KVANTTI KAIKKEA

VASTAAN

KVANTTI
III/2015

KVANTTI

ORTOGONAALI

Kvantin 40-

vuotis

4
6
8
10
2
46
8
20
2
46
8

juhlavuosi 2016

PJ&PT
LÖRS&VOILEIPÄ&VITUTUS
LIIKENNE&TUNTEET
TORTTUFANTASIAT
VITUTUS&KAHVIN KÄSKYT

RAADIN ESITTELY

DIPLOMITYÖN ARKEA: 3

KILTAHUONE
KVANTTIMEKAANISENA
POTENTIAALIKUOPPANA

Kiltalehtien
kruunaamaton
prinssinakki Kvantti juhlistaa
nelikymmenvuotista taivaltaan
vuonna 2016. Ensi vuonna
saamme siis nauttia vuoden
2016 toimituksen sivurikkaista
erikoisjulkaisuista, joiden sisältö
on tehty äärimmäisellä pieteetillä
ja hiottu sivaltavaan huippuunsa.
Lisäksi odotamme innolla ensi
vuoden toimituksen järjestämää
juhlavuosigaalaa
punaisine
mattoineen, kaviaaritarjoiluineen
ja
shampanjasuihkuineen.
Luonnollisesti edellisten vuosien
toimitukset saavat VIP-passin
juhlaan.

TTER.AYY.FI

FACEBOOK.COM/TTERAHASTO
Käytsekkaamassalisätietoja
meistäsivuillammesekä
tykkäämässäfacebookissa!

Arvon lukija, seuraathan Kvantin
sivua Facebookissa pysyäksesi ajan
tasalla juhlavuoden tapahtumista!
Ystävällisin terveisin
Kvantin toimitus 2015

WORMS

ALV:N KIERTO

SUKSITERAPEUTTI

LOPPU

LUKIJAKILPAILU
ETSI KUSEVAT SIPILÄT
Killassa tapahtuu
KILLASSA EI TAPAHDU MITÄÄN.
LUKEKAA TENTTIIN TEKNIIKAN YLIOPPILAAT.
t. DIPLOMI-INSINÖÖRI

Kvantti IV/15
12/2015
”Gona-Kvantti”

KVANTTI

KVANTTI

ORTOGONAALI
III/2015

KVANTTI KAIKKEA

Toimittajat
Viivi Halla-aho
Joonas Kivi
Riina Jokiranta
Ismo Heikkinen
Elsa Mannila
Sami Jouttijärvi
Ari Viitala
Lari Koponen
Vili Ojala
Janne Mäntylä
Antti Rintala
Mikael Parmala
Aapo Hanski
Kiitokset
Juho Timonen

Painos 150 kpl
Painotalo Casper

VASTAAN

kansi_3_2015.indd 2

11/11/15 15:01

TEEKKARITOIMINNAN
EDISTÄMISRAHASTO
TTER:ltavoihakea
avustustahuikeiden
juttujentoteuttamiseenkahdella
tavalla:

JATKUVAHAKU
onaukilukukausienaikana
jaseontarkoitettu2000€:nsuuruisille
jasitäpienemmille avustuksille.
HAKUKIERROKSILTAvoihakea
myössuurempiasummia
isompiinprojekteihin.
SeuraavienkierrostenDL:t:
-IIIhakukierroske30.9.2015
-Ihakukierros su 24.1.2016
-IIhakukierros su20.3.2016

Timo ei
toimittanut palstaansa
Katsoin kalenteria taaksepäin ja kaikki tänä vuonna tapahtuvat tuntuivat siltä
kuin ne olisivat olleet eilen. Raadin vuosi sisälsi mm. puurtamista, onnistumisia,
turhautumista, naurua, dokausta, itkemistä, vittuuntumista, unohtelua, juhlallisuutta, dokausta, vitsejä, kiirettä, stressiä, dokausta, eeppisyyttä ja salamyhkäisyyttä. Niin ja sanoinko että dokausta.
Vuonna 2015 killalla oli noin 110 tapahtumaa. Tähän ei ole laskettu FK kohelluksen pelejä, speksin treenejä, kesäfutiksia eikä geneerisiä excuja. Raati kokousti 45
ja kilta hulppeat kuusi asiallista kertaa. Elikkä nuijaa on saanut heilutella.
Huomasin, että tapahtumien järjestämisintensiteetti noudattaa aaltomaista käyrää. Kuvassa 1 on esitetty tapahtumien määrä kuukausittain. Kuvaan on piirretty
myös (kämänen) sovite.
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kuukausi (1=tammi, 2=helmi,...)

12

Aineistoon sopi paremmin tällainen 7 kk-jaksoinen käyrä kuin 6 kk-jaksoinen,
joten tämän perusteella sitten ennustan, että parin vuoden päästä tapahtumat
keskittyvät kesään ja vuodenvaihteeseen. Kuvasta 2 huomataan, että kiltis oli suosituin paikka järjestää killan tapahtumia 18 käyttökerrallaan.
Killassa tehtiin paljon rutiininomaisia ja perinteikkäitä tapahtumia. Eniten tapahtumia oli hottiksella ja fuksijaoksella. Vuoden aikana alettiin valmistautua
myös uudenlaisiin asioihin. Fuusio 70 –vastaavat valittiin ja juhlavuotta alettiin
suunnitella. Uuden kiltahuoneen suunnittelua varten perustettiin toimikunta.
Ensi vuonna aloittaa toimintansa myös juuri koottu yrityssuhdetoimikunta.

Toivotan hyvää jatkoa Fyysikkokillalle. Lopetan vuoteni tähän, ja siirryn ensi
vuodeksi toimittamaan tätä lehteä. Kiitos kaikille ihmisille, joiden kanssa olen
tänä vuonna tehnyt yhteistyötä! Olette olleet voimavara, apu sekä syy miksi killan
hommissa haluan puuhailla.
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ASCII-taidetta, “Tippuvat hanskat”
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Talvi-iltain
tummentuessa
Otaniemen punatiilisistä
rakennuksista sisään ja ulos
liikkuvat opiskelijajoukot eivät
suinkaan ole kadonneet alkusyksyn fuksi- ja
mursulaumojen liikkeiden rauhoituttua, vaikka
jalankulkijoiden näkyvyys muille tienkäyttäjille
onkin olennaisesti vähentynyt. Tämä ei suinkaan
johdu ainoastaan talvi-iltojen tummentumisesta,
vaan myös jalankulkijoiden keskuudessa suurta
suosiota nauttivasta harrastuksesta, nimittäin heijastimen
kantamattomuudesta. Perkele, espoolaisen autoilijan on
todella vaikeaa havaita mustissa kamppeissa napit korvissa
käyskentelevää urpoa hattivattia, joka pomppii kuin kuningas/
idiootti Otakaaren yli kohdasta, jossa ei ole suojatietä.
Eivätkö nykyajan vanhemmat enää opeta lapsilleen liikenteessä
käyttäytymistä? Miksi parikymppiset kognitiivisen pseudoeliitin
edustajat taantuvat liikenteessä pikkutaaperoiden tasolle? Ei voi
ymmärtää.
Ja ne autoilevat espoolaiset sitten! Löytyy kaikenkarvaista
hupparihörhöä ja elämää tärkeämpää pukumiestä, jotka kiilaavat,
urpoilevat, tööttäävät ja melkein ajavat viattomien, suojatietä oikein
käyttävien, heijastinta käyttävien jalankulkijoiden päälle. Kysynkin
siis: missä on vastuu? Ei ainakaan siellä saatanan pukumiehen
bemarissa.

ts e

Suurimmat liikennevitutuksen aiheet ovat kuitenkin Otaniemen
alati muuttuvat liikennejärjestelyt sekä joukkoliikenteen epäselvyys.
Kaikilla ennen järkevästi käytettävillä kevyen liikenteen väylillä
päivystää nyt asfalttia rouhivia kaivinkoneita, ja työmaa-aidat
blokkaavat pyörätiet. Lisäksi Servin Maijan tien ja Otakaaren sekä
Vuorimiehentien ja Otaniementien risteyksiin rakennettavien
kiertoliittymien työmaat ovat suorastaan hengenvaarallisia,
sillä bussipysäkkien sijoittelusta hämmentyneet jalankulkijat
päättömästi keekoilevat kaahaavien kuskien autojen alle
kunnollisten suojateiden loistaessa poissaolollaan. Tulisi jo
Länsimetro ja veisi kaiken liikenteen ja ihmiset Otaniemen
teiltä maan alle tai vaikka suoraan helvettiin, olisi kaikilla
paljon helpompaa. Vittu.
P.S. Pyöräilijät, menkää itseenne ja käyttäkää valoja
ja heijastimia. Alkaa kohta vituttaa. Itse asiassa
vituttaa jo.
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P.P.S. Kanttikivet ja niitä määräävät
virkamiehet, haistakaa paska.

liikenne ja tunteet
Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen
työmaa katkaisee pian Otaniementien, tuon teekkareiden autoilun Tonavan, tuon Micronovalle ja oikeiden
ihmisten pariin eli Leppävaaraan vievän valtaväylän. Tätä elämää mullistavaa ja keikauttavaa muutosta ei käy
nykyajan hektisyydessä vastustaminen,
mutta Kvantti pyhittää hetken tämän
menetettyjen muistojen tienpätkän
kunnioittamiseen ja sillä kulkemisen
muistelemiseen.

