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Pää

A l kuv uosi

toimittaa
Kvantti on nyt 14 % riittoisampi.
Nyt 28 sivun sijaan lukemista riittää 32 sivun, eli 8 paperiarkin verran. Toki Kvantti on niin imukykyinen, että jo yksikin arkki voi riittää.
Journalismi lehdessämme vaihtelee varsin asiapitoisesta tekstistä hyvänmakuiseen huumoriin.
Kvantti ei yleensä sorru täyttämään
sivuja meemeillä, tai hauskoilla
captioneilla varustetuilla kuvilla
killan bileistä. Olisi niilläkin oma
arvonsa tietysti, mutta päätimme
tälläkin kertaa jättää impact-fontin
käyttämättä.
Vuonna 2016 Kvantti pureutuu
polttavimpiin aiheisiin opintorintamalla, kiltalaisten vapaa-ajassa
sekä Aalto-yliopistossa ja sen
ylioppilaskunnassa. Tämä lehti
aloittaa kurssiesittely-sarjan, joka
toivon mukaan jatkuu vuoden
jokaisessa lehdessä. Ammattijärjestövaikuttaminenkin saanee
oman
aukeamansa
kaikissa
neljässä lehdessä. Lehden viihdyt-

tävämpään sektioon kuuluvat puuhanurkka ja graafiset sekä kielellisesti ovelat tuotoksemme.
Painotavaran lisäksi Kvantti ilmestyy myös netissä kvantti.ayy.fi.
Sivujen ulkoasu uudistettiin juuri,
ja 90-luvulta ollaan päästy nykyaikaan. Netissä ilmestyy juttuja, jotka vaativat päästä julkaistuksi hyvin akuutisti. Sivuilta löytyy myös
hyvin kattava Kvatin arkisto, josta
pääset lukemaan vanhoja Kvantteja 70-luvulta asti. Toimitus ei takaa
Otaxin palvelimen toimivuutta.
Vähän aikaa sitten nettiKvantti
räjäytti suosionsa humoristisella
artikkelillaan
“Ylioppilaskunta
uudistaa teekkarilakin”. Sosiaaliseen median jaettu linkki saavutti
yli 50 tuhannen ihmisen näkyvyyden. Satunnaisten ajankohtaisten
mediareaktioiden lisäksi netissä ilmestyy mm. kevään aikana
pääkaupunkiseudun speksejä arvosteleva juttusarja.

lörähtedded

Politiikkaa kvantin toimitus seuraa
tarkasti. Kuumin puheenaihe on
Paavo Väyrysen uusi puolue. Tästä
häkeltyneenä toimitus ei kirjoittanut tähän lehteen ollenkaan
Väykästä. Sen sijaan päätoimittaja lanseerasi väyrysemojin killan
Flowdockiin.
Ensimmäinen Kvantti ilmestyi
vuonna 1976. Tarkka ilmestymispäivä ei ole selvillä, mutta se
voidaan haarukoida välille 22.1.25.2.1976 tapahtumien perusteella. Kvantti syntyi FK-tiedotteen
pohjalta, ja oli ennen sähköpostin
aikakautta hyvin tärkeä osa kiltalaisille viestimistä. Nokkelimmat
huomasivatkin jo vuosiluvusta,
että Kvantti täyttää tänä vuonna
40 vuotta. Tätä on syytä juhlistaa,
ja vanhat toimitukset kutsutaankin
kevään aikana historialliseen tapahtumaan, jonka olomuoto tarkentuu pian.
Juho Timonen
Päätoimittaja

Kirjoitan tätä puheenjohtajapalstaa yhtenä kiltavuoden kiireisimmistä ajoista. Kun luet tätä palstaa
on killan vuosikokous toivottavasti
onnellisesti ohi ja vuosijuhlaviikko
onnistuneesti päätöksessä. Tällä
hetkellä nämä koitokset ovat raadilla ja vuosijuhlaviikon eteen
ahertavilla toimareilla ja fukseilla
kuitenkin vielä edessä. Olenkin
luonut kiltahommien ja masokistisen linjavalintani vuoksi itselleni kolmikohtaisen stressinsietoohjelman, josta saa ottaa mallia
mutta ei ole pakko:
1. Jos hommia on liikaa,
mene päiväunille
Päiväunet kiepauttavat aivot hyvään kuntoon. Sinulla on nyt
vähemmän aikaa tehdä asioita,
joten olet deadline-paniikin vuoksi huomattavasti produktiivisempi.
Kyllä nyt kelpaa valvoa myöhään
yöhön!
2. Tuijota tehtävää asiaa
tunti tai kaksi
Jotain tarttis tehdä mutta päässä
ei liiku mitään. Onneksi voi vain
tuijottaa laskaripaperia tajuamatta mistään mitään. Tunnin päästä
ykköstehtäväkin voi alkaa aueta.
3. Jaa jaa keskikaljaa
Kolmonen toimii aina. Et millään
ehdi tehdä kaikkea tänään joten
miksi edes tehdä mitään kun et
ehdi päästä vauhtiin? Iltasi on nyt
vailla ohjelmaa, joten korkin voi
nasauttaa auki, kalsarit jalassa tai
ilman.
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Ylläoleva listaus saatettiin tehdä
hieman humoristisella silmäkulmapilkkeellä, mutta valitettavan
moni meistä pystyy samaistumaan siihen. TFM on yksi Aaltoyliopiston työläimmistä linjoista,
ja varsinkin uusilla opiskelijoilla on
ongelmia päästää irti jatkuvasta
täydellisyyden tavoittelusta. Välillä
on ehdottoman tärkeätä ottaa rennommin, tarkoitti se sitten omasta
mielestä mitä ikinä tahansa. Kilta
ja AYY tarjoavat lukuisia alkoholittomia ja alkoholillisia tapahtumia,
joissa kouluperäisen stressin voi
jättää narikkaan ja antaa aivojen
rentoutua. Toivottavasti näemme
niissä tämän vuoden aikana!
Muistakaa myös antaa itsenne
epäonnistua. Raati ja FuksiGabriel kokivat suuren epäonnistumisen tunteen alkuvuodesta,
kun suunnitelmat excursiosta lappeen Rantaan kariutuivat paikkakuntaa lähellä olevien firmojen
vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Lappeen Rannassa oli tarkoitus
viettää yhteistä aikaa juuri perustetun laskennallisen tekniikan
killan (Lateksii) kanssa. Toivon
mukaan saamme vielä aikaiseksi
yhteistyötä heidän kanssaan lähitulevaisuudessa. Elämässä ja kiltahommissa pätee kuitenkin se, että
epäonnistumiset jätetään taakse
ja uusia haasteita lähdetään etsimään leuka pystyssä yhtä kokemusta viisaampana.

mahdollista Wappua kohti ja ujosti
aloittelemaan killan 70-vuotisjuhlavuotta. Ensi vuonna kilta palaa
juurilleen ja juhlii Fuusiota vanhan
TKK:n ja nykyisen Aalto-yliopiston
päärakennuksella Otakaari 1:ssä.
Paikalle on tavoitteena saada 200
opiskelijaa ja 200 “aikuista” ihmistä juhlimaan killan 70-vuotista
taivalta. Jos sinulta jäi Fuusio tänä
vuonna välistä, niin toivottavasti
pääset ensi vuonna mukaan ja
näemme 11.3.2017 päälafkalla
Fuusio 70:n merkeissä! Itse en
ainakaan tule jättämään sitä väliin
mistään hinnasta.
Hannu Pantsar
puheenjohtaja

Alkuvuoden rutistus raadin osalta
on kuitenkin tämän Kvantin julkaisuaikaan ohi ja toivottavasti meno
on ollut sen mukaista Fuusiossa.
Tästä kelpaa lähteä tykittämään
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Kuva 1: Polkupyörämäärät Baanalla arkisin ja viikonloppuisin 1/2014 - 1/2015

Kuva 2: Vuoden 2015 päiväkohtaiset pyöräilijämäärät
jaoteltuna kevät- ja syystyömatkoihin (sin. ja pun.) sekä
muihin matkoihin (kelt.)

Mikä herättää polkupyöräilijät talviunesta?

