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AIVOT AVARAMMAT

TUULI KUKKULALLA

On aivot syvät verrattain
vaik’ mereen siniseen.
Kas yksi toisen nielaisee.
Viel’ mahtuu altaaseen.

Jostain se lentää
niin nopeaan kuin vain.
Saanut en kiinni,
vaikka lenkkarit hain.

On aivot avarammat kuin
tuo taivas yllä pään.
Kas yksi toisen sisältää.
Sut pitää mielessään.

On aivot paino Jumalan.
Ne kunhan punnitaan.
Kuin tavu äänest’ eroaa,
jos sitten ollenkaan.
Emily Dickinson, 1896
Runosta on aiemmin ilmestynyt käännös, joka alkaa‘Avarammat kuin taivas aivot’ (Ville Repo, Tähtien väri:
valikoima amerikkalaista runoutta,
1992). Kvantin käännös pyrkii säilyttämään alkuperäisen runomitan aiempaa käännöstä paremmin, mutta ottaa
enemmän vapauksia sanavalintojen
ja oikeakielisyyden suhteen. Runomitta, jossa vuorottelee jambinen tetrametri ja jambinen trimetri, on hyvin
yleinen. Voit esimerkiksi laulaa runon
Pokémonin tunnusmusiikin tai The
House of the Rising Sun -laulun tahtiin.

Kukaan ei tiedä,
mikä tuulen on tie.
Mistä se tulee?
Minne se vie?

Mutta kun irrotin
leijani narusta,
lensi se tuulessa
vapaasta halusta.

Kun aamulla löysin
sen matkansa päästä.
Se kertoi jo paljon
eilisen säästä.
Ja siitä sain tietää
minne tuulen on tie.
Vaan, mistä se tulee,
mysteeri lie.
A. A. Milne,
Wind on the Hill, 1927
Ensimmäisen säkeistön käännös
Ville Repo, 1996
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Pä ä k i r j o i t u s
P

äätoimittajan pesti alkaa lähestymään
loppuaan. Kiitos kaikille lukijoille ja
lehteä tekemässä olleille. Nämä neljä Kvanttia ovat toivottavasti olleet moninainen katsaus killan jäsenten ajatuksiin.
Tänä vuonna olen käyttänyt paljon aikaa vapaaehtoishommiin. Vaikka tunteja on ehkä mennytkin enemmän mitä muuhun työskentelyyn
olisi voinut käyttää, on viivan alle jäänyt lähinnä
positiivisia asioita. Jos miettii sitä lähtökohtaa,
josta olen opiskelemaan lähtenyt, on yhdistystoiminnassa tullut opittua ja kehityttyä hyvin paljon.
Erilaiset projektinhallintataidot, organisointikeinot ja kyvyt kommunikoida erilaisten
ihmisten kanssa ovat saaneet hyvää harjoitusta.
Olenkin aika varma, että vastaavaa oppimiskokemusta ei mitenkään olisi voinut saavuttaa
pelkästään yliopiston tarjoamista opinnoista.
Vaikka ihmiset ovat erilaisia eikä kaikilta voi vaatia räväkkää ja ekstroverttiä ulosantia, tarjoavat monet vapaaehtoishommat
tai muut harrastukset silti ehkä parhaimman
mahdollisen mahdollisuuden kehittää itseänsä haluamaansa suuntaan, jos sellaista tahtoo.
Muiden kanssa kommunikoiminen on kuitenkin tärkeä taito myös teekkareille, eikä monesti asia käytännössä ole niin triviaalia vaan
vaatii harjoitusta ja kantapään kautta oppimista. Oli kyse sitten pienestä softaprojektista
tai globaalien ongelmien ratkaisemisesta, perustuu menestys useimmiten yksilösuoritusten
sijaan tiimiin ja sen kykyyn toimia. Eihän esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
avainasemassa ole teknologia vaan miten ihmiset saadaan huomioimaan haaste riittävästi.
Tämän vuoden eväillä onkin hyvä jatkaa
seuraavalle vuosikymmenelle.
Ties mitä tulee tapahtumaan.
päätoimittaja

