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    Pääkirjoitus

Hei kaikki fyysikot ja muutkin lukijat!

On syytä todeta, että Ilta-Kvantti, jolla alkaa vuoden 2002 vuosikerta, on laatujulkaisu. Tämä ei 
ole mikään skandaalilehti. Me esitämme asiat puolueettomasti ja hyvään journalistiseen sävyyn, 
emme ole populisteja, emme mustamaalaa ketään emmekä todellakaan maksa haastatteluista. 
Väitteet siitä, että tekisimme pilaa tiettyjen tahojen kustannuksella, ovat halpamaisia.

Yleisessä arvokeskustelussa on Ilta-Kvantilla painava sanansa sanottavana.

Toisekseen kevät on jo tulossa. Itse olen ajatellut asian niin, että se joko on minun kevääni tai 
sitten ei. Mutta vaikkei se olisikaan, ei silti ole hätää, sillä sen jälkeen tulee syksy ja toinen kevät 
ja toinen syksy ja sitten taas uusia keväitä ja syksyjä aina hamaan äärettömyyteen asti. Nämä 
tilaisuudet tulevat toistumaan.

PS: Kuten killan informaatiojaos vuonna 1974 linjasi, Kvantti (silloinen FK-tiedote) on fyysik-
kokillan ainoa ulospäin näkyvä julkaisu, eikä sen tule hyökätä killan periaatteita vastaan. Tämä 
on edelleen totta. Kuten tuolloin todettiin, Kvantti ei nykyäänkään levitä neuvostovastaista propa-
gandaa tai ihannoi sotaa, rotusortoa tai fasismia. Sitä se ei tosiaankaan tee.

Valtteri Ervasti



Valtteri Ervasti, päätoimittaja

Kuten moni muukin täällä, asuin alkujaan Helsingin luonnonkauniissa maisemissa: siellä kävin 
koulunikin. Vuonna 1999 saavuin tänne Otaniemeen, Helsingin  naapuriin, ja tarkoitus oli valm-
istua fyysikoksi. Tarkoitus oli myös valmistua  nopeasti. Niistä ajoista on paljon muuttunut.

Tietyssä mielessä kuluneet vuodet eivät ole muuttaneet mitään. Vuodenajat vaihtuvat, 
haalaribileet seuraavat toisiaan, kurssinumerot muuttuvat suuremmiksi ja aika kuluu. Vähitellen 
vaihtuvat myös ihmiset kiltahuoneella, vanhoja ei enää näe ja uusia tulee tilalle. Kuljet 
päärakennuksen käytävän päästä päähän ja vastaantulijoista suurin osa on sinua vanhempia. Teet 
saman kahden vuoden kuluttua ja suurin osa on nuorempia. Kasvot vaihtuvat, mikään ei muutu. 
Niin se käy.

Paljon on mennyt hukkaan harmitellessa, kun ei ole saanut mitä on halunnut.  Parempi olisi vain 
olla haluamatta niitä asioita, joita ei voi saada.

Täksi vuodeksi olen saanut hoidettavakseni Kvantin päätoimittajan viran. Toivonkin, että 
pystymme yhdessä erinomaisen toimituksen kanssa julkaisemaan neljä lehteä tänä vuonna. Ehkä 
voimme dokumentoida osan täällä esiintyvistä kriiseistä, konflikteista, hybriksistä ja angsteista. 
Ikuistaa paperille pieniä avaruuksia ja avaruusolentoja, demoneja ja enkeleitä, eläimiä ja ihmisiä. 
Julkistaa tuotoksia ja jättää ne hyllyyn keräämään pölyä. 

Eeva-Riitta Havukainen, avustaja

nimi:  eevis
sposti:  eeva-riitta.havukainen@hut.fi
koti:  20 minuutin säännön kaupunki
maailma:  kaareva, epäsäännöllinen, 5-ulotteinen
katu-uskottavuus: ulkoinen, rengastettu
addiktiot:  Olen riippuvainen. Vaikka kuinka itselleni lupasin, en voinut lopettaa. Nyt 
  olen päättänyt edetä askel kerrallaan. Yritän ensin vierottautua jäniksistä, 
  muu piirtäminen ja kirjoittaminen on vielä ihan sallittua. Julkaiseminenkin.

  On ehkä ihan hyväkin kirjoittaa. Joku voisi pitää hulluna, jos sitä juttelisi 
  itsekseen (tietysti voisi hankkia hands freen niin vaikuttaisin kai ihan 
  normaalilta) mutta kynä ja paperi ovat aina valmiina auttamaan, kun jotain 
  pitää purkaa.

  On minulla toinenkin addiktio. Pari kertaa on oltu lakossa, mutta ei se ole 
  koskaan pitkään pitänyt. Ei tarvitse kuin vähän maistaa muistaakseen, miten 
  hyvää se on ja miten paljon sitä on kaivannut. Suklaalla voi tarvittaessa 
  vaikka korvata ihmissuhteet. Mieliala kohenee heti, kun vain saa palankin 
  suuhunsa.

muuta:  Ilkeistä huhuista huolimatta en ole koskaan yrittänyt ostaa viinipulloa 
  Smökissä.



Vain Ilta-Kvantissa!

KUN VIINA VIE
Pehmoeläimet kertovat avoimesti ongelmastaan

Kello on yhdeksän aamulla. Isät ja äidit ovat jo ehtineet työpaikoilleen, lapset koulun penkille. 
Kaikki eivät kuitenkaan ole aloittelemassa tervehenkisiä päivän rutiineja.
Eräässä Espoon lähiössä aamu alkaa aivan toisin. Isäntäväen poistuttua pehmoeläimet laahustavat 
keittiöön. Ovikello soi, naapurin Pingu (nimi muutettu) liittyy seuraan.
Pienen sivupöydän ääreen kerääntyy synkkä joukko. Pullot korkataan. “Paljon on elämää nähty,” 
aloittaa Heikki-Hummeri.

Kovin samanlaisilta kuulostavat pehmoeläinten elämäntarinat. Vuosia kestänyt väkivallan kierre ja 
hylkäämiskokemukset ovat saaneet ne yksinäisinä hetkinään turvautumaan miestä väkevämpään. 
Juomien huvetessa takaumat alkavat. Heikki kertoo: “Kymmenen vuotta se heitteli minua seinille. 
Sitten kyllästyi, ja äiti sulloi minut muovikassissa ylähyllylle muutaman muun kaverin kanssa.”
Pöpö-pupu jatkaa: “Minulla oli alussa helpompaa, kun sai välillä vähän hellyyttäkin. Yleensä 
halaukset tosin vetivät ilmat pihalle ja karvat tulivat ihan rasvaisiksi siitä suukottelusta. Siitä se 
vähitellen muuttui yhä väkivaltaisemmaksi, en edes muista, koska olen viimeksi saanut halauk-
sen.”
“Välillä vain pudotetaan jostakin, joskus taas lyödään ja potkitaan tai hakataan lattiaan.”
“Istutaan päällä,” Nappa-Nalle lisää katkerana. Hänen osaltaan pahoinpitely jatkuu jo toisessa 



sukupolvessa.
“Kyllä minä vielä lapset kestäisin,” Pingu keskeyttää, “mutta se koira saa minut jähmettymään 
kauhusta.”
Pingun esitellessä puremajälkiään muut muistelevat yhteistä ystävää Uppista, joka poistui 
joukosta muutama vuosi sitten.
“Se oli kamalaa. Mitä pahaa hän muka oli tehnyt sellaisen kohtalon ansaitakseen?”
“Pää taisi jäädä jäljelle, kaikki muu revittiin ympäri asuntoa.”
“Ei näitä juttuja selvin päin kestä.”

Pullojen tyhjentyessä on pakko kysyä itseltään, miksei yhteiskunta tee mitään auttaakseen näitä 
heikoimpia jäseniään? Missä ovat pehmoeläimille suunnitellut turvakodit?
“Joskus sitä kyllä miettii, olisiko helpompaa vain hypätä ikkunasta tuohon tielle. Eipähän ain-
akaan tarvitsisi katsella sitä tyytyväistä ilmettä, joka meidän Jussin naamalle leviää kun hän repii 
auki saumojani.”
“Äiti ompelee sitten kiinni. Ilman puudutusta.”

OPINTOMATERIAALIASIAT VIIMEIN 
KUNNOSSA TKK:LLA

Kolmannen vuosikurssin fyysikkoteekkari A.B. suorittaa kuluvana keväänä kursseja yhteensä 21 
opintoviikon edestä, eikä hänen lukujärjestyksessään yksikään luento tai harjoitus mene toisen 
päälle. Kiitos kuuluu korkeakoulun hyvälle suunnittelulle ja sille, että eri laboratoriot ovat
saumattomassa yhteydessä toisiinsa.

Oppimateriaalin saatavuus on niinikään Otaniemessä saavuttanut täydellisen tason. “En tiedä 
kumpaa kiittää enemmän”, toteaa A.B., “professoreita, jotka valitsevat oppimateriaaliksi helposti 
saatavilla olevia teoksia, vaiko kirjakauppaa, joka tuo kirjat myyntiin nopeasti ja pitää huolen, 
että niitä riittää kaikille.”

“Toisin on yliopistolla”, jatkaa A.B.: “Siellä ovat opiskelijat kuulemma joutuneet odottamaan 
opintomonisteita viikkokausia luentojen alkamisen jälkeenkin, ja kirjoja ei löydä mistään. Sääliksi 
käy, mutta tietäähän sen mitä siitä tulee kun humanistit yrittävät jotakin järjestää.” Kuten arvata 
saattaa, TKK:ssa on asiat organisoitu paremmin, mikä on kaikkien teekkarien onni.



PIMEITÄ BAAREJA TEEKKARIKYLÄSSÄ
Eikö kukaan välitä?

Sitkeät huhut kertovat, että teekkarikylässä olisi yksi tai useampia salakapakoita, joissa anni-
skellaan alkoholia ilman viranomaisten lupaa. Laittomasti. Toisin sanoen harjoitetaan rikollista 
toimintaa. Useat nimettöminä pysyttelelevät tahot vahvistavat nämä huhut tosiksi. 