Talvet ovat siis olleet poikkeuksellisen vähälumisia verrattuna
pitkän aikavälin keskiarvoon.
Tämän voisi olettaa vaikuttavan
ympärivuotisten
polkupyöräilijöiden määrään, mutta ainakaan
allekirjoittanut ei ole havainnut
tämänkaltaista muutosta. Muiden
pyöräilijöiden määrä tuntuu aina
romahtavan jossain vaiheessa
syksyä vain noustakseen uudelleen vasta myöhään seuraavana
keväänä. Tämänkaltainen yhden
havaitsijan omiin havaintoihin
perustuva analyysi on kuitenkin
aina luonteeltaan vähintäänkin
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kyseenalainen, ei vähintään siitä
syystä, että havaitsija kuuluu itse
tarkasteltavaan havaintojoukkoon,
jolloin osa havainnoista saattaa
johtua esimerkiksi havaitsijan
oman käytöksen muutoksesta eri
vuodenaikoina.
Ideaalisessa maailmassa, jossa tieteen tekeminen olisi tehty mahdollisimman helpoksi, tätä ilmiötä voitaisiin testata esimerkiksi
monistamalla pääkaupunkiseutu
väestöineen, vaikka esimerkiksi tuhat kopiota, ja sitten muuntamalla
osan näistä systeemeistä talven
alkamis- ja päättymisajankohtia ja
lumisuutta. Kokeen lopuksi kopiot
asukkaineen tuhottaisiin, jotta ne
eivät veisi ylimääräisiä resursseja.
Reaalimaailmassa tämänkaltainen
koeasetelman toteuttaminen on
kuitenkin valitettavasti mahdotonta – ainakin länsimaisessa, ei-totalitaarisessa valtiossa. Tästä syystä
Kvantin piti toistaiseksi tyytyä
toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon
ja tyytyä mallintamaan pyöräilijöiden käytöstä olemassa olevan
mittausaineiston (N = 1) avulla.

Helsingin kaupunki otti kaupungin
462-vuotispäivänä (12.6.2012) käyttöön uuden ensimmäisen osan
tulevaa polkupyöräilyn runkoverkkoa, 1,3 km pitkän kevyen
liikenteen väylän Musiikkitalolta
Länsilinkkiin
Ruoholahdessa.
Tämän väylän puoliväliin asennettiin polkupyöräilijöiden määrää
mittaava laskuri, jonka aineisto
on avoimesti saatavissa internetistä ”Helsinki Region Infoshare”
-sivulta (www.hri.fi). Aineistosta
löytyy vuoden 2013 alusta lukien
vuorokauden tarkkuudella ja vuoden 2014 alusta lukien tunnin
tarkkuudella. Tämän lisäksi tarvitaan aineisto aineistoa selittävistä
muuttujista. Tässä jutussa näiksi
muuttujiksi valittiin vuorokauden
sademäärä, keskilämpötila ja
(odotusarvoinen) valoisien tuntien määrä, joiden vastaavat
vuorokausitason aineistot on helposti saatavissa.
Kuvassa 1 on esitetty otos
polkupyöräilijämääristä Baanalla
1.1.2014 ja 31.1.2016 välisellä ajanjaksolla. Kuten kuvasta nähdään,
on polkupyöräilijöiden ajokäytös

Lari Koponen

Huolimatta
tammi–helmikuun
vaihteessa 2016 olleesta noin kahden viikon mittaisesta yhtäjaksoisesta kovasta pakkasesta, myös
kuluva talvi on noudattanut muutaman edellisen talven yleiskuvaa.
Pysyvä lumi on satanut huomattavasti keskimääräistä myöhemmin,
jäänyt
keskimääräistä
ohuemmaksi ja lopulta sulanut
pois keskimääräistä aikaisemmin.
Esimerkiksi vain neljä viimeisimmistä kymmenestä joulusta on ollut valkeita (-09, -10, -12 ja -14).

huomattavan erilaista arkiviikonpäivinä ja viikonloppuisin. Tästä
syystä aineisto erotettiin muun analyysin osalta kahteen osaan, keskimääräisiin arki- ja vapaapäiviin,
joista jälkimmäisten joukkoon
luettiin muun muassa viikonloput. Kyseisen aineiston mukaan
Baanan
mediaanituntipyöräilijämäärä oli 39 ajajaa tunnissa (olettaen 0 tandemia), keskipyöräilijämäärä reilu 85 ajajaa tunnissa ja
maksimipyöräilijämäärä 748 ajajaa
tunnissa.
Tutkitaan vuoden 2015 pyöräilytilastot jaettuna kolmeen osaan:
kevään työpäiviin, syksyn työpäiviin ja muihin päiviin, kuva 2. Aineistosta havaitaan, että työmatkapyöräilyn määrä alkaa kasvaa
voimakkaasti noin maalis–huhtikuun taitteessa, saavuttaa huippunsa heti kesäloman jälkeen,
jonka jälkeen pyöräilyn määrä
vähenee verrattain tasaisesti kohti
vuoden loppua. Kun tätä aineistoa
verrataan luokittain vallinneeseen
ilman lämpötilaan, huomataan
näiden aineistojen osalta selkeä korrelaatio. Käytännössä yhtä voima-

kas korrelaatio huomataan
myös päivän pituuden
suhteen. Sen sijaan korrelaatio sademäärän kanssa
on huomattavasti heikompaa. Nämä kolme selittäjä–selitettävä-paria on
esitetty kuvassa 3.
Pelkästään
korrelaation
voimakkuuden
perusteella on usein vaikeaa
yksilöidä mikä, tai mitkä
tekijät vaikuttavat pyöräilyn määrään, koska kolme
valittua selittävää muuttujaa eivät ole toisistaan riippumattomia. Lämpötila ja
valon määrä korreloivat
keskenää n erittäin voimakkasti; kesällä, jolloin on
valoisampaa, on myös keskimäärin huomattavasti
lämpimämpää. Nämä kaksi muuttujaa eivät kuitenkaan ole täysin korreloituneita, vaan niiden välillä
on ennustettava korkeamman asteluvun riippuvuus:
valon määrän maksimi ja
minimi saavutetaan noin

Kuva 3: Pyöräilijöiden määrän selittäjä–selitettävä-parit eri parametrien
suhteen
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Kuva 4: Työmatkapyöräilijöiden määrää kuvaava malli

puolitoista viikkoa ennen vuoden
puoliväliä ja loppua; ja lämpötilan maksimi ja minimi puolestaan
noin kuukausi näiden jälkeen.
Jos oletamme, että polku-pyöräilijöiden määrä riippuu vain vallitsevista olosuhteista, niin tässä
tapauksessa kuvasta 3 voidaan
tätä tietoa hyödyntäen päätellä,
että pyöräilijöiden määrä riippuu
näistä kahdesta muuttujasta oleellisesti vain ilman lämpötilasta,
sillä polkupyöräilijöiden määrän
ja valon määrän välinen vaihe-ero
on nollasta poikkeava, mikä näkyy
kaksijakoisena
korrelaatiokuvaajana. Tästä syystä voimme pudottaa tämän selittävän tekijän
pois tarkasteluista, ja esittää mallin, joka ennustaa pyöräilijöiden
määrää pelkästään vallitsevan
lämpötilan ja sademäärän funktiona.
Valituilla muuttujilla työmatkapyöräilijöiden
osalta
malliksi
saadaan:
N(T, z) = 750 + 220 / °C × T – 75 / mm × z ,

Kuva 5: Vapaa-ajan pyöräilijöiden määrää kuvaava malli

missä T on ilman lämpötila ja z on
päivän sademäärä. Tämä malli on
myös esitetty kuvassa 4. Muiden
kuin työmatkapyöräilijöiden osalta
malliksi saadaan:
N(T, z) = 330 + 140 / °C × T – 110 / mm × z ,

mikä on myös esitettynä kuvassa 5.
Näiden mallien valossa vapaa-ajan
pyöräily on hieman herkempää
lämpötilalle ja yli kaksi kertaa
herkempää sademäärälle, mikä
vastaa hyvin ainakin artikkelin
kirjoittajan omaa henkilökohtaista
kokemuspiiriä.
Kahden yllä esitetyn mallin osalta
on kuitenkin syytä huomata, että
malleissa ei pyritty, eikä siten myös
pystytty, kovin hyvin erottamaan
työmatka- ja vapaa-ajan pyöräilyä
toisistaan. Paremman, esimerkiksi
tuntipohjaisen, erottelun voi olettaa johtavan vielä suurempaan
eroon näiden kahden mallin välillä
siten, että työmatkapyöräilijöiden

ajosuoritteesta tulee riippumattomampi sademäärästä ja vapaaajan pyöräilijöiden ajosuoritteesta
arvioitua voimakkaammin vesiliukoinen.

