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Tervetuloa lukemaan Kvanttia!
Käsissäsi nyt pitelemäsi läpystä sisältää ylikäytettyjä alkulatteuksia, ilmavia sisällysluetteloja ja kuitenkin 20+ sivua ihan hyviä artikkeleja. Tällä kertaa mielekästä sisältöä on piisannut kuitenkin ensimmäisellekin aukeamalle asti. Lehdestä
toivottavasti heijastuu toimituksen rehellinen yritys tehdä Kvantista hyvä lehti!
Editoriaalinen sarjakuva
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Tervetuloa lukemaan Kvanttia
Puheenjohtajan palsta
Pääkirjoitus
Jottei totuus unohtuisi
FUUSION SILLIS, WOOP
Minä olen -messuvieras
5 menetettyä työpaikkaa
Ikuinen opiskelijan onni.
Mämmin valmistus ja käyttö
Raadin esittely
Kvantti arvostelee Kvantin arvostelut
Valittuja paloja
Hiilidioksidimittaus kiltahuoneella
Voiko vitsin selittäminen tehdä siitä hauskemman?
Killan kunniamerkeistä

Kvantti I/2014
’Ryhti-Kvantti’

Ilmestynyt
Fuusion silliksellä
16. maaliskuuta 2014

Painos 150 kpl
Painotalo Casper Oy

Haalari-ikäiset hiekkalaatikolla

Päätoimittaja
Joonas Kivi

g = 9,81 m/s2
Toimittajat
Viivi Halla-aho
Elsa Mannila
Janne Mäntylä
Antti Rintala
Antti Rantala
Ville Romanov
Antti Ukkonen
Petteri Heliste
Aleksi Lahti
Mariia Keitaanniemi
Juho Timonen
Sami Jouttijärvi
Lari Koponen
Joona Kanerva
Lauri Loiskekoski
Mikael Parmala
Toimituksen kiitokset:
Unohtumaton Fuusio 67, Aapo Hanski, Fyysikkokillan raati, Riina Kärnä,
1939-45 ja Aino-lehti.
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- Ää! Kyösti satutti! Epistä!
- Ei ollut tarkoituksena vahingoittaa. Ei voida näyttää toteen.
- Ää! Kyösti ei leikkinyt reilusti!
- Ei voida näyttää moitittavaa menettelyä.
- Ää! Kyösti sai enemmän!
- Ei ole näytetty eroa kohtuuttomaksi.

KUIN KAKSI MARJAA

Riina
Teekkarijaoston pj.

Antsku
Putous-hahmo
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Pitää kuitenkin miettiä vaihtoehtoiskustannusta. Mitä kaikkea saisi sillä noin
2500 eurolla, joka viime vuosina on käytetty Fuusion tukemiseen vuosittain? Sillä
saisi uudet sohvat kiltahuoneelle kerran
kahdessa vuodessa, ilmaiset haalarit kaikille fukseille tai painaisi vuoden Kvantit.
Näiden kohteiden sijaan raha käytetään
siihen, että tehdään vuosijuhla, jossa
juhlijoista on kiltalaisia vain noin puolet.
Loput ovat muiden kiltojen tai yhteistyöjärjestöjen edustajia, jotka eivät yleensä
edes maksa koko hintaa vuosijuhlasta.
Silloin kun nykyisenkaltainen vuosijuhlaperinne on syntynyt, hintataso oli
matalampi ja sponsoreita oli ilmeisesti
enemmän, sillä vuosijuhlat eivät ole aina
tehneet tappiota – ainakaan yhtä paljon.
Mikäli yritykset ja muut vuosijuhlia sponsoroivat yhteistyöjärjestöt jatkavat nihkeää linjaansa vuosijuhlien sponsorointiin,
killalla ei ole enää varaa jatkaa nykyisenkaltaista vuosijuhlimista.
Vaihtoehdot kalliille vuosijuhlille ovat entistä kalliimmat vuosijuhlat – siis osallistujille: maksakoon juhlijat omat juhlansa
itse! Toinen vaihtoehto voisi olla itse tekeminen ja säästäminen, mutta se lisäisi (jo
nyt suurta) työvoiman tarvetta. Kolmantena vaihtoehtona näkisin, että kaikki muut
paitsi viidellä jaolliset vuosijuhlat olisivat
vain tavallista hienommat sitsit Smökissä. Siten killan olisi mahdollista säästää
resurssejaan pyöreisiin ja puolipyöreisiin
vuosijuhliin.
Hyvinvointiselvityksen myötä on ainakin
allekirjoittaneelle käynyt ilmi, että osa
opettajista ajattelee, että fyysikon koulutukseen kuuluu olennaisena osana kärsimys ja tuska ylitsepääsemättömien tehtä-
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vien parissa. Ajattelumalli tuntuu olevan tiukemmassa
erityisesti virttyneem– siis vanhemmissa tieteenharjoittajissa. Liekö kyseessä ajan kultaamat muistot vai oliko
seula fyssalle ennen vieläkin tiukempi? Luultavasti molemmat. Mielenkiintoista on, että myös osa opiskelijoista ajattelee täsmälleen samalla tavalla. Fyysikon pitää
laskea integraaleja, koska se vahvistaa luonnetta.
Ongelma on siis kulttuurissa. Se ilmenee myös suhtautumisessa laskaritehtäviin: ilmiöiden selittäminen
sanallisesti on "käsienheiluttelua", kyllä kunnon fysiikantehtävissä on viiden sivun kaavanjohto! Ei fenomenologinen selitys ole yhtään sen huonompi kuin matemaattinen formalismikaan. Yleensä kaavanjohdon
lopuksi huomataan, että yhtälön ensimmäinen termi
selittää ilmiön yhden ilmiön ja toinen termi toisen ilmiön, mutta eihän huomiota olisi voitu tehdä ilman, että
on ensin tehty fenomenologinen selitys!
Ja sitten tähän loppuun pakolliset kiltalehden ensimmäisen numeron puheenjohtajan palstan avainsanat:
uudet toimijat, uudet kujeet, wappu tulee (jos tulee),
ennen oli kaikki paremmin, eläkepommi ja kestävyysvaje sekä toivotalkoot!”
Eetu Ahonen
Puheenjohtaja

Sisäistääkseen Kvantin kuivakan mutta sivistyneen huumorin on tarpeen ymmärtää joitain peruskäsitteitä. Eiväthän vitsit ole hauskoja ellei niitä ymmärrä. Eikä vitsejä ymmärrä ellei niitä selitä! Ennen kaikkea
jos et ymmärrä kyseessä olevan vitsi, saatat nolostuttaa itsesi olemalla nauramatta hervottoman hauskalle lohkaisulle. Vaikka et ymmärtäisi mikä vitsissä on hauskaa, kannattaa nauraa. Luultavasti kaikki muut
tajuavat vitsin ja pitävät sinua hidasjärkisenä, jos et osoita omaa huvittuneisuuttasi.

Pääkirjoitus

Puheenjohtajan palsta

”Tätä lukiessasi killan vuosijuhla Fuusio on
toivottavasti onnellisesti ohitse, tai ainakin lopuillaan. Jälleen kerran Fuusioon on
syydetty tolkuttoman paljon killan rahaa
ja kiltatoimijoiden aikaa. Toimijat ovat toki
mukana vapaasta tahdostaan ja yleensä
nauttivat aikansa käyttämisestä Fuusion
tekemiseen. Rahankäytönkin on killan kokous hyväksynyt, joten periaatteessa mitään ongelmaa ei ole.

Kuulitko juuri jonkun hengähtävän syvään? Äsken juuri joku taisi. Oliko kyseessä rauhattoman sielun
huolestunut huokaus elämän vaikeudesta, tuohtunut tuhaus vai kenties naurunhymähdys? Ei kannatta
ottaa riskejä: naura teennäistä tekonauruasi ettei ystäväsi pidä sinua tyhmänä. Ethän halua että sinua
pidetään tyhmänä?! Voit varmistaa että kaikki tajuavat sinun tajunneen toteamalla vielä ääneen: “Heh,
olipas hauska juttu tosiaan!”

Eikä siinä vielä kaikki! Jos olet tajunnut vitsin, kannattaa varuiksi selittää!
kyseessä on Ostos-TV -lainaus. Dimilleniaalisessa
		
tarpeettoman sivistyssanan käyttäminen on tyypillisesti ’vitsi’
yhteiskunnassa kaikki lainaukset, varsinkin kaupalliset, ovat huumorin ylin muoto.
		
kyseessä voi olla humoristisen ironinen kannanotto yhteiskunnan kaupallistumiseen.
kirjoittajan ‘metahuomiot’, jotka eivät varsinaisesti edistä tekstiä vaan luovat siihen pelkästään
syvemmän tason, on usein tarkoitettu humoristisiksi.
		
metahuomio metahuomioista on metaa. Meta on tunnetusti todella hauska juttu.
			
jos meta on hauskaa niin toisen asteen meta on vielä hauskempaa. Metan hauskuus
			
noudattaa kaavaa f=u^n, mukaan missä f on hauskuus, u alkuperäisen vitsin huumoriarv
				
matematiikkavitsi! Voi pojat, nämä ne vasta hauskoja onkin. Lyö itseäsi naamaan
					
slapstick-huumoria, ou jea! Tästä ei läppä parane. Avaa suusi ammolleen
						
Tajusitko? Slap~läpsäistä- läppä?! Julmetun hervotonta! Sama s
						
Tunge peukalot korviisi ja kieli niin pitkälle ulos suusta kuin mah
						niin muut ymmärtävät sinun tajunneen vitsin.
							
Teksti on dadautunut! Dada on ihan julmetun hauskaa,
							
ei ole mitään järkeä. Koukista vahvempi kätesi ja heilutt
							kuvaillen ääneen vitsin suunnatonta hauskuutta.
								
kirjoittaja on ehkä sarkastinen sanoessaan dad
								tunnistaminen antaa sinusta kuvan sivistyneenä
								
hienovaraiset vihjailut asian oikeasti laidasta. H
								
ja katso tekstiä nenäsi vartta pitkin. Voit antaa
								
sekunnin murto-osan. Luo merkitsevä katse kan
								
hienovaraisen sarkasmin artikkelissa, he tajuava
								osoitat arvostusta tekstin älyllistä sisältöä kohta
									sarkasmi/vitsailu on tyypillinen perussu
										lol persut, hakkaa reittäsi
tapa kiertää aiempia sanomisia. Nyt on
									
älä usko väitteitä tekstin ironisuudesta.
									
ja helposti vietävänä hoopona, joka us
									avokämmenellä otsaan ja hymyile hillit
										huVITTUneesti, sanan keskelle
										
ovela paskiainen! Kirosanat ov
											sivu loppuu kesken… o
											ja hupaisaa visual gag
												Sisäpiirin vitsi
												
sivurajan toise
												kertominen its
												
omassa rauha
												toisille ja toist
													
apua
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Jottei totuus unohtuisi
Hyvinvointiselvityksen elonkorjuuta

