~200
Kvantti

Kaikki, mikä tänään
valmistetaan
uusiutumattomista
materiaaleista,
voidaan huomenna
valmistaa puusta.
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Miksi tällainen asia kuin Kvantti on olemassa? On vitsejä, jotka ovat liian pitkiä
muualla kerrottaviksi, joten ne pitää
kirjoittaa ylös ja julkaista lehdessä. On
enemmän tai vähemmän tärkeitä päässä
pyöriviä asioita, jotka eivät ole saaneet
tarpeeksi huomiota. On halua toteuttaa
omia taittotaiteellisia mielitekojaan muiden kirjoitusten kustannuksella. Saatetaan tämä ihmisten puuhakkuus yhtä
päämäärää kohti — niin syntyy Kvantti.
Edeltävältä päätoimittajalta jäi likimain
suomalaisten miesten mediaania kooltaan vastaavat saappaat täytettäväksi.
Niihin on hyvä hypätä. On myös metkaa
jättää oma pieni jälkensä kiltalehden
historiaan. Ei me lasketa, mutta arviolta
kahdessadas (+/- 10) Kvantti näkee nyt
päivänvalon.

Taitto

Kiitos

Pääkirjoitus
kuva: Tommi Kantala

Sisällysluettelo

”~200 Kvantti”
painos 140 kpl
Bookcover Oy

Tuleeko aikanani mikään muuttumaan?
Tuskin paljoakaan. Päätoimittaja on
lähinnä postimies, joka hieman organisoi lehden tekemistä ja toimittaa valmiit
lehdet eteenpäin. Sisältö tulee toimittajien päistä, jos on tullakseen.

Syntymävuoteni 96 Kvanteissa pohdittiin
lehden tarkoitusta: ajankohtaisista asioista tiedottamiseen on muut kanavat, lehti
on enemmän viihdettä ja muuta sisältöä
varten. Tuolloin ilmeisesti juttuja karhuttiin tavallisilta kiltalaisilta enemmän ja
toimitus itse kirjoitti vähemmän. Varsin
samanlaiset asiat viihdyttävät kirjoittajia
nykyään kuin silloinkin: kiltatoimijoiden
esittelyä, excukertomuksia, pseudotieteellisiä artikkeleita, muuta huumoria.
Kvantin nettisivujen arkisto tarjoaa
kurkistusikkunan tuttuun vieraaseen
menneeseen maailmaan.
Kvanttia luonnehtii eräänlainen puoliasiallisuus. Toki asia-artikkeleita teemme ja
toisinaan taas silkkaa dadaa. Toisinaan
sisältö on jotain siltä väliltä. Lehti on
kuin tekijänsä.
Tästä lehdestä voit lukea vuosijuhlavinkkejä, statistiikkaa viimesyksyisestä
speksistä, faktaa Salesta ja Putinista,
matkakertomuksen häppärin distanssin
määrityksestä ja paljon muuta.
Olkaapa hyvät.
Tommi Summanen
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Puhispalsta: Isompi ei ole aina parempi
“Tänä vuonna tehdään kaikki isommin ja
paremmin kuin koskaan!”. Vastaava lausahdus on varmasti jossain muodossa tuttu monelle uudessa vapaaehtois- tai työporukassa
aloittaneelle. Onhan se selvää, ettei ryhmähengelle olisi kovin suotuisaa tyytyä jo heti
alussa huonompaan tasoon kuin mihin on
aiemmin totuttu. ‘Paremman’ ei kuitenkaan
aina tarvitse tarkoittaa työmäärällisesti suurempaa, kuten alun lausahdus usein helposti
kannustuspuheena tulkitaan.
Työelämässä paremmuuden mittaaminen
tiettynä ajanjaksona tehdään usein suoraviivaisesti vertaamalla tuloksia eli liikevaihtoa
ja -voittoa. Tämä onkin usein järkevää, sillä
yleensä yritysten ensisijainen tarkoitus on
maksimoida voitot. Kuitenkin panostukset
tärkeisiin taustatekijöihin, kuten työkulttuuriin jäävät usein huomiotta tällaisessa tarkastelussa ja ne saattavat jopa näennäisesti
haitata puhdasta voittojen tavoittelua. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, etteikö näihin asioihin panostettaisi: nykyään yhä useammalla
alalla kilpailua työntekijöistä käydään aivan
muilla asioilla, kuin esimerkiksi pelkällä
palkalla.
Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen
vapaaehtoistyö on kuitenkin aivan oma
lukunsa: jos suoritettavien tehtävien määrää
rajoittaa ainoastaan yksilön oma motivaatio
ja aika, kasvavat suorituspaineet helposti
jättimäisiksi, kun takana on useampi toinen
toistaan loistokkaammalta tuntunut vuosi.
Fyysikkokillassa ei ole tänä vuonna lähdetty kompensoimaan viime vuosien suuria
voimainponnistuksia vaativien tapahtumien,
kuten Fyysikkospeksin, Fysikerfestin tai
pyöreiden vuosijuhlien puutetta luomalla yhä uusia velvollisuuksia nykyisille tai
tuleville toimijoille. Sen sijaan on lähdetty
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kehittymään - ei horisontaalisesti tapahtumien määrää lisäämällä eikä vertikaalisesti
tapahtumien kokoa kasvattamalla, vaan ennemminkin laajennettu imaginääriasteikolle,
jotta seuraavan tiukan paikan tullessa killan
toimijoilla on käytössä uusia tehokkaampia
työkaluja jokapäiväistä arkea helpottamassa.
Konkreettista kehitystä killassa tapahtuu
tänä vuonna laajalla rintamalla. Esimerkiksi
yrityssuhdeuudistus on viimein kahden vuoden suunnittelutyön jälkeen saatu potkaistua
käyntiin erinomaisin tuloksin. Myös abitoiminnan ja brändiuudistuksen kehittämiseen
löytyi hyvin resursseja ja niitäkin on lähdetty viemään eteenpäin todenteolla. Myös
pienempiä uudelleenorganisointeja on tehty
ja esimerkiksi killan digitalisaatiosta vastaava Tech Support -tiimi vaikuttaa lupaavalta
uudistukselta.
Kuten sanottua, killalla on tänä vuonna hyvin aikaa kehittyä ja rakentaa pohjaa tuleville haasteille. Toivoisinkin, että myös tämän
lukijat sekä kiltalaisemme löytävät tänä
vuonna tilaa itselleen, omalle henkilökohtaiselle kehitykselleen ja erityisesti hyvinvoinnilleen. Vaikean paikan tullen yksilön
kannalta paras sijoitus on usein keskittyä itseensä ja kehittyä, mutta miksi odottaa uusia
vastoinkäymisiä; kehittymällä nyt voimme
hyvillä mielin uppoutua jälleen seuraavan
kulman takana odottavaan haasteeseemme,
liittyi se sitten opintoihimme, yksityiselämäämme tai kiltatoimintaan.
PS. Oman hyvinvoinnin edistämiseksi allekirjoittanut suosittelee perinteisen unen ja
liikunnan lisäksi kokeilemaan myös esimerkiksi meditointia!
Einari Tuukkanen
Puheenjohtaja
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Joku naseva otsikko
Heips, mä oon Lapa. Olen killan
graafikko ja oma-aloitteisesti
tehnyt killalle uuden logon. Tai
uuden ja uuden. On siinä aika
pieni ero.
Joka tapauksessa logomme on
kokenut ajan ja edellisten graafikoiden hyväksikäyttöä. Jossain
kohtaa (luultavasti TKK:n tekstin
vaihtuessa Aalto-yliopistoksi)
graafikko on jättänyt perinnökseen
huonosti vektorisoidun rääpäleen,
jota kukaan ei sääli, vaikka hän selvästi näkee nälkää. Tämä on hänen
tarinansa Fyysikkokillan graafikon
häpeänpilkusta kaikkien rakastamaksi kauneuspilkuksi. Tai ainakin
minun.

miessoittokunnan mediatoimistossa oli
kuitenkin paljon tylsiä hetkiä ja päätin
alkaa tekemään jotain järkevää. Teekkari-ikävääni aloin sovittamaan ympyröitä
ja soikioita fyssan logon päälle. Pienen
säätelyn ja pään rapsuttelun jälkeen päätin tehdä oman logoni pohjasta täysin
matemaattisen. Haasteen toivatkin kuvassa a osat 4-7, joiden mallien tekeminen oli parametrien ja lisäosien rönsyjen
loputonta hiomista.
Armeija päättyi syksyllä 2016, mutta
hirviön hiominen ei. Ensin tein logoa
vanhan logon päälle, mutta aloin pikkuhiljaa säätelemään parametreja enemmän oman silmän mukaan. Koko projektin alkamisesta noin vuotta myöhemmin
olin tyytyväinen logon muotoihin ja
tekstin muotoiluun.

Pihvi

Fii-tunnus on designiltaan erittäin nätti
ja sopiva Fyysikkokillalle. Mieleenkään ei tullut tehdä killalle täysin uutta
designia. Logon malli on yksinkertainen,
tyylikäs ja killalle hyvin ikoninen.
Mitä vikaa siinä vanhassa logossa nyt
sitten on? Noh, kun siristää silmiään, voi
nähdä pienen kolhun kohdassa z. Tämä
on monien ensimmäiseksi huomaama
epäkohta merkissä. Mutta kun vielä
siristää silmiään, niin silmät menevät
kiinni. Sielun silmin voi vielä nähdä
pienen lommon soikion yläosassa. Tarkempi tutkimus paljastaa, että logossa
ei oikeasti ole yhtäkään ympyrää tai
soikiota. Lisäksi Aalto-yliopiston teksti
on vinossa noin kymmenen astetta myötäpäivään.
Nämä huomiot
kuuluvat osioon
”When you
see it, you
can’t unsee
it”.

Merkin synty
Kaikki alkoi, kun pieneen maalaiskylään
syntyi pieni poika. (skipataan
pari vuotta) Jo fuksina 2015
sain käsiini killan logon
ja huomasin siinä
jotain omituista.
Tämä kuitenkin
unohtui nopeasti fuksivuoden
huumassa ja
varsinkin vuoden
2016 alussa
alkaneessa varusmiespalveluksessa.
Puolustusvoimien
varus-
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Niitä
ei helposti
huomaa ennen
kuin joku osoittaa ne. Nyt voi avata
silmät. Silti mielestäni
näin matemaattiselle linjalle
ei sovi näin huonosti toteutettu logo. Uudessa logossa tekniset
virheet ovat siis yksinkertaisesti
korjattu — matemaattisesti.
Seuraavan ohjeen perusteella
voi itse rakentaa Fyysikkokillan tunnuksen eksplisiittisesti:
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(a) Tunnuksen komponentit

(b) Valmis tunnus teksteillä

y

(c) Valmis "pelletunnus"teksteillä

x
Fyysikkokillan
tunnuksen komponentit
Lauri Jokinen, 7. maaliskuuta 2018
(a)
Tunnuksen komponentit

Fyysikkokillan tunnuksen voi rakentaa seuraavista komponenteista. Merkkiä rajoittavat käyrät
1-7 ovat numeroitu kuvan (a) mukaisesti.
(1) Ellipsi, jonka parametrinen muoto on


x = 1.01 cos t
y = 0.58 sin t

t ∈ [0, 2π].

(2-3) Origokeskiset ympyrät, joiden säteet ovat
0.455 ja 1.26.
(4-7) Käyrät, jotka tulee kiertää origon suhteen
20° myötäpäivään:

jossa
g (x , γ(z )) =



y = g (x , p (x ))




 y = g (−x , k (x ))


y = − g (−x , p (x ))




 y = −g (x , k (x ))


,

 1/γ(z )
1 − x2 
(1 − v /2)γ(z ) − (1 − x )γ(z )
,
1 − v /2

√

p (x ) =

114 350 2 449 831
251 407
x −
x+
,
7569
15 138
15 138

k (x ) =

65 000 2 130 000
95 276
x −
x+
7569
7569
7569

Uusi logo

Vanhasta eroava uusi ominaisuus on tekstien fontti, joka antaa logolle hieman
modernimman vivahteen. Fonttien ero ilmenee parhaiten S-kirjainten muodoissa.
Vanha fontti on Arial Bold ja uusi on Myriad Pro Semibold.
Olenkin ajatellut logon korvaamista tällä ohjeella. Näyttäisi katu-uskottavalta
haalareissa.
Tästä ohjeesta fyysikko kysyy ensimmäisenä:

Mis täs on kultainen leikkaus? :D

ja v = 0.26. (p (x ) määrää käyrien 4 ja 6 jyrkkyyden
ja vastaavaasti k (x ) määrää käyrien 5 ja 7 jyrkkyden. v on keskellä olevan viivan paksuus sekä ulkoreunan paksuus)
Tekstien fontti on Myriad Pro Semibold. Tekstien I-kirjainten (iso i-kirjain) tulee olla kahden
origokeskisen ympyrän (säteet 1.055 ja 1.205) välissä. Molempien tekstien kirjainten välit tulee
säätää siten, että tekstit jäävät suorien x = 0.94 ja
x = −0.94 väliin. (ks. kuva (a)) Väliviivan paksuus
täytyy säätää L-kirjaimen paksuiseksi ja viivan leveys on 6,18% suurempi, kuin alkuperäinen.
Käyrien 1-7 rajoittamat alueet voi täyttää mustalla värillä kahdella tavalla (kuvat (b) ja (c)) ja tunnuksia voi käyttää joko teksteillä tai ilman tekstejä.