TA PA H T U N U T TA

T U LE V IA TAPAH T U MIA

Vuosikokous
1.3.
Raati 2015 sai
vastuuvapauden.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Päätettiin palata
yhteistyöhön
TEKin kanssa.
Kokous kesti noin
kolme ja puoli
tuntia.

Fyysikkomessut 15.3:
Design Factoryllä
klo 18 alkaen
Fyysikkoalumin
järjestämät messut, jossa vanhat
fyysikot esittelevät yrityksiään.
Mukana paljon
pieniä kiinnostavia start-uppeja.

Koska tämä kahden muuttujan ensimmäisen kertaluvun malli selittää valtaosan aineistosta, lienee
verrattain turvallista väittää, että
polkupyöräilijät heräävät talviunestaan kevään lämpöön, eivät
lopputalven valoon. Huomionarvoista on myös miten ”jäykkää”
polkupyöräily on sademäärän
suhteen. Työmatkapyöräilijä ei,
ainakaan Baanalla, suuremmin
välitä siitä sataako vai paistaako.

Wappusitsit
9.4.
Kenties vuoden
hilpeimmät
kemut. Tästä voi
aloittaa wapun,
jos on aloittaakseen.

K U I N

Antti Tuisku
(pop-idoli)
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Olkiluoto-excu
1.4.
Fuksit ilmotkaa!
Paras reissu.

Fuusio 69
12.3.
Pääjuhla oli
T-talolla. Juhlittiin paljon ja joku
oksensi pöytään
(tai en muista
minne). Kemistit
olivat varsin juonikkaalla päällä.

K A K S I

Aki Malinen
(kv-vastaava)

L A I N A U K S I A
Raadin kokous
29.2.:
“Päätettiin
tilata kylpytakit.
Äänestys väristä
laitetaan pystyyn
Facebook-ryhmään. “
...
“Opintojaos
Matikan ja
systeemianalyysin
laitoksen kanssa
pidetään kokous
hyvinvointikyselyn vastauksiin
liittyen. Fuksien
termodynamiikan
kurssin ehostamiseen liittyen
kokoustellaan
keväämmällä. “:

Raadin kokous
17.2.:
“Killan nettisivut
on hakkeroitu
viime viikon aikana. “
“Raadin tankotanssikokeilu
Ensi viikon
tiistaina voitaisiin
yrittää uudestaan…”

M A R J A A

Sampsa Lehtiniemi
(rahastonhoitaja)

Abraham Lincoln
(presidentti)
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Kiltahuoneen
muutto
Kohahduttava
tieto

Suunnitelmat
muuttuvat

Raati luuli jo kaiken olevan selvää.
Osa kiltalaisista ei tykännyt muutosta, mutta yleisesti se vaikutti
hyvältä idealta ja emme uskoneet
meillä olevan paljon mahdollisuuksia valittaa. Yleisestikin SCIssä
asiat ovat todella hyvin verrattuna
esim. CHEMiin ja ARTSiin, jossa hyvän opiskelijatilan ilmaiseksi saanti
ei ole itsestäänselvyys.
Toinen ehdotus tuli mukaan kuvioihin. Meidän piti päättää huoneiden Y195 ja Y134 välillä. Tai
oikeastaan enemmän oli kyse siitä, kumpaan saataisiin helpommin tehtyä vesipiste. Päädyttiin
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Aikataulu
viivästyy

Kommunikointi arkkitehdin kanssa oli ollut hidasta ja muutto ei
vaikuttanut edistyvän. Kesällä
saimmekin sitten kuulla, että tilan
Y134 nykyiset käyttäjät muuttavat pois vasta elokuun puolivälissä, eikä keittiön rakentaminen ole
mahdollista ennen sitä. Muutto siis
venyisi vähintäänkin syyskuulle.

Aikataulu
viivästyy lisää

Elokuussa tapasimme arkkitehti
Skyttää ja kävimme hänen kanssaan vierailemassa muutamalla
muulla kiltahuoneella. Hän vaikutti kiireiseltä. Pohdimme sisustusta ja värejä. Muuton oli nyt
määrä tapahtua lokakuussa.

Mitä ihmettä?

Syyskuussa muuttoa vetämään
ja kiltahuonetta suunnittelemaan
vaihtui sisustussuunnittelija Maija
Viitala. Pitkään jatkunut muuton vatvominen ja aikataulujen
venyminen oli turhauttanut raatia. Sitten tulii uutinen, joka muut-

ti taas kaiken.
Uusi ehdotus kiltahuoneeksi oli
vanha vahtimestarin asunto samalta käytävältä kuin Y134. Meidän piti nyt valita näiden kahden
väliltä. Tämä oli hankala päätös,
josta kiltalaisilla oli erilaisia mielipiteitä. Y134 oli avarampi yksi
huone, kun taas tämä vahtimestarin asunto monihuoneinen.
Kiltalaisten mielipiteitä kysyttiin,
workshopattiin ja suunniteltiin.
Lopulta raati äänesti keskenään,
ja päätettiin valita monihuoneinen kiltis.

JUHO TIMONEN

Kaikki alkoi jo yli vuosi sitten helmikuussa 2015, kun Otakaari 1:n
tilapäällikkö Kenrick Bingham
ilmoitti hänellä olevan asiaa raadille. Hän kertoi Aallon Kampuspalvelujen suunnitelmista keskittää pöhinää päärakennuksen
ensimmäiseen kerrokseen, erityisesti Learning Hubin läheisyyteen.
Tähän kuului myös Fyysikkokillan
kiltahuoneen siirtäminen OK1:n
kellarista kyseiselle pöhinäalueelle,
ja muuton oli määrä tapahtua
kesällä. Ensimmäisenä meille ehdotettiin tilaa Y195.

huoneeseen Y134 ja aloitetiin sisustuksesta neuvottelut arkkitehti
Pauliina Skytän kanssa. Tilaan
rakennettaisiin minikeittiö ja vesipiste.

Seuraavaksi piti odottaa, että
tilan käyttötarkoituksen muutoshakemus menee läpi. Se onnistui joulukuussa, ja meille sanottiin
että palataan asiaan ensivuoden
puolella.

Edistysaskelia

Vuonna 2016 projektin yhteyshenkilö muuttui taas. Uusi suunnittelija oli Riikka Manninen, jonka
kanssa edellisvuoden puolella perustettu kiltahuonetoimikunta ryhtyi toteuttamaan muuttoa. Hän
tekikin hyvän ehdotuksen kiltahuonetoimikunnan tekemien ideiden perusteella. Vaikuttaa siltä,
että hänellä on aikaa ja kiinnostusta saada tämä pois alta, joten
muuton onnistuminen lähiaikoina
vaikuttaa realistiselta.
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Fyysikkokillan ja Kemistikillan välinen rauha järkkyi, kun paljastui että vanha rauhansopimus oli
rikottu. Kiltahuoneen pöydälle oli jätetty lappu, jossa Kemistikilta tunnustautui tekijäksi. Kemistikillan kiltahuoneella oli puolestaan lappu, jossa Fyysikkokilta väitti olevansa rauhan rikkomisen takana.
Kuka oikein haluaa tuhota vuosia kestäneen rauhan?

Nimi: Katri Ailus
Virka: Hupimestari
Vuosikurssi: III
Pääaine: Systis
Kotipaikka: Helsinki

Nimi: Aki Malinen
Virka: Kv-vastaava
Vuosikurssi: II
Pääaine: Fysiikka
Kotipaikka: Forssa

Nimi: Hannu Pantsar
Virka: Puhis
Vuosikurssi: III
Pääaine: Systis
Kotipaikka: Rovaniemi

“Tekijä oli alle 5. vuoden
opiskelija”

“Tämä oli selvästi inside
job.”

“En mie tiiä.”

