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problem solvers in our team. With a natural talent for 
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Haluatteko kuulla salai-
suuden? Vuosi 2019 killas-
sa on lähtenyt aivan mah-
tavasti käyntiin. Kaikki on 
ollut yhtä mahtavuutta. Tältä 
se tuntui myös uudenvuode-
naattona kiskoessani puheen-
johtajan sormikkaita tukevasti 
käsiini. Olin saanut kaksi päivää 
aikaisemmin selville irtisanonee-
ni asuntoni tietämättäni. Olin siis 
koditon. Olin myös killan tuore 
puheenjohtaja. Kaikki tuntui vas-
toinkäymisistä huolimatta aivan 
mahtavalta, elämä oli taas edes-
sä.  Tai ainakin toinen raativuote-
ni, jos sitä elämäksi voi kutsua.
 Ilokseni voin jo parin kuukau-
den puhistelun  jälkeen todeta 
kiltatoiminnan elävän nyt kukoistus-
kauttaan. Jo huippujännittävissä vaa-
leissa huomattiin, että kiltatoiminnalla 
on nyt yhtä kova vienti, kuin juuri 18 
vuotta täyttäneillä daameilla Mil-
liklubin baaritiskillä. Fyysikkokillan 
raatilaisten ja toimihenkilöiden määrä 
on tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
kolminumeroinen. Kaikenlaisia projek-
teja, toimikuntia ja kissanristiäisiä on 
taas uudenvuoden kunniaksi polkaistu 
käyntiin. Toimijoita ja innokkuutta riit-
tää mitä moninaisempaan toimintaan, 
ja ideoita sinkoilee lähes SCI-projekti-
kurssiin verrattavalla tahdilla. 
 Puheenjohtajalla ja raadilla on 
haaste käsillään. Kaikille toimijoille 
tulisi riittää motivoivaa tekemistä ja 
tulee taata puitteet toteuttaa vapaa-
ehtoisuutta omalla tavallaan. Minulle 
kilta on yhteisö, jossa saa koittaa 
siipiään ja voi tarvittaessa myös epä-
onnistua. Toivottavasti se on sitä myös 
muille. Kuten opiskelu TFM-linjalla 

varmasti meille kaikille 
opettaa, projekteja olisi 
silti hyvä saada etene-
mään ja joskus jopa saat-
taa valmiiksi. Raadilla 
on tässä tärkeä tehtävä 
kanavoida vallitseva 
innostus kiltatoimintaan 

järkeviin asioihin unohta-
matta kuitenkaan vapautta 

toteuttaa asioita. Tarkoitus 
ei ole kasvattaa määrää, vaan 
huolehtia että kaikessa teke-
misessä panostetaan oikeisiin 
asioihin ja pystytään pitämään 
kokonaisuus hallinnassa. 
Samalla muistetaan vaalia 

samaa yhteisöllisyyttä, mistä 
Fyysikkokilta tunnetaan. 
 Jos olet hoitanut asiat 
hyvin, luet tätä Kvanttia 

Fuusion silliksellä. Edellinen 
ilta saattaa painaa vielä jäsenissä, 
mutta sen takiahan sillis on ylipäätään 
olemassa. Saatat myös bongata tämän 
palstan kirjoittajan nauttimassa sun-
nuntaista tuttuun tapaansa. Kysyttäes-
sä fiilistä, hän todennäköisesti vastaa 
silliksen olevan elämän parasta aikaa 
ja mahtavuus-levelin ylittävän kohta 
100 prosentin maagisen rajan. 
 Kodittomuus on voitettu ja 
levoton sielu voi taas pysähtyä het-
keksi paikalleen. Ilman viime vuoden 
Fuusion sillistä tuskin kirjoittaisin tätä 
palstaa paikassa, missä sitä nyt kirjoi-
tan. Altani löytyy tuttu sohva, joka on 
seurannut minua paikasta toiseen jo 
fuksivuodesta lähtien. Ihmiset ja puit-
teet ovat muuttuneet ympäriltä, mutta 
sama sohva tarjoaa aina turvapaikan 
pysähtyä meille jokaiselle tarpeelli-
selle lepohetkelle. Tämä muistuttaa 
minua Fyysikkokillasta meille kaikille 
tärkeänä yhteisönä. Ihmiset ja puit-
teet vaihtuvat tasaisin väliajoin, mutta 
jokainen meistä löytää aina jotain 
tuttua ja turvallista.

Sohva ja 
sielunvaellus

Kvantti ei ole ainakaan vielä otta‐
nut kielikysymystä pöydälle, mutta
mikään ei estä englannin tai muun
kielisten juttujen julkaisua. Toivotaan
siis, että ainakin jokunen quantum-ih‐
misistä törmää kvantteihin luentosa‐
lien lisäksi myös kiltahuoneella.
Nähtäväksi jää, ovatko Kvantin
päätoimittajan ja Captain Quantumin
tittelit kuinka herkkiä sekaantumaan.

Syksyllä killassa tapahtuu
muutakin siistiä. Lokakuussa saa
nimittäin ensi-iltansa vuoden 2019
Fyysikkospeksi. Jos käsite speksi ei ole
entuudestaan tuttu, on kyseessä im‐
provisaatiaota sisältävä kokoillan mu‐
sikaali. Ainakin omalla kohdallani
viime Fyysikkospeksi oli kuitenkin
pelkkää kolmetuntista musikaalia laa‐
jempi elämys, ja kyseessä olikin ehdot‐
tomasti yksi kivoimpia asioita, jossa
olen saanut olla mukana.

Vaikka näytöksiin on vielä paljon
aikaa, speksin tekeminen alkaa jo lop‐
pukeväästä. Kannattaa siis alkaa jo
tarkkailemaan rekymainoksia.
Mukaan voi lähteä, olipa fyysikko tai
ei.

Pitelet käsissäsi vuoden 2019 ensim‐
mäistä Kvanttia, hurraa! Olen saanut
kunnian olla tämän Theseuksen laivan
kapteeni, ja toivottavasti lehdestä
löytyy sinuakin kiinnostavaa sisältöä.
Kvantita siis Fuusion silliksestä tai
muusta ajastasi hetki tuoreimman
Kvantin lukemiseen.

Tänä vuonna Kvantin toimitus on
kokenut nuorennusleikkauksen. Uusia
Kvantti-ihmisiä löytyi kuitenkin
mukavasti paikkaamaan lukijakuntaan
siirtyneiden vanhojen tekijöiden
aukkoa. Samankaltaista innos‐
tuneisuutta on ollut havaittavissa
myös muita killan toimihenkilövirkoja
kohtaan, mikä on totta kai hienoa. Jos
koet jääneesi rannalle Kvantin
laivasta, mukaan mahtuu vielä vuoden
mittaankin.

Syksyllä killan purjeissa puhaltavat
uudet tuulet, kun uuden englan‐
ninkielisen Quantum Technology -kan‐
diohjelman opiskelijat otetaan
mukaan fuksikasvatukseemme. Kuten
jo vaalikokousten aikaan uumoiltiin,
saattaa mahdollisesti pääosin englan‐
ninkielisten kvantti-ihmisten läsnäolo
vaikuttaa esimerkiksi killan
tiedotuskanaviin ja tapahtumiin. Ville Tuominen

Pääkirjoitus
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Ylioppilaskunnan suunta on hyvin kirkas 
tänä päivänä. Muutaman aikaisemman vuo-
den aikana on muun muassa tehty strategi-
auudistus, luotu brändistrategiaa ja uusittu 
linjapaperia. Toisin kuin voisi luulla, ne 
eivät ole vain nippu papereita pölyttymässä 
toimiston hyllyssä, vaan tuovat elintärkeää 
jatkuvuutta toimintaan, jossa vapaaehtoiset 
ja hallituslaiset vaihtuvat vuosittain.

Vuosi 2019 näyttää AYY:llä hyvin monipuo-
liselta ja tapahtumarikkaalta. Viime vuonna 
aloitetun yhteisörakenteita uudistavan pro-
jektin on tarkoitus selkeyttää Aalto-yhteisön 
rakenteita. Alkusysäyksen projektille on an-
tanut teekkarikulttuurista päättämiseen liit-
tyvä keskustelu. Sen jälkeen se on kuitenkin 
laajentunut koskemaan koko Aalto-yhteisön 
rakennetta, jotta se palvelisi paremmin 

nyky-yhteisön tarpeita. Edustajiston on 
tarkoitus tehdä päätöksiä uudistuksesta 

kevään lopulla, minkä jälkeen uusia 
rakenteita lähdetään jalkautta-
maan yhteisöön.

Opiskelijakeskus-hanke on ollut käynnissä 
jo useamman vuoden. Tänä vuonna pääte-
tään hankkeen osalta sen toteuttamisesta tai 
hautaamisesta. A Blocin ja Harald Herlin 
-oppimiskeskuksen viereen suunnitellun 
rakennuksen on tarkoitus luoda yhteinen 
kohtaamispaikka kaikille Aallon opiskeli-
joille. Projektissa ovat mukana KY, TF sekä 
AYY, mutta myös yliopiston intresseissä on 
saada kampuksen ytimeen näyttävä ja toimi-
va kokonaisuus.

Yhteisöllisen asumisen kiinnostavuutta py-
ritään lisäämään opiskelijoiden keskuudessa. 
Vaikka yksiöt ovatkin suosituin asumis-
muoto, niin AYY:n talokanta sisältää paljon 
soluasuntoja, joiden kiinnostavuutta pys-
tyttäisiin lisäämään yhteisöllisen asumisen 
elementeillä. Oma kokemukseni kertoo, että 
ennakko-

luulot yhteisöllistä asumista kohtaan ovat 
kovat, mutta parhaimmillaan solut ovat yk-
siöitä kiinnostavampia asuntokohteita, kun-
han ne vastaavat kulloistenkin asukkaiden 
asumismieltymyksiä. Tässä vaiheessa haluan 
lähettää suuret kiitokset nykyisille ja van-
hoille fyysikkokämppiksilleni, joiden kanssa 
olen saanut jakaa arjen iloja ja suruja!

Seuraavaksi päästään paljon mielipiteitä 
herättävään aiheeseen nimeltä supervaali-
vuosi. Tulevana keväänä on ensin tiedossa 
eduskuntavaalit ja mahdollisen Wapun 
jälkeen europarlamenttivaalit. Syksyllä taas 
on edessä AYY:n edustajiston vaalit, jossa 
jäsenistön joukosta äänestetään 45 henkilöä 
päättämään ylioppilaskuntamme asioista.
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 
14. huhtikuuta, ja puolueiden kampanjat 
ovat sen osalta jo hyvässä vauhdissa. AYY 
kannattaa Suomen ylioppilaskuntien liiton 
(SYL) Nuorten aika -vaaliohjelmaa. Yliop-
pilaskuntaliike tuo vaaliohjelmassaan esille 
esimerkiksi korkeakoulujen rahoitusmallin 
uudistamisen, opiskelijoiden toimeentulon 
parantamisen ja ilmastonmuutoksen liitty-
vät asiat. Lisäksi AYY pyrkii tuomaan esille 
esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden 
oleskelulupiin liittyviä asioita, jotta esimer-
kiksi Aallosta valmistuvat korkeakoulutetut 
osaajat pystyisivät jäämään Suomeen nykyis-
tä helpommin. 

