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PÄÄKIRJOITUS
ITSESTÄÄNSELVYYKSIEN YLISTYS

Älykkäillä henkilöillä – jollaisia Kvantin
lukijat tietysti poikkeuksetta ovat – on
taipumus karttaa ”liian itsestäänselvistä” asioista puhumista. Ehkä pelätään, että vaikutetaan muita tyhmemmältä, jos vahingossa sanotaan jotain
minkä kaikki jo tietävät. Haluan tässä
kirjoituksessa kiinnittää huomiota
kaikkiin niihin syihin, miksi mikään totuus ei ole liian itsestäänselvä sanottavaksi, mikään kysymys liian tyhmä
kysyttäväksi ja miksi vitsit kannattaa
toisinaan selittää.
Ensinnäkin, asiat harvoin ovat niin
itsestäänselviä tai yksinkertaisia kuin
luullaan.
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1960-luvulla Erasto Mpemba niminen
koululainen kysyi koulussa vierailevalta fyysikolta, miksi kuuma vesi jäätyy
nopeammin kuin kylmä vesi. Hänen
opettajansa ja luokkatoverinsa nauroivat, koska pitivät väitettä ilmiselvästi
naurettavana. Fyysikko kuitenkin testasi väitettä kotonaan ja totesi koululaisen olleen oikeassa. He myöhemmin julkaisivat löydöksen yhdessä,
ja nykyään ilmiötä kutsutaan Mpembaefektiksi. Nykyäänkään ilmiön
syystä tai sen tarkalleen tarvitsemista
olosuhteista ei ole tarkkaa tietoa.

Hieman samanlainen tarina sattui
kuusi vuotta sitten, kun Kvantin silloinen toimittaja huomasi veden kiehuvan nopeammin ilman kattilan kantta.
Tässä numerossa yritettiin replikoida
vuoden 2015 tutkimus, mutta tällä
kertaa saatiin vastakkainen tulos.
Siitäkin huolimatta tästä pitää mielestäni ottaa opiksi, että kattilan kannen
käyttämisen oikea merkitys ei ole itsestäänselvyys. Toinen tärkeä oppi on,
että yllättävät väitteet voi empiirisesti
testata, vaikka luulisi lopputulosta
itsestäänselväksi.
Toinen syy on, että itsestäänselvyydet
usein unohtuvat. Usein jokin asia tuntuu ilmeiseltä, kun sen sanoo ääneen,
mutta silloin kun sillä olisi väliä, asiaa
ei muista lainkaan.
Kukaan tuskin pitää kontroversiaalina,
että opiskelijoiden kannattaa pitää
huolta ergonomiastaan, eikä koko
päivää kannata työskennellä samassa
asennossa. Kuitenkin monet meistä
eivät käytä edes viittä minuuttia miettiäkseen miten parantaa omia työskentelytottumuksia. Tästä lehdestä
löytyvät vinkit ergonomian parantamiseksi ovat muistuttamassa sinua tästä
itsestäänselvyydestä.
Itsestäänselvyyden sanominen julkisesti myös tekee siitä yhteistä tietoa.
Ei ole itsesäänselvää, mikä on itsestäänselvää kenellekin. Sanotaan, että
vitsi menee pilalle, jos sen selittää.
Kuitenkin se, että vitsi vaatii selitystä, on heti kiinnostava tilanne. Vitsit
perustuvat yhteiseen käsitykseen

siitä, mikä on itsestäänselvää ja mikä
yllättävää. Jos vitsi pitää selittää,
se kertoo että kertojalla ja kuulijalla
on jollain tavalla erilaiset odotukset.
Usein tulee myös vastaan tilanteita,
joissa kaksi ihmistä ymmärtää saman
vitsin täysin eri tavalla. Jos vitsejä ei
koskaan selitetä ääneen, tätä on vaikea huomata.

”Ei ole itsesäänselvää,
mikä on itsestäänselvää
kenellekin.”
Viimeisenä haluan vielä ehdottaa, että
päinvastoin: ehkä ei pitäisi puhua mistään muusta kuin itsestäänselvyyksistä. On helppoa kuulostaa fiksulta
puhumalla hölynpölyä joka menee yli
muiden ymmärryksen. Oikeasti fiksua
on selittää asiat kuin viisivuotiaalle
– pelkkiä itsestäänselvyyksiä toinen
toisensa päälle. Matematiikkaakin voi
ajatella itsestäänselvien aksioomien
yhdistelemisenä monimutkaisemmiksi, epätriviaaleiksi lauseiksi. Ja tunnetustihan kaikki tärkeimmät tulokset,
todistukset ja lauseet ovat itsestäänselviä, kun ne ymmärtää (kunpa vaan
ymmärtäisin).
Akseli Anttonen
Päätoimittaja
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PUHISPALSTA

Valoa tunnelin päässä
Tänä vuonna moni asia kielii kesän
alusta, minkä vuoksi ainakin itse
olen jo aika vahvasti kesäfiiliksissä.
Wappua on juhlittu, poikkeusolot
päättyneet, sekä ulkona on tarpeeksi plusasteita parvekkeella
oleskelua varten. Tänä vuonna
kesän alku tuo poikkeuksellisesti jonkin verran uutta ja jännittävää, sillä toivottavasti rajoitukset
pääkaupunkiseudulla löystyvät ja
killassa päästään järjestämään ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen
fyysisiä tapahtumia. Vaikuttaa siis
siltä että olemme näin loppukevään
kunniaksi selvinneet tunnelista sun
toisesta, sillä pitkän koronarajoitusputken päässä näkyy viimein valoa.

