset ohjeet
Otaniemessäasumisajan maksimoimiseksi.

n – eli kuinka asua niemessä pidempään
Suuret sääntömuutokset

Vaaliliitto Fakta

1.
Asuntotarjouksen vastaanottaminen
poistaa jatkossa oletusarvoisesti hakijan
kaikista muista asuntojonoista. (Osan hakemuksista saa palauttaa halutessaan takaisin
jonoon.)
2.
Perhe- ja kaverisopimusten säännöt
ovat lähempänä toisiaan, ja noudattavat nyt
Asuinhuoneenvuokralakia.
3.
Teekkarikylän yksiötä voivat hakea
kaikki asumisoikeudelliset riippumatta
heidän nykyisestä asunnostaan.
4.
Sisäisiin siirtoihin karenssiaika.

Yleistä edustajistovaaleista
Tämän vuoden syksyllä on vuorossa järjestyksessään kolmannet
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustajistovaalit. Vaaleissa on tänä vuonna ehdolla 323 henkilöä. Nämä ehdokkaat kuuluvat neljään vaalirenkaaseen (Avainrengas, Jämerä Ratas, A + A ja
Oikeat), joissa on yhteensä 16 vaaliliittoa.
Vaalien äänestys tapahtuu 23.10. – 6.11.2013 ja on puhtaasti sähköinen. Vaaleissa valitaan 45-jäseninen edustajisto seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin.
Äänesi on tärkeä, käytä sitä.
Vaaliliitto Faktan vaalimainos
Fakta on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun informaatioverkostojen sekä teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden yhteinen vaaliliitto. Faktan ehdokkaiden ehdokasnumerot
tulevissa vaaleissa ovat välillä 35–62. Vuoden 2011 edustajistovaaleissa Fakta sai yhteensä 332 ääntä ja oli vertausluvultaan neljänneksi suurin vaaliliitto. Vaaliliitto Fakta kuuluu Jämerä Ratas
-vaalirenkaaseen yhdessä Konergian, Luovan, Nuoren Aktin, Polytekarnan, Prosessiteekkarien, Sateenkaaren ja Voltin kanssa.

Asumisajan maksimointi
1.
2.
3.
4.

Älä muuta ensin HOAS:in asuntoon.
Tule kaukaa, jotta saat AYY:n asunnon mahdollisimman nopeasti.
Asu viisi vuotta (muuta toki välissä yksiöön).
Tee jokin seuraavista:

•
Muuta HOAS-soluun kolmeksi vuodeksi ja sitten HOAS-yksiöön kahdeksi vuodeksi.
		
Onnittelut, olet nyt asunut vuosikymmenen Otaniemessä.
•
Hyödynnä varusmiespalvelustaan, vaihto-opintoja, tai esimerkiksi ulkomaan työharjoittelua (kuten CERN) tekevien fyysikkojen asuntoja Lex Pärnäsen avulla.
		
Ei haittaa vaikka valmistuisitkin, myös jatko-opiskelijana voit olla ylioppilas
		
kunnan jäsen. Lisäksi, voit asua Otaniemessä ikuisesti.
•
Ajattele fukseja, mutta älä sillä pahalla tavalla. (Muutoin tyyli vapaa.)
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Kesäterästä teräsmieheksi
toimittajan matka kohti terveempää elämää

Kesäloman ja terassikauden lopulla
Kvantin toimittaja havaitsi saavuttaneensa kyvyn, josta ei erityisemmin
pitänyt. Toimittaja pystyi nykyisin
asettamaan vatsansa vyönsä päälle.
Tämä kyky nostaa toki vuorineuvoksen vaikutusvaltaa ja parantaa kenen
tahansa mahdollisuuksia esittää uskottavasti erästä vielä elossa olevaa
presidenttiämme. Kyky nostaa vatsa
vyön päälle ei kuitenkaan imartele
alle 25-vuotiasta opiskelijaa – ja onhan tästä kyvystä haittaa kansanterveydellekin. Toimenpiteisiin piti siis
ryhtyä. Näin ollen kvantin toimittaja
nousi vaa’alle, ja pääsi käyttämään
’-merkkiä artikkelissaan.
Ryhmäpaine helpottaa usein
päätösten tekemistä, joten tästä johtuen Kvantin toimitta värväsi tervehtymistempaukseen mukaan myös
muita Kvantin toimittajia sekä tarkkaan valitun keskivertokiltalaisen.
Tuotantoteknisistä syistä muiden
toimittajien tai keskivertokiltalaisen
alkumittaustulokset eivät ehtineet
mukaan tähän artikkeliin. Näin ollen
lukijat joutuvat kuumeisesti odot18 Kvantti