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 26. 
toukokuuta. Niiden osalta AYY pyrkii lisää-
mään EU-tietoisuutta opiskelijoiden keskuu-
dessa, sillä viime eurovaaleissa suomalaisten 
alle 25-vuotiaiden äänestysaktiivisuus oli 
noin 10 prosenttia. Eurovaalien kynnyksellä 
meidän kaikkien onkin hyvä rohkaista omia 
kavereitamme äänestämään.
Yksi AYY:n tavoitteista on toimia tulevai-
suudessa suunnannäyttäjänä ympäristö-
kysymyksissä. Tämän osalta on aloitettu 
kriittinen tarkastelu AYY:n oman hiilijalan-
jäljen pienentämiseksi kaikilla toiminta-alu-
eilla. Ensimmäiseksi on saatava oma tontti 

kuntoon, mutta sen jälkeen 
voimme saada aikaan 

myös suurta kädenjälkeä. 

Lisäksi kaikkien opiskelijoiden ja järjestöjen 
tulisi miettiä, miten omaa toimintaa voisi 
muuttaa ympäristön kannalta kestävämmäk-
si.

AYY tulee kesään mennessä saamaan uu-
den toiminnanjohtajan ja talousjohtajan, 
kun pääsihteerin titteli on muuttumassa 
paremmin työnkuvaan sopivaksi toimin-
nanjohtajaksi. Nykyisen pääsihteerin Nico 
Fermin kolmivuotiskausi tulee päätökseen ja 
pitkäaikainen talousjohtaja Reija Väätäinen 
on siirtymässä eläkkeelle. Vaikka kahdesta 
rautaisesta ammattilaisesta joudummekin 
luopumaan, on hyvä, että ylioppilaskunnassa 
säilyy nuori ja vetreä olemus.

Omalla vastuualueellani sosiaalipolitiikan 
sektorilla viitataan muun muassa opiskelijoi-
den hyvinvointiin ja toimeentuloon liittyviin 
asioihin. Vaikka Aalto-yhteisössä työsken-
telee huomattava määrä ihmisiä paran-
taakseen opiskelijoiden hyvinvointia, niin 
suuria muutoksia on vaikea saada aikaan 
nopeasti. Tämän vuoksi haluan peräänkuu-
luttaa jokaisen opiskelijan omaa vastuuta 
yhteisömme hyvinvoinnista. Vaikka itsellä 
kaikki asiat olisivat hyvin, niin mahdollisesti 
vieressä oleva kaveri voi kärsiä uupumukses-
ta tai masennuksesta. Ensisijaisen tärkeää on 
luoda avointa keskustelukulttuuria aroista-
kin aiheista, jolloin kaikki oireista kärsivät 
voisivat kertoa omista haasteista kavereilleen 
ilman häpeän tunnetta.

Tänä vuonna AYY täyttää yhdeksän vuotta, 
ja samalla ylioppilaskunnan värikäs alku-
taipale alkaa olla takanapäin. Tänä vuonna 
olemme Mantan lakitusvuorossa, jolloin 
ulkopuolisetkin pääsevät ihailemaan osaa-
mistamme. Tänä vuonna myös starttaa 
AYY10-juhlavuosi, jota pääsemme juhlis-
tamaan yhdessä yliopiston kanssa. Tämä 
virstanpylväs toimii varmasti koko yhteisöä 
yhdistävänä voimana, joka mahdollistaa sen 
tärkeimmän; maailman parhaan opiskelijan 
elämän luomisen.

Antti Pentikäinen
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

AYY vuonna 2019 – 

Uudistuksia ja iloa

Hei, 
Nimeni on Antti Pentikäinen ja toimin 
tänä vuonna Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunnan (AYY) hallituksessa. Oma vas-
tuualueeni on sosiaalipolitiikka, kunta-
vaikuttaminen, liikunta ja World Student 
Capital -yhdistys.
Opiskelen kauppatieteitä kandivaihees-
sa, pääaineena Information and Service 
Management, mutta mikä tärkeintä, 
toimin tämän vuoden ajan Fyysikkokillan 
hallituskummina. Toivonkin törmääväni 
teihin fyysikoihin mahdollisimman paljon 
eri yhteyksissä ja käyväni monipuolisia 
keskusteluita puhuttavista aiheista. 
Seuraavaksi pääsette lukemaan, mitä 
AYY:n vuosi 2019 tulee pitämään sisäl-
lään. 
Onnittelut 72-vuotiaalle Fyysikkokillalle!
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Fyysikkokillan
Raadin esittely 2019

Killan suurimmissa saappaissa seisova, 
Kiimingistä kotoisin oleva Uula ehtii puheen-

johtajan kiireistä huolimatta nauttia Kvantin to-
imituksenkin kateellisiksi tekevistä aamupaloista, 
joihin kuuluu “lasi appelsiinimehua, kuppi kahvia 
lorauksella kevytmaitoa Tiuhti ja Viuhti -mukis-
ta, maustamatonta jugurttia muromyslillä ja kaksi 
paahtoleipää, joiden päällä kolme siivua venäläistä 
meetvurstia ja kurkkusiipaleita”. Nam. Uula pitää 
saukoista sekä ilmeisesti eläimistä yleisesti, sillä 
hänen mukaansa raatilaiset ovat “viekkaita kuin 
ketut, pörröisiä kuin kuutit, nopeita kuin gepar-
dit, taianomaisia kuin yksisarviset, valppaita kuin 
mangustit ja sitkeitä kuin suomenhevoset”, minkä 
lisäksi hän kertoo samaistuvansa edeltäjistään 
eniten Hannu “HC Hane” Pantsariin, sillä “oli-
han se nyt aika eläimellistä toimintaa”. Kiltamme 
puheenjohtaja on myös herkkä runoilija, mistä ker-
too hänen kirjoittamansa, itsestään kertova haiku:

 Pikkuinen poika
 seuranaan vain rakkaus
 hyräilee hiljaa.

Oulusta kotoisin oleva, killan rahakirstun vartijan 
Tommi on toteemirahiksensa Uulan tapaan fiksu 
äijä ja luottaa tilastoihin, faktoihin ja analyyseihin: 
jos hän voittaisi lotossa, Tommi ei kertoisi siitä 
kellekään, “sillä tilastollisesti lottovoitto vähentää 
onnellisuutta ja kasvattaa kuolleisuutta”. Tommi 
osaa myös myöntää, kun ei tiedä jotain: hän pal-
jasti toteemivihannekseen Tommies-tomaatin, ja 
kysyi sitten, onko tomaatti vihannes? [ToimiTuksen 
selviTyksen mukaan TomaaTTi lueTaan yleensä myös 
vihannekseksi, vaikka se on myös hedelmä.] Tommi 
jää myös hieman mystiseksi haastattelun jälkeen. 
Kesken haastattelun hän kysyy itseltään “Mitä jos 
kysymys on retorinen?” ja kertoo itsestään haikun:

 Tommi Anttila 
 kokeile sananmuunnos 
 mysteeri selvis
Ammi Tonttila? No ei kyllä selvinnyt. Kvantti kokee 
velvollisuudekseen kertoa myös, että Tommi toivoo 
että hänet raativuotensa jälkeen muistettaisiin “Ba-
hamasaarista ‘:D’”. Kvanttia lukevan kiltalaisen vas-
tuulle jää selvittää, vitsaileeko tämä mysteerimies.

Killan edunvalvonnan eturintamassa asteleva, kor-
venkyläläinen opintovastaava Aleksanteri on perso 
nesteille: lempijuomansa “jaloviinan jallutwistilla” 
lisäksi Ale nimeää toteemivihanneksekseen kaljan, 
supersankarinimekseen “Martiininhuuruinen 
Kalja-Kuolevi” ja lukee itsestään kertovan haikun:

 Kylmä kalja kuu 
 maa aurinkorinne polttaa 
 rytmi hallussa
Horoskoopiltaan “leijona eli Leo eli Löö” olevalla Alella on 
myös tavoitteet korkealla, ja 50 vuoden päästä hän toivookin 
olevansa toimittavansa Kvanttia. Toivottavasti Kvantin ei 
tarvitse niin kauan odottaa Alea toimittajaksi, sillä Kvantti 
on ainakin hänen mukaansa “kuollutta metsää”. Alen en-
simmäinen juttu Kvantissa kertoisikin “veronkierrosta 
Otanissa ja sen vaikutuksista persikanviljelyyn”. Kvantti 
jää innolla odottamaan tätä artikkelia. Lopuksi Ale jakaa 
vielä elämänviisautensa “Viini maistuu kasilta” ja toivot-
taa Kvantin lukijoille “Vapaata sanaa ei ole, eikä myöskään 
vapaata mediaa. Tämä tiedettiin jo Mooseksen aikoina. 
Riippumatottomia sen sijaan on, mikä myöskin tiedettiin 
jo Mooseksen aikoina.” [Toim. huom.: vasToin alen väiTeTTä 
kvanTTi on sekä riippumaTon eTTä riippumaToTon media.]

Kannelmäestä kotoisin olevan raadin fuksikapteenin 
Emman mielestä sekä kiltalaiset että raatilaiset ovat “pi-
lalla”. Ei ole selvää, laskeeko Emma tässä myös itsensä 
raati- ja kiltalaisiin, mutta ainakin tiedetään se, että Em-
man mielestä Otani-meemit ovat “oikeassa kontekstissa 
ihan hauskoja”. Identiteettimatriiseista nauttiva Emma 
ei itse osannut mainita itselleen lempinimeä, mutta 
muiden raadin jäsenten ehdotusten perusteella se voisi 
olla esimerkiksi Emma “Lärvinen” Järvinen. Valkkaris-
ta ja mummin tekemästä mehusta pitävällä Emmalla 
menevät ilmeisesti nesteet paremmin alas kuin kiinteät 
ruuat, ja hän kirjoittaakin itsestään runon “Emma iloinen 
/ Söikin pienen kivehen / Ja yski kovin”. Onneksi Emman 
toteemihedelmässä hunajapomelossa ei ole kiveä sisällä.

Soukasta kotoisin oleva raadin emäntä Emma on klassikoiden ystävä: 
hänen lempiruokansa on uunilohi ja perunamuusi, lempistickerit kiss-
astikut ja lempijuoma vanha kunnon Vodka-Red Bull. 50 vuoden päästä 
Emma toivoisi olevansa viisaampi, mutta Kvantin näkökulmasta Emma 
on jo hyvin viisas, sillä voitettuaan lotossa hän veisi sisarukset maail-
man ympäri ja sijoittaisi. Toisaalta Emman suurin elämänviisaus on 
“sataaneljääkymppiä kasikympin alueella”, mikä ei tietenkään ole 
järkevää. Sitsit ovat Emman sydäntä lähellä, ja hän kirjoittaisikin 
Kvanttiin, eli “Otaniemen parhaaseen kiltalehteen” artikkelin “Huu-
haa tutkimuksesta, jossa jaettaisiin vinkkejä fyysikolta fyysikolle 
darran poistoon sitsien jälkeisenä päivänä.” Hauskana faktana 
itsestään Emma kertoo, että hän laskee kämppiksensä kanssa 
SMT12:n ikkunoista näkyviä ikeatuotteita. Kvantti muis-
tuttaa, että laskettuaan tarpeeksi monta tuolia AYY:n tar-
kastuslistoja varten tähän harrastukseen saattaa kyllästyä.