Harjoitustehtävä: Piirrä tunnus kotona kaverin kanssa.
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tarkastajien
Vanha
Uusi

Päällekkäin

En piilottanut kaavoihin kultaista leikkausta ihan nopeuttaakseni käsienheiluttamisprosesseja. Paperi on minusta
ihan tarpeeksi Fyysikkokillan näköinen
ilman sitä.

Mouhmouh
Olin salaa tehnyt jo jonkin version
omasta logostani ja huomasin kiltiksen
Geneleceissä TKK:n logon olevan erilainen ”vanhasta” logosta. Wanhassa TKK:n
logossa käyrät 4-7 ovat pilkottu suorista
ja erikokoisista ympyränkaarista. Päätin
huvikseni jatkaa omaa projektiani, sillä
sileämmät funktiot ovat nätimpiä.
Kritisointina logooni heräsi, että onko
logo tahallaan tehty huonosti tai onko
käyrien 5 ja 7 muoto tahallaan ”lommolla”. Ensimmäinen tapaus olisi mielestäni
huono jäynä ja jälkimmäisen tapauksen
perustelen TKK:n aikaisella logolla, jossa
niitä ei ole. Lommot ovat sitä paitsi sen
verran pienet, että tuskin niitä on tehty
taiteellisista syistä sellaisiksi kuin ne
ovat.
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Nowadeiz

Logo oli nähtävissä muutamassa paikassa jo Fuusio 70:ssä. Ujutin sen ”salaa”
muutamaan tekemääni grafiikkaan.
Tällä hetkellä logon malli on lisätty
viralliseen merkin ohjesääntöön. Aika
siistiä. Aika kertoo löytääkö joku uusia
”lommoja” merkistäni.

tarkastelu
Fyysikkokillan toiminnantarkastajat ovat tunnettuja ankarasta työmoraalistaan ja tiukasta otteestaan. “Case
raparperipiirakalla”[1] on peloteltu kulukorvausten täyttäjiä jo vuosikausia. Kvantti pääsi seuraamaan vuoden
2017 toiminnantarkastajia Hampsaa ja Sanea [nimet muutettu] niiden luonnollisessa elinympäristössä
muutaman tunnin ajan.
18.25
Kiltahuoneen opiskeluhuoneen ovi on suljettu.
Toimittajat pysyttelevät viisaasti olohuoneen
puolella.
19.02
Toiminnantarkastajat saapuvat kiltahuoneen olohuoneeseen. Toiminnantarkastaja Hampsa hämmästelee kolmea läsnäolijaa.
19.04
Hetken päästä toiminnantarkastaja Sane räplää
kännykkäänsä. Hampsa pohtii muokkausoikeuden semantiikkaa ja tutkii Reittiopasta olohuoneen tietokoneella. Minne toiminnantarkastaja aikoo seuraavaksi mennä? Tunnelma on
painostava.
19.10
Toiminnantarkastajat palaavat työhön ja jättävät
tällä kertaa oven auki.
20.03
Toiminnantarkastaminen sisältää näköhavaintojen perusteella auki olevia Google-taulukoita,
lukuisia kansioita ja tuimia ilmeitä. Hiljaisuus.

[1] Fyysikkokillan ylimääräinen kokous 8.4.2014, liitteen
9 (vuoden 2012 toiminnantarkastuskertomus ja -lausunto)
liite 1 (toiminnantarkastajien huomiot), Kirjanpitoosion huomautus 9: "Kirjauksesta 552 ei ilmene mihin
raparperipiirakkaa on käytetty."

20.20
Opiskeluhuoneesta kantautuva paperin rapina
voimistuu.
20.26
Hampsa: “Pöytäkirjantarkastaja on poistunut
kaksi minuuttia ennen kokouksen päättymistä.”
Sane: “Niin saatanasti linnaa, suoraan linnaan.”
20.34
Pahaenteistä yskintää.
20.35
S: “Kuusikymmentäviisi yksikköä ravitsevaa
Koskenkorva-juomaa.”
20.38
H: “Kymmenen piste ykkösen ja kymmenen piste vitosen väliä, ei helvetti.”
20.39
S: “Mä oon jo itsenäisyyspäivän ohi menny.”
20.45
H: “Musta pitäis laittaa että on hypätty tosta
kohtaan 8.5.” S: “Joo, niin pitäis, joo.”
20.54
H: “Jos oikein haluais lähteä hinaamaan, niin
toihan pitäis tunkea kirjanpitoon omalle tililleen,
mut aika vitun kohtuutonta.”
21.00
H: “Jaahas, mitäs näitä.” Toiminnantarkastajat
ovat liikkumattomina paikoillaan, mutta kansiot ovat siirtyneet. Toimittaja poistuu, mutta
toiminnantarkastus jatkuu.
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Kvantti esittelee:

Fyysikkokillan raati
18
Kvantin toimitus toivoo, että Fuusion silliksen järjestäjillä on kaikki mennyt
putkeen ja Einari on tällä hetkellä siemailemassa jäähilejuomaa. Jos näin
ei ole, suosittelee toimitus, että puheenjohtaja käy hakemassa pihalta
lunta ja sekoittaa tämän kuohuviiniinsä, niin päästään aika lähelle, jos
laittaa silmät kiinni eikä ajattele liikaa. Länsi-Vantaalta kotoisin oleva
Einari haluaa että hänet muistetaan puheenjohtajana siitä, että kaikki
ei totaalisesti fakannut. Toisaalta Einarin tavoitteena on olla isona
viisaampi, joten vaikka Einari joutuisi oppimaan killan pyörittämisen
kommervenkit kantapään kautta, ainakin toinen hänen tavoitteistaan
toteutuu. Yhteisöllisyyden tunne on Einarille tärkeää ja hän mainitseekin
suurimmaksi motivaatiokseen elämässä ihmisten auttamisen ja lempiaktiviteetikseen jääkiekon MM-kisojen voiton yhteydessä torille menemisen.
Einari tykkää pitää tason korkealla ja tästä kertoo myös se, että hänen
lempimatriisinsa on yläkolmiomatriisi. Toivottavasti sama pätee myös
Einarin tuottamaan tekstiin, koska Einari ilmoittaa, että haluaisi jakaa
Kvantin lukijoille ”Sen kun keksisi...”. Toimitus jää innolla odottamaan,
mitä se minun keksini oikein teki.

Fuksikapteeni
Joel ”Mitä näitä nyt on”
Himanen

Puheenjohtaja
Einari ”Käsmyrölli”
Tuukkanen

Tampereelta kotoisin oleva Tuuli on asettanut tavoitteensa raativuodelleen
korkealle, koska hän haluaa, että hänet muitetaan ensimmäisenä hupimestarina, joka ei kyynistynyt kiltalaisiin. Kvantin toimitus haluaa muistuttaa
Tuulille, joka vastasi tähän kysymykseen Jämeränjäljen silliksellä, että on
vasta helmikuu ja monta likaista kahivikuppia tulee jäämään pesukoneen
päälle, ennen kuin vuosi on ohi. Tuuli haluaa, että vaikka hän kasvaisi
isoksi, hän olisi silti edelleen alle 60 kiloa, mikä saattaa olla haastavaa,
kun sokeriset herkut ovat iso osa hänen toimenkuvaansa. Tuuli ilmoittaa
kuitenkin, että hänen suosikkipokemoninsa on Snorlax, joka on ensimmäisen sukupolven pokemoneista painavin. Mysteeriä vahvistaa se, että
Tuuli mainitsee lemppari matemaatikokseen Évariste Galois’n, joka kuoli
varattomana ja väkivallan uhrina vain 20-vuotiaana, mutta Tuulin suurin
motivaatio elämässä on on kuolla riikkaana ja onnellisena. Tykkääkö Tuuli
asioista vain voidakseen olla näitä parempi? Se jääköön nähtäväksi. Ehkäpä
vastaus löytyy Tuulin huolella kokoamasta sticker packista, johon voi tutustua
osoitteessa https://telegram.me/addstickers/tuulinpack.

Hupimestari
Tuuli ”Mikä tahansa
14 tuulivitsi” Aaltonen

Ensinnäkin Joel haluaa tehdä selväksi, että hän ‘vastaa näihin kysymyksiin Jämeränjäljen silliksellä “:D”’, joten vastuu on oletettavastikin
lukijalla. Tämä Espoosta kotoisin oleva 21-vuotias etsii vielä
suuntaansa elämässä ja motivaationkin käsite on hänelle vieras,
mutta onneksi hänellä on selvänä esikuvana Uula Ollila, jonka
jalanjäljissä seurata. Joel haluaa, että hänet muistetaan raatiuransa jälkeen siitä, että mies kantoi blondin hoitopöydälle ja otti
itseensä ja lähti kaljalle. Fuksit ovat siis varmasti hyvissä käsissä,
vaikka hän itse vakaasti uskookin, että mitään ei ole tehtävissä
hänen maineensa pelastamiseksi. Joelin näkökyky tulevasuuteen
on vain 2/10, mutta silti hän on kyennyt näkemään seuraavan
Pokemon-sukupolven ja on poiminut sieltä itselleen lempipokemonikseen Pikasquirtin. Tämä ei ole mitenkään yllättävää, koska
nopeus, jämäkkyys ja tuntemattomaan hyppääminen ovat aina olleet
Joelin vahvoja puolia.

“Ainahan se kopo on mielessä”, toteaa Tarmo ja muistuttaa Kvantin lukijoita Aallon AllWell?-kyselystä. Tarmo toivoo, että raativuotensa jälkeen
hänet muistetaan killassa hyvästä perusduunista. Tarmo arvioi elämänsä
onnistumista hedonistisista lähtökohdista ja päivän päätteeksi Tarmo
haluaa vain olla onnellinen. Tätä heijastelee myös Tarmon lempi-Telegram-botti, @VitsiBot, joka tekee onnettomimmistakin onnellisia
ja tuo yrmyisimmänkin hapannaaman suupieliin hymyn kareen.
Opintovastaavana, eli kiltalaisten opintoasioiden edunvalvonnan keulakuvana, Tarmo ei tietenkään halua, että koulutuksesta leikataan, mutta
tästä huolimatta Tarmon lempipokemon on Scyther. Suurin motivaatio
Tarmon elämässä on aikaansaamisen tunne, jota hän aikoo seuraavaksi
ruokkia kirjoittamalla Kvanttiin aiheesta ”En nyt halua sitoutua kirjoittamaan Kvanttiin artikkelia”.

Opintovastaava
Tarmo ”Tare” Kivioja

Loimaalta kotoisin oleva Hilkka on täynnä suomalaista kansanviisautta
ja hänen mottonsa onkin, että ei voi hukkua järveen juhannuksena, jos
on sammunut hankeen Wappuna. Samaa ikiaikaista viisautta huokuvat
Hilkan elämän peruspilarit eli kaurahiutaleet, raejuusto ja banaanit.
Kilta on fuksista lähtien ollut Hilkalla sydäntä lähellä, eikä Hilkka malta
olla suuntaamatta katsettaan tulevaisuuteen, jossa siintää seuraavana kiltanakkina toiminnan tarkastaminen. Ensin hän kuitenkin
aikoo hoitaa rahiksen hommat kunnialla loppuun ja samalla tehdä
karhukirjeiden passiivis-aggressiivisuudesta suoranaista taidetta.
Tähän hänet siivittää hänen suurin motivaationsa elämässä eli körsbärstomater, hänen idolinsa Uula Ollila ja rautainen kunto, koska
hän uskoo juoksevansa Cooperin testissä enemmän kuin kukaan
muu raatilaisista. Hilkka on myös aina huolellinen ja tarkka. Vaikka
IE:n järjestämään tapahtumaan ei osallistuisi kukaan, Hilkka pitää
huolen, että ei jaa tapahtuman kustannuksia osallistujamäärällä, koska
muuten kävisi hassusti.

Rahastonhoitaja
Hilkka ”Hilkkie”
Hännikäinen
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Isäntä
Patrik ”Pate” Lahti

Tämä Kirkkonummelta kotoisin oleva pesäpalloerotuomari haluaisi isona
olla itseään kunnioittava matemaatikko, mutta uraa uurtavan matematiikan laskemisen sijasta hän laskeskelee tällä hetkellä ”omiin häihinsä
tarkoitettuja” kaljalavoja. Pate elää vahvasti hetkessä ja tavoite kerrallaan. Tällä hetkellä hänen silmänsä ovat nauliintuneet vuoden päähän
ja mahdolliseen vastuuvapauteen. Patrikin selviytymistä sinne asti
saa kuitenkin jännityksellä odottaa, koska Patrik epäilee, että hänet
muistetaan raativuotensa jälkeen kokousrippauksista. Patrikin luotto
omaan tekemiseen on kuitenkin korkealla, koska hän on tällä hetkellä
vain vähän epätoivoinen tai ei ollenkaan ja eikä epätoivo hänen tapauksessaan ole aikavariantti. Patrik osaa kuitenkin pitää myös hauskaa ja
tätä heijastelee myös hänen lempipokemoninsa rai-raichu. Patrik pitää
jatkuvasta kehityksestä ja harrastaa aktiivista itsereflektiota. Tämän
haastattelunkin lopussa Patrik kysyi itseltään: ”Miten meni noin niinku
omasta mielestä?” ja vastaus tähä oli: ”Tehtiin mitä piti”. Niin tehtiin
Patrik, niin tehtiin.