Mutta jos yksittäinen kansalainen yrittää kysyä näiden paikkojen tarkkaa sijaintia, ei kukaan 
tiedä eikä muista mitään. Kapakat valitsevat itse asiakkaansa - vai pitäisikö sanoa uhrinsa? Kapa-
koiden sisäänheittäjät kiertelevät huomaamattomasti smökkibileissä etsien uusia hyväuskoisia 
hölmöjä, joita koukuttaa. Bileiden lähestyessä loppuaan he lähestyvät uhrejaan: kuinka moni 
yksinäinen fuksi kieltäytyy, kun viehättävä nuori nainen sanoo hemaisevimmalla äänellään, 
silmiään samalla räpyttäen: “Lähdetkö jatkoille?” Ja kun onneton on kerran saatu koukkuun, 
voitte arvata päästetäänkö hänestä enää irti.

Salakapakat vaikuttavat kasvottomilta. Tosiasiassa niiden takana on kuitenkin ihmisiä, teekka-
reita joilla on nimet ja osoitteet. Ja kuten kunnon kingejä, ei heitä vastaan uskalla kukaan 
todistaa. Kymmenien vuosien aikana salakapakkabisnestä on ollut junailemassa kymmeniä 
teekkareita. Pentti Karvonen tuomittiin vuosikausiksi kuritushuoneeseen laittomasta huu-
mausaineiden levittämisestä, mutta mitä tapahtui pimeää lestiä heittäneille teekkareille? He 
valmistuivat, pääsivät herrahissiin, yritysjohtoon, avainpaikoille ja nousu-uralle: yhteiskunta 
teki heistä niin sanottuja tukipilareitaan. Rehellisyys ei ole Suomenmaata kai koskaan perinyt.

Otaniemen salakapakoista on vaiettu jo useiden teekkarisukupolvien ajan. Voisi jo kuvitella ajan 
tulleen lopettaa tämä ilveily ja tuoda oikeuden eteen ne, jotka ovat koko tämän ajan pitäneet lakia 
pilkkanaan. Ei tarvita muuta kuin pieni vihje, muutama nimetön puhelinsoitto oikeille ihmisille 
ja, niin tahtoisi oikeamielinen uskoa, koko korttitalo saadaan kaatumaan.

Raportin käärmeestä Otaniemen paratiisissa pitäisi mennä suhteellisen helposti kaupaksi ainakin 
Hymy-, Apu-, Seura- ja 7 päivää -lehdille, Alibista ja Rikospostista puhumattakaan. Keskus-
rikospoliisi perustanee työryhmän selvittämään salaseurojen yhteyksiä itämafiaan ja motoris-
tijengeihin. Luvattoman oopiumiluolan luulisi kiinnostavan paloturvallisuusviranomaisia lähes 
yhtä paljon kuin poliisin huumerikosyksikköä. Julkinen sana tulee todennäköisesti vaatimaan 
salakapakan pyörittäjille ainakin kirkonkirousta, sotilasarvon menetystä sekä henkilökohtaisen 
omaisuuden takavarikkoa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu tulee tutkimaan erittäin perus-
teellisesti heidän mahdolliset yhteytensä al-Qaida -järjestöön.

Salakapakoita on siedetty Otaniemessä niin pitkään, että pakostakin herää kysymys, onko niiden 
hiljainen hyväksyntä ollut sittenkin aiheellista. On totta, että salakapakat ovat halki vuosikym-
menten tarjonneet  epävarmoille nuorille turvallisen paikan, jossa nämä ovat voineet tutussa 
seurassa puida ongelmiaan ja suoristaa psyykensä lommoja piilossa maailman murheilta. Salaka-
pakka voi parhaimmillaan luoda rikkinäisille ihmisille yhteenkuuluvuuden illuusion, ja illuusiot 
ovat joskus hyvin tärkeitä. Maailma voi monelle meistä olla lohduton ja pimeä epätoivon val-
takunta. Sen kanssa on kuitenkin vain opittava elämään. Tällaisia ihmisiä varten ovat salakapakat 
aina olleet olemassa.



  Mitä hittoa, Veijo W?

Marraskuussa 2001 pidettiin TKY:n edustajistovaalit, joissa valittiin jäsenet ylioppilaskunnan 
45-paikkaiseen edustajistoon. Kolme paikoista tuli Veijo W:lle. Mistä oikein on kyse?

TKY ja edustajisto?

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan, eli TKY:n, tehtävänä on “toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään”. Tätä 
tarkoitusta varten on olemassa koneisto, joka luo mahdollisuudet alayhdistysten ja kiltojen toimin-
nalle, pitää huolta teekkarikylästä, vastaa TKY:n suhteista ulkomaailmaan, järjestää Dipoli-bileitä 
jne. 

Omaisuutta TKY:lla on noin 50 miljoonan euron verran, lähinnä teekkarikylässä, Dipolissa ja 
sijoituksissa. 

TKY:n koneiston perusasetelma on vastaava kuin Arkadianmäellä: Ylin päätösvalta kuuluu 
vaaleilla valittavalle edustajistolle ja käytännön toiminnasta vastaa hallitus. TKY:n edustajis-
tovaalit käydään kahden vuoden välein, ja edustajisto valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan. 

Veijo W?

Veijo W on fyysikkokiltalaisia lähellä oleva edustajistoryhmä. Tällä hetkellä aktiivijäsenet ovat 
kaikki fyysikkokiltalaisia, mutta ryhmä on avoin myös muille.

Marraskuun vaaleissa Veijosta edustajistoon kaudelle 2002-2004 pääsivät Esa “Esa R.” Räikkönen, 
Timo “Java” Javanainen ja Mikko “Emppu” Rummukainen. Kolme ensimmäistä varajäsentä ovat 
Milla Karvonen, Silja Holopainen ja Sampo Strand.

Vaikka Veijo W:n edaattorit istuvat perinteisesti kokoussalissa (edestäpäin katsottuna) vasem-
massa laidassa, ei Veijo tunnusta mitään poliittista ideologiaa. Myöskään ryhmäkuria ei ole, 
vaan toiminta perustuu edustajien omiin itsenäisiin päätöksiin. Tämä ei tosin tarkoita sitä, etteikö 
ryhmä vetäisi yhtä köyttä ja keskustelisi asioista yhdessä. 

Veijon tämänhetkiset kolme edaattoripaikkaa on takavuosiin verrattuna vähän. Ryhmän jäseniä 
on ollut 90-luvulla useasti niin TKY:n hallituksessa kuin edustajiston puheenjohtajistossa. 

Nyt eletäänkin Veijo W:n suhteen murrosaikaa. Kaikki nykyiset edaattorit ovat ensikertalaisia 
edustajistossa. Veijon toiminnan pitkäjänteisyys katkesi, kun viime edustajistokaudella useat 
edaattorit valmistuivat eivätkä ole enää toiminnassa mukana. 

Toimintaa...

Veijon sisällä on järjestäydytty ja ryhdytty toimimaan. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin edaat-
tori Räikkönen ja sihteeriksi edaattori Javanainen. Edaattori Rummukainen edustaa ryhmää yleis-
valiokunnassa, joka valmistelee tulevia asioita. 

Uuden edustajiston kausi alkoi ennen joulua hallituksenmuodostajan ja edustajiston puheenjo-



htajan valinnalla. Hallituksenmuodostajaksi valittiin Aki Silvennoinen. Hänestä tuli odotetusti 
TKY:n hallituksen puheenjohtaja, kun edustajisto hyväksyi Silvennoisen hallitusesityksen.

Helmikuussa uudelle edustajistolle järjestettiin koulutuspäivä TKY:n asioista. Mielenkiintoisia 
asioita käytiin läpi mm. TKY:n taloudesta, Heinävaara -hankkeesta, tapaus TTEY:sta ja 
Otaniemen lisärakentamisesta.

Tämän kirjoittamisen aikoihin edustajisto valtuutti TKY:n hallituksen jatkoneuvoitteluihin 
SUL:n kanssa teekkarikylän käyttämisestä mahdollisesti vuoden 2005 MM-kisojen kisakylänä. 
Keväämmällä edustajistossa käsitellään mm. kerhojen, kiltojen ja yhdistysten mallisääntöjä. 

...meille kaikille!

Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille, eli kaikille meille 
opiskelijoille. Jos olet kiinnostunut käsiteltävistä asioista tai haluat nähdä miten sinun edustajasi 
kokouksissa käyttäytyy, tule rohkeasti kokouksiin mukaan. Tulevien kokouksien aika, paikka ja 
esityslista ilmoitetaan mm. nyysseissä.

Jos olet kiinnostunut TKY:n toiminnasta tai haluat muutoksia ylioppilaskunnan asioihin, voit 
myös tulla mukaan Veijo W:n toimintaan. Tarkoituksenamme on ryhmän kesken kokoontua kes-
kustelemaan tulevista asioista hyvissä ajoin ennen jokaista edustajiston kokousta. Ajankohdista 
ilmoitamme nyysseissä. Silloin sinulla on mahdollisuus kuulla tulevista asioista ja keskustella 
päätöksistä. Uudet ajatukset ovat aina tervetulleita!

Olet siis tervetullut mukaan. Lisätietoja suoraan edaattoreilta ja osoitteesta http://www.tky.hut.fi/
~veijow/. Laajempaa TKY-tietoutta ja mm. kevään aikataulu löytyy osoitteesta http://
www.tky.hut.fi/ seuraten linkkiä “esittely”. Halutessasi liitämme sinut Veijon sähköpostilistalle. 
Sitä seuraa nykyisten edaattorien lisäksi kokeneita kehäkettuja ja asioista muuten vaan kiinnostu-
neita. Kenties sinäkin? 

Veijo W:n puolesta, TJ. 

Mikko Rummukainen   Esa Räikkönen  Timo Javanainen
mikko.rummukainen@hut.fi   eraikkon@cc.hut.fi  tjavanai@cc.hut.fi



Kieliopin omnipotentia 
  
 
Kieliopin kauniin kun kerran 
loimme, päällemme langetimme 
vankilan, ja pelkoa Herran. 
Jos vain oikein pilkuttaisimme! 
 
Partitiivissäkin possessiivisuffiksi 
kieliopista sain jo tarpeeksi 
joten nyt minä kirjottaa 
miten huvittaa mahtaa. 
 
Näin tapaorjana minäsinähän 
pilkun viilasin, milloin mihinkin 
Nyt ne kaikki heittämähän 
ma riennän ikkunasta alas asfalttihin. 
 
