S = 1 + (−1 + 1)
   +(−1 + 1) + · · · = 1
=0
S = (1 − 1) +(1 −
1) + · · · = 0
  
=0
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0.
hyvinvoinnista...
.................
..............

familiar to many people. But
e. Kvantti had a chat with
e restaurant Alvari.

Yunus. Could you first

n of a cocoa farmer.
w up in the country
school in the city
amily. I didn’t think
e cold, you know.
se it’s English. That
as in Vienna at the
ted in Europe. All
So when I come
eally beautiful. So
s I decided now I
started looking for

2

they didn’t want
nish, when

.................

.................
Induktiotodistus.
..............
Oletetaan että on
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Kirjoitan tätä pääkirjoitusta sen jälkeen, kun olen siivonnut koko asuntoni, tiskannut, vienyt roskat, palauttanut pullot ja käynyt kiltiksellä kahvilla,
vaikka on sunnuntai. Joka paikasta olen etsinyt inspiraatiota, sitä pientä paloa, jonka voisin hönkiä liekkiin syöksemään sivukaupalla tekstiä ilman, että
tarvitsee edes ajatella. Sitä pientä ideoiden hiilikikkaretta, josta voi kiillottaa
laatujutun minimaalisella vaivalla. Mistään en kuitenkaan ole sitä löytänyt.
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lauttamisesta aiheutuva euforia on yllättävän suuri ottaen huomioon, miten

I have been working here now 13 years. Most of students who come ten years [later], they
vaikea on saada itsensä aloittamaan niiden tekeminen. Kannattaa kokeilla.
say “Whoa you still here! You are great” and that thing gives me more power because they
are also nice people. Yes and one moment one girl, she had been coming here and working
Motivaatiota ja menestystä tulevaan vuoteen,
here in school, you know, every day, I get to say thank you, hey have a nice day, sister go
Ari Viitala
and this. So four years she finished she come to me and said: “Today rasta-man I have finished so kiitos, kiitos” and “now I have to go and start looking for a job”. It was seven years
Ari Viitala (päätoimittaja)
from that. I was really appreciate that.
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I have also children, I have three children know. I have fourteen year old boy. He is growing
Joonas Kivi
up and I say in Africa we have like… If you treat somebody so nice, another one will treat
Teemu Mäki
you nice some day. Sometimes I talk them too much and say don’t be like me or us in the
Tuomas Lebedeff
kitchen because it’s a stress job, really really stress, until I became a master. When I stand
Tommi Summanen
there, I forget everything [else].

28

O

You are well known to be a very positive person. What is your secret?

S

So, now I say I’m master, I have learned all the tricks. I just stand there, talk to them and
make friends to customers. Yes, make good friends with them because when they don’t
come, we must go home. Yes.
Fuksi-Kvantti-Loikka 		

TO

TO

Painos: 140 kpl			

I feel bad if somebody comes to put the plate and go and I don’t see it. I feel bad too, if the
person would think, why didn’t he say anything to me today. Joo, so anytime I see people
coming and putting plate, I say “Kiitos!”, “Hyvää viikonloppua, kiitos!”, joo. Yes, I just check
them put in the plate, then I say it to them. But if I see your face, somebody I know, I’ll say
“Hei, veli, have a nice weekend! Try to rest”. You know, something like this.

Joonas Kivi
Elsa Mannila
Lari Koponen
Hannu Pantsar
Sami Jouttijärvi
Olli Halminen
Mikko Karjalainen
Tommi Summanen
Riina Jokiranta
Markus Mattila
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Pari sanaa
hyvinvoinnista...
M

iten sulla menee? SCIssä järjestetyn AllWell-kyselyn tulokset tulivat toukokuussa,
ja niitä ruoditaan uusimmassa Kvantissa
tarkemmin. Itseäni kiinnosti luonnollisesti kaikkein
eniten tieto meidän kiltaan liitettävien pääaineiden
opiskelijoiden hyvinvoinnista, ja tulosten lukeminen oli paitsi ajatuksia herättävää, myös hieman
harmistuttavaa. Viimeisen suuremman hyvinvointikyselyn tuloksista puhuttiin laajasti killassa
vuonna 2013 ja niiden kautta saatuihin viesteihin
koetettiin reagoida niin killan kuin koulun suunnalta. Tämän kevään hieman suppeamman kyselyn
tulosten perusteella vaikuttaa kuitenkin edelleen
siltä, että TFM-opiskelijoilla on edelleen vaikeuksia
selvitä heidän opiskeluihinsa liittyvästä henkisestä painolastista. En tässä,
tai
mah-

dollisissa tulevissa aiheeseen liittyvissä kirjoituksissani halua alkaa vertailla yksittäisiä pääaineita
ja niiden opiskelijoita keskenään, vaan herättää
jokaista lukijaa pohtimaan, miksi henkinen hyvinvointi tuntuu olevan kipukohta juuri meidän
koulutusohjelmamme opiskelijoiden keskuudessa
ja miten näihin ongelmiin voisi ehkä alkaa vaikuttamaan.
Uskaltaisin veikata, että suuri osa kiltalaisista on
useamman kerran vääntänyt laskuharjoituksia kotonaan aamuyön pikkutunneille asti ja joutunut
toisinaan menemään pettyneenä ja turhautuneena nukkumaan, kun pitkään jatkunut pään seinään
hakkaaminen ei ole tuottanut toivottua tulosta.
Toisinaan yöunia on venytetty, jotta omaa projektityötä on saatu hiottua aivan viimeisen päälle
upeaksi, jotta korkeat pisteet on taattu. Seuraavan päivän luennoilla ja laskuharjoituksissa

ajatus ei sitten kuljekaan huonosti nukutun yön jälkeen, eikä uusien tehtävien tekemisestä tahdo tulla
mitään. Luentomonisteita lukiessa tuntuu siltä,
että saman sanan on lukenut kymmeneen kertaan,
eivätkä pitkät kaavat tai luonnonlait tunnu lainkaan
järkeviltä. Tällaista kierrettä saattaa jatkua useamman päivän, pahimmassa tapauksessa viikkoja tai
jopa kuukausia. Laskuharjoitusten tekemisestä
saatava oppi ja mahdolliset kurssin läpäisemistä
helpottavat pisteet kuitenkin tuntuvat toisinaan
niin tärkeiltä, että omaa kroppaa ja mieltä pusketaan ylettömän paljon mukavuusalueen ulkopuolelle
ajattelematta lainkaan miten tällaisesta kierteestä
aiheutuu hallaa tulevaa oppimista silmällä pitäen.
Toisaalta samalla saattaa ajatella, että
työmäärän tuntuukin olla raskas, onhan
TFM yksi Suomen haastavimpia
yliopistotasoisia koulutusohjelmia. Mutta voiko omaa henkistä
kuormittuneisuutta
pitää
koulutusohjelman
mukanaan
tuomana
välttämättömyytenä?

Se on kuitenkin erittäin vaarallinen ei vain opiskeluajan kannalta, vaan tulevaisuuden työelämää
ajatellen. Se opettaa vääränlaiseen asioiden priorisointiin ja tapaan tehdä töitä oman itsensä
kustannuksella, minkä seurauksena opiskeluaikoina
kohdatut henkiset ongelmat saattavat uusiutua
myöhemmin elämänuraa tehdessä. Opiskeluaikana
huonot oppimiskokemukset ja stressaava arki nakertavat motivaatiota suoriutua omasta tutkinnosta, ja estävät ehkä elämän parhaasta ajasta nauttimisen täysin rinnoin. Pieni stressi saa ihmisen
joissain tapauksissa ylittämään itsensä, mutta itse
olen nähnyt sen turhan usein aiheuttavan henkistä
musertumista ja kyynistymistä.
Täältä kesälaitumilta olen pitänyt kirjoitukseni motiivina toivoa siitä,
että se saavuttaa laajemmin
koko
opiskelijayhteisömme
ja toimii jonkinlaisena keskustelunavaajana. Useilla
TFM-opiskelijoilla on ollut
jonkinlaisia
ongelmia
opiskelujen suhteen ja
me tunnemme oman
koulutusohjelmamme
ja
siihen
liittyvät
vaikeudet
parhaiten. Hyvinvointiin liittyvistä
ongelmista
tulee keskustella ja
niiden käsittelyä ei
saa pelätä tai väheksyä. Henkilökohtaisella
tasolla se, että myöntää
omat rajansa ja tulleensa
joskus pettyneeksi koulutusohjelmaan tai omaan
suoritukseensa ei ole häpeällistä, vaan siitä pitää pystyä
oppimaan ja parhaassa
tapauksessa myös opettamaan
muita. Aina ei pidä
eikä tarvitse jaksaa
yksin ja omat rajat tulee myöntää ennen niiden
rikkoutumista. Jos sinulle tarjotaan apua tai vointiasi kysytään, mieti tosissasi kaksi kertaa ennen
kuin vastaat “kyllä mä pärjään”. Olkaa rohkeita ja
rehellisiä niin itsellenne kuin toisillekin hyvinvointiin
liittyvistä asioista.