Ville Tuominen
6

K

P u h i s p a l s ta

irjoittaessani tätä palstaa vuoden 2019
loppu alkaa jo siintää näköpiirissä. Tämä
tarkoittaa myös oman puheenjohtajavuoteni päättymistä. Syksy on kulunut tiiviisti
killan parissa ohjesääntöjen, sääntöjen ja kokouksien valmistelemisessa. Myös killan tapahtumat ja projektit ovat pitäneet puhiksen
varpaillaan. Myös puolustusvoimat muistutti,
että reservissä oleminen ei ole pelkkää loikoilua. Pääsin siis ilmaiselle Lapin lomalle kertausharjoituksen muodossa Ivalossa. Viikon aikana
oppi taas arvostamaan kuinka mahtavaa on,
kun ei ole saatanan kylmä koko ajan, ja saa jopa
nukkua sekä syödä välillä. Ja erityisesti sitä,
kuinka fiksujen ja motivoituneiden ihmisten
ympäröimänä sitä viettääkään arkipäivänsä.
Vaalikokouksen ensimmäisessä osassa valittiin killalle uusi puheenjohtaja ensi vuodelle,
joten hanskojen pudottamisesta voi jo ainakin
ujosti alkaa haaveilla. Samaisessa kokouksessa päätettiin myös lopullisesti killan sääntöjen
muuttamisesta mahdollistamaan jopa 12 jäsenen käsittävä raati. Kaikessa viisaudessaan samainen kokous myös päätti raadin käsittävän
ensi vuonna 12 jäsentä. Raadin kokoonpanoon
siis lisättiin toinen fuksikapteeni, jonka lisäksi
sihteerin virka korvattiin varapuheenjohtajan
viralla. Tulevaisuudessa kaksi fuksikapteenia
siis vastaavat yhdessä sekä TFM-linjan, että
QT-linjan uusista opiskelijoista. Muutoksella
pyritään selkeyttämään työnjakoa ja kommunikaatiota killan fuksi-ihmisten välillä, jotka
ovat aiheuttanut haasteita tänä syksynä. Samalla muutoksella valmistetaan kiltaa myös
tulevaisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tänä syksynä julkaisemassa visiossa vuodelle 2030 tekniikan alan aloituspaikkoja suunnitellaan lisättävän tuntuvasti. Tämä näkyy myös
meidän linjojemme sisäänotossa, mihin on
odotettavissa merkittävää kasvua lähivuosina.
Raadin yhteistä työpanosta pyritään lisäämään nostamalla varapuheenjohtajan tehtävä

raadin tähänastisen ”fuksiviran” eli sihteerin
tilalle, joka on ehkä tähän mennessä suunniteltu hieman muita tehtäviä kevyemmäksi.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan parina hallinnollisten asioiden parissa, ja vapauttaa toivottavasti puheenjohtajan aikaa entistä
suuremman raadin tehokkaampaan johtamiseen sekä pidemmän tähtäimen suunnitteluun.
Lisäksi varapuheenjohtaja ottaa roolia killan toimihenkilöihin liittyvistä asioista, kuten
rekrytoinneista, virkistämisestä ja entistä paremmasta perehdyttämisestä. Tulevaisuudessa
varapuheenjohtaja koordinoi myös raadin ja
toimarivetoisten projektien yhteistoimintaa.
Tänä syksynä killan piirissä on tapahtunut
myös muita pieniä muutoksia. Ylimääräisessä
kokouksessa muutettiin killan jaosrakennetta
vastaamaan paremmin nykypäivän toimintaa.
Nykyinen sisäjaos jaettiin IE:n johtamaan tapahtumajaokseen ja hupimestarin johtamaan
hyvinvointijaokseen. Nykyinen ulkojaos taas
jaettiin yrityssuhdevastaavan vetämään yrityssuhdejaokseen ja kv-vastaavan vetämään
uuteen ulkojaokseen. Muutoksella pyritään
selkeyttämään killan organisaatiota ja vetovastuita, sekä helpottamaan budjetin allokointia oikeisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi
ei sovi unohtaa, että samaisessa kokouksessa
valittiin killalle uudeksi oltermanniksi Camilla Hollanti. Katsotaan mitä tuleman pitää!
Lopuksi haluan kiittää kaikkia kiltalaisia osallistumisesta ja vuoden aikana tehdyistä lukuisista tunneista vapaaehtoistyötä
killan eteen. Ilman teitä elämä olisi kurjaa ja
kaikki vaikeaa. Tsemppiä kaikille ensi vuoden kiltatoimijoille! Nauttikaa joululomasta, kun se vihdoin koittaa. Onneksi se on tällä kertaa myös vähän pitempi kuin ennen.

しゃせつ

puheenjohtaja

Uula Ollila
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Voiko pyörätuolilla liikkuva tai
muulla tavalla esteinen henkilö elää
täysipainoista opiskelijan elämää
Aalto-yliopistossa?
Kvantti selvitti.
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M A A I L M A on rakennettu keskimääräisen ihmisen tarpeisiin: oviaukot ovat
sellaisia, että keskipituinen kulkija ei lyö
päätään ovenkarmiin, kynnyksiin ei kompastu ja portaat on rakennettu niin, että
keskimääräisessä kunnossa oleva harppoo ne ylös ongelmitta. Toimiva ympäristö on kuitenkin suunniteltu aivan jokaista varten. Kaikki ihmiset eivät näe
yhtä hyvin. Toiset taas tarvitsevat liikkumiseen kainalosauvoja tai pyörätuolia.
Invalidiliitto määrittelee esteettömyyden ihmisten moninaisuuden huomioon ottamiseksi rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa [1].
Hyvin läheistä sukua esteettömyydelle
on saavutettavuuden käsite. Siinä missä
esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen
ympäristön soveltuvuutta kaikille, tarkoitetaan saavutettavuudella usein tiedon ja
palveluiden saamisen tekemistä kaikille
yhtä helpoksi [2]. Otaniemeläisenä lehtenä halusimme tutkia, kuinka saavutettavuus ja esteettömyys toteutuvat Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksessa, Väreessä
sekä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa.
Taustatyö paljastaa, että yliopiston
hallinto on selvästi miettinyt asiaa. Aallon wikistä löytyy saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelma vuosille
2015--2017 [3]. Paperissa on varsin kokonaisvaltaisesti huomioitu eri näkökulmia
saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.
Esimerkkeinä konkreettisista toimista,
joilla voidaan parantaa esteettömyyttä,
on mainittu mm. tilojen akustiikan parantaminen, pistokkeiden riittävyydestä
huolehtiminen sähköisiä laitteita (esim.
hengityskone) tarvitseville ja luentojen