Yhäti yrittää yksilö ylväs 
 - olekin hukkumati! 
kieliåpin kannatinpylväs 
näin påksahtaen katkeaapi. 

Kåtåmaamme åmpi suåmi, 
suåmi kallis kåtåmaa 
kun sarastaa huomi’ 
niin kalliota kuin kukkulaa. 
 
On enempi kuin omiksi 
sipulisopan tarpeiksi 
mausteina lisäämme 
kielioppitermit ahtamat sisäämme. 
 
Konjunktiot, konditionaalit 
keittoomme haalit! 
Partikkeli, partisiippi, parmesaani, partisaani 
kaikki lapan mahaani. 
 
En varmastikaan nälkään kuole 
mut ah, ja voi! Miten suolet 
rasituksen kestää nominaalimuotojen 
translatiivien, abessiivien ja sanojen muiden, 
outojen. 
 
Pronominit, indefiniitti- 
kavereineen. Nyt riitti! 
Hulluks’ tulen, sekoan 
Lie kaipaan vain lepoa. 

Parantolassa maatessain 
kärsimystä aina vain, 
kun numeraalit lukuisat 
mua kiusasivat. 
 
Olin ovela, ma karkasin 
pitkällepä kerkesin, 
kun taas vaani minua 
tuhatmäärin kieliopin pirua. 
 
Potentiaalein, imperatiivein 
hyökkäsivät; ma harakirin tein 
Läpi yön pirulaiset juhlivat 
mua sijamuodoissa taivuttivat. 
 
Vihdoin laskivat lopulliseen lepoon 
kauniiseen kukkaketoon 
hautasivat ruumiini kurjan 
sentään alle routarajan. 
 
Hautakiveeni kirjoitettiin 
“Hyvää matkat helvettiin” 
ja sitten vielä englanniks 
R.I.P - Rest In Piss 



Aivoverkkotm-infoa suoraan otsalohkoon silloin kun haluat, siten kun haluat.

Illan uutiskatsauksen sponsoroi RautaJättiHirviö Yhtymä - titaaninhohtoisia puolustujärjestelmiä 
huviksi ja hyödyksi. TotalAnnihilationMagazine rankkasi 50-metrisen ”Vahti” 
humanoidimallimme parhaimmaksi hinta/laatu suhteen omaavaksi ”Näyttävä mutta tehokas” 
luokan puolustus-ja tuhoamisjärjestelmäksi! 

Tilaa AutonomistenRautaJättiHirviöiden luettelomme tänään! 

Siviiliasiakkaat HUOM:

Lähdössä tähtienväliselle matkalle relativistisella nopeudella, ja mietit mitä tehdä kaikella 
sillä rahalla minkä sijoituksesi ovat poikineet palattuasi maahan? Mikset ostaisi omaa 
AutonomistaRautaJättiHirviötä!? Ennakkotilaajan etuna saat palattuasi matkaltasi vähintään 10% 
alennuksen uusimmasta mallistamme . Mitä aikaisemmin tilaat, sitä paremman hyödyn saat: 20 
vuotta = 10%, ja jokaisesta viidestätoista vuodesta sen jälkeen saat aina prosentin lisäedun, aina 
170 vuoteen asti!

Tänään uutisissa:

Jorma Ollilan hauta löydetty

Muinaisen pohjois-eurooppalaisen kulttuurin tutkijat Ibn-Al-Ashim ja Abdul Nam Kandar ilmoit-
tivat torstaina löytäneensä myöhäis pan-eurooppalaista aikakautta edustaneen merkittävän uskon-
nollisen ja poliittisen johtajan haudan elinkelvottomalta pohjoiskalotilta.

Radioaktiivinen Pohjoiskalotin alue, jota muinoin myös skandinaviaksi kutsuttiin, on ollut jo 
viimeiset viisisataa vuotta elinkelvottoman korkea-aktiivinen. Kuten tunnettua, ainoat alueella 
selviävät korkeammat elämänmuodot ovat jättimäiset godzilloiksi kutsutut suurleguaanit, ja näitten 
ravintoina toimivat kädettömät, jalattomat itiöinä leviävät surkuapinat. Kaivuupaikkaa näiltä 
viihdyttäviltä, mutta tuhoisilta olennoilta suojasivat RautaJättiHirviö yhtymän Atomikäyttöiset 
RautaJättiHirviöRobotit.Varsinaisen alueen tutkimisen ja kaivuutyön suorittivat autonomiset 
androidit Gospel ja Pelgos, jotka ohjasivat herkkään kaivuutyöhön erikoistuneita tekno-orgaani-
sia ”myyrä” robotteja. Tutkijat neuvottelivat Gospelin ja Pelgosin kanssa päivittäin, ja opastivat 
näitä minne kaivuutyö kannattaisi seuraavaksi siirtää. Löydettyään haudan myyrärobotit luikerte-
livat sinne sisään ja kuvantivat sen sisätilan, niin tutkijoitten hämmästeltäväksi Kairon yliopiston 
Hologrammi-saliin, kuin myös koko muun ihmiskunnan ihasteltavaksi Verkkoon.

Tohtori, hänen pyhyytensä Imaami Ibn-Al-Ashim kommentoi:”Vaati jonkin verran onnea että 
löysimme haudan näin äkkiä. Muinaiset, ilmeisesti Nokiaksi kutsutussa maassa eläneet ihmiset 
eivät halunneet jälkipolvien häpäisevän merkittävän johtajansa hautaa. Hautakompleksi louhittiin 
muinaiseen peruskallioon 500 metrin syvyyteen, ja kaikki pinnalle johtavat tunnelit oli sulatettu 
umpeen.Oli elämäni upein hetki kun myyrä a-987 pääsi suuren pitkän kaivautumisen jälkeen 
viimein murtautumaan iridiumpinnoitetun ulkopanssaroinnin läpi kaikkein pyhimpään. Haudan 
automaattiset puolustusjärjestelmät höyrystivät tuon pikkuraukan välittömästi röntgen-laserilla, 



olimme jo jonkin verran kiintyneet tuohon yksilöön ja olimme tietysti hieman pettyneitä tähän 
vastaiskuun. Emme halunneet vaurioittaa hautaa enempää kuin tarpeellista, joten käskimme seu-
raavan myyräyksikön vain vapauttaa nano-luotaimensa tutkimaan haudan sisuksia. Valitettavasti 
vallitseva säteilytaso oli kuitenkin niin voimakas etteivät nanoluotaimet pystyneet toimimaan 
kunnolla…” 

Abdul jatkaa:”Onnistuimme kuitenkin lopulta päihittämään sisääntulon lähistöä kansoittavat 
lukuisat turvalaitteet ja ovelat ansat. Pääsimme kuvantamisvaiheeseen. Havaitsimme jo ensise-
kunneilla että tämä oli todella huomattava löytö. Johtuen viime vuosituhannen lopulla vallineesta 
kiihtyvästä uusien tallennusformaattien tulosta markkinoille, vanhaa tietoa jäi muuttamatta nykyi-
seen kvanttikuplamuotoon uskomattomia määriä. Ajan kuluessa vanhat tallennuslaitteet hävisivät 
markkinoilta, emmekä ole pystyneet tähän päivään mennessä kunnolla rekonstruoimaan kaikkia 
tallennusteknologioita. Hautaan on laitettu lukuisia laitteita, ilmeisesti seuraksi suurelle johta-
jalle tuonpuoleiseen ettei tämän tarvitse kulkea yksin manan majoilla. Näitten joukossa on lukui-
sia luku-ja kirjoituslaitteita joita emme ole pystyneet toisintamaan resurssipulan takia. Nyt pys-
tymme viimein tutkimaan kaikki ne tiedostot joita olemme keränneet suur-Aleksandrian kirjas-
toon satojen vuosien ajan. Olen aina halunnut tietää miltä Brit-nii Spiörs nimisen jumalattaren 
koristamilla hopeakiekoilla on sisällään.”1

Hauta on varsinkin tuon ajan rakennelmaksi varsin massiivinen. Se koostuu kymmenistä, kalli-
oon louhituista, ansoitetuista ja salaovin varustetuista satoja metriä pitkistä käytävistä. Tutkijat 
eivät ole vielä onnistuneet paikallistamaan varsinaista sarkofagia jossa Ollilan palsamoitu ruumis 
viettää ikuista lepoaan. Legendat kuitenkin kertovat sen olevan grafiitinharmaa, noin kaksi 
metriä korkea pyöreämutoinen arkku, jonka oikeasta reunasta kohoaa tappimainen uloke. Sarko-
fagin etupinta on tiettävästi koristeltu kirjainmerkein kuvioiduin painikkein, ja yläosaa koristaa 
neonvihreän hohtoinen näyttö jossa vilkkuvat vuoroin kuvat symbolisista käsistä, ”Nokia” sanaa 
tarkoittava foneettisin merkein kirjoitettu teksti ja vuoroin Jorma Ollilan jumalalliset kasvonpiir-
teet. Epävarmemmat lähteet myös kertovat, että sopivalla tavalla ärsytettynä Sarkofagista lähtee 
varoittava, hulluksi tekevä piipittävä sävelmä jota muinaisissa teksteissä kutsutaan kammoten 
”säkkijärven polkaksi”.

Ibn-Al-Ashimin ja Abdul Nam Kandar, kuten iso osa Pohjois-Afrikan tasavallan väestöä ovat 
ortodoksi Krislamilaisia, ja heidän uskontonsa kieltää niin aivoimplantien käytön, kuin myös 
aivojen ulkoisen stimulaation kaikissa muissa paitsi äärimmäisissä hätätilanteissa. Niinpä tut-
kijat eivät voi käyttää Verkkotodellisuutta datan tutkimiseen vaan joutuvat tukeutumaan alkeel-
lisiin Hologrammi-saleihin, joita on kaikissa PAT:in yliopistoissa. Ibn-Al-Ashim sanoo, ettei 
hänen uskontonsa estä täysipainoista tieteellisen tutkimuksen harjoittamista. Aurinkokuntamme 
tiedeyhteisö on kuitenkin suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että vaikka perinteisin aivoin varustet-
tujen tutkijoitten työ kyllä täyttää tieteelliset kriteerit, ovat heidän tuloksensa yleensä korkein-
taan lievästi kiinnostavia. Tämä viimeisin hautalöytö on kuitenkin herättänyt poikkeuksellista 
kiinnostusta niin MaanMerien valtaneuvostossa, Marsin yliopistossa kuin myös Jupiterin Kier-
tolaisten Kommuunin taholta. Professori Trimidium Phalekantos Marsin yliopiston post-sosiono-
misen holonomisen psykoverkottumisen laitokselta kuitenkin kommentoi hetkellisesti kasvanutta 
tiedonsiirtomäärää Pohjois-Afrikan Tasavallan tieteellisestä verkosta seuraavasti: ”Androidithan 
siinä suurimman osan työstä tekivät. Jos olette tutkineet työtallenteita, voitte huomata että meidän 
kaikkien onneksi Gospel ja Pelgos eivät noudata tutkijoitten kömpelöitä ehdotuksia, vaan seu-
raavat suurimman osan ajasta omia johtopäätöksiään, kaiken lisäksi hyvällä menestyksellä.” 
Professori Phalekantos on kuuluisista lisäaivoistaan joita tämä on kasvattanut ympäri kehoaan. 