tamaan tietoja elämäntapamuutokseen osallistujista vuoden viimeiseen
Kvanttiin asti.
Kvantti liittyy monien naisten- ja kauneuslehtien joukkoon ja
toteuttaa hurjan elämäntapamuutosartikkelin. Koska kiltalehden
toimittajat eivät kuitenkaan ole julkisuudenkipeitä ja elämäntapamuutoskin on artikkelin kirjoitushetkellä
tilassa ”Join pari olutta yksin kotona
sunnuntai-iltana” –tasolla, ei tässä
julkaista kuvakollaasia elämäntapamuuttujien lähtötilanteesta.
Lähtötasona
agitaattorina
toimineella toimittajalla on 73,6 kg
massaa ja 24,3% ruumiinpainosta rasvaa. Lenkillä ja kuntosalilla
toimittaja on käynyt silloin tällöin,
mutta kesällä muut riennot ovat
pääsääntöisesti vieneet voiton. Mittausmenetelmänä lähtötason kartoittamisen käytettiin jotakin Omronin
laitetta, joka väittää painon lisäksi
mittaavansa
kehonkoostumuksen
käsikahvassa ja jalkapohjissa olevien
elektrodien kautta. Koska parempaa
mittaustapaa ei toimittajan omasta

asunnosta löytynyt, on tätä pidettävä
parhaana mahdollisena. Menetelmä
todennäköisesti osaa näyttää ainakin
muutokset toimittajan painossa ja
rasvaprosentissa.
Lähtöajatuksena oli liikunnan radikaali lisääminen ja ruokavaliomuutos. Ruoka on kuitenkin
hyvää ja aikaa rajallisesti, joten ensin lähdetään kokeilemaan pienempiä muutoksia. Toimittajalla ei ole
tavoitteita painon suhteen. Se saa
nousta, laskea tai pysyä samana. Rasvaprosentti sen sijaan pitäisi saada
terveelle tasolle. Ensimmäinen vaihe
tervehtymisessä on lisätä liikuntaa ja
lopettaa arkiherkuttelu sekä vähentää alkoholin kulutusta.
Seuraavasta Kvantista voit
lukea onnistuiko toimittaja elämäntapamuutoksesaan, montako muuta
toimittajaa liittyi joukkoon ja onnistuiko heistä kukaan. Lisäksi luvassa
saattaa on kivoja taulukoita ja käppyröitä, isoja kuvia tai muuta kivasti
tilaa vievää lehdentäytettä.

Vitutustiski
Lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaan
lentokentälle. Suomessa ei tarvitse
kuolla helteeseen, turha byrokratia
on vain muisto menneisyydestä ja
kaljakin on halpaa. Vitut. Lämpötila on
helvetilliset 30 plusastetta, JOO-opintooikeuden saamiseksi pitää täyttää
miljoona lomaketta ja kaljakin maksaa
ihan saatanasti. Kukahan tuon JOOlyhenteenkin muuten keksi? "Joustava
opinto-oikeus". Toivottavasti sama kaveri
ei valmisa benji-köysiä.
No mutta onneksi sentään kouluruoka
on halpaa! Ja valinnanvaraakin löytyy:
jauhelihakastiketta ja keitettyjä perunoita,
uunimakkaraa
juustotäytteellä,
hernekeittoa
ja
pannukakkua,
kalapuikkoja
ja
kaiken
kruunaa
nakkikastike! Ei ihme, että on halpaa.