videoinnin edistäminen. Konkreettisina toimina mainitaan myös “Otaniemen
pääkampuksen uudisrakennuksen” eli
nykyään Väreenä tunnetun rakennuksen suunnitteleminen esteettömäksi sekä
kirjaston muuttaminen esteettömäksi
oppimiskeskukseksi. Oppimiskeskus avattiin 2016, ja Väreen avajaisia vietettiin
2018. Aallon tapaan aihetta googlettaessa toki löytyy myös vähemmän informatiivistä pöhinää, jossa enemmän
ja vähemmän toimivia linkkejä klikkailemalla pääsee lopulta tiedon äärelle [4].
Empiirikkoina Kvantin toimittajat
lähtivät tutkimaan Aalto-yliopiston esteettömyyttä ja saavutettavuutta tekemällä sähköpyörätuolilla tutkimusmatkan
Kandidaattikeskuksen, Väreen ja Oppimiskeskuksen ympäristössä. Tässä jutussa
saavutettavuus mielletään osaksi esteettömyyttä, eikä saavutettavuutta käsitellä
omana kokonaisuutena. Tutkimusretki
alkoi Inkubion kiltahuoneelta, jossa sijaitsevan sähköpyörätuolin käyttämiseen ystävälliset inkubiitit olivat antaneet luvan.
Aivan ensimmäisenä sähköpyörätuoli
huomattiin varsin helposti operoitavaksi laitteeksi. Laite saatiin käyntiin nappia
painamalla, ja laitetta oppi ohjaamaan
ohjaussauvalla noin puolessa sekunnissa.
Ovet osoittautuivat hankaliksi pyörätuolilla liikkuvalle. Etenkin niiden auki
työntäminen vaati epämukavaa kurkottelua. Monenlaiset matkan varrella tielle
tulleet kynnykset oli helppo ylittää sähköpyörätuolilla, mutta käsivoimin kulkevalle pyörätuolille osa niistä saattaisi olla
työläämpiä. Otakaari 1:n sisätilojen ympäri kulkeneella kierroksella toimittajat
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huomasivat myös, että opasteita saisi olla
enemmän ja paremmin näkyvillä paikoilla.
Tutkituissa paikoissa tuli vastaan
monia henkilöhissejä. Parhaan arvostelun
Kvantin toimitus antoi Kandidaattikeskuksen U-siivessä U3- ja U4-salien edessä
sijaitsevalle hissille: kiitämme hissin painonapilla avautuvia ovia ja hissin isoja
selkeitä ohjausnappeja. Ainoan moitteen
tämä vertikaalinen kuljetin saa turhan
nopeasti sulkeutuvasta alaovesta. Myös
kaikista huonoin hissilaite löytyi entisestä
päärakennuksesta, tarkemmin ensimmäisen kerroksen pääaulasta. Hissin kutsuminen, siihen asettautuminen ja sillä matkaaminen veivät yllättävän pitkän aikaa.
Laite piti ääntä ja tärisi, eivätkä sen kaiteetkaan suuresti lisänneet turvallisuuden
tunnetta. Kandidaattikeskuksesta poistuminen sujui miellyttävästi pääovien kautta, jotka aukenivat ulospäin nappia painamalla. Ainoan moitteen sai ulko-ovien
edessä sijainnut metalliristikko, jossa tuolin renkaat hieman sutivat. Liuskaa pitkin
kulkemalla pääsi kätevästi kadulle, mistä
toimittajien matka jatkui Värettä kohti.
Väreen ovet aukenivat kätevästi painikkeella, joka oli sijoitettu kauas seinästä
omaan erilliseen tolppaan. Väreen sisällä
oli suuri ilo kulkea pyörätuolilla: käytävät ovat väljiä ja vapaita edessä olevista
kynnyksistä, kaapeista tai muista esteistä.
Opasteita oli riittävästi ja ne olivat selkeästi
näkyvissä. Huomattavia parannuskohteita
Kvantin toimitus ei keksi rakennuksesta.
Myös käynti kauppakeskuksen Alepassa
sujui mukavasti pyörätuolilla. Kauppareissu olisi ollut huomattavasti työläämpi vanhalla ostarilla sijainneessa Alepassa, siinä
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jota tupsut saatikka fuksit eivät muista.
Viimeisenä toimitus vieraili oppimiskeskuksessa, jossa oli huomioitu vierailijoiden monimuotoisuus. Kaikista ovista ei
päässyt pyörätuolilla sisään, mutta niistä
tällöin löytyi opastus oikean oven luo. Myös
sisätiloissa oli hyvät opasteet, esimerkiksi
hissit olivat merkitty selkeästi. Lisäksi toimitus kiinnitti huomiota kirjahyllyjen korkeuteen. Ne olivat matalia tehden tilasta
avaran, mutta toisaalta myös käytännöllisiä pyörätuolista kirjoja kurkottavalle.
Väreen ja oppimiskeskuksen antaman kokemuksen jäljiltä tyytyväinen
toimitus päätti testata vielä bonuksena
Servin Mökin esteettömyyttä, vaikka se
tilana kuuluukin ylioppilaskunnalle yliopiston sijaan. Matkalla Smökkiin sähköpyörätuoli päihitti TF:n rakennuksen
edessä sijaitsevan ylämäen vaivatta. Samassa laitteen akun kesto todettiin hyväksi: puolentoista tunnin ajelun aikana
noin kymmenen prosenttia akusta oli
käytetty. Yhdellä latauksella laitteella
ajelisi helposti kokonaisen päivän. Pyörätuolin nopeus vastasi reipasta kävelyvauhtia: maksimissaan sillä pääsi 5.2 km/h.
Smökille vei monta polkua, joista
toimitus valitsi tietenkin epähuomiossa
kaikista kivisimmän ja epätasaisimman.
Mainio sähköpyörätuoli päihitti nämäkin
esteet. Tekemättömäksi paikaksi osoittautui kuitenkin laho vaneriliuska Smökin
portaiden edessä, johon sähköpyörätuoli jäi sutimaan. Tutkimusten perusteella myös Smökin katon esteettömyydestä jäi toimitukselle vahvat epäilykset.