Turvalliset
tutut ystävät
huppupäissään, piilossa
häpeillen uutta muotoaan
paholaisen silmä
maahan pyöreänä uurrettu
noidankehä
päättymätön karuselliajo

Syvässä liikutuksen tilassa istumme
legendaarisen vuoden 1990 Subary
Legacy “Red Devilin” kyytiin Otaniemen ostarin parkkipaikalla. Tummanpunaisen, edelliseltä lamakaudelta
periytyvän farmariauton moottori
jyrähtää käyntiin, ja matkustajien
jaloissa pyörii Fyysikkospeksin
Ruotsin kiertueelta autoon jääneitä
kaljatölkkejä. Radion etupaneeli on
kiinni sinitarralla, takakauittimista pauhaa Radio Vegan asiallinen
keskusteluohjelma. Näissä viitekehyksissä lähdemme jättämään haikeat
hyvästit tälle teekkarielämään syvästi
vaikuttaneelle asfaltinpätkälle ja sen
töyssyjentäyteisille suojateille ajamalla
Otaniementietä edestakaisin päästä
päähän pukien itkuisat muistikuvamme runojen muotoon.

Sydänvaltimosta
raastettu irti
likaisin veitsin
tahmaisin sormin
vitaali palanen
veren vaahtoa
viattomilla käsillä
sepeli kuin hiekkaa luomen alla

Maailma kehittyy, ja lintukodon on kehityttävä maailman mukana innovaatioiden siirtyessä valtakuntamme päätöksenteon keskiöön/perseeseen.
Uusia liikennejärjestelyitä ei voi rakentaa rikkomatta kananmunia, ja
Otaniementielle ilmaantuneen kiertoliittymän rakennustyömaa onkin
aiheuttanut mielipahaa ja vaaratilanteita monin puolin (aiheesta lisää
tässä Kvantissa Vitutustiskillä). Muuttuvan kampuksen luominen ja sen
tuoma kaaos onkin toistaiseksi erottamaton osa Otaniementietä käyttävien arkea.
Liikennekaaos on tullut myös Kvantin toimittajien uniin. Raidejokerin
liian hidas orastava saapuminen kansan saataville huolestuttaa ja jopa
harmistuttaa Kvantin toimitusta. Joukkoliikennegurujen mukaan junien
pitäisi kulkea jo, mutta raiteita ei ole vielä rakennettu kehälle.
Seuraavassa seuraa ulkomaan- eli Vantaan-kirjeenvaihtajamme raportti
Turun läheisyyteen sijoittuvasta mahdollisesta apokalyptisesta liikennetragediasta:

Maa asfaltinkeoiksi
alta
kasaantuu
keltaiset
kastemadot
möyrivät

maanetsivät
alla muurahaisenmunia
Hylätyt
bussipysäkit
paljaat
alastomat
tuuli
hiljennyt
lehdettömiin
puihin
kuolemaantuomittu
odottaa teloitustaan
Aamun
ensi huurteen
valossa läpi
tuulilasin
suolaiset pisarat pyyhkijänsulissa

Piilouduin betoniputkeen
villakangastakissa
kaakaomuki vasemmassa kädessä
Varastin tyhjänä seisovan kaivinkoneen
hylätyn, vihamielisen
Pysähdy!
et saa enää ohittaa
painaa jalanjälkeäsi harmaantuvaan
asfalttiin
rouhia kerros kerrokselta
menneitä kuunkiertoja

Tavarajunat kulkivat epäsäännöllisesti liekehtien pitkin Kaarinan katuja,
eivät siis raiteita pitkin, vaan katuja pitkin liukuen. Ensimmäinen nähty
juna oli tulessa, olihan se Kaarinassa, muut lukuisat junat vaan liukuivat
teitä pitkin sulavasti. Kaarinan kansa vain töllisteli rauhallisesti kaduilla
junien kulkua, eikä tajunnut lainkaan hätääntyä tilanteen poikkeavuudesta.
Tomera nuorimies yritti soittaa hätäkeskukseen, mutta hänen puhelimensa, joka oli malliltaan Samsung S3, ei toiminut. Nuorimies lainasi
tuttavansa puhelinta, jolla hän onnistui soittamaan, mutta puhelu menikin erehdyksessä Hangossa sijaitsevaan ruotsinkieliseen hätäkeskukseen.
Syyksi tähän ilmeni, että kyseisen tuttavalta lainatun puhelimen liittymä
oli GSM 3X+. Hätäkeskuksen päivystäjä yritti parhaansa mukaan auttaa,
mutta valitettavasti nuorenmiehen insinööriruotsi ei ollut riittävän korkealla tasolla tapahtuman selittämiseksi päivystäjälle. Hätäkeskusasiointi
päättyi siis vesiperään. Nuorimies ei tästä hätääntynyt, vaan kokeili uudestaan omaa puhelintaan, joka tällä kertaa iloisesti toimikin.
Suomenkielisessä hätäkeskuksessa vastasi Cheekin näköiseltä kuulostava
kohtelias hätäkeskuspäivystäjä, jonka neuvot olivat, ikävä kyllä, varsin gonahtaneita. Päivystäjä neuvoi nuortamiestä seuraavin sanoin: “Koita pysyä
vähän poissa siitä ja auta ihmisiä jos näet niitä.” Nämä itsestäänselvyydet
eivät nuorenmiehen ahdinkoa lievittäneet, joten hän kritisoi ehdotettuja
toimenpiteitä paskoiksi ja turhiksi. Ohjeisiin suunnatun kritiikin jälkeen
hätäkeskuspäivystäjä loukkaantui, ja toimittaja tajusi, että se onkin aika
vaikeaa toimia hätäkeskuksessa, kun pitää hallita monenlaisia hätätilanteita. Sympatiantunnoissaan nuorimies pyysi anteeksi hätäkeskuspäivystäjältä ja toivotti tälle hyvää yönjatkoa.
Junien liukuminen pitkin Kaarinan katuja ei kuitenkaan loppunut sitten
millään. Saattaa olla, että junat aiheuttavat vieläkin useita vaaratilanteita
piittaamattomien ihmisten kävellessä holtittomasti pitkin Turun naapurikaupunkien katuja.
Tarinan opetus lienee se, että junat eivät ole varteenotettava urbaani joukkoliikenteen muoto Turun lähiöihin. Lisäksi VR pettää aina: joskus junat
eivät kulje, joskus ne tulevat liekehtien kotiovelle saakka.
Kvantin toimitus odottaa pelolla, miten Otaniemen joukkoliikenteen
näkymät kehittyvät kampuksen kasvaessa kohti Kaarinan kokoista innovaatiokeskusta.

Joulutorttufantasiat

Vitutustiski: ruokajonot ja
niissä perseily
Talvi-iltain tummentuessa Otaniemi ryh-

Minä olen kahvi, sinun vireystilasi
ylläpitäjä. Saat juoda myös muita
energiajuomia.
Älä keitä turhaan kahvia, sillä
hupimestari ei jätä rankaisematta
sitä, joka turhaan kahvia keittää.

tyy toipumaan syyskuun fuksi-invaasion

Pyhitä kahvihetki.

aiheuttamasta shokista ja palaa hiljalleen

Kunnioita kofeiiniasi ja pärinääsi.

normaaliin järjestykseen. Kun valtavat fuksilaumat eivät enää tuki jonoja, ruoan saa-

Älä läikytä.

minen järkevällä jonotusajalla parhaaseen

Älä tee kahviorikosta.

lounasaikaan on jälleen mahdollista. Tai

Älä arastele.

niinhän sitä luulisi.
Kun pitkistä ruokajonoista ei voi enää

Älä lausu väärää todistusta
kahvistasi.

syyttää fukseja, on syytä nostaa esiin vanhempien tieteenharjoittajien harjoittama
ruokajonoperseily.

Esimerkkinä

Älä tavoittele lähimmäisesi
kahvia.

mainit-

takoon ruokaloihin pesiytynyt small talk
-kulttuuri: vaikka sen lisääntyminen suomalaisessa yhteiskunnassa on kieltämättä
positiivinen asia, se ei kuitenkaan sovellu
joka paikkaan. Onhan mukavaa vaihdella
kuulumisia kaverin kummin kaiman kanssa, mutta ruoka-astian kohdalla olisi syytä keskittyä ruoan siirtä-

Älä tavoittele lähimmäisesi
sokeria, maitoa tai
makeutusainetta tai mitään,
mikä hänen kahviinsa kuuluu.

miseen astiasta lautaselle. Jonossa takana
olevat eivät ole niin kiinnostuneita keskustelustanne, että se oikeuttaisi jonon seisauttamisen puoleksi minuutiksi.
Jonotuksen nopeuttamiseksi monet ruo-

Toinen erinomainen esimerkki hölmös-

kalat ovat pyrkineet optimoimaan linjas-

tä ruokajonotoiminnasta on havaittavissa

tonsa mahdollisimman sujuviksi. Esimerkiksi

viikoittain Täffän maustepisteellä. Sellai-

Kvarkki tarjoaa suosituimpia ruokiaan use-

sina päivinä, kun ketsuppia kuluu paljon,

ammassa vierekkäisessä astiassa. Idioottien

ketsuppikulho on asetettu keskelle mauste-

saavuttaessa astiat voi kuitenkin toistaa

pistettä ja siihen on asetettu kaksi kauhaa,

Käytä kahvimittaa

erään alikersantin tekemän havainnon. Hä-

jotta ketsuppia pystyy kauhomaan saman-

nen sanoin: ”Jokainen saatanan ääliö ottaa

aikaisesti kulhon oikealta ja vasemmalta

ruokaa siitä ensimmäisestä astiasta yksi ker-

puolelta. Mutta perseilijän pysähtyessä

Älä kaada vettä keittimeen
kahvipannulla

rallaan, samalla kun sata jätkää seisoske-

suoraan kulhon eteen, kukaan ei vahingos-

lee jonossa pelaamassa taskubilistä.”

sakaan ylety vapaaseen kauhaan.
Kaikki edellä kuvatut tilanteet ovat geneerisiä esimerkkejä eivätkä ne liity kehenkään todelliseen ihmiseen. Mikäli tunnistit itsesi jostain kuvauksesta, tunnistit väärin. Jos
kuitenkin teit tällaisen väärän tunnistuksen,
muista asia seuraavan kerran kun jonotat
ruokaa.