Emäntä  Emma “Ems” Suotula

Puheenjohtaja
Uula “UUlapUUlavärikUUla” Ollila

Rahastonhoitaja
Tommi “Tommila” Anttila

Fuksikapteeni
Emma “Emma” Järvinen

Opintovastaava
Aleksanteri “alE” Paakkinen
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Joensuusta kotoisin oleva raadin isäntä Santeri toivoo, että hänet muistettaisiin 
raativuotensa jälkeen hyvästä ruuasta ja täydestä mahasta ja että Sisiksen tap-
ahtumista jäisi kivoja muistoja ja muistikuvia. Kilta ja taiteet ovat Santun sydäntä 
läsnä, ja hän kirjoittaisin Kvanttiin artikkelin siitä, miten monen eri taiteenalan 
osaajia Fyysikkokillasta löytyy: “Meillä on muusikkoja, maalareita, mestari-
meemuilijoita ja kaikkea siltä väliltä. Olisi kiva tehdä katsaus siihen miten mo-
nipuolinen porukka meillä on.” Kiltalaiset ovat muutenkin Santun mukaan “aivan 
ihania ja symppiksiä ja tekevät tästä killasta sellasen yhteisön, jonka eteen halu-
aa painaa duunia”. Lopuksi Santtu jakaa elämänviisautena säkeen Eino Leinon 
runosta Hyvyys: “Ei hyvyys saavu huutaen, se kulkee hiljaa kuiskaten” ja toivottaa 

lukijoille “Pitäkää kaikki kiltalaiset itsestänne huolta ja nauttikaa tästä ajas-
ta. Muistakaa opiskelujen lomassa tulla aina säännöllisesti meijän tap-

ahtumiin pitämään hauskaa ja irrottautumaan arjesta. Nähdään sit-
seillä!”. Tässä vaiheessa haastattelua toimittajan silmään lensi roska.

Mikkelistä kotoisin oleva Tommi on kunnostau-
tunut viime vuonna Kvantin päätoimittajana ja on 
nyt killan historian ensimmäinen viestintävastaava. 
Hän ei siitä huolimatta elättele toiveita siitä, että 
hänet raativuotensa jälkeen muistettaisiin mistään. 
Kvantti on yhä Tommille tärkeä, mistä johtuu hänen 
suurin edeltäjäesikuvansa Miffi. Nykyisin Tommi 
kuitenkin kommentoi Kvantin olevan “pilalla, ennen 
oli paremmin”. Kiltiskahavi on sekä Tommin lempi-
juoma että toteemivihannes, ja kun häneltä kysyt-
tiin “?”, hän vastasi “!”. Tommin runosuoni 
sykkii kuin parhaimmilla Kvantin to-
imittajilla, ja osoitus siitä onkin Tom-
min häntä itseään kuvaava haiku:

 Lörs

Isäntä  Santeri “sanTTU” Simanainen

Kv-vastaava 
Jan “mr. WorldWidE” Härkönen

Viestintävastaava 
Tommi “sUmmis” SummanenTämä keravalainen bile-eläin on selvästi päässyt jo sisään raa-

tivuoden sykkeeseen, sillä hän vastasi tähän haastatteluun 
viime hetkellä, rapean oloisena Jäjän jälkeen, ja kertoo tavano-
maisen aamupalansa koostuvan raadin kokoustarjoiluista. Rap-
piosta kertoo myös se, että jos Jan voittaisi lotossa, hän antaisi 
kaiken killalle. Supersankarinimellään     kulkeva Jan 
on vuosikurssinsa puolesta raadin seniorein, ja hänellä onkin 
tavoitteet korkealla: 50 vuoden päästä Jan toivoo olevansa valm-
istunut ja raativuotensa jälkeen hän toivoo, että hänet muistetaan 
Jan-meemeistä. Haastattelun lopuksi Jan kiteyttää vielä hienosti 
suurimman elämänviisautensa: “Jos et pysty siihen, luovuta aina.”

Tämä Latokaskelta kotoisin oleva, HY:ltä Tefyl-
le loikannut raadin tuore sihteeri kuvailee itseään 
“koheltajaksi”, mitä tukevat hänen kertomuksensa 
hänen tyypillisestä aamupalastaan, johon kuuluu 
aamupalaleivän tiputtaminen bussipysäkille ja lu-
ennolta myöhästyminen kiltiskahvin kautta, sekä 
hänen suurin elämänviisautensa “Tekevälle sattuu”. 
Pinjan koheltaminen on kuitenkin jäänyt vielä muulta 
raadilta huomaamatta, sillä muut raatilaiset kuvail-
ivat häntä lähinnä sanoilla “särmä” ja “fuge”. Pinja 
kuvailee “tylsäksi” sitä, että hänen lempijuomansa ei 
ole “pinja colada” vaan punaviini ja kokis zero ja sitä, 
että sekä hänen astrologinen että kiinalainen horo-
skooppinsa on härkä. Kvantin näkökulmasta Pinja on 
kuitenkin kaikkea muuta kuin tylsä, sillä hän onnis-
tui kertomaan haastattelun aikana jopa kaksi vitsiä, 
vaikka yhtäkään ei pyydetty. Toivottavasti Pinjan huu-
mori pääsee kukkimaan myös pöytäkirjojen parissa!

Vantaalta kotoisin olevan Velma, supersankarinimeltää 
Voima-Velma (tai englanniksi Power Pohjonen), on hupi-
mestarina omassa elementissään, sillä hän pitää terveelli-
sistä asioista: Velman lempiruoka on sienipasta, toteemi-
vihannes kurkku ja toteemieläin kurkkumopo. Velma 
tavanomainen aamiainen koostuu ruisleivästä ja luk-
susaamuisin myös hedelmästä, ja niistä Velma pitääkin 
niin paljon, että kirjoittaisi Kvanttiinkin artikkelin 
“kausihedelmistä, esimerkiksi helmikuussa on veriappel-
siinien sesonki”. Kaiken lisäksi hänen horoskooppinsa on 
Vaaka, joten liikakilojen ei pitäisi päästä yllättämään. Vel-
ma muistetaan erityisesti tarttuvasta naurustaan, minkä 
hän myös itse tunnistaa hänen kirjoittamassaan haikussa:

 Kuuluu naurua
 kohta se varmaan loppuu
 ei loppunutkaan
Lopuksi Velma jakaa Tyler Knot Gregsonin miete-
lauseen: “Promise me you will not spend so much time 
treading water and trying to keep your head above 
the waves that you forget, truly forget, how much you 
have always loved to swim.” Tästä neuvosta hyö-
tyvät varmasti niin lukijat kuin muut raatilaisetkin.

Tapiolasta 
kotoisin oleva 
raadin yritys-
suhdevastaavan 
Tuukan maku 
arvostaa laatua: 
hänen lempiruo-
kansa on “suo-
lalohi+jotain 
muuta”, lem-
pijuoman-
sa kalja 
lasipullosta 
ja toteemivi-
hanneksensa piparjuuri (kilohinta 18,60€/kg).
Aamiaisen suhteen Tuukka ei kuitenkaan ole kovin ron-
keli, vaan se koostuu useimmiten “ekasta asiasta, joka 
keittiössä tulee vastaan”. 50 vuoden päästä Tuukka ha-
luaisi olla röissä, mutta toisaalta jos hän voittaisi lotos-
sa, Tuukka muuttaisi Uuteen-Seelantiin ja vaeltaisi all 
day every day. Ei ole selvää, mitä Tuukka tekisi jos hän 
50 vuoden päästä voittaisi lotossa. Töiden paiskimin-
en on joka tapauksessa Tuukalle tärkeää ja lopuksi hän 
lähettääkin kaikille kiltalaisille terveisiä: “Hakekaa töitä!”

Tässä vielä Pinjan viTsiT:
Miksi vampyyri meni Yhdysvaltoihin?
— Se puri jenkkiä.
Mitä puolalainen teki uima-altaassa?
— Polski

Sihteeri
Pinja “pinski” Helasuo

Yrityssuhdevastaava
Tuukka “maTlab” Mattlar

Hupimestari
Velma “WEmla” Pohjonen
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Killan paras TG-kanava on
Virallinen
Semilörs
Lörs, joka ei ole 
killan kanava, eikä 
TG-kanava vaan 
Tglekanava

Lörs
XXX
Otani
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Vuonna 2019 Suomen kansalaiset pääsevät 
käyttämään aivan valtavasti valtaa, sillä 

demokraattinen yhteiskuntamme hellittelee 
meitä kahdella eri kansanjuhlalla. Kyseessä ovat 
tietenkin eduskuntavaalit ja europarlamenttivaa-
lit, joissa molemmissa viimeistään vaalipäivänä 
täysi-ikäiset Suomen kansalaiset saavat näyttää 
kenellä tässä maassa on valta. Kuivemmin ilmais-
tuna aikuiset saavat käyttää äänivaltaansa ja sit-
en vaikuttaa siihen kuka tässä maassa pääsee 
tekemään päätöksiä meidän kaikkien puolesta, 
ajelemaan mielin määrin taksilla ja nostamaan var-
sin kohtuullista poliitikon palkkaa. Mikäli vaalien 
Schrödingerin kissa - eli samanaikaisesti lähenevät 
ja toisaalta jo kuopatut maakuntavaalit - todella 
tapahtuisivat, saisimme tänä vuonna vielä kolman-
netkin demokratian kansanjuhlat tähän maahan.

Tiedämme mitä moni teistä ajattelee; “Mä en 
edes tiedä mitä väliä mun äänellä on, mitä väliä 
sillä on ketä äänestän missäkin vaaleissa?”. “Mistä 
asioista nää eri tahot oikeasti päättää?”. Huo-
li pois, sillä vuoden 2019 Kvantin numeroissa 
Kvantin politiikan erikoiskirjeenvahtaajat sel-
vittävät eri vaalien merkitystä ja nostavat esille 
asioita, joita viimeksi valitut tahot ovat päättäneet 
puolestamme niin eduskunnassa kuin Brysse-
lissäkin. Kvantin uutisointi ei aja mitään poliittista 
agendaa, ja sen tarkoituksena on selvittää, millaisia 
päätöksiä eri tahot tekevät vaaleihin osallistuvan 
kansakuntamme puolesta, ja mitkä näistä asiois-
ta ovat etenkin opiskelijan kannalta merkittäviä. 
Tavoitteena on, että vaalipäivien koittaessa joka-
inen Kvantin lukija olisi hieman tietoisempi siitä, 
mitä todella on vaaliuurnan sisällä tekemässä.

5.3.2019 

14.3.2019
 

3.-9.4.2019
 

3.-6.4.2019
 

14.4.2019
17.4.2019

 
23.4.2019
18.4.2019

 
25.4.2019 

15.-21.5.2019 

15.-18.5.2019 

26.5.2019 

Eduskuntavaalien ehdokashakemusten 
viimeinen jättöpäivä

Eduskuntavaalien ehdokasasettelun 
vahvistaminen

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
kotimaassa

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
ulkomailla

Eduskuntavaalien virallinen vaalipäivä

Eduskuntavaalien vaalituloksen 
vahvistaminen

Uusi eduskunta aloittaa työnsä

Europarlamenttivaalien 
ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä

Europarlamenttivaalien 
ehdokasasettelun vahvistaminen

Europarlamenttivaalien 
ennakkoäänestys kotimaassa

Europarlamenttivaalien 
ennakkoäänestys ulkomailla

Europarlamenttivaalien virallinen 
vaalipäivä

Eduskuntaan valitaan 200 kansanedustajaa, joiden 
tehtävänä on muun muassa säätää lakeja, päättää 
budjetista sekä valita hallitus hoitamaan valtion 
yksityiskohtaisempaa toimintaa. Yksi esimerkki 
tästä on yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitusmal-
li, josta päättää viime kädessä hallitus, ei eduskunta. 