Ajelimme ympäri Otaniemeä vain aamupäivän verran, mutta lyhytkin hetki sähköpyörätuolin kyydissä herätti uusia ajatuksia. Kun
istuu metrin verran alempana muista, näyttäytyy Otaniemi aika erilaisena. Ympäristöä
alkoi havainnoimaan uusin tavoin, etenkin
materiaalien ja rakennusratkaisuiden kautta. Haastavammat pintamateriaalit, kuten
mukulakivi, tuntuivat “todellisemmalta” niiden päältä ajaessa, inhottavasti rypyttyvä
kuramatto kirvoitti kosolti ärräpäitä ja mukavasti alaspäin laskeva kulkuliuska Väreessä tuoti mielihyvän väristyksiä selkärangassa
asti. Kulkemisen pienet hankaluudet Kandikeskuksessa loivat uuden käsityksen koko
rakennuksesta. Kun kokonaiskuva ympäristöstä rakentuu näistä pienistä hetkistä ja tuntemuksista, voi kokemus kampuksesta olla
näkökulmasta riippuen hyvinkin erilainen.
Aalto-yliopiston kampus näyttäytyy
monelle vierailijalle kauniina, eikä onneksi kokemus esteettisyydestä kärsinyt aamupäivän aikana. Oppimiskeskuksen matalat
hyllyt antoivat katseelle tilaa kulkea. Väre
on hyvä esimerkki siitä, miten esteettömyys
ei ole este esteettisyydelle. Kun suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota esteettömiin ratkaisuihin, voidaan ne toteuttaa
luontevasti osana arkkitehtuuria. Väreessä
esteettömyyden huomioivat ratkaisut eivät
pistä silmään. Lisäksi kun tiellä ei ole turhia
esteitä, ehtii pyörätuolissa kulkeva kiinnittää eri tavalla huomiota ympäristöön ja vaikka ihastella esille asetettuja opiskelijatöitä.
Kierros tuntui toimituksesta huviretkeltä, ja pyörätuolissa oli vinhaa kulkea.
Hauskuuden mahdollisti kuitenkin tilanteen
väliaikaisuus. Todellisuudessa skenaario on
meille kaikille varsin mahdollinen, vaikkei toivottu. Vaaditaan vain yksi onnettomuus, ja oma elämäkin kulkee pyörätuolissa.
Esteettömyys ei myöskään ole vain
liikunnallisen vaikeuden huomioon ottamista. Esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen
viestintään liittyvät asiat kuuluvan esteettömyyden piiriin. Rakennusvaiheessa esteetön ja esteetön eivät sulje toisiaan pois.
“Esteellisyys” ei tuskin koskaan ole
oma valinta. Yhteisten tilojen esteettömyys
on ennen kaikkea yhdenvertaisuuskysymys.

Viitteet
[1] https://www.invalidiliitto.fi/
tietoa/liikkumisen-tuen-palvelut/esteettomyys, viitattu
16.10.2019
[2] https://www.invalidiliitto.fi/
esteettomyys/saavutettavuus,
viitattu 16.10.2019
[3] https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=90478503#saavutettava_aalto_2014%E2%80%932017-Vastuuyksik%C3%B6t:Kampuspalvelut(2.1)
jaTietotekniikkapalvelut(2.2),
viitattu 16.10.2019, vaatii kirjautumisen Aallon käyttäjätunnuksella
[4] https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/saavutettava-aalto, viitattu 16.10.2019

Lisätietoa
Pääkaupunkiseudun
palvelukartta:
http://palvelukartta.hel.fi/unit/
Sovelluksessa voi valita millainen este,
esim. näkö- tai kuulovamma käyttäjällä
on ja se antaa käyttäjälle tarkat tiedot
valitun julkisen tilan esteettömyydestä.

Kiitos
Aleksanteri Paakkiselle kuvien ottamisesta ja Inkubiolle pyörätuolin lainaamisesta.
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Hyvää Φiilistä ruoasta

Tofuwokki

Oletko muuttanut ensimmäistä kertaa omillesi opintojesi myötä, tai tuntuuko yksin ruoanlaitto muuten vain ylitsepääsemättömän vaikealta, kalliilta tai aikaavievältä? Otatko kaiken
irti opiskelijaravintoloista ja täytät mahdolliset välit valmisruoilla? Jos tunnistat itsesi, jatka
lukemista. Jos kokkaat jo päivittäin omat ruokasi, hyvä! – voit hypätä artikkelin loppuun
löytääksesi muutaman kätevän reseptin lisää arkiseen kokkailuusi.