Kun on maha täynnä puoli-ilmaista
nakkikastiketta
ja
kymmenen
allekirjoitusta JOO-lomakkeessa, voikin
astella Karhu-tölkkinsä kanssa paahtavan
auringon alla päärakennuksen kellarissa
sijaitsevalle
kiltahuoneelle.
Paitsi,
että sekin on nykyään joku helvetin
Kanditalo. Ei Suomessa lastakaan
saa nimetä Virtsakehoksi (vaikka se
virtsaa tuottaakin) - miksi tämä ei päde
yliopistoihin?
Toivottavasti
nyt
Kvantin
lukijat
nousevat barrikadeille ja marssivat
rehtoraattiin vaatimaan vanhojen hyvien
aikojen palauttamista, talvipakkasia ja
halpaa kaljaa!

Päälafkalla on toimiva fuusioreaktori,
jolla lämmitetään Otaniemen saunat
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Hauskoja lehtitekstejä

Innokkaana Kvantin lukijana olen jo
pidemmän aikaa ollut huolissani, miten
perinteinen laatuaikakausilehti pärjää
näin sosiaalisen median, Y-sukupolven
olemattoman huomiokyvyn ja ylipäänsä
Internetin puristuksessa. Onhan lehteä julkaistu sähköisessä muodossa jo
pitkään ja sosiaaliseenkin mediaan on
Kvantti levittäytynyt, mutta rakkaan
kiltalehtemme vahvuudet ovat jossakin
aivan muualla, kynän ja paperin kaksiulotteisessa maailmassa laatujournalismin ei tarvitse kilpailla jatkuvista muista
ärsykkeistä.
Pahoin kuitenkin pelkään, että Kvantinkin lukijakunta on kokenut muiden
mediamuotojen houkutuksia, joista
ehkä pahimpana uhkana mainittakoon
kummallinen viihdeluokka, joka englanninkielellä kulkee vaikeasti tulkittavalla
nimellä ”funny youtube videos”. Jotta
lukijamme pysyisivät tabloidiformaatillemme vielä uskollisina ja jotta vahvasti
printtimediaankin uskovat lukijamme
saisivat esimakua kyseisestä taiteenlajista, alla on sanantarkkoja sovituksia
muutamasta edustavasta yksilöstä, joihin
kokematon taiteen etsijä saattaisi alkuperäisessä ympäristössään törmätä.
Kuvassa on tie, polkupyörä, bussi, mies
bussin edessä, ja taustalla rakennus.
Linja-auto ajaa kohti kameraa, joka pakenee sitä. Siirrytään lähikuvaan bussin
etuosasta ja miehestä. Mies puhuu jotain
ja huitoo, kuuluu tööttäyksiä.
Kaksi miestä juoksee omakotitalosta
ulos. Edellä oleva ottaa paitaansa pois.
Takaa-ajaja huutaa Jaakkoa pitämään
paitansa päällä. Ilmeisesti Jaakko vastaa
”Ei.” ja ottaa paitansa pois.
Haarniskoitu mies huohottaa. Hän

sanoo, ettei ole omassa maailmassaan, ja
on pettynyt. Tämän jälkeen hän puhuu
lisää, mutta ääntä ei kuulu.
Uutisankkurit puhuvat makkarakilpailusta. Toinen uutisankkuri luuli
juttelemisen tarkoittavan jotain muuta.
Haastateltavat puhuvat tulipalosta, ja
vanha nainen haluaisi näyttää tissit.
Urheilutoimittaja oli pilannut kilpailut.
Ja samaa vielä 10 minuuttia: tekstikuvaus
on sentään helpompi jättää lukematta
kuin lopettaa videon katsominen.
Mainostetaan pullovettä. Vauvoja rullaluistelee.
Seuraavat esimerkit kuuluvat alalajiin
”funny animal videos”.
Hamsteri juoksee juoksupyörässä.
Toinen hamsteri tulee juoksupyörän alta
ja kiipeää sinne. Ne juoksevat toisiaan
kiinni eivätkä aina pysy pyörän vauhdissa mukana. Kolmas ja neljäs hamsteri
osaavat pysytellä kaukana. Ärsyttävä
ihmisääni nauraa taustalla.
Ankeassa sellissä betonilattialla on
hiukan heinää, toisen seinän paikalla on
kalterit. Suuri panda istuu ja syö. Pieni
panda makaa lattialla. Pieni panda aivastaa. Iso panda säikähtää.
Tunnistamaton pieneläin nauttii sen
vatsan raaputtamisesta. Kissa muuttuu
hämmästyneen näköiseksi. Myös hiiri
hämmästyy.
Lokki steppaa eduskuntatalon edustalla.
Musta kissanpentu tuijottaa suurta,
haukkuvaa koiraa uhkaavasti. Välillä se
hyppää haukkujen voimasta taaksepäin.
Käsi tönäisee kissanpentua.

