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“The BBC would like to apologise for the poor quality of the 
following program”

-Monty Python



Kun olin pieni, uskoni joulupukkiin alkoi horjua hyvin varhain. Löysin tuolloin häneen 
liittyvästä teoriasta ammottavia aukkoja, joita oli vaikea paikata. Eräs niistä olivat kaik-
kien maailman lasten käytöksen valvomiseen liittyvät käytännön asiat, jotka hämmensivät 
minua alusta lähtien. Tuntui lisäksi hyvin epäuskottavalta, että joulupukki todella ehtisi 
käydä maailman jokaisessa talossa yhden illan aikana. Kun eivät myöskään joulupuk-
kiteoriaa puolustaneet aikuiset tuntuneet olevan aivan tosissaan teoriansa takana, ei 
minulla lopulta ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se johtopäätös, ettei joulupukkia ole 
olemassa. En koskaan tainnut häneen oikeasti uskoakaan.

Paljon pidempään sen sijaan säilyi uskomus valkeasta joulusta. Kuvittelin, että jouluksi 
korkeisiin hankiin peittyy koko maailma, tai ainakin se osa sitä, jossa minä koskaan 
tulisin asumaan. Kaikkihan tietenkin muistavat lapsuutensa aikana, jolloin jouluna, ja 
talvella ylipäätään, oli aina lunta, mutta tässä tapauksessa kyse ei ole pelkästä kliseestä. 
1980-luvulla, jolloin olin lapsi, Etelä-Suomessa todellakin sattui pitkä valkeiden joulujen 
sarja, mikä voidaan varmistaa virallisista tilastoista. Sama ei enää toistunut 90-luvulla, 
jonka vetiset ja lämpimät talvet järkyttivät minua suuresti.

Jos olisin syntynyt ja elänyt kymmenen vuotta myöhemmin, jo valmiiksi lauhtuneessa 
ilmastossa, olisinko silti kehittänyt samat mielikuvat horjumattomasta talven ja valkean 
valtakunnasta? Todennäköisesti en, sillä mielikuvani perustuivat tuolloin todella vallin-
neisiin olosuhteisiin: toisissa olosuhteissa olisi syntynyt toisenlaisia mielikuvia. Mitä ne 
olisivat olleet, ei saada koskaan selville.

Viime kuukausina olemme kokeneet niin pitkän ja viileän jakson, ettei sellaista ole sattu-
nut moneen vuoteen. Jos säätyyppi ei täydellisesti muutu, on joulunakin todennäköisesti 
lunta, mikä olisi hyvin ilahduttavaa. Sillä vaikka olenkin nyt iso ihminen ja tiedän jo jota-
kin säävaihteluiden realiteeteista, niin yhä edelleen valkea joulu merkitsee minulle aika 
paljon. Ei vain tunnu oikealta, kun lumet noin vain katoavat keskellä talvea. Talvellahan 
kuuluu olla lunta maassa, ja lumen kuuluu tulla hyvissä ajoin ennen joulua ja sulaa vasta 
keväällä. Tiedättehän, aivan kuten niinä lapsuuden kultaisina, ikimuistoisina vuosina.

Valtteri

P.S. Tähän numeroon päättyy minun vuoteni Kvantin päätoimittajana. On tullut aika 
päästää uusi innokas päätoimittaja ohjaamoon. Jäähyväisiksini tahdon vedota fyysikoiden 
nuorempaan polveen, sekä fukseihin että tupsufukseihin, jotta heidän laajat joukkonsa 
löytäisivät Kvantin ja käyttäisivät sitä kanavanaan ottaa kantaa tärkeisiin asioihin ja 
ylläpitää viihteellistä kirjoittelua killassa. Merkittävän osan Kvantin kirjoituksista ovat 
tänä vuonna tuottaneet joko valmistuneet tai valmistumisen kynnyksellä olevat fyysikot. 
Jonkinlainen nuorennusleikkaus on väistämättä edessä ennemmin tai myöhemmin. 
Toivon, että Kvantti on hengissä myös tuon nuorennusleikkauksen jälkeen.

Pääkirjoitus



Edustajisto teki viime kesänä 
periaatepäätöksen vuokrata osan 
Teekkarikylästä yleisurheilun MM-kil-
pailujen kisakyläksi vuonna 2005. 
Lisäksi päätettiin kylän laajennuk-
sesta. Asiaan liittyen TKY järjesti 
perjantaina 25.10 Smökissä infotilaisu-
uden, ja yllättäen paikalle eksyneistä 
reippaasta paristakymmenestä 
hengestä seitsemän oli fyysikoita.
 
Smökin parkkipaikalle on suunnitteilla 
iso punatiilinen asuin- ja toimistor-
akennus. Kolmeen kerrokseen tulee 
yhteensä 5300 m2 pinta-alaa, joista 
maksimissaan 35%  on muussa kuin 
asuinkäytössä. Jämeräntaipaleen 
puoleiseen päätyyn on tarkoitus 
rakentaa järjestötoiminnan pääty, joka 
pitää kuitenkin taloudellisista syistä 
aluksi vuokrata toimistokäyttöön. Uusi 
talo peittää suuren määrän 
parkkipaikkoja, joten poistuvien tilalle 
on tarkoitus rakentaa noin satapa-
ikkainen parkkitalo, joka sijoittuu 
Otakaaren sisäpuolelle uutta raken-
nusta vastapäätä.Itärantaan taas on 
suunniteltu viittä 3 tai 4-kerroksista 
luhtitaloa valkealla julkisivulla. Uutta 
pinta-alaa tulee noin 8500 m2, johon 
mahtuu suunnilleen 120 asuntoa. 
Ulkomuotonsa puolesta talot erottu-
vat vanhasta kylästä, ja muodostavat 
oman kokonaisuutensa Otahallin ja 
Radisson SAS-hotellin kanssa.

Yhteensä uusiin taloihin tulee 
asuintilaa yhteensä siis n.13500 m2. 
Nykyisessä kylässä on noin 40000 m2, 
joten kyseessä on varsin iso laajen-
nus. Rakentaminen on tarkoitus rahoit-
taa korkotuki- tai aravalainalla, joista 
jälkimmäisen etuna on vuokrantasau-
smahdollisuus aravalainalla 
rakennetun vanhan kylän kanssa. 
Ennenkuin lapiot voidaan iskeä 
maahan on kuitenkin kahlattava kun-
nallispolitiikan ja kaavoituksen suon 
läpi. Espoon kaavoituksesta vastaava 
virasto hyväksyi syksyllä smökin park-
kiksen ja itärannan kaavamuutokset, 
ja juuri päättyneen julkisen näytön 
jälkeen ovat odotettavissa mahdolli-
set valitukset. Museoviraston ja Alvar 
Aalto-säätiön mielipiteet on otettu huo-
mioon jo suunnitteluvaiheessa, joten 
siltä suunnalta ongelmia tuskin on 
odotettavissa. Lopullisesti kaavamuu-
tos hyväksytään aikaisintaan keväällä 
Espoon valtuustossa. Smökin parkkik-
sen talon olisi tarkoitus olla valmis 
uusien fuksien saapuessa v.2004, ja 
itärannan talojen kesällä 2005 ennen 
kilpailuja.

Esa Räikkönen, edustajistoryhmä 
Veijo W.
 

Lisää elintilaa teekkareille



Elämän suuret kysymykset palaavat aina mieleen näin vuoden lopulla. Mitä olen saanut 
aikaiseksi tänä vuonna? Miksi en käyttänyt tuohon asiaan enemmän aikaa?  Mitä jos 
olisin elänyt vuoden edes hieman eri tavalla? Kysymykset ovat samoja joka vuosi ja 
vastauksia on jälleen kerran yhtä hankala löytää. Looginen seuraus tästä onkin, että 
kysymykset ovat huonoja ja niitä tulisi vaihtaa. Otetaan siis hieman laajempi näkökulma 
menneeseen vuoteen ja analysoidaan tilannetta muutamalla tehokkaalla kysymyksellä. 
Kuka olen? Missä olen? Minne kuulun? Kaksi ensimmäistä kysymystä pitäisi hoitua
tekniikan ylioppilaalta aika rutiinilla, mutta kolmas pysäyttää jälleen: minne kuulun? 
Olen opiskelija Teknillisessä korkeakoulussa, mutta kuulunko kiltaan, ylioppilaskun-
taan vai johonkin muuhun?

Ylioppilaskunnan vuosijuhlat on yksi vuoden suurimmista ja kauneimmista juhlallisu-
uksista. Tänä vuonna oli vieläpä juhlavuosi kun ylioppilaskuntamme täytti pyöreät 130 
vuotta. Vieraita oli paikalla noin yhdeksänsataa ja tunnelma oli samalla arvokas ja 
silti reippaan teekkarihenkinen. Tunsin oloni kotoisaksi ylioppilaskunnan vuosijuhlissa 
joten voisin siis väittää kuuluvani ylioppilaskuntaan. Toisaalta en ole yhdessäkään 
killan tilaisuudessa tuntenut oloani vieraaksi joten koen myös olevani osa kiltaa. Lisäksi 
TKYn hallituksen kv-vastaavana olen pääsyt muutamaan otteeseen matkustamaan 
vuoden aikana ulkomaille ja olen joka kerta voinut todeta olevani hyvin vahvasti suom-
alainen. Mihin näistä yhteisöistä kuulun eniten? 

Elämme yhteiskunnassa joka on voimakkaasti individualistinen. Massa-ajattelu ei ole 
toiminut enää aikoihin vaan kaiken pitää olla yksilön tarpeiden mukaan räätälöityä. 
Ihminen on kuitenkin laumaeläin jolla on tarve tuntea kuuluvansa yhteisöön. Ehkä 
tärkeintä ei olekaan se mihin yhteisöön kuuluu vaan se, että löytää oman paikkansa jos-
tain. Kuulunpa siis kiltaan, ylioppilaskuntaan tai kumpaankin niin pääasia on, että olen 
osa yhteisöä ja onnellinen siinä. 