Tämä itsensä tähiksi identifioiva vastuuton IE ei halua olla vastuussa edes
omasta runoilustaan ja alkuperäisen sisällön tuottamisen sijasta copypastesi
haastatteluun luvullisen Kalevalaa. Tästä huolimatta moderni kansanrunous saattaa olla lähempänä Lipen sydäntä, koska FK-Lörs on hänen
elämässään idoli, motivaatio ja asia, josta hän toivoo itsensä muistettavan raatiuransa jälkeen. Lipe on etsinyt itseään elämänsä vaiheissa
aktiviisesti ja fyssa on jo kolmas hakukohde, johon hän on hakenut
opiskelemaan, ja nyt hän ilmeisesti haki myös Fyysikkokillan raatiin,
eli ei opiskelemaan. Lipen harras toive on, että tämä itsensä etsimisen
matka lopulta johtaa johonkin, koska kasvettuaan isoksi hän ei halua
enää olla tähi vaan mitä tahansa muuta. Lipe ei kuitenkaan ajatellut
kasvaa kovinkaan nopeasti, koska hänen mukaansa: ”Neper on hyvä
gubbe ja logaritmisuus on jees”. Kvantin toimitus toivottaa Lipelle onnea
tälle henkisen kasvun matkalle.

Emäntä
Pauliina Meri Katarina
”Lipe” Tomberg

Sihteeri
Jonna ”Jonsku rusin”
16
Mikkonen

Savonlinnasta kotoisin oleva Jonna on muusta raadista poiketen
nuori ja idealisti, eikä muut raadin tavoin ole tunnustanut raativuoden realiteettejä. Muun raadin haaveillessa FK-Lörssistä, körsbärstomatereista tai edes vapaapäivistä Jonna haaveilee dedisten
selättämisestä ja diplomityöstä. Kyseessä saattavat kuitenkin olla
myös Jonnan omalle työlleen asettamat kohtuuttoman korkeat
tavoitteet, koska Jonna toivoo, että raativuoden jälkeen hän toivoo
siitä, että hänet muistettaisiin sihteerinä, joka teki pöytäkirjojen
tarkastamisesta hauskaa. Työorientoitumisestaan huolimatta Jonna
osaa pitää myös hauskaa. Jos häneltä kysytään: “Milloin sitsataan?”
vastaus on fyysikkomaisesti: ”Tänään!” ja Jonnan runosuoni sykkii
kuin kolmelta aamuyöllä Jämeräntaival 6:n kattohuoneistossa:
”Otetaanks jalluu? / Mie en jaksa enää kyl. / Otetaanks kossuu?”.

Leevi haluaa ensinnäkin tehdä lukijoille selväksi, että vastaukset tähän
haastatteluun eivät olleet mitenkään selviä. Virallisesti Espoosta
kotoisin oleva Leevi on niin kiireinen mies, että hänellä ei ole aikaa
olla epätoivoinen, mutta arjen kiireiden keskellä Leevi rentoutuu
lempparifyysikkonsa, sen Ruosniemen panimon tekemän, kanssa.
Leevi ei ajatellut lähteä raativuotensa aikana kikkailemaan, kunhan
saisi hoidettua hommat kotiin sellaisella tekemisen tasolla, etteivät
kiltalaiset häntä mistään pahasta muistaisi. Samanlaista varovaista
mentaliteettiä heijastelee myös Leevin lempimatriisi eli identiteettimatriisi. Perusteluksi Leevi mainitsee, että vaikka sillä kertoilisi
kuinka paljon ympäriinsä, niin ei voi pilata asioita liian pahasti.
Näin Leevi aikoo välttää myös identiteettikriisit. Kvantin toimitus
toivoo, ettei Leevin eteen satu liian suuria alamäkiä raatiuralla, elleivät
kyseessä ole laskettelurinteet.

Tiedottaja
Leevi ”Dasran” Korkeala
Tämä FK-Lörs -keskustelukanavan aktiivisuustilastojen huipulla
viihtyvä kv-vastaava on lyhyestä fyysikkourastaan huolimatta yksi
killan kovimmista lörisijöistä. Tässä haastattelussakin hän totesi
vain: ”Nieminen istui aamuvarhaisella puiston penkillä hirvittävän
näköisenä. Hänen silmänsä olivat punaiset, tukka hajallaan ja
vaatteet täysin raittiiksi. Kaverit ihmettelivät moista varoitusta ja
kieltolailla? - Pirtu on 96 % hulluutta, mutta kieltolaki on 100 %
hulluutta.” ja lisäsi perään vielä, että “Pieni ryyppy maistuu ruoan
kanssa, syö tai helikopterissa ja terroristit räjäyttäisivät sen olevan
puoliksi täynnä on hän pessimisti ja ilmeisesti alkoholisti. Pikkasen
rankempaa huumoria!” [Jussi on ulkoistanut haastattelujen antamisen
tekoälylle. Toim.huom.]

Kv-vastaava
Jussi ”@Diffis1” Hakosalo
Tällä Merimaskusta kotoisin olevalla yrityssuhdevastaavalla on ollut
meno päällä jo pienestä pitäen. Juhliminen on ollut tämän miehen
sydäntä lähellä jo ainakin vuoden 1995 jääkiekon MM-kisojen voitosta
asti tai Ose ainakin syyttää hauskanpitoa siitä, että ei muista tapahtumasta mitään. Viime vuosien yrityssuhdevastaavat ovat asettaneet
riman korkealle rahan keräämisen suhteen, mutta kunnianhimon
eteenpäin ajama Ose ei aio jäädä edeltäjiensä varjoon vaan haluaa,
että hänet muistetaan yrityssuhdevastaavana hyvästä rahastuksesta.
Ose panostaa elämässä henkilökohtaiseen kehittymiseen ja toivoo,
että isona olisi valmis tekemään päätöksen siitä, mikä hän haluaa
olla isona. Suunta hänellä on ainakin selvä, koska hän mainitsee
idolikseen kultaista sormusta Taru sormusten herrasta -trilogiassa
jahdanneen Klonkun, mikä onkin yrityssuhdevastaavalle oikein
sopiva esikuva. Matematiikan ja fysiikan alalla hänen esikuvansa
ovat myös inspiroivat. Ose kertoo, että tieteen puolella häntä
Yrityssuhdevastaava
inspiroivat Ville Kujala ja Uula Ollila.

Oskari ”Ose” Kivinen
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Yleisö: Uusi
yleisöennätys!
Vuoden 2017
Yleisö:
Uusi yleisöennätys!
Vuoden 2017
Fyysikkospeksin
Suomen näytöksiin
myytiin myytiin
Fyysikkospeksin
Suomen näytöksiin
yhteensä 1397
lippua
– 1216
yhteensä
1397
lippuasuomeksi
– 1216 ja
suomeksi ja
181 englanniksi.
Tämä
ylitti
kahden
vuoden
181 englanniksi. Tämä ylitti kahden vuoden
takaiset Mielenpuhaltajat
180 lipulla!180 lipulla!
takaiset Mielenpuhaltajat
Produktio: Produktio:
Speksiä oliSpeksiä
tekemässä
kolme
oli tekemässä
kolme
tuottajaa, tuottajaa,
17 politbyroolaista,
seitsemän
17 politbyroolaista, seitsemän
näyttelijää,näyttelijää,
13 bändiläistä,
13 tanssijaa
13 bändiläistä,
13 ja
tanssijaa ja
koreografia.
Näytöspäivinä
paikalla
oli
noin
Fyysikkospeksin
näytöksen näytöksen
kestoksi tavoiteltiin
alle kolmea
ja tuntia,
produktion
suukoreografia. Näytöspäivinä paikalla oli noin
Fyysikkospeksin
kestoksi tavoiteltiin
alletuntia,
kolmea
ja produktion
suu50 produktiolaista.
Yhteensä
väkeä
oli
reilu
reksi
yllätykseksi
näytöksen
keskimääräinen
kesto
oli
2
h
58
min
(sisältäen
24
minuu50 produktiolaista. Yhteensä väkeä oli reilu
reksi yllätykseksi näytöksen keskimääräinen kesto oli 2 h 58 min (sisältäen 24 minuu80, joista kolme
neljäsosaa
fyysikoita ja
noin
tin väliajan).
koostui
11 koostui
ykkösbiisistä,
7 valmistellusta
omstart-biisistä,
sekä noin sekä noin
80, joista
kolme neljäsosaa
fyysikoita
ja noin
tinNäytös
väliajan).
Näytös
11 ykkösbiisistä,
7 valmistellusta
omstart-biisistä,
15 % Kvantin
vuoden
2017
toimittajia.
tunnista improvisaatiota.
15 %
Kvantin
vuoden
2017 toimittajia.
tunnista improvisaatiota.
Kimallus: 100
cm diskopalloa.
Tällä 30 kg
Speksissä oli...
Kimallus:
100 cm diskopalloa.
Tällä 30 kg
Speksissä oli...
pallolla oli pallolla
10 minuuttia
lava-aikaa.
92
rooliasun
puvun osaa
oli 10 minuuttia lava-aikaa.
92tai
rooliasun
tai puvun osaa
30 ruusua 30 ruusua
7 lusikkaa ja
sama määrä
taustasiluetin
paloja
7 lusikkaa
ja sama
määrä taustasiluetin
paloja
3 paperipussia
3 paperipussia
2 kaulinta 2 kaulinta
2 säkillistä2viljasäkkejä
säkillistä viljasäkkejä
1 laatikko, 1jossa
joko 2jossa
näyttelijää
tai 13 kakkua
(Elikakkua
näyttelijä
noinvastaa
6,5 kakkua?)
laatikko,
joko 2 näyttelijää
tai 13
(Elivastaa
näyttelijä
noin 6,5 kakkua?)
Ja siihen käytettiin
Ja siihennoin...
käytettiin noin...
0 työtuntia,0koska
niitä
ei lasketa!
työtuntia, koska
niitä ei lasketa!
Niin, ja 24/7
auki
nettikaupasta
huolimattahuolimatta
lipuista 79,33
% myytiin
Niin,
ja olleesta
24/7 auki
olleesta nettikaupasta
lipuista
79,33 arkena.
% myytiin arkena.
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TTER:n tuki

1500€
2000€

ja menot
880€
900€
1220€

Bändi

Diskopallo

1300€
Yritys- ja
järjestösuhteet

1300€

Muut menot

1700€
Tekniikka

Killan tuki

1960€

Lipputulot

2550€

Lavastus ja
rekvisiitta
Puvustus ja
maskeeraus

2800€
23510€

Virkistys
Tilat ja
kuljetukset
Markkinointi ja
käsiohjelma
12210€

Ruotsin
kiertue
Narikkamaksut
Teatterivuokra

Huomioita:
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Glorian eteispalvelumaksut sisältyi lippujen hintaan, siksi paljon narikkamaksuja
Lippukaupan toimituskulut on vähennetty suoraan lipputuloista
Killan budjetissa Fyysikkospeksin muut kulut -riviltä löytyvät läpilaskutuserät eivät näy tässä. Näitä ovat mm. speksin kesäpäivien majoitus ja speksivaatteet,
joissa siis kilta on maksanut könttälaskun ja laskuttanut kultakin erikseen summan. Samoin Ruotsin kuluihin ei ole merkitty laivamatkoja ja ruokailuja laivalla, vaikka nämä killan liikevaihdosta löytyvätkin.
Muut tulot ovat mm. Väliaikatarjoiluja ja haalarimerkkimyyntiä.
Muut menot sisältävät mm. kahvia ja evästä läpimenopäiviin esiintyjien takahuoneeseen, kovalevy speksin taltiointeja varten

Täynnä intoa käpy aloittaa uuden vuoden järjestelmällisesti: kurssien kontaktiopetustilaisuudet kalenteriin, työaikojen
sisäisen off-ajan pyhittäminen kalenterista opiskelutehtävien
hoitoon, illoille harrastuksia ja sopivasti löysää, jotta saa aloitettua vaikkapa uuden harrastuksen. Ensimmäisen viikon aikana
käpy ostaa vielä vuosikortin Unisportille (sehän tulee kuitenkin
kuukausikortteja halvemmaksi, onhan nyt sitouduttu pääsemään Wappukuntoon) ja alkaa päivittämään ansioluetteloaan
pian alkavaan kesätöiden haku urakkaan. Hyvin sujuneen ensimmäisen viikon päätteeksi käpy lähtee kavereidensa kanssa
lasilliselle. Hyvä energia, hyvät suunnitelmat, hyvä mallas, hyvä
viikko, tästä tulee hyvä vuosi.
Kuluu noin kuukausi ja käpy on pulassa. Kurssitehtävät ovat
kasautuneet alkuvuoden flunssien ja uuden vuoden mukanaan
tuomien tapahtumien ja illanistujaisten takia. Liikuntakorttia
on tullut käytettyä ehkä kerran, koska liikunta on vienyt illoista
aikaa omatoimisen opiskelun tieltä. Kesätyöhakukin on vienyt
oman siivunsa tammikuun vapaa ajasta, eikä se taaskaan maksa itseään takaisin, kun haastattelukutsujen osuus lähetettyjen
hakemusten määrästä on noin 1/30. Sen sijaan kävyn sähköpostitili on kuitenkin täyttynyt kaiken maailman automaattisista vastausviesteistä, joita yritysten sähköiset hakujärjestelmät
lähettävät rekrytoijien ollessa liian kiireisiä yksilöllisen palautteen antamiseen. “Kiitos mielenkiinnostanne” my ass! Samalla kävyn fyysinen kunto on laskenut entisestään, ruokavalio
muuttunut yksitoikkoiseksi ja stressitasot ovat ampaisseet nautittujen valmisaterioiden lukumäärän mukana tappiin.