Kaksi lajia pahoinvointia
Voitko hyvin? Voivatko kaverisi hyvin? Opiskeletko Perustieteiden korkeakoulussa? Tämän lehden lukijana
vastauksesi kolmanteen kysymykseen on luultavasti
myöntävä, kahteen muuhun ei. Ja jos et usko käsienheilutteluun, on aiheesta tehty oikeakin tutkimus: “Opiskelijoiden hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät Aalto-yliopiston
perustieteiden korkeakoulussa: Vuoden 2013 hyvinvointiselvityksen tulokset” (Kalliomaa, 2014). Raportissa on
kuitenkin keskivertofyysikon luettavaksi aivan liian monta korrelaatiokerrointa, joten Kvantti raportoi – jottei totuus unohtuisi.
Kysely lähetettiin kaikille Perustieteiden läsnäoleville suomenkielisille perusopiskelijoille, joista noin kolmannes –
reilu 500 – vastasi. Selvityksessä mitattiin kahta pahoinvoinnin lajia, psyykkistä kuormittuneisuutta (psyykkistä
oireilua ja pahaa oloa) ja opiskelu-uupumusta (opiskelija
on palamassa loppuun). Näille molemmille on vakiintuneet psykologiset mittarit, joten käsitteet eivät ole tuulesta temmattuja. Lisäksi selvitettiin vastaajien asenteita
opiskelua, opetusta ja koulun henkilökuntaa kohtaan,
tunteita opiskelujen yhtenäisyydestä ja kiltatoiminnasta
sekä olennaisimpia taustatietoja.
Psyykkisesti kuormittuneita on noin kolmasosa vastanneista.Yhdellä neljästä opiskelijasta on kohonnut tai selvästi kohonnut opiskelu-uupumuksen riski. Enemmän tai
vähemmän uupuneita on SCIn otoksesta 47%. Vastaava
osuus keskimääräisellä yliopisto-opiskelijaotoksella on
9%.
Pahoin siis voidaan. Psyykkisestä kuormituksesta ja
opiskelu-uupumuksesta kärsivät opiskelijat eroavat parempivointisista tovereistaan myös muiden vastaustensa
osalta, mutta eri tavoin: psyykkisesti kuormittuneet erottuvat negatiivisuudellaan, opiskelu-uupuneet positiivisuudellaan. Kuormittuneilla on tyypillisesti kokemus, ettei opiskelijoita kohdella oikeudenmukaisesti, puolestaan
uupumusriskissä olevien mielestä kohtelu on oikeudenmukaista. Kiltojen kannalta mielenkiintoisesti uupuneet
osallistuvat enemmän kiltatoimintaan ja heillä on positiivinen kuva kiltatoiminnasta, kun taas kuormittuneet
osallistuvat toimintaan harvemmin ja heidän mielestään
kiltatoimijoita on vaikea lähestyä.
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Psyykkinen
kuormittuneisuus

Opiskelu-uupumus

mittari

GHQ-12 -kysely
(General Health
Questionnaire)

SBI-9 -mittari (Study
Burnout Indicator)

väite

“Olen kokenut itseni
arvottomaksi.”

“Tunnen hukkuvani
opintoihin liittyvään
työmäärään.”

kuvaus

Psyykkistä oireilua:
masennus, ahdistus.

Loppuun palaminen:
uupumusasteinen
väsymys, kyynisyys

osuus SCI33,1%
opiskelijoista

47%

yliopisto13%
opiskelijoista

9,5%

oireita

Jatkuvan ylirasituksen
kokeminen (49.0 %),
itsensä kokeminen
onnettomaksi ja
masentuneeksi (30.9
%)

Opintojen murehtiminen vapaaaikana(38.2 %),
Opintoihin liittyvään
työmäärään
hukkuminen(28 %)

korrelaatiota

Negatiivinen
suhtautuminen
kouluun, opiskeluun,
kiltaan.

Kilta-aktiiveja,
positiivinen
suhtautuminen
opintoihin.

arkkityyppi

TIKkiläiset

TUTAlaiset

Vain muutama vastannut oli sekä uupumusriskissä että
kuormittunut, joten yhteensä kaksi kolmesta vastanneesta voi pahoin tavalla tai toisella. Tilanne on siis hälyttävä. Nyt etenkin korkeakoulun johto on herännyt tähän.
Haastavaksi reagoinnin tekee se, että kuormittuneet ja
uupuneet kokevat korkeakoulun oppimisilmapiirin liki
päinvastoin. Lisäksi kandiuudistus on laittanut ainakin
alkupään opinnot melkein kokonaan uusiksi.
Koska koulutusohjelmien väliltä löytyi selvityksessä jonkin verran eroja (kärjistäen tutalaiset ovat opiskelu-uupuneita, tikkiläiset psyykkisesti kuormittuneita, fyysikot
ja infolaiset vähän molempia) ja koulutusohjelmien opetus eroaa, yritetään hyvinvoinnin parantamiseksi keksiä
keinoja koulutusohjelmittain. Korkeakoulun tasolla yhteiseksi kärjeksi on valittu työmäärän vähentäminen: Opintojen hajottavuus ei ole yllätys niiden vaatiessa kaiken

”Yksilön tai yhteisön pahoinvointia ei voida pitää
suotavana asiaintilana tai olosuhteena, joka
automaatiolla hioo opiskelija-aineksen timanttisiksi
ammattilaisiksi. Metaforisesti voidaan ajatella,
että pahoinvoinnin ja kipuilun kautta hioutuneet
ammattilaiset ovat hauraampia ja helpommin
pirstaloituvia, sillä hiontavaiheessa timanttiin on
piirtynyt enemmän säröjä ja leikkauksiin haparoivia
aloituskohtia. Hyvinvoinnilla ja yhteisöllisyydellä
hiotut kivet taas ovat luonnostaan koherentteja ja
pysyvät koossa vaivatta; tällöin energiaa jää myös
varsinaiseen perustehtävään, timantin kohdalla ehkä
valon taittamiseen – ja diplomi-insinöörin kohdalla
ammatilliseen kompetenssiin, ongelmanratkaisuun ja
luovuuteen.” –Kalliomaa 2014

ajan elämästä. Rehellisestä yrityksestä huolimatta harva
opiskelija SCIssä saavuttaa 55 opintopisteen vuositavoitteen, joten jossain selvästi on vika. Kovin pitkälle reagoinnissa ei ole vielä päästy, mutta käytännön tason esimerkkinä fuksien eri kurssien deadlineja on koordinoitu.
Selvityksessä kysyttiin myös melko kattavasti näkemyksiä kiltatoiminnasta. Huomionarvoisia korrelaatioita löytyy ainakin kilta-aktiivisuuden ja opiskelu-uupumuksen
väliltä. Samoin negatiivinen kuva kiltatoiminnasta ja vähäinen kilta-aktiivisuus korreloivat varsin voimakkaastikin. Kyselylomakkeessa oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta killoille eri aiheista. Tuloksissa riittää siis
pureskeltavaa pidemmäksikin aikaa.
Kvantti aikoo jatkossakin seurata hyvinvointiselvityksen
tilannetta ja kehitystä. Kaikkien meidän psyykkinen hyvinvointi on ihan oikeasti iso juttu. Suuren joukon voidessa edes vähän pahoin on kovin todennäköistä, että
joidenkin kohdalla tilanne kärjistyy todella pahaksi. Tämä
voi osua sinun tai ystäviesi kohdalle. Moneen kertaan
sanottua, opiskelu meillä on vaativaa ja rankkaa. Muistakaa tämä, puhukaa hyvinvoinnista. Kvanttikin puhuu.
Jottei totuus unohtuisi.

Taustaa
Hyvinvointiselvityksiä on tehty tutalla vuonna
2008 ja TFM:llä vuonna 2010. Kummankaan tulokset
eivät olleet erityisen mairittelevia, mutta reagointi oli
jäänyt varsin vähäiseksi. Vuoden 2010 selvitykseen
voi tutustua vaikkapa Syys-Kvantin 3/2011 avulla.
Tämänkertainen selvitys lähti liikkeelle vuoden 2012
lopulla erityisesti tutalaisten aloitteesta. Kyselyn toteuttaja, psykologi Susa Kalliomaa teki myös TFM:n
vuoden 2010 selvityksen. Kysymyksiä muotoilemassa oli myös YTHS:n ja opintopsykologeja sekä kiltojen ja korkeakoulun edustajia.

Jatkokäsittelyä
Raportti ja materiaalia löytyy Insidesta
tinyurl.com/hyvinvointiselvitys
TFM:n osalta selvitystä käsittelee edelleen koulutusohjelmatoimikunta KOKA, jossa opiskelijaedustajina
ovat Lari Koponen, Topi Kuutela ja opintovastaava
Juhani Mutikainen. Killan puolesta raati on nimennyt hyvinvointiselvitysvastaavaksi fuksikapteeni Ilkka
Särkiön. Kannattaa nykiä hihasta.
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Sillis
WoopWoop!

Pärärärämm! Fuusion sillis tulee ja kovaa. Mikä parasta,
Kvantin toimitus ei jätä lukijakansaansa rauhaan edes
tällaisena juhlapäivänä. Olemme koonneet sinulle mukavaa touhua silliksen niille hetkille, jolloin pekoni on
pöydästä loppu ja palju on ääriään myöten täynnä. Mitä
jos lähtisit ulos aurinkoon kirmaamaan aartenetsinnän muodossa tai haastaisit lähimmän eläinpukuisen tyypin shakkikisaan? Muista myös selvittää, kuinka omistautunut sillisihminen olet.
Kvantti toivottaa lokoisia sillishetkiä kaikille lukijoilleen!
Sillisaarteenmetsästys!
Jos pahimmat tärinät ovat helpottaneet ja seikkailunjanosi alkaa ylittää muut himosi, voit osallistua Kvantin aarrejahtiin! Nopeimmille ja teräväpäisimmille on tiedossa arvokkaita sillisartefakteja! Ohessa ensimmäinen aarrekartta:

Lehmäsokkelo
Tarvitset 2 merkkiä. Aseta ensimmäinen pelimerkki ruutuun 1 ja toinen ruutuun 7. Valitse jompikumpi merkki ja siirrä
sitä ruudussa olevien ohjeiden mukaan.Tavoitteena on saada jompikumpi merkki maaliruutuun. Huom! Ruutujen 60
ja 65 säännöt astuvat voimaan vasta ruudusta poistuttaessa.

Nallekarkit ei mennyt tasan?
Viisi merirosvoa on ryöstänyt 2000 kultarahan aarteen. Koska he eivät pääse sopuun siitä, miten aarre pitää jakaa, he
pyytävät kapteenia ratkaisemaan asian. Hetken mietittyään
kapteeni esittää seuraavanlaisen ratkaisun:
”Aluksi, otan puolet saaliistanne itselleni konsultointipalkkiona. Tämän jälkeen vanhin merirosvo
a=0p
saa esittää oman ehdotuksensa siitä, kuinka
b=1p
saalis jaetaan. Kaikki teistä, mukaan lukien esic=2p
tyksen tekijä, äänestävät sen hyväksymisestä ja
mikäli yli puolet hyväksyy esityksen, se toteutetaan. Mikäli esitys hylätään, sen tekijä laitetaan
kävelemään lankkua ja seuraavaksi vanhin saa
tehdä oman esityksensä samoin ehdoin. Näin jatketaan,
kunnes aarre on saatu jaettua.”
Tehdään seuraavat oletukset:
Merirosvojen ykkösprioriteetti on luonnollisesti selvitä hengissä.
Merirosvot ovat ahneita. He haluavat mahdollisimman suuren osan saaliista itselleen.
Merirosvot vihaavat toisiaan. He haluavat nähdä mahdollisimman monen toverinsa kävelevän lankkua, kunhan se ei
uhkaa heidän omaa henkeään tai pienennä osuutta saaliista.
Vanhempia merirosvoja vihataan enemmän kuin nuorempia.
Merirosvot eivät luota toisiinsa. Luottamukseen perustuvat
sopimukset ovat poissa laskuista.
Merirosvot ovat älykkäitä. He äänestävät sitä vaihtoehtoa,
joka on heille itselleen paras yllä olevien seikkojen perusteella.
Miten saalis jaetaan?