Perinteisesti myös lainsäädäntö etenee hal-
litusvetoisesti. Toisin sanoen vaalikaudella ed-
istetään pääasiallisesti hallitukseen päätyneiden 
puolueiden yhdessä sopimia asioita, jotka ovat 
tyypillisesti kompromissi puolueiden omista tavoit-
teista.  Näin ollen eduskuntavaalien tärkeimpiä tu-
loksia on hallitus ja sen hallitusohjelma. Se asettaa 
neljäksi vuodeksi isoimmat raamit lainsäädännölle 
ja budjeteille, jotka asettavat suunnan yhteiskun-

eduskuntavaalit eilen ja tänään

Vuoden 2019 tärkeät vaalipäivämäärät

nan kehitykselle. Vaikkapa sille, miten yliopistot 
toimivat tai mitkä ovat verotuksen painopisteet.

Lainsäädännön lisäksi eduskunnalla on 
myös merkittävä rooli Suomen EU-politiikan 
ohjaamisessa. Sekä hallitus että eduskunnan suu-
ri valiokunta päättävät Suomen EU-politiikan 
suunnasta, esimerkiksi Suomen kannasta 
EU:n budjettiin. Eduskuntavaaleissa annetulla 
äänellä pääsee siis osaltaan päättämään, mihin 
EU:n 1 000 miljardin euron budjetti käytetään. 

Myös monista kansainvälisistä so-
pimuksista päätetään eduskunnassa. EU-
jäsenyys hyväksyttiin neuvoa-antavan kan-
sanäänestyksen jälkeen ja potentiaalinen 
NATO-jäsenyys vaatisi samanlaisen prosessin. 

Ensimmäisessä osassa tarjoamme pienen kat-
sauksen huhtikuun eduskuntavaaleihin, sii-
hen mitä viimeksi eduskunnassa olleet henkilöt 
ovat päättäneet ja millaisia muutoksia opiskeli-
joiden tuissa on tapahtunut viime vuosien aikana.

Vaalivuosi 2019

    Lähteet: vaalit.fi/aikataulut 
 vaalit.fi/aikataulut-europarlamenttivaaleissa 
 vaalit.fi/maakuntavaalit

• Yleiseen asumistukeen siirtyminen.

• Opintorahan leikkaukset ja lainaosuuden 
lisääminen. 

• YTHS:n säilyminen soteuudistuksessa sekä 
laajennus AMK-opiskelijoille.

• Korkeakoulujen rahoituksen leikkaaminen.

• FiTech-verkostokorkeakoulu Varsinais-Suomessa

• Valintakoeuudistus

• Kilpailukykysopimus ja työllisyyden lisääminen, 
palkkatasojen jäädytys ja lomarahojen leikkaukset, 
aktiivimalli

• Maksuton varhaiskasvatus, lukion ja ammatillisen 
opetuksen uudistukset

• Kauppojen aukioloajat, uusi alkoholilaki

• EU:n päästötavoitteiden 2030 kiristäminen ja 
kivihiilestä luopuminen 2030

• Perustulokokeilu, sosiaaliturvan uudistamisen 
valmistelu

Muutoksia opiskelijoiden arjessa Yleisiä muutoksia

Lähteet: www.kela.fi/documents/10180/1169455/optuhistoriap.pdf, luettu 23.02.2019 12.35.
 www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opintotukeen-ja-opiskelijoiden-asumisen-tukeen-muutoksia-1-8-2017

 www.taloussuomi.fi/tulot-ja-menot/opintotuki-2014-muutokset-opintotukijarjestelmaan, luettu 23.02.2019 klo 13.00
 www.kela.fi/opintotuki-asumislisa, luettu 23.02.2019 klo 13.09
 www.kela.fi/opintotukiaika-yliopisto-opinnot, luettu 23.02.2019 klo 13.12
 www.kela.fi/opintolainahyvitys, luettu 24.02.2019 klo 10.36
 www.kela.fi/opintolainavahennys, luettu 24.02.2019 klo 10.41

• Tukikuukausia ennen 1.8.2014 aloittaneilla 
korkeakouluopiskelijoilla oli 55, 1.8.2014-31.7.2017 
aloittaneilla 50 ja 1.8.2017 jälkeen aloittaneilla 48.

• Katsauksen kohteena itsenäisesti asuva, 20 vuotta 
täyttänyt korkeakouluopiskelija, joka suorittaa 300 
op tutkintoa, mikä vastaa esimerkiksi perinteistä 
tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri 
kokonaisuutta.

• Ennen vuotta 2017 opintorahan lisäksi opiskelijat 
olivat oikeutettuja opintotuen asumislisään. 
Syksystä 2017 alkaen tätä asumislisää ovat voineet 
saada korkeakouluopiskelijoista vain ulkomailla 
tai Ahvenanmaalla opiskelevat, vuokralla asuvat 
henkilöt. Manner-Suomessa vuokralla asuvat 
korkeakouluopiskelijat siirrettiin Kelan yleisen 
asumistuen piiriin.

• Syksystä 2017 lähtien kaikkien 
korkeakouluopiskelijoiden opintotuen määrä on 
sama riippumatta siitä, onko opinnot aloitettu ennen 
elokuuta 2017 vai tämän jälkeen.

• Vaikka opintorahaa ja -lainaa saa nykyään enemmän 
kuukausitasolla, on kaikki rahat ja lainat nostavilla 
opiskelijoilla niskassaan 31200 euroa opintolainaa 

valmistuttuaan. Tämän lisäksi tukikuukausia on 
laskettu viideksi kokonaiseksi lukuvuodeksi ja 
yhdeksi kesäksi, kun taas ennen elokuuta 2014 
aloittaneilla opiskelijoilla tukiaikaa oli melkein 
kuudeksi kokonaiseksi lukuvuodeksi.

• Tutkinnon määräajassa suorittaminen voi 
kuitenkin tuoda opiskelijalle opintolainahyvityksen. 
Hyvityksen myöntäminen riippuu siitä onko 
nostettua opintolainaa siitä tehtyjen vähennysten 
jälkeen vähintään 2500 euroa ja onko tutkinto 
suoritettu määräajassa.  300 op tutkinnon 
määräaika on 6 lukuvuotta. Opintolainahyvityksen 
enimmäismäärä lasketaan kaavalla 
 

• Ennen vuotta 2014 aloittaneet opiskelijat 
pystyivät saamaan opintolainavähennyksen, jonka 
myöntöperusteet olivat melko samanlaiset kuin 
nykyisen opintolainahyvityksen. 300 op tutkinnon 
määräaika oli 7 lukuvuotta. Opintolainavähennyksen 
enimmäismäärä lasketaan kaavalla
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Perinteisesti Fyysikkokillan kilta-
huone on toiminut olohuoneena, 
jossa jäsenistö on päässyt rentoutu-
maan, hinaamaan sekä tietysti juo-
maan kahvia. Mahdollisen työnteon 
lomassa on voitu kuunnella musiik-
kia ja aina on löytynyt joku pelaa-
maan pentistä, jonka tulokset tun-
tuvat pysyvän aina ennallaan. Tämä 
seesteisyys on miellyttänyt kilta-
laisia pitkään, kunnes viime vuoden 
syksystä alkaen on yksi muutos var-
mistanut, että päivittäin voi huuto 
raikaa kiltahuoneella valtavien tun-
nekuohujen johdosta.

Nintendo Switch on muutos killan 
pelikulttuurissa, jonka jäljiltä perin-
teikkäät matopelit ovat vaihtuneet 
uusiin moderneihin klassikoihin. 
Moninpelejä on käynnissä päivittäin 
ja pelaajilla ovat tunteet kuumana 
alusta loppuun. Jokainen vääryys ja 
karvas tappio tulee kuulumaan jokai-
seen kiltahuoneen nurkkaan. Samal-
la kiltahuoneen slangi on valtavassa 
muutoksessa ja uutta pelisanastoa 
syntyy jatkuvasti. Näin on tullut 
aika selvittää, mitä kaikkea yksittäi-
set elektronisen viihteen tuotokset 
ovat saaneet aikaan kiltahuoneella.

Suurimman muutoksen tähän men-
nessä kiltahuoneella on tuottanut 
ehdottomasti Mario Kart, kasuaali-
en ajopelien ja lokaalin moninpelin 
kuningas. Kiltahuoneella pelattavaa 
Mario Kart 8 Deluxe on taottu tuhan-
sien kisojen edestä ja arinkin pelaaja 
on saatavissa mukaan edes yhteen 
kilpailuun. Taitotasoja on monia ja 
luontaisesti keskimäärin enemmän 
ja paremmin ajavat ovat tuottaneet 
suurimman kasvun desibeleihin kil-
tahuoneella.

On tullut siis aika kartoittaa kartin 
vaikutukset kiltahuoneen arkeen. 
Tässä numerossa esitellään paitsi 
peliin liittyviä oleellisia perustaito-
ja myös hienoimpia sitaatteja sekä 
tuoreinta slangia, jota ilman kilta-
huoneella kommunikoinnista ei voi 
ikinä selviytyä.

Kiltahuoneen pelikulttuuri
The Switch in gaming

MK-A1001 Mario Kartin perusteet

Laatikko: Radalla leijuva esine, jo-
hon ajamalla saa aseen.
Suoja: tarkoittaa joko vihreää/pu-
naista kilpeä, banaania tai pommia. 
Sanan käyttötarkoitus kuvata kysei-
sen aseen pitämistä ajoneuvon ta-
kana tai ‘perseessä’ pitämällä aseen 
käyttöpainiketta pohjassa.
Torvi: laatikon näköinen esine, joka 
tuottaa käytettäessä aaltoja. Voi tu-
hota sinisen kilven.
Tuplalaatikko: laatikko, josta saa 
kaksi asetta.

Kokonaisuuden tulee olla pääosin 
tasapainossa:
• Pienemmillä kuutioilla painote-

taan nopeutta, suuremmilla kiih-
tyvyyttä ja hallintaa

• 200 kuution luokalla kannattaa 
aloittaa suurimmalla kiihtyvyy-
dellä ja hallinnalla mitä voi saa-
da, tarkoittaen ainakin kevyttä 
ajajaa.

• Taidon kasvaessa erityisesti no-
peutta, mutta myös muita arvoja 
voi kasvattaa vähentäen kiihty-

American sniper: Termiä käytetään, kun ei itsestään ohjautuvalla, tähtäystä vaativalla 
asialla osuu kohteeseensa. Mitä monimutkaisemmin osuu kohteeseen, sen parempi.
Boom box: Harvemmin käytetty nimitys torvelle, jolla voi tuhota sinisen kilven.
Gondorin torvi: Kts. Boom box. Yleisemmin käytetty nimitys.
Kaikkien kaveri: Tarkoittaa sinistä kilpeä, joka on kaikille paitsi ensimmäisellä sijalla ole-
valle hyödyksi. Taka-ajatuksena mahdollistaa myös ensimmäisellä sijalla olevalle mielek-
käämmän kisan.
Kommunismiluoti: Toisinaan käytetty ilmaisu luodille eli bullet billille, jolla voi automaat-
tisesti ajaa useamman kilpailijan ohi. Pyrkii viittaamaan mainitun ideologian ‘tasaavaan’ 
vaikutukseen.
Miiotus: Erityistermi korkean tason ajamiselle, jossa suoja on pudotettu juuri aselaatikoi-
den, yleensä tuplalaatikon kohdalle. Tällöin asetta ei aina huomaa laatikon alta ja hake-
malla aseet menettää nopeutensa. Usein ykkösen aikaansaannoksia, kun uusii aseensa 
tuplalaatikolla heittämällä vanhat muiden riesaksi. Sanasta ‘miinoitus’.
Shock dodge (lausutaan suomalaiseen tapaan): Termi sille, kun onnistut välttämään sa-
laman vaikutukset olemalla jollain tapaa immuunissa tilassa. Huudetaan usein suurella 
riemulla ilmaisemaan, että kohta ohittaa miltei kaikki muut ajajat.
Simo Häyhä: Kts. American sniper. Viittaa kuuluisaan tarkka-ampujaan.
Vegaani: tarkoittaa aseena toimivaa piranha plant kasvia, joka syö ‘lihaa’ puremalla vas-
tustajia. Onko eläin, joka syö vain kasveja sama kuin kasvi, joka syö vain lihaa? Siinä 
fyysikkojen uusi pulma.