Jos sinulle
tarjotaan apua
tai vointiasi kysytään, mieti tosissasi kaksi kertaa ennen kuin
vastaat “kyllä
mä pärjään”.

Samalla kun oman
vuorokauden tunteja
aletaan enenevässä
määrin
ohjata
opiskeluun liittyviin
velvoitteisiin, alkaa
kuin huomaamattaan karsia muihin pikkuasioihin liittyvästä
ajasta. Kodin siivous
saattaa jäädä taka-alalle, lenkillä ei käydäkään
enää kolmesti viikolla ja
ruokailukin saattaa mennä
erittäin epäsäännölliseksi ja
pikaruokia suosivaksi. Asioiden
poisjättäminen perusarjesta aiheuttaa
stressiä ja aikataulujen sekaantumista, oma
fyysinen kunto laskee, väsymys ja turhautuminen jokapäiväistä elämää ja opiskelua kohtaan
alkaa kerääntyä. Jossain vaiheessa voidaan lopulta
epäillä omia kykyjä tutkinnosta suoritutumiseen,
tunnetaan suurta epäonnistumisen tunnetta ja
koetaan kunnollinen burnout, josta itsensä kokoon
kerääminen voi viedä huomattavankin pitkään.
Olisiko tällaisen kierteen syntymisen voinut estää?

Yllä kuvatun kaltainen tapahtumaketju on erittäin
mahdollinen kelle tahansa opiskelijalle ja koen itsekin käyneeni sen jollain asteella läpi kertaalleen.

Mutta ennen kaikkea juuri nyt muistakaa levätä ja
nauttia kesästä täysin rinnoin, jotta voitte palata
uuteen lukuvuoteen täynnä uutta virtaa! Hauskaa
kesää ja kiitos alkuvuodesta 2017 Fyysikkokilta!

Leo,
puheenjohtajanne Japanista

syväsuuntautunut oppiminen
organisoitunut opiskelu

e

pintasuuntautunut oppiminen
opetuksen kiinnostavuus
opetuksen linjakkuus
palaute opettajilta
tuki opiskelukavereilta
itseluottamus opiskelijana
sitoutuminen opintoihin
opiskelun välttely
myötätunto itseä kohtaan

leisesti
kyselystä y

Tänä keväänä erityisen
puhuttanut yliopiston hanke
on ollut hyvinvointikysely
AllWell?, jonka tehtävänä
oli kartoittaa opiskelijoiden
opintoihin liittyvää jaksamista.
Tutkimuksen tulokset ovat nyt
tulleet julki, ja niitä on puitu
suurella pieteetillä erinäisissä
yliopiston hallintoelimissä.
Aion tässä artikkelissa kertoa
Kvantin lukijoille hieman
siitä, kuinka fyysikot kyselyn
mukaan voivat.

Kysymykset lähetettiin toisen vuoden kandidaattitutkinnon sekä ensimmäisen vuoden
maisteritutkinnon opiskelijoille. Aalto-tasolla
kyselyyn vastasi 34 % sen saaneista kandeista
ja 26 % maistereista. TFM-hakukohteen opiskelijat suoriutuivat tällä saralla paremmin,
sillä kandeista 60 % ja sekä fysiikan että matematiikan maisteriohjelmista 32% vaivautuvat
vastaamaan kysymyskavalkadiin. Yleisesti
ottaen kyselyyn vastasivat innokkaimmin
hyvin opinnoista suoriutuneet, naiset sekä
ulkomaalaiset, mutta tarkempia taustatietoja
vastanneista fyysikoista ei ole tiedossa - todennäköisesti kaikkien suureksi iloksi.

Käytätkä paljon aikaa ja vaivaa opiskeluun? Pyritkä olemaan järjestelmällinen ja systemaattinen opiskelija?
Onko tavoitteesi vain muistaa asiat ulkoa tenttiä varten? Suuntautuu huomiosi enemmän yksityiskohtiin kuin
kokonaisuuksiin?
Koetko oppiaineesi kurssit kiinnostaviksi? Opetetaanko sinusta oppiaineessasi mielekkäitä asioita?
Tiedätkä mitä kursseilla tulisi oppia? Opetetaanko teille näitä keskeisiä asioita vai jotain ihan muuta?
Saatko sinä riittävästi palautetta? Auttaako palaute sinua ymmärtämään vaikeita asioista ja kehittämään omia
opiskelutapoja?
Saatko tukea opiskelukavereilta? Ratkotko ongelmia ryhmässä?
Ajatteletko, että pärjäät hyvin tiukassakin paikassa? Uskotko, että opit kyllä vaikeatkin asiat kunhan näet vaivaa?
Onko opinnoillasi selkeä suunta? Ovatko opintosi jääneet roikkumaan?
Jätätkö usein kurssin kesken, jos se vaikuttaa liian vaikealta? Vältteletkä tilanteita, joissa voit vaikuttaa
tyhmältä tai nolata itsesi?
Uskotko, että itsesi kritisoiminen auttaa sinua parempiin suorituksiin? Moititko ankarasti itseäsi, jos
epäonnistut jossakin asiassa?

ankaruus itseä kohtaaan

Teetkö paljon täitä opintojesi eteen, mutta koet usein, että voisit tehdä enemmänkin? Käytätkä paljon aikaa tehtävien
viimeistelyyn, mutta et kuitenkaan ole aivan tyytyväinen lopputulokseen?

tunteiden tukahduttaminen

Pyritkö välttämään tilanteita, joissa herää epävarmuuden, pelon tai häpeän tunteita? Yritätkö sivuuttaa ikävät tunteet
tai ainakin pitää ne piilossa muilta?

uupumusriski :
stressaantuminenja alentunut
motivaatio

Fyysikoiden hyvinvointi vaakalaudalla

Onko tavoitteesi opiskelussa ymmärtää syvällisesti opiskeltavat asiat? Pyritkö yhdistämään opiskeltavat asiat mielekkääksi omakohtaiseksi kokonaisuudeksi?

Onko sinulla uupumusta ja väsymystä, jota tavanomainen lepo ei helpota? Eikä opiskelu tunnu enää merkitykselliseltä ja mielekkäältä?

Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan vastaajan
opiskeluhyvinvointia ja -kyvykkyyttä. Näihin
asioihin vaikuttavat opiskelijan opiskelukyvyt, opetuksen laatu, opiskeluympäristö sekä
henkilön itsensä voimavarat ja hyvinvointi.
Nämä neljä osa-aluetta on jaoteltu omiin tekijöihinsä, joita sitten erinäisten kysymysten
avulla on tutkimuksessa pyritty mittaamaan.
Artikkelin
taulukoihin
on
koottu TFM-opiskelijoiden vastauksia.
Vertailukohtana toimivat kaikkien aaltolaisten vastaukset. Koska useat käytetyt termit ovat varsin epäselviä, on yllä annettu
esimerkkejä kysymyksistä, jotka kartoittavaisivat opiskelijan kyvykkyyttä kussakin
opiskeluhyvinvoinnin osa-alueessa. Näitä
kysymyksiä ei tosin ole käytetty oikeassa kyselyssä. Kyselyn tulokset ovat asteikolla 1 - 4,
jossa 1 on “Olen vahvasti samaa mieltä.” ja 4
on “Olen vahvasti eri mieltä.”
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Nuorimmat opiskelijamme ovat hyvin sitoutuneita opintoihinsa. He tietävät, mitä kursseilla tehdään, ja he pitävät opetusta kiinnostavana. He saavat tarvittaessa palautetta
opettajilta ja paljon tukea muilta opiskelijoilta. Valitettavasti monet ovat stressaantuneita
ja itsekriittisiä, mutta omia tunteita osataan
kuitenkin käsitellä ja ilmaista. Kaiken kaikkiaan asiat ovat monella vielä kandivaiheessa
varsin hyvin. Tästä huolimatta nuorempien
opiskelijoiden stressinhallintakykyä olisi syytä jo tässä opiskeluvaiheessaan parantaa, ettei
uupumus pääsisi kasvamaan liian suureksi
tulevaisuudessa.
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eivätkä useat heistä sitoudu opintoihinsa.
Vaikka aina ei ole tarkoituksenmukaista osata
ja ymmärtää kaikkea, ei todellista asiantuntijuutta voi kehittää menemällä jatkuvasti sieltä,
mistä aita on matalin.
Vuoden 2013 SCIn sisäiseen lievästi
samankaltaiseen hyvinvointikyselyyn opiskelijoidemme tilanne ei ole olennaisesti parantunut, vaikka koulutusohjelmia on sen jälkeen
uudistettu urakalla. Kohonneen ja selvästi
kohonneen opiskelu-uupumusriskin omaavia
oli yhteensä noin 27 prosenttia koulutusohjelmamme maisteriopiskelijoista, kun taas tämänhetkisen tutkimuksen mukaan 26 prosenttia kaikista fyysikoista, matemaatikoista sekä
systisläisistä tarvitsevat apua uupumukseen.
Tutkimukset eivät ole täysin vertailukelpoisia,
ja esimerkiksi tarkempaa näkemystä siihen
kuka neljä vuotta sitten voi pahoin ei ole saatavissa. Luvut kuitenkin antavat ainakin hieman
osviittaa siitä kuinka vähän opiskelijoidemme hyvinvoinnin eteen on oikeasti tehty tänä
aikana.
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Tutkimuksen mielenkiintoisin anti löytyy kuitenkin maisteriohjelmiemme opiskelijoiden tuloksista. Kyselyn mukaan fyysikoiden ja matemaatikkojen opiskeluhyvinvoinnit poikkeavat
toisistaan merkittävästi. Kummallakin ryhmällä on vahvuutensa ja heikkoutensa, joskin fysiikan pääaineopiskelijoiden hyvinvointi näyttää
olevan enemmän vaakalaudalla.
Fysiikan maisteriopiskelijat haluavat ymmärtää opiskelemansa asiat kunnolla.
Hekin tietävät, mitä kursseilla kuuluu tehdä, ja
saavat mielestään tarpeeksi palautetta opettajilta ja tukea kanssaopiskelijoilta. He luottavat
itseensä oppijoina ja ovat hyvin sitoutuneita
opintoihinsa, mutta tästä huolimatta viidesosa
vastanneista ei pidä opiskelukohdettaan kiinnostavana. Fyysikot on myötätuntoa itseään
ja jaksamistaan kohtaan, mutta he kuitenkin
vaativat itseltään hyvin paljon, tukahduttavat
omia tuntemuksiaan ja välttelevät haastavampia tehtäviä.
Huolestuttavin löydös koko tässä
tutkimuksessa on kuitenkin se, että fysiikan
maisteriopiskelijoiden uupumisriski on suuri
jopa koko Aallon tasolla. Yli 44 prosenttia fyysikoista ovat burnoutin partaalla, verrattuna
yliopiston laajuiseen suhteellisen suureen 18
prosenttiin. Lähes puolet fysiikkaa opiskelevista kaipaa tulosten perusteella apua stressiin ja
itsekriittisyyteen.
Matemaatikot ja systeemitietelijät
ovat kyselyn mukaan varsin erilaisia kuin fyysikot. Mieltäylentävästi heidän uupumusriski
on varsin pieni, vain 11 prosenttia eikä heillä
ole myöskään samanlaista ongelmaa itsekriittisyyden kanssa kuin fyysikoilla. Tosin matemaatikot ja systisläisetkin saattavat vältellä uupumuksensa ilmaisua. He luottavat itseensä ja
kykyihinsä opiskelijoina. He eivät koe saavansa
tarpeeksi palautetta opettajilta mutta saavat
kiitettävästi tukea ystäviltään. Matemaatikot ja
systisläiset tietävät, mitä heiltä kursseilla vaaditaan ja kenenkään vastanneen mielestä opetus
ei ole epäkiinnostavaa. Tästä huolimatta monet saattavat vältellä vaikeammalta vaikuttavia
tehtäviä.
Matemaatikkojen ja systeemitieteilijöiden suurin ongelma näyttäisi olevan vääränlainen lähestyminen opintoihin. Heillä on
vaikeuksia ymmärtää syvällisesti oppimansa,

AllWell? on projekti joka kestää aina vuoteen 2020 asti. Näinä
tulevana kolmena vuotena Aalto aikoo hankkeen avulla vähentää keskeyttävien määrää, parantaa opiskelijoiden suoritustahtia sekä luoda välittävän ja rohkaisevan ilmapiirin
yliopistolle. Kyselyn perusteella on siis tarkoitus tehdä jotain
perustavanlaatuisia muutoksia koko koulun laajuisesti. Jääkin
kysymykseksi mitä nämä konkreettiset teot tulevat oikeastaan
olemaan, sillä edes yliopiston hallintoelimissä ei niistä ole tarkemmin kuultu.
Lopuksi voitaisiin sanoa, että myös yksi hyvinvointikyselyn
tarkoituksista on hyvinvoinnin lisääminen kannustamalla
opiskelijoita avautumaan ja juttelemaan omista opintoihin
liittyvistä ongelmistaan. Jos siis huomaat stressinkaltaisia
tuntemuksia itsessäsi tai tunnet, ettei opiskelu ole enää motivoivaa, älä epäröi jutella kavereillesi jaksamisen puutteestasi.
Jos tämä taas ei tunnu luonnolliselta avautumiskanavalta, yliopiston psykologipalvelut ovat käytettävissäsi. Kumman tien
valitsetkaan, muista, ettei avun hakeminen ole koskaan väärin
tai häpeällistä.
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voisi tuoda yliopistolle toista
miljoonaa euroa lisää rahaa.

Kesän ja syksyn aikana korkeakouluissa järjestettiin
erinäisiä työpajoja ongelman ratkaisuun paikallisella tasolla. Myös AYYltä ja opiskelijoilta
pyydettiin ehdotuksia opintojen sujuvoittamiseksi.
Keskusteluissa käytiin läpi yksittäisiä
pieniä puroja, mutta
myös opiskelijoiden
suora palkitseminen
nostettiin pöydälle mahdollisesti tehokkaimpana
yksittäisenä ratkaisuna.
AYYn puolella painotettiin
opiskeluja hidastavien ongelmien ratkaisemista
helppojen “peliliikkeiden” sijaan. Sähkötekniikan
korkeakoulu ilmoitti alkuvuodesta aloittavansa 500
euron stipendien jakamisen yli 60 opintopistettä
lukuvuodessa suorittaville opiskelijoille.
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Rahaa jakavat sedät herättävät luontaista epäilystä myös lafkojen käytävillä, mutta OKM:n rahoitusmallissa ja stipendijärjestelmässä voi nähdä
paljon positiivista myös asioiden suuressa järjestyksessä. Mikäli stipendien jako kannustaa
ihmisiä suunnittelemaan ja käymään opintonsa aavistuksen kovempaan tahtiin, korkeakoulujen rahoitus voi lisääntyä sadoilla
tuhansilla euroilla jo muutaman kymmenen
ylimääräisen 55 op -suorituksen seurauksena.
Tämä on opiskelijoiden edun mukaista erityisesti
siinä tapauksessa, että saatavat “voitot” käytetään
opetuksen kehittämiseen korkeakoulun ja laitosten tasolla. Inton stipenditiedotteessakin korostetaan muita opintojen sujuvoittamiseen tähtääviä
hankkeita heti ensimmäisessä kappaleessa.
Noppien rahallinen merkitys on johtanut viime vuosina myös opintosuoritusten systemaattiseen seurantaan. Myönnettyjen stipendien
määristä voi yrittää päätellä yksittäisten vuosikurssien ja koulutusohjelmien tilannetta, mutta
noppakertymiä on seurattu opintopalveluissa jo
pitkään erityisesti heikommin suoriutuvien opiskelijoiden osalta. Stipendijärjestelmä itsessään ei
siis automaattisesti tuota erityisen hyödyllistä tai
uudenlaista dataa ohjelmien kehittämiseen.