Päälafka on sisältään 37 %
suurempi kuin ulkopuolelta.
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Kvantin lööppinurkkau
Printtimedian koristellessa kuoleman kourissa on
laadukkaidenkin lehtien ajoittain turvauduttava
ulkopuoliseen
sisällöntuotantoon,
niin
uutistoimistojen kuin joukkoistamisen kautta.
Journalismin edelläkävijänä Kvantti on päättänyt
ottaa rohkeita askelia ja teetättää artikkelinsa
fuksityövoimalla, jolla kaikki hiec no pyramideista
polyamideihin on rakennettu!
Lööppien ulkopuolinen sisältö on toimituksen
toimittamaa.

Olemme etsineet ratkaisuja:
Taideyliopiston raivaajaromanin
aseena Piimää!
Salaperäinen paljastus Kvantille
- Kokoomusnuorten rajut
linjanvedot jatkuvat.
Kokoomuksen nuorten liiton aikaisempiin yliopistoja koskeviin
linjanvetoihin on tulossa lisäyksiä,
lupaa Kvantin käsiinsä saama kokouspöytäkirja. Aikaisempi esitys
yliopistojen tuen sitomiseksi suorituksiin ei näin ollen jää ainoaksi
vaatimukseksi, vaan yliopistojen
on myös toteuttava mielivaltainen
projektityö kerran vuodessa. Esimerkiksi taideyliopistoille KNL
esittää ensimmäiseksi projektiksi
suomalaista imagoa kohottavan
raivaajaromaanin
työstämistä vuodeksi 2015. Romaanin on
myös ehdottomasti edistettävä
suomalaista maitotaloutta, joten
teoksessa on ehdottomasti esiinnyttävä runsaasti maitotuotteita. ”Esimerkiksi piimä aseena
edistäisi maitotalouden vientiä
esimerkiksi Yhdysvaltoihin sekä
maailman
kriisipesäkkeisiin”,
toteaa Kokoomuksen nuorten liiton vara-alipuheenjohtaja Bert M.
Wallgren. ”Meistä on tärkeää, että
Suomi kantaa vastuunsa maailman kohtalosta, ja avustaa kriisien lopettamisessa keinolla millä
hyvänsä.” Kvantin lähde paljastaa
myös muille yliopistoille suunnattuja projektisuunnitelmia: listalla
mainitaan muun muassa köyhyyden parantaminen erilaisilla
rokotuksilla sekä mopon helpon
virittämispaketin kehittäminen.
Kaiken kaikkiaan pöytäkirjassa
suunnitellaan yliopistojen työllistämistä erilaisten yleishyödyllisten ja kansallismielisten projektien parissa.
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Herrakerho Pukista: puuttuvat
hautajaiset toivat rauhan, ehdoilla
Ruhrin teollisuusalueen itävaltalaisvaikutteinen herrakerho ”Sivistyneet Saksalaiset” on antanut
nootin britannian hallitukselle
koskien maasta paeneen jalkapalloilijan asiatonta suojelua
sumujen saarten pohjoisosissa.