“Pitkän koronarajoitusputken päässä näkyy
viimeinkin valoa.”
Vaikka iltapäivän koomaisina hetkinä unelmoin erilaisista tapah-
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tumista, joita voisimme raadin
kanssa järjestää, on päiväjärjestykseeni kuulunut muutakin.
Edunvalvontapuolella nimittäin
on mielenkiintoinen tilanne päällä
liittyen yliopiston exit-strategiaan ja
kampuksen avaamiseen. Päätöksentekoa tästä tekee yhä Aalto-yliopiston kriisinhallintaryhmä, jossa
opiskelijaedustusta ei ole. Tämä
nostaa itsessäni jo pienen huolen,
sillä nyt kun poikkeusolotkin ovat
päättyneet, niin yliopiston kriisinhaallinnastakin pitäisi päästä
siirtymään normaaliin, avoimeen ja
demokraattiseen päätöksentekoon.
Kriisitilassa ollaan oltu yliopistossa
viime vuodesta lähtien, eikä siinä
yliopistolain mukainen hallinnon
kolmikanta täyty. Kolmikanta on
periaate, jossa yliopiston hallintoelimissä tulisi olla edustettuna kolme
keskeistä yliopistolaisten ryhmää
eli professorit, muu henkilöstö sekä
opiskelijat.

Näihin teemoihin liittyen olemme
alkaneet työstää Neuvoston eli
kaikkien AYY:n erityisasemayhdistysten puheenjohtajien kanssa kannanottoa yliopistolle, jotta
saisimme opiskelijoiden ääntä
kuuluviin päätöksenteossa liittyen
kampuksen avaamiseen. Omat
kokemukseni tämän kevään aikana ovat opettaneet, ettei edunvalvontakaan ole valmista vaikka se
on erittäin tarpeellista ja tärkeää.

Ihanaa alkukesää kaikille <3
Annamaria Ráduly-Baka
Puheenjohtaja

“Edunvalvontakaan ei ole
valmista, vaikka se on erittäin tarpeellista ja tärkeää.”
Kesä on ehkä aikaisempina vuosina ollut normaaleja periodeja
hiljaisempi opiskelijatoiminnan tai
ehkä selkeämmin sanottuna killan
järjestämien tapahtumien osalta.
Uskallan toivoa, että täksi kesäksi ei kuitenkaan täysin hiljennytä,
varsinkaan rajoitusten höllentyessä. Intoa tapahtumiin löytyy,
ainakin jos puhun raadin puolesta.
Kesä on yksi asia, jota odotan innolla sekä optimistisella Φliksellä.
Tästä tämä lähtee.
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AYY:n
kuntavaalitavoitteet
Viime vuoden keväänä AYY päätti kuntavaalitavoitteistaan vuoden 2021 kuntavaaleihin. Näitä
tavoitteita AYY on ajanut mm. Espoon puolueiden
suuntaan. Kvantin toimitusta kiinnosti, mitä mieltä puolueissa ollaan tavoitteista. Siksi olemmekin
haastatellut kolmea Espoon valtuustossa toimivaa
kunnallisjärjestöä: Espoon Kokoomusta, Espoon
Perussuomalaisia sekä Espoon Sosialidemokraattista kunnallisjärjestöä. Kysyimme heiltä heidän
mielipiteitään AYY:n tavoitteista, ja miten he ajaisivat niiden toteutumista.

1. Kansainvälisten opiskelijoiden
mahdollisuutta jäädä Espooseen ja
Suomeen töihin ja asumaan
helpotetaan.
•
•
•

•

Kunnallisten palveluiden saavutettavuutta englannin kielellä parannetaan.
Suomen kielen kurssien tarjonta on riittävää,
kurssit järjestetään lähellä osallistujia ja opetus on laadukasta.
Espoo vaikuttaa aktiivisesti valtion päätöksiin
kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen
esteiden purkamiseksi ja tukee kansainvälisten
opiskelijoiden työllistymistä esimerkiksi tarjoamalla helposti saavutettavaa tietoa, järjestämällä kursseja työnhausta ja siihen liittyvästä
byrokratiasta sekä kannustamalla työnantajia
palkkaamaan kansainvälisiä opiskelijoita.
Espoon kaupungin päätöksenteossa huomioidaan myös ihmiset, jotka eivät osaa kotimaisia
kieliä ja päätöksentekoon osallistuminen mahdollistetaan myös englannin kielellä.

Sosialidemokraatit
Kokoomus
Perussuomalaiset
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Espoo on kansainvälinen ja kasvava kaupunki, jossa tutkimus- ja kehitystoiminnalla on olennainen
rooli. Akateemisessa opiskelussa ja tutkimuksessa englanti on valtakieli. Kannatamme AYY:n
tavoitteita kansainvälisten opiskelijoiden aseman
parantamiseksi. Julkisia palveluja tulisi saada englanniksi.
Kokoomus on esittänyt kansainvälisen rekrytoinnin kaksinkertaistamista ja työperäisen maahanmuuton merkittävää lisäämistä. Kansainväliset
opiskelijat ovat jo valmiiksi Suomessa, joten opiskelijoiden houkuttelu Suomeen jäämiseksi olisi
kaikin tavoin järkevää suomalaisen yhteiskunnan
kannalta.
Kokoomus on esittänyt, että suomalaisesta korkeakoulusta valmistuneelle ulkomaalaiselle
opiskelijalle myönnettäisiin pysyvä oleskelulupa
ja mallia, jolla EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleet
opiskelijat voisivat vähentää verotuksessa Suomeen töihin jäädessään maksamansa lukukausimaksut. Nämä eivät toki ole kunnallisia kysymyksiä, mutta keskeisiä ratkaisuja ongelmaan.
Espoossa Kokoomus on ajanut sitä, että englanti
otetaan kaupungin kolmanneksi viralliseksi asiointikieleksi. Tässä on menty eteenpäin, mutta työtä
riittää edelleen.
Kaupunki on tilanteessa, missä se tarvitsee veronmaksukykyisiä asukkaita ja korkeakoulutetut, töissäkäyvät henkilöt ovat erinomainen täsmälääke
tähän. Siksi Espoon Perussuomalaiset haluavat
rakentaa Espoosta sellaisen kaupungin, mihin korkeakoulutettu väki haluaa myös jäädä asumaan
valmistumisensa jälkeen.
Kansainvälisten opiskelijoiden lähtiminen
Espoosta valmistumisensa jälkeen on verrattavissa aivovuotoon. Mitä järkeä on kouluttaa huippuammattilaisia, jotka muuttavat valmistumisensa
jälkeen muualle - pahimmassa tapauksessa ulos
Suomesta! Tässä skenaariossa menetetään kaikki
ne resurssit mitä opiskelijaan on uhrattu. Siksi olisi
erittäin toivottavaa, että kaikki opiskelijat, taustaan
katsomatta, jäisivät Espooseen myös valmistumisensa jälkeen.