Jutussa käytettiin
henkilökohtaisten keskustelujen ja epämääräisistä
lähteistä kumuloituneen
koulutuspoliittisen
asiantuntemuksen lisäksi
seuraavia lähteitä (kaikki
linkit tarkastettu 2.8.2017):

AYYn keväisen kannanoton kritiikki osuu stipendijärjestelmän ilmeisimpään heikkouteen: rahan
jakaminen opiskelijoille ei suoraan ratkaise mitään
opintojen edistymiseen liittyviä ongelmia. Näistä
merkittävimpiä ovat AYYn erään blogipostauksen
mukaan erilaiset terveysongelmat (erityisesti mielenterveyden osalta), sosiaaliset ongelmat opintoihin
sitoutumisessa, oppimisvaikeuksien huomaaminen,
taloudelliset haasteet, ajanhallinta- ja opiskelutaitojen
heikkoudet sekä ongelmat opetuksessa ja ohjelmien
suunnittelussa. Vuoden 2015 aikana yli 55 noppaa
suoritti noin 450 opiskelijaa, eli stipendejä pitäisi jakaa nykyisilläkin luvuilla noin 200 000 € vuodessa.
Tällaisen potin voisi kenties allokoida muuhunkin
opetusta ja opintojen etenemistä tukevaan käyttöön,
kuten esimerkiksi ylimääräisiin assareihin suurille kursseille. Tämä lienee myös OKM:n ensisijainen
tavoite, vaikka tällaiseen kannustamiseen olisi todennäköisesti parempiakin mittareita kuin 55 op suorittavien määrät.
OKM:n rahoitusmalli on myös pelimekaaniselta luonteeltaan nollasummapeli: 55op-suoritusten perusteella yliopistoille jaettava summa ei
kasva, vaikka suoritusten määrä yliopistoissa kasvaisi.
Tilanne palaa siis alkuperäiseen asetelmaan viimeistään siinä vaiheessa, kun muissakin yliopistoissa
otetaan vastaavanlaiset stipendijärjestelmät käyttöön
(SCI ja ELEC eivät tiettävästi ole ensimmäisiä stipendejä jakavia korkeakouluja Suomessa). Pitemmän
päälle olisi siis kannattavampaa kohdentaa resursseja
konkreettisten ongelmien ratkaisemiseen “pikavoittojen” havittelun sijaan. Pääkaupunkiseudulla tekniikan
korkeakoulujen on joka tapauksessa vaikea menestyä
tässä pelissä, sillä töissä käyminen opintojen ohella on
yleensä järkevää ja kannattavaa, ja siten myös yleistä.

Johtopäätös

Stipendijärjestelmään liittyy OKM:n rahoitusmallin
kannalta sinänsä järkeviä perusteita, ja korkeakoulu
tekee todennäköisesti jonkin verran voittoa järjestelmän vakiinnuttua. Järjestelyn kannattavuus saattaa
kuitenkin romahtaa äkillisesti, joten ainoa kestävä
ratkaisu on käyttää “pikavoitot” mahdollisimman
suurilta osin opintopolun todellisten kompastuskivien poistamiseen yhteistyössä opintopalveluiden ja
opiskelijoiden kanssa.

Inton tiedote SCIn opintostipendien käyttöönotosta
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=24333361
AYYn kannanotto ELECin stipendien käyttöönottoon
https://ayy.fi/blog/2017/03/09/ayy-opintojen-sujuvuus-ei-parane-stipendeilla/
AYYn blogipostaus opintojen sujuvuusongelmista https://ayy.fi/blogi/2017/03/09/opintotahdin-muutos-vaatii-kulttuurinmuutosta/
Analytiikkaa eri yliopistojen 55op-suorituksista Op
etushallinnon tilastopalvelusta
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=%2Ffi-fi%2FRaportit%2FYliopistokoulutus+-+v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n+55+op+suorittaneet+uusi+-+yo.xlsb
OKM:n tiedote yliopistojen rahoitusmallin uudistuksesta
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yliopistojen-rahoitusmalli-uudistuu

laa

Intosta löytyvän artikkelin mukaan stipendejä
voi hakea elokuusta alkaen erikseen julkaistavien
ohjeiden mukaisesti. Lukuvuoden raja kulkee
heinäkuun lopussa kuten Kelan opintotukijärjestelmässäkin, ja tutkintoon menevät 45 noppaa
voivat jakautua sekä maisteri- että kandivaiheeseen, mutta vain jos on kuluneen vuoden aikana
valmistunut kandiksi. Stipendijärjestelmä ei siis
kannusta opiskelemaan maisterikursseja ennen
kuin kandiksi valmistuminen siintää horisontissa.
Kuluneena vuonna 60 noppaa tahkonneet voivat siis taputtaa itseään olalle ja hakea stipendiä muitta mutkitta, mutta hätä ei ole tämän
näköinen, vaikka jokunen noppa jäisikin uupumaan. Erinäisiä “helppoja noppien” lähteitä löytyy sieltä täältä erityisesti verkko- ja kesäkurssien
muodossa. Erityisen härskit ratkaisut jätetään
harjoitustehtäväksi lukijalle.
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“Kiitos ja hyvää
päivää!”
The name Zegina Yunus is not familiar to many people. But
his voice and his appearance are. Kvantti had a chat with
the legendary dishwasher of the restaurant Alvari.
Hey! It’s a pleasure to meet you, Mr. Yunus. Could you first
tell us a little about yourself?
I am from Ghana and I have been a son of a cocoa farmer.
My father was a cocoa farmer. So I grow up in the country
until I was eighteen. Then I go to high school in the city
Accra where I stayed with friends and family. I didn’t think
of coming to Scandinavia because of the cold, you know.
So I wanted to go to USA or UK because it’s English. That
things did work out well. My brother was in Vienna at the
time, so from there I started get interested in Europe. All
my life I have lived in the Arab world. So when I come
here, I come to see Finland and it was really beautiful. So
I find wife, that’s who I marry and that’s I decided now I
guess I stay here. I have one son, then I started looking for
job.”
So when I went to this [facility]. Before they didn’t want
to take me. My wife, because she is Finnish, when
she called them, because of my English, my language you know.
So they finally say now,
because you have Finnish wife, maybe...
something like
that. Then I go
interview.

I remember that day woman was telling me, we never take any person that doesn’t speak
Finnish. You are the only one we try and see.
In Ghana we don’t have machines like this, we use the hand. And men are not allowed in
the kitchen. Especially I grow up in a muslim family, we are not allowed to cook. Men are
not allowed to go to kitchen. “
How long have you worked here?
I have been working here now 13 years. Most of students who come ten years [later], they
say “Whoa you still here! You are great” and that thing gives me more power because they
are also nice people. Yes and one moment one girl, she had been coming here and working
here in school, you know, every day, I get to say thank you, hey have a nice day, sister go
and this. So four years she finished she come to me and said: “Today rasta-man I have finished so kiitos, kiitos” and “now I have to go and start looking for a job”. It was seven years
from that. I was really appreciate that.
I have also children, I have three children know. I have fourteen year old boy. He is growing
up and I say in Africa we have like… If you treat somebody so nice, another one will treat
you nice some day. Sometimes I talk them too much and say don’t be like me or us in the
kitchen because it’s a stress job, really really stress, until I became a master. When I stand
there, I forget everything [else].
You are well known to be a very positive person. What is your secret?
So, now I say I’m master, I have learned all the tricks. I just stand there, talk to them and
make friends to customers. Yes, make good friends with them because when they don’t
come, we must go home. Yes.
I feel bad if somebody comes to put the plate and go and I don’t see it. I feel bad too, if the
person would think, why didn’t he say anything to me today. Joo, so anytime I see people
coming and putting plate, I say “Kiitos!”, “Hyvää viikonloppua, kiitos!”, joo. Yes, I just check
them put in the plate, then I say it to them. But if I see your face, somebody I know, I’ll say
“Hei, veli, have a nice weekend! Try to rest”. You know, something like this.
I want somebody to be happy. Because I have been in the this music thing, when we go to
sing, we see sometimes that… People don’t check off… I mean, your beauty or anything,
they check what’s coming out of your tongue. You know, what you say to them. What is
going to straight in them. You know, what you react to them. When we laugh to a mirror,
the mirror laugh back to you, you know.
What is the best part of your job?
The best part is when I get the money. When the students are going holidays, I feel sad
too. When I’m home holidays, I feel I miss the students. Yes, sometimes I feel like that. It
became to me like addicted. Joo, if I see people coming I’m happy.