Suuriin kysymyksiin löytyy joskus suuria vastauksia, joskus taas lisää kysymyksiä. 
Uutta vuotta kohti on hyvä lähteä tavoitteenaan löytää vastauksia vaikka huomaisikin 
loppuvuodesta kysyvänsä itseltään jälleen samoja kysymyksiä kuin edellisenäkin 
vuonna. Kiltakumminne kiittää, kuittaa ja kumartaa menneestä vuodesta ja toivottaa 
hyviä vastauksia alkavalle tenttikaudelle.

Kim.

Kiltakummin palsta



International Conference for Physics 
Students, ICPS on vuosittain 
järjestettävä fysiikan opiskelijoille tar-
koitettu konferenssi. Tämän järjestää 
International Association of Physics 
Students, IAPS yhdessä kulloinkin 
vuorossa olevan maan kanssa. Suomi 
järjesti ICPS:n vuonna 1999 ja nyt 
järjestyksessä 17. ICPS järjestettiin 
21. - 27. elokuuta  Budapestissa, 
Unkarissa. Konferenssi valmisteltiin 
yhteistyössä European Physical Soci-
etyn, EPS:n kanssa, joka on maai-
lmanlaajuisestikin hyvin merkittävä 
fyysikoiden yhteisö. EPS järjesti myös 
vuotuisen konferenssinsa, EPS-12:n, 
samaan aikaan Budapestissa. Ohjel-
mat olivat sovitettuja päällekkäin siten, 
että vanhempien fyysikoiden konfer-
enssi alkoi siitä, mihin ICPS päättyi, 

eli ICPS:n 
parhaiksi valit-
tujen töiden 
esittelyllä.

Paikalla oli 
opiskelijoita 27 
eri maasta ja 
konferenss i in 
ilmoittautuneita 
oli yhteensä 
279. Suomalai-
sia on 
p e r i n t e i s e s t i 
mukana hyvin 

suuri joukko ja tänäkin vuonna meitä 
oli Unkarissa 31 henkilöä. Osallistujien 
kirjo oli siis hyvin laaja, osa oli mukana 
ensimmäistä kertaa ja toiset eivät enää 
pysyneet laskuissa mukana. Konfer-
enssin parhaisiin puoliin kuului kuiten-
kin kansainvälisyys, sillä eri puolilla 
maailmaa tehdään monesti saman-
laista tutkimusta ja aina pitää olla 
selvillä siitä, mitä muut ovat saaneet 
aikaan. Tällaisissa tilaisuuksissa 
huomaa sen, että kaikkien tutkimusten 
takana on ihmisiä tekemässä työtä ja 
nyt oli helppo luoda uusia kontakteja 
eri maiden opiskelijoihin, sillä osallistu-
jien yhteinen nimittäjä oli mielenkiinto 
fysiikkaan ja sen opiskeluun. Tämän 
ansiosta ei ollut kovin vaikeaa keksiä 
yhteistä puheenaihetta heidän kans-
saan ja uusia ystäviä löytyi yllättävän 
helposti.

300 fyysikonalkua tulvivan Tonavan rannalla

Tiedettä ja kansainvälisiä kontakteja fysiikan 
opiskelijakonferenssissa Budapestissa

Tonavan tulvat vaivasivat myös Budapestia.



Tieteellinen sisältö...

Suurin osa konferenssin tieteellisestä 
annista koostui opiskelijoiden itsensä 
pitämistä esityksistä, jotka pohjau-
tuivat joko heidän tämän hetkiseen tut-
kimukseensa tai sitten kyseessä oli 
harjoitustyö. Aiheet vaihtelivat laidasta 
laitaan - hyttysen lennosta säieteoriaan 
- ja kuten fysiikan nykytutkimukseen 
kuuluu, esitykset ovat hyvin perusteel-
lisia ja vaativat aika hyvää perusti-
etoa fysiikan osa-alueista. Jo tämä 
pelkästään osoittaa sen, kuinka 
tärkeää fysiikan perusteiden ymmär-
täminen on, ennen kuin voi alkaa 
tekemään mitään syvällisempää tut-
kimusta. Toisaalta esitykset olivat 
yleensä ottaen mielenkiintoisia ja 
ymmärrettäviä, sillä (jatko-) opiskeluvai-
heessa oleva puhuja osaa usein esittää 
asiansa hieman ymmärrettävämmin 
kuin aihetta kymmenen vuotta tutkinut 
tohtori.

Kaiken kaikkiaan esityksiä oli 44 
kappaletta, joista viisi suomalaisten 
pitämiä, ja mahtuipa mukaan vielä 
kolme erikseen kutsuttua professoria 
luennoimaan. Toinen keino tutkimuk-
sensa esittelyyn oli tehdä aiheesta 
posteri, jota muut pääsivät tutkimaan 
konferenssin toiseksi viimeisenä 
päivänä. Näistä valittiin parhaat 
esittelemään ko. aihetta päätöspäivän 
viimeisissä tilaisuuksissa, jotka olivat 
yhteisiä EPS-12:n osallistujien kanssa. 
Mainittakoon vielä, että Tommi Berg-
manin, Antti Laurin, Anna Ruhalan ja 
Walter Rydmanin (HY) tutkimus euro-
kolikoiden sekoittumisesta EU-maiden 
alueella oli yksi palkituista 

postereista.

Varsinaisen fysiikkaan liittyvän ohjel-
man lisäksi  konferenssissa puhuttiin 
muistakin tärkeistä opiskelijoita 
koskevista asioista kuten Bolognan 
prosessista ja sen vaikutuksista ja 
ongelmista fysiikan opiskelun osalta. 
Myös European Physics Education 
Networkin, EUPENin edustaja pain-
otti luennollaan kansainvälisen fysiikan 
opiskelijoiden yhteisön tärkeyttä koko 
yhteiskunnassa; fysiikkaa ja alan osa-
ajia tarvitaan jatkuvasti! Myös opiskeli-
javaihto oli näinkin kansainvälisessä 
konferenssissa myös tärkeässä 
roolissa. Esittelyssä oli juuri fysiikan 
opiskelijoille tarkoitettu European 
Mobility Scheme for Physics Students, 
EMSPS -vaihto-ohjelma.

Konferenssin olennaisena osana 
järjestettiin myös IAPSin yleiskokous, 
jossa mm. valitaan uusi hallitus ja 
seuraavan ICPS:n järjestäjät. Hallituk-
sen ydin, nk keskustoimisto koostuu 
puheenjohtajasta, sihteeristä ja rahas-
tonhoitajasta. Koska IAPS on ennen 
kaikkea kansainvälinen järjestö, sen 
keskustoimisto perustetaan vuosittain 
eri maihan; edellisen vuoden se oli 
Yhdysvalloissa ja nyt siirtyi Kroatiaan. 
Ensi vuonna se on tarkoitus saada 
Suomeen ja tätä valmistelemaan valit-
tiin nk. President Designate:ksi Paula 
Kuokkanen (JY). 

...ja vähemmän tieteellinen.

Viikko-ohjelmaan kuului myös excur-
sioita mm. Ericssonille ja paikalliselle 
opetus- ja tutkimuskäytössä olevalle 



ydinreaktorille, urkukonsertti Matteuk-
sen kirkossa sekä koko päivän vaellus-
excursio Visegrádin rinteille. Viimeksi 
mainittuun matka taittui mukavasti 
jokilaivalla useamman metrin tulvinutta 
Tonavaa pitkin. Tosin nyt tulva oli jo 
laskenut kaksi metriä huipustaan, eikä 
Budapestin lukuisten siltojen ali kulke-
minen tuottanut enää juurikaan ongel-
mia. 

Kuten kaikkien hyviin opiskelijatapah-
tumiin kuuluu, konferenssin annista 
pitää mainita hyvin järjestetyt opiskeli-
jabileet. Lähes joka ilta oli järjestetty 
jonkinlainen yhteinen tilaisuus, johon 
sisältyi yleensä hyvinkin yltäkylläinen 
tarjoilu. Yksi perinteisimmistä juhlista 
oli “National Party”, johon kunkin 
maan edustajat toivat jotain omaa 
kansallisuutta edustavaa syötävää 
ja/tai juotavaa. Lisäksi kaikkien tuli 
esittää vapaavalintainen - enemmän 
tai vähemmän - kansallinen ohjel-

manumero illan mittaan. Suomalaisten 
tarjoiluun kuului ruisleipää, mämmiä, 
mustikkakukkoa ja salmiakkia; palan-
painikkeeksi oli tarjolla turkinpippureilla 
maustettua vodkaa à la salmiak-
kikossu.

ICPS 2002 oli omasta mielestäni 
erittäin miellyttävä kokemus, sillä 
yleensä ottaen kaikki käytännön 
järjestelyt olivat hyvin toimivia, ohjelma 
monipuolista ja viihdettäkin oli 
riittävästi. Ensi vuonna ICPS 
järjestetään Tanskassa, Odensessa ja 
toivottavasti Suomesta saadaan taas 
runsaslukuinen joukko fyysikonalkuja 
tutustumaan viimeisimpiin kuulumisiin 
fysiikasta ja kaikesta sen opiskeluun 
liittyvästä.

IAPS Finlandin ICPS-vastaava,
Jouko Perkkiö



Vuosi 2002 on killan toiminnan kannalta melkein ohi ja uudet toimijat ensi vuo-
deksi valitaan pian. Toivon, että kiltalaiset ovat tyytyväisiä tapaan, jolla killan 
asioita on tänä vuonna hoidettu. Vuosi on ollut erittäin opettava ja näin ihanan 
yhteisön eteen on ilo tehdä töitä. Lämmin kiitos toimihenkilöille sekä eri töissä 
auttaneille, ilman kaikkien panosta hommat olisivat kaatuneet käsiin. Raadin 
hyvä yhteis-henki auttoi paljon.