Sillispulma: Kuuden siirron matti!
Pelaat valkoisella, on sinun siirtovuorosi. Tilanteesta on
mahdollista saada matti kuudella siirrolla, millä?

KUINKA SILLISIHMINEN OLET?
1) Krapulassa haluan
a) maata kotona
b) koomata toisten krapulaisten kanssa
c) lähteä uuteen nousuun
2) Pukukoodeista suosikkini on
a) juhlapuku
b) vapaa
c) jokin teema -asu
3) Bilettämisen jälkeisenä päivänä
a) haluan nopeasti takaisin arkirytmiin
b) ei saa olla aikataulutettua tekemistä
c) en todellakaan tee mitään hyödyllistä
4) Lempijuomani on
a) maito
b) appelsiinimehu
c) skumppa
5) Myöhään jatkuneen juhlimisen jälkeen
jaksan herätä
a) vasta 16.00 jälkeen
b) aiemmin kuin 16.00
c) aiemmin kuin 12.00 tai menen samoilla
silmillä jos on sillis
6) Jaksan laittaa itse ruokaa
a) usein
b) melko harvoin
c) hyvin harvoin
7) Lempipalindromini on
a) saippuakauppias
b) sillis
c) Öliöliöliööö jee sillikset on parhaitaööö
atiahrap no teskillis eej öööilöilöilÖ
0-5 pistettä: Anti-sillistäjä
Silliaamiaiset sopivat sinulle kuin arkustangentti
leipomiseen. Kannattaa mieluummin keskittyä itse
juhlaan.
6-10 pistettä: Satunnaissillistäjä
Lupaavaa, vaikuttaa siltä että sinun kannattaisi ehkä
kokeilla sillistämistä, jos et ole vielä sitä tehnyt.
11-14 pistettä: Supersillistäjä
Sillikset ovat juuri sitä mitä kaipaat bileiden jälkeiseen
päivään. Tulet luultavasti sillistämään vielä niin
monta kertaa, että alastomat miehet näkökentässäsi
ruokailun aikana eivät tunnu enää yhtään erikoiselta.
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Kaulassa killuu kamera, ja olalla olevassa olkalaukussa
ovat olennaiset toimitustarvikkeet. Ylle on puettu parhaat
sunnuntaivaatteet. Jännittää. Vedän vielä kerran naaman
näkkärille. Kävelen sisään Dipolin Käpy-ovesta.
Hetken pyörittyäni pääsen ensimmäiselle hoitopisteelle. Kyseessä on perinteinen kehoterapia, narikka. Annan sievälle narikkatyttöselle kiiltävän kahden euron
kolikon ja hän ottaa minulta takin. Tunnen kuinka oloni
helpottuu: aivan kuin paino poistuisi harteiltani, voin
liikkua vapaammin ja tunnen oloni helpommaksi. Saan jopa kuitin muistoksi
narikkavierailustani. Jatkan matkaani
nyt huojentunein mielin.
Jatkan hortoiluani. Huomaan vaivaisen
vartin päästä käynnistyvän kuuluisan
vierasluennoitsijan luennon aiheesta
“Sielun immuunijärjestelmä”. Hakeudun
vaistonomaisesti kohti juhlasalia. Luento on alkamassa. Lavalle kiipeää ‘Mike’niminen mies ja häntä avustava tulkki,
joka kääntää Miken nokkelat sutkautukset enemmän tai vähemmän simultaanisti suomeksi. Koko Miken luennon

löydät viereiseltä sivulta.
Harjoitan Miken opeista tietoisuutta. Nyt
koen olevani janoinen. Tyydytän janoni
kupillisella magneettivettä.
Löydän hiljaisen odotushuoneen. Kyseessä on jono ilmaiseen(!) bioenergiakenttätutkimukseen.
Reilun tunnin jonotuksen jälkeen tun-
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nen bioenergiakenttäni hiipuneen. Minulla on taas jano
(magneettivesi ei ollut erityisen riittoisaa), niskani ovat
jumittuneet “Sielun peili”-lehden lukemisesta ja päätäni
särkee messualueen hajujen seurauksena. Eksoottiset
tuoksut käyvät pitkän päälle miehen päälle.
Pääsen viimein mittaukseen. Keski-ikäinen nainen kaivaa huopapussista esille
kuparisen taikavarvun.

”

Keski-ikäinen nainen kaivaa huopapussista esille
kuparisen taikavarvun.

Ensiksi hoitaja sanoo mittaavansa minun
bioenergiakenttäni koon: 3,5 metriä.
Minulle ei paljastu onko kysymys halkaisijasta vai säteestä. Tulos on kuitenkin
vaikuttava: normaalilla ihmisellä kenttä
olisi noin 2 metriä. Vielä vaikuttavammaksi tulos muuttuu kun saamme selville hivenainetasoni: 65 %. Tästä hoitaja
laskee että kenttäni voisi olla suurimmillaan jopa kuusimetrinen.
Minussa on kuulemma potentiaalia
ryhtyä itsekin varpuhoitajaksi. Minulle
suositellaan kursseja joilla voisin harjoittaa varvun avulla kenttäkerkkyyttäni.
(artikkeli jatkuu sivun 12 keskivaiheilta)

Sielun
immuunijärjestelmä
Mike on karismaattinen puhuja: hän
heittelee vähän päästä vertauksia ja
ilmeilee runsaasti. Yleisö nauraa.
Minulla ei ole mitään akateemista
taustaa, olen vain hyvin kiinnostunut, kuten tekin. En minä muuten
olisi täällä tänään, kuten ette
tekään!
Tässä kohtia havaitsen että järjestäjät
sulkevat salin ovet. Poistuminen nyt
olisi kamalan kiusallista. Muu katsomo
epäilyksettä tuomitsisi minut epäileväksi tuomakseksi. Minusta on tullut
luentosalin vanki.
On eri asia olla terve ja hyvinvoiva.
Samalla tavoin kuin on kehon
immuunijärjestelmä, myös sielulla
on oma immuunijärjestelmä, mutta
se pitää käynnistää joka päivä.
Minä opetan nyt teille miten se
käynnistetään. Tähän tarvitaan 4
avainväitettä.
Käy enemmissä määrin selväksi että
Mike kauppaa jotain voimaannuttavaa
self help -ideologiaa. Luennon lopuksi eniten voimaantuneet käyvät ostamassa Miken kirjan.
1) Ihmiselämä on energiaa. Energiaa on henkistä ja fyysistä. Tyypillisesti meidät on opetettu vaikuttamaan fyysisen energian kanssa.
Tieteellä ei ole mitään sanottavaa
tietoisuudesta. Voin todistaa että
nämä ovat kaksi täysin eri asiaa.
Juuri tällä hetkellä sinun kehosi on
pakko olla juuri tässä huoneessa.
Kunpa ei olisi.
Mutta sinun tajuntasi, sielusi voi
poistua milloin vain.
Nyt mies puhuu järkeä. Huolimatta
ikävästä fyysisestä läsnäolostani en
ole henkisesti erityisen läsnä.
Toinen tärkeä jako on kivun ja
kärsimyksen välillä. Kipua koet
väistämättä, mutta kärsimys on
valinnaista. Kukaan muu ei ole vastuussa sinun ajatuksistasi...

Koen luennoitsijan loukkaavan minua.
Ei ole minun vikani jos koen oloni luennolla tylsistyneeksi ja lukituksi. On
luonnollista olla tyytymätön ollessaan
lukittuna johonkin tilaan osin vastoin
tahtoaan.
Kolmanneksi sairaus-epämukavuus
(dicease - dis-ease).
Yleisö nauraa näppärälle sanaleikille. Tunnen kokevani epämukavuutta,
vaikka perusterveyteni onkin kunnossa, joten ero on kiusallisen selkeästi
esillä.
Mikä aiheuttaa dis-easea? Kehossa
bakteerit, virukset. Samoin mielessä. Mielessä virus aiheuttaa alakuloa. Ja se virus on usko.
Mike jatkaa Olipa kerran elämä -tasoisen biologian vertauskuvin. Alamme
lähestyä itse aihetta. Luennon pohjustus on nyt kestänyt 20 minuuttia.
Tarvitsemme 3 liikettä:
1) Tietoisuus, eli kyky tunnistaa
epämukavuus.
Paremman tekemisen puutteessa katson sisimpääni ohjeiden mukaan. Oloni on tosiaan huono. Koen ahdistusta
ja kehnoa oloa.
2) Oivallus, eli syyn löytäminen.
Sen sijaan että etsitte syytä,
miksi ‘he’ aiheuttavat teille pahan
olon, teidän pitää tunnistaa oma
ajatusmallinne, joka tekee teidät
onnettomaksi. Siis uskomus, joka
aiheuttaa teille pahaa. Sana belief
koostuu kahdesta osasta: be- olla
ja lie -vale. Kun elätte uskomusta,
te siis elätte valhetta.
Yleisö nauraa taas. Koitan keskittyä
löytämään ongelmallisen uskomukseni. Miksi olen ahdistunut? Haluan
poistua salista. Miksi en poistu salista? Uskon että muu katsomo paheksuisi sitä. Se on minun ongelmallinen
ajatukseni! Uskon että he tuomitsevat
minut jos poistun salista.
3) Muutos, kun oivaltaa totuuden, voi muuttaa energiansa.

Muista henkilöistä lähtöisistä olevista uskomuksista ei pidä
välittää. Esimerkkinä tuota kasvia
voisi luonnehtia mainiosti vihreäksi
ruukkukasviksi, taikka sen latinankielisellä nimellä. Kumpi kuvauksista on oikein? Ei kumpikaan. Ei ole
olemassa oikeaa ja väärää, vaikka
lapsesta asti meidän tajuntaamme
näitä käsitteitä onkin taottu.
Koen oloni valaistuneeksi, voimaantuneeksi. Havaitsen kuinka pitkin salia
moni muukin tuntee voimaantuneisuuden niin voimakkaana että nousee
seisomaan. Minä yhdyn heihin. Tämän
itsevarmuuden voimin minä ja noin
kolmannes salin vieraista keräämme

”

Minä ja noin kolmannes salin vieraista alamme
kävellä kohti juhlasalin takaovea.

tavaramme ja alamme kävellä kohti
juhlasalin takaovea. Monet liittyvät
seuraamme rohkean esimerkkimme
kannustamina.
Todellakin, minä voin poistua kesken
luennon. Ihmiset eivät paheksu sitä:
monet muutkin halusivat tehdä samoin. Koen itseeni luotavan ihailevia
katseita, kuinka uskallan toteuttaa
itseäni niinkin rohkeasti. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää. Tämä tekee
minut onnellisemmaksi kuin tuolla
tuolilla istuminen.
No hei kiva kun kävitte!
Mike huutaa poistuvan yleisömassan
perään. En ole varma onko kommentti tarkoitettu paheksuntana, defenssimekanismina kiusallisen tilanteen
edessä vaiko rehellisenä kannustuksena voimaantuneille yksilöille. Voimaantuneisuuden puuskassani oletan
jälkimmäisen vaihtoehdon: Mike on
pyyteettömän iloinen minun puolestani, kun minun ei tarvitse istua hänen
luennollansa.
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Parafraseeraan parafotograafistia. Kuten voimme selkeästi nähdä, on aurani todellakin voimakas. En pidä
tätä ihmeenä, syön melko paljon Aura-juustoa. Päätän
kuitenkin pitää tämän omana tietonani. Valkoinen väri
viestii vahvoista mielipiteitä. Minulla on selkeät näkemykset enkä hevillä luovu niistä. Punainen aura taustalla viestii hyvistä aikomuksista: haluan tehdä hyvää.
Varoituksen sanana aurakuvauslaitteiston omistaja varoittaa että vahvat näkemykseni oikeasta ja väärästä
saattavat vaikeuttaa pyrkimystäni tehdä hyvää. Mustat
suhrut kertovat tavastani säilyttää asioita huolimattomasti laukussani.
Mysteeriksi jää miksei poliisi käytä tavallisten valokuvien sijaan aurakuvia ihmisten tunnistamiseen. Aurat
ovat henkilökohtaisia, kuten sormenjäljetkin.