Pese kuppisi

Keitä vain niin paljon kahvia
kuin on juojia
Älä jätä levyä päälle
Älä läikytä
Käytä maitoa hartaudella
Älä hylkää kahviasi
Älä jätä rankaisematta sitä,
joka kahvinsa hylkää.
Pese kuppisi

KAH

VIN

KAS
KYT

Raadin esittely
Puheenjohtaja Hannu Pantsar
Tämä dekadentti Lapin kasvatti tiesi jo kolmevuotiaana tahtovansa jatkuvaksi tähdeksi Fyysikkokillan
taivaalle. Tästä syystä hän päätti syödä rauhallista
pinaattia joka päivä läpimärkänä. Nyt hänen saatanallinen toiveensa on toteutunut, sillä vuoden alusta
hän tulee näyttämään koko raadille roisin kaapin
suloisen paikan. Todistaakseen kykenevänsä tähän
sekä kuvitteelliseen vastuuseen, joka pestin mukana tulee, hän on suorittanut pääaineopinnot sekä
matematiikasta, fysiikasta että systeemianalyysistä jo
toisena opiskeluvuonnaan.

Fuksikapteeni Lauri Seppäläinen
“Pitkästä aikaa saatiin omituinen fuksikapteeni”,
kuului erään pimeän tieteenharjoittajan kommentti
vaalikokouksessa, kun puheenjohtajan nuija pamahti
sileästi pöytään valinnan merkiksi. Tämä ikävä mies
asuu siellä, mistä on ennenkin tullut entisiä tulevaisuuden lupauksia, nimittäin Kauniaisissa. Laurin
tuntevat voivat jo sielunsa korvin kuulla suomuisen
kapteeniin kommentit syksynä saapuville Otaniemeläisille: “Tulkaa mietteliäät fuksit kyytiin, mulla on
teille fuksipisteitä.”

Hupimestari Katri Ailus
Huviteltuaan tarpeeksi kauan Tapiolan lukiossa tämä
Katri päätti siirtyä kuuntelemaan hopeista Eppu
Normaalia sekä mietteliästä Juice Leskistä. Jälkeenpäin hän pelasi illat pitkät Monopolyä sekä Menolippua. Huvitettuaan itseään ikävästi, hän päätti ruveta
jakamaan korkealentoista Hupia myös rakkaille
kiltalaisille.

Sihteeri Petra Huttunen
Kvanttimekaaninen imperialisti valittiin raadin
viralliseksi pöytäkirjanväärentäjäksi tekotaiteellisen
prosessin myötä. Hänen erikoistaitonsa on nivelten
ylitaipuminen, mitä nuoremmat tieteenharjoittajat
pitävät lehtokurppaisana. Sihteeri haaveilee kolonisoivansa ensin perustieteiden korkeakoulun ja myöhemmin koko Aalto-yliopiston. Petra on tunnettu
happamasta kyvystään ylitaivuttaa nivelensä.

IE Marianne Honkasaari & Alina Saaranto
Tämä fasistinen tehotyttökaksikko ei jätä kenenkään
mahalaukkua lämpimäksi sitseillä eikä kylmäksi
saunailloissa. Muuten he viettävät aikaansa pohdiskellen karvaisia patonkeja sekä joukkoliikennetietoisia paperiarkkeja. Kaksikon unelmissa on lopettaa
sateisen viinan juominen ja viettää mummopäivänsä
taivaallisessa kiikkustuolissa. Seiväshyppääjätaustainen Marianne ei pelkää korkeita paikkoja, vaikka
häntä yritetään aina sellaisilla tekotaiteellisuuksilla
pelotella.

Rahastonhoitaja Sampsa Lehtiniemi
Pölyinen piipunpolttelijaveikkonen saapui maapallolle meteoriitin kyydissä noin 73 miljoonaa vuotta
sitten. Sampsa on hauskoista salaseurajäsenyyksistä
haaveileva Instituutteilija. Ennen Otaniemeen
tuloaan hän valmistautui puolustamaan itärajaa helvetillisten taistelijatovereidensa kanssa. Hän on myös
melkoinen ilmakiekkomestari, mikä on peruja hänen
ikimuistoisesta harjoittelustaan serkkujensa kanssa.
Ulkovastaava Aki Malinen
This discrete boy grew up in the occultistic fields of
Tavastia. His grandpa, who used to own a Swedish
Ford Anglia, was a blue-white vacuum cleaner dealer.
He had learned to use 8 languages fluently and
taught Aki to speak Nynorsk. Aki has maintained his
language abilities by speaking long monologues in
Nynorsk to various official porcelain monuments in
Otaniemi.

Tiedottaja Ari Viitala
Kisällintyönään tämä tuleva tiedottamisen mestari
kirjoitti Korson ihmeellisen historiikin, josta tuli
kvanttimekaaninen menestys. Koko epämääräinen
painos myytiin loppuun heti, kun se julkistettiin
Järvenpään kalanhajuisella torilla. Tämän taiteellisen
menestyksen jälkeen hän siirsi silmänsä suurempaan
maailmaan ja päätti valloittaa pörröisen Amerikan!
Tätä ennen hän kuitenkin päätti tulla Suomessa julkkikseksi lupaamalla kirjoittaa kaikki Kilta tiedottaat
pilvisestä paljusta käsin siloisena, vinkaten tapahtumasta joka kerta brutaalille iltapäivälehdistölle.

Opintovastaava Markus Aapro
Suoritettuaan Filosofian tohtorin tutkinnon peruskoulupohjalta kahdessa vastuuvapaassa vuodessa Smedovon
yliopistossa hän totesi kaiken olevan liian vihreää. Tästä
syystä hän yritti hakea Aaltoon lukemaan kemiaa, kunnes
kuuli kyseisen hakukohteen olevan lakkautettu. Näinpä
hän päättikin hakea opintovastaavaksi taistellakseen yliopiston kenkkuja uudistusmielisiä byrokraatteja vastaan,
ettei teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohde olisi
saman rehdin kohtalon oma.

Yrityssuhdevastaava Leo Norilo
Tämän Leon tavoitteena on tulla seuraavaksi paaviksi, Paavi Leo XIV:ksi. Tästä dadaistisesta syystä hän
onkin päättänyt ruveta keräämään omaa korruptioverkostoaan ja -rahaa killan yrityssuhdevastaavana.
Tätä ennen hän toimi sinikeltaisena Varhais- ja
Vanhuspalveluiden rahojentuhlaajana Kemin kunnassa. Lisäksi hän on ollut kapeasti kiinni erilaisissa
Suomeen sijoittuvissa tuulivoimaprojekteissa.

MIFFI

Aloitti: Tammikuu 2015
Työ valmis (näillä näkymin):
Tammikuu 2016

Jos teette diplomityötä muun työn
ohessa, varatkaa sille diplomityölle
samoin tein kalenterista paikka.
Muuten voi käydä niin jännästi ettei
oikeasti saa tehtyä sitä töissä ihan sillä
tehokkuudella millä olisi pitänyt sen
loppuun saattamiseksi. Tilanne ei ole
kuitenkaan niin kriittinen kuin mitä
tuosta alkuavautumisesta olisi voinut
päätellä, kirjoituksessa on kaikki
muut valmista paitsi semmoinen
pikku juttu kuin tulosten analysointi
jollain järkevällä tavalla. Pikkujuttuja. Kuitenkin hyvänä puolena työni
vakinaistetaan tämän lopputyön puu
tteesta huolimatta, nähtävästi jotain
hyvää olen kuitenkin saanut tehtyä
tällä ajalla mitä en ole käyttänyt dipa
n
tekemiseen. Noh tammikuussa neuvottelin että teen vain neljää päivää
jolloin oikeasti saan tehdä yhden
päivän dippaa viikossa enkä teoriassa
kahta päivää viikossa. Tällöin olisi
tarkoitus saada kirjoitukset finaaliin.

helähteiden perusteella. Tiivistelmä
diplomityöstäni lähetettiin myös alan
konferenssin workshoppiin, jonne se
hyväksyttiin esitettäväksi. Kaiken kaikkiaan diplomityön teko oli antoisa kokemus, sillä pääsin perehtymään lisää
itseäni kiinnostaviin tilastollisiin mallinnusmenetelmiin. Toki myös saamani suotuisa arvostelu lämmitti mieltä.
Suosittelen!