Kilta tekee, mitä jäsenet siltä pyytävät. Lisää tuoreita ideoita ja rakentavaa 
palautetta otettaisiin mielellään vastaan. Raati ei voi tulla ajatelleeksi kaikkea 
itse. Pääosin vuosi meni hyvin eikä suurempia valituksia kuulunut. Muutama 
ikävä tapaus tosin sotki hieman työtä. Killan tapahtumista ehkä parhaiten 
mieleen painui Fysikalen-speksi.

Joitain asioita olisi hyvä miettiä tulevaa ajatellen. Mikä on raadin tehtävä 
killassa? Onko raati vain tapahtumajärjestelyorganisaattori? Kiltahuoneen sisus-
tusta käsittelevän, kaikille avoimen, toimikunnan raporttia vaadittiin käsiteltäväksi 
killan kokouksessa. Eivätkö kiltalaiset luottaneet raadin tekevän killan kannalta 
hyviä päätöksiä?

Killassa hyväksi havaittuja perinteitä pitäisi ylläpitää ja vanhoista virheistä tulisi 
oppia. Killan muisti on kuitenkin hyvin lyhyt; jotkut asiat unohtuvat jo vuodessa. 
Lisää pitkäjänteisyyttä saisi kannustamalla entisiä toimijoita jatkamaan killan 
toiminnassa pidempään. Enemmän tietoa ja kuvia tapahtumista voisi myös 
arkistoida kaikkien nähtäville.

Kuinka moni on esimerkiksi tutustunut killan ulkomaanexcujen valokuva-albu-
meihin? Killan arkistossa on vielä 80-luvun pitkien excujen raportteja, mutta sen 
jälkeen vastaavia raportteja ei ilmeisesti ole tehty.

Lopuksi toivotan vielä kiltaan hyvää henkeä 2003!

Emppu, kohta ex-pj

Puheenjohtajan viimeiset sanat



Tee itsellesi moderni taulu!

Väritä oheinen kuva ohjeiden mukaisesti, ja hieno taulu on valmis.

Lopuksi voit vielä nimetä värejä vastaavat symbolit ja koittaa 
muodostaa niistä esim. virtausyhtälön.



Matkusta sinäkin Kännimaahan!

Kännimaa on uusi, nopeasti suosiotaan 
kasvattava matkakohde. Tämä luonnon-
kaunis alue on erityisesti nuorison suo-
siossa. Tässä artikkelissa kerrotaan kaikki 
oleellinen tieto, jotta voit viettää nautit-
tavan loman tässä erinomaisessa matka-
kohteessa.

Luonto ja maaseutu

Kännimaassa luontoa arvostetaan aivan 
kuten Suomessakin. Kännimaaperässä on 
runsaasti kännimaametalleja ja 
kännimaasälpää, jotka luovat hyvät kas-
vuedellytykset mm. kännimaa-artisokalle 
ja
kännimaamunille. Moni kännimaajussi 
saakin hyvän tuoton viljellessään näitä 
kännimaapohjalle rakennetun 
kännimaatilansa pelloilla. Myös 
kännimaasikojen kasvatus on hyvin suo-
sittua.

Politiikka

Kännimaan suosituin puolue on 
Kännimaalaisliitto, joka tukee voimak-
kaasti kännimaatalouden asioita. Suuria 
ongelmia ei tällä saralla ole ollut, sillä 
kännimaan antimet ovat perinteisesti olleet 
runsaat. Huolenaiheena on kuitenkin 
kaupungistumisen aikaansaama 
kännimaaltapako. Tätä on pyritty 
ehkäisemään mm. rakentamalla maas-

eudulle kännimaauimaloita sekä hank-
kiutumalla eroon kansalaisia häiritsevistä 
kännimaanvaivoista. 

Eräs kännimaan vaiettu ongelma on 
eräiden maalla olevien varsin huono tila, 
jota voisi verrata jopa kännimaaorjuuteen. 
Koska nämä henkilöt itse eivät jostain 
syystä halua valittaa asiasta, ei Kännimaa- 
ja metsätalousministeriö ole tehnyt asialle 
juuri mitään.

Kirjallisuus

Kännimaan kirjallinen tuotanto on ollut 
jossain määrin heikkoa. Ainoat suomeksi 
käännetyt kirjat ovat Julma kännimaa, 
Ei-kenenkään kännimaa sekä Luvattu 
kännimaa. 

Kansanviisauksia

“Kännimaassa kännimaan tavalla.” 
“Kännimaassa, merellä ja ilmassa.”
“Parempi kännimaassa kuin jumalattoman 
suussa.” 
“Kännimaasta se pienikin ponnistaa.”

Musiikkia

Kännimaan kansallislaulu on nimeltään 
Kännimaamme. Se on kauniin lyyrinen 
laulu, mutta hyvin vaikea laulaa puhta-
asti. Muita suosittuja kappaleita ovat 



Kännimaa on niin kaunis, Tämä taivas, 
tämä kännimaa ja Murheellisten laulujen 
kännimaa.

Tuliaiset

Kännimaasta kannattaa ehdottomasti tuoda 
tuliaiseksi perinteinen kännimaatuska. 
Erona tavalliseen maatuskaan on se, että 
eri osaset eivät mene sisäkkäin vaan 
läjään. Suositeltavaa on myös hankkia 
kännimaalenkin poistorasia. Se 
kännimaadoittaa kännimaapotentiaalien 
erot vaivattomasti ja tehokkaasti. 
Vaatepuolella suosittelemme 
kännimaastopuvun ostoa.

Yhteenveto

Kännimaa on mitä parhain 
lomakohde. Tunne sinäkin kännimaan 
vetovoima, heitä kännimaalliset huolesi 
pois ja antaudu kännimaaemon hellään 
syleilyyn. Takaamme, että palaat takaisin 
uutena ihmisenä.



Diplomi-insinööri Karoliina Kaita, ei-niin-kovin-kauan-sitten-meiltä-valmistunut 
fyysikko, on lokakuussa hyväksytty eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingin 
vaalipiiristä. Fyysikoillakin on siis nyt mahdollisuus saada oma äänensä mukaan 
valtakunnan politiikkaan.

Karo opiskeli 90-luvulla Otaniemessä energiatekniikkaa ja osallistui aktiivisesti 
teekkarielämään.  Nykyään hän työskentelee ohjelmointitehtävissä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja suunnittelevassa yrityksessä.  Viime syksyn kun-
nallisvaaleissa Karo pääsi vihreiden listalta varasijalle Helsingin valtuustoon ja 
tämän kevään TEK:in vaaleissa TEK:in edustajistoon ja syksyllä myös TEK:in 
hallitukseen.

Nyt meillä on tilaisuus kysäistä Karolta asioista, jotka kiinnostavat keskimääräistä 
Kvantin lukijaa.

Kerro perheestäsi.
  - Kuulun siihen kahdeksaankymmeneen prosenttiin teekkaritytöistä, jotka 
menevät naimisiin teekkaripojan kanssa. Kissaa ei ole, koska aviomieheni on 
niille allerginen.  Hän on tähän mennessä suhtautunut ehdokkuuteeni 

Fyysikot maailmankartalle!

Karoliina Kaita



kannustavasti ja positiivisesti.

Eikö politiikka ole aika pystyynkuollut, keski-ikäisten juttu?
 - Politiikassa on paljon keski-ikäisiä ihmisiä, mutta keski-ikäisyys ei kuiten-
kaan ole synonyymi pystyynkuolleisuudelle. Muutenkin pystyynkuolleisuus riip-
puu aika paljon promillemäärästä.

Miksi olet mukana politiikassa?
 - On parempi tehdä asioille jotain muuta kuin vain valittaa.

Kerro hauskin muistosi 
kilta-ajalta.
 - Oi, niitä on niin paljon. 
Yritin päästä fuksina 
killan jäseneksi, ja minun 
piti tehdä anomus. Tein 
hienon matemaattisen 
anomuksen, jonka 
mukaan KK (=Karoliina 
Kaita) kuuluu fyysik-
kokiltaan. Ossi, joka tar-
kasti hakemuksia, totesi: 
“Tässä yhdessä hake-
muksessa on 
virheettömästi todistettu, 
että kemistikilta kuuluu 

fyysikkokiltaan!” Se oli aika traumaattinen kokemus.

Kuinka kauan olet kokenut olevasi fyysikko?
 - Hyvin pian fuksisyksynä varmistuin siitä, että olen fyysikko.

Miten fyysikkokilta on vaikuttanut elämääsi?
  - Siihen liittyy paljon: Olen lukenut ja kirjoittanut Kvanttiin juttuja, jotka ovat 
kierouttaneet minua paljon. Kun olin nuorempi opiskelija, niin oli olemassa 
HRK, eli Hakaristin kilta (kaikki ikäiseni varmasti tietävät mistä on kyse), joka 
on varmasti myös vaikuttanut kierouttavalla tavalla. Killan Englannin ekskursio 
vaikutti tavalla, jota en kykene muistamaan. Todellisuudessa fyysikkokillan vai-
kutus on siinä, että killassa on kummallisia, monipuolisesti sivistyneitä ihmisiä, 
joilta olen saanut paljon vaikutteita. Fyysikkojen koulutus on niin laajaa ja 
erikoistavaa, että vain kaksi on samassa työssä: lähetyssaarnaajana. Mahtaa-
kohan siellä eduskunnassakaan ketään muuta fyysikkoa olla - entisiä 
teekkareita kyllä.



Oletko tehnyt käänteishoroskoopin?
  - Minkä?

Käänteishoroskoopissa vastataan persoonallisuutta koskeviin kysymyksiin, 
jonka jälkeen testi kertoo, mitä horoskooppimerkkiä sinun kuuluisi olla.
  - En ole kokeillut, mutta ajatus on kyllä mielenkiintoinen. Sen sijaan olen tehnyt 
sukupuolitestin, jonka mukaan olen 60% mies ja 40% nainen. Mielestäni suku-
puoli on hyvin verrattavissa horoskooppimerkkiin. Molemmat ovat samanlaisia 
järjestelmiä.