Käpykolumni

Muut tulot

29000€

Käpykolumni on kanava niille elämän runtelemille Otaniemen-metropolin
ännäytyneille asukeille, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan ja havaintojaan
niin oikeasta kuin kuvitteellisesta elämästään yliopiston vanhimpina ja siten
arvostetuimpina (tai eniten kummeksuttuina) entiteetteinä. Hyvin vietetyn
illan jälkeen saattavat nämä Otaniemi Shangri-Lan kasvatit avata uskollisen
läppärinsä ja kirjoittaa muistiin kosmopoliitti-kokemuksiaan, sekä “game
changer”-kuvitelmiaan herättääkseen ajatuksia kolumniaan lukevassa yhteisössä.
Tarinat ovat totuutta ihmeellisimpiä ja siksipä näissä kertomuksissa sekoittuvat
faktat ja fiktiot kuin nopea Jallu-Cola teekkarin kurkussa tavalla, jonka
tavoitteena on herättää lukevassa yleisössä vastaavanlaisia ahaa-elämyksiä.

Speksin tulot

Vuoden vaihtuminen on vanhalle kävylle muistutus omasta...
noh, vanhuudesta. Killan toimihenkilöiksi tulee uutta verta,
raati täyttyy nuorista yhdistysintoilijoista ja käpy itse alkaa vaikuttaa enenevässä määrin antiikin jäänteeltä. Onneksi hyvin
vietetty joululoma on saanut kävyn akut täyteen ja toiveikkaaksi uuden vuoden mukanaan tuomasta uudesta alusta. Edessä
ovat uudet kurssit, mahdollisuus uuteen työpaikkaan edellisen
paljastuttua itselle sopimattomaksi, uusi mahdollisuus kehittyä
aaltolaisena ja uudet askeleet kohti lopullista tutkintoa.

Tuskansa keskellä käpy alkaa peilata omaa loistavaa yliopistouraansa. Fuksista asti kurssit ovat toisinaan nakertaneet omia
voimavaroja ja ISO-henkilöt, sekä muut vastuulliset tyypit
ovat tämän tästä muistutelleet niin omien rajojen ja jaksamisen
kanssa pelaamisesta kuin akateemisen vastuun mukanaan tuomasta vastuusta. Taas kerran käpy kuitenkin huomaa olevansa
saman pahan olon noidankehän pauloissa, eikä ulospääsyä näy.
Tilanne ei ole uusi, ja käpy on aiemmin kokenut tilanteen yhtä
ahdistavaksi. Ikä ei ole kuitenkaan tuonut selvästi mukanaan
tarpeeksi kokemusta, kun saman ongelman äärelle joutuu
palaamaan yhä uudestaan. Olisiko jollain vielä vanhemmalla
kävyllä, tai ehkä jo pois OtaOnnelasta vierineellä yksilöllä vastausta kysymykseen...
Kuinka monta vuotta tarvitaan, että perusasiat oppii?
Vaikka akateemisia vuosia onkin kertynyt lasiin, ei
vanhalle kävyllekään tekisi pahaa päästä kertaamaan ja
peilaamaan omia elämänhallinta kykyjään; mihin oma
vapaa-aika lopulta kuluu, miten oman kalenterin täyttää,
pitävätkö aikataulut ja pidemmälle tehdyt suunnitelmat,
onko oman toiminnan reflektoinnille riittävästi aikaa? Ehkäpä tästä saisi täytettä tulevaisuuden fuksien alkuopintoihin, jos
kyseisiä taitoja oikeasti treenattaisiin ja niihin saisi riittävästi
ohjeistusta vaikkapa “elämänhallinnan lapiokurssin” kautta.
Vanha käpy voisi ainakin toimia puolestapuhujana sille, miten
tärkeitä tällaisiin teemoihin palaaminen ja näihin aiheisiin liittyvien taitojen jatkuva kehittäminen on, eikä hän usko olevansa Aalto-, tai edes fyysikkoyhteisössä yksin ajatustensa kanssa.

Koetko sinä olevasi käpyyntymään päin
ja haluaisit jakaa Kvantin lukijoille kokemuksiasi ja ohjata heidän ajatuksiaan
omien kokemustesi äärelle? Ota yhteyttä
Kvantin toimitukseen ja jaa oma käpyilevä tarinasi.
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Valtionpäämiehet vertailussa

Sauli Väinämö Niinistö

Vladimir Vladimirovits Putin
7.10.1952, Leningrad (Ikä 65)
168 cm
Oikeustieteet
Eronnut
2

Google-hakutulokset
Palkka
Omaisuus

24.8.1948, Salo (Ikä 69)
177 cm
Varatuomari
Naimisissa
3
Asianajotoimisto,
Eduskunta, Euroopan
investointipankki
553 000
126 000 € / vuosi
1 000 000 €

Harrastukset

Rullaluistelu, Jääkiekko

Syntynyt
Pituus
Koulutus
Siviilisääty
Lasten lukumäärä
Entiset työnantajat

Käytettävissä olevat
ydinaseet
Valtion sotilasbudjetti
Esiintymiset
Fyysikkokillan
fuksispeksissä
Esiintymiset paidatta
tiedotusvälineissä
Kaatanut
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0

KGB
44 600 000
128 000 € / vuosi
162 000 000 000
Paita päällä: Judo, Jääkiekko
Paidatta: Kalastus,
Ratsastus, Uinti
7300

2 900 000 000

56 000 000 000

0

1

0
Miss Suomen

10+

Tiikerin, Jääkarhun, Lukuisia
oppositiopoliitikkoja,
harmaavalaan

Janne Vikelä

Viimeisimmissä presidentinvaaleissa puhutti ennen kaikkea Sauli Niinistön
ennätyksellisen korkea kannatus, mikä jopa herätti huolta, että Suomi
saatettaisiin moisen tuloksen jälkeen rinnastaa Euroopan itäisiin
demokratioihin. Tästä väitteestä huolestuneena Kvantti päätti vertailla
vastaavissa kannatuslukemissa pyöriviä valtionpäämiehiä keskenään ja valitsi
Niinistö verrokiksi itänaapurin valtionpäämiehenäkin kunnostautuneen ja
paitojen käyttöä kammoavan Vladimir Putinin.

Kvantin suositus Niinistölle
kansansuosion pönkittämiseksi on, että
j a t ko s s a N i i n i s t ö n t u l i s i ko r o s t a a
julkisuudessa enemmän maskuliinisuuttaan. Hyviä vaihtoehtoja olisi
esimerkiksi villieläinten jahtaaminen
paidatta. Edelleen, mikäli Niinistölle tulisi
suurempia ongelmia suosionsa kanssa,
voisi hän harkita johtaessaan
ulkopolitiikkaa [tauko] yhteistyössä
hallituksen kanssa sopivan naapurimaan
valloittamista. Esimerkiksi hyökkäys
Ruotsiin taatusti nostaisi kansansuosiota,
sillä välienselvittelyt jääkiekkokaukalossa
eivät vielä ole tuottaneet haluttua
lopputulosta.
Putinin ratkaisut ovat hyvin
ymmärrettäviä. Ymmärtäähän sen, että
vaikkapa mikäli Fyysikkokillan puheenjohtajan suosio sattuisi laskemaan, olisi
paras tapa julistaa sota kemistikiltaa
vastaan ja luonnollisesti suorittaa
hyökkäys paidatta.

Kovinkaan suurena yllätyksenä ei tullut,
e t t ä k u mp i k i n v a l t i o np ä ä m i e h e k s i
asettuessaan on ylittänyt keski-iän ja on
taustaltaan opiskellut yhteiskunnallisesti
k a n t a a o t t av a a t i e t e e n a l a a k u t e n
kummankin tapauksessa oikeustieteitä.
Myöskään yllätyksenä ei tule, että
kummaltakin löytyy taustaltaan
upseeritason sotilasarvo. Kuitenkaan
Kvantti ei tyytynyt näin pinnalliseen
tarkasteluun vaan kaivautui pintaa
syvemmälle miesten historiaan.
Suurena yllätyksenä Kvantille
tuli, ettei Niinistö ole suosionsa
rakentamiseksi esiintynyt tiedotusvälineissä paidatta saati kaatanut tiikeriä
tai edes yhtäkään oppositiopoliitikkoa.
Erityisen hämmästynyt Kvantti on siitä,
että Niinistö ei ole esiintynyt vielä
Fyysikkokillan fuksispeksissä paidassa
saati paidatta toisin kuin Vladimir Putin.
Lisäksi hämmästystä herättää, miten on
mahdollista, että huolimatta likimäärin
samasta palkkatasosta Putinin omaisuus
on noin 162 000 -kertainen Niinistöön
verrattuna. Ei siis voi kuin ihmetellä,
miten Niinistö on voinut machomiehen
elkeiden poissaolosta huolimatta
saavuttaa huikean kansansuosionsa.

Vielä lopuksi kerrottakoon hauska
anekdootti.Toimittajan pähkäillessä,
millaista kuvitusta hän juttuunsa laittaisi
hän tuli vilkaisseeksi Venäjän presidentin
virallista lippua. Tarkemmin lippua
tarkastellessa huomaa, mistä Putin on
inspiraationsa hakenut. Kuinka ollakaan
lippua koristaa kaksipäinen kotka, jonka

päällä olevassa Moskovan vaakunassa
poseeraa hevosen selässä Pyhä Yrjö,
vieläpä paidatta. Liekö tämä ollut
enne?
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Fyysikkokiltalaisia jo vuodesta 1975 ilostuttanut Kvantti on viime aikoina ansioitunut syväluotaavilla artikkeleilla sekä nopeilla, internet-ajan hermolla kiitävillä
nettijulkaisuilla. Epäselvää on kuitenkin edelleen se, ketä tämän rakkaan kiltalehtemme parissa ahertavat toimittajat ovat. On reflektion ja itsetutkiskelun paikka,
kun Kvantin toimitus esittäytyy kertomalla muun muassa takavuosien lempiartikkeleistaan, elämästään Kvantin ulkopuolella sekä suhteestaan nykyviestimiin ja
-medioihin. Luvassa myös lahjomattoman hakukoneen armottomimmat paljastukset
toimittajistamme.

Tämä N:nen vuoden tuotantotalouden tohtoriopiskelija
kirjoittaa jo seitsemättä vuotta kiltalehteemme. Vapaa-ajallaan
hän kirjoittaa antropologian väitöskirjaansa, vaikkei aina siltä
näyttäisi, ja suosittelee lukijoille Kvantin vuosikertaa 2011
sekä Telegram-giffien käyttöä viestinnässä. Internet paljastaa
Ollin täyskaiman toimivan KIKin emäntänä.

Markus
“kaksivarvaslaiskiainen”
Aapro

Elsa
“__”
Mannila

Sami
“systemaattinen”

Jouttijärvi

Janne
“landepaukku”

Vikelä

Joonas
“nuhanenä”
Kivi

Akseli
“hidas”
Anttonen

Sami on N:nen vuoden energiatieteilijä ja toimittaja, joka
nauttii internetistä viestimenä ja mediana. Kvanttiin kirjoittamiselta ylijäävällä ajallaan hän tekee tutkimusta. Sami nostaa
esille takavuosien artikkelin “Saatanan toiminta-aktiivisuuden
määrittäminen”, joka on hänen mukaansa nerokas pseudoselkkari. Internet paljastaa Samin juosseen 10 kilometriä alle
42 minuutin.

Ville on toisen vuoden systeemitieteilijä ja kirjoittaa ensimmäistä vuottaan Kvanttiin. Hän mainitsee Twitterin lempimediakseen ja vapaa-ajallaan sytyttää ja sammuttaa valoja muiden
iloksi. Hän nostaa tylsyydenkin uhalla esille Kvantin taannoisen artikkelin HSL:n vyöhykeuudistuksesta ja bussilinjojen
hinnoista. Internet paljastaa Villen kuvanneen Järvenpään
lukion elokuvataiteen jatkokurssin päättötyönä lyhytelokuvaa.

Tommi
“piällysmies”
Summanen

Elsa on N+1 -vuoden fyysikko, joka toimittaa Kvanttia N:ttä
vuotta. Hänen mukaansa elämä ylipäätään muistuttaa Kvantin
toimittamista ja postikortit ovat nykyajan viestimien ehdotonta
kärkikastia. Elsa nostaa esiin TFM:llä vuonna 2010 toteutetun
hyvinvointiselvityksen tuloksia Kvantissa 3/2011, sillä “Muualla
lorvitaan, fyssalla jorvitaan” -artikkelissa vakavaa ja tärkeää
aihetta puidaan hienosti. Internet paljastaa Elsan rakentaneen
vankilan majanrakennusleirillä. Viimeiseksi jääneen tiedon
mukaan kaltereiden välistä oli mahdollista livahtaa.
Tämä N:n vuoden sovellettu matemaatikko sekä myös N:n
vuoden toimittaja mainitsee lempimediakseen Twitterin ja
harrastaa vapaa-ajallaan ruoanlaittoa. Takavuosilta tämä
toimittajakonkari nostaa esiin 2012/1-Kvantin hulvattoman
palindromimusiikki-artikkelin, jonka ideaa Alivaltiosihteeri
törkeästi myöhemmin plagioi. Internet paljastaa Joonaksen
kirjoittaneen kelpo todistuksen.

Akseli on ensimmäisen vuoden matemaatikko ja toimittaa
myös Kvanttia ensimmäistä vuotta. Hän mainitsee lempimediakseen internetfoorumit ja väittää olevansa kirjoittamatta
Kvanttiin. Hänen mukaansa “Paperi, paperi, tasapeli?” oli
todella laadukas ja perusteellinen mutta myös hauska artikkeli.
Internet paljastaa Akselin suunnitelleen joulupukille virkaasunnon vuonna 2014.