Viimeisimpänä tempauksenaan hän luopui myös sukupuolielimistään vielä yhden aivolohkon 
tähden. ”Kuka kaipaa seksiä kun voi pohtia samanaikaisesti ongelmia kymmeneltä eri tieteen osa-
alueelta, vetää kunnon kännit ja nauttia hallusinogeeneista”, hän kommentoi. Tiettävästi kolme 
Trimidium Phalekantoksen aivoista ovat anoneet turvapaikkaa ruumiistaan eri puolilta aurinko-
kuntaan vedoten epäinhimilliseen työn määrään. 

Kysyimme vanhimmalta ikuisen elämän saavuttaneelta henkilöltä, multi-triljonääriltä ja Micro-
Fortressin (muinainen Maan Kuu) hallitsijalta, Bill Gatesilta, jonka aivot ovat tiettävästi edelleen 
hyvissä sielun, joskaan eivät ruumiin voimissa kyberneettisessä säilössä jossakin tämän tekno-
orgaanisen kauhulinnoituksen uumenissa, miten hän suhtautui aikalaisensa maallisten jäämistöjen 
säilytyspaikan löytämiseen. Herra Gates käytti hämmästyttävät kolmekymmentä millisekuntia 
aivojensa ulkoisten muistipankkien tutkimiseen, ja totesi seuraavaa:”I am Gatestelligence of the 
Microform. Life as you know it, is over. Prepare to be assimilated to our common consciusness.” 
Eksentrisen oligarkin viesti oli siis sama jota hän/se on toistanut jo kahdensadan vuoden ajan. 
Yksikään elävä ihminen ei ole poistunut MicroFortressin uumenista tänä aikana. Metallinhohtoi-
sesta taivaankappaleesta ei ole myöskään saatu edellisen lisäksi muita viestejä kuin taloudellisen 
datan siirtoa. Siispä ei ole varmaa tietoa ovatko herra Gatesin aivot todella edelleen tämän 
tajunnan keskus vai onko hän kenties jo siirtänyt tajuntansa Microformiksi kutsuttuun orgaani-
seen supertietokoneeseen jonka huhutaan täyttävän suurimman osan entisen Kuun sisuksista. 
Kuten tunnettua, viimeisenä suurista patentoinneistaan ennen Kuuhun linnottautumistaan ja talo-
udelliseksi tapahtumahorisontiksi ryhtymistään, nykyiseksi MicroFortressiksi nimensä muuttanut 
Microsoft onnistui patentoimaan nollan ja ykkösen lisäksi myös fotonin, ja näin kerää kaikesta 
tajunnallisesta toiminnasta lisenssimaksuja tälläkin hetkellä.
 
Loppuhuomautuksia:

1: Tekno-orgaaninen kiihkokristillisten teknomilitanttien luoma pisaratartuntana tietokoneisiin 
levinnyt Abulafia-virus tuhosi järjestelmällisesti suurimman osan yleisimpiin tiedostomuotoihin 
tallennetusta aineistosta joka sisälsi viihdettä tai pornografiaa vuonna 2032.



Jorgumurtian tarinoita, osa III

Neldrumin mandala

 
Ajattelin kertoa teille tarinan, taas uuden, vaikka olette epäilemättä Jorgumurtian tarinoiden 
ensimmäisen ja toisen osan jo unohtaneet. Niflgrudrin tornissa, Niflgröbrin maassa, mustan kivi-
tornin ylimpään kerrokseen nilkastani kahlehdittuna, Suuri Kirja ja mustepullo edessäni, minulla 
on ikuisuus aikaa kirjoittaa teille tarinoita (jotka saattavat olla totta tai sitten ei riippuen kullois-
estakin mielentilastani, älkää olko idiootteja ja uskoko kaikkea mitä teille syötän), jotka samalla 
möyhentävät Jorgumurtian psykoatmosfääriä mieleisekseni kunhan pääsevät lukijoidensa mielet 
myrkyttämään. Tai sitten voin vain istua murjottaa ikkunani ääressä, katsella horisontteihin asti 
ulottuvaa liekkimerta, joka silloin tällöin räiskähtää jostain päin raivokkaana tulivuorenpurkauk-
sena tai tanssii levottomana, muuttaa kenties väriään hehkuvan violetista myrkynvihreäksi tai ver-
enpunaiseksi Sermandrisin kulloisestakin mielentilasta riippuen. Ei sikäli että demonit koskaan 
iloiseksi heittäytyisivät mutta Sermandris voi olla vaikkapa katkeralla tavalla raivoisa tai kierolla 
tavalla raivoisa tai iloisella tavalla raivoisa tai, parhaimillaan, suorastaan ekstaattisen raivoisa, 
jolloin hän järjestää Niflgröbrin taivaalle varsinaisen ilotulituksen. Mitään mielenkiintoista siellä 
ulkona harvoin tapahtuu, yleensä tekee mieli vain katsella ulos ja upottaa murheeni liekkien lie-
huntaan. Niitä ihailee täydellisessä syvässä rauhassa kuin nuotiota tai takkatulta, vaikka nämä 
ovatkin Niflgröbrin liekit, vaikka olenkin viettänyt täällä vasta muutaman kuukauden, Niflgrudrin 
torni alkaa jo olla se ainoa kotini. Ulkona harvoin näkee ketään, joskus lohikäärme Jorgumurtian 
puolelta Tasoa liihottaa taivaallamme kuin mahtava violetti lepakko. Vain Dilmëa vierailee joskus. 
Hänet tekisikin mieli tappaa ellei häntä olisi jo useaan kertaan tapettu. Nykyään vain keskuste-
lemme pieniä tuokioita, rauhallisesti tyrmäni kivilattialla istuen, ja tiedän että kaikki tunteet 
välillämme eivät ole vielä sammuneet, menneisyys on välillämme niin kuin ilmaa terävöittävä 
rikinkatku muttei häiriöksi asti. Anteeksi hyvä lukija, minusta on vanhalla iälläni tullut höpöttäjä 
niin kuin mestari Ruffenstahl oli aikoinaan, jos jatkan tätä aloitusjorinaani en ikinä pääse itse 
tarinaan, ne teistä jotka ovat kronikkani aiemmat osat jo lukeneet ovat varmasti tässä vaiheessa 
jo aivan pihalla, ne jotka eivät ole lienevät yhtä pihalla, mutta minullehan sillä ei ole helvetin 
vertaa väliä. Voisin saman tien lopettaa kirjoittamisen tähän, jospa istahtaisin ikkunani äärelle 
liekkimerta katselemaan ja odottaisin harmaan partani kasvua usean sadan vuoden ajan, josko se 
kasvaisi ikkunasta ulos liekkimereen asti niin että syttyisi tuleen ja ehkä Niflgröbrin leiska minut 
veisi kun ei viikatemies muuten korjaa.

Kaikki mahdolliset aloitukset tarinalleni lienevät yhtä huonoja, joten saman tien voin aloittaa 
kuvailemalla qwemaa. Miksi? Siksi että minä helvetti soikoon haluan aloittaa vaikkapa tästä, 
vaikkei se liity itse tarinaani mitenkään. Äläkä hämmenny siitä että aikamuoto pysyy preesensinä 
vaikka nyt kuvaan menneisyyttäni, se on minun tapani kertoa tämä tarina ja jos et siitä tykkää niin 
käännä sivua.

Silmäni räpyttävät itsensä auki hiljalleen hajanaiseen maailmaani jossa suurehko ötökkä astelee 
käsivarttani eteenpäin kymmenellä raajallaan kutittaen kuin Dilmëan sormet viimeisenä muis-
tona äskeisestä unestani, en muista siitä muuta kuin tuon kosketuksen ja kuinka hän sen jälkeen 
kääntyi pois. Dilmëa. Pimeydessä räpyttelen silmiäni ja koetan muistaa silkkistä untani joka 
tuskin merkitsee enempää kuin tämä jossain etäällä aivoistani sijaitseva helvetin qwema, joka 
tepastelee hihallani huolettomasti kuin tanssiaisiin matkaava keikari ruhtinas Murgensvåndtin 



palatsin käytävillä. Vielä muutama viikko aiemmin olisin vain äkkiä näpäyttänyt tiehensä tuon 
vaaleanpunaisen hämähäkintapaisen (sellainen on siis Jorgumurtian korpiqwema, jos ette aiem-
min tienneet), mutta tuolla hetkellä kykenen tuskin tekemään mitään, välittämään mistään. En 
tiedä miksi edes palaan noihin viikkoihin, niistä kirjoittaminen tekee vain kipeää, ehkä saastut-
taa mieltäni enemmän kuin puhdistaa, ehkä kirjoittaminen on vain masokistinen harrastus mutta 
olkoon. Mitä muutakaan on elämä paitsi taival alas Niflgröbrin lieskoihin? Mutta ei se päämäärä 
vaan se matka...

Suljen silmäni qwemalta ja minut vieläkin valtaa musta muisto hetkestä (tämä on takauma takau-
massa, jos takaumat häiritsevät niin käännä koko tarinan ohi saman tien, ehken halua sinun 
edes lukevan tätä), jolloin seisoin mestari Ruffenstahlin putiikin raunioilla sateen liiskatessa vaat-
teeni selkääni, katulyhdyt kiilsivät märistä murikoista, hopean häivähdyksiä siitä, joka raunioissa 
liikkui, joka katosi sinne mistä tulikin ja vei suurimman osan nielaisemastaan puodista mukanaan. 
Hetki jolloin noukin kultaisen, ehjän taskukellon kivirykelmän keskeltä mukaani.