Syyskuussa keskityttiin tuloksien tekemiseen. Onnekseni löytyi datasetti,
jota oli aiemmin analysoitu muilla
olemassaolevilla menetelmillä. Tämä
helpotti oman menetelmäni vertailua
muiden tekeleisiin. Muiden tieteentekijöiden tuloksien löytäminen käyttökelpoisessa muodossa osoittautui
tosin vaikeaksi. Artikkeleihin ei oltu
viitsitty listata tuloksia kunnolla, eivätkä arvon kirjoittajat vastanneet
mielisteleviin sähköposteihini. Vaikka
artikkelit olivat vain pari vuotta vanhoja, oli useampi kirjoittajista ehtinyt
vaihtaa työpaikkaa. Lopulta kuitenkin
saatiin raavittua muiden menetelmien
tulokset ja vertailu saatiin käyntiin.
Tulosten visualisointi ja analysointi
oli ihan mukavaa, mutta niiden biologinen validointi taas tuntui kamalan
hankalalta ja työläältä. Dippatyösopimuksen lopun häämöttäessä päästiin
kuitenkin lopulta yhteisymmärrykseen, mikä olisi simppeli mutta mielekäs tapa osoittaa tuloksissa olevan
jotain järkeä. Loppujen lopuksi sain
osoitettua, miten oma menetelmäni
onnistui löytämään kirjallisuuden perusteella muihin verrattuna parhaat
interaktiot!

DIPLOM
iTYÖNT
EKiJÄN
ARKEA
Työni tulos oli siis bayeslainen
mikstuurimalli, jossa on kaksi Poisson-jakaumaa.
Jakaumien
Poisson-parametrit ennustettiin Poisson-regressiomallilla, jossa selittäjinä
toimivat erilaiset virhelähteet. Tällä
mallilla jaoteltiin ChIA-PET-kokeella
tehdyt kromatiini-interaktiohavainnot
oikeisiin ja satunnaisiin interaktioihin signaalin voimakkuuden ja vir-

Kesän lähestyessä loppuaan diplomityön kirjallisuuskatsaus ja menetelmäosio olivat varsin hyvässä kunnossa.
Kaikki muut osiot paitsi tulokset ja
loppupäätelmät olivat käyneet ohjaajalla ja proffalla pari kertaa kommentoitavana, eikä niihin tarvinnut
onneksi tehdä paljon muuta kuin
kielellisiä korjauksia. Lopulta kaikki
olivat tyytyväisiä, vaikka välillä usko
meinasi loppua kömpelöitä lauserakenteita ja mielikuvituksettomia sanavalintoja ihmetellessä.

Viimeinen kuukausi diplomityöntekoa meni aika haipakkaa tuloksien
teossa, viimeisiä osioita kirjoittaessa
ja niitä korjatessa. Halusin saada hommat pakettiin ennen kuun loppua
ja niinpä sovimme rivakasti proffan
kanssa diplomityöesitelmäpäivän ja
kypsyysnäyteajan. Ja niin kävi, että työni lähti painoon ennen kuun vaihdetta ja muut pakolliset suorituksetkin oli
siihen mennessä hoidettu. Tästä päivästä kesti toki kaksi kuukautta siihen,
että koulutusneuvosto hyväksyi dipan,
mutta oli kuitenkin suuri helpotus saada kaikki valmiiksi.

Aloitti: Tammikuu 2015
Työ valmis: Syyskuu 2015

lomityöpaikkailmoituksen. He etsivät
henkilöä selvittämään dynaamisen
optimoinnin hyödyt markkinariskeiltä
suojautumisessa. En tiennyt vielä miten kyseisen tehtävän voisi suorittaa,
mutta ajattelin, että kukapa muu kuin
systisläinen sen voisi selvittää! Kuinka
vaikeaa se voisi olla? Olenhan suorittanut dynaamisen optimoinnin kurssin,
vaikkakin arvosanalla 1. Soitin ilmoituksen tekijälle, jonka sukunimi oli
myös Ojala. Valitettavasti emme olleet
sukua keskenämme, joten en saanut
työpaikka siinä ja silloin. Puhelinsoitto ennen työhakemuksen laatimista
osoittautui erittäin hyödylliseksi, sillä
hän totesi, että itseasiassa dynaamista
optimointia ei pysytä vielä tekemään,
sillä ensin pitää kehittää uusi tapa ennustaa tärkeitä muuttujia kuten sähkön hintaa, lämpötilaa yms. Vanhasta
tavasta ennustaa näitä muuttujia haluttiin siirtyä pois, sillä sen kehittänyt
insinööri oli jäämässä eläkkeelle. Lähetin päivitetyn työhakemuksen ja kävimme sähköpostikeskustelua aiheesta
parin päivän ajan, ja lopulta hän kut-

Systeemi- ja operaatiotutkimus.
Jäljellä 19 Op + Diplomityö
Vantaan Energia
Aloitin diplomityöpaikan ja/tai kesätyöpakan etsimisen aktiivisesti Helmikuussa 2015, jolloin palasin Suomeen vaihto-opiskeltuani 5 kuukautta
Alankomaissa. Suuri osa tuntemistani
systisläisistä tekee IT-konsultointia tai
koodausta vaativia hommia esimerkiksi työvuorojen optimoinnin parissa. En kokenut, että tämän tyyppiset
tehtävät kiinnostaisivat minua, tai
että omat opintoni tai harrastukseni
olisivat valmistaneet minua kyseisiin
tehtäviin. Tajusin, että energia-ala voisi olla loistava vaihtoehto minulle. Se
yhdistää mukavasti fysiikan, systiksen
ja sivuaineeni kansantalouden. Lisäksi voimaloista, sähkön hinnoista,
sähkön kulutuksesta, jne, on saatavilla paljon laadukasta dataa, jota voi
hyödyntää analyysien ja mallien tekemisessä. Etsin sekä kesätyö- että diplomityöpaikkoja pääkaupunkiseudulta.
Varsinaisesti systisläisille suunnattuja
työpaikkoja ei oikeastaan ole, vaan
jouduin hakemaan esimerkiksi energiatieteiden, matematiikan tai kauppatieteiden opiskelijoille suunnattuja
paikkoja. Työnantajalle täytyy vain
selittää, miksi juuri minä soveltuisin
tähän hommaan paremmin kuin sen
alan opiskelijat, joille työnantaja on
työpaikan kohdistanut. Lopulta löysin
careerwebistä energia-alan opiskelijoille suunnatun Vantaan Energian dip-
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sui minut juttelemaan asiasta Vantaan
toimistoon.
Paikan päällä oli hän itse Markkinariskien hallinnan johtajana, HR-osaston
edustaja ja trader. Työhaastattelun aikana huomasin ilokseni, että opintoni antoivat minulle hyvät edellytykset
vastata heidän kysymyksiinsä. Pystyin
heittämään jo nyt valistuneita arvauksia
siitä, miten asiaa voisi lähestyä. Kerroin
heille aikaisemmista projekteistani,
jotka liittyivät ennustamiseen tai energia-alaan ja toin ne myös printattuina
paikan päälle. Sain näillä viittauksilla
näytettyä, että olen oikeasti kiinnostunut energia-alasta. Yksi tärkeä kysymys
johon saattaa törmätä on: ”Miten lähtisit
suorittamaan tätä tehtävää ja mitä työkaluja käyttäisit?” Vastasin, että googlaisin
ensin artikkeleita aiheesta ja muodostaisin alustavan suunnitelman. Tarkistaisin,
onko professori samaa mieltä ja sopisiko
tämä diplomityön aiheeksi. Tämän jälkeen perehtyisin syvemmin artikkeleihin,
kunnes suunnitelman yksityiskohdatkin
alkaisivat hahmottua. Alkuperäinen ajatukseni oli käyttää SARMA-aikasarjamalleja, johon Matlab erityisesti soveltuu.
Vaihtoehtona on myös käyttää R-ohjelmaa, josta minulla ei ole kuitenkaan niin
paljoa kokemusta, mutta joka on ilmainen.
Pari viikkoa työhaastattelun jälkeen minulle soitettiin, että he haluaisivat minut ja
työt alkaisivat huhtikuun alussa. Tämä oli
minulle kuitenkin ongelmallista, sillä kurssini olivat vielä kesken ja ne olivat kuormittavia. Olin hakenut työpaikkaa aikataulurajoitteista huolimatta, sillä voihan kurssit
jättää pahimmassa tapauksessa kesken. Sain
onneksi ensimmäisen viikon palkatonta vapaata, mikä oli suuri helpotus. Olen ollut
erittäin tyytyväinen työpaikkaani. Olen saanut itse päättää miten toteutan simulaatiot
ja optimoinnin. Päiväni koostuvat lähinnä
ongelmanratkaisusta ja puuduttavaa ja toistavaa työtä on vähän. Työsopimus kestää 11
kuukautta, joten aikaa diplomityön tekoon
on ollut. Ongelmallista työssäni on se, että
ohjaajani ei ole itse perehtynyt simulointiin,
joten en voi kysyä häneltä apua kaikissa ongelmatilanteissa. Lisäksi valvojani on kovin
kiireinen ja hän ei ehdi antaa kovinkaan
paljoa palautetta työstäni. Olen kuitenkin
luottavainen siihen, että saan aikaiseksi hyvän
diplomityön. Nyt työssäni on 60 keskeneräistä sivua ja siitä puuttuu kokonaan enää tulokset, johtopäätökset ja yhteenveto. Päädyin
simuloimaan sähkön hintaa Markov regime
switching mallilla. Otsikoksi on valikoitunut ”
Simulation support for medium-term production planning at an energy utility.” Työn loppuun saattamiseen menee vielä noin kuukausi.
Valitettavasti kotikoneeni hajosi vähän aikaa
sitten, joten Matlabin käyttäminen ei onnistu
muuta kuin yliopistolla ja Vantaalta on pitkä
matka kaikkialle. Muistakaa tehdä varmuuskopioita scripteistä, artikkeleista ja diplomityöstä
muutenkin!