Olli
“ergosfääri”
Halminen

Markus on N:n vuoden fyysikko ja toisen vuoden toimittaja,
joka kuluttaa Kvanttiin kirjoittamiselta liikenevän vapaa-aikansa prokrastinoimalla muilla tavoin. Hän suosittelee “The
Onion” -uutispalvelua sekä tutustumaan Kvantin (2/13)
Pentiskulmaukseen, joka on oiva esimerkki tärkeästä uutisoinnista yksinkertaisella koukulla. Internet paljastaa, että
Malmin lentokenttä on lähellä Markuksen sydäntä.
Tommi on toisen vuoden “vissiin systis” -läinen ja kirjoittaa
myös Kvanttiin toista vuotta. Hän päätoimittaa rautaisella
otteella ja patistelee toimittajiaan Telegrammissa. Muulla
ajalla Tommi juoksee, lukee monipuolisesti kirjallisuutta sekä
pelaa shakkia. Kvantin historiasta hän haluaa nostaa esiin
Kreikkalaisten kirjaimien helpot ja kivat muistikkaat sen
huumorin vuoksi. Internet paljastaa hänen olleen ryhmässä
“Ap5” legendaarisessa termodynamiikan projektityössä.

Riina
“Hiiiiiiiiii!”
Jokiranta

Riina on neljännen vuoden fyysikko ja toimittaja, joka rakastaa
Telegramia ja pakenee Kvanttiin kirjoittamiselta liikenevällä
ajallaan kaikenlaisia deadlineja, myös artikkelien kirjoittamiseen liittyviä deadlineja. Hänen mukaansa OrtogonaaliKvantin “Kvantin toimituksen kokouspöytäkirja” kiteyttää
jotain oleellista toimittajuudesta ja Kvantista. Internet paljastaa
Riinan villin ja salatun syvävenyttelymenneisyyden vuodelta
2016.

Ville
“harukimurakamimainen”
Tuominen

Janne on N:n vuoden systisopiskelija ja ensimmäisen vuoden
toimittaja, jonka mielestä lennätin on viestimistä timanttisin. Hän myös väittää, että hänen tällä hetkellä kirjoittamansa Kvantti-artikkeli olisi todellakin lukemisen arvoinen.
Kirjoittamiselta liikenevällä ajallaan Janne esittää kylteriä.
Internet paljastaa Jannen olleen vuonna 2016 PoRan munaraittiuskisälli, minkä ohessa hän koetti parantaa maailmaa Tesla
Power Wall-projektin parissa.

Petteri opiskelee N:ttä vuotta fysiikkaa ja toimittaa Kvanttia
kolmatta vuotta. Hänen mukaansa Twitter on erinomainen
media matalan kynnyksen huuteluun. Vapaa-ajallaan Petteri
valvoo opiskelijoiden etua EU:ssa SYL:n riveissä, ja hän
nostaakin esille Kvantin “Paperi, paperi, tasapeli?” -reportaasin
koulutuspolitiikasta. Internet paljastaa Petterin kaiman olevan
kuuluisa erikoishammasteknikko Kotkasta.

Petteri
“jauhis”
Heliste

Ari on neljännen vuoden systisläinen ja omien sanojensa
mukaan on aina ollut Kvantin toimittaja. Hän listaa lempimediakseen Tg:n ja Tg:n ja kertoo selaavansa meemejä vapaa-ajallaan. Menneistä artikkeleista hän suosittelee omaa vastinettaan
Kvantin 2/14 Korso-artikkeliin, sillä aihe on hänelle rakas ja
artikkeli hänen ensimmäinen julkaisunsa. Internet paljastaa,
että Kimi Räikkönen kävi Arin postilaatikolla 29. helmikuuta
2011.

vuosijuhlat
Kuukausien odotuksen jälkeen
killan vuosijuhlat ovat täällä taas!
Auttaakseen teitä toistamaan
kaikki menneisyyden virheet
Kvantti koosti näppärän
selviytymislistan vuosijuhlille.
Ohjeet ovat pääosin nololta
arviolta noin 30 vuosijuhlaa
koeponnistaneen toimittajamme
kierosta mielikuvituksesta.

Tämä N:nen vuoden sovellettu matemaatikko kertoo toimittavansa Kvanttia toista, mutta ensimmäistä kunnollista vuottaan. Hän arvostaa vapaata mediaa ja toimii vapaa-ajallaan
kiltajuttujen, partion sekä AYY:n parissa ja viettää aikaa
hyvien tyyppien kanssa parantaen maailmaa. Leo suosittelee
takavuosien Kvanteista Persemonni-juttuja, sillä ne olivat
sopivan ajankohtaisia ja leikittelevät sovinnaisuuden rajalla
taiteilevalla huumorilla. Internet paljastaa Leon kunnostautuneen Louna-Jukola -suunnistusviestissä 2015, ainakin oman
joukkueensa sisällä.

Kivistö

Halutaan laittaa päälle jotain 1800-luvun seremoniallisesta vakavuudesta poikkeavaa, esimerkiksi neonvihreä frakki. Näihin tilanteisiin
sanoisimme, että kunhan ilta säilyy positiivisena ja iloluontoisena, niin go for it, onhan
harmaita hupifrakkeja ennenkin nähty tyylikkäinä ilmiöinä. Emme kuitenkaan suosittele
esiintymään ratkiriemukkaassa natsiregaliassa
tai pukeutumaan alkuperäiskansojen pyhiin rituaaliasuihin, ellet ole käyttöönvihitty ylipappi.
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“hajamielinen”

Saskia on toisen vuoden fyysikko ja toimittaa Kvanttia
ensimmäistä vuotta. Toimittamiselta liikenevällä ajallaan
hän kertoo viivyttelevänsä “toimitus esittäytyy” -kyselyyn
vastaamista. Saskia suosittelee Kvantin tämänvuotista “FK
Portugal”-artikkelia sen onnistuneen ja mielenkiintoisen
taiton vuoksi. Internet paljastaa Saskian toimineen partiossa
salanimellä “Sissari”.

Halutaan laittaa päälle jotain 1800-luvun sukupuolirooleista poikkeavaa, esimerkiksi naisena
jalat ja äänioikeus tai miehinä jotain herkkää ja
massasta poikkeavaa. Näihin tilanteisiin sanoisimme, että kunhan illan mieliala säilyy rohkean
ja voimaannuttavan välimaastossa, niin go for
it. Emme suosittele heittämään ihmisten päälle
juomia n. 20:nnen oletettavan “HEI TYYPILLÄ
ON HOUSUT/HAME/RUUMIINTOIMINTOJA”
-kommentin jälkeenkään. Usein ihmiset osoittavat nämä rohkaisevina huomionosoituksina
tai tekevät ihan itse itsestään tolloja urpoja.
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Saskia

Tuomas
“mangustipöllö”
Lebedeff
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Halutaan laittaa päälle jotain 1800-luvun aatelistocharmista poikkeavaa, esimerkiksi violeteista karkkipapereista ja pääosin kuplamuovista tehty jakkupuku. Näihin tilanteisiin
sanoisimme, että kunhan illan eleganssi säilyy
eskapistisen ja esoteerisen välimaastossa, niin
go for it. Emme suosittele näyttämään urpolta
tollolta varsinkaan illan alkupuolella, joten päräyttävyyteen kannattaa ilomielin pyrkiä.
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Tuomas on toisen vuoden matemaatikko ja toimittaja, joka
mainitsee lempiviestimekseen käsipillin. Kvanttiin kirjoittamiselta liikenevällä ajalla hän taittaa Kvanttia tai pakoilee
kummankin tekemistä sulkeutumalla lafkalle pohdiskelemaan
karvapalloteoreemaa. Hän nostaa esille Politiikka-Kvantin
neutraaliusvertailun suosikkiartikkelinaan. Internet paljastaa
Tuomaksen olleen vuonna 2014 töissä eräässä Suomen
johtavista vesi- ja sanitaatiokonsultointiyrityksistä. Lisäksi hän
pelasi viidennellä luokalla jalkapallojoukkueessa, joka voitti
ottelun kuudesluokkalaisia vastaan.

Tällaiset tilanteet toimittajamme jakaa mutuaalisen epäeksklusiivisiin ja kollektiivisesti
kattamattomiin lokeroihin jotakuinkin näin:
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Leo
“tukeva”
Norilo

Alpi
“asdfgh”
Rimppi

Jo ennen vuosijuhlia kannattaa varmistaa, että
oma frakki ja iltapuku on kauniin punaviininpunainen ja jäänyt vääjäämättömän pieneksi.
Mikäli viikon pyörrytyspaasto ei auta julkisen
sektorin kasvaneeseen tilantarpeeseen, usein
voi tiedustella hieman itseään suuriluisemmalta kaverilta suoraviivaisesti pelastusta tilanteeseen, polttamista vartenhan ne ystävyyden
sillat ovat. Frakissa ja ehdottomasti mustassa,
joukkoonhäviävässä villakangastakissa on somisteineen ja sukkineen yhteenlaskettuna parhaimmillaan jopa 30 liikkuvaa osaa, joista sujuva herrasmies luonnollisesti jättää uupumaan
vähintään 10 hauskoiksi keskustelunavaajiksi.
Toimittajan suositus on jättää vähintään toinen
valkoinen hanska, toinen villakangastakin nappi ja rintamuksen helmiäisnappien takaosat
mukaanottamatta. Hädän tullen kaverilta voi
varmastikin paniikissa lainata valkoista vararusettia, mikäli haluaa pitää omansa tärveltymättä rintataskussa löytymättömänä. Frakki
kannattaa suunnitella laittavansa päälle ajan
ja elähdyttävän Martini-lasin kanssa, mutta viidessä minuutissa ja oliivinhajuisenakin homma hoituu.
Naisilla tilanne on hieman toinen:
koska kietaisuhameen saa laitettua päälleen
parhaimmillaan minuuteissa, tulee vuosijuhlia varten päättää kerrankin kokeilevansa sitä
unelmien korkkiruuvivesiampiaispesää, tai
neuvotella mainio diili kosmetologiopiskelijakaverin kanssa. Paniikin ja kaverin yllättävän
noroviruksen vääjäämättömästi uhatessa neuvottakoon, että jopa noin viidennes miehistä on
hyödyllisiä mitä tulee korsetin nyörittämiseen,
näppärän vujukampauksen saa tehtyä kahdella
pinnillä ja kukalla, ja bussissakin voi itkemättä
mustata kulmat, mikäli illan avec on nyörityssekä meikkipussinpaikallaanpitotaitoinen.

Toisten on epäkohteliasta huomauttaa etikettivirheistä, ellei puuttuva osa satu olemaan housut. Tällöin kerran koitettu ratkaisu esimerkiksi
Tampereella on etsiä valkoraidattomat adidaksen kiiltävät verkkahousut, eroa ei kuulemma
juurikaan huomaa.
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Alpi on neljännen vuoden fyysikko ja toimittaa Kvanttia toista
vuotta. Hänen mielestään paras media on ehdottomasti printti
kiiltävälle pinnoitetulle paperille, ja Kvanttiin kirjoittamiselta
ehtiessään Alpi taittaakin Kvanttia. Hän nostaa esille Kvantti
2/17 Zegina Yunusin haastattelun loistavana henkilökuvana.
Internet paljastaa Alpin toimineen Luontoliiton aktiivina ja
pyörittävän omaa Alpiini-nimistä yritystään.
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Tämä N:nen vuoden LSD-läinen kirjoittaa Kvanttiin
toista vuotta ja nauttii FK-Lörsin vapaasta ilmapiiristä.
Toimittamiselta liikenevällä ajalla hän tekee diplomityötään.
Mikko kehoittaa hakeutumaan varmojen naurujen lähteelle
Tiede-Kvantin erikoistyöparodian ääreen. Internet paljastaa
Mikon kaiman olevan Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana
-yhtyeen huipputrumpetisti.