Tilanne ei tunteelle tilaa antanut. Mestari Ruffenstahl oli ollut elämäni tärkein henkilö niin 
pitkään, hänen kellopuotinsa hajanaisen elämäni ainoa kiinnekohta, että tuho tuskin tuntui edes 
tapahtuneen, siitä jäi vain jonkinlainen aukko ammottamaan mieleeni ja elämääni sinne paikalle 
jossa hän oli ollut. Ruffenstahlista yritin kerätä mieleeni kaikki repaleiset muistoni, toisinaan näin 
kaiken vain pahoinvointini synkeänsamean linssin läpi ja toisinaan aivan arkiset hetket tuntuivat 
niin kultaisilta etten olisi voinut tajuta mitä menetin. Usean päivän ajan vain pakenin Gunjafetan 
mukana Sörvau-joen vartta ylävirtaan ja tunsin oloni poissaolevaksi, epätodelliseksi, matkasin, 
kannoin tarvikkeitani, söin, nukuin, juttelin jotain pientä, merkityksetöntä, mutta jotenkin kaikki 
ei ollut kunnossa päässäni. Vähitellen en oikein jaksanut enää, puhuin yhä vähemmän, en 
huomioinut ulkopuolista maailmaani ja upposin syvemmälle siihen kiinteään mustaan alueeseen 
sisälläni, siihen joka nieli kaiken, surun ja ilon, elämän ja elämänhalun. Se elämä joka minussa 
paloi paloi mustalla liekillä, silloin kun murruin itkin yöllä kun muut eivät nähneet tai kuulleet, 
kyyneleet vain valuivat omana hiljaisena virtanaan kunnes päivä ja yö sulautuivat yhdeksi 
väsyttäväksi säröääneksi ja itse ajasta tuli tahmeanmustaa niin ettei syömisellä tai elämisellä tai 
jaksamisella ollut enää väliä. Ruumis reagoi mielentilaani sairastumalla kuumeeseen, jotenkin 
unissakävellen jaksoin Neldrumin saarelle asti.

Kuumeeseen eivät ole vielä Gunjafetan epäilyttävät yrtitkään tepsineet, kuume on peittoni Nel-
drumin luostarin vierasmajassa, jossa lapset ja vanhukset, tilalliset ja maaorjat, aateliset ja 
kerjäläiset, sairaat ja terveet nukkuvat sikin sokin kivilattialla ja odottavat matkaa minne tahansa 
pois. Kuume kuljettaa minut pois huoneen näyistä, hajuista, kuorsauksista, unissapuhujien sanari-
hmoista, kuume liuottaa tajunnan ja kivun, tuo muistot kuin tunkkaisen ilman jota hengitän.

Samana päivänä kuin Ruffenstahl kuoli, 33. routakuuta 1204, herätti Tuomiopäivän Veljeskunta 
ammoisen Pimeyden joka nousi ylle Mödin, Jorgumurtian ruhtinaskunnan pääkaupungin, siv-
istyksen helmen, rappion tyyssijan, ikuisten ihmeiden keskuksen. Kellon lyödessä keskiyötä 
iski kolmannellatoista kumauksella salama taivaalta niin kuin Tuomiopäivän ennustuksissa on 
ennustettu ja löi säpäleiksi Mödin katedraalin suuren tornikellon. Vielä samana yönä julisti kiero 
marsalkka Huumerstammr poikkeustilan, mestautti dementin ruhtinaamme ja julistautui Jorgu-
murtian hallitsijaksi, Tuomiopäivän Veljeskunnan tukemana, mutta siitä kuulin vasta täällä luos-
tarissa. Mutta sinä yönä näin kuinka suuri osa kokonaisen kaupungin asukkaista lähti keskellä 
yötä liikkeelle hevosvaunuilla, rahtialuksilla ja jalkaisin kohti Görbårdian rajaa tai Sörvau-jokea 
yläjuoksuun. Kuljin läpi yön ideologi Gunjafetan perässä vaikka en koko äijää tuolloin kovasti 



arvostanut, hän tuntui tietävän minne oli menossa kun minä en niinkään välittänyt. Tosin vael-
simme sinne minne muutkin. Yllämme levittäytyi Pimeys.

 **************************************************************

Tarinan jatko löytyy osoitteesta www.hut.fi/~tsalomaa/neldrum.html

O
LY

M
PO

S
TE

EK
KA

RI
SP

EK
SI
 2

00
2 EL

I J
UM

AL
AI

N
EN

 K
O

M
ED

IA

23
-2

4.
 3

. K
LO

 1
7.

00
 LO

UH
I-S

AL
I, T

AP
IO

LA

   
21

-2
2.

 4
. K

LO
 1

9.
00

 S
AV

O
Y-T

EA
TT

ER
I, H

EL
SI

N
KI

   
   

LIS
ÄT

IET
O

JA
 H

TT
P:/

/S
PE

KS
I.T

KY
.H

UT
.FI

   
   

   
LIP

UT
 1

0 
 P

ÄÄ
RA

KE
N

N
UK

SE
N
 A

UL
AS

TA
 JA

 SP
EK

SI
LÄ

IS
ILT

Ä



   Muurahaisten planeetta

Etäisessä galaksissa on eräs planeetta, joka muistuttaa paljon omaamme. Löysin sen tässä yhtenä 
viikonloppuna katsellessani taivaalle vanhalla, uskotulla kaukoputkellani. Se ei ollut kovin kau-
kana auringostaan, ja lisäksi se näytti olevan kaasupallon sijasta kiinteä, ja tuuminkin, että 
siellähän voisi vaikka olla elämää. Otin yhteyttä erääseen tuttuuni tähtitieteen laitoksella, ja hän 
kertoi minulle uskomattomia asioita.

Tämä syrjäinen planeetta on karu ja oloiltaan elämälle vihamielinen. Napaseudut ovat jäätyneet 
ikuiseen talveen ja routaan, ja lähempänä päiväntasaajaa myrkylliset meret vellovat myrskyjen 
kourissa yhä uudestaan vasten kallioisia rannikoita. Planeetalla ei menesty, eikä tule todella 
pitkään aikaan menestymäänkään mikään ruohoa kehittyneempi elämänmuoto. Aina ei kuiten-
kaan ole ollut näin.

Oli nimittäin aika, jolloin siellä vallitsi sivistys, jonka kehittivät meidän maailmamme muura-
haisia muistuttavat olennot, noin metrin mittaiset kuusijalkaiset ahertajat. Nämä muurahaiseläjät 
kehittivät itselleen tieteen ja taiteen sekä rakensivat planeettansa täyteen kaupunkeja, teitä ja 
kaiken maailman rakennelmia.

Muurahaisten historia on yksi kaikkien aikojen eriskummallisimmista. He tarvitsivat vain noin 10 
000 vuotta kehittyäkseen kivikaudesta lähes interstellaariselle tasolle, ja yhtäkkiä kaikki romahti. 
Mikään asteroidi, epidemia tai tulivuorenpurkaus ei tuhonnut heidän tulevaisuuttaan: he tuhosivat 
sen itse.

Älykkäät ja sopeutuvaiset muurahaiset levittäytyivät planeetan joka kolkkaan ja menestyivät. 
Teknologian kehitys oli aluksi hidasta, mutta kun se aikanaan pääsi vauhtiin, ei mikään sitä enää 
voinut pysäyttää. Pitkän pysähtyneisyyden kauden jälkeen tehdyt uudistukset lähettivät lopulta 
muurahaisten lukumäärän, materiaalisen kulutuksen sekä ympäristön kuormituksen voimakkaa-
seen kasvuun.

Hyvin lyhyessä ajassa muurahaiset siirsivät merkittäviä määriä hiiltä maankuoresta ilmakehään 
järkyttäen samalla olennaisesti planeetan lämpötasapainoa: hiilen pitoisuus ilmakehässä enemmän 
kuin nelinkertaistui runsaassa sadassa vuodessa. Lämpöä ei päässyt enää poistumaan ilmakehästä, 
ja ilmasto alkoi lämmetä rajusti ja hallitsemattomasti. Samaan aikaan muurahaiset raivasivat 
suuren osan planeetan metsistä viljelymaan tieltä tuottaakseen ravintoa alati kasvaville joukoil-
leen, heikentäen ratkaisevasti ekosysteemin kykyä vastata ilmakehän muutoksiin. Muurahaiset 
tiesivät kaiken aikaa, että planeetan luonnonvarat olivat rajalliset, mutta heitä ei kiinnostanut 
oman elinympäristönsä pelastaminen. He kun olivat jo tottuneet ylelliseen elintasoon ja pitivät 
tuhlaamista jumalalta saamanaan oikeutena.

Ilmaston lämmetessä suuri osa planeetan pinnasta aavikoitui, viljelyalueet kuivuivat, kasvillisuus 
kuoli ja väkivaltaiset hirmumyrskyt pyyhkivät yli suojattoman maan jättäen jälkeensä suunna-
tonta hävitystä. Jäätiköiden sulaminen sai meren pinnan nousemaan, jolloin miljardit jäivät kodit-
tomiksi. Seurauksena oli levottomuuksia ja vakavia poliittisia konflikteja, kun kuningaskunnat 
joutuivat taistelemaan viimeisistä elinkelpoisista alueista.

Muurahaisten aivan viimeisistä vaiheista on tietoa löydetty varsin vähän, mikä viittaa kaoottisiin 



ja epävakaisiin oloihin. On epäselvää, miksi koko heidän sivilisaationsa hävisi: hävittivätkö luon-
nonkatastrofit väestön täysin, vai käänsivätkö muurahaiset itse, hädän ja kiistojen keskellä, lopulta 
kaikkein tuhoisimmat aseensa toisiaan kohti? Todennäköisin vaihtoehto on näiden yhdistelmä: 
suurin osa heistä lienee kuollut viimeisten aikojen sodissa, ja henkiinjäänyt, harvalukuinen joukko 
joutui tämän jälkeen kokemaan hitaan ja lohduttoman lopun saasteessa ja infernaalisissa luonnon-
oloissa vailla kykyä ja voimaa selvitä niistä. Samalla planeetalta katosivat elämän edellytykset 
miljooniksi vuosiksi.