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Nimi: Lauri Seppäläinen
Virka: Fuksikapteeni
Vuosikurssi: II
Pääaine: Fysiikka
Kotipaikka: Helsinki

Nimi: Leo Norilo
Virka: Ysvi
Vuosikurssi: III
Pääaine: Matematiikka
Kotipaikka: Helsinki

Nimi: Alina Saaranto
Virka: Akka
Vuosikurssi: III
Pääaine: Systis
Kotipaikka: Masku

Nimi: Marianne Honkasaari
Virka: Akka
Vuosikurssi: III
Pääaine: Systis
Kotipaikka: Hattula

“Tekijä oli kemisti, tai ehkä
fyysikko.”

“Tekijä oli ehkä poronhoitoalan ammattilainen.”

“Aa... se oli ainakin vanhempi kun fuksi.”

“Tekijä tuli Fuusion sillikselle.”

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Nimi: Sampsa Lehtiniemi
Virka: Rahastonhoitaja
Vuosikurssi: II
Pääaine: Fysiikka
Kotipaikka: Lappajärvi

Nimi: Markus Aapro
Virka: Opintovastaava
Vuosikurssi: III
Pääaine: Fysiikka
Kotipaikka: Helsinki

Nimi: Petra Huttunen
Virka: Sihteeri
Vuosikurssi: I
Pääaine: Kotipaikka: Tampere

Nimi: Ari Viitala
Virka: Tiedottaja
Vuosikurssi: II
Pääaine: Systis
Kotipaikka: Korso

“Tekijä oli hyvä soittamaan
rumpuja.”

“Tekijä oli raatilainen.”

“Tekijä oli eilen paikalla
Fuusiossa.”

“Tekijä vaikutti humaltuneelta.”

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Syyllinen: ____________

Kvantin saaman nimettömän vihjeen
mukaan tekijä oli Fyysikkokillan
raatilainen. Pystytkö auttamaan Kvanttia
selvittämään syyllisen?
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Kurssiesittely

A?

MinunKurssit

Hiihtokorkeakoulu

SCI-projekti
Suomen toivo vaiko turhaa tutapiinausta?
Juho Timonen

Hiihtoprojekti?
Vuonna 2013 aloitetun uuden
Perustieteiden
kandidaattiohjelman mukana fyysikoidenkin pakollisiin opintoihin lisättiin kurssi SCI-C1000. Kurssi
on aiheuttanut närkästystä,
sillä sen järjestelyt eivät ole
miellyttäneet, ja koko projekti
on tuntunut monien mielestä
ajan haaskaukselta. Varsinkin
fyysikot ja matemaatikot, jotka palaisivat halusta päästä
syventämään ymmärrystä tieteestään, tuskastuvat kun kanditutkintoon ei peruskurssien
lisäksi mahdu enää juurikaan
oman
pääaineen
kursseja.
Innovaatioita Suomeen
Muistan, kun
ensimmäisenä
päivänäni Aalto-yliopiston opiskelijana tutaproffa Eero Eloranta
kannusti meitä kaikkia uusia Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoita nostamaan Suomen.
Uudet innovaatiot ja yrittäjyys
vaikuttivat olevan kova sana. Nyt
kolmannen vuoden opiskelijana
on mielestäni ollut mielenkiintoista kokea tämä projektikurssi,
jossa uuden yrityksen luominen
ja liiketoiminta ovat keskuksessa.
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Keskeistä liiketoimintanäkökulma
Fyysikoita eritoten turhauttaa
se, että kurssin vastuuopettaja
on tuotantotalouden laitokselta,
eikä tietoteknistä tai matemaattista taitoa arvostella ollenkaan.
Kurssi painottuu hyvin paljon
oman ideansa myymiseen ja
liiketoiminnan osaamiseen, eikä
mitään oikeaa tuotetta kurssilla ole tarkoituskaan tehdä.
Aiheet ovat hyvin teknisiä: wearable electronics, humanoid robot, learning mobile game jne.
Silti vaikka jotain toteuttaisikin,
arvostelu koostuu siitä, miten hyvin tuotettan tai palveluaan myy.
Fyssalaisista
tämä
vaikuttaa käsienheiluttelulta, eikä
muuallakaan olla kovin tyytyväisiä. “TiKkiläisten koodausta
ei arvostella, tutalaiset käyvät
vastaavanlaisia paremmin toteutettuja kursseja pääaineopinnoissaan ja muiden itkiessä infolaisia lähinnä naurattaa koko
homma”, summaa killan opintovastaava Markus Aapro. SCIn
opintovastaavat ovatkin olleet
yhteydessä kurssin vastuuproffaan ja tulevat seuraamaan kurssin kehitystä tiiviisti sekä vaatimaan tarvittavia korjausliikkeitä.

Tietotaito leviämään
Olen kokenut tämän kurssin
kuitenkin hyödylliseksi. Olen
oppinut mitä asioita start-upia
perustaessa ja uutta tuotetta luodessa tulee ottaa huomioon. Olen kehittynyt niin
projektien hallinnassa, graafisissa taidoissa kuin ryhmätyöskentelyssäkin. Aiheemme
lisäksi mahdollistaa myös tietoteknisten valmiuksien omaksumisen toisilta ryhmäläisiltä.
Fyysikot sosiaalisiksi
Monille fyysikoille tehnee hyvää
lähteä välillä pois sieltä omasta
kopperostaan ja tavata muita
opiskelijoita. Tämä kurssi pakottaa siihen, mikä on varmasti
monille epämukavaa. Olisin
hyvin kiinnostunut tietämään,
onko Aallon yrittäjyys- ja innovointikeskeisyys abien puheenaihe. Valitseeko moni matemaattisesti
lahjakas
mielummin
toisen yliopiston, jotta ei tarvitsisi käydä 10 opintopistettä
SCI-projektia ja päälle vähän
pakollista tutaa ja sellaista?

En jaksa
Aloitustilaisuus
Kurssin
alkaa
tyylikkäästi
päivänä joka ei periodeista pajoa välitä. Etsin luokkaa jossa
aloitustilaisuus pidetään. Olen jo
valmiiksi myöhässä. U-siivessä
harhailee muitakin eksyneen
näköisiä. Törmään tuttuun, joka
on viime vuonna käynyt kurssin
ja kertoo, että etsimääni paikkaan on harva löytänyt. Hän tietää yhden reitin sinne, eikä usko
että muita on olemassakaan.
Tilaan päästäkseni minun on
mentävä kolmen infinite corridorin ja kahden vain toidelta puolelta aukeavan oven läpi, sekä
noustava portaat ensin ylös,
sitten alas ja vielä kerran ylös.
Löydän tilan, joka uhkuu innovointia. Käynnissä on cocktailkutsut ja ihmiset ovat askarrelleet itselleen nimilappuja. Kun
kiusalliset keskustelut päättyvät,
alkavat kalvosulkeiset. Niissä
käydään läpi palautetta viime
vuodelta, ja suurimpaan osaan
vastaus on että ei tälle oikein
voi mitään. Saan myös tietää
että luennot eivät ole pakollisia. Mitä minä vielä täällä teen?
Projektiaihe
Viikon päästä on vuorossa aiheiden esittelyä. En mene paikalle.
MyCursesista löydän aiheet itse.
Listalla on niin työelämän pelillistämistä, fysiikan opetuksen

visualisointia, kuin elämänhallintasovellustakin. Osa aiheista
on tullut yrityksiltä, osa opettajilta ja osa opiskelijoilta.
Aiheekseni valikoituu lopulta matematiikan lehtori Harri Hakulan
ehdottama Dynaaminen reittiopas. Idea on
alkaa hyödyntämään reaaliaikaisesti saatavilla olevaan dataa
joukkoliikennevälineiden
sijainnista. Tällä hetkellä bussipysäkille mennessä ei voi
olla varma menikö se 195 jo
vai onko se jo myöhässä. Matkalla Helsinkiin T-bussilla ei voi
olla varma olisiko vaihto Hanasaaressa kannattava. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi sovellus,
joka näyttää missä bussi oikeasti on paperisen arvion sijaan.
Työpajoja
Ryhmäni koostuu kahdesta fyssalaisesta, kolmesta tikkiläisestä
ja yhdestä infolaisesta. Kurssin normaali tapaamisaika on
perjantainen muutaman tunnin sessio. Työpajoissa rakennellaan paperitorneja ja foliohattuja. Virkistävää tekemistä.
Työpajoissa lisäksi pohditaan
liiketoimintamahdollisuuksia ja
palvelun tyypillistä asiakasta.
Työmäärä
Kurssin tavoitetyömäärä on
260 tuntia per henkilö, mikä

tarkoittaa yli 20 tuntia viikossa.
Jooh, elikkäs. Tuntikirjanpito
on pakollista. Heh, matkustin
bussilla Tapiolaan - taustatutkimuksen tekemistä tietysti.
Kurssin vetäjä Stina Giesecken mukaan alle 200 tunnilla
on vähän hankala saada hyvää
arvosanaa. Tähän mennessä
kaikki ryhmät ovat tietääkseni saaneet arvosanan 4 tai 5.
Nykytila
Kurssia on jäljellä 2 kuukautta ja minulla on
jo
yli 50 tuntia kasassa, jes.
Sunnittelemme
sovellusta,
joka tietää missä bussissa olet
menossa ja osaa ehdottaa
parempaa vaihtoa, jos aikataulut eivät ole toteutumassa lähtötilanteessa oletetulla tavalla.
Grande Finale odottaa 29.4.!