2. Kunnallisten mielenterveyspalveluiden riittävyys ja saatavuus
taataan

3. Espooseen kaavoitetaan ja
rakennetaan riittävästi opiskelijaasuntoja.

•

•

•
•
•
•

Opiskelijoiden hyvinvointi otetaan opiskelijoita
koskevan päätöksenteon keskiöön.
Espoossa otetaan käyttöön terapiatakuu kunnallisten mielenterveyspalveluiden pariin pääsyn nopeuttamiseksi.
Yhteistyötä kunnallisen terveydenhuollon,
YTHS:n ja korkeakoulun välillä lisätään.
Mielenterveyspalvelut ja muut terveydenhuollon palvelut ovat saavutettavia myös englannin
kielellä.
Liikunnan merkitys mielenterveyden ylläpidossa tunnistetaan ja kävely-, pyöräily- ja liikuntamahdollisuuksien parantamista priorisoidaan
päätöksenteossa.

Kokoomus tukee valtakunnallista Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jolla voitaisiin varmistaa
se, että apua mielenterveysongelmiin saa kohtuullisessa ajassa. Opiskelijoilla ensisijainen paikka, josta apua tulisi saada on YTHS, mutta myös
kaupungin pitää huolehtia siitä, että tukea saa tarvittaessa. YTHS:n ja kaupungin terveydenhuollon
vuoropuhelua pitää parantaa, jotta kukaan ei putoa
näiden palveluiden väliin.
Vaadimme, että erityisesti oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä nuorten mielenterveyspalveluita on
lisättävä! Espoon Perussuomalaiset pitävät jokaista syrjäytynyttä nuorta tragediana ja siksi yhtään
nuorta ei saisi päästää syrjäytymään.
Kunnallisten
mielenterveyspalveluiden
pitäisi olla saavutettavissa matalalla kynnyksellä ja yhden oven takaa. Perussuomalaiset pitävät
kohtuuttomana, että oman elämänsä kanssa hankaluuksissa oleva henkilö joutuisi juoksemaan
paikasta toiseen vain saadakseen apua oman elämänsä järjestykseen laittamiseen.
Mielenterveyspalveluiden kasvavaan tarpeeseen
tarvitaan lisää tukitoimia myös opiskelijoille. SDP:llä toimenpideohjelma lasten ja nuorten mielenterveyden parantamiseksi. Tavoitteemme on, että
myös opiskelijoilla on pääsy lyhytpsykoterapiaan
28 päivän sisällä tarpeen tunnistamisesta. Liikuntaa ja virkistymistä varten ulkoilu- ja lähiluontokohteita säilytetään ja kehitetään Espoossa.

•
•

•

•

Espoo luo opiskelija-asuntorakentamista koskevan suunnitelman, jossa määritellään sitovat tavoitteet opiskelija-asuntojen tuotannolle.
Määrällinen tavoite on keskimäärin ainakin
200 uutta opiskelija-asuntopaikkaa vuodessa.
Espoo varmistaa kaavoittamisella ja tontinluovutuksilla riittävästi pitkillä korkotukilainoilla
tuettuja opiskelija-asuntoja Otaniemen kampusalueelle tai kattavien kulkuyhteyksien päähän. Espoo mahdollistaa edullisten ja pienten
asuntojen rakentamisen myös muille edullista
asumista tarvitseville ryhmille, kuten nuorille ja
jatko-opiskelijoille.
Kaavoituksessa kiinnitetään huomiota kadunvarsiliiketilojen rakentamisvelvoitteiden tarpeenmukaisuuteen ja niiden kohdistamisesta
ARAtuotantoon luovutaan.
Opiskelija-asuntorakentamista
koskevasta
parkkipaikkanormin poikkeuksesta pidetään
kiinni.