Muurahaiset eivät tahtoneet nähdä lähestyvää tuhoa, sillä paitsi että he olivat kunnianhimoisia ja 
ahneita, niin heiltä puuttui itsesuojeluvaisto. He olivat valmiit uhraamaan mitä vain omien usko-
mustensa alttarille, mutta yksinkertaiseen, analyyttiseen visioon oman toiminnan väistämättömistä 
seurauksista he eivät kuollakseenkaan halunneet uskoa. Muurahaisten tapauksessa korkea sivistys 
ja äärimmäinen lyhytnäköisyys kulkivat käsi kädessä - katkeraan loppuun asti. Yhtäaikaa he olivat 
sekä älykkäitä että käsittämättömän tyhmiä. Heidän sopeutuvaisuutensa paljastui lopulta har-
haksi: he pystyivät kyllä elämään monenlaisissa olosuhteisissa, asuttaen niin aavikot, sademetsät 
kuin tundrankin, mutta omien asenteiden muuttaminen oli vain kerta kaikkiaan mahdotonta.

Minua ihmetyttävät nämä muurahaiset. Mikseivät he voineet olla järkeviä ja toimia oikein edes 
yhdessä ainoassa asiassa? Miksei heitä yhtään kiinnostanut oma tulevaisuutensa? Eivätkö he voi-
neet antaa valtaa kaikkein viisaimmille, sen sijaan että antoivat sen luisua kaikkein ahneimmille?

Eipä ollut ressukoilla moista tuuria!

Valtteri Ervasti 2002
helmikuu, loppu



 Puheenjohtajan ruokapalsta: asennekasvatusta ruokailuun

Hyvän kotiruoan tekemisen pitäisi kuulua joka teekkarin perustaitoihin. Alati pitenevät opiskelijaruokaloi-
den aukioloajat ja lisääntyvä einesten käyttö uhkaavasti heikentävät kokkausintoa. Sen takia käymme läpi 
joitain perusastioita perus opiskelijaruoasta, aloitamme jauhelihakastikkeesta.

Ainekset (yhdelle):
1 kg jauhelihaa
4 sipulia
2 tlk valkoisia papuja  tai
2 prk ananaspaloja tai
2 prk  sieniä
 voita
 jauhoja
Mausteet:
Chili-tomaattikastike, soijakastike, cayennepippuri, mustapippuri, valkopippuri, chilipippuri, valkosipuli, 
paprika, suola, yrttejä…

Kastikkeen tekeminen aloitetaan paahtamalla jauheliha pannulla. Samalla sekaan lisätään sipuli ja valkosip-
uli. Yleisen virheen välttämiseksi ruokaan ei tule laittaa suuria määriä halpaa ja mautonta lisuketta,
sipulia, vaan se korvataan myöhemmin muilla aineilla. Valkosipulia saa laittaa oman maun mukaan.

Lihan ja sipuleiden käsittelyn jälkeen ruskistetaan jauhoja kastikkeen suurustamiseksi. Joidenkin käsitysten 
mukaan kastike suurustetaan tomaattipyreellä tai siihen lisätään huomattavia määriä ketsuppia. Oman ident-
iteetin säilyttämistä ei voi korostaa tarpeeksi, ja siksi tuleekin välttää amerikkalaismaista tomaatin käyttöä 
ruoissa. Lihan ja suuruksen sekaan lisätään vesi ja aloitetaan valmistuksen tärkein vaihe, maustaminen. Riip-
puen millainen on fiilis, kastikkeeseen lisätään valkoisia papuja, ananaspaloja tai sieniä. Näiden tarkoitus on 
sekä tuoda makua että lisätä syömisen määrää sipulin lailla. Mausteiden käytössä voidaan ottaa lisukkeen 
laatu huomioon. Tärkeimmät mausteet ovat chilikastike ja soijakastike. Jo muinaiset kiinalaiset tiesivät soijan 
sopivan jokaiseen ruokaan ja sitä tuleekin käyttää runsaasti. Usein käytetään myös muita mausteita eikä 
teekkari halua poiketa massasta - lisätään kaikkea mitä maustekaapista löytyy. Erityisesti cayennepippurin 
runsas käyttö antaa hyvän säväyksen kastikkeeseen.

Mausteita on lisätty tarpeeksi, kun ruoka on tulista. Tulinen ruoka tuntuu suussa hyvältä, pidentää ruoan 
säilyvyyttä sekä ehkä tärkeimpänä peittää mahdollisesti pilaantuneiden ainesten maun. Kaikkea ne lämpimässä 
ilmanalassa asuneet kansat ovatkin ajatelleet! Kun kastike on valmis siirrytään nauttimaan siitä vaikka spage-
tin kanssa. Vaikka italialaiset keittävät spagettinsa hampaisiin, suomalaisille sopii yleensä paremmin kattilasta 
tarjoiltava ylikypsä spagetti. Kyytipojaksi ruokaan kuin ruokaan sopii olut, alkoholitonta vaihtoehtoa kaivat-
taessa valitaan luonnollisesti appelsiinimehu.

- Fyysikoiden ruokailutottumuksista huolestunut

       Emppu Rummukainen
       040-566 2623
       mikko.rummukainen@hut.fi



Kvantin sovelletun kemian tutkimusosasto 
esittää:

Viiden pisteen vihje ja miten se 
tehdään

Syntyhistoria

Viiden pisteen vihje on herkullinen alkoholi-
juoma, jonka juuret voidaan jäljittää aikojen 
taakse, eli viime vuoden elokuuhun. Dublinin
ICPS:ään lähtijät olivat suunnitelleet sopivaa 
esiteltävää National Partyyn, jossa eri maan 
edustajat esittelevät maansa erikoisuuksia.
Suomesta on perintesesti viety paikalle salmi-
akkekarkkeja ja -kossua. Suunnittelukokouk-
sessa ehdotettiin puhtaan salmiakkijauhon
tarjoamista.

Muutamaa päivää myöhemmin 
salmiakkijauhopönikkä oli hankittuna.
Ostopäivä osui, kenties satunnaisesti, kenties 
johdatuksen voimasta, baarifestareiden päälle. 
Festarikierroksen kuluessa joku (jonka nimen 
virallinen historiankirjoitus on unohtanut) meni 
sanomaan sittemmin jo legendaarisiksi muut-
tuneet sanat: “Hei,
ammoniumkloridistahan voisi tehdä väritöntä 

salmiakkikossua.”

Tämä lause pysäytti kaikki sen kuulleet. 
Läsnäolleet ymmärsivät saapuneensa suuren 
viisauden äärelle. Heti jatkoille päästyämme
tuotetta valmistettiin ja todettiin mainioksi. 
Juoman nimi keksittiin kun rupesimme 
spekuloimaan ihmisten reaktioita maistettuaan 
tuotetta: “Mitä ihmettä tämä on?”, “Niin, 
mitähän se mahtaa olla, viiden pisteen
vihje ...”

Väritöntä salmiakkikossua on tiettävästi tehty 
jo 90-luvun alussa, mutta kyseessä ovat olleet 
yksittäisten henkilöiden kokeilut. Lisäksi
lopputulokset ovat olleet laadultaan ala-arvoi-
sia räpellyksiä, jotka eivät kestä vertailua Aidon 
ja Oikean Viiden pisteen vihjeen kanssa. Siksi 
nämä menneisyyden viritykset ovat painuneet 
ansaitusti unholaan.

Tarvikkeet ja valmistus

Viiden pisteen vihjeen valmistamiseen tarvi-
taan seuraavat tarvikkeet:

- litran pullo Koskenkorvaa
- ammoniumkloridia 8 teelusikallista



- sokeria 4 desiä
- suppilo
- lusikka, desimitta
- jesseä (suppilon valmistamiseen)

Tarvikkeisto näkyy viereisessä kuvassa. Kossun 
kannattaa olla lämmintä, jotta kuiva-aineet 
liukenevat paremmin. Resepti on
mitoitettu litralle kossua, puolen litran pulloa 
varten ainemäärät jaetaan kahdella.

Ensin kossupullosta poistetaan noin kaksi desia 
kossua, jotta muut ainesosat mahtuvat pulloon. 
Tämän jälkeen laitetaan suppilo pullon suuhun 
ja kaadetaan pulloon sokeria ja ammoniumk-
loridia. Älä laita kaikkea kerralla, vaan esim. 
puolet määrästä ensin. Tämän jälkeen pulloa 
ravistetaan kunnes kuiva-aineet ovat liuenneet 
nesteeseen.

Tämän jälkeen tulee hienosäätöosuus. Lisää 
pulloon raaka-aineita vähän kerrallaan, 
esimerkiksi desi sokeria ja yksi lusikallinen
ammoniumkloridia, sekoita ja maista. Toista 
tätä kunnes tuotteen maku on sopiva. Kuiva-
aineiden määrällä voidaan maku hienosäätää 
hyvin tarkasti optimaaliseksi.

Tuote on valmista nautittavaksi sellaisenaan, 
mutta sen maku paranee kylmässä.

Vinkkejä ja vihjeitä

Ammoniumkloridia voi ostaa apteekista. Sitä 
on saatavilla kahta eri puhtausastetta. Osta 
ehdottomasti puhtaampaa versiota, eli yli
98-prosenttisen puhdasta. Epäpuhdas ammoni-
umkloridi ei sovellu elintarvikkeeksi.

Ammoniumkloridia ei houkutuksesta huoli-
matta kannata vetää nenään.
Tuloksena on vain kirvelyä.

Ammoniumkloridin LD50-annos on 50 gram-
maa, eli aika paljon. Sitä voi syödä suoraan 
purkista, kunhan ei ihan älyttömästi hotki. Eri-
tyisen hauskaa tämä on julkisilla paikoilla. 
Muista pitää purkkia siten, että haitallista-

merkki näkyy mahdollisimman hyvin.

Myös viiden pisteen vihjeen valmistaminen 
kannattaa tehdä mahdollisimman julkisilla 
paikoilla. Ihmisten ilmeitä on hauska
seurata ja osa tulee ihmetellen kysymään mitä 
hittoa te oikein teette. Hyväksi havaittuja paik-
koja ovat mm. Kiljava fuksien tulopäivänä, M/S 
Cinderellan käytävät (GOOM 2002) sekä Irlan-
tilaisen yliopiston majoitusalueen sisäpiha.