Plussat ja miinukset
+ Opettaa yrittäjyyttä
+ Vaihtelua laskareiden
vääntämiseen
+ Helppo noppa/
työmäärä-suhde
+ Mielenkiintoiset aiheet
_ Vain tutalainen proffa
vetämässä
- Hurjat erot työmäärissä
eivät näy arvioinnissa

Mitä kaikkea SCI-projektissa tehdään?
Oletko fuksi ja pohdit mihin oletkaan opinnoissasi matkalla? Lue tämä kertomus dynaamisen reittioppaan etenemisestä.
Seuraa projektia osoitteessa http://dynaaminenseksti.wordpress.com/
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Tandemshakki on shakkivariaatio, jossa samalla puolella pöytää istuvat pelaajat muodostavat joukkueen. Lyödyt nappulat annetaan joukkuekaverille “käsinappuloiksi”.
Omalla vuorollaan pelaaja voi joko siirtää kentällä olevaa nappulaa normaalien
shakkisääntöjen mukaisesti tai laittaa käsinappulan kentälle. Sotilasta ei saa laittaa
viimeiselle riville. Peli päättyy kun toisella laudoista tulee shakkimatti tai pelaajalta
loppuu aika.

Vasemmanpuoleisella laudalla pelaava valkoinen
pystyy tekemään matin
kuudella siirrolla ilman, että
menettää sellaisia nappuloita, jotka johtavat matitukseen toisella laudalla.
Etsi kyseiset siirrot. Oleta,
että musta pelaa optimaalisesti ja pyrkii välttämään
mattiin joutumisen niin pitkään kuin mahdollista.
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2
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Etsi reitti, joka yhdistää oheisen labyrintin neljästä sisäänkäynnistä kaksi. Numerot kertovat, kuinka monta ruutua reitin
tulee kullakin vaaka- ja pystyrivillä käyttää. Kunkin ruudun
kautta saa kulkea ainoastaan yhden kerran.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Oheinen tandem on tilanteessa, jossa valkoinen on
vuorossa molemmilla laudoilla. Kuvassa ylhäällä olevalla joukkueella on viiden
sekunnin aikaetu ja voit
olettaa, että yksi siirto kestää sekunnin. Kunkin pelaajan käytettävissä olevat
käsinappulat on merkattu
lautojen viereen.
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Ristikon ratkaistuasi saat palkinnoksi sillismäisen kuvan!
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Japanilainen ristikko ratkaistaan ruutuja värittämällä. yksi tyhjä ruutu. Ratkojan tehtävä on päätellä, mitkä ruVaaka- ja pystyrivien reunassa olevat numerot kertovat, udut väritetään ja mitkä jätetään tyhjäksi.Varmuudella tykuinka paljon väritettäviä peräkkäisiä ruutuja rivillä on. hjäksi jäävät ruudut merkataan pisteellä tai rastilla.
Kahden väritettävän ryhmän välissä tulee olla vähintään
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Suomi24
Miksi Suomi24-keskusteluissa urpot jakaa viestinsä
- yleensä kysymyksen niin dorkasti? Siis et se
alkaa otsikossa, jatkuu
nimimerkissä ja loppuu itse
viestissä. Aika vitun ysäriä
ja dorkaa. Ja urpoa.

Runebergintortut
Eikö niitä saatana voi pakata
tiiviimmin paikalleen niin että
se kuorrute ei jää kiinni paketin
kattoon? Arvatkaa kiinnostaako
sotkea näpit siihen tomusokeripaskaan kun ottaa tortun ulos
ihan vaan että saa syödä hillottoman, karvasmantelissa kyllästetyn murustavan vittu “perinneherkun” kun on niin saatanan
hyvää sitten. Ei kiinnosta! Vittu.

Ihmiset ei osaa käyttää

Chili
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Jos siinä paket
issa lukee että mieto
chili niin
saatana miten
voi siementen poistamisen
jälkeen
peukalon kyn
nen alla
olla tuhopoltto
bileet vielä
seuraavana pä
ivänä

kielen
Suomen,
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Kvarkissa ihmiset ei taj
ua että
siellä on kaksi lounasli
njastoa!
Menevät kummankin
läpi turpelot.
Vaikka ovat haluamassa
ruokaa
siitä jälkimmäisestä,
niin jonottavat silti sen ekan läp
i. Ja sitten se
jos on kaksi astiaa sama
an ruokaa,
pitäisi menkää perkele
siihen toiseen
älkääkä jääkö puhuma
an ensimmäisen astian luo kaver
in kanssa.
Lisäksi Kvarkissa ei sa
a edes kahta
maitoa enää, saatana!
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MIIO TAARNA

Vitutustiskillä

M

ielipiteitä on monia, mutta yksi
asia on selvä. Kukaan ei koskaan
ota kantaa. Kannanottaminen ei ole
mikään kynnyskysymys. Siinä ei ole
mitään vaikeaa, eikä se koskaan tapa.
Miksi kukaan ei koskaan ota sitä?

leivistä kantoja etukäteen, vaan täysin kannattoman leivän luominen.

Tehtävä ei ole mitenkään mahdoton.
Kannallisen leivän ongelma on, että
sillä on olemassa päätepisteet, aivan kuin ihmisen raajat, joita kukaan
Viikoittain Otaniemen ruokalat täyt- ei kuitenkaan sahaa itsestään pois.
tyvät kasoista leivän kantoja, jotka Tarvitaan raajaton leipä. Tavallinen
lojuvat leikkuulaudoilla. Iltapäivällä ruokaloiden leipä ei kelpaa tarkoitukruokaillessa lauta näytseen, koska se ei ole
tää
joukkohaudalta, Yksi asia on selvä: topologisesti korrekti.
jonne on lahdattu kaiKukaan ei ko- Tarvitsemme reiän, eli
kki leivänkannikat kuin
skaan ota kantaa. saamme reikäleivän.
niillä ei olisi mitään
Reikäleipä on täydelarvoa. Jälki on aivan hirveää ja kai- linen lähtökohta uudelle täydelliselle
kki silti lisäävät sotkua teurastamalla leivälle, sillä se ei omaa kantaa ja se
lisää leipiä. Missä on tasa-arvo? Kaikki on topologisesti yhtäpitävä jokaisen
leivänpalat ovat tasa-arvoisia, vaikka teekkarin käteen sopivan kahvikupin
Otaniemessä jotkin leivänpalat ovat kanssa. Vaan ei sitä reikäleipääkään
näemmä tasa-arvoisempia kuin toi- ruokaloissa syödä. Tarvitaan siis anaset.
lyyttisempi ratkaisu.
Leipien asiaa ajavana en voi hyväksyä
tätä, vaan tarvitaan muutos! Tähän
ongelmaan pitää soveltaa asianmukaisia fyysis-matemaattisia keinoja.
On selvää, että mielipiteiden muuttaminen on täyttä ajanhukkaa ja
työlästä, sillä useimmat syrjijät ovat
itsepäisiä muuleja. Ratkaisu on täysin ilmeisesti kannan hävittäminen
leivästä. Ei tietenkään teurastamalla