Espoon Perussuomalaiset on huolissaan Espoon
kaupungin väestönkasvusta. Kaupunki julkaisi
vuonna 2018 ennusteen, jonka mukaan Espoon
väkiluku kasvaisi vuoteen 2028 mennessä noin 50
000 asukkaalla, mikä merkitsisi noin 15% väestönkasvua vain 10 vuodessa.
Tätä silmälläpitäen pidämme huolestuttavana, kuinka täyteen Espoota pyritään rakentamaan. Haluamme tulevina vuosina Espoon keskittyvän enemmän pientaloalueiden kaavoittamiseen
kuin betoniviidakkojen muodostamiseen, sillä uskomme edelleen, että valmistunut opiskelija haluaisi muuttaa mieluummin omaan taloon kuin kerrostalolähiöön.
Toki haluamme varmistaa, että Otaniemen
omaleimainen opiskelijakylä pysyy ennallaan ja
opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen määrä ei ainakaan vähene nykyisestä.
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Kaupunki osaltaan vastaa siitä, että kohtuuhintainen asuminen on mahdollista eri kaupunginosissa, myös Otaniemessä ja Tapiolassa. Sitä varten
kaupungin tulee luovuttaa riittävästi tontteja vuokra-asuntotuotantoon. Sosialidemokraatit kannattavat opiskelija-asuntorakentamista koskevaa parkkipaikkanormin poikkeusta ja olemme puolustaneet
sitä kaupunkisuunnittelu- ja rakennuslautakunnassa. Kaupungin tulee asettaa tavoite uusien vuokra-asuntojen määrälle, ja erikseen opiskelija-asuntojen määrälle.
Espoo on kasvanut valtakunnallisesti merkittäväksi kansainväliseksi korkean osaamisen elinkeinoalueeksi, ja tämä edellyttää sujuvia liikenneyhteyksiä koko Uudeltamaalta Otaniemi-Keilaniemen
alueelle kaikilla kulkutavoilla.
Espoon Kokoomus on sitoutunut tähän selkeästi. Opiskelija-asuntojen tulee sijoittua hyvien
liikenneyhteyksien varteen ja erityisesti Otaniemen
täydennysrakentamisessa kaupungin on tehtävä hyvää yhteistyötä AYY:n ja muiden toimijoiden kanssa.

4. Espoo määrittää riittävät ja
kunnianhimoiset tavoitteet asetettuun
hiilineutraalisuustavoitteeseen
pääsemiseksi
•

•

•

Kaikkien kaavojen ja rakennushankkeiden (sis.
rakentamiseen tarvittava energiankulutus) ympäristövaikutukset arvioidaan ja rakennuslupia
myönnetään vain hiilineutraaliutta tavoitteleville
ja ekologiset tekijät kokonaisvaltaisesti huomioiville hankkeille.
Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen kehittäminen Espoossa otetaan erityiseksi kehittämiskohteeksi. Kävelystä, pyöräilystä ja julkisesta
liikenteestä tehdään edullista, nopeaa ja helppoa. 50% opiskelija-alennus palautetaan HSL:n
kausi- ja kertalippuihin. Raidehankkeita (esim.
Tiederatikka) toteutetaan.
Kaupunki kiinnittää hankintoja tehdessään huomiota tuotteiden tai palveluiden koko elinkaaren
ja käytön ympäristövaikutuksiin ja energian kulutukseen. Espoo tarjoilee kunnallisissa palveluissaan lähtökohtaisesti ilmastoystävällistä ja
kasvispainotteista ruokaa.
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Kannatamme kaavojen ja rakennushankkeiden ympäristövaikutusten arviointia. Kevyen liikenteen reittejä on entisestään parannettava, ja opiskelijajärjestöjä kuultava ennen joukkoliikenteen hintapäätöksiä.
Haluamme Espoon siirtyvän hiilidioksidineutraaliin
kaukolämpöön ja kehittävän kiertotalouden ratkaisuja. Kestävä kehitys otetaan huomioon ruokatuotannossa ja sen hiilidioksidikuormaa vähennetään.
Espoo on määrittänyt tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoite on hyvä ja kunnianhimoinen, ja sitä kohti tulee edetä määrätietoisesti myös
tulevalla valtuustokaudella.
Espoon Perussuomalaiset katsovat, että hiilineutraalius on hyvä tavoite, mutta sen ei pidä sanella
kaikkea muuta kaiken muun kehityksen edelle.
Suomen ilmastostandardit ovat jo maailman
kovimpien joukossa ja niitä entisestään tiukentamalla me saatamme ajaa teollisuutta sellaisiin maihin, missä ilmastostandardeista tai hiilipäästöistä
ei pidetä niin lukua. Siksi uskomme, että jokainen
suomalainen tehtaanpiippu on ympäristöteko! Suomen ja Espoon päästöt ovat maailman mittakaavassa niin mitättömiä, että teemme enemmän vahinkoa kuristamalla teollisuuden ulkomaille ylitiukoilla
päästöstandardeilla.
Parasta hiilipolitiikkaa olisi, jos Espoo huolehtisi, ettei kaupunkia rakenneta tukkoon ja Keskuspuiston kaltaisista hiilinieluista pidetään mahdollisimman hyvä huoli.

Kunnallisvaalit 2021
Varsinainen vaalipäivä:
sunnuntaina 13. kesäkuuta
Ennakkoäänestys
kotimaassa:
26. toukokuuta – 8. kesäkuuta
ulkomailla:
2. – 5. kesäkuuta

Aallon verkkopalveluiden
siir tyminen SISU:un
Aalto-yliopisto lopettaa WebOodin käytön
tähän lukuvuoteen. Sen tulee korvaamaan
kokonaisuudessaan SISU-sivusto syksystä
2021. SISU:n on tarkoitus sisältää kaikki
samat ominaisuudet kuin WebOodi, mutta
helppokäyttöisemmin. Tarkoitus olisi myös
tuoda esimerkiksi hyvinvoinnin tukemiseen
ja opiskelijan ohjaukseen liittyvät palvelut
samaan palveluun.