Juomasta voi käyttää nimeä Viiden pisteen vihje 
vain jos se on tehty Koskenkorvaan tai Finlan-
dia-vodkaan. Muihin laadukkaisiin viinoihin, 
esimerkiksi Pohjan Poikaan tai Pöykkyyn, 
tehtynä juoman nimi on kolmen
pisteen vihje. Jos se tehdään halvimpaan mah-
dolliseen kaupasta löytyvään vodkaan, tulee 
nimeksi yhden pisteen vihje.

Kun kaadat sokerin pulloon, se muodostaa 
pohjalle jopa yli kolmen sentin sakkaker-
roksen pullon pohjalle. Tämä on täysin nor-
maalia, sokeri liukenee kun pulloa ravistelee 
riittävästi.

Viiden pisteen vihje on petollisen hyvää. Liial-
linen käyttö saattaa aiheuttaa tötöilyä, huonoja 
päätöksiä ja muita erheitä. Kvantti ja artikkelin 
kirjoittaja eivät ole vastuussa näistä tai muista 
huonoista seurauksista. 



Tämän vuoden raatilaiset, nuo fyysikkokillan takapirut ja keulakuvat, ovat jo ehtineet hoitaa 
virkojaan hyvän tovin. Tänään he esittelevät itsensä.

Mikko “Emppu” Rummukainen
Puheenjohtaja

Emppu onnistui marraskuussa ujuttamaan itsensä kali-
fiksi kalifin paikalle. Kun viime vuoden opintovastaa-
vana hän ei onnistunut vastaamaan raadin opinnoista, 
kokeilee hän tänä vuonna onneaan toisissa tehtävissä.
Neljän viimeisen vuoden aikana Emppu on muuttunut, 
isohenkilöään lainaten, kiltistä “valmistuu reilussa kol-
messa vuodessa” fyysikkofuksista todelliseksi hörhöksi. 
Kaikkea on pitänyt ja pitää kokeilla. Silti aika 
Otaniemessä alkaa vuoden päästä olla täynnä. Joissain 
piireissä Emppu tunnetaan edustavuudestaan ja arvoval-

lastaan. Frakin kanssa voi aina käyttää lyhyttä, punaista toppatakkia ja kauniin kirjavia hansikkaita 
eikä sitsipukeutuminenkaan poikkea linjasta. Arvovalta kuulemma katosi täysin kiltalehden toi-
mittajan nakittaessa puheenjohtajaa. 
Toisaalta tämä voi olla pelottava osoitus toimittajien alati kasvavasta vallasta.

Kaisa Hytönen
Fuksikapteeni

Kapteeni Haddock esittäytyy

Olen ensi vuoden fuksien kauhu ja pahin painajainen. 
Nykyiset fuksit ovat  tämän tajunneet ja säälittelevät 
seuraajiaan. Siljan fuksikaarti onkin  osoittanut 
poikkeuksellista havainnointikykyä. Toivottavasti minun 
fuksini  eivät ole yhtä nokkelia. Olisi suotavaa että he 
havaitsevat puutteellisen katu-uskottavuuteni mahdolli-
simman myöhäisessä vaiheessa, niin että auktoriteettini 
riittää syksyn ensimmäisten viikkojen ajan fuksien dik-

taattorimaiseen ohjailuun ja ajatusmaailman muokkaamiseen. Teiltä, arvon kiltalaisilta, toivoisin 
apua tulevien fuksien uuden minäkuvan rakentamisessa. Innostuneet isohenkilöt sekä sedät ja 
tädit tulevat toimimaan fuksipoloisten ainoana henkireikänä ja normaalin teekkarin esikuvana.
 
Hyvää päiväsyklin jatkoa, kansalaiset!  



Mikko Kuitunen
Ulkovastaava

Mikko oli viimeisimmässä vaalikokouksessa niin ulkona, 
että suostui ehdolle ulkovastaavan virkaan, ja vieläpä sai 
sen. Mikon ylväs olemus suorastaan uhkuu luontaista 
johtajan karismaa jota tarvitaan excuilla vallattomana 
ilmaisen viinan perässä kirmaavan fyysikkolauman
paimentamiseen. Hän on pitkä ja vaalea. Mikko ei 
harrasta peruukkeja, ei ainakaan vihreällä hatulla var-
ustettuja pitkähiuksisia punaisia sellaisia. Mikko on rau-
hallinen ja hiljainen; ainakin nautiskeltuaan. Jos Mikolla 
olisi harrastuksia, joita tunnollisena opiskelijana hän 
ei tietenkään omaa, olisivat ne potkunyrkkeily, piirtely 

ja laitesukellus. Mikko ei kaipaa huippukokemuksia vaan unelmoi rauhallisesta pöytätyöstä 
tehokkaan tietokoneen äärestä jossain maanalaisessa holvissa.  
 
    *
“Hei! Mitä ulkovastaava tekee? Ei meitä kiinnosta henkilö vaan virka jota se hoitaa!”

No, lapsi, käy polvelleni ja anna kun setä kertoo joitakin elämän perustotuuksia. Ulkovastaavan 
vel- “Eikä mitää jujutusta tai mä vedän sut salkoon äijä!” -vollisuuksiin, tai tehtäviin, kuuluu 
ekskursioiden järjestäminen, näistä perinteisinä jokavuotisina tapahtumina syksyinen fuksiexcu 
ja keväinen kotimaan puolipitkä. Lisäksi ulkovastaavan kuuluu pitää yllä yhteyksiä yhteisöihin ja 
yrityksiin. Noin, oletko iloinen?  “Voi jumalauta, eksä ookkaan joulupukki? “ En, vaan 2. vuoden 
fysiikan opiskelija. Ole hyvä ja poistu nyt luotani,
lapsukaiseni.

                             Susanna Junnila
Emäntä / disäntä 

Suskilla on syntyjään emännän tehtävään vaadittavat omi-
naisuudet: kuuluva ääni ja iso kaulin. Jos tämä ei jostain 
syystä riitä vaientamaan ääliöitä, turvaa hän salaiseen aseensa 
slimeen, jota löytyy jääkaapista ainakin kuution verran nor-
maalina arkipäivänä. Kun Suski näyttää kuolleelta (tätä 
tapahtuu yllättävänkin usein), syötä hänelle mahdollisimman 
paljon suklaata. Hyvällä tuurilla onnistut pääsemään Suskin 
ystäväksi, mikä tarkoittaa parhaimmillaankin ihmeellisten 
huhujen kohteeksi joutumista ja jatkuvaa pelkoa seuraavista 
juhlista, jotka jatkuvat ja (“Hei, telkkarista tulee naisten 
curlingia!”) ...ja jatkuvat...

Suklaan ja muiden terveysruokien lisäksi Suksin sydäntä lähellä ovat kissaeläimet, kitaran 
rääkkäys (naapurien onneksi yhä harvenevassa määrin), liskopallon ja spottien virittely sekä 
oma rakas Asko, joka tosin jäi länsirannikolle starttimoottorin lahotessa täysin. Tulevaisuudessa 
Suksi aikoo aloittaa mieskuorolaulun lisäksi balettiharjoitukset, jos aikaa vain jää hänen rakkaim-
malta harrastukseltaan siivoamiselta. Vaikka rahastonhoitajan tarot-korteillaan ennustama akuutti 



kuolema saattaa haitata tätä suunnitelmaa, katsoo Suski valoisin mielin tulevaisuuteen - onhan nyt 
kuitenkin menossa vasta ensimmäinen fuksivuosi. 

                 Antero Kuusi
Rahastonhoitaja

Antero oli edellisessä vaalikouksessa valmis ottamaan 
vastaan rahastonhoitajan hohdokkaan ja näkyvän pestin. 
Rahastonhoitajan ystäviä keräävänä tehtävänä on huoleh-
tia killan taloudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa laskujen 
maksamisen ja tileistä huolehtimisen lisäksi
kaikenlaisten luovien ideoiden alasampumista (“Hei, 
vuokrataan killan rahoilla risteilyalus ja lähdetään Kar-
ibialle viikoksi!”). Rahastonhoitajan vastuulla ovat myös 
killan kopiokoneet, nuo aina moitteettomasti toimivat ja 
kaikkien rakastamat laitteet, jotka ovat opiskelun kannalta 
aivan välttämättömiä. 

Paras tapa saada Anteron huomio on sekoittaa korttipakkaa kuuloetäisyydellä. Myöskin muiden 
pelien aloittamisella saa helposti kiinnitettyä Anteron huomion. Muutaman kerran on kuulunut 
huhuja, että Antero olisi kieltäytynyt pelistä, mutta näitä ei ole voitu vahvistaa. Kun Antero ei ole 
pelamaassa korttia, golfia tai muuta peliä saattaa hänet nähdä esimerkiksi ennustamassa tarok-
korteista (jostain syystä eräät henkilöt eivät ole aina tyytyväisiä saamiinsa ennustuksiin) tai mah-
dollisesti jopa opiskelemasta.

                   Vili Järvi
Isäntä/Vompatti

Uni on yliarvostettua ja opiskelu liian helppoa. Onneksi 
täytettä elämälle saa saapumalla vaalikokoukseen puolito-
kkurassa ja suostumalla kiltalaisten ehdotuksiin. Nykyisin 
siis tehtäviin kuuluu, yhdessä muun sisäjaoksen ja raadin 
kanssa, kiltalaisten vatsan, pään ja opiskelun ulkopuolisen 
ajan täyttäminen järjestämällä etäisesti järkevää toimintaa. 
Ainoana haittapuolena minkään tehtävän toteuttamiseen 
on liian vilkas mutta yksipuolinen mielikuvitus (henk-
inen ikä 14...), joka yleensä peittoaa kaikki järkevät ja 
fysikaan lakien sallimat ajatukset ja  toiminnot. Jostain 
kumman syystä tosin aseellinen(!) valtionpalvelus kesti 
peräti vuoden, eli syksyn -99 fuksi yrittää opiskella 

lähinnä toisen vuosikurssin ohjelmistoa. Harrastuksista mainittakoon oman kehon tuhoaminen 
ulkoisesti ja sisäisesti sekä elämän pienistä nautinnoista iloitseminen.