Tämän tähden reikäleivät tulisi
valmiiksi puolittaa kahdeksi ympyräksi, joista jokainen syrjivä ruokailija
voisi vain viipaloida oman valmiin
palansa, johon levittää leivitteensä
ja jatkaa matkaa. Mutta entä jos
tämäkään ei riitä. Entä jos reikäleipää
syrjitään, koska sen siivut eivät ole
täysin kauniita suorakulmioita, jotka
ovat ilmeisesti esteettisesti miellyt-

tävämpiä. Mutta hätä ei ole tämän
näköinen, vaan vielä on viimeinen
korjaus.
Täydellinen leipä on möbiuksen renkaan muotoinen paistos, joka puolitetaan yhdeksi äärimmäisen pitkäksi
nauhaksi, josta saa täydellisiä leivänpalasia ihmiset, joiden sielunmaisema
on täysin kylmettynyt leivänkannikka
parkoja kohtaan. Tämä olisi riemuvoitto kaikille leipien asioista kiinnostuneille.
Se on siis täysi katastrofi, että kukaan ei valmista kyseisenlaista leipää.
Tämä asia tulee viedä eteenpäin, kuulkoon kaikki leivänvalmistajat, että
Suomi tarvitsee möbiuksen renkaan
muotoista leipää. Mutta ennen kuin
he ymmärtävät tämän asian tärkeyden, voi vain todeta, että vituttaa,
kun kukaan ei ota kantaa.

P.S.

Leivänkantoja syömättömät
ihmiset eivät ole yhtään sen
huonompia ihmisiä kuin niitä syövät.
Kantojen syöminen on silti suotavaa.
Ja jos leipien asiat alkoivat kiinnostaa,
voivat kiinnostuneet perustaa niiden
etuja valvovan yhdistyksen, esim Otakantaa.
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avan vastauksia fysiikan lakeja
Tämän takia maljan uskotaan ant
satojen wuosien ajan monet alnäennäisesti rikkoviin ilmiöihin. Jo
kultistit ovat metsästäneet tätä
fysiikkaan erikoistuneet teekkariok
öistä ovat ajat sitten luopuneet
tiedon lähdettä tuloksetta. Etsinn
ot, jotka kutsuvatkin maljaa
skeptiset etäisen lännen alfyysik
kuitenkin löydetty ja toimitettu
Ei-graalin maljaksi. Nyt malja on
auksia voidaan jakaa maailmalle.
Kvantin toimitukselle ja maljan wiis

Kvantin täyttäessä 40 vuotta
on aika pohtia, miten Kvanttia voisi juhlistaa. Olisiko olemassa jotain täysin mystistä ja
mieletöntä, johon tarvittaisiin
fyysikon vastaus. Voisiko se liittyä jopa lehden historiaan? Vastaus on mitä ilmeisin, sillä lehden
maskottina toimiva Kvanttifantti on täysi mysteeri kaikille.
Sen syvimpään olemukseen ei
ole vastannut mikään tunnettu
fysiikan teoria. Mutta malja on
antanut vastauksen, jonka avulla Kvantin tieteellinen osasto on
luonut uuden fysiikan alalajin,
jota kutsutaan fanttifysiikaksi.

fantin sijainnin tai mihin se on
menossa, mutta voimme suurella
todennäköisyydellä
selvittää
todennäköisimmät vastaukset
fantteja koskeviin kysymyksiin..

Fanttifysiikka on vastaus kaikkiin fantteja koskevaan fysiikkaan.
Fanttifysiikka
toimii
nykyisen fysiikassa käytetyn
paradigman nojalla. Näin ollen käsien heiluttelu, approksimaatiot ja oikeastaan kaikki
muutkin keinot ovat sallittuja.
Kvanttifantin täydellinen mallintaminen on oikeastaan mahdotonta, sillä voimme tietää vain

Tällaisen kokonaisuuden käsittäminen yksinkertaiseksi geometriseksi
muodoksi
on
matemaattisesti aivan liian vaativaa, eikä Kvanttifantista voisi
sanoa yhtään mitään. Mutta
on mahdollista määritellä, että
Kvanttifantti pitää siipensä
lähellä isoa kehoaan ja että
hänen ruumiinosiensa ja hänen
kantamiensa tavaroiden tilavu-

Ensimmäiseksi tulee tietysti
määritellä Kvanttifantin - tietysti
myös muiden fanttien - muoto.
Kvanttifantti on iso fantti, jolla
on jalat, kärsä ja korvat, kuten
tavallisella fantilla. Analyysiä
vaikeuttavia tekijöitä ovat roikkuva kamera, silmälasit, seikkailijahattu ja viimeisenä, muttei
mitenkään vähäisimpänä, isot
siivet selässä.

udelle pätee

Kvanttifantin näkökyky on
luontaisesti erinomainen, joten
silmälasien tarve on kyseenalaistettava. Kuitenkin fanttifysiikan energiatehokkuusperiaatteen mukaan fantin energiataso
perustuu fantin kykyyn tunnistaa lähiympäristön hiiret
mahdollisimman
tehokkaasti.
Jokainen tiedostettu hiiri agitoi fanttia ja nostattaa fantin
energiatasoa ja vähentää mahdollisuutta häiriintyä kyseisistä
jyrsijöistä. Periaate voidaan kirjoittaa muotoon

Vraajat+Vtavarat << Vkeho.
On ilmeistä, että Kvanttifantin
keho voidaan approksimoida
palloksi, joten koko Fantti voidaan näin ollen approksimoida
palloksi.
Kvanttifantin tavaroista voidaan
tehdä johtopäätös, että Fantti
on melkoinen seikkailija, oikea
Indiana Fantti. Mutta mihin kaikkeen Fantti kaipaa näitä kyseisiä
esineitä? Fanttifysiikan teoriat
antavat vastaukset. Kvanttifantilla on luontaisesti fantin hillitön
muisti, mutta kun aika lähestyy
ääretöntä, voidaan olettaa, että
muistikuvien summa lähestyy
mielivaltaista arvoa M, jota enempää Fantti ei vainpysty muistamaan. Tämä voidaan merkitä
yleiseen muotoon

E = (p/n)3∙ h f,
missä E kuvastaa kokonaisenergiaa, p havaittuja jyrsijöitä per
sekunti, n jyrsijöiden kokonaismäärää fantin näkökentässä,
h on planckin vakio ja f edelleen
sama fanttifysikaalinen vakio.
Ilmeisistä syistä tätä ilmiötä kutsutaan fantittumiseksi. Luontaisesti Kvanttifantti käyttää
silmälaseja, jotta se voi pitää energiatasonsa korkealla ja seikkaileminen on mahdollista.

M = ∑ f ∙ t-2
missä f on fanttifysikaalinen
vakio ja t käy ykkösestä
äärettömään.

Edeltävistä tiedoista voidaan
johtaa yleinen kaava kameralla
taltioitujen kuvien K määrälle

Kvanttifantti valokuvaa varmistaakseen, että M:n ylittävä
määrä mahdollisia muistikuvia
pystytään taltioimaan.

K = E · sin(t · π/24),

missä E on edellä mainittu energia ja t kulunut aika tunteina.
Tätä voidaan havainnollistaa
kuvaajalla, josta voidaan arvioida fanttifysikaalisen vakion
arvo kun oletetaan, että Kvanttifantti näkee kaikki lähistöllä
olevat hiiret ja että keskellä
päivää Kvanttifantti pystyy ottamaan suunnilleen 100 kuvaa
tunnissa.