Neljälle
n. 20 min
2,3–3,8 € / annos (K-Market Otaniemi)

Ruokavaliolla ja ruokailutottumuksilla on suuri vaikutus opiskelijan hyvinvointiin. Merkittävä osa yliopisto-opiskelijoista muuttaa opintojensa takia ehkä ensimmäistä kertaa asumaan yksin. Tämä tarkoittaa luonnollisesti suurta vastuun lisääntymistä, kun sekä asunnon
että itsensä ylläpidosta vastaa yhtäkkiä enää yksin tai enintään toisen kutakuinkin saman
ikäisen kämppiksen tai kumppanin kanssa. Kun päälle lyödään vielä aikaavievät opinnot,
harrastukset ja mahdollisesti työ, on varsin ymmärrettävää, että aikaa ja energiaa ei aina
riitä terveiden elämäntapojen opettelemiseen tai ylläpitämiseen.
Vaikka kaikki ovat varmasti kuulleet unen ja ruokailun merkityksestä, päädytään näistä
perustarpeista usein kaikesta huolimatta leikkaamaan. Riippuen opiskelijan taustasta, on
myös mahdollista, että kokemusta esimerkiksi ruoanlaitosta on vain hyvin vähän ja sekin
peräisin koulun kotitaloustunneilta usean vuoden takaa. Onneksemme Otaniemessä opiskelijaravintolat toimivat hyvin ja tarjoavat monipuolista, terveellistä ja maukasta ruokaa
viikon jokaisena päivänä, nykyään myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Aina oma ruokarytmi ei kuitenkaan taivu ravintoloiden aukioloaikoihin, tai laajasta valikoimasta huolimatta mikään ruoka ei tunnu puhuttelevan. Toisinaan tulee väistämättä vastaan
tilanteita, joissa ruoanlaitto ja hankinta jää opiskelijan itsensä harteille. Tällöin helpon
ratkaisun tarjoavat usein valmisruoat, pakastepizzat tai kotiin tilattava ruoka. Vaikka näissä
vaihtoehdoissa ei sinänsä ole mitään vikaa kohtuudella nautittuna, käyvät ne päivittäin tai
viikoittain käytettyinä nopeasti sekä kukkaron että terveyden päälle: halvat valmisruoat
sisältävät usein itse valmistettuun ruokaan verrattuna runsaasti suolaa ja lisäaineita, ja kalliimmat valmisruoat tai ravintolaruoka ovat huomattavasti kotikeittiössä kokattuja vaihtoehtoja hintavampia.

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

nuudelia (neljälle) (2,29 €)
persilijaa (1,35 €)
1 paprika (0,75 €)
1 tlk kookosmaito (1,75 €)
270 g tofua (2,15 €)
150 g vihreitä papuja (0,85 €)
1 rkl punainen currytahna (1,75 €)
loraus soijakastiketta (1,75 €)
1 chili (1,59 €)
3 valkosipulinkynttä (0,89 €)

Varsinaiset ruoka-aineet 9,15 € (n. 2,30 € / annos), lisäksi 6 € mausteita, joista jää myös
runsaasti yli. Hinnat K-Market Otaniemestä.
1. Paloittele valkosipulinkynnet, chili, paprika ja tofu. Silppua persilja.

4. Laita nuudelit keittymään.

2. Kuumenna öljy pannulla. Lisää valkosipulinkynnet ja chili. Kuullota hetki.

5. Lisää pannulle vielä pavut, paprika, kookosmaito, karritahna ja yrtit. Anna hautua
hetki ja tarjoile lopuksi nuudelien kanssa.

3. Lisää tofu ja soijakastike. Paista niin,
että tofun pinta hiukan ruskistuu.

Alkuperäinen resepti: https://www.instagram.com/p/B1wR8geB0N5

Fyysikkokillan hyvinvointiasioita ajava Fiilistiimi haluaa kannustaa kaikkia opiskelijoita lisäämään viikossa itse valmistettujen
ruoka-annosten lukumäärää edes yhdellä. Haluamme tämän
artikkelin esimerkkireseptien myötä näyttää, että ruoanlaiton
ei tarvitse olla vaikeaa, aikaavievää tai kallista. Alle on koottuna
nopeita reseptejä, joiden ainekset nappaa lähikaupasta kymmenessä minuutissa, eikä ruoan valmistukseenkaan kulu puolta
tuntia kauempaa. Reseptien yhteyteen on myös listattu tuotteiden
hinnat Otaniemen lähikaupoista hankittuna osoituksena siitä,
ettei itse kokattu ruoka tule välttämättä edes Kela-tuettua opiskelijaruokaa kalliimmaksi - päinvastoin: jos käytät hieman aikaa
ostostesi suunnitteluun, voit säästää rahaa ja nauttia maistuvammasta ruoasta vaikka joka päivä!
Hyviä ruokailuhetkiä kaikille toivotteleepi
FiilisTiimi
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Uunifetapasta

Kasviswokki

Neljälle
10 min tekemistä + 25 min odottelua
1,75 € / annos (Alepa Otaniemi)

Kahdelle
n. 30 min
n. 2 € / annos

~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~

rasiallinen herkkusieniä (1,79 €)
2 porkkanaa (0,20 €)
kesäkurpitsa (0,70 €)
2 levyä nuudeleita (1,38 €)
öljyä
soijakastiketta
(balsamicoa)
(chilikastiketta)

1.