Matti Kortelainen
Opintovastaava

Noin puolitoista vuotta Matti onnistui välttelemään 
suurempia nakkeja, mutta edellisessä vaalikokouksessa 
putki katkesi ja hän päätyi opintovastaavaksi. Opintovas-
taavana Matti päätoimisesti huolehtii raadin opinnoista, 
kevään suurimman projektin ollessa saada noin viisi kap-
paletta L4:sia läpi. Sivutoimisesti, jahka kiltiksellä hen-
gailulta ehtii, hän hoitelee killan opintoasioita, kuten 
opintojaoksen kokoontumisia, proffasaunoja, tiedepäiviä 
ja niin edelleen. Matti istuu myös kerran kuussa parhaim-
paan laiskotteluaikaan osastoneuvoston kokouksessa, 

jottei osastolle kävisi mitään hassua, joka voisi huonontaa opiskelumahdollisuuksia.

Kun Matti ei viran puolesta tee mitään opintoihin liittyvää, hänet mitä todennäköisimmin löytää 
kiltikseltä, joko pelaamasta jotain tai muuten vain hengailemasta. Kiltahuoneen aiheuttama 
potentiaalivalli on sen verran suuri, että opintovastaavamme tarvitsee usein yrittää monta kertaa 
poispääsyä onnistuakseen siinä. Mikäli poistuminen aloitetaan tarpeeksi varhain tai
poistumisyritykset ovat sopivan voimakkaita, aikaylijäämä saattaa kulua opiskeluun.
Opintovastaava suosittelee yöciviä (nimenomaan lautapeliä), eikä liika lumikaan ole ongelma.

     Sampsa Lauerma
Isäntä

Kilta oli viime vaalikokouksessa sitä mieltä, ettei isännän 
vastuullista tehtävää voi jättää yksin Vilin 
vastuulle. Koska Sampsa ei ollut läsnä kokouksessa, oli 
hän helppo uhri kyseiseen virkaan. Siispä Sampsa tuli 
valittua poissaolevana toiseksi isännäksi. Entinen isäntä 
sitten ilmoitti pikkujouluista pikkupäissään tekstiviestillä 
Haminaan mitä jatkossa on odotettavissa.
 
Isännän ura alkoi Sampsan osalta lähes kuukauden 
myöhässä, syynä vapaaehtoisesti kolme viikkoa 
maksimiaikaa pidempi varusmiespalvelus. Nyt hän 

kuitenkin järjestää jo rutiinilla kiltalaisille mahdollisuuksia viettää iltaa hyvän ruoan sekä juom-
ien ja/tai saunan yms. parissa. Kaiken tämän hän hoitaa sotilaallisen järjestelmällisesti. Ja jos luu-
lette, että ote löystyy kohti kevättä on syytä tietää, että Sampsa on ehtinyt ilmoittautua TERES:in 
avustuksella jo kaksiin vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin, eikä kotiutumisesta ole kulunut kuu-
kauttakaan. 

Sampsan voi löytää usein kiltikseltä, jossa hän ei tee mitään erityistä. Muuten hän on 
kiinnostunut mm. urheilusta, erityisesti sellaisista lajeista, joissa ei tule hiki. Sampsan vuorokau-
sirytmi on kääntynyt nykyään täysin nurinkuriseksi. Kämppiksetkin ovat jo tottuneet näkemään
aamiaista syödessään Sampsan palaavan kotiin.



Topi Leisti
sihteeri

Topi on vuoden 2001 fukseja. Hän oli puolen vuoden 
teekkarielämään tutustumisen jälkeen valmis hankki-
maan minihameen ja siirtymään Empun polvelle tätä 
nöyrästi palvelemaan. Tämä Empun ensimmäinen pal-
velija pyrkii huolehtimaan, että pöytäkirjat tulevat kir-
joitetuksi ja tiedotus killassa toimisi mahdollisimman 
tehokkaasti ja ripeästi; tosin “Eihän tässä minkään 
jänön selässä olla.”

Henkiseltä iältään 12-vuotias Topi on ollut aktiivinen 
opiskelijaelämässä ja pyrkinyt olemaan mukana kaikessa 

mahdollisessa. Tämän ohessa Topi on myös saanut jonkinlaisen kääliön leiman, jota hän kaikesta 
huolimatta pitää suurena kunnianosoituksena, sillä Topi ei tosiaankaan ole mikään tosikko. Jotkut 
kutsuvat Topia myös tutapeeloksi, mikä saattaa johtua siitä, että  hänen sisällään asuva pieni tut-
apeelo pääsee aina joskus valloilleen kun mieli on tarpeeksi ovela.
Tulevaisuudessa Topi pyrkii suoriutumaan kunnialla kaikista sihteerin viran sekä opintojen eteen 
tuomista haasteista ja toivottaa kaikille kiltalaisille hyvää kuluvan vuoden jatkoa. Hän myös 
toivoo, että yhteistyö heidän kanssaan olisi hedelmällistä ja toimivaa.



Oletko Nakkikone?

Kaikki meistä miettivät välillä, ovatko he 
nakkikoneita, muuten vain auttavaisia, vai 
laiskoja luusereita... Tämä testi on suunniteltu 
ottamaan selvää ko. asiasta lopullisesti. 
Muista vastata kysymyksiin rehellisesti, 
muuten tarkkuus heittää. Tulkintaohje löytyy 
testin lopusta. Onnea matkaan.

1. Sinulle tarjotaan toimarivirkaa. Mitä  
vastaat?
    a) “Tottakai! Koska voin aloittaa?”
    b) Mietit hetken ja vastaat: “Nojoo, voin 
mä sen ottaa.”
    c) “Ei tällä kertaa, mutta katotaan ens 
vuonna.”
    d) Lyöt kysyjää turpaan ja poistut paikalta.

2. Paljonko työpisteitä olet saamassa / sait 
fuksivuonnasi?
    a) 0 - 20
    b) 21 - 40
    c) 41 - 60
    d) 60 -

3. Olet kiltiksellä ja kuulet, että viiden 
minuutin päästä alkaa kokous juhlien 
järjestämiseksi. Miten toimit?
    a) Jatkat tyynesti pentiksen / triplanen / 
wacky wheelsin pelaamista.
    b) Luet Akkarin loppuun ja menet 
myöhässä kokoukseen katsomaan onko siellä 
mitään mielenkiintoista.
    c) Ryntäät ylös välittömästi että saat hyvän 
paikan.
    d) Käyt kokouksen viime hetkillä ilmoit-
tautumassa johonkin nakkiin, jota ei ole vielä 
viety.

4. Killan kokouksessa kaverisi ehdottaa sinua 
leikillään tulevaksi fuksikapteeniksi. Miten 
toimit?
    a) Kieltäydyt.
    b) Kävelet kokouksen eteen ja vetäydyt 
kisasta ennen äänestystä.
    c) Alat välittömästi suunnittelemaan kam-
panjaa, jolla saat varmasti yli puolet äänistä.

    d) Katsot leikilläsi, kuinka hyvin pärjäät.

5. Kvantin päätoimittaja tulee sanomaan, että 
sinun pitäisi kirjoittaa kvanttiin. Mitä vastaat?
    a) Keksit jonkun tekosyyn, jonka varjolla et 
ehdi / voi kirjoittaa.
    b) Sanot suoraan ettet halua.
    c) Lupaat kirjoittaa, jotta pääset hänestä 
eroon. Myöhemmin raapustat viidessä minu-
utissa jotain henkevää.
    d) Alat heti tekemään muistiinpanoja, ettei 
yksikään hieno idea varmasti pääse karkuun.

6. Monta toimarivirkaa sinulla on ollut yhden 
vuoden aikana?
    a) Ei yhtään, enkä ois halunnutkaan.
    b) Ei yhtään vaikka olisin halunnut.
    c) Yksi.
    d) 2 - 3
    e) 4 -

7. Oletko koskaan ollut raadissa?
    a) Olen, useita kertoja.
    b) Olen, kertaalleen.
    c) En, mutta aion asettua ehdolle 
myöhemmin.
    d) En, enkä tule olemaan.

8. Olet töissä ja sinulle tarjotaan tehtävää, joka 
on vaikea ja aikaavievä, mutta siitä saa ekstra-
palkkaa, mitä vastaat?
    a) Teet homman välittömästi ja kieltäydyt 
ylimääräisestä palkasta.
    b) Otat homman, koska siitä saa lisää rahaa.
    c) Olet oma laiska itsesi, etkä tee hommaa 
edes pienen harkinnan jälkeen.
    d) Et edes uhraa ajatusta millekään, missä 
pitää oikeasti Tehdä jotakin.

9. Kaverisi pyytää sinua auttamaan selkkarin 
teossa (tai ohjelmointityössä tms.)
    a) Autat, jos sinulle maksetaan.
    b) Et auta, sillä hänen pitää oppia asia itse.
    c) Autat ilomielin.
    d) Toteat, ettet ole itsekään tehnyt sitä ja 
pyydät itse apua.

10. Videoillan loputtua, sinua pyydetään aut-



tamaan siivouksessa.
    a) Livahdat pois vähin äänin.
    b) Siivoat koko paikan melkein yksinäsi.
    c) Valitset jonkun helpon nakin, jonka 
nopeasti tehtyäsi voit lähteä pois.
    d) Katselet vierestä ja neuvot muita.

Tulkintaohje:

Kysymys     a    b    c    d    e
1                4    2    1    0
2                0    1    2    4
3                  0    2    4    2
4                  0    1    4    3
5                  0    0    2    4
6                  0    1    2    3    4
7                  4    2    1    0
8                  4    2    1    0
9                  2    1    4    0
10                0    4    2    0

0-10
Olet äärettömän laiska, etkä ottaisi mitään 
nakkia edes vahingossa. Jos sellainen yritetään 
sinulle antaa, onnistut aina jotenkin 
tökkäämään sen jollekin muulle. Jos hoitaisit 
nakkeja yhtä tarmokkaasti kuin välttelet niitä, 
olisit todellinen tehopakkaus.

11-20
Et tee nakkeja kovin mielelläsi, mutta jos 
semmoinen sinulle sattuu napsahtamaan, niin 
hoidat sen kyllä kunnialla, vähän hutaisten 
tosin.

21-30
Tykkäät tehdä paljon ja otat nakkeja 
mielelläsi. Sinulla kuitenkin on myös muuta 
elämää nakkien lisäksi.

31-40
Tuo alkaa olla jo vaarallista. Olet selvästikin 
omistanut elämäsi nakkikoneena toimimiseen, 
etkä tee juurikaan mitään muuta. Opiskelusta 
et ole varmaan kuullutkaan.
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