Kuvassa 1 esitetään Kvanttifantin valokuvaamistahtia. Kuvaajassa esitetyillä oletusarvoilla fanttifysikaalisen vakion
arvoksi saadaan
f=1.5058∙ 1035 1/s,
jonka perusteella Kvanttifantin
muistin M suuruus on kertaluokkaa 1035.
Fanttifysiikan perusteella fanteilla todella on norsunmuisti.
Seikkailijahattu on jokaisen
seikkailevan toimittajan tunnusmerkki, mutta Kvanttifantin hatulla on fanttifysikaalisia ominaisuuksia. Fanteilla on
luontainen kyky suureen lämmöntuottoon valtavalla lihaksistolla, jota tarvitaan liikkumiseen.
Fanttifysiikan fanttisäteilyopin
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orian ollut etsityin ja haluIntegraalin malja on kautta hist
ka sanotaan tuovan suurta
tuin fysikaalinen artefakti, jon
llisissa kysymyksissä. Enwiisautta matemaattisyliluonno
kyseisestä esineestä löytysimmäiset kirjalliset maininnat
muuan fysiikan lakeja rikkovät jo ajanlaskun alusta, jolloin
lisellaan kyseisestä maljasta.
nut parantaja joi viimeisellä ehtool
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Kuva 1: Kuvaajassa on esitetty Kvanttifantin kuvaamistahti ajan funktiona
oletuksella, että Kvanttifantti ottaa
keskipäivällä noin 100 kuvaa tunnissa.
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mukaan fantin kyky absorboida
säteilyä on yhtä suuri kuin sen
kyky tuottaa sitä. Isoilla fanteilla
on näin ollen riski tuottaa liikaa
lämpöä, jolloin kuumassa seikkailuhelteessä ne ylikuumentuessaan kärähtävät ja muuttuvat mustiksi fanteiksi. Tämän
kriittisen pisteen F ylittäminen
on vaarallista ja sitä kuvaa kaava
F= m c2,
missä m on fantin massa ja c on
lihasmassaan sidonnainen fanttifysiikan kerroin.
Tätä pidetään fanttifysiikan
tärkeimpänä kaavana, sillä sen
mukaan fantit ja mustat fantit
ovat sama asia eri muodoissa,
joten kaikki fantit ovat tasa-arvoisia. Silti Kvanttifantti haluaa
pysyä fanttina, joten seikkailijahattu on Kvanttifantilla taivaalta
tulevan säteilyn absorboinnin vähentämistä varten, jotta
hänestä ei tulisi mustaa fanttia.
Silti suurimpaan kysymykseen,
eli miten Kvanttifantti voi lentää,
ei olla vielä vastattu. Skeptisismi
Kvanttifantin kyvykkyydestä on
ymmärrettävää, mutta Kvanttifantti on esimerkillinen fantti,
lähestulkoon fanttifysikaalinen
mahdottomuus. Fanttifysiikan
mukaan fantin lentokykyyn
pätevät klassisen fysiikan mallit, joten ilmaan nousemiseksi
Kvanttifantin tulee tuottaa
tarpeeksi nostovoimaa kaavan
F > mg
mukaisesti, missä F vastaa nostovoimaa. Tavallisen fantin painaessa 5000 kiloa ja putoamiskiihtyvyyden ollessa fanttifysiikan
näkökulmasta tarpeeksi lähellä
10 m/s2, tulee nostovoiman
olla vähintään 5105Newtonia.
Tämä on kuitenkin vasta ku-
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moava voima, joten varsinaiseen lentoon nousemiseen, kun
Kvanttifantti oletetaan palloksi,
voidaan Kvanttifantin olettaa
tarvitsevan vähintään 106Newtonin voiman, mikä vastaa rakettisukkulan
päämoottorin
voimaa. Tällaisella latauksella
Kvanttifantin fanttifysikaalinen
olemus on vaarassa, joten on
todennäköisempää, että siipiä
käytetään liitämistarkoituksiin.
Nosteen voimaa voidaan soveltaa fanttifysiikassa muodossa
L=1/2 ∙ p ∙ v ∙AC,
2

2

missä on p liitämisessä käytetyn
aineen tiheys, v on fantin liitonopeus, A on siipien pinta-ala ja
C on fanttifysikaalinen kerroin.
Nostovoiman tulee vastata fantin painosta aiheutuvaa voimaa,
joka on arvioitu 5 ∙105 Newtonia.
Määrittääksemme tarvittavan
fanttifysikaalisen kertoimen suuruus tulee muut suureet arvioida.
Suuruusluokkalaskennalla voidaan todeta, että vain
nopeudella ja pinta-alalla on
merkitystä, joten kaiken muun
voi approksimoida ykköseksi.
Täten tavallisen fantin maksimijuoksunopeudella 10 metriä
sekunnissa ja oletuksella siipien
kooksi 10 neliömetriä tarvitaan
nostetta 500 ∙ C Newtonia, jolloin

sen fysikaalisrealistisen maailmankaikkeuden tiedostamista,
toisin sanoen hulluuden merkkejä on jo havaittavissa. Täten
Kvanttifantin lentokyvystä ei
saada täysin lopullista vastausta toistaiseksi, mutta maljan antamista tiedoista voidaan
päätellä, että molemmat lentotyylit ovat todennäköisesti täysin mahdollisia Fantille. Tietämyksemme on vain liian vajaata
kyseisestä aihepiiristä.
Fanttifysiikka on varsin nuori
fysiikan alalaji, mutta se on
mullistanut käsityksen siitä,
miten fantteja pystytään mallintamaan. Tästä voimme kiittää
Integraalin maljaa, joka loputtoman tiedon lähteenä tulee valaisemaan fysiikan ilmiöitä vielä
pitkän ajan. Näin olemme vihdoinkin saaneet selvyyden siitä,
mikä on Kvanttifantin syvin olemus.

C=50000/500=100,
mikä on huomattavan suuri kerroin liitämisen mahdollistamiseksi, joten on mahdollista, että liitäminen on täysin mahdotonta.
Koska kukaan ei ole nähnyt
Kvanttifantin lentävän, on vaikeaa sanoa kumpi käyttötarkoitus siiville on todennäköisempi.
Maljalta on haettu vastausta
ongelmaan, mutta liiallinen maljan käyttö uhkaa toimituk-
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Fyysikkokillan Facebook-sivun tykkäykset vuonna 2015. Kehitys on jatkunut tasaisena lukuunottamatta maaliskuussa tapahtunutta nopeaa hyppäystä. Tämä ajoittuu samalle hetkelle kuin
Fyysikkokillan irtautuminen TEK:istä, ja johtuukin todennäköisesti runsaasti huomiota saaneesta kannanotosta.

Kvantin Facebook-sivun tykkäykset tammi-maaliskuussa 2016. Suuri hyppäys tykkäyksissä
ajoittuu liki samalle ajalle kuin Fyysikkokillan ilmoitus TEK-yhteistyön uudelleenaloittamisesta.
Todellisuudessa kuitenkin huomiota herätti satiirinen artikkeli uusista teekkarilakeista.

Don’t just come to work.
Come to change.
www.mckinsey.fi
Kvantin teekkarilakkiartikkeliin littyvän Facebook-julkaisun aiheuttama piikki julkaisujen kattavuudessa – julkaisun näki parhaimmillaan 50 000 käyttäjää vuorokaudessa.
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Keskustellaan Fyysikkoseminaarista. On heitetty
ilmoille ajatus useamman päivän mittaisesta seminaarisarjasta.
Petteri: ”Yksi hyvä olisi varmaan parempi. Kaksikin olisi ok. Jos ois yksi ilta —”
Hemmo keskeyttää välittömästi: “Siis päivä.”
“Niin, ilta.”, toteaa Petteri
Alkaa pitkähkö hinaus siitä, onko seminaari koko
päivän vai illan.
Hemmo mukaan seminaarissa ei ole tarkoitus
katsoa kaikkia tyyppejä: “Ei se toimi.”, summaa
Hemmo.
Petteri vastustaa päiväseminaaria:”Sen pitää olla
illasta, jotta tyypit pääsee kuuntelemaan.”
Laiha sopu saavutetaan lopulta: seminaari olkoon
iltapäivällä.
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Fuusio on kuitenkin vasta alkua
juhlavuodelle — tai pikemminkin
loppua! Ennen Fuusiota, pitkin
syksyä vuonna 2016 juhlistetaan
Fyysikkokillan 70-vuotista taivalta lukemattomin juhlavuoden
erikoistapahtumin. Juhlavuoden
tavoitteena on tuottaa monipuolisesti tapahtumia ja ylipäätään
asioita kaikille kiltalaisille: pöytäjuhla ei ole tietenkään kaikille
mieluisin tapa juhlistaa kiltaa.
Fyysikoiden keskinäisen hauskanpidon lisäksi halutaan julistaa
kiltaylpeyttä myös koko teekkariyhteisölle: tapahtumat tulevatkin keräämään runsaasti ulkopuolisia osallistujia ja näkyvyyttä
killalle.