‘‘

Minussa on
kiinnittyneenä 4
kuollutta sielua, joilla on
käsittelemättömiä asioita.

Hoitaja sanoo selvittävänsä syyn matalaan hivenainetasooni. Hän heiluttaa varpuaan ja kuiskailee itselleen
jotain. Syy löytyykin äkkiä: minussa on kiinnittyneenä
4 kuollutta sielua, joilla on käsittelemättömiä asioita.
Ne ovat sekoittaneet kirkkaan aurani taivaan valoon, ja
kiinnittyneinä auraani kuluttavat minun hivenaineitani.
Hoitaja karkottaa sielut samantien toisella kuiskatulla
mantralla ja varpua heiluttamalla. Paikoin kuulen sanoja, vaikuttaa että hoitaja komentaa henkiä poistumaan.
Saan hoitajalta vielä karmisen tasapainotuksen, joka
poistaa entisten elämieni hirmutekoja. Tämän jälkeen
aurani pitäisi olla tasapainossa. Saan vielä suosituksen
sopiviin hivenaineisiin, jotka voivat auttaa palauttamaan hivenainetasot oikealle tasolle. Hoitaja vapauttaa
minut tuolista ja toivoo että tapaamme taas.
Auratietouteni kasvaa kohisten! Seuraavaksi bongaan
aurankuvauspisteen. Nimellistä maksua vastaan saa
valokuvan, josta näkee auransa voimakkuuden ja värit.
Kaupan päälle messutarjouksena tulkinta! Itse operaatio on kivuton, mutta kestää hetken: ensin istuudun
mukavasti tuolille ja asetan käteni biovastesensorille.
Valokuvaaja pyytää minua asettumaan paremmin kehysten sisään ja räpsäisee kuvan. Aurakamerapömpeli
rutistaa ulos polaroid-kuvan. Kuvaajan heiluteltua ku-

12

vaa hetkisen siihen kirkastuu kuva minun aurastani.
Saan kuulla selityksen sen merkityksistä. (kts. yllä)
Aurakuvan jälkeen jatkan huolestuneena hortoiluani.
Ovatko voimakkaat mielipiteeni todella este hyville aikomuksilleni? Muistelen Miken oppeja: asialle pitää tehdä jotain. Alan päämäärätietoisesti etsiä pistettä, jolla
auraani voitaisiin parantaa.
Löydän suomen energiahoitajien pisteen. Lottovoitto!
Esitteessään he toteavat voivansa korjata kehon energiavoiden toiminnan. Hoitaja ohjaa minut ammattimaisen näköiselle hoitopöydälle. Kerron olevani hieman
stressaantunut ja selkäkipuinen. Ensin hoitaja poistaa
stressin kauhomalla sen suureen näkymättömään pussiin ja heittämällä sen pois. Hän toimii harkitun oloisin
liikkein. Selkäkivun parantamiseksi nousen seisomaan.
Hoitaja tekee joitain liikkeitä selkäni takana siihen koskematta; en näe mitä. Tämän jälkeen olemme valmiita
Helpottuneena saamastani hoidosta ja elämänohjeista
suuntaan kotia kohti. Vuorossa on vielä yksi pysäkki:
narikka. Narikassa käytyäni tunnen lämpimän olon ympäröivän minut. Tunnen miten vastustuskykyni kylmää
vastaan nousee humisten! Olen valmis kohtaamaan ulkona odottavan talven haasteet.

Parasta messuilla:
1) Narikka
Välitön teho, lunasti lupaukset, sai kuitin.
2) Energiaparannus
Halpa (maksu omantunnon mukaan), nopea palvelu, sai kuvata.
3) Bioenergiakenttämittaus
Tehokas manaus (4 henkeä ja yksi karminen historia alle vartissa), ilmainen, pitkä
jonotusaika.
4) Aurakuvaus
Kuva ei erityisen edustava, tulkinta summittainen. Ei varsinaista hoitoa. Kallein.
5) Sielun immuniteettijärjestelmä
-luento
Self help on niin passé. Suurin saavutus
oli uskallus poistua salista.

Taiteilijan näkemys energiahoidon vaikutuksista auratasolla. Näemme punertavan hyväntahtoisen auran,
joka emittoituu hoitajan kädestä tämän ohjaillessa
energiavoita. Punaisen auran kohdalla tunsin lämpöä
ja hieman painetta.
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5 menetettyä työpaikkaa
Ahdistaako kolmen kuukauden oleskelu ja pitkällinen rentoutuminen, kiristääkö kesällä kukkaroa tai pitäisikö
saada opintopisteitä kesältä opinnäytteiden muodossa? Jos nyökyttelit päätäsi edellistä virkettä lukiessa,
jatka lukemista ja etsi itseäsi kuvastava otsikko alta. Voit sitten ahdistua lisää!

Teemu Teekkari

Tyypillinen työtä tekevä tekniikan ylioppilas.

Moderni Neil Armstrong
Vaisalan edellisvuotista harjoittelijaa yrityksen hakusivuilta lainaten: “I would 100% recommend the
scheme to my friends for future years.” Miksi siis et
hakenut tänne? Hakuaika päättyi 9.2., ja tarjolla oli
mielenkiintoisia paikkoja niin fyysikoille, systeemianalyytikoille kuin matemaatikoillekin.

Sporttipuuma
Internetin työnhakupalveluista löytyy muun muassa
paikka neljälle tennisvalmentajalle. Tämän vaativan, lasten parissa tehtävän työn hakuaika päättyi
28.2. Vaatimuksena paikan saannille oli kokemus
sulkapallovalmennuksesta, niin kummalta kuin se
tennisvalmennuksen yhteydessä kuulostaakin. Jos
pallot sekä mailat pysyvät kädessäsi ja olet kiinnostunut lapsista, olisi tämä ollut mahtipaikka sinulle!
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Olisit hakenut laitoksille (lääketieteellisen
tekniikan ja laskennallisen tieteen, matematiikan ja systeemianalyysin, teknillisen
fysiikan tai vaikkapa tietotekniikan) kesäharjoitteluun. Näiden haut päättyivät järjestyksessä 7.2., 7.2., 14.2. ja 17.2. Tarjolla
olisi ollut rahaa taskuun vaihtelevissa määrin, opintopisteitä laiskuuden potentiaalikuopasta poistuessasi sekä mielenkiintoisia
töitä, kuten timanttien värien ymmärtämistä, jotain tunnejuttuja, ilmavalvontajärjestelmien suorituskykyarviointia ja mitä
matemaatikot nyt tekevätkään. Esitteiden
mukaan osassa näistä “ehkä”-vastaus kiinnostusta kysyttäessä olisi riittänyt paikan
saantiin.

Arabian Lauri
Myös itäisen satamakaupungin yliopiston
laitokset tarjoavat kesäharjoittelupaikkoja.
Esimerkiksi Fysiikan laitoksen haku päättyi
31.1. Täällä olisit voinut kutkuttaa mielikuvitustasi pohtimalla Higgsin roolia varhaisessa maailmankaikkeudessa, sähköheikon
vuorovaikutuksen vaihesiirtoja tai baryonigeneesiä.

Suuruudenhullu
Monet suomalaiset suuryritykset hakevat
monenmoisia osaajia, joiden joukkoon varmasti myös fyysikot kuuluvat. Tunnettuina suomalaisina esimerkkeinä on helppo
mainita Fortum, Kone ja vapaavalintainen
paperitehdas, joiden hakuajat päättyivät
24.2., 15.3. sekä 28.2., tässä järjestyksessä. Helppo valinta uraorientoituneille!

Ikuinen opiskelijan onni
“Jo uhkaa DI-tutkinto ja palkkatöiden ahdinko”,
lauletaan eräässäkin teekkarilaulussa. Etkö malttaisi
irrottaa otettasi opiskelijastatuksen mukana tulevista
etuuksista, kuten opiskelijaravintoloiden huokeasta ruoasta tai VR-Yhtymä Oy:n ja HSL:n hulppeista opiskelijaalennuksista? Jos olet valmistunut tai valmistumassa,
on nyt aika toimia edullisemman elämän varmistamiseksi jatkossakin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaut alkoivat 3.3. ja päättyvät aprillipäivänä. Harmittavasti ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishaku meni kiinni 14.3., mutta
erillishakuja saattaa olla vielä auki.
Ainakin VR:n kanssa runsaasti asioivat saavat opiskelija- tai ylioppilaskunnan jäsenmaksunsa alennuksien
myötä helposti takaisin. Lisäksi opiskelijastatuksella
matkustaessa lipun hinnan korotukset suorastaan ilahduttavat. Kvantin teettämästä tutkimuksesta nimittäin
ilmenee, että jos opiskelija-alennus on viisikymmentä
prosenttia, normaalihinnan noustessa myös alennus
suurenee. Huomionarvoista on, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät ole oikeutettuja
saamaan opiskelija-alennusta VR:ltä, mutta Kvantin
Tutkivan Journalismin Yksikön selvityksen mukaan henkilön suorittamia tutkintoja ei selvitetä perinpohjaisesti.
Lisäksi sekä VR:n että HSL:n alennukset saadakseen
tulee opiskella päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa
Suomessa ja HSL:n tapauksessa tietenkin myös asua
HSL-alueella. Näiden lisäksi voi saada vielä jäljellä olevaa opintotukea Kelalta tai asumisoikeuden halpaan
asuntoon, mutta moiset etuudet vaativat opiskelun
edistym… opintopisteiden kertymistä.
Tulevaa opiskelupaikkaansa etsiessä kannattaa kiinnittää huomiota erinäisiin seikkoihin, joista saattaa olla
vaivaa jo hakuprosessin aikana. Esimerkiksi moneen
paikkaan järjestetään pääsykokeet, mikä saattaa osoittautua mukavuudenhaluiselle kiltalaiselle suuren harmituksen aiheeksi. Lisäksi uudessa opiskelupaikassasi
saatetaan vaatia läsnäoloa muuallakin kuin tenteissä.
Akateemiseen vapauteen tottuneelle runsas määrä pakollisia läsnäoloja kuulostaa ikävältä ja pitkästyttävältä.
Tosin, jos huomaat syksyllä tehneesi virheellisen valinnan, voit iteroida uudestaan jo seuraavana keväänä
alkavaan koulutukseen. Opiskelupaikan vaihtaminen on
nimittäin helppoa – ainakin vielä.