Olet toiminut aktiivisesti teekkariympyröissä. Missä kaikkialla olet vaikuttanut?
 - Otaniemen ympäristöseurassa, Fyysikkokillassa, Teekkarispeksissä, 
Telehpyssä, Teekkari-instituutissa sekä yhden kauden TKY:n edustajistossa.

Olet ajanut homojen ja lesbojen asiaa Telehpyssä. Pelkäätkö että tämä karkot-
taa sinulta fyysikkoäänestäjiä?
 - Sen perusteella mitä tiedän, en pelkää, että se karkottaa. Se voi jopa tuoda 
niitä lisää. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat kiinnostavat nuoria äänestäjiä.

Voiko fyysikko olla vihreä - täällähän kaikki haluaisivat ostaa ydinvoimaa 
suoraan töpselistä?
  - (naurahdus) Tulee mieleen jotain sellaista, että fyysikko voi olla    
sammalenvihreä. Viittaan edelliseen kysymykseen. Fyysikot ajattelevat paljon 
kompleksisia ja teoreettisia asioita, ja heidän maailmankuvansa on niin laaja, 
ettei sitä paljon hetkauteta tällaisilla seksi- tai energiakysymyksillä.

Miten vihreyden aatetta voisi toteuttaa Otaniemessä?
  - Otaniemessähän on jo kompostit. Siellä on myös lyhyet matkat, niin 
että voi mennä pyörällä ja kävellä. TKK:lta valmistuu tulevaisuuden tekijöitä. 
Ympäristöasiat pitäisi huomioida opetuksessa läpäisyperiaatteella.

Hmm, mikä on läpäisyperiaate?
  - Tarkoittaa sitä, että kaikissa asioissa pitäisi pohtia ympäristönäkökohtia, eikä 
niin että on erityisesti yksi kurssi ympäristönäkökohdille. Erityisiä kursseja saa 
toki olla, mutta on tärkeää, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon kaik-
kialla.

Kerrotko vielä jotain teemoistasi.
  - Haluaisin parantaa yrittäjyyden edellytyksiä, työllistämisen ja työllisyyden 
mahdollisuuksia. Maailmankuvani perustuu yhä vakaammin ihmiseen ja inhimil-
lisyyteen. Haluan että energiatuotantoa kehitetään ekologisempaan suuntaan 
hiilidioksidipäästöjä vähentäen. Tälläkin hetkellä fyssan lafkalla tehdään aihee-
seen liittyvää tutkimusta.



Tässä oli lista asioita, haluaisin lisäksi kuulla konkreettisempia esimerkkejä. 
Olisiko sinulla mitään metodisempaa vastausta esim. työllistämiseen?
 - Yhtenä olennaisena osana on tasa-arvo työelämässä.  Esimerkiksi äitiydestä 
ei pitäisi aiheutua valtaisaa laskua naisen palkanneelle työnantajalle, vaan 
äitiydestä aiheutuvia kuluja tulisi jakaa.

 - Toinen viime aikoina esillä ollut asia on yhteisövero, jossa valtio on viime vuo-
sina käyttäytynyt tempoilevasti. Erityisesti pääkaupunkiseutu on kärsinyt tästä 
asiasta. Valtion politiikkaan pitäisi saada pitkäjänteisyyttä. Täytyy muistaa, ettei 
ongelmaa voida ratkaista niinkään, että kaikki tulot siirrettäisiin valtiolle, koska 
silloin yksikään kunta ei kaavoittaisi mitään teollisuuteen.

(Haastattelijan pää alkaa mennä pyörälle politiikasta.) Voitaisiinko
palata taas kevyemmälle linjalle?
 - Toki, ja teemoistahan löytyy halukkaille lisätietoja kotisivuiltani
   http://www.karoliinakaita.net/

Mikä saa tyylikkään ja viehättävän naishenkilön lähtemään lavalle
nahkaan pukeutuneena?
  - Kiistän kaikki väitteenne. Minulla oli frakki. Myönnän tosin, että minulla on 
ollut nahkaa yllä teekkarispeksissä, jossa esitin orjapiiskuria ruoskan kanssa. 
Lisäksi pukeuduin nahkaan Drag king -kilpailussa DTM:ssä viime vuonna.

Ehkä olisi syytä vähän valaista taustoja lukijoille tästä frakkijutusta.
 - Olen ollut mukana tyttöbändissä nimeltä P.M.S., jolla oli biisi nimeltä Herras-
miehen vaatekaappi. Kyseinen kappale käsitteli nahkafetisismiä (haastattelija: 
“haa”). Olemme esiintyneet killan pikkujouluissa. Minä olin ainoa henkilö, joka ei 
ollut pukeutunut nahka-asuun. Olin laulaja, eli se “herrasmies”. Lavalla oli kyllä 
muita nahkaan pukeutuneita bändin jäseniä.

Jatkaisitko samaa pukeutumislinjaa Arkadianmäellä?
 - En ole miettinyt noin tarkkaan. Riippuu tilanteesta. Itse asiassa omistan vain 
smokin - frakki ei ollut oma. Ehkä jossain juhlissa voisi pitää frakkia. Klassinen 
tyylikkyys kuuluu arvostamiini asioihin.

Ehkäpä lopuksi vielä se kriittinen kysymys, että miksi fyysikon pitäisi
äänestää juuri sinua.
 - Ei pidäkään. Tärkeintä tietysti on, että ylipäätään käy äänestämässä. Jokaisen 
pitää äänestää omien arvojensa ja sydämensä mukaan.

No mutta jos nyt kuitenkin joku peruste.
 - Vain fyysikko voi ymmärtää toista fyysikkoa. (Ei se kyllä taida olla ihan totta. 



Kukaan ei voi ymmärtää fyysikkoa.)
 - On korkea aika saada joku fyysikko eduskuntaan!

Haastattelu: Markko Jantunen
Kuvat: Karon vaalikampanjan käynnistysbileet Helsingissä 2.11.2002.

Otaniemen puluongelma

Olen jo pidemmän aikaa seurannut huolestuneena Otaniemen pulupopulaation tilaa. 
Niitä on käsittämättömän paljon ottaen huomioon, ettemme ole kaupungissa, ja kaiken 
lisäksi ne käyttäytyvät hämmentävästi. Usein kirjaston bussipysäkille mennessäni 
kulkuni estävät pulut, jotka ovat levittäytyneet koko tien peittäväksi tiiviiksi parveksi. 
Miksi niiden pitää peittää nimenomaan kävelytie? Mikseivät ne valitse ympäröivää nur-
mikkoa tai autotietä? Kysyn vaan. Jotain pitäisi tehdä asialle ja pikaisesti, ennen kuin 
aggressiiviset pulut estävät opiskelijoita saapumasta jokapäiväisille luennoilleen!

Puluista huolestunut

Fysiikan ja matematiikan kurssit liian vaativia

Taas kerran tenttikausi lähestyy, enkä oikein jaksa uskoa, että tälläkään kertaa pärjäisin. 
Kursseista on aivan liian vaikea päästä läpi! Tässä olisi kovasti varaa kehittämiseen. 
Ensiksikin kursseilla opetetaan aivan turhia asioita. Mihin minä esimerkiksi derivointia 
muka tarvitsen? Ja jos sitten joskus opetetaankin jotain hyödyllistä, kukaan ei varmasti 
mainitse, että juuri tämä asia olisi oleellista osata. Menee sitten helposti sekin oppi ohi. 

Mielipidepalsta



Ainoa positiivinen asia on, ettei tylsillä luennoilla ole pakko istua. Sen sijaan pitäisi 
vääntää jotain typeriä laskareita, täysin turhia todistuksia ja tosielämästä täysin irral-
lisia esimerkkejä. Ja miten nämä laskut sitten pitäisi osata? Tehtävät ylittävät reippaasti 
tavallisen ihmisen käsityskyvyn. Jos niihin edes voisi laittaa vinkkejä, että miltä kirjan 
sivulta löytyvät ne kaavat, joihin sijoittamalla vastaus saadaan, mutta ei.

On myös aivan käsittämätöntä, että kaikissa kursseissa ei jaeta kunnollisia, puhtaak-
sikirjoitettuja mallivastauksia eikä tentin kannalta oleellisimpia asioita pariin sivuun 
tiivistettynä. Eivät kai luennoitsijat tosissaan kuvittele, että joku lukisi kirjaa? Ne ovat 
kauhean paksuja ja kalliita ja useimmat vieläpä englanninkielisiä. Niiden lukemiseen-
han menisi monta tuntia aikaa! Eihän nyt opiskelijoilla ole sellaiseen aikaa! 

Tämän pitäisi olla sitä elämän parasta aikaa, johon kuuluvat opiskelijabileet, akateem-
inen vapaus, irralliset seksisuhteet ja osa-aikainen työskentely keskustakaksion vuokran 
maksamiseksi. Ei nuoren aktiiviseen elämään sovi tuntikausien kirjan tuijottelu.

Järkeä tenttivaatimuksiin



Oletko pulassa? Onko sinulla sydänsuruja? Tahdotko apua? Jos 
tarvitset vastauksia, esitä kysymyksesi Sedälle, kaikkien alojen 
asiantuntijalle, jonka neuvot ovat auttaneet jo monia epätietoisia ja 

onnettomia.

Jos mulla olis Corollassa kaks moottoria, niin pääsiskö sillä sitten kaks 
kertaa kovempaakin? 
Masa Keravalta

Setä vastaa: Liike-energian lausekkeessa esiintyy nopeuden toinen potenssi. 
Hevosvoima (muista SI-yksiköt!) taas on tehon yksikkö, eli energia per aika. 
Yhdistämällä nämä kaksi faktaa päästään tulokseen, jonka mukaan kaksinker-
taisella teholla autosi huippunopeus nousee nelinkertaiseksi. Eli jos tähän 
saakka olet päässyt 150 km/h, niin tästä eteenpäin pääset kuuttasataa.