Illan pukukoodi on oletettavasti juhlapuku akateemisin kunniamerkein. Usein toimittajaltamme kysytyt ohjeet mahdollisista liennytyksistä
pukukoodiin voidaan jakaa melko selkeästi
seuraaviin ryhmiin:
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Mikko
“tänään”
Karjalainen

Ari
“semiOk”
Viitala
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Mikäli pääruokaa ei riitä, syttyy maailmansota. Useimmat cateringit eivät ymmärrä analogiaa hevosen ja teekkarin välillä näkemättä
sitä ensin. Kannattaa siis sanoa selvin sävelin
cateringille, paljonko ruokaa voi odottaa kuluvan: erityisesti kasvisannokset saattavat olla
kevyesti suunniteltuja, kun kohdeyleisö olettaisi lautasellaan olevan n. 1200 kcal.
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Usein syynä pieniin myöhästyksiin ovat väärään osoitteeseen tilatut / menneet bussit,
kiltahuoneelle unohtuneet kunniamerkit tai
aikataulun suhteen väärinkalibroitu vuosijuhlapuhuja. Myöhästymisiä sattuu, olihan tämä
artikkelikin tarkoitus alun perin kirjoittaa keväällä 2016.
Vuosijuhlien liian pitkä viivästys on epäkäytännöllistä ja hankaloittaa juhlijoiden elämää,
useimmat ovat kuitenkin menossa töihin
joidenkin vuorokausien päästä vuosijuhlien
alkamisesta. Tämän vuoksi olisi toivottavaa
myös kertoa, mikäli pääruoka on sattumalta
unohdettu tilata/valmistaa ja sitä aletaan tekemään vasta puolenyön aikaan. Tällaisissa
tilanteissa veski- ja mäkkitauot ovat usein
paikallaan.
Tämä usein viittaa siihen, että jokin ohjelmanumero on täytynyt peruuttaa tai sitä ei ehditty valmistella kuin kaksiminuuttiseksi puolen
tunnin sijaan.
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Vuosijuhlien kulurakenteen kallein ja useimmiten vähiten huomiotasaava osa on illalliskortti. Kolmen ruokalajin menun tarkoitus on
olla hauska seuraleikki jatkoilla, joissa ihmisten tulisi yrittää muistaa, mitä jälkiruoaksi oli.
Pari huomioitavaa aspektia vuosijuhlajärjestäjille:

Päästääksemme keinotekoisiin jaotteluihin
mieltyneen toimittajamme jälleen vauhtiin
voimme todeta vuosijuhlia olevan kolmenlaisia:
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Pää-juhla on vuosijuhlien pää-päivän pää-tapahtuma. Täällä kuuluu sitten käyttäytyä.
Mikäli teennäinen hymynkare ei virity kasvoille muuten, kannattaa mieluiten tarjoilijan kuullen ilmoittaa kanssaseurueellesi
naistenvessan lienevän ihanteellinen paikka
rintataskuista löytyvien taskumattien sisällön nauttimiselle ja omassa frakissasi olevan
tähän tarkoitukseen juuri soveltuva rintatasku. Pöytiin siirryttäessä kannattaa varmistaa,
ettei ympärillä ole ei-optimaalista seuraa ja
näin ollessa tehdä se joko kova- ja korkeaäänisesti selkeäksi koko pöytäryhmälle tai vaihtaa
omakätisen manifestatiivisesti pöytäjärjestys
mieleiseksi. Juhla voi alkaa.
Vuosijuhlat ovat omalla tavallaan
ajatonta aikaa, ts. huoleton hetkellinen pako
muusta maailmasta, jolloin esimerkiksi aikataulu tulisi unohtaa. Toimittajan mielestä
tämä on hyvä syy unohtaa kello kotiin. Onneksi jotkin vuosijuhlapaikat ovat
onnistuneet estämään tällaisen
naiivin
realismikarkauksen laittamalla seinään
maailmanlopun
kellon
ja muistuttamalla melko kovaäänisesti, mikäli
vuosijuhlien sovittu aikataulu ei pidä paikkaansa.
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Vuosijuhlajärjestäjiä lienee kohteliasta muistaa jollain erityisellä lahjalla. Lahjan on oltava tietysti mahdollisimman epäkätevä ja
painava, mutta sen saamisen paikalle tulee
olla logistinen taidonnäyte, josta ei pienellä
vaivalla tule selvitä: varmista jo hyvissä ajoin
etukäteen, ettei puolet seurueestasi pääse lahjanantoon saati -kantoon, ja unohda lahjan
oleelliset komponentit mieluiten heti kaupan
hyllylle.
Cocktail-juhlaan päästyäsi voit heittää loskassa ryvettyneet juhlakenkäsi hetkeksi naulakkoon muuttumaan edes etäisesti kuivemmiksi ja siirtyä cocktail-palojen ääreen.
Cocktail-palat on tarkoitettu yhdellä puraisulla nautittaviksi suupaloiksi, mistä kannattaa
pitää kivenkovaan kiinni ruokatiimin fuksien
epätietoisuudessaan tehtyä elegantin sijaan
nyrkinkokoisia juustopallosia. Kuohuviiniä
on usein varattu lasillinen per ajoissa saapuva
vieras, joten voit juhlistaa ajoissa saapumistasi juoden lasillisen per jokainen ajoissa saapuva ystäväsi. Näin voit varmistaa loppuvuosijuhlan sujuvan miellyttävän nopeasti. Mikäli
paikalla on boolia, on se kannattavaa tuhota
maan päältä.
Lahjanantotilaisuudessa kannattaa
muistaa, että Nössö se on joka ei ryyppää, ja
varsinkin se hallituslainen, joka ei kolmatta
henkilökohtaisesti lahjoittamaasi chili-valkokärpässieni-shottiasi nauti edes pyynnöstä.
Lahjahevosta ei tule katsoa suuhun, eikä välttämättä lahjan vastaanottajaakaan.
Mikäli vuosijuhlajärjestäjät ovat onnistuneet saamaan bussit saapumaan iltaeikä aamuaikaan ja edes säällisellä charter-aikavälillä, on matkalla vielä mainio hetki
hengähtää ja perustaa juhlien
Telegram-ryhmä. Kannattaa antaa admin-oi keud et
kaikille ryhmäläisille, jotta keskustelu soljuu mukavasti myös pääruoan
ajan.
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Usein vuosijuhlille on mukavaa tuoda jonkinnäköinen avec tuomaan iloa ja tuttuutta
pöytäseuraan. Hyviä avec-vaihtoehtoja ovat
jallun ja punssin lisäksi vuosijuhlia edeltävällä viikolla katkerasti eroava puoliso, mutta
toimivia toimintaa aiheuttavia vaihtoehtoja
ovat luonnollisesti myös latentisti seurusteleva aaltoihastus, yksipuolisesti ihastunut fuksi
tai mukava mutta liian läheinen ystävä, jonka
johdosta koko pöytäkunta ilmoittaa olevansa
onnellinen puolestanne. Vaikka avec ei onnistuisi olemaan draamaaherättävää sorttia,
kannattaa tilanteen varmistamiseksi unohtaa
ilmoittaa tämä erikseen juhliin sekä tiedottaa
vuosijuhlan ajankohdasta, pukukoodista sekä
paikasta juuri sopivasti pieleen. Näin saat varmasti nopeatempoista keskustelua muuten
niin hitaasti matavaan pöytäosuuteen.

Pääruokana on useimmiten maissikanan rintaa, mikäli vuosijuhlavastaava on päättänyt
panostaa muihin osa-alueisiin kuin kalleimpiin ruokiin, hyvä sponssi on jäänyt saamatta
tai vuosijuhlavastaava vain yksinkertaisesti
pitää maissikanan rinnasta.
Mikäli servetit ovat setelikuvioituja, sai vuosijuhlavastaava kaikki rahat jo käytettyään vielä
ylimääräisen sponsorin ja positiivinen ongelma on pitänyt ratkaista jollakin tavalla.
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Illan väsyneimmässä ja tunteikkaimmassa
vaiheessa pidettävän ruusupuheen pitäisi
olla se tunteikkain, ei väsynein. Kuitenkin
puhe on todennäköisesti se vaikein kirjoittaa kliseitä välttäen ja ennenkokemattomia
tunteita herättäen. Tyypillisesti puhe kuvaa
puhujan rakkautta jotain asiaa tai yksittäistä henkilöä kohtaan, on liikuttava ja kuitenkin hauska samaan aikaan (nähtävästi erään
HY:n ainejärjestön vuosijuhlilla kuultu 20-minuuttinen puhe suomalaiselle jo lakkautetulle
automerkille johtui väärinymmärryksestä).
(Toimittajan käsityksen mukaan) pitkään ainoa formaatti tästä puheesta teekkaripiireissä
oli puhe naiselle, joka on jopa tietyllä tavalla
muoti-ilmiömäisesti pyritty viimeisen viiden
vuoden aikana tarjoamaan jossain uudessa
muodossa vuosijuhlaväelle. Lyhyesti kaavamainen puhe naiselle menee jotakuinkin näin:
“Nainen, olet mysteeri,
Ensiksi tutustuin sinuun äitinäni
Edes lastentarhassa en ymmärtänyt sinua
Sitten aloitkin kiinnostaa hehheh
Nyt olenkin asunut kanssasi jo vuosia enkä vieläkään ymmärrä sinua
-kolme minuuttia hiprakkahauskaa oman alan
jargon-vitsailua naisten ja kemiallisten reaktioiden yhtenevästä luonteesta-”
Uusina versioina on vuosijuhlilla ainakin kuultu naisen puhe naiselle, homomiehen puhe
naiselle, puhe sukupuolelle, puhe teekkariudelle, puhe kiltalaiselle, puhe toiselle naiselle
sekä koko puheen korvaava burlesque-esitys, jossa lavalla oli siivoava
mies ja päällekäyvä pölynimuri.
Lienee sopivaa jättää kuulijan tilannetajun varaan päätellä, mitkä puheet olivat
onnistuneita ja mitkä eivät niinkään.
Tulisiko ruusupuhe osoittaa yksittäiselle henkilölle? Toimittajan aiemman suosituksen mukaan: “Toki voit näin tehdä, mutta
varmista tällöin, että kaikki salissa itkevät.”
Tässä on onnistuttukin, ja näin toteutettuna
puhe on ollut äärimmäisen kaunis.

15-20 minuutin fuksilaulun jälkeen vuosijuhlien loputtua, äänentoiston kaikista vakuutteluista huolimatta lakattua toimimasta,
harmittoman varpailleastelun ja bussiinahtautumisen jälkeen (mikäli luoja paratkoon
ne bussit osaavat tulla hakemaan ravintolasta
jatkoille 11PM, ei AM, toimittaja hämmästelee), on aika siirtyä illan ensimmäiseen jälkitilaan: jatkoille. Jatkoilla usein saa täydellisen
mahdollisuuden kaataa hotdogin täytteet frakilleen, hankkia puolikkaan lämpöhalvauksen
ja tanssia kuin kukaan ei katsoisi (eipä).
Vuosijuhlat ovat suurten tunteiden
aikaa ja etenkin keväisin ovat hormonipilvet
opiskelijoiden seassa vahvoina pönötyksen
jälkeisissä punastusta-aiheuttavissa euforioissa. Tällöin saattaa tulla asianmukaiseksi
ehdottaa illan seuralaiselle tai muulle tilasta
löytyvälle henkilölle pientä henkilökohtaista tête-à-têtea jossain syrjäisemmässä
nurkassa. Jotta tällöin voidaan edetä hyvässä ymmärryksessä afterparty-kanssakäymisessä kopeloinnin
kautta kopulaatioon, lienee hyvä tiedustella seuralaisen tuntemuksia, mieluiten
huumorin kautta, kuten “anteeksi, haittaisiko teitä pieni kieli poskessa -toiminta?” Peilin edessä harjoiteltuna
repliikki karkoittanee muut kuin aidosti kiinnostuneet. Käytöstavat ennen kaikkea.
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Puheenjohtajan “miksi minunkin pitää puhua lahjojen annon jälkeen” -puhe killalle
parhaimmillaan nostaa esiin killan vuoden
upeimmat saavutukset, pohtii miten kilta tai
kiltalaisuus on kehittynyt 5-10 vuoden aikaskaalalla ja visioi mihin suuntaan kilta, kiltalaiset tai vaikkapa koko tieteenala tulevaisuudessa voisivat mennä. Puhe voi innostaa
kiltalaisia tekemään huikeita juttuja killan
eteen tai linjata vahvasti kaikkien kiltalaisten
olevan tärkeitä opintomenestyksestä huolimatta. Tai sitten päätyä lukemaan kuivakkaalla äänellä ranskalaisin viivoin listan killan
viime vuoden tapahtumista ja todeta tänäkin
vuonna menon olevan melko samanlaista.

t

Sinänsä nurinkurisesti puheosuuteen ei
useinkaan mielletä henkilöitä, jotka puhuvat
vuosijuhlien aikana eniten. Lukkareillakin on
vuosijuhlilla funktio, jota ei mielestäni pitäisi
pelkistää viinantyrkyttämiseen tai sääntömääräiseen seremoniointiin saati kurinpitoon: lukkarien tehtävänä on
kuunnella yleisöä ja pyrkiä
varmistamaan, että kaikilla
illan vierailla olisi mukava ja
paikallekuuluva tunne. Helpoiten tämän saa ryssittyä
laittamalla läsyyn 27:n
tarkkaanvalitun kappaleen sijaan viitisenkymmentä iskelmää, nillittämällä liian tiukalla
kädellä pikkuseikoista
ja pyhistä pelisäännöistä
ja pitämällä viisiminuuttisia
monologeja vuosijuhlavastaavan itkiessä aikatauluunsa. Toisaalta liian väljä laulutahti saattaa
saada kutsuvieraspöydän toisilleen
tuntemattomat henkilöt lyömään haarukalla käteensä mieluummin kuin jatkamaan kiusaantunutta small talkia.
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Aluksi vuosijuhlavastaava saapuu tyypillisesti
lavalle hieman kiusaantuneen “mitä teen täällä” -ilmeen kanssa kertomaan juhlakansalle
juhlatoimikunnan suuresta panoksesta juhliin, toivomuksesta viettää kaunis juhlahetki
ja mahdollisista tilan erityistarpeista, kuten
ehdottomasta kiellosta sytyttää 150-vuotias
aulamaalaus palamaan. Useimmiten puheen
sisällön ajatuksiaherättävän osan voikin tiivistää saniteettitilojen sijaintiin vuosijuhlavastaavan käden osoittamassa suunnassa.
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Juhlien pääsponsorin “mekin olemme olemassa” -puhe sitoo parhaimmillaan killan ja
alumnin toiminnan yhteen, antaa näkövinkkeliä siihen, miten opiskeluajan jälkeenkin kiltatoiminnassa tutuksi tulleet henkilöt, yhteisö
ja ammattitaito ovat olleet tärkeä osa ihmisen
elämää, muistelee hauskoja tempauksia opiskeluajalta ja kertoo hyviä sotatarinoita siitä,
miten juuri nämä neuvot ovat totisesti olleet
tarpeen työellämässäkin. Puheessa voidaan
myös todeta, kuinka toimialalla on ennennäkemätön noususuhdanne ja teknologinen
tilanne ja kaikki halukkaat rekrytään, koska tuotteiden kysyntä on aivan hillittömissä
sfääreissä. Aika moni lienee kuitenkin kuullut
kuinka suurehkossa suomalaisessa pörssiyhtiössä on kesätyöhaku auki ja aina kannattaa
yrittää, vaikka mielenkiintoa ei olisikaan.
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Vuosijuhlia on kutsuttu puhemaratoniksi.
Tämä johtuu puheiden suuresta määrästä.
Seuraavassa käymme läpi yleisimpiä vuosijuhlilla kuultavia puheenvuoroja, mutta sitä
ennen voimme vielä pohtia hyvän vuosijuhlapuheen luonnetta.
Vuosijuhlapuheella on usein jokin
tietty funktio, ja tietyt retoriset keinot tämän
aikaansaamiseen. Hyvä puhe on helposti lähestyttävä ja koskettaa suurta osaa ihmisistä.
Hyvä kesto puheelle on noin nollasta kahdeksaan minuuttia, ja tätä pidemmät puheet
saattavat vaatia harjoittelua ja tehokeinoja
sellonsoitosta kosintaan pitääkseen yleisön
mielenkiinnon yllä. Puheen tulisi myös olla
hauska ja ajatuksiaherättävä.
Erilaisia vuosijuhlilla kuultavia puheenvuoroja ovat:

Meni ilta hyvin tai ei, jajatkot usein löytyvät, tämän jälkeen ja-ja-jatkotkin, ja tietyllä
eksponentiaalifunktiolla voidaan mallintaa
pystyssä olevien määrää sillikseen asti ja sen
jälkeenkin. Aamulla kuitenkin, nykyisin melko
standardisti klo 12 (aiemmin klo 10), saapuvat
romahtaneet ihmisraadot heräämissijoiltaan
viettämään ihanaa toivuttavaa tunnelmointia sillispaikalle. Tällöin täydellinen resepti on
hukuttaa huolet ja murheet ja unohtaa katsoa
seuraavan päivän kalenteria - sillä onko millään oikeastaan enää mitään väliä näin suuren juhlinnan jäljiltä.
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Sumennettu kuntadata
Kvantin datatiedekokkikerhon vuosikvartaalin reseptivinkki

Kuntanaapurustojen keskiarvojen käyttö vähentää
hajontaa ja helpottaa alueellisten trendien havaitsemista
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Keskustan kannatus

YLE:n visualisoinneissa kodinhoidontuen käytöstä ja Keskustan
kannatuksesta on havaittavissa
trendi, mutta voimme korostaa
alueellisia trendejä sumentamalla
dataa. Vertaa näitä visualisointeja jutun lopussa esiteltyyn
sumennettuun versioon.

Raakadata
-suuri hajonta, heikko efekti
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Osa kuntien nimistä sisältyy toisten kuntien nimiin. Pahin syyllinen on Ii: kolmen
kunnan nimi alkaa kyseisellä kaksoisvokaalilla. Kunnan nimen sijaan pitääkin
etsiä kunnan nimi ja pilkku, välilyönti tai
piste. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää Wikipedian hypertekstin muotoilua.

0
0,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 12,00 % 14,00 % 16,00 % 18,00 % 20,00 %

Silmukoi kuntien nimiä, ja lue yksi kerrallaan kunkin kunnan wikipedia-sivu.
[MATLAB:webread()] Etsi sivulta lause,
jossa mainitaan ‘naapurikunnat’. Me etsimme etsimme tekstinpätkät, jotka olivat
‘aapur’-tekstin ja pisteen välissä. Silmukoi
taas kunnat läpi, ja tarkista sisältääkö lause kunkin kunnan nimen [MATLAB: contains()]. Kirjaa kullekin kunnalle löytämäsi naapurikunnat.

Parilla kunnalla ei ole naapureita lueteltuna (pahimpana Tampere), joten näiden kuntien naapurit jäävät uupumaan,
vaikka algoritmi olisi virheetön. Onneksi
tiedämme, että kuntien naapuruussuhteet ovat symmetrisiä: Jos Espoo on Kauniaisen naapurikunta, myös Kauniainen
on Espoon naapurikunta. Lisää viimeiset
puuttuvat naapurit tämän tiedon avulla.

Osa kuntien wikisivuista on eritelty
kunniksi tai kaupungeiksi, esimerkiksi
fi.wikipedia/Perho_(kunta) Perhokalastusta
käsittelevältä sivulta ei yllättäen löytynyt
Perhon naapurikuntia. Lukiessa web-sivuja pitää ensin tarkastaa, onko olemassa
kunnan nimistä sivua _(kunta) tai _(kaupunki) tarkennuksella.

Kokoa kuntanaapuruussuhteista naapuruusmatriisi N: binäärimatriisi, jonka
sarakkeet ja rivit vastaavat kuntia, ja jossa alkio N(i,j):n arvo on 1, jos kunnat i ja j
ovat naapureita, 0 muuten. Ole tarkkana
kuntien indeksoinnin kanssa! Matriisien
kanssa indeksointi on välttämätön tuska,
joka voi tuhota aivan kaiken.

Vinkki! Suurin osa työstä tulee olemaan datalähteen epäsäännöllisyyksien korjailua.
Älä anna periksi vaikka tuottamasi matriisi on aluksi täysi kaaos, se on normaalia!
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Kuntanaapurustojen keskiarvot
- selkeämpi, kohinaton efekti
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Kodinhoidontuen käyttöaste

Jokaisella suomalaisella kunnalla on oma
Wikipedia-sivunsa, joista melkein kaikilla
luetellaan kunnan naapurikunnat seuraavaan tyyliin: “Kuhmon naapurikunnat ovat Hyrynsalmi, Lieksa, Nurmes,
Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.”
Useimmat sivut on nimetty helposti fi.wikipedia/Kuhmo joten niille siirtyminen
skriptillä on helppoa.
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Keskustan kannatus

Värikkäät kuntakartat ovat suosittuja visualisointeja. Maallikkokin
pystyy ymmärtämään kartan viestin, ja alueellisten trendien
havaitseminen on helppoa. Kartoilla on kuitenkin myös haasteensa.
Suuri osa vaihtelusta kuntien välillä on satunnaista. Sumentamalla
kuntadataa tuot trendit paremmin esille. Kvantin vinkeillä voit koota
naapuruusmatriisin, jolla datan sumennus käy leikiten!

Kun olet kasannut naapuruusmatriisin,
olet valmis sumentamaan dataa! Kerro
datavektorisi (Keskustan kannatus ja kodinhoidontuen käyttö) N:llä, ja jaa tulos
alkioittain kuntanaapurien määrällä. Saat
naapurien määrän kertomalla ykkösvektorin N:llä. Näin saat kuntanaapurustojen
keskiarvot kummallekin suureelle. N kelpaa moneen muuhunkin sovellukseen.

Voit viimeistellä sumennuksen visualisoimalla datan kartalla. Koska sumennus
korostaa alueellisia trendejä, ne tulevat
paremmin esille visualisoinnissa. Kodinhoidontukea käytetään yhtenäisellä alueella Pohjanmaalta pohjoiseen, ja
Keskustan ydinkannatusalue kattaa koko
Pohjois-Pohjanmaan. Alueiden leikkaus
on suuri, ja tämän poikkeusalueen olemassaolo onkin visualisoinnin pointti:
Näillä kodinhoidontukea ahkerimmin
käyttävillä alueilla on myös poikkeuksellisen korkea Keskustan kannatus.
On olemassa valmiita karttavisualisointiohjelmistoja, joiden pitäisi toimia
out-of-the-box. Käytännössä näin käy
harvoin. Tässä visualisoinnissa oli käytössä Tableau 10.5. Kuntarajat on napattu
kuntakartta.orgin avoimesta kuntadatasta.
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Kodinhoidontuen käyttöaste

Voit tarkistaa sumennuksen tepsineen
piirtämällä yksinkertaisen pistekuvaajan
arvoista, katso kuvaa yllä. Jos sumennus on onnistunut, hajonnan pitäisi olla
vähentynyt. Sumennettu kuntadata on
klimppisempää. Huomaa kuvassa oikean
yläreunan klimpit, jotka erottuvat muista nyt paljon selkeämmin kuin ennen sumennusta.

8

Keskustan kannatus ja
kodinhoidontuen käyttöaste
Kodinhoidontuen käyttöaste >11,5%
Keskustan kannatus >50%
Kodinhoidontuen käyttöaste >11,5%
ja Keskustan kannatus >50%
Ei kumpikaan
Luvut kuntanaapurustojen keskiarvoja.
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Puuhanurkka
Väyrynen
Maailma muuttuu, mutta Paavo Väyrynen pysyy. Ohessa on viisi Kvantin aikojen saatossa
julkaisemaa tekstinpätkää kyseisestä herrasta.
Yritä ajoittaa kukin teksti oikealle vuodelle.
Mikäli haluat lisää jännitystä, haasta kaverisi
kilpailuun tässä tehtävässä. Voittajan ratkaisemiseksi soveltuu erinomaisesti esim. “Sum of
squared errors” -menetelmä.

2.

3.

4.
5.

”Keskustapuoluetta johtaa Paavo Väyrynen.
Niin että se siitä. Miehellä on vieläkin talviasuttava postinumero Lapissa, mutta ei sille miehelle jaksa enää edes nauraa. Olisi kiva tietää, onko
keskustapuolueella viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut jotakin vaikutusta johonkin.”
”Tämä artikkeli kertoo jostain, joka ei katoa yhdessä yössä tai vaalikaudessa. Ei, sen aihe ei ole
valtionvelka, autovero eikä edes Raimo Sailas.
Tässä artikkelissa kerrotaan rehellisestä Lapin
miehestä, joka tuli, näki ja nousi erääksi Suomen johtavista keskustalaisista neroista. Jalasmökin mies voi kadota lyhyeksi aikaa Brysseliin
noustakseen jälleen ministeriksi ja ehkä jopa
keskustapuolueen puheenjohtajaksi. Paavo Väyrynen on ilmiö, joka hakee vertaistaan Vapaan
(ja Vähemmän Vapaan) Maailman historiassa.”
”Nykyisellä tahdilla ei TU:sta (TU = tutkinnonuudistus toim. huom.) muodostu uudistusta.
Ministeri Väyrynen nimitti uuden TU-johtoryhmän viimeisenä työpäivänään opetusministerinä. Kepulaisten nimittäminen johtoon ei
kuitenkaan riitä viemään asiaa eteenpäin. Tarvitaan lisää rahaa suunnitteluun ja tarvittavien
selvitysten valmisteluun. Väyrysen tarkoituksena lienee ollutkin TU:n hidastaminen tai hiljainen lopettaminen: kepu ei suhtaudu erityisen
lämpimästi tähän Sundqvistin alulle panemaan
hankkeeseen.”

Sokkelo
Etsi reitti kahden eri uloskäynnin välille. Numerot
kuvaavat sitä, kuinka monella ruudulla reitti kulkee
kyseisellä rivillä tai sarakkeella. Reitti ei voi mennä
mustien ruutujen läpi.
Normiert, zerstört und tötet, Berlin, 2017

Vuosi 2017 teki Berliinistä jälleen maailmanpolitiikan näyttämön, kun EU-kriittisten nousu Saksan
liittovaltiovaaleissa rikkoi vanhan politiikan dynamiikan ja teki hallituksen muodostamisesta entistä
hankalamman tehtävän. Merkelin kristillisdemokraattinen CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue
CSU päätyivät lopulta samaan neuvottelupöytään
vaaleissa tappion saaneen edelliskauden hallituskumppanin SPD:n kanssa. Sopu syntyi kuitenkin
pitkän ja piinallisen väännön jälkeen.

Paavo: Kaikilla on omat vahvuutensa. Sattuu
vain olemaan niin, että minussa nämä vahvuudet yhdistyvät. Minä olen Jumalan valittu johtamaan Suomen kansaa.
”Jos joku raasu ei vielä tunnista minua muiden
kiltalaisten joukosta, olen Se Pahaääninen Tupsufuksi, raadin pulinaboksiksikin ristitty. Jatkuvan kälätyksen ohella hoitelen Fyysikkokillan
ulkoasioita. Kyllä on hienoa olla ulkovastaava,
kun Suomen hallituksestakin löytyy niin huimia esikuvia kuin Heikki Haavisto, Paavo Väyrynen, jne.”

Pariser Platz, Berlin, 2017

Berlin, die Bühne der Weltpolitik

Kvantti: Kertokaapa meille, miksi juuri teidät
pitäisi valita (Fyysikkokillan puheenjohtajaksi)?

Lähde: Kvantti
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Oheisen hammasratassysteemin oikeanpuoleisinta ratasta ryhdytään
pyörittämään myötäpäivään. Kuinka monta kokonaista kierrosta ratasta pitää pyöritttää, jotta systeemi on
taas alkutilanteessa?

Vastaukset:
Väyrynen: 2/1986, 2/2010, 5/1976, 3/2011 ja 1/1994 .
Rattaat: Systeemi ei pyöri, kolme toisiinsa kytkettyä ratasta jumittaa sen.
Sokkelo: Ylävasemmalta: →↑→→→↓↓←↓←↑←←↓↓↓→↑→→↓↓→→→↑↑.

1.