Opiskelupaikkavaihtoehtoja on mielettömän monta,
mutta virhevalintojen minimoimiseksi Kvantti suosittelee kouluttautumista kokiksi. Killassa on tunnetumpia ja tuntemattomampia kokin koulutuksen saaneita
henkilöitä, jotka poikkeuksetta ovat vaatimattomia persoonia. Kuten teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohteeseen, myös kokin koulutukseen päästäkseen
on läpäistävä tiukka seula. Kilpailu käy kuumana, ja
opiskelupaikkoja kokin koulutukseen onkin Internetin
syövereistä etsitty kuumeisesti. Tästä kielii eräs opiskelupaikkoja kokoavasta palvelusta löytyvä kysymys:
“Moi. haluaisin tietää kaikki ammattikorkea koulut pääkaupunki seudulla jossa saisi kokin yms koulutusta ammatti oppilaitokset ja aikuiskoulutukset käy myös.”

”

Opiskelupaikan vaihtaminen on nimittäin helppoa
– ainakin vielä.

Lisätietoa opiskelupaikoista voi kysyä Kvantin Rehellisen Työn Välttelyn Valiokunnalta (KvaReTyVäV), joka
lupaa päivystää Fyysikkokillan kiltahuoneella satunnaisiin aikoihin. “Päivystys kuulostaa työn tekemiseltä,
joten ei kyllä luvata mitään. Meinasin muuten ajaa eilen suojatiellä mummon yli, mutta eihän siellä silloin
tietenkään yhtään mummoa näkynyt”, kommentoidaan
KvaReTyVäVistä.

15

Mämmin valmistus ja käyttö
Mämmi on jo vuosisatojen ilahduttanut rukiisella
maullaan suomalaisia sekä arjessa että juhlassa.
Nykyään mämmi yhdistetään usein pääsiäisen ajan
juhlaruoaksi. Mämmi sopii kuitenkin erinomaisesti
myös muihin juhlallisuuksiin, ja jäätävimmissäkin kotibileissä sekä coctail-tilaisuuksissa saadaan tunnelma
kattoon isännän kantaessa mämmituokkoset tarjolle
kuin yllättäen ilmestynyt messiashahmo ikään.
Juhlatilaisuuksiin Kvantti suosittelee mämmin kyytipojaksi niin ikään perinteistä suomalaista juhlajuomaa,
kiljua. Esimerkiksi väitöstilaisuuden tarjoilukokonaisuutena mämmi ja kilju on varsin varteenotettava,
perinteinen, mutta samalla myös trendikäs vaihtoehto.
Mämmiä ei silti pidä sulkea kaappiin vain pyhäpäiviä
ja juhlia varten, vaan mämmi soveltuu erinomaisesti
myös arkiseen ruokavalioon. Esimerkiksi viikonloppuna
valmistettu iso mämmierä riittää helposti koko viikolle,
ja sitä voi käyttää niin aamupalana kuin lounaana tai
välipalanakin.

Valmistus

Mämmin valmistus on iskostunut pitkälti suomalaiseen
kollektiiviseen muistiin, ja absoluuttista totuutta oikeasta valmistustavasta ei ole. Esimerkiksi eri puolilla
Suomea on ollut hyvinkin poikkeavia tapoja ja menetelmiä mämmin valmistuksessa.
Kvantin toimituksen iskujoukko tutki mämminvalmistuksen historiaa pitkään Helsingin Yliopiston folkloristiikan laitoksen mämmitutkimuksen osaston arkistoissa,
ja päätyi reseptiin, jonka Kvantti julkaisee nyt yksinoikeudella.
Ainekset
vettä
0,5 kg mämmimaltaita
0,75 kg ruisjauhoja
~1 dl tummaa siirappia
~1/4 tl suolaa
~1 rkl jauhettua pomeranssinkuorta
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Ruokana mämmi on sekä taloudellista että terveellistä.
Yhden mämmierän valmistamiseen kuluu rahaa noin
2,5 euroa, ja tästä erästä riittää yhdelle henkilölle varsin pitkäksi aikaa. Mikäli tarjoiluvaiheessa suosii kuohukerman asemesta kevyempiä ja halvempia tuotteita
kuten kulutusmaitoa, ei tästäkään aiheudu suuria lisäkuluja. Valmistuskuluja optimoidessa kannattaa myös
huomioida, että tuntiveloitettu sähkö on halvinta yön
tunteina ja viikonloppuisin.

”

Mämmiä ei pidä sulkea
kaappiin vain pyhäpäiviä
ja juhlia varten.

Koska mämmin valmistuksessa käytetään lähinnä vettä
ja täysjyväruista, on mämmissä runsaasti ravintokuitua ja hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja. Tämän vuoksi
mämmi pitää nälän loitolla pitkään ja sopii siis hyvin
aktiiviseen ja terveystietoiseen elämäntapaan.

1. Kuumenna aluksi 5–10 dl vettä lähes kiehuvaksi
(poreilee kevyesti), ja lisää siihen 150 g ruisjauhoja ja
100 g mallasjauhoja. Sekoita puuroksi (ja ripottele lopuksi päälle
hieman ruisjauhoja) ja peitä kannella
tahi paksulla liinalla.
2. Imellytä alkumämmiä 1,5–2 tuntia lämpimässä paikassa.
3. Sekoita alkumämmi kunnolla ja lisätään siihen taas
noin 5 dl lähes kiehuvaa vettä, 100 g maltaita ja 150 g
ruisjauhoja. Sekoita, (ripottele ruisjauhoa), peitä astia.

Variantti:
mämmitoffee
Jos kaipaat hieman vaihtelua perinteiseen mämmiin,
kokeile hieman erilaisempaa ruskeaa herkkua. Mämmitoffee herätti suurta mielenkiintoa kiltiksellä järjestetyssä kuluttajatestissä. Yleisin kommentointi kulki
linjalla: ‘mielenkiintoista’, mämmin makuista ja tahmeaa. Tämä on myös ilmeisen mainio tapa huijata ihmisiä
syömään mämmiä.

”

Äää se on mämmiä! Se
näytti toffeelta. Kamalaa.

Oheisella ohjeella mämmitoffeeta tulee vajaa pellillinen.
Jos ohjetta haluaa pienentää, kannattaa pellin sijaan
käyttää pienempää uuninkestävää vuokaa. Mämmitoffee nimittäin käy lävitse mielenkiintoisen faasitransition
kuumetessaan. Koska mämmi ei tässäkään olomuodossa ole kovin fotogeneettistä ei siitä saatu tähän ohjeeseen kuvitusta.

”

Mämmin maku ilman
mämmin ikävää rakennetta.

5. Lisää suola, pomeranssinkuori ja siirappi. Siirapin
määrää voi muuttaa oman maun mukaan, jos haluaa
makeampaa/epämakeampaa mämmiä. Sekoita huolellisesti ja tarkista maku.
6. Keitä alkumämmiä jatkuvasti hämmentäen noin 10
minuuttia imeltymisen keskeyttämiseksi.
7. Jäähdytä alkumämmiä jonkin verran, ja kaada se
sen jälkeen laakeahkoihin paistoastioihin, joita ei kuitenkaan tule liian täyteen täyttämän.
8. Paista uunissa 125-asteisessa uunissa 3-4 tuntia
sähkön hinnan ollessa alhaisin.

Ainekset:
350 g mämmiä
350 g (4,2 dl) sokeria
(2 rkl seesamin- tai aniksensiemeniä)
1.Sekoita mämmi ja sokeri hyvin. Keitä noin 40 minuuttia miedolla lämmöllä – seoksen pitäisi kiehua
hieman, muttei liikaa.
2. Lisää halutessasi siemenet. Levitä leivinpaperi
uunipellille ja katso, että paperi peittää myös pellin
reunat (tärkeää).
3. Paista karamellimassaa 200 asteessa noin 20 minuuttia. Pidä huolta, ettei massa tummu liikaa ja
pala. Näin käy helposti jos toffeeta ei ole kaikkialla
tasaista kerrosta.
4. Jäähdytä. Karamelli kovettuu n. 30 minuutissa.
5. Irrota mämmitoffee paperista. Tämä saattaa
aluksi tuntua epätoivoiselta tehtävältä. Jos toffee on
kovin tiukassa odottele viitisen minuuttia ja yritä uudelleen. Leikkaa levystä saksilla sopivan kokoisia paloja. Palanutta reunaa ei tarvitse syödä, ellei halua.
Vihje! Älä säilytä toffeeta jääkaapissa tai isossa kasassa, koska se muuttuu ajan myötä nestemäiseksi.
Muokattu Helsingin Sanomien reseptistä.

Variantti:
mämmishotti
Nesteytyksestään huolehtiville lukijoille Kvantti suosittelee (tosin ei lämpimästi) mämmishottia. Tämä
resepti on kulkenut opiskelijasukupolvelta toiselle
kiltahuoneella ikiajoista asti.

”

Vähän kuin joisi
ruisleipää.

Ainekset (mitoitus maun mukaan)
mämmiä
appelsiinimehua
viskiä
kermaa

4. Onko maltaita ja ruisjauhoja vielä jäljellä
(alkuperäisistä määristä, ks. ainekset)?
–> imellytä 1–1,5 tuntia ja palaa kohtaan 3
Maltaat ja jauhot ovat loppuneet
–> jatka kohtaan 5
Mikäli kärsivällisyys riittää, niin anna mämmin tekeytyä kylmässä muutama päivä ennen nauttimista.
Tarjoillaan kylmänä kerman (tai maidon) kera.

Sekoita mämmi ja appelsiinimehu siten että mämmi
notkistuu. Kuumenna hellalla (älä keitä!). Lisää lopuksi viski ja annostele päälle kermavaahto.

17

Raadin
muilutus
Fyysikkokillan hallinnoivan elimen
ollessa rauhaisella aamukävelyllä
tunnettu terrorijärjestö al’Quanta
kaappasi nämä ajoneuvoonsa semikonsensuaalisesti. Kaappauksen
yhteydessä otimme viimeiset vahvennetut valokuvat raadista. Suosittelemme lämmittelemään monitavoiteoptimointialgoritmejanne,
emme luovu panttivangeistamme
lunnaitta! Olemme määrittäneet
kullekin raatilaiselle käyvän arvon
jonka pohjalta on formuloitu oheiset lunnasvaatimukset. Vastatkaa
vaatimuksiimme tai kohdatkaa
seuraamukset!

Guulgas Maged! Bedderi on gaabaddu. Jos haluude laggipäänne
dagas, kirjoiddagaa selgogielinen
andeekspyyndö spurdoiluista. Varogaas, se on dardduvaa. spergels. Raadin ridari, gawaiin. Vabauddagaa, dai gugaan ei dee deille
enää ruogaa, gosgaan.
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Jos haluatte, ettei Aleksi vastakaan vastaa puhelimeen, vastatkaa vaatimuksiimme tai emme
vastaa seuraamuksista. Tai siis
vastaamme. Eikun miten päin
tämä nyt toimii? En minä edes
tiedä. Joka tapauksessa joku vastaa jostakin, ja me, tuota olemme
vastaamatta mistään, ainakaan
Aleksin turvallisuudesta. Lunnaiksi J. Karjalaisen Doris-single sekä
Dooris -keksejä.