Kiltahuone kvanttimekaanisena potentiaalikuoppana
13. joulukuuta 2015
Kiltahuoneen potentiaalikuoppaominaisuudet ovat lukemattomien fyysikkosukupolvien empiirisesti havaitsemia. Ilmiön teoreettinen tausta on edelleen huonosti ymmärretty, vaikka kyseessä ei
olekaan uusi tutkimusaihe. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ottaa ensiaskeleita kohti kiltahuoneen yhtenäismallia. Teoreettisten tulostemme perusteella potentiaalikuoppa on hyvä lähtökohta kiltahuoneen kuvaamiselle, mutta kiltahuoneen läheisyydessä liikkuvien fyysikoiden kvanttimekaaninen
tarkastelu lienee välttämätöntä. Jatkotutkimusten aiheeksi jää teorian matemaattisempi formulointi. Varsinkin lähitulevaisuudessa toteutuva kiltahuoneen muutto tulee tarjoamaan vain muutaman
vuoden välein toistuvan tilaisuuden tutkia kokeellisesti kiltahuoneiden dynamiikkaa.
Kiltahuone-teoreema

Fyysikko on luokiteltavissa bosoniksi. Kiltahuoneen potentiaalikuopan syvyys riippuu sinne jo loukkuuntuneiden fyysikoiden määrästä,
tenttikauden läheisyydestä ja [Aku] Ankan ilmestymispäivästä. Fyysikoilla on taipumusta kertyä laumoiksi. Kun kriittinen massa
ja läpän taso saavutetaan, ulkopuoliset alkavat valittaa fyysikoiden olevan kummallisia,
epäsosiaalisia ja sisäänpäinlämpiäviä.
– Lapset, ei näin! Kvantti (1/2000)

I.

JOHDANTO

Fyysikkokillan kiltahuoneen potentiaalikuoppaominaisuudet on ilmiönä tunnettu
jo kauan, liki koko kiltahuoneen tunnetun
historian ajalta [1]. Käytännön tasolla kiltahuoneen ominaisuudet vaikuttavatkin sangen
monen kiltalaisen elämään. ”TIESITKÖ,
että killassamme on Fukseja, jotka EIVÄT
LUE AKUJA KILTAHUONEESSA Rikkosen
luentojen aikana”, todettiin Kvantissa jo
vuonna 1982 [2], ja 1990-luvulla luurangotkin
olivat huolissaan kiltahuoneen tilasta [3].
Toisaalta perusteellista tutkimusta aiheesta on tehty varsin vähän, eikä aktiivisten
käyttäjien määrää ole arvioitu kovin tarkkaan [4]. Käytännössä kiltahuonetutkimus on
painottunut lähinnä kalusteisiin, kahviin tai
kahvikuppeihin [5–7].
Peruslähtökohtana potentiaalikuoppa (kuva
1) on varsin luonnollinen malli kuvaamaan
kiltahuonetta: niin klassiseen kuin kvanttimekaaniseenkin potentiaalikuoppaan vangittu
hiukkanen jää värähtelemään tietylle, paikallisesti rajatulle alueelle, ellei se jostain saa
lisää energiaa. Lukuisien subjektiivisten havaintojen perusteella kiltahuoneelta poistuminen vaatii toisinaan hämmentävän paljon tahdonvoiman muodossa olevaa energiaa, toisaalta riittävän nopeasti ja tarmokkaasti tiettyä
tehtävää suorittamaan saapunut kiltalainen
saattaa todella selviytyä poiskin alle kymmenessä minuutissa [8]. Empiirisesti on havaittu
myös, että muut kiltahuoneen oleilijat vaikuttavat voimakkaasti potentiaalikuopan syvyyteen: ryhmässä on helpompi poistua, ja autiolla kiltahuoneella on taipumus myös pysyä autiona [9].

Nykyinen kiltahuone on jo fyysisiltä ominaisuuksiltaan gravitaatiopotentiaalin kuoppa. Pelkkä korkeusero ei kuitenkaan riitä selittämään kiltahuoneen vetovoimaa, sillä ilmiö
(nk. kiltahuoneen anomalia [10]) on havaittu
myös muilla Fyysikkokillan kiltahuoneilla, ja
huhupuheiden mukaan myös muiden kuin fyysikoiden (nk. ihmisten tai ainakin teekkarien)
kiltahuoneilla saattaa olla samankaltaisia ominaisuuksia.
Tässä tutkimuksessa keskitymme kehittelemään teoreettista mallia kuvaamaan Fyysikkokillan nykyistä kiltahuonetta tuntien
tai maksimissaan vuorokauden aikaskaaloilla.
Malli on tässä vaiheessa kvalitatiivisella tasolla, mutta esitämme suuntaviivat sen jatkokehittelylle. Hyödynnämme myös toimituksen aiemmin keräämää muistinvaraista tietoa Konetalon kiltahuoneelta [11]. Toivomme, että mallimme soveltuu myös seuraavan
kiltahuoneen kuvaamiseen, ja tuleva muutto
[12] tuleekin mahdollistamaan ainutlaatuisia
koejärjestelyjä.
II.

AIEMPI TUTKIMUS

Arkistohakujemme perusteella kiltahuoneen
anomalian teoriaa on tutkinut melko kattavasti ainakin A. Yksikivi jo 1990-luvulla [10], joskin aiempaakin tutkimusta saattaa löytyä arkistojen kätköistä. Valitettavasti emme onnistuneet löytämään kaikkia Yksikiven lähteitä
Teknillisen korkeakoulun paranormaalin fysiikan laitoksen arkiston sijainnin kadottua
jälkipolvilta, joten tieteenalamme alkulähteet
ovat yhtä sakean sumun verhoamia kuin itse
kiltahuoneen varhaishistoriakin.
Yksikiven teorian peruskäsite on ns. energeettinen fuksoni, joka jää jopa vuosiksi
loukkuun kiltahuoneen potentiaalikenttään hitaana kiltionina. Pakeneminen kiltahuoneelta tunnolliseksi veronmaksajaksi tapahtuu lopulta emittoimalla diplomityö. Teoria soveltuu siten kuvaamaan vain varsin matalien taajuuksien dynamiikkaa. Empiiristen havaintojen mukaan kaikissa tapauksissa edes diplomityö ei saa aikaan lopullista pakenemista kiltahuoneelta [13], joten Yksikiven teoria ei mitenkään riitä selittämään kaikkia kiltahuoneen
havaittuja ominaisuuksia.
Tämän
artikkelin
alussa
lainatussa
Kiltahuone-teoreemassa [14] fyysikoita on

Kuva 1. Kiltahuoneen potentiaalikuoppa.

mallinnettu bosoneina, joka onkin vaikkapa
useamman killan yhteisissä tapahtumissa varsin toimivaksi todettu malli. Teoreemassa Aku
Ankan ilmestyminen on oletettu yhdeksi kolmesta potentiaalikuopan syvyyttä selittäväksi
tekijäksi, mutta nykyisellä ankattomalla [15]
kiltahuoneella syitä on etsittävä muualta.
Muuten malli ei juuri huomioi kiltahuoneen
erityispiirteitä.
Uudempaa, kokeellista tutkimusta kiltahuoneen korkeampien taajuuksien dynamiikasta edustaa 1.2 eV -Kvantin toimituskunnan analyysi kiltahuoneen käyttöasteesta
[16]. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kiltahuoneen energiatilojen miehityksen jatkuvaa
mittausta. Teoreettinen tarkastelu on tässä
jäänyt varsin ohueksi, ja tuloksia on selitetty lähinnä maailmankaikkeuden pyörimisellä
Maan ympäri. Kuilu teorian ja kokeiden välillä
on edelleen suuri, mutta käytetty menetelmä
tuottaa kieltämättä käyttökelpoista kvantitatiivista aineistoa.
Kiltahuone on muuttanut vähintään kahdesti edellämainittujen teoreettisten tutkimusten
ja kerran 1.2 eV -Kvantin mittausten jälkeen,
joten uudelle tutkimukselle on selvästi jo tilausta.
III.