Toimikunta on selvittämässä
monia
yhteistyökumppaneita
juhlavuotta
mahdollistamaan.
Menossa tulevat olemaan mukana ainakin Perustieteiden
korkeakoulu,
Teekkarimuseo,
Teekkaritoiminnan edistämisrahasto TTER ja useat yrityskumppanit. Yhdessä näiden kumppanien kanssa Fyysikkokilta voi
luoda vertaansa vailla olevan, fyysikoiden näköisen juhlavuosikokemuksen.
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Kannattaa pitää syksyn lähestyessä
erinäiset ruumiinaukot avonaisina!
Kuvainnollisten juhlavuosirumpujen metaforinen pärinä jo kirjaimellisesti tärryttää vertauskuvallisia
tärykalvoja.

TA

Petteri Heliste, Fyysikkokillan
juhlavuosivastaava johtaa keskustelua varmoin elein. Eetu Ahonen,
jo valmistunut diplomi-insinööri,
kuuluu innokkaimpiin kommentoijiin yhdessä Lilli Konttisen
kanssa. He ovat Vuosijuhlavastaavia ja vastaavat erityisesti juhlavuoden päättävästä Fuusio 70
-juhlasta vuoden 2017 maaliskuussa. Kokonaisuudessaan juhlavuositoimikunnassa on toistakymmentä jäsentä, jotka ovat
kiinnostuneita tekemään killalle
parasta mahdollista juhlavuotta
kukin omalla tavallaan.

OK
ILT
A

T

eskustelu
kuhisee
kuumeisena
juhlavuositoimikunnan
kokouksessa.
Käynnissä on
vastuunjako
juhlavuoden
tapahtumista.
Tapahtumakonsepteja
on hiottu jo
hyvän aikaa, ja
toimikuntalaiset
odottavat sormet
syyhyten niiden
toteuttamista.

SIK
K

Joonaksen keskittyminen herpaantuu täydellisesti kirjanpitämisestä. Hirveä määrä
ihmisiä tupsahtaa kiltikselle ja härväys, kaaos
ja pahuus. Ihmiset huutavat toisilleen kuin
mielipuolet. Pallomeripallot mainitaan ehkä
seitsemännen kerran. Joonaksen päätä särkee
ja miksi nämä ihmiset ovat täällä. Kvantti on
myös kokoontunut samaan huoneeseen imppaamaan vuosijuhlajormakunnan arvokasta
happea. TimC onneksi kerää joukkonsa opiskeluhuoneeseen. Koko fyysikkokillan raati jää
kuitenkin huoneeseen.
Keskustellaan Fyysikkomatrikkelin taitosta.
“Senhän nyt taittaa vaikka LaTeXilla!”, parahtaa Hemmo
“No ei vittu taita!”, korjaa Petteri välittömästi.
Hemmo inttää itsepäisesti: “Kyllä taittaa!”
Petteri koittaa perustella: “Kun ei siitä saa tulla ruma.”
“Hyvä tulee LaTeXilla.”, väittää Hemmo.
“Aapo vetää sua turpiin.”, tiivistää Petteri.
“Hyvä, sitten meillä onkin vapaaehtoinen! Noniin.” Hemmo päättää keskustelun.
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big bang – 2014

toukokuu 2014

Fyysikkokilta on yhteistyössä
Tekniikan akateemisten (TEK)
kanssa. Kaikille uusille opiskelijoille markkinoidaan TEK:n
jäsenyyttä, jaetaan jäseneksiliittymislomakkeet ja kannustetaan
liittymään. TEKiltä haetaan ja
saadaan sponsorirahaa erinäisiin
tapahtumiin.

TEK julkaisee uuden koulutuspoliittisen ohjelmansa, jossa
esittää lukukausimaksuja kaikille
opiskelijoille. Kotimaisten opiskelijoiden maksuton koulutus
turvattaisiin hieman EU-lainsäädäntöä kiertäen opintoseteleillä.

AYY (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta) julkaisee kannanottonsa,
jossa kyseenalaistaa lukukausimaksujen kannattavuuden ja
pyytää perusteluja. TEK vastaa
hieman ympäripyöreästi.

Kuva:
Folkert Gorter

Fyysikkokilta
moni tuntee, joku työttömyyskassan tai ammattiliiton lakimiespalvelut.
Itse päädyin osittain edellämainitun historian perusteella TEKin yliopistovaliokunnan
opiskelijaedustajaksi.
Valiokuntalaisen vuosi alkoikin
työelämävaliokuntien
risteilyllä, jolla oli juurikin
täsmälleen sellaista, kuin ammattijärjestöristeilyltä saattaisi
odottaakin. Tiukkoja kalvoesityksiä hallituksen pakkolaeista, aikuiskoulutustuen muutoksista ym, onneksi myös
keskustelua vaikkapa digitalisaatiosta yliopistoissa.
Yliopistovaliokunnan
toisessa kokouksessa ohjelmassa
oli kuulumisia yliopistoista ja
työmarkkinoilta: suunnilleen
joka tekniikan alalla toimivassa
yliopistossa on ollut, menossa tai tulossa YT-neuvottelut.
Paitsi että Oulussa aurinko
paistaa. Kuulemma Aallostakin oli soitettu liittoon tilanteis-

marraskuu 2014
Aallon teekkarikillat (FK mukaanlukien) julkaisevat oman kannanottonsa. TEK copypastettaa
saman vastauksen kuin AYY:lle.

helmikuu 2015

huhtikuu 2015

Pettyneenä TEKin neuvottelukyvyttömyyteen ja keskusteluhaluttomuuteen FK ensimmäisenä kiltana eroaa muodollisesti TEKistä
ja lopettaa TEK-yhteistyön.

maaliskuu 2016

TEKin ylin päättävä elin eli valtuusto päättää opiskelijaedustajien aloitteesta poistaa kirjauksen lukukausimaksuista

Killan vuosikokous päättää
palata yhteistyöhön TEKin
kanssa. Ammattijärjestövastaavan toimenkuvaan kuuluu myös
laajempi työelämävaikuttaminen.

&
ELSA MANNILA

Oletteko TEKin jäsen? Aika
moni tämänkin lehden lukijoista on, kiitos ikiaikaisen
perinteen, jonka mukaan
TEK-yhdyshenkilö jakaa fukseille ensimmäisenä päivänä
liittymislapun. TEK-yhdyshenkilöllä onkin ollut maine leppoisana eläkevirkana, jossa
kärjistettynä pääsee juomaan
kaljaa muiden kiltojen TEK-yhdyshenkilöiden kanssa sitä
vastaan, että näyttää muutaman kalvon pari kertaa vuodessa. Teekkarin työkirjankin
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kesäkuu 2014

sa, joissa irtisanottu henkilö
on kuitenkin ollut pitämässä
koko kevään kestävää kurssia… Kyseessä on siis se paikka ammattiliitossamme, jossa
läpikäydään ihan vaikkapa
työehtosopimuksiamme (jos
joku fyysikko joskus vaikka
päätyisi töihin yliopistolle),
joten
kilpailukykysopimusta käytiin ihan syystäkin läpi.
Kevään aikana keskusteluissa
tulee olemaan esillä ainakin
diplomitöiden palkallisuus –
kuulemma monessa Aallon
verrokkiyliopistossa ei makseta rahaa asioista, joista saa
noppia.
Yhteiskuntasopimus on ollut
viime aikoina esillä uutisissa,
mutta keskusjärjestöjen neuvottelupöydät tuntuvat silti
kovin kaukaisilta. Ihme kyllä
ammattijärjestöjen
sisäinen
demokratia tuntuu toimivan
ja näin valiokuntalaisena saa
hämmästyttävän paljon tietoa. Tosin uskon kyllä, että

nuo organisaatiokaaviohirvitykset onkin rakennettu suojautumaan
kommunistien
vallankaappaukselta. Vaikka
TEKissä opiskelijajäsenillä ei
ole äänioikeutta, opiskelijoilla on melko laaja edustus oikeastaan joka toimielimessä
mandaattipaikkojen
kautta.
Tiedonkulku taitaa kuitenkin
katketa rivijäsenen ja valiokuntalaisen välillä, eikä tällaisessa lehtijutussakaan ole kovin helppo avata tarkemmin.
Mutta: kysykää, niin teille vastataan!
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