Moicca! Must tuntuu, et mä oon pihkassa yhteen meidänluokkalaiseen Jark-
koon, mut se ei huomaa mua. Miten mä saisin sen huomaamaan mut?
Yx Irmuli vaan (14vee)

Setä vastaa: Räpyttele silmiäsi. Esitä hänelle innokkaasti kysymyksiä, kun hän 
pitää mantsanesitelmää. Tutustu hänen kavereihinsa. Kaada hänen syliinsä 
lautasellinen maksalaatikkoa ja väitä, että se oli vahinko. Kysy häneltä, paljonko 
hänen äitinsä parhaina aikoinaan työnsi kuulaa. Näitä keinoja on vaikka kuinka 
paljon. Sinun ne pitäisi tietää, sinähän meistä se nainen olet.

   

Usein kun lähden kotoani, tunnen pakottavaa tarvetta palata tarkistamaan, 
ettei hella tai silitysrauta ole jäänyt päälle, vesihana auki tai ovi lukitsematta. 
Pitäisikö minun olla huolissani? 
Epätietoinen

Setä vastaa: No siis tuohan on tyyppiesimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun 
persoonallisuuden hajotessa osasiksi varhaislapsuuden ratkaisemattoman 
isäsuhteen patoutumat purkautuvat neuroottisesti. Kannattaa ottaa yhteyttä 
kallonkutistajaan, niillähän on sinunkaltaisillesi kuulemma tarjolla jotain 
pillereitä.

   

Olen erään suurehkon suomalaisen maanviljelijäpuolueen puheenjohtaja. 
Ongelmani on, että suurissa kaupungeissa emme pysty kilpailemaan muiden 
puolueiden kanssa. Syvä huolemme syrjäseutujen autioitumisesta ja maata-
louden toimintaedellytyksistä ei yksinkertaisesti saa vastakaikua kaupungissa, 
vaan meille vain nauretaan. Tuntuu kuin mikään keino ei toimisi. Mitä minun 
pitäisi tehdä, että kaupunkilaiset ottaisivat minut vakavasti?
Anneli J.



Setä vastaa: Miten ystäväsi maaseudulla suhtautuvat siihen, että mielistelet 
epäaitoja ja moraalisesti rappeutuneita kaupunkilaisia? Jos sinusta tulisi 
kaupunkilaisten suosikki, olisitko enää se sama ihminen, jona sinut nyt tunne-
taan? Voisitko silloin enää elää itsesi kanssa? Katso siis syvälle sisimpääsi ja 
ajattele nykyistä elämääsi ja nykyisiä rakkaitasi. Uuden omaksuminen merkit-
see aina vanhan hylkäämistä, ja sitäkö sinä todella haluat, Anneli J.?

   

Miksi minulla ei ole tyttöystävää, vaikka kaikilla kavereillakin on? Tilastollisesti 
ajateltunahan minullekin pitäisi joku löytyä, kun kerran miehiä ja naisia on 
maailmassa yhtä paljon. 
Nuori Menestyjä

Setä vastaa: Sinun vaatimustasosi ovat selvästikin liian korkealla. Tuollaiset 
tapaukset pitävät itseään merkittävämpinä kuin mikä heidän todellinen arvonsa 
on. Näet vastakkaisen sukupuolen edustajat yksinomaan omien fantasioidesi 
objekteina. Taisit aikoinasi traumatisoitua siitä, kun sinut päiväkodissa pak-
otettiin syömään kokonaisia hernekeittolautasellisia tyhjäksi, minkä seurauk-
sena kuvittelet, että nyt isona poikana voit syödä pizzaa ja kokista joka päivä. 
Oikeasti et ole niin hyvä kuin luulet. Olet väärillä jäljillä. Muutu.

   

Siinä olikin sitten kaikki tältä erää, lapsukaiset! Seuraavan kerran Setä vastaa, 
kunhan kiireiltään ehtii!



Valmistuvilla diplomi-insinööreillä tulee olla terveet arvot ja elämäntavat, rautainen 
itsekuri sekä hyvä fyysinen kunto. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, on välttämätöntä luoda 
teekkareille tarkka päiväjärjestys. Teekkarien tulee esiintyä yhtenäisenä joukkona, jonka 
sisäisiä ristiriitoja ei näytetä ulospäin. Nykytilanne on vaikea ja hämmentävä, emmekä 
voi hyväksyä sitä.

Seuraavat muutokset TKK:n toimintaan nähdään tarpeellisiksi toteuttaa pikimmiten. 

Päiväjärjestys

Arkisin kello 6:00 on 
teekkarikylässä herätys, jota 
seuraavat ohjatut aamutoimet,  
vuodevaatteiden tuuletus ja aamu-
lenkki. Taloittain porrastetusti klo 
6:50-7:30 marssitaan aamupalalle 
Alvariin. Ruokalassa jonotetaan 
levossa seisten, ja liikkellelähtö tap-
ahtuu asennon kautta. Yhteisessä 
aamunavauksessa Alvarin aukio-
lla vannotaan uskollisuutta TKK:n 
lipulle sekä lauletaan TKK:n viral-
linen ideologiahymni.

Luentosalissa täytetään jokainen 
paikka ensimmäisestä rivistä 
alkaen. Luennoitsijan saapuessa 
saliin opiskelijat seisovat asen-
nossa rintamasuunta luennoitsi-
jaan päin. Myöhässä luennolle 
saapuvan on asennossa seisten 
pyydettävä luennoitsijalta tähän 
lupa. Luennoitsijaa puhutellaan 
kunnioittavaan sävyyn. Luennoilla 
on osallistumis-, seuraamis-, ja 
omaksumispakko sekä keskuste-
lukielto. Luennoilla esitetyn mate-
riaalin kyseenalaistaminen on 
kielletty.

Päivittäin noin klo 17:30 pidetään 

Teknillisen Korkeakoulun uusi ohjesääntö
TKK:n uudistus- ja edistystoimikunta

Marraskuu 2002



teekkarikylän soluissa tupa-, kaappi-, ja siisteystarkastus, joka on läpäistävä hyväksytysti. 
Jos yksittäisen solun tarkastus ei tarpeeksi pian mene läpi, niin opiskelijakotiin (Smökin 
uusi nimi) ei ole mitään asiaa koko talolla.

Yhtenäistäminen

Korkeakoulun esikunta (rehtorin kanslian uusi nimi) määrää, että tulevaisuudessa kaikki 
teekkarit asuvat teekkarikylässä. Tämä on välttämätöntä parhaiden opintotulosten ja 
yhtenäisen teekkarihengen saavuttamiseksi. Tavoitteen toteuttamiseksi rakennetaan 
Ossinlammen ympärille yhteismajoitusasuntoja 8000 hengelle. Jo olemassa olevat asun-
not remontoidaan uusia asumiskäytäntöjä vastaaviksi. Viimeistään 1.1.2004 mennessä 
kaikki teekkarit velvoitetaan asumaan teekkarikylässä: tästä kieltäytyvä menettää opiske-
luoikeutensa TKK:lla. Mikäli kaikki uudet majoitustilat eivät vielä tuolloin ole valmiina, 
järjestetään ylijääville teekkareille tilapäinen telttamajoitus siihen asti kunnes pysyvä 
majoitus on valmis. Kylän ulkopuolisen kanssa pariutuneille teekkareille tarjotaan mah-
dollisuus tavata puolisoaan valvotuissa perhetapaamisissa kahden kuukauden välein. 

1.1.2004 asti korkeakoulupoliisi valvoo kylän ulkopuolella asuvien teekkarien asuntojen 
teekkarihenkisyyttä pistokoeluonteisesti kaikkina vuorokauden aikoina.



Haalareista tulee kaikkien teekkareiden yhtenäinen varustus. Haalarit ilmaisevat, millä 
osastolla kukin teekkari opiskelee. Haalarimerkkien paikat määritellään myöhemmin, 
mutta nykyisestä käytännöstä, jossa merkkejä kiinnitellään epäsäännöllisesti sinne 
tänne, tehdään varmasti loppu. Poikkeuksen muodostavat arkkitehtiopiskelijat, joilla on  
oikeus käyttää haalarin ohella myös Marimekon Jokapoika-paitaa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden vappuna fuksi ylennetään teekkariksi, hänen ylitettyään 
120 opintoviikon rajan yliteekkariksi ja edelleen diplomityövaiheessa kadettiali-DI:ksi. 
Näitä ilmaisevat opintoarvomerkit kiinnitetään haalareihin. Väärien haalarien tai opin-
toarvomerkkien käyttäminen on erittäin raskas rike. Teekkarin on korkeakoulualueella 
tervehdittävä saman osaston vanhempia opiskelijoita sekä kaikkia professoreita ja 
dosentteja. Toisten osastojen vanhempia opiskelijoita ei tarvitse tervehtiä.

Vuorokaudeksi kerrallaan nimetään 50 opiskelijan vahvuinen virka-apuryhmä, jonka on 
oltava kaikkina vuorokauden aikoina valmiudessa lähteä ratkomaan differentiaaliyhtälöitä, 
ominaisvektoreita ja muita mekaanista laskentaa vaativia, yllättäen ilmaantuvia ongel-
mia.

Teekkarilla on aina oltava mukanaan henkilökohtainen funktiolaskin ja hänen on muistet-
tava laskimen sarjanumero ulkoa. Graasten laskinten käyttö on yleisesti kielletty, 
mutta voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä rehtorin luvalla. Palloharmonisia funktioita 
käsiteltäessä laskimeen tulee olla kiinnitettynä sysäyksenvahvistaja.