Do you have any hobbies?
If I am lazy man, I go home and don’t do anything. I just stay home and watch movies. I like
movies very well and don’t go out. After here, I am very anti-social. I stay by myself with my
wife. And she is also like that. The two of us just stay home.
You always wear headphones. Can you tell something about them?
Headphones help me also keep the sound from the plates. It cancels the noise. So the bang
bang bang - I don’t hear.
What kind of music do you listen to?
It’s reggae. I play Bob Marley. When Bob Marley died, I was say like ten years. And growing
up with my big brothers, they always played Bob Marley and the reggae themes. That’s what I
listen to.
Do you have any special memories from your career that you would like to share with us?
I always remember the first people I met here, the first boss. The first boss, her name was Aila
Komu.
I remember that Aila Komu had to call my wife and ask her, is your husband like this and this
before she let me [to work]. And anything that happened here, because I don’t talk Finnish,
they call my wife and she translate to me. I really miss this. Because they were positive people.
And this Finnish people are good, they go straight. You go straight. I remember the boss who
said if you are going to work at thirty, you have to go like twenty minutes down. So exactly at
thirty you have to be on your post. And like there [I learn ] like that. I’m never late! I’m never
late. If I’m late I have to call them and let them know. I’m never late. I never miss.
And what makes me even more happy is that I realize that the current boss, this boss, Hannele. She even give me more power. Because she keeps coming and saying these people, they
like you so much. And she talks nice, she’s very kind, you know. And the another one, there’s
an another higher boss. When we went to a higher meeting, in the whole Helsinki in the
room, she was telling people that this Yunus Zegina, everybody stand up and clap for him,
because he knows how to welcome customers, he’s very nice saying to them thank you very
much. That one really gave me more, more power. Yes, I realize that Ahh, I’m making people
happy. It has become to be the best that has happened, because she told the whole room to
clap for him and I was given a very big applaud. And then recently I was given award as the
best worker.

kitchen work is the worst, because the money is not enough. No, the money is not enough.
From the bosses to we, we don’t get much.
In the places I have been I see some people, then they .. when the money day is up, you can
see that hey this guy, there’s something in his pocket, you know. At least he is like ”Hey, my
guy!”.
Yeah, but I can see that even the money they get, they’re still not happy. And then I realize that
in this life, it’s not now… I always tell… that now I don’t want to die. I want to live. And I don’t
need much money. I just want to live to see the future, how it turns out and see my children
growing up in Finland. So life is not about money at all, no, no, no! It’s not about the money,
because I had a lot of money and I didn’t know what to do with it, it’s finished. And now I can
see that I feel pain sometimes then stand off like this.
At this age I don’t want to go into stress. Joo, so I have permanent work, I get to do this
job until this place is closed. When they close Alvari, I bow them and say: “Thank you very
much….” [All laughing] . But if they don’t close Alvari, I am here till pension. Yes that’s the
secret.

Finally, what do want to say to our readers?

So thank you to all of you and we hope you to keep coming, you know. Because without you
we are out! Joo, you know, without you guys our job is finished. Especially me, I can’t work
anywhere. If this place is closed, that’s it. I will go and study something else.

I don’t know what they think inside them, but this job we are doing, it’s real hard job. Somebody have to really be strong to work like this. I remember my colleague who was working
with me, he had to go. Finally, because of the job, he turned alcoholic. And not only him,
most of my colleagues are conceived with stress. Really, they are stressed inside them. So, they
should also be very grateful. When I see people in the kitchen like this, I always say the

But when I get there, because you are there, the thing we are looking for. Like when you are
digging the gold, when you find the gold, then you are laughing. When the gold never come,
you are [sad]. So, you are like the gold. You are like our gold and diamonds. So when you stop
coming, of course my hat is open, you know. Yo, we are on business. ■

Matematiikan
vaihtoehtoiset faktat

Derivoidaan yhtälöä puolittain. Tällöin
d 2
d
x =
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2x = 1 + 1 + 1 + · · · + 1



x kpl

Matematiikkaa on usein opetettu yhden totuuden oppialana. Aikanamme mitään ei voi kuitenkaan
enää pitää itsestäänselvyytenä. Kvantti selvitti asiaa ja löysi runsaasti näyttöä vaihtoehtoisille
aritmeettisille lainalaisuuksille.
................................................................................................

2x = 1x,

mistä taas nähdään, että

Tiedetään, että

1 = 2.
1
2
=
.
x
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Mielenkiintoinen tulos saadaan integroimalla lauseketta puolittain. Nimittäin
 2
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dx =
dx
x
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 1
dx =
(ln 2x) dx
x
dx
ln x = ln 2x
Eksponentioidaan lauseke puolittain, jolloin saadaan

................................................................................................
Seuraavaksi jotain mielikuvituksellisempaa:
√
1= 1

= (−1) · (−1)


= (−1) · (−1)
=i · i
= −1
Kenties tämä auttaa meitä näkemään negatiivisissa asioissa jotain positiivista.

1 = 2.
................................................................................................
Tutkitaan lukujonoa {1, −1, 1, −1, . . . }. Lasketaan sen summa S kahdella tavalla.
S = 1 + (−1 + 1) +(−1 + 1) + · · · = 1
  
=0

S = (1 − 1) +(1 − 1) + · · · = 0
  
=0
Tästä puolestaan nähdään että 1 = 0.

................................................................................................
Induktiotodistus. Oletetaan että on olemassa ainakin yksi todistus sille että 1 = 2. Näin ilmeisestikin on (ks. yllä). Tällöin on olemassa n = n + 1 − 1 = n + 2 − 1 = n + 1 todistusta sille että
1 = 2. Siispä todistuksia on olemassa ääretömän monta.

................................................................................................
Fyysikon ”todistus”. Voidaan approksimoida 1 ≈ 2 suurilla 1:n arvoilla.
................................................................................................
Tutkitaan integraalia



1
1
dx
1
dx. Merkitään f =
, df = −
2 dx, g = log x ja dg = x .
x log x
log x
x log x

Tällöin osittaisintegrointikaavasta
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saadaan



1
1
dx = 1 +
dx.
x log x
x log x

Integraalit molemmin puolin kumoutuvat, jolloin saadaan
1=0

................................................................................................

................................................................................................

Vaikka todistuksia väitteelle 1 = 2 löytyikin äärettömän monta, kirjoitettakoon vielä varmuuden vuoksi niistä yksi. Integroinnin lisäksi derivoinnilla saadaan kiintoisia tuloksia. Ensinnäkin

Kaiken tämän aineiston perusteella Kvantti ehdottaa, että matematiikan opetuksessa jatkossa otettaisiin huomioon tosiasioiden vaihtoehtoisuus. Vaihtoehtona vaihtoehtoisuudelle voi lukija kuitenkin
halutessaan etsiä virheet osasta edellä olevista ”todistuksista”.

x2 = x + x + x + · · · + x .
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Kiltahuonekahvin keitto
0905
Fyysikkokillan kiltahuone, keittiö.
Pyhistä pyhin.

KVAI
H

Tämän jälkeen mikään
ei ollut entisensä.
Joukko fukseja
saapuu kiltahuoneelle
differentiaalilaskennan
trilogian viimeisen osan
luentotauolla lievittämään
psykoosin oireitaan
tummalla, paahteisella
nesteellä. Aloittaessaan
rituaalista uuttoprosessia
nämä viattomat
sankarimme kohtaavat
jotain odottamatonta kahvinkeittimen sisälleen
kätkemä, keltaisen sävyissä
esiintyvä, runsas home
paljastuu. Pyhistä pyhin on
häväisty.
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Huuhtele pannu.
Aseta suodatinpussi paikalleen.
Mittaa kahvinpurut Hupimestarin
hyväksymällä standardilla.
Kaada vesi keittimeen.
Käynnistä.
Nauti ja siivoa jälkesi.
Palaa kohtaan 1.