Pilko herkkusienet neljään osaan ja kasvikset ohuiksi suikaleiksi.

500 g pastaa, esim. penne rigate (1,59 €)
1 punainen paprika (1,17 €)
1–2 rasiaa kirsikkatomaatteja (à 250 g / 1,45 €)
200 g fetaa (2,45 €)
1 tuore chili (n. 0,5 € / kpl, Alepasta ei saatavilla yksittäisiä)
1 dl oliiviöljyä
mustapippuria, suolaa

Hinta n. 7 € (1,75 € / annos). Hinnat Alepa Otaniemestä.
1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. Ota uunivuoka esille
ja kaada sen pohjalle n. ½ dl oliviiöljyä. Aseta feta kokonaisena
vuoan keskelle.
2. Leikkaa chili renkaiksi ja pilko paprika parin sentin neliöiksi. Asettele chilit fetan päälle, ja kaada vuokaan fetan ympärille
kokonaiset kirsikkatomaatit sekä pilkottu paprika.
3. Kaada kaiken päälle mahdollisimman tasaisesti loppu oliiviöljy. Mausta makusi mukaan suolalla ja mustapippurilla, ja kääntele tomaatteja ja paprikoita vuoassa niin, että öljy ja mausteet
tarttuvat niihin mahdollisimman tasaisesti.

2. Paista herkkusienet pannulla öljyssä kunnes sienistä on haihtunut suurin osa nesteestä.
Vinkki: lorauta paistamisen alkuvaiheessa hieman balsamicoa sekaan niin saat sieniin
enemmän makua.
3. Siirrä sienet kulhoon/lautaselle ja paista kasvissuikaleet pannulla. Lisää loraus soijakastiketta ja tarvittaessa hiukan öljyä.
4. Kypsennä samalla nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan.
5. Kun kasvissuikaleet ovat pehmenneet, lisää sienet takaisin pannulle, maista ja mausta
oman maun mukaan esimerkiksi chilikastikkeella.

4. Tässä vaiheessa kannattaa laittaa vesi kiehumaan, ja keittää
pasta paketin ohjeen mukaan suolalla maustetussa vedessä. Valuta pasta, kun ne ovat sopivan kypsiä (al dente).
5. Kun uuni on lämmin, aseta vuoka uunin keskitasoon n. 25 minuutiksi, tai kunnes chilit
ja osa tomaateista mustuu vähän pinnasta. Jos uunissasi on grillivastustoiminto, voit
tehostaa paistoaikaa paistamalla aluksi 15 min tasalämmöllä ja sitten n. 5 min grillivastuksella.
6. Ota vuoka ulos uunista ja riko fetan rakenne sekoittamalla feta, kuuma öljy ja pehmentyneet tomaatit sekä paprikat tasaiseksi kastikkeeksi vuoan pohjalle. Kaada sekaan valutetut pastat ja sekoita huolella niin, että kaikki pasta saa osansa kastikkeesta.
Alkuperäinen resepti: https://liemessa.fi/2019/02/uunifetapasta/
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Paistettu kasvisriisi
Neljälle
1,60–2,60 € / annos
~
~
~
~
~
~

3 dl riisiä (1,39 €)
1 rs kirsikkatomaatteja (1,55 €)
1 tlk maissia (0,92 €)
nippu kevätsipuleita (2,45 €)
(parmesaania (2,35 €))
(lehtipersiljaa (1,85 €))

1.

Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan.

2. Pilko kevätsipulit ja tomaatit (tomaatit voi jättää aika
isoiksikin paloiksi) ja valuta maissit.
3. Kuumenna pannulla öljyä/voita ja paista keitettyä riisiä hetki kuumalla pannulla.
4. Lisää tomaatit, sipulit ja maissit. Sekoittele 5 minuuttia.
5. Lisää halutessasi silputtu persilja ja/tai parmesaaniraaste, kumpikin tuo hyvin lisää
makua.
6. Mausta suolalla ja pippurilla.

Mitä kuuluu F09?
Minä vuonna
valmistuit?*

Mikä
oli
pääaineesi?

Mikä
olisi
pitänyt
olla
pääaineesi?

Fysiikka
Systis
Matikka
Muu

Kuinka paljon saat
palkkaa?

Vuonna 2009 aloittanut vuosikurssi järjesti

15.11 tapaamisen kymmenen vuoden

kunniaksi. Tapahtumassa pidettiin myös

anonyymi kysely, jonka tulokset Kvantti

Pestopasta
Neljälle
n. 5–10 min
0,80 € / annos
~
~

300 g tuorepastaa (1,65 €)
1 prk pestoa (1,57 €)

Jos siinä olisi vähemmän ainesosia, se olisi
valmisruoka
1.

Kypsennä pasta pakkauksen ohjeen mukaan.

2. Sammuta liesi. Valuta lähes kaikki vesi
pastakattilasta, jätä kuitenkin hiukan pohjalle.
3. Lisää pesto ja sekoita.

julkaisee ensimmäisenä mediana.

Ehkä joskus

Ei Tulossa Valmiit

Jatko-opinnot?
Kyllä

Ehkä

Koodaatko töissä?
Kyllä

En

En

Muu

Ehkä Muu

Omistatko asunnon?
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* Kysyttäessä ei määritetty tarkemmin mihin tutkintoon valmistuttiin.