Professori puuhaa tutkijankammiossa ydinasetta. Tähtäimessä investointirahat!
Kvantti haastatteli erästä entisen
Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen kellarissa tutkinjankammiossa tutkivaa professoria
hänen tutkimuksestaan. Professorin sanojen mukaan hänen tutkimuksensa kohdistuu Suomen
ensimmäisen ydinaseen valmistamiseen. Päämäärä kehittelyssä on
investointirahan tuominen Aaltoyliopiston Otaniemen kampukselle tuhoamalla kyseisen kampuksen rakennukset. Näin ennen
kauppatieteilijöiden muuttamista
Otaniemeen suuret rakennusinvestoinnit olisivat pakollisia.

kkaus

Pitkät ja kiistattomat todisteet osoittavat kielipoliisien soluttautuneen
naapuruston piireihin
Kvantin saamien pitkien ja kiistattomien todisteiden mukaan kielipoliisit ovat soluttautuneet naapuruston. MOT. Todisteiden laatu
rajaa siis pois Eetu Ahosen, joka
on pitkä, muttei kiistaton ja nanolangat, jotka ovat pitkiä mutteivät
kiistattomia.

Pikkumies juonut kaikki todisteet
– lävistää välit
Edellisviikonloppuna Otaniemessä tapahtui kummia. Jokaisen
rakennuksen ensimmäisen kerroksen tiloissa olleet alkoholi- ja
holittomat juomat olivat kadonneet. Poliisin kuulustelema pikkumies oli juonut kaikki todisteet
näiden nesteiden olemassaolosta.
Aikansa kuluksi kyseinen pikkumies lävisti neulalla kaikki kuulustelupöytäkirjan välimerkit.

Sivuraiteen tutkijan ”Makadotan” parjattu keikkatunnelma
iskee jälleen!

Parjattu Keikkatunnelma tunnetaan erityisesti tummien vesien
tulkkina ja monenkirjavana
yhtyeenä, jonka suurimmat saavutukset eivät rajoitu ainoastaan
hittibiiseihin ”Kvantin päätoimittaja voisi itse kirjoittaa Kiljavalla
fuksien keksimät otsikot, kun
näin makaaberin idean keksikin”
ja ”Lauri on horse”. Hieman
vähemmälle huomiolle jäänyt
”Makadotan” iskee kuin miljoona
volttia ja fyysikkokunta voikin
olla kiitollinen niille sivuraiteen
tutkijoille, jotka toivat tämän
hitin yleiseen tietoisuuteen.
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Kimble

Onko Pop-o-Matic reilu arpakuutio?
Kimble-juomapelin suurin erikoisuus
on Pop-o-matic-arpakuutio, tutummin noppa, joka on sijoitettu läpinäkyvän puolipallon muotoisen kuvun
alle. Noppaa heitetään painamalla
kupua ensin alaspäin, ja sitten vapauttamalla kupu ylös. Joidenkin nimeltämainitsemattomien pelaajien mielestä
nopanheittoon on mahdollista vaikuttaa sääntelemällä kuvun nousunope-

utta, lisäksi usea fyysikkopelaaja on
epäillyt suuresti pelissä käytettävän
nopan reiluutta. Fysiikka on kokeellinen luonnontiede, joten jokaisen fyysikon tulisi ajattella ”jos sitä
ei ole havaittu, niin sitä ei ole vielä
olemassa”; tästä syystä Kvantti yritti selvittää tämän nopan syvimmän
olemuksen.

Määritelmä: Reilu noppa on sellainen noppa, jonka kaikki tahot ovat
kullakin heitolla yhtä todennäköisiä.
Tutkimusasetelman ensimmäinen
vaihe on suoraviivainen: heitetään
noppaa N (= 1002) kertaa; mikäli
noppa ei laskeudu taholleen, vaan
jää särmän tai kärjen varaan, niin
taputetaan kuvun yläosaa kevyesti
kunnes noppa laskeutuu taholleen.
Tallennetaan heittosarja. Mutta,
miten testata nopan reiluutta? Mitä
jos testaisimme ovatko kaikki tahot
yhtä todennäköisiä.
Nollahypoteesi: Kunkin nopan
tahon esiintymistodennäköisyys
on 1/6.
Tuhannenkahden heiton joukossa on 170 ykköstä, 181 kakkosta,
158 kolmosta, 175 nelosta, 151
viitosta ja 167 kuutosta. Lisäksi
tiedetään, että reilun nopan heitot
ovat Poisson-jakautuneita, joten
heittomäärän odotusarvo on p×N ja
keskivirhe sqrt(p×(1-p)×N). Valittu
nollahypoteesi saa p-arvot 0,40;
0,13; 0,22; 0,08 ja 0,5 vastaavassa
järjestyksessä yksittäisille tahoille
(eli, siis nollahypoteesin mukainen
noppa antaisi nämä tulokset tällä
todennäiköisyydellä). Kukin näistä
on (jopa) yksinään suurempi kuin
heikoin yleisesti käytetty merkittävyystaso 0,05 (puhumattakaan
hiukkasfyysikoiden löydöltä vaatimasta p-arvosta 0,0000003 = viisi
keskihajontaa).