Kiltahuonekahvin noin 10 käskyä:
Kahvi on päiviesi ilo, sinulla ei saa olla muita nautintoja.
Älä haaskaa kahvia.
Pyhitä kahvitauko.
Kunnioita mouhoja.
Älä tapa toista kahvin tavoittelussa.
Käytä vain Moccamasteria.
Älä vedä välistä.
Älä keitä pannukahvia.
Älä koskaan jätä tyhjää pannua tyhjäksi.
Älä vedä välistä.
Pyhitä kahvitauko.
Älä alennu lounaskahviin.
Älä tapa toista fyysikkoa kahvin tavoittelussa.

Hetken tutkailun ja kauhistelun sekä
pikaisen Vauva-lehden foorumin tiedustelun jälkeen tilanne alkaa laueta.
Ekokemin puhdistusosasto palautetaan
takaisin sorviensa ääreen, fuksikatraan
tarttuessa tiskiharjan varteen. Tämän
tragedian järkyttämänä Kvantin toimitus
päätti estää farssin toistumisen kirjoittamalla kahvinkeitto-ohjeet uusiksi.

Lisäksi Kvantin etiikkaosaston kahvinkeittoasiantuntija päätti ottaa kantaa
kahvinjuomisen etiikkaan. Kvantin ohjeistaa kymmenen kahvikäskyn innoittamana yleiset normit hyväksyttävälle
toiminnalle.

Vaisala saattaa olla monelle fyysikolle
ainakin nimenä tuttu yritys, mutta millaista
on työskennellä maailman johtavassa
ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoavassa yrityksessä? Fyysikkokiltalaiset
Atte Mäkelä ja Joonas Kivi jakavat
kokemuksiaan Vaisalan Giant Leap
-kesäharjoitteluohjelmasta!
Käynnistän syksyllä viimeisen lukukauteni Aallossa
koulun penkillä, tavoitteena aloittaa vuodenvaihteen jälkeen diplomityöni, mahdollisesti
Vaisalassa! Olen opiskellut pääaineenani kandivaiheessa matematiikkaa ja diplomivaiheessa sovellettua matematiikkaa.
Giant Leap erosi monista aiemmista kokemuksistani sen itsenäisen projektiluonteen kautta: Harjoitteluohjelmassa
annetaan selkeä projekti, joka sitten toteutetaan kesän aikana hyvinkin itsenäisesti.
Projekti on sisällöltään esimerkiksi tyypillistä kandityötä laajempi, mutta dokumentoinniltaan kevyempi, ja tuntuu vastaavan
yksityisen puolen työelämää paremmin.
Tänä kesänä olen työskennellyt
Giant Leap -projektissani tienpintasensorien parissa, tavoitteena olennaisesti tarkentaa eri mittareita, jotka mittaavat vettä
ja muuta materiaa tien pinnalla. Tämä saattaa kuulostaa banaalilta, mutta itse ongelmat
ja haasteet ovat mielenkiintoisia. Lopulta, kun
abstrahoi tarpeeksi, fyysikolle tai matemaatikolle
on vain pari erilaista työtehtävää: ”Voisiko joku kerätä meille dataa?”, ”Voisiko tälle datalle kehittää jonkin mallin?”, ”Tuloksemme ovat liian kohinaisia, voisiko
niitä parantaa monimutkaistamalla mallia?” ja ”Mallimme
on monimutkainen ja sekava, voisiko sitä huoltaa.”
Minun työni tänä kesänä sisälsi datan tuottamista ja mallin
monimutkaistamista, seuraavaksi olisi tarpeen huoltaa liian monimutkaista malliamme.
Abstraktien haasteiden lisäksi työhön kuuluu myös monipuolista käytäntöä! Vaikka pääpaino oli matemaattisilla ongelmilla, hyötyä oli lopulta niin videoeditoinnista, kuvankäsittelystä, tuotantotaloudesta ja monesta muusta taidosta, joita matematiikan tahkoamisen ohella on koulussa kerätty.
Itsenäisessä projektissa on myös hyvä mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaan, joten omilla taidoilla pääsee
briljeeraamaan, kunhan keksii niille sovelluskohteen. Monipuolisella osaamisella on helppo tehdä vaikutus työtovereihin, kannattaa siis koittaa monipuolistaa omaa taitopalettia esim. vapaavalintaisten opintojen kautta!
Vahvan projektiluontoisuuden kautta toinen hyöty tuli kilta- ja ylioppilaskuntakokemuksista:
laajan projektin itsenäinen koordinointi ei tuntunut niin pelottavalta, kun oli jo vastannut omaa kesätyötään taloudellisesti ja työmäärällisesti suuremmista projekteista. Tärkeimmät projektikommunikaatiotaidot olen myös oppinut kiltatoiminnan ohessa.
Vaisalassa riittää vielä työtä hyville tekijöille. Yritys panostaa voimakkaasti T&K-puoleen, ja
tuotteiden jatkuva kehitys tuntuukin olevan yrityksen elinehto. Kaikkeen tähän tarvitaan skarppeja tyyppejä laajalta alalta: mittarin matka konseptista luonnospöydän kautta tuotantoon sisältää käytännössä
koko teknillisen osaamisen kirjon. Muista myös, että Giant Leap on vain yksi Vaisalan rekrykanavista, ja
ihmisiä palkataan läpi vuoden! Paikat täyttyvät nopeasti, joten kiinnostuneen kannattaa seurailla avoimia
paikkoja aktiivisesti.
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Olen opiskellut TeFyllä kolme vuotta ja aloitan maisteriopintoni
nyt syksyllä. Kandidaattiopintojeni pääaineena oli matematiikka ja
systeemitieteet. Maisteriin jatkan systis pääaineenani. Fuksivuoden
jälkeisen kesän olin töissä muuttomiehenä ja seuraavana kesänä matematiikan laitoksella tutkimusapulaisena tekemässä kandityötäni. Laitoksella työskentely tuntui enemminkin opiskelulta, joten
lasken Vaisalan kirjoissani ensimmäiseksi ”oman alan” työpaikaksi. Giant Leap projektini – Solar measurement experiment
– tavoitteena on ollut tutkia erään sensorin tuottaman datan
hyödynnettävyyttä maan pinnalle lankeavan auringon säteilyn mittaamisessa.
Aloittaessani opinnot olin innosta puhkuen tulossa
Otaniemeen opiskelemaan fysiikkaa, lukion lempiainettani, mutta toisin kävi. Vaikka liike oli pieni, suunnan muutos fysiikasta matikan puolelle kertoo varmasti monelle
tutusta epävarmuudesta siitä, mikä olisi itselle se kaikkein
omin ja kiinnostavin ala, ja millaisella koulutuksella voisi
varmistaa työllistymisensä mielekkäisiin tehtäviin. Kesä
Vaisalalla on selkeästi auttanut tähän epävarmuuteen.
Luennoilla ja laskuharjoituksissa läpi käytävät asiat voivat
tuntua vaikeasti todellisiin ongelmiin liitettäviltä, joten on
ollut mahtavaa päästä soveltamaan kursseilla opittuja työkaluja ”oikeassa elämässä” ja oppimaan lisää koulussa opittujen taitojen lisäksi.
Tuntuu, että kesän aikana olen löytänyt paljon uutta
motivaatiota opintoihini huomatessani, miten paljon opinnoissa onkaan tullut huomaamattaan erikoistuttua ja kerrytettyä osaamista. Yksi hieno puoli Giant Leapissa on se, miten
erilaisia projekteja on tarjolla eri alojen opiskelijoille aina henkilöstöresurssien kehittämisestä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Keskustellessamme Giant Leap - porukalla projekteistamme tajusin,
että minulla ei ollut aavistustakaan mistä edes lähtisin liikkeelle joissain projekteissa, muiden sanoessa samaa omasta projektistani.
Giant Leapiin hakemista pyörittelin päässäni fuksivuodesta lähtien, kun ohjelmaa oltiin esitelty Fyysikkokillan urapajassa ja se vaikutti kiinnostavalta. Olin kuullut
Vaisalasta hyvää, ja tiesin ainakin yhden tutun, joka oli viihtynyt Vaisalassa pidempäänkin. Myös Vaisalan
status yhtenä Suomen menestyneimmistä ja vahvimmin tuotekehitykseen sekä tutkimukseen panostavista
teknologiafirmoista houkutteli. Nyt Giant Leapin nähtyäni suosittelisin sitä muille osin samoista ja osin eri
syistä. Firman status on vähän tyhmä syy hakeutua töihin. Näyttäähän yrityksen nimi ehkä kivalta CV:ssä,
mutta jo tällaisessa yrityksessä työskentely tarkoittaa yksinkertaisia työtehtäviä tai juoksevien asioiden hoitamista jonkun tuuraajana, niin mitä järkeä sinne on hakea?
Onneksi Giant Leap ei todellakaan ole tällainen harjoitteluohjelma: sain oman projektin hoitaakseni alusta loppuun ja aika lailla vapaat kädet siihen. Heti alussa kävi selväksi että olisin nopeasti projektiaiheestani eniten tietävä työntekijä talossa, mutta apua kuitenkin löytyi aina sitä tarvittaessa. Menetelmät
datan kanssa kun ovat aika universaaleja sovelluskohteesta riippumatta. Toinen syy suositella Giant Leapia
haastavien ja opettavaisten tehtävien lisäksi on Vaisalan työympäristö. Vaikka minulla ei olekaan vertailupohjaa muualta yritysmaailmasta, luulen että Vaisala on ilmapiiriltään parhaimmasta päästä. Täällä tuntuu
että työntekijöistä välitetään, ja jotain kertovat myös Vaisalalla varsin yleiset pitkät työurat talon sisällä.