Vol. 4: Vakiintunut yhteisö

Kiltahuoneen pelikulttuuri
The Switch in gaming

Perinteisesti Fyysikkokillan kiltahuone on toiminut olohuoneena, jossa
jäsenistö on päässyt rentoutumaan, hinaamaan sekä tietysti juomaan kahvia. Mahdollisen työnteon lomassa on voitu kuunnella musiikkia ja aina on
löytynyt joku pelaamaan pentistä, jonka tulokset tuntuvat pysyvän aina
ennallaan. Tämä seesteisyys on miellyttänyt kiltalaisia pitkään, kunnes
viime vuoden syksystä alkaen on yksi muutos varmistanut, että päivittäin
voi huuto raikaa kiltahuoneella valtavien tunnekuohujen johdosta.
Nintendo Switch on muutos killan pelikulttuurissa, jonka jäljiltä perinteikkäät matopelit ovat vaihtuneet uusiin moderneihin klassikoihin. Moninpelejä on käynnissä päivittäin ja pelaajilla ovat tunteet kuumana alusta
loppuun. Jokainen vääryys ja karvas tappio tulee kuulumaan jokaiseen
kiltahuoneen nurkkaan. Samalla kiltahuoneen slangi on valtavassa muutoksessa ja uutta pelisanastoa syntyy jatkuvasti. Näin on tullut aika selvittää, mitä kaikkea yksittäiset elektronisen viihteen tuotokset ovat saaneet
aikaan kiltahuoneella.
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Noin puolentoista vuoden aikana Switch on ollut vahvasti luomassa kiltahuoneelle juuri omanlaistaan pelaamisesta kiinnostunutta yhteisöä. Matkan aikana niin Mario Kart, Towerfall kuin Super Smash Bros. Ultimate ovat
vuorollaan olleet suosittuja ja moni kiltalainen on löytänyt oman suosikkipelinsä, joiden vuoksi saapua kiltikselle. Päivittäisille peleille löytyy myös
yleisöä aivan kuten matopelin eli Worms Armageddonin kohdalla oli ennen
Switchiä. Pelikulttuurissa on voinut tapahtua muutos, mutta siihen liittyvä
ajanvietto, hinaaminen ja aktiivisuus on siis pysynyt ennallaan.
Tässä numerossa perehdytään muutamaan kiltahuoneella aktiivisesti pelaavaan kiltalaiseen, sekä heidän näkemyksiin kiltahuoneella pelaamisesta.
Tämä on samalla katsaus eri pelien viehätysvoimaan ja siihen, kuinka monenlaista pelaajaa kiltalaisten joukosta löytyy, kilpailuhenkisen ja kasuaalimman väliltä.

Mario Kart 8 Deluxe

Vistin Jaakko, neljännen vuoden matemaatikko
Kuinka aktiivinen pelaaja olet? Mitä pelejä pelaat Mario Kartin lisäksi?
Yleisesti pelaan aktiivisesti. Pääasiassa Starcraft 2, nuolipeliä kiltiksellä
ja viime aikoina myös shakkia, mutta vaihtelee.
Milloin ensimmäisen kerran pelasit Mario Kartia?
Kun Mario Kart Wii julkaistiin niin ainakin silloin, ehkä jo Mario Kart DS.
Mikä pelissä silloin viehätti?
Se oli yksi harvoista peleistä mitä oli Wiillä ja se on myös hyvä moninpeli,
silloin en vielä time trialeita ajanut mutta se oli siinä muiden Wii pelien
ohessa
Mistä pidät nykyään pelissä eniten ja miksi?
Time trialit ovat konsistentteja niin niitä on kiva ajaa. Olen myös aina pitänyt ajopeleistä.
Missä haluaisit kehittyä pelaajana?
Olisi kiva jos aika-ajotilanne olisi parempi kuin 47/1. Vähemmillä virheillä
ja konsistentimmalla ajamisella saisi paljon aikaa pois.
Paras peliin liittyvä muisto tältä vuodelta?
Kyllä se oli silloin kun sai rikottua viimeisen Miio ‘miiotus’ Taarnan ensimmäisistä aika-ajoista eli Electrodromen.
Entä huonoin?
Se, että sen rikkomisessa meni erittäin pitkään, liian pitkään...
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Paras hinaus pelistä?
Azure Roller vs Roller, kummat ovat siis paremmat renkaat. Ja vastaushan
on selkeä!
Lempiratasi?
Moninpelissä Grumble Volcano, time trialissa Rainbow Road kun on vähemmän sattumanvaraisia elementtejä.
Onko Baby Park lahja ihmiskunnalle ja miksi?
Onhan se loistava rata! Etenkin 200cc, sitten kun pääsee mukavaan rytmiin niin moninpelissä mahtavaa.
Pelin kuninkuussarja? Paras ase?
200cc, no items. Red Shell.
Onhan sininen kilpi kaikkien kaveri?
No, enemmistön mielestä kyllä. Löytyy sitä yleensä yksi pelaaja joka ei
siitä pidä.
Näkemyksenne miiotuksista?
Itse pelaan vähän turvallisemmin niin ei tule harjoitettua. Onhan se aina
kaunista jos joku onnistuu laittaa sen banaanin niin ettei sitä huomaa.
Pelin ainoa oikea kurkkumopo ja suhteenne siihen?
Streetle, vedessä sillä pääsee.
Oma meta setup autolle?
Black Yoshi, Buggy Bud, Azure Roller ja Cloud Glider
Terveiset muille kiltalaisille?
Koittakaa haastaa time trialeita. Kalakippo OP.