Tentissä luntannutta tai muuhun rikkeeseen syyllistynyttä rangaistaan Rikoslain 46. 
luvun mukaan joukon edessä Alvarin aukiolla. Mahdollisia rangaistuksia ovat pois-
tumiskielto, ylimääräinen palvelus (esim. ominaisvektorien ratkaisu, metrisen tensorin 
käyttöharjoitukset ym.), häpeäpaaluun sitominen tai vakavammissa tapauksissa korkea-



kouluoikeuteen määrääminen ja mahdollinen siirto Espoon-Vantaan ammattikorkeakou-
lun hotelli- ja ravintola-linjalle.

Tietojenkäsittelyn helpottamiseksi ja turvallisuussyistä yksittäiseen teekkariin viitataan 
tästä lähin nimen asemesta ensisijaisesti opiskelijanumerolla. Samoista syistä jokaisen 
TKK:n opiskelijan vasempaan korvalehteen tullaan asentamaan tunnistussiru, jonka 
avulla teekkari voidaan satelliittipaikantaa 2 metrin tarkkuudella kaikkina hetkinä.

Otaniemen korkeakoulualue ympäröidään sähköaidalla. Otaniementien molempiin päihin 
sekä Tekniikantielle pystytettävistä, korkeakoulupoliisin valvomista porteista pääsee 
sisään vain esittämällä asianmukaisen opiskelijakortin. Asuintalon ala-aulassa opiskeli-
jakortti luovutetaan päivystäjälle. Ulkopuolisilta on korkeakoulualueelle pääsy ehdot-
tomasti kielletty.

Teekkarilta vaadittavat asiat

Teekkarilta vaaditaan opetettavien asioiden sataprosenttista omaksumista. Tämän 
tarkistaakseen korkeakoulupoliisilla on oikeus pysäyttää yksittäinen teekkari ja esittää 
hänelle pistokoeluonteisesti kysymyksiä hänen opiskeluaikanaan suorittamiensa kurssien 
asioista. Jos teekkari ei pysty antamaan oikeita vastauksia, suoritukset ko. kursseista 
perutaan ja teekkari passitetaan uusintatenttiin.

Korkeakoulupoliisi partioi myös Espoon ja Helsingin avainalueilla, valvoen että teekkarit 
käyttäytyvät vapaa-aikanaan opiskelijallisesti. Teekkarin on kysyttäessä osattava esittää 
korkeakoulupoliisin vaatima laulu TKY:n virallisesta laulukirjasta. Jos teekkari ei pysty 
esittämään haluttua laulua tyydyttävästi, hänet passitetaan uusintalaulukokeeseen tai 



ratkaisemaan ominaisvektoreita. 

Vapaailtanaan teekkarin tulee humaltua arvonsa mukaisesti. Lomalta palaaville teekka-
reille tehdään Otaniemen portilla puhalluskoe. Mikäli teekkari ei tuolloin ylitä 2 promil-
len rajaa, korkeakoulupoliisi korjaa hänet putkaan, josta hän vapautuu vasta ollessaan 
riittävän humaltunut.

Teekkarin tulee myös osata ulkoa TKK:n virallisen ideologian sisältö avainkohtineen sekä 
pitää kaikkina hetkinä mukanaan Rehtorin Pientä Punaista Kirjaa. TKK:n virallisen ideo-
logian kyseenalaistaminen on erittäin raskas rike. Korkeakoulupoliisi kontrolloi tilannetta 
Otaniemessä pistokokein kaikkina vuorokauden aikoina. Ideologisista epäpuhtauksista 
epäillyn teekkarin suhteen ei oteta minkäänlaisia riskejä, vaan hänet toimitetaan 
välittömästi Turun opiskelijamielisairaalaan tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Teekkarilla on oikeus hakeutua differentiaaliyhtälöttömään koulutusohjelmaan, jonka 
kesto on aina 330 opintoviikkoa. Osana Suomen valtion koulutuspoliittista linjausta 
järjestetään myös vaihtoehtoisen palveluksen mahdollisuus niille, joilta eettiset tai 
vakaumukselliset syyt estävät opiskelun kokonaan.

Korkeakoulututkinnon jälkeen oppivelvollisuus jatkuu diplomi-insinöörien kertauslasku-
harjoituksina, joissa kerrataan ja vahvistetaan teekkariaikana hankittuja laskutaitoja. 
Vastuullinen diplomi-insinööri pitää näitä taitoja yllä myös itsenäisesti harjoittelemalla 
säännöllisesti askelmenetelmiä ja ratkomalla ominaisvektoreita, myös niissä tapauk-
sissa, joissa hän ei ko. taitoja jokapäiväisessä elämässään suoranaisesti tarvitse.

Teknillisen korkeakoulun uusi ideologia kiteytyy yhtenäisyyteen, kuriin ja turvallisuuteen. 
On vain yksi TKK, yksi tekniikka, yksi teekkarihenki ja yksi Rehtori.

Teekkariksi aikoville

Onnitteleme sinua viisaasta valinnastasi. Saatat miettiä, onko sinusta kovaksi kouluksi 
joskus mainitun TKK:n oppilaaksi. Tahdomme rohkaista sinua: teekkariudesta voi selvitä! 
Reipas asenne, sävyisä ja alistuva luonne sekä hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto 
tulevat varmasti auttamaan sinua teekkariaikanasi. Hyväksyttävästi suoritettu diplomi-
insinöörin tutkinto hyödyttää sinua koko elämäsi ajan ja sitä arvostavat myös yhä use-
ammat työnantajat.

   SOTA ON RAUHAA
   VAPAUS ON ORJUUTTA
   JOUKOSSA ON VOIMAA
   ALISTU JA TOTTELE!



Siivoaminen on monelle teekkarille ongelmapaikka, vaikka monet vaikeammat 
asiat onnistuvatkin kepeästi. Haastattelimmekin Kvanttiin erästä siivoamisen 
ammattilaista, jonka ilmiantoivat hänen ystävänsä. “Eihän se tee mitään muuta 
kuin siivoa!”, “Piti lähteä kaljalle, mutta ei - tiskit kesken mukamas...” 

Kvantti: Päivää. Kuinka karvainen on takapuolenne, Klausveikko Oinonen?
K.O.: Hyvin karvainen. Asteikolla 1-10 antaisin sille arvosanan omena ja kolme 
lahnasosaa. Saitteko muuten nimeni kirjoitettua oikein? Se kirjoitetaan usein 
väärin, mikä on varsin kiusallista. Sehän on kuitenkin varsin helppo kirjoittaa...

Kvantti: Kyllä, kyllä. Pitäkääs nyt turpanne kiinni ja vastatkaa vain kysyttäessä. 
Ette te nyt niin kiinnostava henkilö ole, jos olette henkilö alkuunkaan.
K.O.: Veikkaisin olevani henkilö. Asteikolla puoli-karvainen olen ainakin kol-
mosen verran henkilö.

Kvantti: Taas te teitte sen. Pitäkää tästä eteenpäin se puheripulittimenne 
pienemmällä. Keskustellaanpas nyt siitä siivouksesta, josta teitä piti haastatel-
lakin. Mitä kikkoja ja niksejä antaisitte lukijoillemme?

Siivoamisen alkeet teekkareille

Klausveikko odottelemassa malttamattomana perjantai-iltaa.



K.O.: Ensinnäkin kannattaa tutustua erilaisiin kodintarpeisiin asiaankuuluvalla 
vakavuudella. Parasta ennen-päivämäärä on yllättävän hyödyllinen kapistus. 
Itse aikoinani esimerkiksi yllätyin, kun kurpitsapiirakka ei noussutkaan vasta-
amaan ajan haasteeseen viinien tavoin parantaen makuaan. 

Kvantti: Ahaa, ahaa! Siis kurpitsapiirakka. Tässä vaiheessa jätänkin teidät 
puhumaan yksin mikrofonille, mennäkseni ottamaan kurpitsa-piirakan pois mik-
rostani, jossa se on ollut sulatusteholla jo kolmatta viikkoa.
K.O.: Kiitos. Toinen asia, minkä olen huomannut auttavan yleiseen 
viihtyvyyteen kotona on tavararöykkiöiden tarkka järjestäminen. Sikäli mikäli 
kotona pystyy liikkumaan, ovat asiat aika hyvässä jamassa. Mikäli ei, suosit-
telen seuraavaa. Mittaa tai aproksimoi matka ovelta kodin kriittisiin pisteisiin. 
(=Sänky, tietokone, jääkaappi tai missä säilytätkään kolajuomiasi, jne.) Kvan-
titatiivisen analyysin perusteella on todettu, että metrin-puolentoista matkan 
pystyy hyppäämään. Näille välimatkoille raivaa jollain sopivalla välineellä 
(talikko, solukaveri) tyhjä tila. Näin kodin kodikkuus nousee, kun pääset 
muuallekin kuin puolen metrin säteelle ovesta. Jos ei jaksa rehkiä, niin suuri-
malle osalle ovat myös kahden metrin loikat mahdollisia. Ongelmaksi muodos-
tuu tällöin kolapullojen nopeahko keräytyminen. Tähän ongelmaan on melko 
helppo ratkaisuyrite. Heittelet pullot ulko-ovea vasten (ovi, joka johtaa solutilaan 
tai porraskäytävään) ja aina viikkottaisella coca-colanostokeikallasi potkit niitä 
pois omasta huoneestasi...

Kvantti: ...ja tulinkin juuri takaisin. Enpä tiedä yhtään mitä olette täällä horisseet, 
mutta tukkikaapas leipäläpenne jo hyvissä ajoin. Tästä eteenpäin saatte vas-
tata kysymyksiin vain korkeintaan kahdella sanalla. Vähentääkö mielestänne 
usein tiskaaminen työn määrää?
K.O.: Enimmäkseen vihjeetön.

Kvantti: Aivan, aivan. Onko pölynimuri sopiva hankinta teekkarille?
K.O.: Pää-ääliönä asteikolla.