Koska allekirjoittanut ei ole Kimblemestari, oni pelaajan taidon merkitysen nopanheittoon testaaminen
mahdotonta. (Kimble-mestaruusturnaus järjestetään jokaisena perjaitai
joka on kyseisen kuukauden 13. päivä.) Tästä syystä tämä artikkeli keskittyy selvittämään Kimble-nopan
ominaisuuksia.

Lisäksi on hyvä huomata, että teimme juuri erittäin karkean virheen
vaadittu merkittävyystaso tulee
aina valita etukäteen. Meillä on siis
kaksi ongelmaa.
Korjataan ensimmäinen ongelma
asettamalla vaadituksi luottamustasoksi 0,001. Tämä tarkoittaa
sitä, että joka tuhannes kerta kun
saamme nollahypoteesin falsifioitua, teemme tämän päätelmän
virheellisesti (eli nollahypoteesi piti
sittenkin todellisuudessa paikkansa). Mutta, toinen ongelma on
akuutimpi: tilastollinen testaus ei
voi koskaan todistaa nollahypoteesiaan. Herääkin kysymys, voisimmeko muotoilla nollahypoteesin
muotoon: noppa on epäreilu. Valitettavasti tällaista nollahypoteesia
on mahdotonta muodostaa (ilman,
että määrittelisimme epäreilun
nopan muutoin kuin ”noppa ei ole
reilu noppa”). Tämä ongelma tunnetaan englannin kielellä nimellä
”Evidence of absence”. Eli on mahdotonta osoittaa, että Pop-o-matic
olisi reilu noppa.
Jos haluamme jonkin täsmällisen
tuloksen, niin ainoa toivo on se,
että Pop-o-matic ei ole reilu noppa.
Nyt on hyvä palata takaisin reilun
nopan määritelmään, tai täsmällisemmin sen kohtaan ”kullakin
heitolla”. Tämä tarkoittaa sitä, että
riippumatta kyseistä heittoa edeltävistä heitoista, todennäköisyyden
kullekin nopan taholle tulisi olla
1/6. Muodostetaan uusi nollahypoteesi.
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Nollahypoteesi: Kunkin nopan
tahon esiintymistodennäköisyys on
1/6 kaikille mahdollisille edeltäville
nopanheiton tuloksille.
Selvästi, reilu noppa on nollahypoteesin mukainen, mutta entä
Pop-o-matic? Muodostetaan nopan
Markovin matriisi (eli matriisi, jonka alkioina p_{edellinen,seuraava}
ovat ehdolliset todennäköisyydet
P(seuraava|edellinen)). Tämä matriisi on esitetty oheisessa kuvassa.
Matriisista nähdään suoraan, että
esimerkiksi ykköstä seuraa kuutonen yli 4,5 kertaa todennäköisemmin kuin toinen ykkönen. Pop-omatic vaikuttaa epäreilulta. Mutta,
miten varmistaa, että se on sitä
riittävässä määrin nollahypoteesin
kumoamiseksi. Voisimme tietenkin
käyttää hyväksi ensimmäisen nollahypoteesin yhteydessä käytettyä
menetelmää. Tämän menetelmän
ongelmana on kuitenkin se, että se
tuottaa meille 36 erillistä p-arvoa
– joista osa on ja osa ei ole merkittäviä. Tarvitsisimme kuitenkin yhden
kokonaisuuden p-arvon. Miten
tämä voitaisiin laskea?
Fisherin menetelmä tulee avuksemme: yhdistetään p-arvot lasketaan
summa