Tarvittavaa yleissanastoa

Hahmon ja ajoneuvon valinta

Kiltahuoneen erityissanasto

Vol. 1: Mario Kart

“Mä vaan ajan.”

vyyttä ja hallintaa jonkin verran.
Nopeuden maksimoimalla voi saada 
nopean suoralla ajon, mutta ei niin-
kään kaikkien käännösten. Aseet 
rankaisevat myös kovaa. Valinta on 
omalla vastuulla.

“Miksi koko maailma on minua vastaan?“
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Kisan alussa on lähtölaskenta alkaen 
numerosta kolme. Paras lähtö saa-
vutetaan iskemällä kaasu päälle kak-
kosen ilmestyessä ruudulle.
Tavoite on kuitenkin olla ykkönen. 
Jos pääset tälle sijoitukselle niin lois-
tavaa. Silloin ajetaan ja etsitään en-
simmäiset aselaatikot ja toimitaan 
seuraavasti:
• Jos se on tuplalaatikko niin kaikki 

on toistaiseksi hyvin. Jos ensim-
mäinen aseista on kolikko, käy-
tä se ja laita ajoneuvollesi suoja. 
Muutoin laita itsellesi suoja.

• Jos se on laatikko ja saat kolikon, 
sekä tiedät/uskot seuraavien 
aseiden omaavan tuplalaatikon, 
käytä kolikko. Jos tuplalaatikoita 
ei tiedossa, pidä kolikosta kiinni 
ja odota laatikoita. Ajajalla ei voi 
olla kuin yksi kolikkoase. Seuraa-
vien aseiden jälkeen käytä kolik-
ko ja laita laatikosta saatava suo-
ja päälle.

• Jos se on laatikko ja saat suojan, 
laita suoja päälle.

Huolehdi suojasta aina kun se on 
mahdollista. Alussa pidä suojaa aina 
yllä. Taitojen karttuessa tulee oppia 
omien aseiden käyttö ja vaihtami-
nen kisan aikana.
• Ensimmäiseksi opi käyttämään 

eli pudottamaan suoja ennen uu-
sia aseita jos yksikin aseistasi on 
kolikko. Pyri hankkimaan kaksi 
suojaa.

• Kun edeltävä on hallussa, tulee 
harjoitella yhdistämään aseiden 
käyttäminen ja suojan ylläpitä-
minen. Tällöin suojia tulee käyt-
tää aina, kun uusia aseita on saa-
tavilla.

Edeltävät pätevät lähinnä, jos on-
nistuu pysymään sijalla yksi. Siihen 
tarvitaan asetoiminnan lisäksi seu-
raavia:
• Driftaaminen on suurin yksittäi-

nen asia nopeisiin kierrosaikoi-
hin. Driftatessa auton nopeus 
säilyy kovissakin käännöksissä ja 
riippuen kääntökulmasta voi saa-
da erisuuruisia (sininen/oranssi/
pinkki) miniturboja.

• Driftaaminen tulee aloittaa muu-
tamia moottoripyöriä lukuunot-
tamatta erittäin aikaisin, yleensä 
ainakin 10 autonmittaa ennen.

• Kääntämällä vastakkaiseen 
suuntaan kuin drifti voi ajaa mil-
tei suoraan. Tällä on mahdollista 
tähdätä mahdollisimman lähelle 
käännöksen sisäosaa. Ohjausta 
kääntelemällä on tarkoitus pysyä 
kurvin sisäosassa.

• Käännöksen päätteeksi jos uusi 
käännös on aivan juuri tulossa, 
aloita saman tien uusi drifti.

• Joskus kuutioluokassa 200 tulee 
muistaa jarrun käyttäminen mi-
niturbosta aiheutuvan liiallisen 
kiihtyvyyden pienentämiseksi. 
Joskus tämä tarkoittaa jarrun pi-
tämistä pohjassa.

• Tavalliset suojat eivät toimi kaik-
keen

• Sinisen kilven lähestyessä jos 
yksi aseistasi on torvi, käytä se 
sinisen tullessa kohdalle. Muu-
ten vältä suojien käyttämistä ja 
säästä ne sinisen räjähtämisen 
jälkeen.

• Salaman tullessa pyri saamaan 
uudet suojat takaisin heti. Toivo, 
ettei kukaan onnistu pommitta-
maan aseilla.

Jos joudut alemmille sijoille (hyvin 
mahdollista), muista seuraavat:

• Punaiset kilvet ovat ystäviäsi. 
Älä kuitenkaan heti käytä niitä 
jos saat sellaisia. Ykkösellä on 
kuitenkin suoja. Suojaa siis itseä-
si ensin ja käytä kilpi ennen ase-
laatikoita. Saat luultavasti uuden 
suojan ja parhaimmillaan ykkö-
nen on käyttänyt oman suojansa 
saadakseen uusia.

• Suojaamalla itsesi vältät putoa-
misen vieläkin taaemmaksi

• Opi käyttämään radan ulkopuo-
lisia oikoreittejä. Jos saat sienen 
tai tähden voit käyttää sitä ohit-
taaksesi muita.

• Ole kärsivällinen tähtäystä vaa-
tivien aseiden kanssa. Jos am-
mut aseitasi taakse, tähtäystä ei 

Ajo-ohjeet

Hyviä pelihetkiä toivoen,

Miio ‘Miiotus’ Taarna

yleensä tarvita, kunhan aiheut-
taa kaaosta. Eteenpäin ampuessa 
kannattaa usean ammuksenkin 
aseet, kuten tulikukka, käyttää 
yksi painallus kerrallaan ja täh-
däten. Näin osuu varmemmin.

• Aseet, kuten luoti, tähti, sininen 
kilpi ja salama, kannattaa käyt-
tää saman tien. 

• Luodin ja tähden voi yrittää vie-
dä korkeammille sijoituksille aja-
malla niille ensin ja säästämällä 
ne ensimmäisen sijan varmista-
miseksi. Tällöin tulee toivoa, että 
salamaan ei käytetä sitä ennen.

Viime kädessä paraskaan ajotaito ei 
takaa mitään. On siis turha panikoi-
da vaan aja ja pidä hauskaa! Kovien 
kuskien epäonnistuminen kaaoksen 
keskellä tuottaa paljon desibelejä 
sekä ratkiriemukasta hupia.

Eeeeeeeiiii!!  Voi kyrpä!!!  Shock dodgeeeeeee!!!!  Miksi koko maailma on min ua vastaan?  Ensin drifti sitten sieni, m
uuten tulee paha m

ieli.  M
ä vaan ajan.  P

unaiset kilvet ei vaikuta m
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Kuvituskuvan lähdekoodin selvittäminen jätetään harjoitustehtäväksi.
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Tämä on itsenäinen jatko-osa edellisessä Kvantin numerossa 
ilmestyneelle kertomukselle ‘Hirviö’.  Tarinat ovat eri kirjoittajilta.Prinssi

Olet ammatiltasi ihmissyöntianalyytikko. Autat erästä 
hirviötä syömään ihmisiä tehokkaammin: enemmän, 
vähemmällä vaivalla ja maksimoiden jokaisesta 
syödystä saadun nautinnon. Vastapalveluksena hirviö 
ei syö sinua, ja saat tarpeeksi palkkaa itsellesi riittävään 
elintasoon. Teet töitä sellaisessa harmaassa kivitornis-
sa, jossa jonkun sadun prinsessa voisi olla vankina. 

Eräänä päivänä, juuri kun olet syventynyt 
kiinnostavaan optimointitehtävään, 

huoneen ikkunaan lentää kivi.

Avaat ikkunan ja katsot alas.

♦

Siellä seisoo ylväs prinssi, joka vilkuttaa ja 
huutaa: “Olen tullut pelastamaan sinut!” 

Hämmennyt hieman ja pyydät tarkennusta: 
“Miksi minut pitäisi pelastaa?”

“Sinähän olet täällä hirviön vankina.”

Hän siis tietää hirviöstä, vaikka ei vaikuta 
täysin ymmärtävän tilannetta. “En oikeastaan 
ole vankina: olen vain töissä. Pääsen joka ilta 
kotiin ja viikonloput ovat vapaat”, selität.

“Teet tätä kuitenkin vasten tahtoasi. Tule kanssani, 
niin voit olla vapaa! Nyt joudut pelkäämään, että hirviö 

toteaa sinut tarpeettomaksi ja syö sinut. Olen nähnyt 
kuinka pitkiä päiviä teet osoittaaksesi hyödyllisyytesi.”

Näyttää, että pelastajasi tietää koko tilanteen. Hän vain 
käytti outoa määritelmää sanalle ‘vanki’. “Hirviölle 
työskenteleminen on tosiaan raskasta”, myönnät, “mut-
ta vapaana eläminen on vaarallisempaa. Jos karkaisin 
kanssasi, hirviö ottaisi minut kiinni, tai jokin muu vaara 
kohtaisi minua ennen pitkää. Ja nyt minun on tosiaan 
jatkettava töitäni tai hirviö toteaa ettei tarvitse minua.” 
Palaat työpöytäsi ääreen ja jätät prinssin pihalle.

♣

Seuraavana päivänä prinssi tulee taas ikkunasi 
alle: “Ehkä tämä on sinulle turvallisuuden 

kannalta parhaaksi, mutta entä hyvä elämä?”

“Mitä siitä?”

“Eikö sinun pitäisi saada toteuttaa itseäsi, 
jahdata unelmiasi ja, ja–olla onnellinen?”

“Sanoin hirviölle jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että 
teen töitä paremmin onnellisena. Hirviö pyysi nähdä 
tarkat perustelut, mutta antaa minun panostaa onnelli-
suuteeni siinä määrin kuin se nykyisen tutkimustiedon 
valossa todella tekee minusta tehokkaamman.”

“Eli saat olla onnellinen mikäli se tekee sinusta 
hyödyllisemmän hirviölle. Eikö sinua haittaa, 

että jos esimerkiksi ruoskiminen tekisi sinusta 
tehokkaamman, hirviö ei epäröisi tehdä sitä.”

“No, en tiedä miksi välittäisin siitä, pitääkö 
ihmisiä syövä hirviö onnellisuuttani päämäränä 
itsessään vai ainoastaan välineenä”, vastaat.

 Prinssi ei luovuta, vaan miettii hetken ja 
jatkaa: “Eikö sinun pitäisi toteuttaa ihmisille 

luontaisia hyveitä: viisautta, rohkeutta, oikeu-
denmukaisuutta ja kohtuullisuutta?”