Super Smash Bros Ultimate

perkele, kolmannen ja puolen vuoden fyssan opiskelija
Kuinka aktiivinen pelaaja olet? Mitä pelejä pelaat Smashin lisäksi?
Olen joskus ollut aika aktiivinen, se vaihtelee kyllä paljon. Erilaisia ammuntapelejä lähinnä.
Milloin ensimmäisen kerran pelasit Smashiä?
Olikohan se joulukuussa silloin kun Smash Ultimate tuli kiltikselle.
Mikä pelissä silloin viehätti?
Se on paljon teknisempi kuin Mario Kart.
Mistä pidät nykyään pelissä eniten ja miksi?
En tiedä onko se muuttunut alusta niinkään. Siinä on edelleen paljon
teknistä ja opeteltavaa, kunhan jatkaa vain mähinää.
Missä haluaisit kehittyä pelaajana?
Ei sinänsä mitään erityistä, kunhan vaan pelaa.
Paras peliin liittyvä muisto tältä vuodelta?
Joka peli on yhtä muistettava.
Entä huonoin?
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Lähinnä että ainakin toinen Pro-ohjain hajalla.
Paras hinaus pelistä?
Varmaan pisin pelisessio, jossa tuli väiteltyä vähän kaikesta. Olisikohan
ollut jotain viisi tai kuusi tuntia.
Lempikenttäsi?
Pokemon Stadium 1 ja 2.
Parhaat asetukset?
Killalla Extrem eli no items, no hazards, ja turnauksissa käytettävät
kentät.
Oma Main? Entä Secondaryt?
Zero Suit Samus, eniten pidän siitä, että se on nopea. Mr. Game & Watch,
se yhdeksikkö.
Onko muita kiinnostavia hahmoja joita harjoitella?
Joo, kuten Isabelle, Mewtwo.
Mitkä vastukset aiheuttavat kys-tuntemuksia?
Lähinnä jos on hyvä pelaaja niin käy todella vaikeaksi, mutta yleisesti
kaikki pienet otukset ja rotat.
Paras isku?
Flip jump, tai ehkä Judge.
Eeppisin kombosi?
Joka kombo Zero Suit Samusilla on eeppinen.
Miten suosittelisit aloittelijaa lähestymään peliä?
Pelaa tosi paljon, siinä kehittyy sitten.
Terveiset muille kiltalaisille?
Mario Kart on perseestä.

Towerfall

NikoDG, toisen vuoden fyssalainen, Nintendo-fani
Kuinka aktiivinen pelaaja olet? Mitä pelejä pelaat Towerfallin lisäksi?
Olin aktiivinen mutta pelaaminen on vähentynyt paljon yliopistossa.
Smash ja kaiken maailman JRPG:t
Milloin ensimmäisen kerran pelasit Towerfallia?
Varmaan aika heti siitä kun se tuli kiltahuoneelle.
Mikä pelissä silloin viehätti?
Se, kun ihmiset sitä pelas, niin se oli älytön huuto ja kiroilu, niin tiesi,
että kyseessä hyvä peli.
Mistä pidät nykyään pelissä eniten ja miksi?
Sitten kun siihen laittaa niitä modifiereita niin se on ihan täys mayhem.
Missä haluaisit kehittyä pelaajana?
Vaikka dashaamisessa.
Paras peliin liittyvä muisto tältä vuodelta?
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Yksi kertaa niistä neljästä kerrasta kun olen voittanut.
Entä huonoin?
Kun cursed bows on päällä.
Paras hinaus pelistä?
Minä en hinaa!
Lempihahmosi?
Valkoinen, Ancient Exile.
Lempiasetuksesi?
Offset World, ehdottomasti!
Mielipide räjähtävistä ruumiista?
Pakko olla päällä, ehdoton!
Entä Spooky boy?
Jos haluu leikkiä haamua, niin käy hakemassa lakana.
Paras nuoli?
Drill arrow.
Kuvaile tuntemuksiasi kaksintaistelussa, jossa kummallakaan ei ole nuolia.
Spontaani hyppiminen.
Kyssäätkö usein ja miten?
Joka toinen kerta, kun ammun pomminuolen.
Kuuluuko nuolia laskea?
Ei.
Oletko Simo Häyhä vai American Sniper?
Mä olen varmaan American Sniper.
Terveiset muille kiltalaisille?
Ihan ok peli, mutta ootteko kuulleet Smashista?

Loppusanat
Nintendo Switch on selvästi tullut jäädäkseen ja vaihteleva pelitarjonta on
luonut mahdollisuuden hinata paitsi yksittäisten pelien hienouksista myös
parhaan pelin tittelistä. Allekirjoittaneelle nintendo on ollut pitkään iso osa
elämää ja on ollut hienoa nähdä, kuinka näiden pelien ilot, surut ja kiroilut
ovat sytyttäneet paloa rivikiltalaisiin.
Ensi vuoden pelihetkiä ja hinauksia innolla odottaen,
Miio ‘ tendo’ Taarna
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