ole – yksittäiset p-arvot eivät ole
tässä riippumattomia. Mutta hätä
ei ole tämän näköinen, me voimme
arvioida mitä jakaumaa tämän uuden testistatistiikkamme tulisi noudattaa Monte Carlo -menetelmällä:
arvotaan N kappaletta M-heiton
mittaisia heittosekvenssejä tunnetusta reilusta nopasta (= satunnaislukugeneraattori), ja lasketaan
näille meidän uusi testistatistiikkamme. Valitsemalla N = 100000,
M = 1000 (lienee syytä huomauttaa,
että testistatistiikka ei riipu valitusta M:n arvosta) havaitsemme, että
testistatistiikan odotusarvo reilulle
nopalle on noin 120, suurin havaittu arvo on noin 205, ja Pop-o-matic
saa arvon 404. Selvästi vähintään
merkittävyystasolla p = 0,00001 <<
0,001 voidaan sanoa: Kimblen noppa on epäreilu, ei ihmekään miksi
se kuutonen ei koskaan tule kun
sitä eniten tarvitaan.
Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, selviää parhaiten oheisesta kuvasta (risti ilmaisee reilun
nopan saamat todennäköisyydet
ja pylväsdiagrammien virhesuorat
ilmaisevat mittaustuloksen luottamusvälin merkittävyystasolla p =
0,001).
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Milloin meillä on kampus?
Minkälaisia ajatuksia sana kampus herättää sinussa?
Uusi kiltis Otakaari 1:ssä? Fuksiviikon aikaista istuskelua Alvarin aukiolla? Kylmien talviaamujen matkoja
matematiikan luennoille? Minussa
sana kampus herättää monenlaisia
tunteita. Minun kampuksestani on
nimittäin vähitellen tullut sekoitus
nykyistä ja tulevaa. Toisaalta tallustelen Ainon aukiota pitkin ja katselen
ohi sujahtavia 550-busseja, ja toisaalta

näen edessäni uudistuneen pääkirjaston, metron ja 24/7 –oppimistilat.
Nämä tulevaisuuden tavoitetilat ovat
tällä hetkellä meidänkin hyppysissämme, sillä kampuksen tulevaisuudesta päätetään juuri nyt. Otaniemen
pääkampus tulee kokemaan tulevien
parin vuoden aikana historiallisen
suuria muutoksia, joista päätetään
tälläkin hetkellä. AYY kirkasti kam-

pustavoitteensa kampuslinjapaperiksi syyskuun edustajiston kokouksessa. Kampus on kuitenkin vielä ison
muutoksen alla, ja kaikilta opiskelijoilta kaivataan mielipiteitä ja ideoita,
sekä tietysti halua vaatia muutosta.
Juurikin me voimme vaikuttaa.
Tässä keskeisimmät kampusalueella
tällä hetkellä tapahtuvat muutokset:

Liikkuminen
Isoja muutoksia Otaniemen kampukselle
tuovat erityisesti länsimetron valmistuminen
vuonna 2015 sekä ydinkampuksen tiivistyminen pääasiassa kevyen liikenteen käyttöön.
SINÄ voit vaikuttaa: Aalto-yliopistokiinteistöt kerää mielipiteitä Otaniemen alueen
liikkumistavoista osoitteessa https://ayk.
asiatkartalle.fi 25.10 asti. On erittäin tärkeää,
että opiskelijanäkökulma välittyy voimakkaana tähän kyselyyn, sillä tulokset vaikuttavat kampusalueen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Asuminen
AYY:llä on tällä hetkellä noin 2500 asuntoa,
joista 1600 Otaniemessä. AYY haluaa saada
pääasiassa Otaniemen alueelle 1000 uutta
opiskelija-asuntoa. Erityisesti Servinniemen
alueelle on tärkeää saada lisää opiskelijaasuntoja. Toinen lähivuosien opiskelija-asuntokohde on Aalto Village, jonka on tarkoitus
majoittaa lähivuosina satoja opiskelijoita.