Miksi tehdään:
•
•
•

Yhdistetään palveluita samaan osoitteeseen
Monipuolisemmat työkalut opiskelijoille
ja henkilökunnalle
Yksilöllisemmät palvelut

Ei F5-kisaa

Opiskelijoiden valinta kursseille on merkittävin
ei-tietotekninen muutos. Jos kurssille on enemmän ilmoittautuneita kuin tilaa, opiskelijat laitetaan kurssin luennoitsijan määrittämillä perusteilla prioriteettijärjestykseen. Jos saman
prioriteettikategorian opiskelijat eivät mahdu kaikki
kurssille, arvotaan osallistujat. Ilmoittautumisajalla ei siis enää ole merkitystä siihen, että pääseekö
kurssille. On mahdollista, että kurssille pääseminen varmistuu vasta juuri ennen sen alkamista.
Esimerkki prioriteettijärjestyksestä:
• Pääaineopiskelija, joille kurssi on pakollinen
• Sivuaineopiskelijat
• Muut, jotka täyttävät ennakkotietovaatimukset
• Saman korkeakoulun opiskelijat
• Muut

Vinkki

Kaikkien sivuaineeseen sisällytettävien kurssien ei
välttämättä tarvitse kuulua viralliseen listaan sivuaineen kursseista. Voit usein saada sisällytettyä muun
relevantin kurssin kysymällä opintoneuvojalta, joka
ohjaa kysymään sivuaineen vastuuprofessorille.

31.7–8.8 Molempien palveluiden käyttökatko, jonka
jälkeen WebOodi ei enää ole
käytettävissä.
Mitä SISU:ssa on:
•
•

•
•
•
•
•
•

Opintojen suunnittelu
Kurssi- ja tentti-ilmoittautuminen tapahtuu SISU:ssa WebOodin sijaan.
- Edellyttää kurssin sisältymistä
omaan HOPS:iin
- Ei jonoperiaatetta, vaan priorisointi
ja arvonta
Kurssilistaus
- Myös courses.aalto.fi
Neuvonta
Opiskelijan ohjaus
Hyvinvoinnin tukitoimet
Suoritusotteet
Valmistuminen

HOPS:ia ei enää hyväksytetä
kokonaan

Hyväksytys tarvitaan ainoastaan niihin kokonaisuuksiin, joihin se erikseen vaaditaan, esimerkiksi sivuaine.
Opintojen muut osat, kuten pakolliset opinnot, hyväksytään automaattisesti, jos ne noudattavat rakennetta.

Kurssi on sisällytettävä HOPS:iin
ennen ilmoittautumista

Toinen tärkeä muutos on HOPS:iin sisällyttämisen
edellyttäminen ennen kurssi-ilmoittautumista. Käytännön tasolla muutos ei kuitenkaan ole kovin merkittävä, koska kurssin sisältymistä opintosuunnitelmaan
ei tarvitse hyväksyttää opintoneuvojalla, ja sen voi
poistaa HOPS:istaan kurssin suorittamisen jälkeen.
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Missä asennossa olet juuri nyt? Etänä opiskellessa huomaan ainakin itse vääntyväni päivän

mittaan kummallisiin asentoihin tuolillani. Monen tunnin istumisen jälkeen onkin sitten hartiat jumissa. Olisi helpompi keskittyä, kun asento olisi mukava ja voisi olla rentona luentojen
ja laskareiden ääressä. Siksi haastattelin fysioterapeutti Heli Virkkusta selvittääkseni hyvän
ergonomian salat.

Älä ole kuin klonkku

Ergonomiassa ei ole pelkästään kyse
hyvästä työasennosta vaan myös
asentojen vaihtelusta, aktiivisuudesta ja taukojen pitämisestä. Paikallaan
olo on pahasta, ja varsinkin näin
etäopiskelun aikana liikunta jää helposti vähemmälle kun siirtymät luentosalista toiseen jäävät pois. Miten aktiivisuutta voisi lisätä omaan päivään?
Miten välttää hartioiden jumittuminen päivän päätteeksi? Kokosimme
haastattelun perusteella vinkit, joiden
avulla opiskelu sujuu mukavammin
(ainakin fyysisesti).

Asennon vaihtelu - staattisuus on pahasta!
Kyynärvarsien lepuuttaminen tasolla niin, että hartiat ovat rentoina.
Siirry välillä pois pöydän äärestä esim. nojatuoliin, sänkyyn tai seisomaan. Ympäristön
vaihtaminen tekee hyvää myös oppimiselle!
Tue selkä tyynyllä ja pidä selkäranka suorassa. Älä työnnä niskaa eteenpäin!
Pehmusta tuoli niin, ettei se paina takareisiin. Näin veri pääsee kiertämään jalkoihin.
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Koko päivä pöydän ääressä näyttöä tuijottaen ei tee hyvää. Luentoja voi kuunnella kävellen,
sängyssä pötköttäen tai nojatuolissa löhöillen. Eri paikkojen välillä kannattaa vaihdella!

Istumisen vastapainoksi on kiva tehdä välillä hommia
seisten. Lepuuta kyynärvarsia tasolla, pidä jaloissa pieni
haara-asento ja jousta polvista. Laita jalkojen alle jotain
mukavaa, vaikka jumppamatto.

Sohvalla istuessa tai maatessa laita tyyny syliin läppärin alle
niin saat kädet mukavaan asentoon. Kohota pää ja pidä jalat
koukussa. Polvien alle voi halutessaan laittaa tyynyn.

Puolen tunnin välein olisi hyvä
pitää taukoa, vaikka yhden minuutin verryttely. Nouse seisomaan, taivuta selkää taaksepäin
ja pyörittele hartioita. Muita
hyviä liikkeitä nopeaan taukojumppaan:
Helppoja taukojumppaliikkeitä.