Hah, olemme katkaisseet informaationkulkunne! Miten voi kilta
toimia, jos Kilta tiedottaa ei ilmesty! Mitä kiltalaiset sitten jättävät
lukematta! Ja kuka nyt spammaa
whatsappryhmiä? Ilman Antin
hunajaista viskibassoa raati on
mykkä kuin paneerattu kampela.
Hyväksymme lounaaksi lunnaaksi
vain kylpyammeellisen aitoa Prinssi Eversti™-likööriä.

Seitsemän kääpiötäkään eivät
enää pelasta johtohahmoanne!
Hemmonne on paraikaa kahlittuna salaisessa Slovakian tukikohdassamme. Jos haluatte kuulla
vielä hänen äänensä (“Mitä paskaa?”) tai ratsastaa Hemmobiilillä
auringonlaskuun, on teidän parasta toimittaa lunnaina vastaus
vanhaan arvoitukseen “What’s
the sound of one hand clapping?”
Aikaa teillä on Hemmon Fuusioon
saakka.

Nyt on tukala paikka, molekyyleilläkin on ahdasta! Jos kaapattujen pelastaminen täytyisi aloittaa
jostain, niin se kannattaa aloittaa
Katasta. Panokset ovat yksinkertaiset, mutta kovat: vaadimme
yhden oikeasti huvittavan vitsin
tai täydellinen makkaraati on tosiasia! Ja mikä pahempaa, kiltiksen
ekosysteemi romahtaa täysin. Nyt
vaan vitsejä etsimään. Kannattanee ehkä siinä tapauksessa laskea
tämä julkaisu käsistään.

Oh no, mikäli haluatte varmistaa,
että joku killassa vielä opiskelee,
niin nyt on tullut aika toimia pelastaaksenne Juhani! Jouduimme
tämän Hanipöön kohdalla turvautumaan koviin otteisiin: olemme
vanginneet hänet selliin, jossa
soi mainstream-musiikkia ja ohi
kävelee ihmisiä, jotka alkavat tekemään kaikenlaista, esim. selkkareita. Jos haluatte, että vujuilla
joku edustaa kiltaa muussa kuin
Formtexin kämäfrakissa, toimittakaa meille 1500 euron lahjakortti
Stockmannin miesten osastolle
sekä Jack Sparrow’n muotokuva.

Olemme onnistuneet lamauttamaan surkean kiltanne poistamalla rahakirstulta vahdin. Näytämme
miten Aapon kaltaisille loikkareille käy! Jos haluatte, että kilta ei
maksa jatkossakaan, siirtäkää 20
k€ aarrearkkuumme Caymansaarille. Paikka on merkitty karttaan,
joka toimitetaan pullopostina Otarantaan.

Jos haluatte vielä nähdä tämän
hymypojan mutrun kääntyvän,
toimittakaa meille aamunkoittoon
mennessä 7 neitsyttä (tai fuksia).
Ilkka on nyky-yhteiskunnassa arvokas Google Drive™ -natiivi ja
komentaa pientä pygmiheimoa.
Pidämme hintaa kohtuullisena
huolimatta tämän ylitsevuotavista
asepalveluskertomuksista. Jollette
vastaa vaatimuksiimme, me ilkiöt
hylkäämme hänet särkälle betonikenkien kanssa luoteen aikaan.

Ensimmäisen ja toisen vuoden tytöt huomio! Killan rahahanat ovat
vaarassa jäätyä, nimittäin Havaijin
kruunaamaton surffikingi ja Alppien Jägermaster, Elias, on hallussamme! Mikäli mielitte päästä
excuille toimittakaa standardimuotoiset lunnaat, sisältäen kultaisen
kädenpuristuksen ja suosituksen
killan LinkedIn-tililtä. Muuten Eliakselle saattaa käydä “lasketteluonnettomuus”.

Isäntä ja reservin matruusi Karjalaisen peli on pistetty nyt poikki! Olemme vanginneet hänet salaiseen paikkaan lähelle zombien
asuinsijoja. Olemme aina kadehtineet fyysikoiden pelaamaa herrasmieskiekkoa, joten haluamme
lunnaiksi teekkarin pelikirjan.

Ilman sihteerin pöytäkirjoja ja kiltiksen kalenterin päivitystä ovat
kiltalaiset hukassa. Häikäilemättöminä kaappareina emme anna
armoa edes viattomimmille ja
puhtoisimmille! Ettehän heittäisi
pois raaputtamatonta arpaa? Kohtaamanne jaakobinpaini on vain
alkusoittoa odottaville hankaluuksille jos ette saa Juhoa takaisin.
Vaadimme lunnaiksi 4 kaljaa.
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Kvantti
arvostelee
Kvantin
arvostelut

Tisle arvosteli Kvantin 2/13 eli Lohdun
Kvantin. Tisle oli noteerannut Kvantin
suuren toimitusmuutoksen runsaan vuoden myöhässä ja havainnut, ettei lehti
enää sisältänyt vain perseankkoja. "Liian
asiallinen linja" voidaan Kvantin todellisista tavoitteista riippuen tulkita joko
ongelmaksi tai sitten vain arvostelijoiden
ongelmaksi. Ulkoasua arvosteltaessa on
keksitty ihan omat faktat, jotta Kvantti
näyttäisi homopornolehdeltä. Tisle syyttää Kvantissa olevan "poraavia miehiä
värikuvina", mutta eihän siellä sellaisia
ole. Toimitus tietää hyvin, etteivät itkevät miehet sovi kiltalehtien kuvitukseen.
Kuvituksessa on tarkkaan valiten käytetty
vain miestä, jolla on pora kädessä. Eikä
siinä porassa ole edes terää. Arvostelijat
syyttivät Kvanttia myös sisällön liiallisesta
määrästä. Voidaankin todeta, että mikäli
Kvantin suosiota kemistien keskuudessa halutaan kasvattaa, tulee lehdestä
poistaa asiasisältö sekä miehet ja porat.
Saa nähdä, tuoko tulevaisuus tullessaan
Kvantin, jossa on vain ja ainoastaan asiattomia naisia.

Kvantti, kiltalehdistä parhain, on itsestään selvästi kaiken
arvostelun yläpuolella. Tästä huolimatta Tisle ja Geometres julkaisivat
2013 loppuvuodesta kiltalehtiarvostelut, joihin sisältyi myös Kvantin arvostelu. Kumpikin lehti meni jumalanpilkassaan vieläkin pidemmälle ja
päätyi arvostelunsa johtopäätöksenä
toteamaan itsensä parhaaksi kiltalehdeksi. Näin ollen arvosteluissa on
selvästi käytetty väärää mittaristoa,
tai sitten Kvantti ei ole itsetuntonsa
vaatimalla tasolla. Ongelman selvittämiseksi pureudutaan Kvantista
tehtyihin arvosteluihin.

”

Kvantin ”mukahauskat” jutut
ovat lehden
huumorisisältöä.

Kemistikillan lehti Tisle
3/2013 kannessa luki
#yolo #swag #yoloswag.
Kvanttia on selvästi
arvosteltu aiKertokoot se lehdestä
Prodekon
Proleko
heesta
ja aiheetta.
Arvostelujen
tarpeeksi.
Lehti käsitteli
4/2012, tuo tuotantotahipstereitä.
Sisällysvirheet
korjaamalla saataisiin
varlouden
killan sieluntuote
luetteloa pidemmälle en
masti lisää
suosiota
kemistien
ja
oli ulosanniltaan
hiukan
päässyt.
hengetön
ja
taittoulkomaanmittarien keskuudessa. Lehden
asultaan hieman tylsähkö; Huomionarvoista: näin
kohderyhmässä
kuitenkin lähinilmeisesti
rahat menevät onalkutyrmistyksen
jälkeen
jonnekin
Burberryn
nä fyysikkoja, joilta
saatu
palaute
lehdessä
oli erittäin
hyviä
pukujen
taskuun
eikä lehkuvia sekä mm.
kiljuarkoskee
lähes
yksinomaan
lehden
tibudjettiin... Lehdestä jäi vostelu
kieliasua.
Kaikki lukijat olisivat varhyvin
mitäänsanomaton
kuvamaankin
eikä edes prodekotyytyväisiä, jos Kvantissa ei
laisstereotypiat vaholisi lainkaan asiaa, kirjoitusvirheitä
vistuneet Taitto näyttä
tai mitä
”mukahauskoja”
juttuja. Uuden
samalta
Geometres
kymmenen
vuotta
sitten,
päätoimittajan tehtäväksi löytää se
ehkä tämän vuoden lehepätyhjä joukko, joka jää näiden radet ovat parempia.

jausten ulkopuolelle.

Huomionarvoista: Keskiaukeama oli väreissä
muuten mustavalkolehdessä.
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Raha näkyy taittotuloksessa.

Fyysikkokillan kiltalehti Kvantti 3/2013 oli
ensipuraisultaan kamalasti taitettu. Paintillakin
saisi siistimpää jälkeä (ei
millään hyvällä fysistit).
Kaverit olivat myös käyneet plagioimassa Geen
vessatestaus-artikkelin.
Tietysti myös kimblen
pelaamista oli pitänyt
arvioida matemaattisesta
näkökulmasta ja monet
sivut koostuivat vaan
wappulehtien tyylisestä,
mutta paljon huonommasta mukahauskasta
jutustelusta.
Huomionarvoista:
puolet lehden sivuista
oli täynnä sponsoreiden
mainoksia.

Maanmittarikillan lehti Geometres arvosteli Kvantin 3/2013 eli Päälafka-Kvantin. Kvantin taittoa arvostellaan: ”Paintillakin saisi siistimpää jälkeä”. Väite on
oikeansuuntainen, joskaan ei täysin pätevä. Kvantin
ongelmana ei ollut se, ettei sopivia taittotyökaluja ollut
koulun koneilla tarjolla, vaan se ettei niitä osattu, jaksettu tai ehditty käyttää kunnolla.
Arvosteluun oli nostettu Kimble-tutkimus negatiivisena asiana, mutta tässä on varmasti käynyt arvostelijalla ajatusvirhe. Juomapelaamisen optimointihan on
hyvin tärkeää, jotta osaa olla sopivasti kännissä oikeissa
juhlissa ja taklata kaverinsa vääränä iltana. Suurta osaa
Kvantin
sisällöstä
Vuorimieskillan
lehtikutsuttiin vappulehtityyliseksi ”mukaWuorikautiset
3/2013
hauskaksi” jutusteluksi, joka olisi vappulehtien tasoa
oli myös wappunumero.
alempana.
Kvantin ”mukahauskat” jutut ovat lehden
huumorisisältöä,
galluppia mielenosoi-jonka hapannaamaiset vain asiapitoisia
tuksesta, puheenjohtaartikkeleita
kirjoittavat fyysikot vääntävät väkisin, jotta
jan animeomakuva ja
lehdestä
saataisiin tarpeeksi pitkä. Vappulehtien tapaan
tarina panoristeilystä
Kvantin
huumorisisällöstä
suurin osa on täyttä potaskaa,
jätti allekirjoittaneeseen
pelonsekaisen
tunteen.
mutta jos tarpeeksi monta kertaa yrittää, syntyy myös
Seuranhakupalsta pakotti
hauskoja
juttuja.
laittamaan silmät
kiinniKokonaisuudessaan arvostelun heikkouteen
vaikutti
mahdollisesti se, että arvostelijat lukija miettimään
lapsuuden
pehmolelua.
vat
vähään aikaan heikoimman Kvantin, jossa oli varsin
monta
hutia huumoriartikkeleissa.
Arvostelun asiasisälHuomionarvoista:
hyvä
ja asiallinen
kartta wapun
löstä
tosin yritettiin
vetää huomio pois 3D-kuvalla, joten
päivämäärieiriennoista
ole ihan
selvää, oliko kenenkään tarkoitus lukea muineen ja aikatauluineen.
den kiltalehtien arvosteluja.