MENETELMÄT

Kiltahuoneen ja fyysikoiden välisen vuorovaikutuksen alkuperä on toistaiseksi tuntematon (joskin kahvinkeittimellä on varmasti sen
välittämisessä), joten emme voi lähteä muodostamaan ab initio -teoriaa. Kuten edellä on
jo mainittu, vain painovoima on voitu sul-

kea pois vuorovaikutuksen aiheuttajista. Yksikiven mainitsemat oudot hiukkaset saattavat
hyvinkin olla kiltahuoneen anomalian taustalla, mutta niiden vaatima teoria on jouduttu rajaamaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Pyrimmekin tässä työssä tutkimaan, kykeneekö potentiaalikuoppamalli selittämään kiltahuonetta laadullisella tasolla ja minkälaisia
rajoituksia mittaustulokset asettavat mallimme ominaisuuksille. Potentiaalin tarkemman
muodon selvittäminen jäänee tulevien mittausten varaan.
Tutkimusmenetelmissämme
jatkamme
useammankin tässä lehdessä aiemmin julkaistun teoreettisen tutkimuksen linjoilla (ks.
esim. [17, 18]). Esikuvamme on uraauurtava
V. Sammalkorven kvanttiolutdynamiikka vuodelta 1999 [19]. Valitettavasti systeemimme
matemaattinen formulointi operaattoreineen jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle,
vaikka esimerkiksi koskenkorvaoperaattorin
käyttäytyminen kiltahuonepotentiaalissa olisikin epäilemättä jatkotutkimuksen arvoista.
Tässä työssä on hyödynnetty myös toimituksen omakohtaisin sirontakokein keräämää
kokeellista aineistoa. Sirontakokeessa fyysikko liikkuu tunnetulla tarmolla ja tietyn
törmäysparametrin päässä kiltahuoneesta kulkevalla liikeradalla. Fyysikko saattaa ohittaa
kiltahuoneen jopa suuntaansa muuttamatta
tai jäädä loukkuun sidotulle tilalle emittoituakseen sieltä vasta myöhemmin. Kiinnostavia parametrejä ovat sekä kiltahuoneella vietetty aika että fyysikon tarmon ja muun olotilan muutos törmäyksessä.
Toisinaan fyysikko saattaa myös sirota
kiltahuoneesta kimmoisasti mutta muuttaa

Kuva 2. Periaatekuva potentiaalikuopasta (tai oikeastaan potentiaalivallien välisestä matalan potentiaalienergian alueesta), jossa on kaksi potentiaalienergian minimiä. Katkoviivat ovat esimerkkejä mahdollisista sidotuista tiloista. Todellinen
kiltahuonepotentiaali lienee huomattavasti monimutkaisempi.

suuntaansa täysin. Esimerkkinä mainittakoon
toisinaan havaittava ilmiö, jossa kiltahuoneelle saavutaan nimenomaisessa tarkoituksessa
noutaa sinne syystä tai toisesta jäänyttä esinettä, ja joidenkin minuuttien tai tuntien kuluttua samainen fyysikko poistuu eri suuntaan
ilman matkan tarkoituksena olevaa esinettä.
Tilausta olisi myös sirontadataa kvantitatiivisemmin analysoivalle tutkimukselle. Kiltahuonetta on mahdollista havainnoida myös sen
sisältä käsin, mutta tällöin vaarana on, että
näin syvällä potentiaalikuopassa objektiivisten tulosten hankkiminen on täysin mahdotonta.

IV. MALLI: KILTAHUONE
POTENTIAALIKUOPPANA

Potentiaalikuopan peruskäsite onkin esitelty jo edellä, ja pidämme sitä edelleen
hyvänä lähtökohtana kiltahuoneen kuvaamiseksi (ks. kuvat 1 ja 2). Tässä työssä pohdimme, minkälainen teoria tarvitaan kiltahuonetta kuvaamaan: riittääkö klassinen tarkastelu,
tarvitsemmeko kenties kvanttimekaniikkaa tai
suhteellisuusteoriaa, entä missä määrin vuorovaikutukset kiltahuoneen fyysikoiden välillä
on huomioitava?
Heti alkuun voimme todeta relativistisen
tarkastelun tarpeettomaksi, sillä kiltahuoneen
kannalta oleelliset energia- ja nopeusasteikot
ovat varsin mitättömiä. Suurimmat energiatiheydet kiltahuoneelta löytyvät siellä olevasta suklaasta (2,3 × 107 J/kg), mikä massana
vastaa alle mikrogrammaa. Kiltahuoneen fyysikot toimivat ensisijaisesti kahvilla, jonka ravintoarvo on mitätön, ja kiltahuoneella oleilijoiden ja valon nopeudesta ei kyllä todellakaan kannattaisi puhua samassa lauseessa. Tosin ajankulku tuntuu välillä häiriintyvän kiltahuoneella, mutta tämä ei varsinaisesti ole
pelkästään kiltahuoneen ominaisuus.
Kvanttimekaaninen tarkastelu saattaa sen
sijaan olla tarpeen. Edellämainitut fyysikkonopeudet ovat niin pieniä, että de
Broglie -aallonpituudet saattavat kasvaa merkittäviksi. Fyysikkotiheys sohvilla on ainakin toisinaan sen verran suuri, että on syytä
olettaa fyysikoiden aaltofunktioiden interferoivan, vaikka lämpötila nouseekin (ja hiilidioksi-

din määrä kasvaa [20]) varsin vahvasti fyysikkomäärän funktiona.
Potentiaalikuoppaan tulisi syntyä myös diskreetti spektri sidottuja tiloja. Vaikka fyysikot
todellakin vaikuttavat varsin stationäärisiltä,
puheenaiheet vaihtelevat keskustelun kuluessa toisinaan jatkuvasti vaikkapa joukkoliikenteestä seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Toisaalta toistuvia ominaisaiheita riittää, kuten
housujen genus. Puheenaihespektrin mallintamiseen tarvittaisiin pikemminkin materiaalifysiikasta tuttu aihevyömalli, eikä puheenaihe
määritä fyysikon energiatilaa yksikäsitteisesti.
Vahvin todiste kiltahuoneen kvanttimekaanisen luonteen puolesta on kuitenkin havaittu havainnoimalla fyysikoiden poistumista kiltahuoneella. Klassisestihan fyysikko tarvitsee aina ylimääräistä energiaa päästäkseen
potentiaalikuopasta karkuun. Usein näin tapahtuukin, ja poistumisen laukaisee vaikkapa nälkä, alkava luento tai maailmanloppu
[21]. Välillä loukkuun jäänyt fyysikko onnistuu
poistumaan ilmeisen satunnaisena ajanhetkenä. Tämä viittaa erittäin vahvasti kvanttimekaaniseen tunneloitumiseen potentiaalivallin läpi, koska ylimääräistä energiaa ei yksinkertaisesti ole saatavilla ja poistumisprosessi
on stokastinen.
Tarkkaan ottaen kiltahuone ei tällöin ole potentiaalikuoppa, vaan enemmänkin kiltahuone
on potentiaalivallien välissä sijaitseva matalan
potentiaalienergian alue, kuten kuvan 2 potentiaalissa. Ulkomaailmassahan on mahdollista
liikkua ainakin melkein yhtä hitaasti eli pienellä energialla kuin kiltahuoneella. Kvanttimekaanista tulkintaa tukee myös se, että useilla kiltahuoneen fyysikoilla on havaittu olevan
ns. Aalto-luonnetta, ja vaikka sitä ei kaikilta
löydykään, puhtaita Hiukkasia siellä on nähty
vain harvakseltaan.
V.

YHTEENVETO JA TULEVIA
TUTKIMUSAIHEITA

Edellä on perusteltu, miksi kiltahuonetta on
perusteltua kuvata kvanttimekaanisena systeeminä. Kuvaus olettaa tällä hetkellä kuitenkin fyysikoita, jotka vuorovaikuttavat vain kiltahuoneen potentiaalin kanssa. Potentiaali on
kuitenkin vahvasti aikariippuvainen, kuten jo
1.2 eV -Kvantin artikkelin tuloksista havaitaan
[16]. Teoreettisen mallin jatkokehittämisessä
ensimmäinen askel olisi yrittää kuvata kiltahuoneen miehitystilaa mahdollisimman vähin
parametrein, kenties vaikkapa vakiovuorokaudenaikana.
Kahvi ja maito ovat ilmiselviä hallintaparametrejä, joiden määrää tai laatua säätelemällä
saatetaan pystyä aiheuttamaan muutoksia kiltahuoneen miehityksessä. Kenties jo näinkin
yksinkertaisella mallilla voitaisiin ennustaa
fyysikon tunneloitumistodennäköisyys kiltahuoneen potentiaalikuopasta ulkomaailman tilajatkumoon. Myöhemmin voidaan yrittää