“Toteutan tilanteessani luontevia hyveitä: 
ahkeruutta, luovuutta ja yhteistyökykyisyyttä.”

“Kykyä tehdä yhteistyötä hirviön kanssa?”

Et halua enää keskustella vaan suljet ikkunan.

♥

Kun tulet seuraavana aamuna torniisi, huoneesi 
ikkuna on auki ja prinssi istuu sisällä.

Istut toiselle tuolille ja odotat mitä 
hän sanoo tällä kertaa.

 Hän sanoo: “Olen raskaana.”

“Häh–? Olet mitä–miten tämä liittyy–kenen–kuka–?” 
Olet aika pirun varma, että vaikka prinssi olisikin 
raskaana, sillä ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi.

Prinssi yrittää selittää, miksi sinun pitäisi 
muuttaa mielesi ja antaa hänen pelastaa sinut ja 

miten tämä kaikki liittyy hänen syntymättömään 
lapseensa. Pian käy selväksi, että koko tarina on  

improvisoitu, millä ei muutenkaan ole väliä, koska 
putosit kärryiltä kun myrkylliset Niiskut mainittiin. 

Prinssi poistuu kiiveten alas tornin kylkeä.

Kun katselet hänen lähtöään, et voi olla 
ihailematta vieraasi heltymättömyyttä.

♠

Neljäntenä päivänä prinssi istuu työpöytäsi ääressä 
lukien papereitasi. “Arvioit tässä, että ehdottamasi 

uusi metsästyskäytäntö kasvattaa ‘kuukausiannoksen 
odotettua suuruutta’ kolmella prosentilla.”

Hän on siis löytänyt eilen valmistuneen raporttisi. 
Selität hänelle: “Ai niin. Minun piti esitellä tuo 
hirviölle, mutta se ei ollut eilen paikalla joten 
jätin asian tälle päivälle. Luitko simulaation 
B tulokset? Ne olivat erityisen yllättäviä.”

“‘Kuukausiannoksen odotettu suuruus’ tarkoittaa 
periaatteessa syödyksi tulevien ihmisten määrää.”

“Niin, tai siis ei suoraan määrää vaan sen odotusarvoa”, 
korjaat, vaikka oletatkin prinssin ymmärtäneen oikein. 

“Se, mitä yritän tässä sanoa on–Jos pelastan sinut, 
pelastan myös ne kolme prosenttia enemmän ihmistä 

kuukaudessa, jotka hirviö söisi työsi ansiosta.”

“Olen jo sanonut etten halua tulla pelastetuksi. 
Pakomatka olisi aivan liian vaarallinen.”

“Mutta sillä ei edes ole väliä. Vaikka me molemmat 
kuolisimme yrittäessämme pakoa, pelastaisimme 

silti enemmän ihmisiä pelkästään sillä, että hirviön 
ihmissyöntitahti on hitaampi ilman sinua.”

“Tuo on varmaan totta, mutta kun hirviö uhkasi 
syödä minut, jouduin ensimmäisen kerran valitsemaan 
hengenmenetyksen ja ihmissyöntianalyytikon uran välillä. 
Valitsin silloin jäädä henkiin ja valitsen niin yhä.” Lisäät 
vielä: “En ole tämän sadun prinsessa, vaan sen noita.”

“Sinä valitsit niin, mutta minä voin valita eri 
tavalla. Jos et kerran tahdo tulla pelastetuksi, 

miksi en surmaisi sinua tähän paikkaan?” 
prinssi kysyy ja vetää miekkansa esille.

♠

Tämä tuntuu jotenkin tutulta. “Hetkonen,” aloitat, “miksi 
tappaisit minut, hirviöhän on ongelman oikea lähde.”

“Olisin tietysti jo tappanut hirviön, jos se olisi 
mahdollista. Kaikki tietävät hirviön olevan voit-
tamaton ainakin nykyisillä keinoilla. Paras mitä 

voin tehdä on haitata sitä parhaani mukaan.”

♥

Mielesi koettaa keksiä lisää vastauksia. Pelataksesi 
aikaa sanot: “Nii-in, hirviö tosiaan on todella vahva. 
Se on muun muassa antanut minulle yli-inhimilliset 
voimat. En usko että pystyisit tappamaan minua.”

“En ole kuullut mistään yli-inhimillisistä voimista.
Otanko niistä selvää kokeilemalla miekkaani sinuun?”

♣

Et ollut ajatellutkaan sen menevän läpi. Olet kuitenkin 
kuulevinasi epäröintiä prinssin ehdotuksessa ja päätät 
tarttua siihen: “Älä kokeile. Tiedän, ettet halua tappaa 
minua, vaikka olet päättänyt sen olevan paras valinta. 
Ja tiedän todellakin, etten itse halua kuolla. Eikö olisi 
meidän molempien kannalta helpompaa, jos lähtisit sa-
maa reittiä kuin tulitkin ja unohdettaisiin koko juttu?”

Prinssi näyttää miettivän tarjoustasi, tai ainakin hänen 
miekkansa laskeutuu vähemmän uhkaavaan asentoon.

Päätät työntää hieman lisää: “Millainen 
prinssi murhaa viattomia?”

Kun mainitset sanan ‘prinssi’, hänen silmiinsä syttyy 
kylmä liekki. “Prinssi?” hän sanoo, “Edes prinssi ei 
voi pelastaa kaikkia, tai, jos kaikkien pelastaminen 

kuuluu prinssin vaatimuksiin, kukaan ei voi olla 
prinssi. Sitä paitsi sen perusteella, mitä olemme 

puhuneet, en kutsuisi sinua viattomaksi.” Miekka 
kohoaa taas osoittamaan suoraan kaulaasi.

♦

Aivosi ehdottavat vihdoin jotain hyvää, 
ja sanot itsevarmasti: “On vielä yksi syy, 
miksi sinun ei pitäisi tappaa minua.”

Prinssi ei sano mitään, mutta ilmaisee kärsi-
mättömyytensä astmalla askeleen lähemmäs. 

Miekan kärki hipaisee kurkkuasi.

“Jos surmaat minut, hirviö vain palkkaa toiseksi 
parhaan analyytikon”, saat sanotuksi. Otat pari askelta 
taaksepäin. Prinssi pysyy paikoillaan, miekan terä 
edelleen ojennettuna suuntaasi, mutta nyt hieman 
kauempana. Uskallat jatkaa: “Hankkiutumalla eroon 
minusta et pelasta kaikkia niitä, joiden kuoleman työni 
mahdollistaa, vaan ainoastaan erotuksen minun ja hir-
viölle toiseksi parhaan vaihtoehdon välillä. Hirviö ei va-
linnut minua millään erityisen huolellisella prosessilla, 
eikä muutenkaan ole syytä olettaa, että olisin epätaval-
lisen hyvä ihmissyöntianalyytikko. Niinpä ero minun ja 
seuraavan kandidaatin välillä on luultavasti aika pieni.”

“Mutta, mutta–” Prinssillä ei ole vastausta 
tyrmävään argumentointiisi. Hän seisoo hiljaa.

Sepäs liippasi läheltä. Alat jo miettiä, pitäisikö sinun 
jotenkin korvata prinssille nämä hukkaan heitetyt 
neljä päivää. Lähtisiköhän hän kanssasi elokuviin?

Kun tajuat ajatuksiltasi katsoa taas eteesi, huomaat 
ettei prinssi ole vieläkään laskenut miekkaansa. 

Hän sulkee silmänsä ja syöksyy sinua kohti.

Mitä tämä on? Sinähän selvästi voitit sokraattisen 
dialoginne – tai mikä se nyt sitten olikaan. Onnistut 
yllätyksestäsi huolimatta väistämään prinssin 
iskun, ja kompuroit ulos ovesta portaikkoon.

Juostessasi alas rappusia, kuulet prinssin askeleet 
takanasi. Hän on kuitenkin paljon enemmän jäljessä, 

kuin voisi olettaa ottaen huomioon, että hän oli tar-
peeksi ketterä kiivetäkseen torniin . Ehkä hän hyväksyi 
viimeisen perustelusi todeksi, eikä siksi yritä tosissaan.

Itse olet edelleen virittynyt väittelytilaan ja alat 
jo keksiä vastalauseita omalle argumentillesi. 
Esimerkiksi: uuden analyytikon löytäminen ja 
suojeleminen murhayrityksiltä veisi hirviöltä 
monta viikkoa tai jopa kuukausia, minä aikana se söisi 
tavallista vähemmän ihmisiä. Nopean kertolaskun 
perusteella suuruusluokkaa kymmenestä sataan 
ihmistä vähemmän. Prinssisi kaltaiselle kylmäveri-
selle utilitaristille se olisi riittävä syy surmata sinut. 
Toisaalta, keksit jo vasta-vasta-argumentin, nimittäin–

Kompastut portaissa ja kaadut maahan. Prinssi 
saavuttaa sinut. Hän huohottaa hetken. Oikeastaan 
niin pitkään, että sinulla olisi mahdollisuus rynnätä 

pakoon. Löit kuitenkin pääsi sen verran pahasti, ettet 
pysty lähtemään liikkeelle. Katsot rauhassa, kun 

prinssi kohottaa miekkansa tappavaan iskuun. Kun 
käännät katseesi poispäin miekasta kohti prinssin 

kenkiä, huomaat niidenkin kohoavan ylöspäin.

Hirviön käsi roikottaa prinssiä ylläsi muutaman 
hetken, ennen kuin heivaa tämän suoraan 
työllistäjäsi ammottavaan kitaan. Katsellessasi 
hirviön leukojen monotonista jauhantaa mietit, 
olisiko jotain mitä voisit tehdä toisin.
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Ympäristö

Esimerkit on testattu Linux ympäristössä, mutta ne toimivat myös Mac OSX ja Windows ympäristöissä, 
kunhan asennettuna on yhteensopiva Python-ympäristö. Esimerkkikoodit on testattu Pythonin versiolla 3.7, 
mutta ne toimivat useilla muilla saatavilla olevilla versioila. 

Python pakettien asentamista varten suositellaan asentamaan PIP (ei se peli), jonka voit asentaa 
esimerkiksi Debian/Ubuntu-järjestelmille komennolla

$ apt install python-pip

Asennettuasi PIPin voit asentaa Python Telegram Bot -moduulin sen avulla:

$ pip install python-telegram-bot

Mikäli käytössäsi on esimerkiksi yliopiston tietokone tai et muuten vain halua käyttää järjestelmänvalvojan 
oikeuksia asennuksessa, voit asentaa moduulin myös lokaalisti käyttäjällesi lisäämällä parametrin -U sanan 
install jälkeen. Muista myös käyttää PIPistä samaa versiota kuin Pythonista - joissain järjestelmissä 
python ja pip komentojen jälkeen täyty spesifioida versionumero, esim. python3 ja pip3.

Kvantin Koodikulma

Botin luominen

Telegram botit luodaan käyttäen Telegram-sovellusta. 
Aloita keskustelu Telegramin kehittämän käyttäjän 
@BotFather kanssa. Komennolla /newbot voit 
luoda uuden botin seuraamalla BotFatherin ohjeita. 
Luotuasi botin ota talteen BotFatherin antama HTTP 
API token, sillä tarvitset sitä myöhemmin.b

Jo luotuja botteja pääset tarkastelemaan /mybots 
komennolla. Klikkaamalla BotFatherin vastauksesta 
haluamasi botin nimeä, pääset hallinnoimaan botin 
asetuksia kuten nimeä, kuvausta, komentojen 
kuvauksia sekä profiilikuvaa.