A
T
T
E

Kiinnostuitko? Lisätietoja Vaisalasta ja Giant Leapista löydät
nettisivuilta www.vaisala.com/giantleap. Hakuaika vuoden 2018
Giant Leap -harjoitteluohjelmaan starttaa tammikuussa 2018.
Kuva: Jenna Lehtonen
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Puolen tunnin bussimatkan (kyllä, se Länsimetro tosiaan tarvitaan) jälkeen toimittajat saapuivat Kampin
keskukseen, ja viimeistään nyt huomattiin, että matkan
määränpää näkyi toimittajien kasvoista ja aiheutti vahvoja ennakkoluuloja, kuten seuraava kännykkätarvikkeita myyvässä kaupassa käyty keskustelu osoittaa:
Kvantin toimittaja: ”Saaks täältä laturia tähän?”
Myyjä:
”Ai OnePlussaan? Ei.”
KT:
”…”
M:
”Ai sä haluut ostaa sellaisen?”
KT:
”Joo.”
M:
”Aa luulin, että halusit vaan lataa”,
vastasi myyjä kasvoillaan vilpittömän hämmästynyt
ilme tajuttuaan, että kyseessä todella oli maksava asiakas. Tämän välikohtauksen jälkeen toimitus siirtyi
metroon ja suuntasi kohti lopullista määränpäätä.

Kontula päätti näyttää uusille tulokkaille aluksi puhtoiset kasvonsa: aurinko paistoi, linnut lauloivat, kirkko
oli hieno ja paikan epämääräisestä
maineesta muistutti ainoastaan huumeneulojen keräyspiste. Jopa paikallisten teinien käytöstavat tekivät vaikutuksen: vieraita katsottiin silmiin
ja heille toivotettiin kuuluvalla äänellä
”Hyvää iltaa”. Toimitus pitää mahdollisena, että alkoholilla oli vaikutusta
asiaan.

Pikaisen kävelykierroksen (jonka aikana
vain yhden vastaantulijan ympärillä leijaili hienoinen kukkaistuoksu) ja paikallisen huoltoaseman kattavan Lasol-hyllyn
ihailun jälkeen toimitus vetäytyi Kontulan
ostarille nauttimaan gourmet-illallisen
laadukkaiden burgereiden (kuvassa oikealla) ja pienpanimo-oluiden seurassa.
Samalla huomattiin, että Kvantin toimituksen ja paikallisten lisäksi ostarilla
näkyi runsaasti haalarikansaa, mikä johti äkkiä johtopäätökseen amk-opiskelijoiden approsta (myöhemmin appron
nimeksi ilmeni Idän munajahti). Kun
toimittajien masut saatiin täytettyä, siirryttiin asian ytimeen eli paikallisen baarikulttuurin tutkimiseen.

Heti ensimmäisessä ravitsemusliikkeessä toimittajien saapuminen aiheutti närää molemmissa paikalla
olleissa paikallisessa. ”Jaa nyt tuli kasa
pentuja. Anteeksi ei ollut tarkoitus,
minä vain höpöttelen kännissä ja juon
kaljaa”, totesi Pena (nimi muutettu)
toimittajien astuessa sisään ja jatkoi
vielä manaamalla, että toimitus ei
tuonut mukanaan ainuttakaan naista
katseltavaksi. Tämän jälkeen baarin
paikalliset vetäytyivät omiin oloihinsa, jättäen toimituksen käymään henkeviä keskusteluja 50 vuoden takaisesta elämästä ja nauttimaan Isoista
Kolmosistaan.

Siirryttyään seuraavaan liikkeeseen
toimitus bongasi klassisen nyrkkeilypelin, jossa lyödään säkkiä pyrkimyksenä saada se iskeytymään
mahdollisimman kovaa takaisin
laitteeseen. Erään toimittajan luennoitua muulle seurueelle, kuinka
kyseessä on enemmänkin tekniikka- kuin voimalaji, lähipöydässä
istuvat neljä kaljua, vaatekaapin
kokoista ja venäjää puhuvaa miestä päättivät osoittaa, että kyllä voimallakin on väliä. Seuraavan vartin
ajan säkki sai armotonta muilutusta,
mutta kaikeksi onneksi venäläiset
löivät sekä kovaa että tarkasti, eikä
yksikään lyönti osunut Kvantin
toimitukseen.

Illan jo pimennyttyä koti-ikävä
ryhtyi vaivaamaan toimittajaseuruetta. Niinpä käytyään vielä yhdessä
pubissa toteamassa, että ainakin
yksi Kvantin toimittaja laulaa karaokea paremmin kuin hammashoitiksen tytöt, toimitus aloitti pitkän ja vaivalloisen paluumatkansa
kohti Espoota. Kaiken kaikkiaan
Kontulasta jäi Kvantille positiivinen
mielikuva: kalja oli halpaa, miljöö
muutakin kuin ankeaa betonia ja
huonomaineisuus ainakin osittain
liioiteltua. Täällähän voisi käydä
useamminkin, kunhan kulkuyhteydet paranevat.
Oispa Länsimetro.

Vaihtoehtoiset faktat

Vaihtoehtoiset faktat ovat hyvää keskustelua

Yhdysvaltojen presidentin virkaanastujaisten yleisömäärä herätti tunteita
puolin ja toisin. Lopulta keskustelusta jäi käteen uusi hauska sananparsi,
”vaihtoehtoinen fakta”, tai ’alternative facts’. Trumpin avustaja Kellyanne
Conway kuvasi haastattelussa termillä hallituksen lehdistösihteerin Sean
Spicerin lausuntoja virkaanastujaisten katsojamäärästä. Alkuperäinen tapahtumaketju oli kummallista pikkumaista vääntöä, jossa loukkaantunut
Trump loukkasi lehdistönvapautta ja viestintätiimi paikkasi tämän möläyttelyjä parhaansa mukaan.

Ovat osa hyvää keskustelua

Vaihtoehtoisista faktoista alkoi heti maailmanlaajuinen väärinymmärrysja ilkkumiskampanja. On vaikeaa arvioida, oliko tämä älyllistä epärehellisyyttä vai rehellistä epä-älyllisyyttä, mutta muuten näennäisen fiksut
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Tämä on uskomattoman yksisilmäistä. Tietenkin on vaihtoehtoisia fakhauska sananparsi, ”vaihtoehtoinen faktoja. Yksittäiset faktat eivät anna tilanteesta totuudenmukaista kuvaa,
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huomiotta jättäminen on hyvin inhimillistä
Haluaisin tulkita, että vaihtoehtoisista faktoista mouhoajat eivät olekäytöstä.
valmiiTämä on uskomattoman yksisilmäista hyväksymään tosiasioita, jotka eivät suoraan tue heidän tulkintaansa titä. Tietenkin on vaihtoehtoisia faktoja.
lanteesta. Tämä on toki osin totta, itselle epämieluisten faktojen huomiotta
Vaihtoehtoisten faktojen esittäminen on
Yksittäiset faktat eivät anna tilanteesta tojättäminen on hyvin inhimillistä käytöstä.
hyvää keskustelua. Erimieliset osapuolet
tuudenmukaista kuvaa, ne ovat vain tosia
tuovat keskusteluun tosiasioita, joille perusväittämiä asiantilasta. Tämä on tärkeä erotVaihtoehtoisten faktojen esittäminen on hyvää keskustelua. Erimieliset
tavat mielipiteensä. Lopettakaa vaihtoehtelu. Otetaan esimerkki:
osapuolet tuovat keskusteluun tosiasioita, joille perustavat mielipiteensä.
toisten faktojen käyttäminen synonyyminä
Lopettakaa vaihtoehtoisten faktojen käyttäminen synonyyminä valehtelulvalehtelulle: ne ovat arvokas osa yhteiskun1+2=3 Fakta.
le: ne ovat arvokas osa yhteiskunnallista keskustelua.
nallista keskustelua.
2+1=3 Fakta.