tunnistaa muita kiltahuonesysteemiin vaikuttavia parametereja. Kiltahuoneen ominaistilojen selvittämiseksi saatetaan tarvita pitkiä kiltahuoneella suoritettavia fyysikoiden ja puheenaiheiden havainnointimittauksia, jotka tulevat vaatimaan suuria uhrauksia tekijöiltään.
Fyysikkostatistiikan
huomioiminen
on
epäilemättä tärkeää. Epäilyt fyysikoiden
bosoniluonteesta ovat varsin vahvoja, ja onkin syytä olettaa, että identtisten tai vähän
erilaistenkin fyysikoiden paikkojen vaihtamisella ei ole niin sitten mitään vaikutusta
mitattaviin suureisiin tai statistiikkaankaan.
Varsinaisen fyysikkokondensaatin havaitsemisesta ollaan kuitenkin kaukana, sillä
lämpötilan laskeminen suurilla fyysikkotiheyksillä tuntuu olevan kiltahuoneella kuin
kiltahuoneella liki mahdoton tehtävä.
Vaikka fyysikot kaukaa katsoen saattavat
vaikuttaa liki vuorovaikuttamattomilta, todellisuudessa erilaisia vuorovaikutuksia on paljonkin ja ne saattavat olla sekä puoleensavetäviä että luotaantyöntäviä [22]. Poikkeuksetta fyysikko–fyysikkovuorovaikutukset ovat
kuitenkin varsin haastavia mallinnettaviksi,
vaikka tiettyjä säännönmukaisuuksia on jo havaittu. Kiltahuoneen monimutkainen potentiaali ei valitettavasti helpota näiden vuorovaikutuksien tutkimista, joten odotamme muiden
fyysikkovuorovaikutuksen alojen tuloksia.
Kiltahuoneen muutto tulee aiheuttamaan
ainutlaatuisen tilaisuuden seurata kiltahuoneen potentiaalin spatiaalista liikettä ja potentiaalin synnyttämän vuorovaikutuksen luon-

netta. Toivomme, että muutto ei tapahdu lomakausien aikaan, koska tällöin potentiaali on
muutenkin normaalitilasta poikkeava. Vetääkö
vanha kiltahuone vielä kiltalaisia puoleensa,
ja onko jollain tietyllä kalusteella merkittävä
osuus potentiaalin synnyssä? Seuraamme erityisellä mielenkiinnolla kahvinkeittimen liikkumishetkeä.
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Mielenkiintoista olisi myös havaita, vuorovaikuttaako kiltahuone liikkuessaan muiden,
lähistöllä sijaitsevien kiltahuoneiden kanssa.
Tosin ainakin Konetalolla KIK:n ja FK:n kiltahuoneet oli eristetty ilmeisen hyvin toisistaan. Fyysikoita on tiettävästi kimmahdellut
pienissä joukoissa tulevan kiltahuoneen suuntaan jo aiemmin, joten prosessissa tulee olemaan paljon mielenkiintoista seurattavaa.
Viimeiseksi mainittakoon vielä erittäin mielenkiintoinen, epäilyksettä kvanttimekaaninen
ilmiö: tyhjästä ilmestyvät Rodeo-pullot. Noin
viime lokakuussa kiltahuoneelle ilmaantui
erään päivän aikana useita puoliksi vedellä
täytettyjä energiajuomapulloja mitä kummallisimpiin paikkoihin miltei valppaiden toimittajien haukankatseen alle. Tähän mennessä todennäköisin selitys vaikuttaisi olevan, että pullot ovat syntyneet kvanttiolutdynaamisen tyhjiön fluktuaatioista.
Hyvät lukijat, tutkimus on vasta lapsenkengissään. Kvantti arvostaa erityisesti viitteitä aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen, mutta vastaanottaa myös uusia ajatuksia. Keskustelu jatkukoon!

TUOMIONPÄIVÄ
Fyysikkokillan kiltahuoneen olohuoneessa istuu
joukko fyysikoita fokusoituneina seinälle heijastettuun taistelun runtelemaan maisemaan. Ilma täyttyy
omituisista rallinuottien tapaisista huudahduksista:
“Lehmät oikealle, banaani vasemmalle, tamburiinimies alas”. Tämän tästä joku purkautuu maaniseen
mantraan “myyrät, myyrät, myyrät”, johon muut
fanaattisesti yhtyvät. Kliimaksi saavutetaan banaanin räjähtäessä matomaailman taivaalla jakautuen
useaan pieneen banaaniin, jotka satavat kentän
pintaan tuoden mittaamatonta kärsimystä alhaalla
majaileville selkärangattomill. Tätä seuraa välitön
selittelyjen tulva runsaalla kirroilulla höyrystettynä:
“Ei vitsi, siinä oli varmaan jotain röpöä, ei sitä ees
nää, tykin resoluutio ja kontrasti on niin huono.”
Voidaan päätellä kohtalokkaan banaanin tuhonneen puolet pelaajan omasta joukkueesta.

Kyseinen skenaario on nykyisin
arkipäivää kiltahuoneella. Kyseessä on Fyysikkokillan Tsingis-kaanin
tavoin kesällä valloittanut Worms
Armageddon -peli.
Vuonna 1999
julkaistu vuoropohjainen kahden
tilaulottuvuuden
toimintastrategiapeli
on sarjansa kolmas installaation, joka on saavuttanut Fyysikkokillan näin puolentoista
vuosikymmenen jälkeen
myös Fyysikkokillan. Pelin päämäärä on tuhota vastustajan joukkue surmaamalla vastustajan madot ampumalla, räjäyttämällä, runtelemalla, pudottamalla
ja/tai hukuttamalla. Pelaajien käyttöön on annettu suuri määrä toinen toistaan
sadistisempia aseita, joiden pääasiallinen funktio on vermisidin ohella tuhota
pelaajien ystävyyssuhteet ja itsetunto. Pelissä lähes kaikki peliajasta kenttään ja
aseisiin on kustomoitavissa. Fyysikot ovatkin etnosentrisesti ristineet kehittämänsä peliasetukset “parhaimmiksi
asetuksiksi”.

Worms on musertanut Fyysikkokillan moraalin,
tuottavuuden ja sielun. Vieraslajeille tyypillisesti
se on tukahduttanut alleen pitkään kiltahuoneen
pelikulttuurin kulmakivenä toimineen Pentiksen.
Pidemmän aikaa menoa kiltahuoneella seurannut
henkilö kiteyttää: “Ennen kiltiksellä pelattiin Pentistä ja mouhottiin. Ei ollut mitään ihmeen vörmmsejä.” Peli on koukuttavampi kuin vahvin heroiini ja
pian niitä matoja on kaikkialla ja ne kaikki laulavat
banaaneista ja lampaista. Valitettavan usein näkee
nuoren ja lupaavan fyysikonalun lumoutuvan matojen seireenilaulusta ja oikeuttavan itselleen, että
luennolle tai laskareihin ehtii vielä, vaikka pelaakin
“yhdet madot”. Lukuisten tuntien ja pelikierrosten
jälkeen luennolle lähteminen on jo myöhäistä ja voi
hyvin jäädä pelaamaan vielä matoja. Vielä perjantaisinkin, koulun jo päätyttyä, kiltahuoneen olohuone
on niin täynnä matoentusiasteja, että sekaan hädin
tuskin mahtuu.
Matokulttuuri terrorisoi muiden rauhallisten madoistakieltäytyjien kiltahuonekokemusta. Meluisat pelaajat hukuttavat ölinällään alleen kaiken
kehittävän tai merkityksellisen keskustelun ja initioitumattomalle pelaajien keskustelu “MB-bombeista”
ja “Concrete Donkeystä” on epämielenkiintoista
mongerrusta. Worms myös rajoittaa liikkuvuutta
kiltahuoneella pelaajien tukkiessa ruhoillaan kulkutiet. Viattoman ohikulkijan eksyessä tykin ja seinän
väliin kohtaa hän vihaisten huudahdusten ryöpyn.
Worms-peliä varten on myös hankittu langaton näppäimistö, joka mahdollistaa matopelaajan linnoittautumisen sohvan nurkkaan koko päiväksi, jolloin
luonnollinen istumapaikkakierto kiltahuoneella häiriintyy.
Kuten pelin nimi kuuluu, on Worms Armageddon todellinen Armageddon Fyysikkokillalle.
Kuinka voidaan olettaa fukseista kasvavan kunnollisia fyysikoita ja teekkareita ympäristössä, jossa he
päivittäin altistuvat Wormsin tuottamalle henkiselle
väkivallalle ja anarkialle. Mädättääpä Worms myös
varttuneemmankin fyysikon moraalisen ja älyllisen
selkärangan vieden tyystin pois hinaus- ja mouhoamisvietin, tuoden tilalle vain halun tökkiä kaverin matoja veteen. Kiltahuoneen muuttaessa lähemmässä tai kaukaisemmassa tulavaisuudessa uusiin
tiloihin tarjoutuu Fyysikkokillalle loistava tilaisuus
jättää taakseen ja unohtaa tämä pimeä ja häpeällinen aikakausi ja siirtyä ylevämpien ja jalompien ajanvietteiden, esimerkiksi Liero Xtremen, pariin.
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Tuloverolain kahdeskymmenestoinen pykälä
määrittelee yhteishyödyllisen yhteisön sellaiseksi
yhteisöksi, joka ”toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi henkisessä, siveellisessä tai
yhteiskunnallisessa mielessä”. Pykälässä asetetaan
myös vaatimus siitä, että yhteisön ”toiminta ei
kohdistu vain rajattuihin henkilöpiireihin” ja
“ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka
kohtuullista suurempana palkkana tai muuna
hyvityksenä”. Tämä määritelmä tekee esimerkiksi
Fyysikkokillasta yhteishyödyllisen yhteisön.
Samaisen lain kahdeskymmenenkolmannen
pykälän kolmannen momentin toinen kohta
mukaan yhteishyödyllisen yhteisön “jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi
palvelevista julkaisuista saatua tuloa” ei pidetä
yhteisön elinkeinotulona. Tämä tarkoittaa siis
sitä että Kvantin mainostulot eivät ole yhteisön
elinkeinotuloa.
Lisäksi arvonlisäverolain viideskymmeneskuudennen pykälän mukaan (arvonlisä-) ”veroa
ei suoriteta vähintään neljä kertaa vuodessa
ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden painoksen myynnistä yleishyödylliselle yhteisölle”. Tämä
tarkoittaa, että Kvantin painokuluista ei peritä
yleistä arvonlisäveroa (24 %), kunhan lehti ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa.
Nyt on joulukuun 12. päivä, ja Kvantti on ilmestynyt tänä vuonna tähän mennessä kolme kertaa.
On lauantai, ja Kvantin toimitus on kutsuttu
koolle tuottamaan vuoden neljäs lehti. Tämä
artikkeli kertoo siitä, kuinka tämä neljäs lehti
tuotettiin painovalmiiksi yhdessä päivässä.