Botin rakentaminen

Käytössä olevalla Python Telegram Bot 
-moduulillamme voimme luoda botin luomalla uuden 
Python tiedoston (esim. bot.py) ja tallentamalla sinne 
seuraavan koodin.

Tervetuloa Kvantin Koodikulmaan, eli yhden tai useamman artikkelin pituiseen teknologia-aiheita 
käsittelevään artikkelisarjaan. Ensimmäisessä artikkelissa esitellään yksinkertaisten Telegram-bottien 
luomista Python-ohjelmointikielellä. Käytössä on Python Telegram Bot -moduuli ja artikkelissa oletetaan 
lukijan omaavan perustason ohjelmointitaidot.

from telegram.ext import Updater, MessageHandler, CommandHandler, Filters

updater = Updater(token)

updater.dispatcher.add_handler(CommandHandler(‘hello’, hello_world))

updater.start_polling()
updater.idle()

Ensimmäisellä rivillä lataamme tarvittavat osat kirjastostamme.

Luomme botin käyttämälle Updater-luokkaa. Käytännössä luomme siis olion, joka seuraa ja päivittää 
botin tilaa. Updater-luokkaan voimme kiinnittää erilaisia tapahtumia kuuntelevia funktoita. Esimerkki 
tästä löytyy riviltä 5, kun lisäämme botille uuden komennon /hello, joka kutsuu funktiota hello_world. 
Lopuksi botti käynnistetään metodilla start_polling ja pitääksemme Python-sovelluksemme käynnissä 
kutsumme vielä botin idle metodia, joka pysäyttää koodin suorituksen.

Jotta edellinen koodinpätkä toimisi, tulee meidän kuitenkin vielä määritellä puuttuvat muuttujat ja 
funktiot.

Tokenia varten voi luoda oman muuttujan ja asettaa arvon esimerkiksi seuraavasti:

token = os.environ[‘TG_TOKEN’]

Huomaa, että tämän menetelmän käyttö vaatii myös os-moduulin importtauksen tiedoston alussa. Token 
on mahdollista asettaa myös suoraan merkkijonona, mutta mikäli koodin aikoo jakaa muille tai esimerkiksi 
ladata julkisesti GitHubiin, ei botin tokenia kannata sisällyttää koodiin, sillä tällöin väärinkäyttäjät voivat 
ottaa tokenin omaan käyttöönsä. Edellä kuvattu menetelmä lataa tokenin arvon käyttöjärjestelmäsi 
ympäristömuuttujista, jotka voit Linuxilla asettaa komentorivillä seuraavasti:

$ export TG_TOKEN=”kopioi tokeni tähän”

Toinen vielä puuttuva osa on funktio, jota kutsutaan, kun botti vastaanottaa komennon. Luodaan 
yksinkertainen “Hello World” esimerkki, jolla voimme varmistaa botin toiminnan:

def hello_world(bot, update):
 print(update)
 chat_id = update.message.chat.id
 bot.sendMessage(chat_id, ‘Hello world!’)

Tapahtumia käsittelevät funktiot saavat argumenteikseen botin sekä tapahtuneen päivityksen. 
Tulostamme ensimmäisellä riville koko päivityksen, jotta näemme mitä muuttuja pitää sisällään. 
Lähettääksemme viestin meidän tarvitsee tietää, mihin chattiin viesti lähetetään, joten otamme update-
muuttujasta talteen sen chatin tunnisteen, jossa komento annettiin. Tämän jälkeen voimme kutsua botin 
sendMessage-metodia ja lähettää chattiin haluamanne viestin.

Nyt voimme testata bottia ajamalla komennon python3 bot.py ja aloittamalla keskustelun botin kanssa. 
Lähettämälle botille viestin /hello pitäisi botin vastata “Hello world!”.
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Jatkotoiminnallisuus

Tällaisenaan botti ei kuitenkaan ole vielä kovin mielenkiintoinen, mutta nyt kun perusrakenne on tuttu, 
niin mahdollisuudet ovat rajattomat: käyttämällä Python komentoja ja kirjastoja voit esimerkiksi hakea 
tietoa tai kuvia Googlesta tai muilta verkkosivuilta, tallentaa ja ladata tietoja tietokannasta tai lähes mitä 
tahansa keksitkin. Botti tukee myös edistyneempiä käyttöliittymiä, kuten Telegramin nappeja ja inline-
komentoja, mutta en käsittele niitä tämän artikkelin puitteissa. Lisätietoja erilaisista toiminnallisuuksista 
löydät käyttämämme moduulin dokumentaatiosta, johon löytyy linkki artikkelin lopusta.

Käydään kuitenkin vielä läpi toinen tapa vastaanottaa päivityksiä: botin avulla voit seurata komentojen 
lisäksi myös kaikkia viestejä esimerkiksi ryhmäkeskustelussa. Tämä on myös hyvä pitää mielessä, kun 
lisäät muiden tekemiä botteja omiin keskusteluihisi, sillä et voi koskaan olla varma käytetäänkö bottia 
seuraamaan keskusteluanne salaa.

Oletuksena käyttämämme kirjasto ohjaa virheet ja muut viestit Pythonin logging moduulille, eli esimerkiksi 
virhetilanteissa emme oletuksena näe virheviestiä. Aktivoidaan virheviestien tulostus importtaamalla 
logging-kirjasto ja lisäämällä tiedoston alkuun seuraavat rivit:

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format=’[%(asctime)s] [%(levelname)s] %(message)s’
)

Tavoitteenani on seuraavaksi luoda botti, joka reagoi tiettyihin avainsanoihin viesteissä ja vastaa niihin 
ennaltamäärätyllä stickerillä. Luodaan aluksi kaikkiin viesteihin reagoiva toiminnallisuus. Seuraavalla rivillä 
lisätään funktio, jota kutsutaan kaikkien viestejen kohdalla.

updater.dispatcher.add_handler(MessageHandler(Filters.all, handle_message))

Viestejä on myös mahdollista filtteröidä: Filters.all reagoi kaikkiin viesteihin, mutta erilaisilla filtereillä 
on mahdollista reagoida myös esimerkiksi pelkästään kuviin, tarroihin, tai regexillä määrättyyn tekstiin. 
Luodaan seuraavaksi yksinkertainen handle_message funktio:

def handle_message(bot, update):
 print(update)

Tulostetaan aluksi vain tapahtuma, jotta voimme selvittää mitä tietoja siitä tarvitsemme.

Lähettämällä botille esimerkiksi stickerin, löydämme printatusta json-muotoisesta datasta kentän sticker, 
jonka arvona löydämme lähettämämme tarran tunnisteen. Tähän tapaan voimme selvittää haluamiemme 
tarrojen tunnisteet ja kerätä ne talteen seuraavaan avainsanalistaan:

sticker_map = {
    ‘sos’: ‘CAADBAADKgADvbDdC_O7HYCpzvT_Ag’,
    ‘valde’: ‘CAADBAADQAADLswmBje1Jh_E-RtbAg’,
    ‘:D’: ‘CAADBAADagADUV7SAngezZiEm4kmAg’,
    ‘saukko’: ‘CAADBAADBQADDzYrCUepNdq7cgVyAg’,
    ‘joo’: ‘CAADBAADDQEAAkX3XwcDoHchIyp7dQI’,
    ‘resilar’: ‘CAADBAADRQIAAtSNlgGZiGPuJp6IeQI’,
    ‘setii’: ‘CAADBAADQgADLswmBl7QG4W_aDBZAg’,
    ‘nmwsbrai’: ‘CAADBAADngADvbDdC8F_2pka0oOTAg’,
    ‘ferrantai’: ‘CAADBAADhAADvbDdC3Tu3538DOsDAg’,
    ‘9’: ‘CAADBAADTQADvbDdC4mFHb8kC26AAg’,
    ‘tää’: ‘CAADBAADHgADYqcCFeXF-TQNMnZKAg’
}

Tavoitteenamme on seuraavaksi tarkistaa, löytyykö avaimena käytetty sana viimeisimmästä viestistä, ja jos 
löytyy, niin vastaa bottin avainsanaa vastaavalla tarralla. 

Aloitamme kuten edellisessä esimerkissä ja otamme ylös keskustelun tunnisteen. Seuraavaksi tarkistamme, 
onko kyseessä tekstimuotoinen viesti ja huomioimme vain ne emmekä esimerkiksi tarroja tai kuvia, joilla 
update.message.text-kenttää ei ole.

Nyt kun olemme varmistaneet viestin sisältävän tekstiä, voimme jakaa tekstin listaksi sanoja merkkijonon 
split-metodilla. Seuraavaksi käymme läpi valmiiksi luomamme sticker_map-muuttujan iteroiden 
pareissa avainsanojen (hotword) ja niitä vastaavien arvojen (sticker) yli. Mikäli avainsana löytyy viestin 
sanoista, lähetämme sitä vastaavan tarran. Valmis funktio näyttää tältä:

def handle_message(bot, update):
    chat_id = update.message.chat.id

    if update.message.text:
        words = update.message.text.split()

        for hotword, sticker in sticker_map.items():
            if hotword in words:
                bot.sendSticker(chat_id, sticker)

Jotta botti pystyy lukemaan kaikki viestit myös ryhmäkeskusteluissa, tulee meidän vielä muuttaa botin 
asetuksia BotFatherin avulla. Valitse /newbots komennon jälkeen bottisi ja sitten “Bot Settings” valikon 
alta Privacy mode ja aseta se pois päältä.

Nyt botti reagoi jokaiseen viestiin ja jokaiseen välilyönnein erotettuun sanaan, lähettäen jokaista 
avainsanaa vastaavan tarran. Bottia voisi jatkokehittää esimerkiksi siten, että se lähettää enintään yhden 
viestin per vastaanotettu viesti. Käyttäjälle voisi myös antaa mahdollisuuden lisätä omia avainsanoja ja 
tarroja, jolloin tarvitsemme käyttöön myös jonkinlaisen tietokannan. Jatkosovelluksia löytyy rajattomasti, 
enkä käsittele niitä sen tarkemmin, sillä tämän artikkelin tarkoitus olikin vain herättää innostus ja 
kannustaa kokeilemaan omia kekseliäitä botteja.

Bonusvinkki
Haluatko jättää botin päälle, vaikka sammuttaisit tietokoneesi? Helppo tapa tähän on esimerkiksi 
kirjautua yliopiston Linux-koneelle joko suoraan tai SSH-yhteydellä ja kirjoittaa komento screen -S 
tgbot. Tämä avaa uuden virtuaalisen terminaalin nimeltä “tgbot”, joka toimii aivan kuten tavallinen 
terminaali, mutta voit jättää sen päälle vaikka sulkisit yhteyden. Käynnistä seuraavaksi bottiskriptisi ja 
paina sitten ensin näppäinyhdistelmää ctrl + A. Päästä irti ja paina nyt näppäintä D, jolloin screen-
prosessi irtautuu eli jää taustalle pyörimään. Voit listata virtuaaliterminaalit komennolla screen -ls 
ja palata haluamaasi terminaaliin komennolla screen -dr tgbot (tai minkä tahansa annoitkin 
virtuaaliterminaalin nimeksi -S parametrin jälkeen).
 

Referenssit
Artikkelin esimerkkikoodi
 https://github.com/EinariTuukkanen/kvantti-telegram-bot-example 

Python Telegram Bot -moduulin kotisivu ja dokumentaatio
 https://python-telegram-bot.org/
 https://python-telegram-bot.readthedocs.io/en/stable/
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Kirkkaus yön pimeimpänä tuntina: 
Matlab aukeaa läppärin näytölle

Hold on

Eilen ajattelin, että on asioita jotka eivät ole 
mahdollisia.