Valittuja kvantteja
- lukijan ruoansulatus
Se mikä ei tapa
pitää siivota.
Ken sankarimaljaan tarttuu,
se sankarimaljaan hukkuu.

Ei sitsaaja sammuvansa usko.
Kenen viinoja juot
sen lauluja laulat.

Jos olutta on kyllin, on ystäviä.

Ei Smökkiäkään päivässä poltettu.

Ei kyyneliä ilman sipulia.

#onlysisisthings

Kvanttiin kohdistuu
uusia plagiointiepäilyjä

MIE ROMAHAN

Jo aiemmin plagioinnista kiinni jäänyt
kiltalehti Kvantti on uusien plagiointiepäilyjen kohteena, kertoo Kvantti.
Nyt Kvantti on löytänyt dokumentteja,
jotka osoittavat, että Kvantin artikkelissa “Kvanttiin kohdistuu uusia plagiointiepäilyjä” on piirteitä plagioinnista.
Kvantin mukaan noin neljän kappaleen
osuus 4-kappaleisesta artikkelista on
lähes sanasta sanaan kopioitu Helsingin Sanomien vuonna 2013 julkaisemasta artikkelista. Uutisessa on
lähinnä muutettu yksittäisiä sanoja,
aikamääreitä ja lähdemerkintöjä.

Kuvan romahukset eivät liity tapaukseen.
Kvantti on kommentoinut Kvantille olleensa myös tässä tapauksessa huolimaton editointivaiheessa.
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CO2-MITTAUS KILTAHUONEELLA
Fyysikkokillan kiltahuone muutti viime kesällä Konetalon ensimmäisestä kerroksesta Kanditalon vanhan puolen kellariin. Uusi kiltahuone sijaitsee suoraan kahvila
Elissan alapuolella, osin tilassa, jossa oli aikaisemmin
siivoojien taukotila, osin yhdessä Kanditalon lukuisista
väestönsuojista. Koska taukotilaa tai väestönsuojaa ei
ollut mitoitettu kiltahuonekäytön jatkuvalle väkimäärälle, yhdistettiin väestönsuoja muun alueen ilmanvaihtoon suurilla pinta-asennuksena kulkevilla ilmanvaihtoputkilla, ja ilmastoinnin tehoa nostettiin huomattavasti
aikaisemmasta. Tästä huolimatta syyskuussa 2013 havaittiin, että uuden kiltahuoneen ilma on ajoittain erittäin tunkkainen, erityisesti toimistojan päättyttyä kello
17 jälkeen.
Selvästi kiltahuoneen ilmanvaihdossa – tai ainakin sen
asetuksissa – oli jotain vialla. Keskivertoihminen ottaisi varmaankin tässä vaiheessa yhteyttä yliopiston tilapalveluihin ja pyytäisi näitä korjaamaan ilmanvaihdon
asetukset. Mutta fyysikko ei ole keskivertoihminen.
Tästä syystä killan vuoden 2013 puheenjohtaja lainasi hiilidioksidipitoisuusmittarin assaroimansa kurssin
luennoitsijalta perjantaina 27.9. ja toimitti mittarin kiltahuoneelle ihmeteltäväksi. Valitettavasti lainaan saatu
mittari ei tallentanut mittaustuloksia eikä ollut kytkettävissä ulkopuoliseen dataloggeriin. Se pelkästään näytti
kulloisenkin hiilidioksidipitoisuuden.

”

Fyysikko ei ole
keskivertoihminen.

Tässä kohtaa tarinaan tulee mukaan allekirjoittanut:
“Hetkinen, mittarisi ei tallenna mittaustuloksia. Ehkä
minä voisin hieman parantaa sitä. Saanko mittarin lainaan viikonlopuksi?”

Toimittajan lepoaineenvaihdunta
Koska mittaus piti suorittaa kiltahuoneella kiltalaisten
läsnäollessa, päätin demoefektin välttämiseksi (toim.
huom. epäonnistuneesti) tehdä ensin koemittauksen
kotonani teekkarikulttuurisitsiviikonloppuna (28.9. –
29.9.2013).
Saamani mittausaineisto yllätti minut: siinä oli outoa
säännönmukaisuutta. Hetkinen! Tässä aineistossa voisi olla jotain hyödyllistä informaatiota. (Kuva 3.) Millä
näitä voisi mallintaa, mikä on fysiikan kieli… missä on
luentolehtiöni?!
tuotanto − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma ) korvausilmavirtaus
d[CO2 ]
=
dt
tilavuus

(1)

korvausilmavirtaus
2]
Kaavad[CO
1dt kuvaa
hiilidioksidipitoisuuden
käytöstä yleises(2)
= − ([CO
2 ] − [CO2 ]korvausilma )
tilavuus
sä tapauksessa. Tässä tapauksessa havaitaan, että hiilidioksidin [CO
tuotanto
on2 ]korvausilma
likimain+ vakio,
jos) huoneessa
on
C exp (−t/τ
,
(3)
2 ](t) = [CO
vakiomäärä ihmisiä, joiden toiminta on yksipuolista eli
ei riipu ajasta.
istuminen ja nukkuminen täytC6 HAinakin
12 O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2 O
tävät tämän vaatimuksen. Yhtälössä on silti vielä liian
monta
tuntematonta
mmol/s = 62 W = 1300 kcal/d = 64 % GDA ,
tuotanto
= 3,2
ml/s (CO2 ) = 0,13muuttujaa.

suoraan, että kiltahuoneen hiilidioksidipitoisuus pysyy
hyvällä tasolla kello viiteen asti. Tämän jälkeen ilmanlaatu putoaa melko nopeasti normit alittavalle tasolle.
Kun tämä mittausaineisto toimitettiin tilapalveluille,
korjattiin ilmanvaihdon asetukset paremmin käyttöä
vastaaviksi. Nykyään kiltahuoneen sisäilma ei ole tunkkaista, jos niin sanottua ankeaa huonetta tai normaalista poikkeavaa väkimäärää viikonloppuna ei lasketa.

tuotanto − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma ) korvausilmavirtaus
d[CO2 ]
=
dt
tilavuus
Toisaalta
jos asunto on tyhjä,
niin
tuotanto = 6,6 ml/s (CO2 ) = 130 W = 2600 kcal/d = 130 % GDA .
d[CO
) korvausilmavirtaus
2 ] 2 ] tuotanto − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma
d[CO
= = − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma ) korvausilmavirtaus
dtdt
tilavuus
tilavuus
d[CO2 ]

korvausilmavirtaus

[CO2=](t)
= [CO
+ C) exp (−t/τ ) ,
− ([CO
2 ][CO
korvausilma
2] −
2 ]korvausilma
jolloin pätee
tilavuus
dt
C6 H
+ 62O
6 (−t/τ
H2 O ) ,
[CO
=6 [CO
]korvausilma
+ 2C+
exp
12 O
2 → 6 CO
2 ](t)

(1)

(1)(2)

(2)(3)

(3)

missä aikavakio τ saadaan korvausilman ja tilavuuden
suhdelukuna. Koska huoneen tilavuus voidaan mitata,
ei yhtälössä ole enää ylimääräisiä tuntemattomia.

=120,13
622 W
kcal/d = 64 % GDA ,
tuotanto = 3,2 ml/s (COC
O6 +mmol/s
6 O2 → 6=CO
+ 6=H1300
2)
6H
2O
tuotanto==3,2
6,6
ml/s
(CO
= 130
W ==2600
130 %
.
mmol/s
62 Wkcal/d
= 1300=kcal/d
= GDA
64 % GDA
,
tuotanto
ml/s
(CO
2 )0,13
2) =

Sovittamalla ensin tyhjän huoneen käytös aineistoon
tuotanto = 6,6 ml/s (CO2 ) = 130 W = 2600 kcal/d = 130 % GDA .
(kuvan
musta käyrä) saadaan asunnon ilmanvaihdon
nopeudeksi noin 18,2 litraa sekunnissa. Lisäksi aineis-

tosta havaitaan, että taustahiilidioksidikonsentraatio on
noin 370 ppm (kuvan sininen käyrä). Hiilidioksidin tasapainokonsentraatio nukkuvan ihmisen kanssa on noin
tuotanto − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma ) korvausilmavirtaus
d[CO2 ]
=
550 ppm
(ei näy kuvassa) tilavuus
ja valveillaolevan istuvan(1)ihdt
misen kanssa noin 630 ppm (kuvan vihreä käyrä).
d[CO2 ]
korvausilmavirtaus
= − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma )
tilavuus
dt

(2)

Seuraavaksi siirrytään karkeaan arviointiin. Voidaan
arvioida, että
hiilidioksidintuotanto
tapahtuu
[CO2ihmisen
](t) = [CO2 ]korvausilma
+ C exp (−t/τ ) ,
(3)
pitkälti monosakkaridin palamisreaktiolla:

tuotanto − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma ) korvausilmavirtaus
d[CO2 ]
=
(1)
dt
tilavuus
C6 H12 O6 + 6 O2 →
6 CO2 + 6 H2 O
tuotanto − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma ) korvausilmavirtaus
d[CO2 ]
=
(1)
dt
tilavuus
d[CO
korvausilmavirtaus
]
2
Tämän reaktion
ominaisenergia
on noin 1600 kJ /(2)100
= − ([CO
2 ] − [CO2 ]korvausilma )
tuotanto = 3,2
kcal/d = 64 % GDA ,
tilavuus
dt ml/s (CO2 ) = 0,13 mmol/s = 62 W = 1300
d[CO2 ] kJ / mol. (1 mol (Ckorvausilmavirtaus
g, eli 2800
(2)g.)
= − ([CO2 ] − [CO2 ]korvausilma ) 6H12O6) = 180,10
tilavuus
dt
Lisäksi tunnetaan
huoneen vallitseva lämpötila ja(3)yh[CO2 ](t) = [CO2 ]korvausilma + C exp (−t/τ ) ,
tuotanto = 6,6 ml/s
(CO2 ) = 130 W = 2600 kcal/d = 130 % GDA .

teys 1 kcal =
4,184 kJ. Sijoitetaan nämä yhtälöön(3)2 ja
[CO2 ](t) = [CO2 ]korvausilma + C exp (−t/τ ) ,
ratkaistaan hiilidioksidin
tuotanto. Nukkuvalle fyysikolle
C6 H12 O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2 O
saadaan
C6 H12 O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2 O

tuotanto = 3,2 ml/s (CO2 ) = 0,13 mmol/s = 62 W = 1300 kcal/d = 64 % GDA ,
tuotanto = 3,2 ml/s (CO2 ) = 0,13 mmol/s = 62 W = 1300 kcal/d = 64 % GDA ,

ja istuvalle fyysikolle saadaan vastaavalla tavalla

tuotanto = 6,6 ml/s (CO2 ) = 130 W = 2600 kcal/d = 130 % GDA .
tuotanto = 6,6 ml/s (CO2 ) = 130 W = 2600 kcal/d = 130 % GDA .