Aallon rakennukset
Muutokset ovat suuria myös Otaniemen rakennuksissa itsessään. Tässä pari poimintaa:
•
Aallon järjestämän Campus2015
-arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin
työ nimeltä Väre. Kanditalon ja T-talon väliin
sijoittuva uudisrakennus pyritään saamaan valmiiksi vuodeksi 2016.
•
Otakaari 1, entinen ”päälafka”, nykyisin kanditalona tunnettu rakennus on jo remontissa: U-puoli avautuu
kauppatieteen kandidaateille syksyllä 2015. Y-puoli on
suurelta osin jo avautunut. Marraskuussa avataan kanditaloon opiskelija-hub, uusi oppimistila.
•
Otaniemen pääkirjasto menee lähivuosina peruskorjaukseen, ja avautuu vuonna 2016. Mitä Sinä haluat esimerkiksi kirjaston kellaritiloihin? Kuntosalin? Peliluolan?
•
24/7. Aallon tavoitetilana ovat ympärivuorokautiset oppimistilat. 24/7 oikeuksia on tarkoitus testata heti
marraskuussa avattavassa opiskelijahubissa, ja laajentaa
sitten muihinkin oppimistiloihin.
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Olkaa siis uteliaita, ottakaa kantaa, heittäkää ideoita,
lähettäkää sähköpostia, soittakaa, nykäiskää hihasta,
tulkaa käymään AYY:n toimistolla, ehdottakaa muutoksia omiin tiloihinne. Kampuksen on tärkeää näyttää
ja tuntua meidän näköiseltä, sillä tulevaisuuden kampus on juuri sellainen kuin me sen haluamme olevan.
Tulevaisuutta tehdään nyt - me teemme sen!

Kampusterkuin,
Ilmi Salminen,
AYY:n hallituksen jäsen ja kampusvastaava

Kvantti vaiennusyritysten alaisena!
Viime aikoina killan aina yhtä
ennakkoluulottoman ovela ja terhakka
raati päätti suuressa viisaudessaan
jakaa
Fii-kunnianosoituksia.
Kunniaosoituksia päätettiin jakaa
peräti seitsemälle tämänhetkiselle
Kvantin toimittajalle. Kvantin toimitus
kiittää suuresti tästä jakamattomasta
kunniasta, joka meidän kohdallemme
osui ja jatkossakin ylläpitää korkeaa
huumorin tason puutetta sekä
kriittistä lähestymistapaansa killan
toimintaa kohtaan.
Kriittisestä lähestymistavasta tulikin
mieleeni, että raadin säälittävät
yritykset kerätä myötätuntoa Kvantin
toimitukselta ovat täysin läpinäkyviä
eivätkä ne tule koskaan vaikuttamaan
Kvantin
journalistiseen
tasoon.
Kvantilla on jo 40 vuoden perinteet
vallan
vahtikoirana
olemisesta.
FK-tiedotteen
toimituspolitiikka
hakattiin kiveen jo 25.3.1974 "Jotta
FK-tiedotteesta (toim. huom. Kvantin

edeltäjä) ei kuitenkaan muodostuisi
killan hallituksen puhetorvea on
päätoimittaja vastuussa vain killan
yleiskokoukselle, ei hallitukselle."
(Tämä ja muut hauskat pätkät
on
luettavissa
juhla-kvantista
joka sekin löytyy kvantti.ayy.fi/
arkisto/ osoitteesta). Tietyt muut
kohdat kuten neuvostovastaisen
propagandan levittämisen kielto
ja sodan, rotusorron sekä fasismin
ihannoinnin välttämisessä Kvantti
on ajoittain lipsunut, mutta suuren
johtajamma Laurin alaisuudessa
tämmöiset soraäänet on saatu ajettua
pois Kvantista.
Btw. Jos te fuksit, jotka ehkä
toivottavasti luette tämän tekstin
haluatte olla vaikuttamassa killan
ulkopuolelle näkyvimpään osaan
ottakaa yhteyttä Lauri Loiskekoskeen,
joka ilomielin kertoo teille lisää
aiheesta Kvantti ja miten siihen saa
kirjoitettua asioita.

Päälafkalla on käytävä, jonka läpi kulkiessaan ihminen muuttuu peilikuvakseen.
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