Kvantti: Että niin... hmm. Viimeiseksi haluaisimme kysyä teiltä herra siivouksen 
ammattilainen Klausveikko Oinonen, että miten pesette pyykkinne?
K.O.: Tämä kysymys on niin monitahoinen, etten hyvällä tahdollakaan voi vas-
tata noin yksiselitteisesti kahdella sanalla kuin aikaisempiin 
trivialiteetteihin. Yleensä syödessäni suosin suomalaista, mutta se ei ole 
ainoa syy-seuraus-alkulähdekiemura OMO:n sisäiseen käyttöön. OMO auttaa 
myös masennukseen, valkaisee hampaat ja auttaa pahanhajuiseen 
hengitykseen. Varoittavana esimerkkinä muistettakoon, että voimme olla lähes 
varmoja, ettei WTC:n ikkunoita pesty säännöllisesti OMO:lla.

Kvantti: Kiitos haastattelusta.
K.O.: Saitteko nyt varmasti sen nimeni oikein?



Haastattelu: Klausveikko Oinonen
Kuolemattomat viisaudet: Klausveikko Oinonen
Kvantti haluaa kiittää: Klausveikko Oinonen
Klausveikko Oinonen



Pyöreiden pöytien laboratorio on 
tyrmistyksellä seurannut lisääntyvää 
tapain turmellusta ja katsookin tarpeel-
liseksi perustaa kurssin pp-0.000 joh-
datus pyöreiden pöytien dynamiikkaan. 
Ohessa tarpeelliset esitiedot kurssille 
osallistumiseen.

Johdanto

Viitteessä [1] esitetty teoria kiltahu-
oneen dynamiikasta voidaan ottaa 
lähtökohdaksi käsiteltäessä monien 
päivittäisten rutiinien tahi nk. pahojen 
tapojen syntymistä. Esimerkkinä 
käsittelemme lounasajan ja -paikan 
määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Fuksille lounas on helposti hyvin 
venyvä käsite, joten ajan ja paikan 
ennustaminen on jokseenkin vaikeaa. 
Vähitellen ne kuitenkin alkavat stab-
iloitua ja noudattelevat yhä tarkem-
min tiettyä kaavaa. Tyypillisesti 
ensimmäinen relaksoituminen kohti 
ennustettavaa käyttäytymistä tapah-
tuu nk. Täffän spaghetti-parametrin 
perusteella, joka johtaa kahteen mah-
dolliseen tilaan: joko keskiviikkoisin 
syödään Täffällä, koska siellä on spa-
ghettia, tai keskiviikkoisin syödään 
jossain muualla, koska Täffällä on spa-
ghettia.

Lounastilan muodostumiseen vaikutta-
vat tekijät voidaan karkeasti jakaa kah-
teen: jonotekijöihin ja anti-pr-tekijöihin. 
Ensimmäisissä sopiva aika ja paikka 
valitaan jonon pituuden perusteella, 
jälkimmäisissä sen perusteella, missä 

ei ole pahaa ruokaa.

Pyöreät pöydät

Otetaan tarkasteluun populaatio, joka 
vaeltaa lounaalle pyöreille pöydille 
päivittäin noin kello 11.45. Tyypillisesti 
hieman puolen päivän jälkeen se 
hakee kahvit ja täsmälleen yhtä monta 
karkkia kuin edellisenäkin päivänä 
samaan aikaan. Huomaamme, että 
populaation lounas on sekä ajallisesti 
että paikallisesti lähes täydellisesti 
ennustettavissa.

Silloin tällöin tilaan tulee häiriö, tästä 
pyhästä rutiinista autuaan tietämätön 
fuksi [2], joka laskee laskareita pyöreillä 
pöydillä. Tällöin häirityn populaation 
käyttäytyminen saattaa muuttua 
arvaamattomaksi, tai mikä vielä 
pahempaa, se saattaa häiriöstä riippu-
matta toimia täysin arvattavasti ja ase-
tella lautasensa fuksiparan prujujen 
päälle. Tämä ei ole osoitus ilkeydestä, 
vaan se yksinkertaisesti on niiden ikiai-
kainen etuoikeus (ks. esim. [3]). Lisäksi 
se on fuksin omaksi parhaaksi, joht-
uen tietyistä pyöreiden pöytien omi-
naisuuksista.

Pyöreät pöydät on sijoitettu paikkaan, 
jossa on nk. Thoreaun kentän pai-
kallinen maksimi. Harjoitustehtäväksi 
jätetään päätellä, missä muualla 
kyseinen kenttä vaikuttaa. Kentän 
ominaisuudet tunnetaan heikosti, ja 
se onkin pyöreiden pöytien laborato-
rion tärkein tutkimuskohde sen ohella, 
mihin kuolisi ensin, jos joutuisi avar-

pp-0.000 Johdatus pyöreiden pöytien dynamiikkaan



uuteen ilman asianmukaisia välineitä. 
Tiedetään kuitenkin, että kentän vuoksi 
pyöreillä pöydillä on lähes mahdotonta 
opiskella tahi käydä järkevää keskuste-
lua, sillä puheenaiheet relaksoituvat 
poikkeuksetta paskaläppä-tasolle.

Kenttätutkimuksia vaikeuttaa huomat-
tavasti se, että kenttä hidastaa kokeel-
lisen datan keräämistä tieteellisellä 
tarkkuudella. Lisäksi keskustelua 
käydään siitä, kuinka suuri vaikutus 
on kentällä itsellään, ja kuinka suuri 
pöytien sekä tuolien muotoilulla, joka 
tekee mahdottomaksi muistiinpanojen 
tekemisen asennossa, jossa tavarat 
olisivat kätevästi kädenulottuvilla, kynä 
ei katoaisi, ja silti verenkierto aivoihin 
sujuisi esteettömästi.

Kiltalaisten opintomenestyksen tur-
vaamiseksi pyöreän pöydän labo-
ratorio suunnitteleekin kirjastoon ja 
lukusaliin johdattavien opasteiden 
pystyttämistä pyöreiden pöytien 
läheisyyteen.

Viitteet
1. Kiltahuoneen potentiaalikuoppa; 
Vartiokvantti 4/98

2. Koska vuosikurssin kasvaessa 
todennäköisyys muistaa, minkä 
vuoden fuksi kukakin on, pienenee 
merkittävästi, käytetään jompaa 
kumpaa seuraavista 
approksimaatioista:
pienempi kuin minä = fuksi
laskee laskareita julkisella paikalla = 
fuksi

3. Kateellinen Panettelija: Likaiset 
vanhat sedät; Kvantti 3/97



Pullosta kuului ensin äänekästä pur-
nausta, mutta pian se hiljeni. Veijo 
ei antanut omatuntonsa soimata 
mököttävästä hengestä, vaan tunki 
pullon takkinsa taskuun ja lähti 
harppomaan kotia kohti visioiden 
mielessään, mitä kaikkea hengen 
avulla voisi saavuttaa. Hetken hän 
hihitteli itsekseen ajatukselle pyytää 
niin paljon kaljaa, että sopivaa tahtia 
juomalla pullopanteilla söisi tulevan 
talven lounaat, mutta luopui ajatuk-
sesta todettuaan, ettei tässä vai-
heessa iltaa kyennyt laskemaan, 
mahtuisivatko oluet hänen soluhuo-
neeseensa.
 
Veijon maailmanvalloitussuunnitel-
mat keskeytyivät, kun polun päässä 
näkyi vastaantulija, jonka askel oli 
melkein yhtä horjuva kuin Veijolla 
itselläänkin. Välimatkan 
lyhentyessä kävi selväksi, että 
kyseessä oli vastakkaisen suku-
puolen edustaja, ja Veijo alkoikin 
pohtia sosiaalisen statuksensa nos-
tamista hengen avulla. Tytön ollessa 
kohdalla Veijo astui tämän viereen 
ja esittäytyi kohteliaasti. Tämä yritti 
väistää, ja hieman hätääntyneenä 
ohi menevästä mahdollisuudestaan 
Veijo tarttui tätä käsivarresta ja 
sanoi ovelasti hymyillen: “Etpä ikinä 
arvaa, mitä mulla on taskussani!”
 
Litsari osui räjähtävällä nopeudella 
ja Veijon silmissä sumeni. Kuumo-
tus poskella levisi, ja mielessään 

hän kiitteli luojaansa siitä, ettei 
humala ollut vielä lainkaan ehtinyt 
laskea. Veijon oli vaikea seurata 
hänelle suunnattua sanaryöppyä, 
mutta terävänä poikana hän päätteli 
saarnan käsittelevän naisen 
asemaa yhteiskunnassa suhteessa 
sikoihin, joita myös miehiksi joskus 
kutsutaan.
 
Tytölle oli turha yrittää sanoa 
mitään. Veijo tuskin saisi suun-
vuoroa ennen auringonnousua, ja 
silloin hän olisi jo liian väsynyt 
puolustautuakseen. Osoittaakseen 
aikeittensa viattomuuden hän kaivoi 
pullon taskustaan ja avasi korkin. 
Mutta henkeä ei näkynyt.
 
Tyttö hiljeni hetkeksi ja katsoi pulloa. 
“No, täytyy myöntää, että ehtikin jo 
tulla jano,” hän tokaisi ja tyhjensi 
pullon huikalla.
 
Sekunnin murto-osassa Veijo kävi 
läpi menetyksen katkeruuden tun-
teet. Hyvästi maailman herruus, 
hyvästi määrättömät määrät kaljaa! 
Se olikin liian hyvää ollakseen totta, 
ja mitäpä hän oikeastaan edes kai-
paisi: halpa vuokra ja internet olivat 
lopultakin kaikki mitä hän tarvitsi.
Tappiomieliala muuttui ihmetyk-
seksi, kun tytön kasvoille levisi 
hymy, ja tämä sanoi hunajaisella 
äänellä: “Toivo jotain, saat mitä 
vain.”
 

Teekkarisatu, osa III

Eevis koettaa päästä eteenpäin...