13

Kun kotona kerran tulee opiskeltua paljon, pitäisikö
parempaan ergonomiaan jopa investoida? Apuvälineitä on tarjolla monenlaisia, myös pienempiin
budjetteihin.
Tässä muutamia, joista voisi olla iloa.
Sähköpöytä
Korotettava taso läppärille
Aktiivisuusranneke tms. joka muistuttaa liikkumaan
Jumppapallo, käytä välillä tuolin sijaan
Ilmatäytteinen rengastyyny aktiivisempaan istumiseen

Miten luentosalissa, jossa kalusteita ei voi
säätää, voisi istua mukavammin?
Nojaa eteenpäin, tue käsillä pöytään.
Nojaa taakse, pehmusta ulkovaatteilla; pipo
lannenotkoon selän taakse.
Vaihtele asentoja
Valitse reunapaikka ja nouse välillä seisomaan
Vaihtele asentoja!!!
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Kun derivoitiin yhdessä
mul ei ollu murheet mielessä
Ja kun integroitiin menemään
sä integoiduit mun elämään

Matemaatikon balladi

Haluun tuntea sun elämän
Mun pitää opiskella sua enemmän.
Tahdon ratkaista sun yhtälön
Oon valmis näkemään sen sisällön
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Kvantti testaa:
Veden keittäminen ilman kantta – replikaatio
Johdanto
Kvantin numerossa I/2015 ilmestyi artikkeli Kvantti
testaa: Veden keittäminen ilman kantta. Artikkelissa
kokeiltiin veden kiehuttamista kattilan kanssa ja
ilman kattilaa. Artikkelissa saatiin yllättävä tulos:
Toisin kuin kotitalousopetuksessa opetetaan,
vesi kiehui nopeammin ilman kantta, kuin kannen
kanssa. Tutkimuksessa mitattiin myös haihtuneen
veden määrää ja veden jäähtymistä. Näiden kohdalla
saatiin odotettu tulos, että kannen kanssa vettä
haihtui vähemmän ja se jäähtyi hitaammin.

Tästä syystä Kvantti julkaisee nyt replikaation
veden keittämisestä ilman kantta. Replikaatio
ei pyri olemaan täydellinen toisto vuoden 2015
tutkimuksesta. Kattila, kansi ja liesi ovat luultavasti
erilaisia. Tutkimusryhmällä ei ole käytössään
lämpömittaria, joten on epäselvää kuinka lähellä
veden alkulämpötila on vuoden 2015 noin
kymmentä celsiusta. Käytämme myös tarkoituksella
enemmän vettä, jotta erot kiehumisajassa näkyisivät
selvemmin.

Erityisesti psykologiassa on viimeisen kymmenen
vuoden aikana noussut keskusteluun ns.
replikaatiokriisi. Tällä tarkoitetaan sitä, että
monia kuuluisia psykologian tutkimustuloksia
ei ole pystytty toistamaan. Replikaatiokriisi
on psykologian lisäksi vaikuttanut myös
esimerkiksi lääketieteeseen. Fysiikan kohdalla
replikaatiokriisistä ei yhtä usein puhuta suurena
ongelmana. Kuitenkin jopa yksinkertaisissa
fysiikan kokeissa on paljon tilaa kohinalle ja väärille
positiivisille tuloksille. Tutkimustulosten toistaminen
on tapa varmistua asioista ilman, että joutuu
luottamaan auktoriteettiin. Kvantin vuoden 2015
tutkimuskin tehtiin osin tarkoituksena testata, voiko
suomalaiseen peruskoulutukseen luottaa sokeasti.

Kokeiden toistamista helpottaa, jos ne on kuvailtu
mahdollisimman tarkasti. Niinpä tässä on joissain
kohdissa yritetty sisällyttää turhankin paljon
yksityiskohtia. Samoin on jätetty mainintoja asioista,
joita yritettiin tutkia, mutta jotka jätettiin syystä
tai toisesta pois tuloksista. Yksi syy tieteellisten
tulosten epäluotettavuuteen on, että negatiivisista
tuloksista tai epäonnistuneista kokeista ei usein
kerrota kellekään.
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Koeasetelma

Tulokset ja pohdinta

Asetetaan kattilaan (tilavuus 4,4 l, massa 882 g)
kylmää vettä (niin kylmää kuin hanasta tulee)
2000 g. Kattila punnitaan veden kanssa ja sitten
joko suljetaan lasisella kannella (massa 983 g) tai
ei, ja asetetaan sopivankokoiselle sähköliedelle, joka
on aluksi huoneenlämpöinen. Sähköliesi laitetaan
päälle täydelle teholle, ja kiehumisaika mitataan
sekunneissa. Kun vesi kiehuu, se nostetaan jäähtymään viideksi minuutiksi, jonka jälkeen se punnittiin
uudestaan. Mittaus ilman kantta suoritettiin ensin ja
mittaus kannen kanssa vasta seuraavana päivänä,
joten liedellä ei ollut vaaraa jäädä lämpimäksi.

Ilman kantta, vettä haihtui huomattavasti enemmän
kuin kannen kanssa. Ilman kantta vettä haihtui
n. 120 g (6% vedestä), kun taas kannen kanssa vain
n. 40 g (2% vedestä). Tämä vastaa täysin vuoden
2015 tulosta.

Kiehumisen alkamiselle mitattiin kaksi eri indikaattoria: milloin kiehumisen ääni alkaa, ja milloin vesi
”kiehuu kauttaaltaan”, eli kuplii vahvasti ja jatkuvasti.
Myös vuoden 2015 tutkimuksessa mitattiin erikseen
kiehumisen äänen alkaminen ja ”yhtenäisen kiehumiskuplavirtauksen” alkuajankohdat. On epäselvää,
ovatko ”yhtenäinen kiehumiskuplavirtaus” ja ”kauttaaltaan kiehuminen” sama asia. Yritettiin myös
mitata, milloin ensimmäiset kuplat syntyvät kattilan
pohjalle, mutta niitä oli vaikea nähdä lasikannen läpi,
joten mittaus epäonnistui ja jätettiin pois tuloksista.
Kiehumisäänen alkaminen ja ”kauttaaltaan kiehuminen” vaativat molemmat ajanottajan tulkintaa
mittauksessa. Niinpä mittausvirhe saattaa olla huomattava, mittaus tapahtui luultavasti jopa 0–20 sekunnin viiveellä.
Lasikansi valittiin, jotta sitä ei tarvitsisi poistaa
missään vaiheessa, vaan kiehumisen vaihetta voisi
tarkastella sen läpi. Siitä kuitenkin näkyi höyrystyneen veden vuoksi sen verran huonosti läpi, että se
jouduttiin nostamaan muutaman kerran mittauksen
aikana, aina kerrallaan alle 5 sekunnin ajaksi.