Hammasrattaat

Jännitysnäytelmä on kuitenkin edelleen kesken.
Puoluekokous vaati SPD:tä vahvistamaan hallitusneuvotteluiden tuloksen jäsenäänestyksellä. SPD:n
sisällä vastarinta uudelle Große Koalition-hallitukselle jatkaa vahvistumistaan. #NoGroKo-kampanjan kärkijoukkoihin kuuluvat muun muassa puo-

lueen nuorisosiipi Jusos, “nuoret sosialistit”, joiden
mielestä SPD:n pitäisi siirtyä oppositioon hiomaan
politiikkansa sisältöjä ja ottamaan rohkeasti vasemmistolaisempaa linjaa, joka resonoi myös Berliinin
väestössä ja katukuvassa.
Saksan tulevaisuus ei ole vain kansallinen kysymys,
vaan tulevan hallituksen vakaus ja toimintakyky
ovat myös tärkeitä Euroopan unionin tulevalle kehitykselle. Ranskan Emmanuel Macron on jo ilmaissut haluavansa rakentaa syvempää EU:n sisäistä
yhteistyötä. Ilman Saksaa se ei kuitenkaan tapahdu.
EU:n jäsenmaat seuraavatkin nyt jännittyneinä tilannetta Berliinissä. Kaupungissa, jonka ikonisiin
nähtävyyksiin kuuluu Brandenburgin portti, rauhan ja yhtenäisyyden symboli.
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Climate Changers
Jotta ilmastonmuutos voidaan edes jollain tavalla hidastaa turvallisena pidettyyn
kahden asteen keskilämpötilan nousuun, tulee päästöt viimeisimpien arvioiden
mukaan puolittaa joka vuosikymmen vuodesta 2020 alkaen. Päästövähennyksiä
vaaditaan käytännössä jokaisessa maassa ja jokaisella elämän osa-alueella. Alati
lisääntyvässä lentoliikenteessä tilanne ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen.

Ilmastonmuutos aiheuttaa tälläkin hetkellä havaitta-

via muutoksia ympäristössä. Jotteivat muutoksista
liian monet olisi pysäyttämättömiä tai yhteiskunnalle liian haasteellisia, lämpötilan nousun rajoittaminen alle kahteen asteeseen on yleisesti ottaen pidetty
riittävänä tai turvallisena. Jotta keskilämpötilan
nousu voitaisiin hidastaa esimerkiksi 1.5 asteeseen,
on tavoitteen konkretisoimiseksi ja hahmottamiseksi luotu hiilibudjetin käsite. Se on määrä, paljonko hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja saa päästää
ilmakehään, jotta lämpötila ei nousisi kriittisen rajan
yli.

erään arvion mukaan 27% vuoteen 2050 mennessä.
Vaikka lentoliikenteessä tapahtuisikin merkittäviä
energiansäästön innovaatioita, olisi lohkaisu siltikin
huomattava.

Koska päästövähennysten aikataulu on yleisesti ottaen tiukka, joudutaan myös yliopistolla miettimään
omaa toimintaa ilmaston kannalta entistäkin enemmän. Mikäli ympäristöstrategia menee selkeästi muiden asioiden edelle, voiko siitä seurata, että
esimerkiksi opiskelijoiden tai tutkijoiden kansainvälistymisestä joudutaan tinkimään? Kesäopiskelu
ulkomailla tai tieteen vuoksi tehty työmatka eivät
Tällä hetkellä lentoliikenteen osuus kaikista maapalitsessään ole ilmastonmuutoksen kannalta yhtään
lon päästöistä on melko pieni, vain
oikeutetumpia kuin mikään muukaan
muutaman prosentin luokkaa. Ihlentomatka.
“Kesäopiskelu ulmisen henkilökohtaisesta hiilijalankomailla tai tieteen Vaikka lentäen tehdyt työmatkat ovat
jäljestä lentoliikenteen osuus on
kuitenkin merkittävä. Pitkällä man- vuoksi tehty työmat- Aalto-yliopiston oman raportin munertenvälisellä meno-paluumatkalla ka eivät itsessään ole kaan vähentyneet henkilöstön keoma vuotuinen hiilijalanjälki voi
skuudessa, aiheuttivat ne silti 32%
ilmastonmuutoksen
kasvaa jopa kolmanneksella. Hiilidyliopiston
hiilidioksidipäästöistä
kannalta yhtään
ioksiditonneissa reissu on saman vervuonna 2016. Tonneissa tämä vastaa
ran, kuin runsas päivittäinen autoilu. oikeutetumpia kuin noin 4 800 edestakaista lentoa New
Useasti lentävän hiilijalanjälki voi siis
Finnairin tilastojen perustmikään muukaan Yorkiin
olla radikaalisti keskivertoa suurempi.
eella.

lentomatka.”

Kokonaisuuden kannalta ongelma
on, että lentoliikenteen päästöjen vähentäminen
on teknisistä syistä hyvin hankalaa. Runkojen keventäminen tai moottoreiden energiatehokkuuden
parantaminen nykyisestä on vaikeaa. Paras keino
vähentää päästöjä ovatkin biopolttoaineet, mutta niiden kautta voi seurata muita ongelmia esimerkiksi
siinä, miten polttoaineena käytettävän kasvin viljeleminen vaikuttaa päästöihin.
Jos lentokoneiden päästöjä ei pystytä vähentämään
ja lentoyhtiöiden kasvusuunnitelmat toteutuvat,
lohkaisee lentoliikenne 1.5 asteen hiilibudjetista
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AYY:n piirissä voidaan myös joutua
miettimään, halutaanko esimerkiksi opiskelijoiden
ulkomaanekskursioita tai laivalla tai lentokoneella
tehtyjä hupimatkoja suosia enää niin paljoa. Lisäksi esityslistalle voi päätyä kysymys, minkälaisia
ympäristövelvoitteita sen alaisille yhdistyksille
pitäisi asettaa. Kohujen välttämiseksi lienee turha
lähteä rajoittamaan toisten lentomatkoja tai vaikkapa myös ilmastolle haitallisten virtuaalivaluuttojen
ylläpitoa ylioppilaskunnan asunnoissa. Toisaalta ilmastonmuutoksesta lukiessa tuntuu vastuuttomalta,
jos asian jättäisi kokonaan huomioimatta, oli kyse viattomasta opiskelijatoiminnasta tai ei.
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Lähimmän häppärin
jäljillä
Kvantti selvitti, mistä länsimetron varrella saa
nopeimmin alkoholia. Lauttasaaren ja Niittykummun
asemat osoittautuivat parhaiksi paikoiksi, kun taas
Urheilupuisto ja Koivusaari jäivät vertailun hännille.

Kaavio kuvaa Häppärin distanssi -indeksin arvoa kullakin asemalla. Luku kuvaa minuuteissa aikaa, joka on
keskiarvo asemaa lähinnä olevaan Alkoon, anniskelupaikkaan ja olutta myyvään ruokakauppaan menemiseen
kuluvista ajoista. Mitä pienempi luku, sitä pienempi häppärin distanssi. Asemalla, jonka ympäristössä ei ole
jotain edellä mainituista, on HDI:a laskettaessa käytetty aikaa, joka on saatu laskemalla yhteen lähimmän
aseman vastaava aika ja metrolla sinne matkustamiseen kuluva aika. Tästä on jätetty huomiotta metron
tulemisen odotuaika, joka vaihtelee kellonajan ja viikonpäivän mukaan. Tämän vuoksi erityisesti
Keilaniemen asema on saanut alakanttiin olevan luvun.
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 E räänä lauantaina iltapäivällä kokoontui kolmipäinen joukko Kvantin toimittajia Matinkylän
metroasemalle. Tarkoituksena oli selvittää länsimetron mukanaan tuomien asemien keskinäinen
hyvyysjärjestys varta vasten kehitetyn Häppärin
distanssi
-indeksin
(HDI)
avulla.
Kultakin
asemalta mitattaisiin matka-aika lähimpään Alkoon,
lähimpään
anniskeluoikeudelliseen
paikkaan ja vielä se, kuinka paljon vie aikaa ostaa tölkki olutta lähimmästä kaupasta. Nämä yhdistämällä saadaan asemakohtainen tunnusluku,
jolla asemia voi verrata toisiinsa.
Ajan ottaminen päätettiin aloittaa liukuportaiden alapäästä, jotta mittaustulokset olisivat
vertailukelpoisia toisiinsa. Sekuntikello käynnistettiin ja toimittajat lähtivät matkaan. Aseman
yhteydessä
sijaitsevasta
Iso
Omena
-kauppakeskuksesta löytyi olutta myyvä K-market.
Kauaa ei myöskään tarvinnut baaria etsiä. Alkoon jouduttiin kulkemaan pidempi matka:
menomatkaan
kului
8
min
57
s
ja
suoraviivaisemmin sujunut paluumatka vei 7 min
22 s, joka päätettiin kelpuuttaa viralliseksi ajaksi. Kauppakeskus oli täynnä ihmisiä, mikä hidasti kulkemista.
Matinkylän jälkeen vuorossa oli Niittykummun asema. Lapsiperheitä kuhisseen Ison Omenan jälkeen viime vuoden kesäkuussa avattu
kauppakeskus Niitty näytti suorastaan autiolta.
Palvelut olivat kuitenkin hyvin lähellä: kolmessa
ja puolessa minuutissa toimitus löysi kaiken etsimänsä. Seurasi oivallus: nopein tapa päästä
Matinkylän metroasemalta Alkoon on ottaa
metro Niittykumpuun ja asioida siellä sijaitsevassa liikkeessä.
Seuraavaksi tutkittiin Urheilupuiston metroaseman ympäristö. Toiveita toimituksessa herätti liukuportaiden yläpäästä löytynyt R-kioski,
joita löytyi lähes kaikkialta reitin varrelta. Kyseistä kioskia ei kuitenkaan vielä ollut avattu.
Toimittajat astuivat ulos, heidän eteensä avautui
kaunis espoolainen peltomaisema. Palvelut ja
asunnot eivät vielä ole ehtineet kasautua aseman
ympärille. Suunnaksi valittiin Niittykummun
asema ja noin puolesta välistä matkaa löytyi Lidl
ja anniskeluravintola. Saman tien toimittajat
päättivät
matkata
maata
pitkin
takaisin
Nittykumpuun, koska etäisyys sinne oli pienempi
kuin lähtöpaikkaan. Urheilupuisto osoittautui yhdeksi kuivimmista asemista HDI-mielessä matkan
varrella.
Tapiolasta löytyi kaikki, mitä etsittiin.
Kulkureitit sen sijaan olivat mitä mutkikkaimmat:
peräti
viidet
liukuportaat
jouduttiin
nousemaan ennen maan pinnalle pääsyä, eikä
Kauppakeskus Ainoa ole sekään liikkumisen
selkeimmästä päästä. Lähimmiksi osoittautuneisiin paikkoihin, Stockan Herkkuun, Alkoon ja

Sherlock Pubiin kului aikaa jokaiseen yli viisi
minuuttia matkata aseman laiturilta.
Tapiolasta toimitus palasi tutummille
nurkille.
Aalto-yliopiston
asemalta
löytyi
nopeimmin olut kaikista asemista. Toimittaja
palasi aseman R-kioskista olut kädessään kahdessa minuutissa ja viidessäkymmenessä sekunnissa. Asioinnin suorittaneelta 91 syntyneeltä
toimittajalta kysyttiin papereita ainoana kaikista
toimittajista. Kolmas toimittaja totesi ettei pysty
arvioimaan kumpi on vanhempi, joukon nuorin
96 syntynyt toimittaja vai asioinnin suorittanut,
mutta ei tarkentanut oliko tämä kohteliaisuus ja
jos niin kummalle. Lähin anniskelupaikka löytyy
vuoden alussa avanneesta Fat Lizardista. Alko ei
vielä ole Otaniemeen rantautunut.
Reittimme viimeinen Espoon puolella sijaitseva asema Keilaniemessä osoittautui kaikista
kuivimmaksi matkan varrella. Yritysten toimistotalojen ja teiden ja parkkipaikkojen seasta ei
löytynyt yhtäkään toimituksen aikeille otollista
liikettä vaan lähimmät palvelut olisivat olleet
Otaniemen suunnassa. Ihmisiä asemalaiturilla
toimitus näki yhden kappaleen. Täällä ei ollut
enempää
nähtävää.
Paikallislippu
vaihtui
seutulippuun ja tutkimusryhmä kiiti meren alitse
Koivusaaren asemalle.
Metron pisimmät liukuportaat kuljettivat
toimittajat maan päälle. Metroaseman ylätasanne, jonne pääsi kulkemaan, ja josta ei päässyt
minnekään, hämmästytti toimittajia. Metroaseman ympäristö on varsin rauhaisa ja vähiten
kaupunkimainen kaikista asemista. Keskipitkän
kävelyn jälkeen löytyi pieni K-kauppa ja sen
viereltä kiinalainen ravintola, josta sai myös alkoholia, joten toimitus sen kelpuutti. Alkoa ei
tälläkään ollut. Ahkerasti mittauksia tehnyt ja jo
varsin pitkän matkan kävellyt toimittajajoukko
päätti pitää tauon ja meni tunnelmalliselle
pussikaljalle meren rantaan.
Tutkimuksemme päätepiste Lauttasaaren metroasema osoittautui varsin hyvin varustelluksi
saaden parhaat HDI -pisteet mittauksessamme.
Kauppa ja Alko löytyivät välittömästi ja anniskelupaikka löytyi välittömästi ulos astuttua. Työ
oli tehty ja data kaikilta asemilta saatu talteen.
Tulevina vuosina erot HDI:ssä tasoittunevat,
kun kaupunkirakenne tiivistyy asemien ympärillä
ja palvelut paranevat. Tämän selvittäminen jää
tulevien toimittajapolvien tehtäväksi. Alkoholiin
pohjautuvuudestaan
huolimatta
HDI
käynee
jonkinlaiseksi mittariksi yleisestä palvelutasosta
aseman ympäristössä. Luonnollisena jatkona
tutkimukselle toimitus aikoo vielä joku päivä
selvittää HDI:n metron itäisten asemien varrella.
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