Ensinnäkin havaitaan, että saadut mittaustulokset ovat
mielekästä suuruusluokkaa. Ne vastaavat kirjallisuudessa tyypillisesti esiintyviä arvoja (GDA = aikuisen
viitteellinen päiväsaantisuositus = aikuisen viitteellinen
päivittäinen energiankulutus = summa päivän eri osien
aikaisista kulutuksista). Lisäksi on syytä havaita, että
tässä kuvattu mittaus on tietääkseni ei-invasiivisin ihmisen aineenvaihdunnan mittaus ikinä – koehenkilön
sijainti sisätilassa riittää tuloksen saamiseen! Normaa1
listi hengityskaasumittauksessa puetaan nenän ja suun
peittävä kaasunaamari ja hengitetään tämän läpi koko
kokeen ajan. Toisaalta on syytä huomata, että tässä artikkelissa esitellyn menetelmän suurin heikkous on sen
olematon aikaresoluutio. Kompromisseja on tehtävä.
1
1

1

Yhdistämällä pala ilmastointiteippiä, kenkälaatikko, hiilidioksidipitoisuusmittari, pöytävalaisin ja verkkokamera noin kolmeen työtuntiin saatiin aikaiseksi tallentava
hiilidioksidipitoisuusmittari graafisella käyttöliittymällä
(katso kuvat). Tämä vaati 86 riviä Python-ohjelmakoodia. Python on kieltämättä melko ilmaisuvoimainen ohjelmointikieli.
Kiltahuoneen hiilidioksidipitoisuus mitattiin tällä mittarilla 30. syyskuuta 2013. Mittauksen aineistosta nähtiin

1

1
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Voiko selittäminen tehdä vitsistä
hauskemman?
Huumori – ah, tuo tieteistä jaloin. Monet ovat epäilleet hypoteesiani siitä, että vitseistä
voi tulla selvästi parempia selittämällä. Todistaakseni väitteeni päätin kerätä dataa. Kehitimme neljä vitsiä, joiden kämäisyysjärjestys on selkeä (ks. kuva). Kun testisivullemme
tuli kävijä, hänelle arvottiin yksi vitsi IP-osoitteen pohjalta, ja vitsistä pyydettiin arvostelua.

”

Aallon sivuainemessut
torstaina 3.4. Opiskelijahubissa (Otakaari 1) klo
11-16

Koulujen esittelypisteet
avoinna klo 11-16

Koulujen infot (Y162a)
11.15 Sisäinen liikkuvuus
11.30 ARTS
11.50 BIZ
12.10 ELEC
12.30 ENG
12.50 SCI
13.10 (-13.30) CHEM
13.45 Sisäinen liikkuvuus
14.00 BIZ
14.20 ARTS
14.40 CHEM
15.00 ELEC
15.20 ENG
15.40 (-16.00) SCI

Vitsit olivat paremmuusjärjestyksessä alkuperäinen vitsi ”Tekstin kaikkia tehokeinoja ei
aina muisteta käyttää. Erityisen alkikäytettyä on alleviivaus.”, alkuperäinen vitsi selityksellä ”Alleviivaus tulee tekstin alle. Siksi on hauska puhua siitä alikäytettynä.”, antivitsi
”Tekstin kaikkia tehokeinoja ei aina muisteta käyttää. Erityisen alikäytettyä on yliviivaus.”
ja viimeisenä antivitsi selityksellä ”Alleviivaus tulee tekstin alle. Siksi vitsissä ei ole mitään
järkeä.”

Arvosteluja
saatiin
yhteensä 77, joiden
keskiarvosta on laskettu kunkin vitsin
hauskuus. Tarkalla silmällä huomataan heti,
että pisteet asettuvat
sinikäyrälle. Tämä on
oletettua: vitsin tullessa kämäisemmäksi
se huononee aikansa,
kunnes kämäisyys alkaa olla hauskaa ja vitsi alkaa taas parantua.

Tekstin kaikkia tehokeinoja ei
aina muisteta käyttää. Erityisen
alikäytettyä on alleviivaus.
Selitys: Alleviivaus tulee tekstin
alle. Siksi on hauskaa puhua
siitä alikäytettynä.

Tekstin kaikkia tehokeinoja ei
aina muisteta käyttää. Erityisen alikäytettyä on yliviivaus.
Selitys: Yliviivaus tulee tekstin
päälle, ei alle. Siksi vitsissä ei
ole mitään järkeä.

Vitsin hauskuus

Ammottaako sivuainepalkkisi tyhjyyttään? Tule Aallon
sivuainemessuille kuulemaan eri korkeakoulujen
sivuainevaihtoehdoista
kandidaatin tutkintoon.

aikataulu

Tee välillä jotain ihan muuta!
Aallon sivuainemessut
torstaina 3.4.

Tarkalla silmällä huomataan
heti, että pisteet asettuvat
sinikäyrälle.

Vitsin kämäisyys
Tekstin kaikkia tehokeinoja ei aina muisteta käyttää.
Erityisen alikäytettyä on
alleviivaus.

Tekstin kaikkia tehokeinoja ei
aina muisteta käyttää. Erityisen alikäytettyä on yliviivaus.

Mikäli alkuperäinen vitsi on todella huono, ei sen selittäminen voi ainakaan pahentaa
tilannetta. Tutkimuksemme perusteella tämä todella kannattaa ja saattaa suorastaan
siirtää juttusi vitsien parhaimmistoon.

Freelance-toimittaja Heikki Pulkkinen
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Standaari
Fyysikkokillan standaari eli pöytäviiri voidaan luovuttaa killan pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille.
Edellisen kerran standaari on luovutettu heinäkuussa 2013 Konetalon (Otakaari 4) vahtimestareille
pitkäaikaisesta yhteistyöstä killan
kanssa. Fyysikkokillan kiltahuone sijaitsi Konetalossa kesästä 2008
kesään 2013.

Kvantti julkaisee nyt ensi kertaa killan tunnusmerkistön 1:1 suhteessa! Ylpeimmät merkkien kantajat voivat sovittaa napsauttaa pinssinsä suoraan
lehteen kiinni todentaakseen tämän. Tässä kuvastossa ovat killan myöntämät kunniamerkit ja kaupan olevat kiltalaisten tunnukset. Tässä artikkelissa myös Fuusiossa 67 myönnetyt merkit.
Kiltanauha
Kiltanauha edustaa uusinta tunnuskäytäntöä: Fyysikkokillan kiltanauha otettiin käyttöön vuonna 2013. Kaikilla Fyysikkokillan entisillä
ja nykyisillä jäsenillä on automaattisesti käyttöoikeus kiltanauhaan.
Tämän lisäksi nauhan käyttöoikeus voidaan myöntää kunnianosoituksena killan ulkopuoliselle henkilölle. Tätä oikeutta ei ole vielä
myönnetty kertaakaan.

Pro Kiljava -merkki
Pro Kiljava -haalarimerkki myönnetään henkilölle, joka osallistumiskerran Kiljavalle järjestysluku on jaollinen viidellä. Tästä
syystä merkin voi ansaita myös toistuvasti. Kvantin toimituksen
tutkivan journalismin osaston lähteiden mukaan on todennäköistä, että merkki on myönnetty
ensimmäistä kertaa vuonna 1998
ja se on myönnetty noin 100–200
henkilölle, joista ainakin kolme
henkilöä on ansainnut merkin
kahdesti.
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Fuusiossa 67 jaetut merkit
Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki on killan korkein
ansiomerkki, ja sitä on myönnetty vuodesta 2005 alkaen. Merkki myönnetään
erittäin ansiokkaasta työstä killan tarkoitusperien hyväksi, ja sitä kannetaan
muiden akateemisten ansiomerkkien tavoin. Kultaisia ansiomerkkejä on myönnetty yhteensä neljä kappaletta. Merkin
myöntää killan kokous vähintään viiden
kuudesosan äänienemmistöllä.

Eilen 15.3.2014 kilta jakoi kunnianosoituksiaan
sen ansainneile henkilöille. Fuusiossa jaettiin
yksi kultainen ansiomerkki. Kvantti onnittelee
Petri Heikkistä kultaisen ansiomerkin johdosta! Petrin ansioiksi on mainittava aktiivinen
ja väsymätön vaikuttaminen edustajistossa,
aktiivinen toiminta killan ytimessä sekä toimiminen valmistuneiden äänenä monessa killan
vaikeassa päätöksessä. Onnittelut!
Hopeisia ansiomerkkejä jaettiin 4 kappaletta.
Saajat olivat kaikki väsymättömiä kiltatoimijoita, jotka ovat kantaneet yli oman osansa
killan vertauskuvallisesta painosta harteillaan.
Hopeisen ansiomerkin kuittasivat Arne Kiaupa, Otto Ojanen, Eetu Pursiainen ja
Ilmari Pärnänen! Kvantin näkemyksen mukaan kaikki enemmän kuin ylittivät hopeisen
merkin sääntöihinkirjatut vaatimukset. Kvantti
toivottaa onnea myös hopeisen ansiomerkkin
ansainneille!

Raatilaisen merkki
Raatilaisen merkki on kultainen fii-pinssi, jota saa
käyttää muiden akateemisten kunniamerkkien tavoin osana akateemista juhlapukua. Tämän merkin
käyttöoikeus on kaikilla killan nykyisillä ja entisillä raatilaisilla. Perinteisesti merkkiä käytettiin vain
raadissaolovuoden ajan, mutta alkaen vuodesta
2012 kaikki entiset ja nykyiset raatilaiset ovat voineet lunastaa merkin omakseen. Samalla merkin
koko kasvoi hieman entisestä.

Kiltalaisen merkki
Kiltalaisen merkki on pieni hopeinen fii-pinssi, jota
kiltalaiset saavat käyttää muiden akateemisten
kunniamerkkien tavoin. Merkin käyttöoikeus on
kaikilla kiltalaisille. Sitä ei ole kuitenkaan ollut saatavilla muutamaan vuoteen sen vähäisen kysynnän
vuoksi. Vuonna 2013 käyttöön otettu kiltanauha on
pitkälti korvannut kiltalaisen merkin.

Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki edustaa kultaisen
ansiomerkin tavoin nuorempaa käytäntöä, ensimmäinen hopeinen ansiomerkki myönnettiin vuonna 2004. Merkki
myönnetään ansiokkaasta työstä killan
tarkoitusperien hyväksi. Yhteensä 29 kiltalaiselle on myönnetty killan hopeinen
ansiomerkki julkaisuhetkellä.

Merkittömät kunnianosoitukset

KILLAN VÄREISSÄ

Kunniajäsenyys
Killan korkein kunnianosoitus, joka voidaan antaa erittäin ansioituneesti killassa toimineille tai killan tarkoitusperiä
edistäneille henkilöille. 67 vuoden aikana kilta on antanut seitsemälle hengelle
kunniajäsenyyden. Tämä kunnianosoitus
on myönnetty ensimmäisen kerran killan
2-vuotisjuhlissa vuonna 1949.
Fii-kunnianosoitus
Fii-kunnianosoitus
otettiin
käyttöön
vuonna 2012. Tämä kunnianosoitus voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi, ja se
voidaan myöntää joko pitkäjänteisestä
työstä tai poikkeuksellisen ahkerasta lyhytaikaisesta toiminnasta. Fii-kunnianosoitukseen sisältyy vuosittain vaihtuva
nimikoitu käyttöesine tai pukine. Vuonna
2012 tämä oli nimikoitu piknik-kassi ja
vuonna 2013 kirjailtu taskuliina. Yhteensä 26 fii-kunnianosoitusta on jaettu tähän mennessä.
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