Luulin, että:

>>Musta sukka ei koskaan löydä paria pesun jälkeen;
>>Aamulla ei voi herätä torkuttamatta ainakin kerran;
>>Kahdeksan luennolla ei voi olla ajoissa;
>>Uudenvuodenlupausta ei voi pitää tammikuun       
  puoltaväliä pidempään;
>>USB:tä ei voi laittaa ensimmäisellä yrityksellä                    
  oikein päin;
>>Farkkuja ei voi ostaa ahdistumatta;
>>Tärkeitä asioita ei voi tehdä deadlineja hipomatta;
>>On mahdotonta olla syömättä liikaa sushibuffetissa;
>>Marraskuista iltapäivää ei voi viettää miettimättä           
  että: “oispa jo kesä”
>>Ja tätä ei voi ajatella ajattelematta että: 
  “ai että, ei olla lähelläkään kevättä”;

Tänään en ole enää varma.

>>5/0
 
 ans = inf

Epäoleellisia runoja aiheista, 
jotka koskettavat fyysikoita, 
ja aiheista,
jotka eivät kosketa ketään

Haihaiku

Haikeita haita
Hailaiffii haitallista
Aika haipakkaa

Haiku-Hai -rock

*haitari soi taustalla*

Hi, oon Haiku-hai haitilt jee!
Jee. jee!

Mul on kaveri Haikara Kai!
Jee, jee!

Älä hairahda, ei kantsi olla high!
Jee, jee!

Muuten haimas vaivaa sua ain!
Jee, jee!

Ei mul muuta

Muuten vaan hairuno

Haistan saapuvan kevään 
jo viikkojen päästä

Hailakat vaaleanpunaiset pilvet 
lipuvat taivaalla ja muistelen sinua

Hai-saappaissa, 
hyppimässä lätäköissä

Copy-paste diffis 2 -verkkokirjasta

Ajatus ajan meren pinnasta: 
tulivuoren kraaterissa on järvi

Huomautus:
yhdeksän päivän päästä hetki 

on selvästi lyhyempi kuin aiemmin
ikään kuin venymänä, mutta ei ajatella sitä nyt

Se on terveellisintä

Keskeisiä kysymyksiä:
Miksi nämä tarkoittavat eri asiaa?

Kuinka tilanne muuttuu, jos ymmärryksen totuudesta 
jättää huomiotta?

Yleensä ei käy onnellisesti, 
maalaisjärkikin sanoo niin
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WWW

Toimituksen esittely
-) Nimi
a) Vuosikurssi
b) Vuosikurssi Kvantin toimittajana
c) Miksi lähdit Kvantin toimittajaksi tänä vuonna?
d) Minkälaista journalismia Kvantin tulisi tänä vuonna tehdä?Ky

sy
m

yk
se

t:

Sami Jouttijärvi
a) N b) N
c) Tullut tavaksi, miksipä ei?
d) Huumoria sekä kiltalaisille relevantteja 
asiajuttuja sopivassa suhteessa.

Miio Taarna
a) 4 b) 2
c) Kaikenlaista on killassa tehty, minkä poh-
jalta voisi kirjoittaa kivoja juttuja
d) Ajankohtaista sekä kiltalaisia koskettavaa, 
usein huumorilla höystettynä

Ville Tuominen
a) 3 b) 2
c) Viime vuonna pääsi kokeilemaan useam-
man eri tyylisen jutun tekoa, mikä oli kivaa
d) Sopiva sekoitus asiajuttuja ja huumoria

Akseli Anttonen
a) Ensimmäisen ja toisen välissä b) 2
c) Viime vuoden pohjalta jäi sellainen maku, 
että pitäisi kirjoittaakin jotain pelkän taittami-
sen sijaan
d) Kvantin tulisi huvittamisen ja tiedottami-
sen lisäksi pistää lukijat ajattelemaan.

Tuuli Aaltonen
a) IV b) I
c) Onhan se huikea tilaisuus päästä ilman 
mitään kriteerejä päästä kirjoittamaan näin 
hienoon julkaisuun!
d) Sopivalla sekoitussuhteella tiukkaa asiaa 
sekä lörinää. Juttujen pitää olla monipuolisia, 
jotta kaikille kiltalaisille löytyy jotain kivaa 
luettavaa!

Márton Gunyhó
a) N b) 1
c) Olen aina miettinyt, että olisipa siistiä kirjoittaa 
Kvanttiin, ja vuosien varrella juttuideoita on ehtinyt-
kin kertyä.
d) Asiajuttujen lisäksi toivoisin hieman kokeellisem-
paa sisältöä, joka rikkoo perinteisten journalismin 
rajoja. Kuiva matikkaläppä on myös aina tervetullutta.

Tommi Summanen
a) III b) 3
c) Jotta voi aukoa päätä Villelle siitä, kuinka ennen 
asiat tehtiin hyvin.
d) Perseankkojen reinkarnaatio jossain muodossa 
olisi hienoa nähdä.

Leo Norilo
a) N b) 3?
c) Kvantti tekee tosi arvokasta valistustyötä ja haluan 
edistää tätä. Lisäksi aina voi kehittyä kirjoittajana.
d) Opiskelijoita palvelevaa ja huvittavaa

Aapo Pajala
a) Fuksi  b) 1
c) Toimittaminen toimii mukavana vastapainoa 
opiskelulle, jossa kirjoittamista pääsee harjoittamaan 
lähinnä raporttien muodossa.
d) Tiedottaminen ja löröily ovat luonnollisesti tärkeitä 
tehtäviä, mutta Kvantti voisi myös pyrkiä ajamaan 
fyysikkoja pois mukavuusalueeltaan ja tuomaan uusia 
näkökulmia.

Tiia Tikkala
a) Fuksi   b) 1
c) Kiinnosti nähdä millaista Kvantin toiminta on ja 
saada samalla vähän taittokokemusta!
d) On hienoa, että Kvantissa on aiemmin ollut mo-
nipuolisesti erilaisia juttuja tutkivasta journalismista 
absoluuttiseen löröilyyn, ja toivon että linja pysyy 
samankaltaisena myös tänä vuonna.

Einari Tuukkanen
a) IV b) “fuksi”
c) Puhispalstan aiheita viime vuonna ideoidessa 
keksin monia muitakin aiheita, jotka eivät kyseiselle 
palstalle sopineet, mutta jotka halusin toteuttaa vielä 
jossain vaiheessa
d) Mielestäni Kvantin tulisi jatkaa samalla linjalla 
kuin aikaisemmin eli kiinnostavilla artikkeleilla, jotka 
innoittavat niin lehden toimittajia kuin lukijoita
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Psykoosipal-
sta Heräsin aamulla ja havaitsin pääni jääneen tyynylle 

makaamaan. Muu ruumiini oli tavalliseen tapaan kiltisti 
noussut sängystä ylös. Tilanne oli perin kiusallinen: 

voitte kuvitella, että näin ei suinkaan yleensä tapahdu 
minulle, ja mitä nyt ne muutkin tästä ajattelevat. En 

kuitenkaan ole mikään neuvoton mies: poimin pääni 
tyynyltä ja laitoin sen laukkuuni, lähdin sitten luennolle.  

 
Aistin herättäväni kummastusta kanssaihmisten 
keskuudessa. Luonnoitsijankin huomasin ajoittain 

vilkuilevan minua kohti. Tauolla toverini kysyi, olenko 
käynyt parturissa tai jotain, näytin hänen mielestään 

erilaiselta. Tilani vuoksi en kyennyt vastaamaan 
kysymykseen - pääni hieman yritti laukussa päästellä 

ääniä - vaan poistuin tilanteesta ja päätin, etten enää 
luennon toiselle puoliskolle mene.  

 
Kekseliäänä miehenä kehitin osittaisen helpotuksen 
ongelmaani. Otin kangaskassin, täytin sen pullolleen 
vaatteita ja muotoilin sen pään muotoiseksi. Piirsin 
keinopäälle iloiset kasvot ja kiinnitin sen mitenkuten 
jeesusteipillä torsooni. “Ei hullumpi”, ajattelin. Nyt 

saatoin taas kulkea lafkan käytävillä ilman, että min-
uun erityisesti kiinnitettiin huomiota. Olin suorastaan 

tyytyväinen uuteen olemukseeni. 
 

Mutta onnettomuuteni jatkuivat. Pari päivää kului 
asiain tilan ollessa kuten asiain tila oli. Sitten uuteen 
aamuun herätessäni havaitsin seisovani vain yhdellä 

jalalla. Vasen jalkani, tuo vanha kehveli, oli jäänyt 
sängylle paikalleen. Vimmaisena heitin kelvottoman 
jalkani parvekkeelta ulos. “Tämä on salaliitto minun 

horjuttamiseksi”, puhisin. Harjanvarresta tein itselleni 
uuden jalan. 

 
Murheellinen jatko tapahtumien kululle on tässä kohtaa 

jo arvattavissa. Osa kerrallaan minä murenin pois. 
Jokaisen ilmaan liunneen palaseni tilalle minä tein käsiini 
sattuvista aineksista uuden ja elin ja olin kuin ei mitään. 

 
Nyt osista kokoamani kaksoisolento kuljeskelee tuolla 

kaduilla ja kaikki luulevat sitä minuksi.

PSYKO
O

SIPA
LSTA
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WWW

Millaisia ulkosuhteita killan tulisi mielestäsi harjoittaa muiden
 opiskelijajärjestöjen suuntaan? Millaisten järjestöjen kanssa killan tulisi 
tehdä yhteistyötä ja minkälaista?

Riina Virta
a) N b) N
c) Olen ollut mukana tekemässä Kvanttia enemmän ja 
vähemmän aktiivisesti jo niin kauan, että en vielä osaa 
luopua toimittajuudesta.
d) Kvantin pitää mielestäni olla tekijäjoukkonsa näköinen, 
joten odotan mitä erilaisimpia artikkeleja!

Saskia Kivistö
a) III b) 2
c) Taittaminen on kivaa
d) Visuaalisesti mielenkiintoista

Puheenjohtajagrilli
Vapaana ja riippumattomana mediana Kvantin keskeisiin tehtäviin kuuluu 
vallankäyttäjien, erityisesti Fyysikkokillan raadin, valvominen. Jos voisit esittää 
yhden kysymyksen killan puheenjohtajalle, Uula Ollilalle, ja hänen olisi vastat-
tava siihen rehellisesti ja parhaan tietonsa mukaan, niin mitä kysyisit?

Mitä aiot tehdä sen eteen että kiltalaisten hyvinvointi on virkakautesi loppuessa 
parempi kuin sen alkaessa? Tekeekö kilta kiltalaisista parempia ihmisiä, miten 
tai miksi ei?

Kuinka paljon seuraat poliittista keskustelua? Aiotko äänestää kevään vaaleis-
sa, ja kuinka paljon yleensä käytät aikaa ehdokkaan valitsemiseen?

Löriseekö lärs? Saaks laittaa tällasta? Millaisen meemipalvontakulttuurin 
haluaisit saada aikaan killassa?

Millä tavoin kilta tulee uudistamaan hallintoaan ja esimerkiksi vaaleja jo ensi 
syksynä, kun kiltaan tulee runsaasti lisää englanninkielisiä opiskelijoita? 
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