Kuriositeettina, kattilan paino oli punnituksissa aina
ennen kiehuttamista konsistentisti 882 g, mutta
kiehautuksen jälkeen se heitteli 10 g molempiin
suuntiin. Tämä saattaa toki olla pelkkää sattumaa.
Ilman kantta kiehumisen ääni alkoi 642 sekunnin
kohdalla ja vesi kiehui kauttaaltaan 827 sekunnin
kohdalla.
Kannen kanssa kiehumisen ääni alkoi 625 sekunnin
kohdalla ja vesi kiehui kauttaaltaan 810 sekunnin
kohdalla.
Tulos on vastakkainen, kuin vuoden 2015 kokeessa.
Vesi kiehuu hieman aikaisemmin kannen kanssa.
Ero ei kuitenkaan ole valtavan suuri. Se voisi
selittyä kokonaan epätarkalla mittaamisella. Veden
alkulämpötila oli molemmissa tapauksissa ”niin
kylmää kuin hanasta tulee”, mutta siinä voi hyvinkin
olla vaihtelua, joka selittää osan erosta.
Vuoden 2015 tutkimuksessa todettu ero
kiehumisaikojen välillä oli myös varsin pieni. Tämän
perusteella vaikuttaa uskottavalta, että kannella
ei ole suurta vaikutusta veden kiehumisaikaan
kumpaankaan suuntaan, ja molemmissa
tutkimuksissa todetut erot ovat lähinnä sattumaa.
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HÄMÄHÄKKIEN ELÄMÄÄ
Kevään saapuessa Otaniemeen hämähäkit vetävät verkkonsa ikkunoihin. Kuinka hämähäkkien kanssa voisi elää rauhanomai- sesti rinnakkain? Kvantin toimitus päätti selvittää asian pikaisella googlauksella.

Koska hämähäkit vaikuttavat pystyvän suunnitelmalliseen toimintaan,
niitä pelätään. Tähän ei kuitenkaan
ole syytä. Suomessa elää 600 luonnonvaraista hämähäkkilajia, eikä
yksikään niistä ole ihmiselle vaarallinen. Hämähäkkien pelko, araknofobia, on enemmänkin kulttuurinen
ilmiö kuin evoluutiobiologinen.
Hämähäkit ovat itse asiassa uteliaita otuksia ja seuraavat mielellään
ihmisten puuhia. Ilman hämähäkkejä, tuholaishyönteiset söisivät sadot
ja levittäisivät vaarallisia sairauksia.
Veikkauksen asiakaslehti, Hämähämä-häkki, 18.9.2019
Hämähäkit Suomessa eivät ole
vaarallisia, vaan niistä on hyötyä.
Ne syövät muita sisälle eksyneitä ötököitä, kuten sokeritoukkia.
Hämähäkin voi myös viedä helposti
ulos purkin avulla. IS, Älä koskaan
tapa hämähäkkiä! Asiantuntija kertoo, miksi pitkäjalkaiset kannattaa
suosiolla jättää rauhaan, 19.6.2018
Hämähäkkejä ei saisi imuroida, sillä
silloin ne kuolevat hitaasti ja kituen.
Jos tarve vaatii, paras tapa tappaa
hämähäkki liiskata se nopeasti. Yle,
Hämähäkkien imurointi saattaa olla
eläinsuojelurikos, 22.9.2014
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Hämähäkkien karkottamiseen
suositellaan säännöllistä
siivoamista sekä hämähäkkien vihaamia sitrushedelmien kuoria, etikkaa, pähkinöitä tai piparminttuöljyä.
Kyseisiä aineita levitetään
paikkoihin, joissa hämähäkkejä esiintyy. MTV, 5 luonnollista vinkkiä: Näin pääset
pysyvästi eroon hämähäkeistä kotonasi, 3.10.2016
Suurin Suomessa elävä
hämähäkkilaji varastohämähäkki on tullut vieraslajina ja asustelee lähinnä
suurissa kaupungeissa. Se
syö monia kodin tuholaisia,
kuten koiperhosia ja puree ihmistä vain ollessaan
uhattuna. Vaikka kyseinen
hämppis onkin melko kookas Suomessa asuvaksi
lajiksi, voi pelkoaan yrittää
hillitä pohtimalla sen todellisia perusteita ja tarvetta.
Seura, Tästä syystä 10-senttinen varastohämähäkki on
erinomainen vieras kotonasi,
23.6.2018

varastohämähäkki

“Miksi hämähäkit? Miksi
se ei voisi olla ‘seuraa perhosia’ ?”
- Ron Weasley, Harry
Potter ja salaisuuksien
kammio
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Figure 1. Matlab figure produced with the code
above. Notice how even the tick labels have a
consistent font

0

2

4

x-axis

6

8

10

Figure 2. Matplotlib figure produced with the
code above. Overall, this might look a bit better, all hail open software!