Oluen
haihtuminen
KVANTTI TUTKII:

Kvantin kokeellisen alkoholidynamiikan tutkimusryhmällä on nyt niin sanotusti kuumat tai
pikemminkin liiankin kylmät paikat, sillä uusimpien olutkokeiden tulokset ovat ylittäneet
kaikki oletukset. Kaljatölkkien faasitransitiot
ovat anekdotaalisesti jo kauan tunnettu ilmiö:
yksin jätetyillä on taipumus haihtua jälkiä jättämättä ainakin janoisen teekkarin mielestä alta
aikayksikön. Ilmiön kokeellinen havaitseminen
on kuitenkin käytännössä vaikeaa, sillä kyseessä
lienee perimmiltään kvanttimekaaninen ilmiö,
jossa vasta havaitseminen romahduttaa oluen
tilan haihtuneeksi tai ei-haihtuneeksi. Suuria
olutkaasupitoisuuksia on kuitenkin havaittavissa Otaniemen ilmanalassa useita kertoja vuodessa, joten tölkkien muuttuminen kaasufaasiin on pätevä lähtöoletus tilanteen tarkempaan
tutkimiseen.

Itse kokeessa oluttölkkejä oli jätetty haihtumaan
yksin Otaniemeen strategisille sijainneille, ja
haihtumisaikoja ja haihtuneita määriä mitattiin
observoimalla tölkkien olemassaoloa säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin. “Puolen vuorokauden puoliintumisaika ylitti kaikki odotuksemme”, sanoo tutkimusryhmän johtaja, Kvantti
Fantti. “Olimme varautuneet jatkamaan koetta
vain noin 15 tunnin ajan, mutta urheat työntekijämme joutuivat uhrautumaan usean vuorokauden ajaksi, sillä seurantaa ei voinut noin vain
katkaista.”
Itse mittauksissa seurattiin kaljan haihtumista
näköhavainnoin strategisiin . Koemateriaalina
oli alan standardi eli ns. keissi Karjalaa.
“Erikoisoluiden haihtuminen olisi toki kiintoisa ilmiö, mutta näin tutkimuksen alkuvaiheessa koetamme pitää tutkittavan systeemin
mahdollisimman yksinkertaisena”, kommentoi
tutkimukseen osallistunut Aino Jana. Oluen
haihtumispaikat tutkijaryhmä valitsi pitkällisen
Otaniemen- ja oluttuntemuksensa avulla, mikä
on mahdollista vain pitkällisen kokemuksen perusteella. Oluen puoliintumisajaksi saatiin näin
määritettyä 21 tuntia (kuva 1), mikä ylitti ennakko-oletukset miltei yhdellä suuruusluokalla.

Oletetaan eksponentiaalinen haihtuminen, eli haihtumisnopeus riippuu
vain jäljellä olevan oluen määrästä. Oluesta on siis jäljellä odotusarvoisesti
t
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e− τ

alkuperäisestä kun aikaa on kulunut t, ja oluen haihtumisaikavakiota merkitään τ :lla.
Jakauma p(τ |t, T ) kuvaa kukin haihtumisaikavakion lukuarvon todennäköisyyttä, kun tunnetaan joukko havaintopareja ti ja Ti . Näistä ensimmäinen
on viimeinen tunnettu havainto oluttölkistä, ja toinen on ensimmäinen havainto sen haihtumisesta. Mikäli oletamme etukäteen, siis a priori, kaikki
haihtumisaikavakiot yhtä todennäköisiksi on tämä jakauma verrannollinen
suureeseen
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missä N on haihdutettavien oluiden määrä. Tulon ensimmäinen termi kuvaa
sitä osuutta oluista, minkä tulisi olla haihtumatta hetkellä ti kun haihtumisaikavakio tunnetaan ja tulon toinen termi kuvaa sitä osuutta, jonka oletetaan
jo haihtuneen. Nämä saadaan integroimalla kaavan (1) eksponentiaalisesta
t
vaimenemisesta muodostettua haihtumistodennäköisyysjakaumaa 1/τ · e− τ
väleillä ti –ääretön ja 0–Ti . Kaikki muut vakiokertoimet Bayesin kaavasta on
hukattu, koska todennäköisyysjakauma voidaan tarvittaessa normalisoida lopuksi.
Todennäköisin aikavakio on se, jolla on suurin todennäköisyys. Äh, tautologia. Lasketaan todennäköisyysjakauma numeerisesti, ja valitaan tämä lukuarvo. Matlab ja max-komento on toimiva ratkaisu, kunhan τ diskretoidaan
riittävän pieniin palasiin. Otaniemi-oluen tapauksessa saatiin
τMAP = arg max p(τ |t, T ) ≈ 21 tuntia.
τ

(3)

Ennusteen luottamusvälit saadaan kumulatiivisesta todennäköisjakaumasta,
jonka saa helposti komennolla cumsum, jos käytetään edelleen matlabia. Sivistyneempi ihminen varmaan laskisi tämän R:llä, tai pythonilla. Normalisoidaan jakauma jakamalla se sen viimeisellä arvolla ja etsitään siitä 2,5 % ja
97,5 % kohdat, vaikka find-komennolla. Datapisteitä pitää tällöin laatia ns.
tarpeeksi, jotta ikävä pyöristysvirhe minimoituu – onneksi tietokone laskee
nämä.

Tämänkertaisen tutkimuksen heikkoutena on
pienehkö aineisto: luotettaviin tuloksiin tarvittaisiin mieluiten vähintään satoja haihtumishavaintoja. Jotta eri havainnot olisivat toisistaan riippumattomia, täytyy kaljatölkit erottaa
toisistaan joko ajassa tai paikassa. Fantin mukaan kaljan haihtuminen riippuu etenkin ulkoilmaolosuhteissa erittäin vahvasti säätilasta,
minkä takia kokeen toistaminen esim. peräkkäisinä päivinä ei välttämättä tuota vertailukelpoista dataa. Lisäksi haihtumisprosessilla saattaa jopa olla muisti. Toisaalta maantieteellisellä

erottelulla myös alueelliset erot vaikuttavat tuloksiin. “Tarvitsemmekin siis lisää rahoitusta,
jotta voisimme luotettavasti tutkia, missä päin
Otaniemeä haihtuminen on nopeampaa. Jo materiaalikustannuksiinkin uppoaa sievoinen summa. Epäilemme, että Otaniemestäkin löytyy ns.
kuumia pisteitä, joita analysoimalla voisimme
lopulta määrittää erilaiset kaljan haihtumisprosessiin. Tämänkertaisessa mittauksessa maantieteellisestä riippuvuudesta ei ollut mahdollista
tehdä päätelmiä liian vähäisen materiaalin ja
työvoiman määrän takia, “ tiivistää Fantti.

Fantin mukaan tutkimuksella ei ole suoraan käytännön sovellutuksia, mutta haihtumisdynamiikassa on vielä niin paljon ymmärrettävää, että
ilmiön taustalta voisi aivan hyvin löytyä vaikkapa
pimeää ainetta tai tulevaisuuden energiantuotantomuotoja. Kvantti vetoaakin päättäjiin, jotta
myös tämänkaltaiselle perustutkimukselle riittäisi
jatkossakin rahoitusta.

Jäljellä olevan kaljan osuus koko koemäärästä
ajan funktiona. Koska tölkkien haihtumista ei
kyetty seuraamaan reaaliajassa, katkoviivoin
on piirretty ylä- ja alarajat tallella olevan
kaljan osuudella. Musta jatkuva viiva on yhden
hajoamisaikavakion sovite (ks. lisätieto) ja
harmaa alue on 90 % luottamusvälit sovitteelle.