Kvantin toimitus heräsi aamulla, keskimääräinen heräämisaika oli kello 9.20 (keskihajonta
17 minuuttia). Toimitus saapui kiltahuoneelle
kymmeneksi (keskiarvo 10.15, keskihajonta 13
minuuttia). Enemmistö toimituksesta saapui
paikalle ajoissa. Toimituspäivän aloitti päätoimittajan vetämä toimituskokous, jossa laadittiin
lehdelle sisällysluettelo: 25 sivua 28 sivusta sai
yhden tai kahden sanan mittaisen kuvauksen
kyseiselle sivulle tulevasta sisällöstä, loput kolme
sivua jätettiin myöhemmin täytettäväksi. Kokous
päättyi hieman yhdentoista jälkeen, ja itse toimittaminen alkoi välittömästi.
Toimituksen päivä sisälsi vajaat kaksikymmentä
erilaista osaprojektia, joista kukin tuotti yhden
palan lehteä, yleensä artikkelin. Yhteensä tämän
lehden tuottamiseen käytettiin toistasataa fyysikkotyötuntia, joista valtaosa käytettiin kirjoitustyöhön ja taittamiseen. Näiden lisäksi aikaa kului
muun muassa seuraaviin aktiviteetteihin: lounas
(11 fyysikkosyötuntia), ruokakauppareissu (3 fyysikkotyötuntia), alun toimituskokous (8 fyysikkotyötuntia, joka poikkeaa oleellisesti kahdeksasta
henkilötyötunnista, koska kokouksen lisäksi samalla käytettiin noin 4 henkilötyötuntia kirjoittamiseen) sekä viimeinen vaellus Otaniementiellä
(2 fyysikkoautoilutuntia edestakaisin Otaniementietä). Erityismaininnan arvoisia ajankäytön
kohteita olivat myös Pentis (–2 fyysikkotyötuntia)
ja Worms Armageddon (–1 fyysikkotyötunti).
Päivän yksi kohokohta oli joulutorttujen leivonta, dokumentointi, ja erityisesti syöminen. Joulutortun voi todistettavasti myös valokopioida,
ainakin kahdesti, mutta valitettavasti kopiot eivät
ole yhtä maukkaita kuin alkuperäinen torttu.
Päivän ensimmäinen artikkeli saatiin taitettua
puoli kahteen mennessä ja viimeinen artikkeli
aloitettiin viimein puoli viideltä.
Yksi kiltiksen videotykkiseinää hallinnut
elementti oli Kvantin sähköinen arkisto: ”Sitä
tikulla silmään, joka vanhoja muistelee; ja sitä
molempiin, joka unohtaa.” Kvantin arkistosta
löytyi yllättävän paljon muun muassa lehmiä,
muun muassa viimeisimmän Fyysikkospeksin
apuohjaaja löydettiin harjaamasta lehmää jo
vuonna 2012. Lisää tästä arkistoekskursiosta
voit löytää muun muasta tästä lehdestä löytyvän
uusimman tutkimuksen kiltahuoneen potentiaalikuopasta viiteluettelosta.
Hyvässä kahden sivun artikkelissa on noin 500
sanaa, joten loppukaneettina ”Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum”, ja niin edelleen.

Suksissa oleellisinta on voitelusta huolehtiminen. Epäonnistunut voitelu aiheuttaa turhautumista ja mielipahaa, kun suksi ei luista. Voiteiden valikoima on monipuolisempi kuin takavuosina. Nyt saatavilla on tervan
lisäksi mansikka, suklaa ja rohkeimmille eksoottisempia
makuja, kuten kookos-ananas. Oikeanlaisten siteiden
valitseminen on helppo tapa parantaa suksikokemusta.
Siteitä löytyy niin aloittelijoille kuin ammattilaisillekin.
Tarvittaessa jopa ilmastointiteippi voi ajaa siteiden
asemaa, kunhan huomioi, että teippi saattaa tehdä
suksista tahmaisia, jolloin välineiden pesu on syytä tehdä
erityisen huolellisesti.
Suksien riittävä pituus on myös ikuinen huolenaihe
suksiharrastajien parissa. Suksien pituudesta on turha
murehtia, sillä kaikenlaisille suksille löytyy käyttöä. Suksien käyttötarkoitus pitää vain valita suksien ominaisuuksien mukaan. Lyhyemmät sukset soveltuvat paremmin
luistelutyyliin tai lasketteluun ja pidemmät perinteiseen
tyyliin. Materiaaliteknologian kehitys on nykyaikana
johtanut siihen, että myös lyhyemmästä suksesta saa
tehtyä jäykän. Uudet turvasukset mahdollistavat tuntemattomissakin ryteiköissä seikkailun. Suksien parissa ei
voi välttyä ikuiselta kysymykseltä liittyen suksiasentoihin:
perinteinen, luistelu vai tasatyöntö? Tärkeintä hiihtämisessä on kokeilla erilaisia tyylejä ja löytää itselleen sopiva
vaihtoehto ja yhdistellä tyylejä, jotta harrastus pysyy
mielenkiintoisena. Soolosukseilu on hyödyllinen taito
etenkin laskettelussa. Epätasaisessa maastossa tai metsäreiteillä laskettaessa saattaa olla mahdotonta pitää kahta
suksea maassa koko aikaa, jolloin soolosuksen sisä-, ja
ulkokantin hallinta on välttämätön taito.
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Sukset puhuttavat suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan ja harrastajien määräkin on hyvässä kasvussa. Valitettavasti hiihtoladuilla törmää usein harrastajiin, joilla
ovat perusasiatkin hukassa. Hiihtoharrastus aloitetaan
yhä nuorempana, jolloin on erityisen tärkeää saada perusasiat kohdalleen alusta pitäen. Kvantti sai upen mahdollisuuden haastatella maan kuuminta suksiterapeuttia,
Sara Lykkiä, jolla suksi luistaa vähän huonommillakin
voiteilla. Lykki kokosi yhteen tärkeimpinä pitämiään
asioita alla olevaan kappaleeseen. Artikkelin lopussa hän
vastaa muutamaan suksiaiheeseen kysymykseen, jotka
ovat saapuneet Kvantin toimitukseen.

SIIN

KVANTIN VOITELUVINKIT
Pistä suksi luistamaan!
Olen 185 cm pitkä, jalkani koko on 45 ja sukseni
ovat 200 cm pitkät. Ovatko
ne minulle sopivan kokoiset?
Ei koolla ole väliä, kunhan hiihtäminen tuntuu hyvälle. Jos nyt
kuitenkin koet epävarmuutta suksiesi sopivuudesta ja uusien suksien
hankkiminen ei onnistu, niin voit
kompensoida suksiesi vaatimatonta
mittaa pidemmillä sauvoilla.
Tyttären kanssa hiihtäminen ei ole tuntunut samalta sen jälkeen kun hän täytti
12 vuotta. Hänen hiihtoinnostuksensa
tuntuu hiipuvan. Mikä neuvoksi?
Vaikka murrosiässä kehitys onkin nopeaa,
odotuksesi hänen kehityksestään saattaa olla
kohtuutonta. Olet mahdollisesti pitänyt yllä liian
kovaa tahtia lenkeillänne. Jotta hiihtäminen olisi
jatkossa miellyttävämpää voit turvautua seuraaviin
keinoihin. Tärkeintä on huolehtia voitelusta, jotta
suksi luistaa liukkaasti ladulla. Jos tyttö meinaa jäädä
jälkeen, niin tätä ongelmaa voi lähteä ratkaisemaan esimerkiksi valjailla, jotka ovat kytketty toisiinsa. Voimakkaampi hiihtäjä voi tällöin vetää heikompaa. Näin voit
jatkaa hiihtämistä, vaikka nuorukaisesta veto loppuukin.
Ostin varhaisteini-ikäiselle lapselleni hienot sukset. Hän
ei kuitenkaan lähde mukaani hiihtoladulle. Mikä neuvoksi? Isä Paimiosta.
Nuorille on normaalisti mukavampaa suksia oman ikäisten
kanssa. Onneksesi Paimiossa on hiihtoputki, jossa voi hiihtää ympäri vuoden. Yritä etsiä lähiseudulta samassa tilanteessa olevia perheitä sopiaksenne säännöllisistä hiihtosessioista.
Tällöin täytyy kuitenkin huolehtia turvallisuudesta, sillä
teini-ikäisiltä saattaa hiihtäminen jäädä vähemmälle suksia
räplätessä. Jotta homma pysyisi aisoissa, pitäkää hiihtoputken ovi auki voidaksenne tarkkailla tilannetta parkkipaikalta
käsin.
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