It is easy to see that Figs. 1 and 2 blend smoothly to text using the same font type and size—give
or take a bit of variance from layout design by the author. Go ahead and start incorporating some
of these techniques in your next figure. It might make your assignment or report suddenly look
very professional.
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Rakkaus, mallas ja laulu
Säv: Uralin pihlaja
Sanoitus: Jan Härkönen & Teemu Kanniainen
Illan tuuli soittaa, tekniikan kehdon nään.
Kylmä pelti kouraan, jo kuohuu mallas tää.
Siemailusta se kertoo, on tuttu tarina sen.
Muistan sen niemen rinteillä valkolakkisen.
Rakkaus, mallas ja laulu vain nuori ilta tää on,
loistaa lakki ja tupsu tuo alla kuutamon.
Hiljaisuus se viiltää taas niemet jäähtyneet.
Liekit lämmön piirtää, valvoo rumat ihmiset.
Unhoon syntiset maljat, tuulet merten nyt soi.
Elon alitse kuljen ja korkki aukee voi.
Rakkaus, mallas ja laulu vain nuori ilta tää on,
loistaa lakki ja tupsu tuo alla kuutamon.
Tienoillani seuraan ei sielun sielua vain.
Kulta mielitietty oot jäänyt mun rinnallain.
Aika vieressäs’ rientää, sun kans’ vaipuisin horrokseen.
Kirkkain auringonnousu, nyt kotihin matka vie.
Rakkaus, armas ja nauru vain nuori aamu tää on,
loistaa lakit ja tupsut nuo alla auringon.

Fiisut V -toimikunta järjesti keväällä
2021 sanoituskilpailun, joka oli avoin
kaikille kiltalaisille. Tällä kertaa voiton vei
uudelleensanoitus perinteiseen kappaleeseen
Uralin Pihlaja. Kappale painetaan Fiisujen
viidenteen painokseen.
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Puzzle corner
Bombs and diamonds

Example

Solution

Each tile contains a hidden number from 0 to 3. For
each row and column, the sum of the tiles on that
row is given, along with the number of zeroes. The
hidden numbers have different meanings:
0 = bomb
1 = nothing
2,3 = diamond
Your task is to locate all the diamonds without
running to any bombs. In other words, you don’t have
to solve what number goes to what tile, you only
need to locate an area where all of the diamonds
are, and where there are no bombs. (In these
particular puzzles however, you might be able to
determine most or all of the exact numbers.)

∑ 3
0 0

∑ 3
0 1

∑ 6
0 0

1

2

3

∑ 6
0 0

∑ 2
0 1

1

1 or 0

1 or 0

∑ 2
0 1

∑ 2
0 1

1

1 or 0

1 or 0

∑ 2
0 1

∑ 3
0 0

∑ 3
0 1

∑ 4
0 1

∑ 4
0 1

Puzzle 1
∑ 4
0 1
∑ 8
0 1
∑ 3
0 4
∑ 4
0 2

Waiting
You are waiting for a metro. You know the next
metro always comes precisely 4 minutes after the
previous one. However, you don’t know when the last
metro came. You have waited t minutes. How many
more minutes do you expect to wait?

∑ 6
0 1
∑ 8
0 1

∑ 6
0 2

∑ 7
0 0

∑ 1
0 4

Puzzle 2
∑ 2
0 3

1

You are trying to hitchhike a ride. You know that a
car comes by on average every 10 minutes and that
the arrival of each car is an independent event. The
last car drove past you t minutes ago. How many
more minutes do you expect to wait?
You are stranded on a desert island. You have no
idea how often ships pass by. You have waited for t
days. How many days more do you expect to wait?

∑ 3
0 2

∑ 4
0 2
∑10
0 0

1
2

∑ 4
0 2
∑ 5
0 1

∑ 5
0 2

∑ 4
0 2

∑ 3
0 2

∑ 4
0 2

∑ 9
0 0

In each case, what probability distribution would you
use to model the random variable “I will have to wait
another x units of time”?
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Puzzle solutions
Waiting solutions

Bombs and diamonds solutions
Puzzle 1
1

1 or 0

1

1 or 0

1 or 0

∑ 4
0 1

3

3

1

1 or 0

1 or 0

0

0

3

0

2

1 or 0

1

2

2

∑ 8
0 1

∑ 6
0 2

Puzzle 2
1 or 0

1 or 0

1 or 0

1 or 0

1

∑ 2
0 3

∑ 8
0 1

1 or 0

1 or 0

1 or 0

2

1

∑ 4
0 2

0

∑ 3
0 4

3

2

1

1

3

∑10
0 0

1 or 0

1 or 0

∑ 4
0 2

1 or 0

1 or 0

1 or 0

1 or 0

2

∑ 4
0 2

1

1 or 0

1 or 0

∑ 6
0 1

1 or 0

1 or 0

1 or 0

1 or 0

2

∑ 5
0 1

∑ 7
0 0

∑ 3
0 2

∑ 1
0 4

∑ 5
0 2

∑ 4
0 2

∑ 3
0 2

∑ 4
0 2

∑ 9
0 0

Bonus puzzle: This is a pattern that
appeared in Kvantti 3/2020. Extend it to
fill the whole page in any way you like, but
following the rules. If you have a physical
copy of this magazine, use a marker,
or in the digital version, you can take a
screenshot and copy-paste squares with
an image editor of your choice.
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metro: (4–t)/2, uniform distribution from 0 to 4–t
hitchhike: 10, exponential distribution with λ = 1/10
island: t, pareto distribution with size parameter xmin=t
and shape parameter α=2 (but actually the answer
to this depends on your assumptions, an order-ofmagnitude estimation updated on t would also be a
good answer)

Forged heart

Once melted in the furnace of pain
my heart – full of quiet and grit.
It was cleansed in fire, eaten by flame,
and death itself forged it.
So, life: with your strongest blow,

Strike! I cannot break anymore.
As you hammer, my heart chimes below.
Hit harder: and it rings deeper than before.

Saima Harmaja, 1931
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