Veijo oli sanaton. Pieni ääni takara-
ivolla huusi hänelle, että nyt ei ole hyvä 
hetki toivoa tyttöä tuomaan kaljaa, ja 
niin Veijo koitti karistaa unelmat maai-
lman korkeimmasta koppapinosta ja 
keksiä jotain muuta.
 
Luonteva jatko olisi varmaankin per-
inteinen kysymys ‘teille vai meille’. 
Veijo koitti muistella, milloin oli viime-
ksi siivonnut, ja totesi että ainoa, mikä 
esti villakoiria puremasta huoneeseen 
astujaa, olivat lattiaa peittävät läjät 
prujuja, vaatteita ja ties mitä roinaa.
 

Pohdiskelu siitä, minkä värinen mahtoi 
olla lattia kasojen alla, keskeytyi tytön 
röyhtäistessä äänekkäästi. Henki ilm-
estyi taas näkyviin. “Mää ole ny vähä 
loukkaantunnu sinnuu” se totesi ja 
pujahti takaisin pulloon.

e-



Vuosi oli ja meni. Mitä tapahtuikaan 
ja miksi ihmeessä sen pitää olla 
jälkipolvienkin luettavissa?

En minä ymmärrä, mutta kun 
moisia kiltaa koskevia juttuja on 
itketty, niin 
näytettäköön, että osaamme me 
niitäkin kirjoittaa. Niin kuin kaikkea 
muutakin - huonosti.

Toimarivaihto

Raati oli kehitellyt meille toima-
reille pirullisen vaikeita ihmis-
mielelle ratkaisemattomia vihjeitä, 
joiden mukaan meidän piti talsia 
ympäri itäistä 
satamakaupunkia. Näin ollen vain 
ryhmä, jossa Halkolan Ville oli, oli 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
Ja kylmäkin oli. Perkules!

Tässä tapahtumassa mr. Bonk 
käväisi kääntymässä ja villitsi aina-
kin osia fyysikoista. Hauskaa oli 
ja tuntui silloin aikoinaan hyvältä 
idealta tulla jatkoille marssimalla 
tahdissa laulaen “työn orjat sorron 
yöstä nouskaa...” . Tosiaan, tosi 
hauskaa oli - kiitos raadille, joka 
vaikka keksikin ärsyttävän kryptisiä 
vihjeitä ärsyttävän kylmässä 

Helsingissä, järkkäsi tosi hyvät 
bileet. Irtohavaintona toinen isäntä 
leikkeli itseään elintarvikkeiden 
sijasta. “Piru! Se veitsi oli terävä!”

Lastensitsit

Mopo keuli tuona kohtalokkaana 
iltana iloisesti. Sitsattiin lapselli-
sissa iliksissä prodekon ja arkka-
reiden kanssa. Ja hauskaa piisasi. 
Muovimopot, jotka olimme ottaneet 
mukaan, ottivat yleisönsä täysin. 
Erityiskiitos tapahtumassa Pak-
kasen Jussille ja isolle-Sampsalle, 
jotka  auttoivat minut Ota-avan-
nosta ylös joskus vähän viiden 
jälkeen, kun huomasin, etten itse 
sieltä pääse.

Graviksen jatkot eri tampereilla

Gravis oli ja meni tavallisina 
Dipolipippaloina. Mutta sen jatkot 
alkoivatkin jo seuraavana aamuna 
kello ennen heräämistä. Otettiin 
bussi ja joukko itsetaklaajia ja suun-
nattiin lappeen Rannalle. Siellä 
kaikki muut matkakohteet ristittiin 
tampereiksi, team Hankkija syntyi 
ja heräsin seuraavana aamuna 
Ollin kalsarit väärinpäin jalassani. 

Katsaus menneen vuoden tapahtumiin



Kuopio-tampereella sattui ja 
tapahtui. Kirjaimellisesti. Jyri 
heitti kossupullon paskaksi heti 
majoitustilaan päästyämme ja 
kävi ostamassa uuden. Henkan 
sydämen vei joku puumatytteli. 
Jantson koitti demonstroida 
seinää päin juoksemista 
epäonnistuen humalatilastaan 
johtuen karkeasti. Hän juoksi 
lasin päältä, lasi meni rikki, 
Janne katsoi alas ja samassa 
tulikin jo seinä vastaan. Eli 
auts. Joonas oli kävellyt jo kaksi 
päivää, mutta nyt vastaan 
kävelikin viskikiisseli. Se oli 
herkullista. Todistettavasti eräs 
hyeena söi sitä. Paavo koitti 
ostaa kossupulloa ravintolasta 
abi-tytteleille ja siinä 
epäonnistuttuaan osti 15 snap-
sia. 

Näppärää. 

Sieltä tultiin sitten koti-Niemeen 
muutaman tampereen kautta ja 
Lahti-tampereella pysähdyttiin 
syömäänkin. Gorsussa olivat 
jatkot. Muuta en voikaan sanoa, 
kuin että jesseä kului.

“Täällä _taas_ Paavi ja Jano-
Petteri.” -mainiointa stand-up 
(silloin, kun pystyssä pysyivät) 
-komiikkaa.

Fuusio 55 

Joojoo. Fuusioiduttiin. Hauskaa 
oli. Kuulemma. SS-Lauerma 
varasti narikkafuksin. Paljon 
konferensseja naistenvessassa. 
Paljon kadonneita tavaroita. 
Lähinnä muisteja.

Sillis ok. Jossain kellarissa, 
minne armeliaasti 
auringonsäteet eivät päässeet 
tunkeutumaan. Leppoisaa ja 
rauhoittavaa krapulamusiikkia 
esitti tinapilliorkesteri. Jatkot 
olivat ja ja-jatkot kanssa. Ja 
ja-ja-ja... Jollain näistä kattobi-
leet muuttuivat Jorvibileiksi ja 
rullatuolien aika-ajoja kokeiltiin. 
Näillä syntyi kaunis kuva, joka 
auringon lailla hohtaa kiltahu-
oneemme katossa.

“Meill on metsässä nuotiopiiri...”

Wappu.

Järjestettiin. Oli kokonaisuutena 
iso. Jopa iiiiiiiiso (karhu).

Kesäsitsit 

a.k.a. team Hankkijat näyttävät 
mistä me olemme tehtyjä. Vähän 
liiankin syvällisesti.

Hankkijaetkot olivat hyvät. 
Syötiin ensin kolmen ruokalajin 



ateria (pekoninakit alkuruoaksi, 
kunnon grillipihvit pääruoaksi ja 
jälkiruoaksi sacherkakku kolmeen 
pekkaan.). Tehtiin viskitesti. Todet-
tiin Bunnahabhain voittajaksi. Olut 
oli kylmää ja märkää ja maittoi 
lämpimänä päivänä. Alastomana 
ei kannata hyppiä ja kieriskellä 
nurmikolla. Ainakaan kauaa. Sen 
sijaan armeijaan meneviä ihmisiä 
pitää hyödyntää ja heille pitää lei-
kata joku hassu hiuslaite.

Itse sitseille teimme räväkän 
entréen. Ikävä kyllä Hankkijat Xäliö 
ja HC tipahtivat vähän ennen 
pääruokaa ja minunkin piti kan-
niskella niitä ympäri Niemeä. 
Aamulla ei huhuista huolimatta 
vannastamme herännyt kuin yksi 
hankkija. Eikä sekään ollut van-
nassa.

Syksy alkoi ja tuli. Syksyn tapahtu-
mat ovatkin jo yleistä tietoa enkä 
niistä sen enempää kerro.  



Olette kaikki lukeneet oikean ja 
vasemman aivopuoliskon 
eriytyneistä tehtävistä. Tämä 
tehtävä on poimittu kommunikaa-
tiopsykologiaan keskittyvästä NLP-
strategiasta. NLP = Neuro Linguistic 
Programming = 
aivojen neurolingvistinen uudelleen-
ohjelmointi.

Harjoituksen avulla itse kukin voi 
parissa päivässä dramaattisesti 
lisätä luovuuttaan.

Valitse rauhallinen ympäristö, ota 
rento asento, rentouta lihakset ja 
tuijottele kauas tyhjyyteen. Tämän 
voi tehdä myös esim. pitkällä bus-
simatkalla. Kuvittele eteesi vasen 
aivopuoliskosi. Sehän sisältää 
matemaattisen, rationaalisen aja-
ttelun, faktat, tietoisen asioitten 
käsittelyn, analyyttisyyden, logiikan, 
kriittisyyden, ajantajun 
eilen-tänään-huomenna, abstrak-
tiot, objektiivisuuden ja johdonmu-
kaisen, askel askeleelta etenevän 
päätöksenteon. Ajattele nämä kaikki 
eteesi konkreettisina symboleina. 
“N’e” edessäsi matemaattisia 
kaavoja, järkevästi toimivia koneita, 
kaupungin selkeä asemakaava, 
järjestyksessä oleva työpöytä jne. 

“Suurenna” se mielikuvassasi mah-
dollisimman kookkaaksi ja sijoita 

joukkoon lakimiehiä, insinöörejä, 
työkaluja, kelloja, tiedemiehiä, asial-
lisia puhujia, tietokoneita, rakennuk-
sia, karttoja, kompasseja, tieteellisiä 
kirjastoja, loogisia matematiikan 
opettajia jne. Keksi itse lisää sym-
boleita. 

Tämän jälkeen “pienennä” mieliku-
vasi ja siirrä sen paikkaa. Sijoita se 
vasempaan aivopuoliskoosi. Koeta 
saada fyysinen tuntemus, että se 
todella sijaitsee pään vasemmalla 
puolella. Nyt keskity oikeaan aivo-
puoliskoon. Sehän on unelmien, 
aistillisuuden, mielikuvien, musiikin, 
rytmin, haaveilun, ei-rationaalisen 
ajattelun tyyssija. Kaikki tapahtuu 
siellä ‘tässä ja nyt’ aivan kuin 
unessa. Ei ole olemassa eilistä 
eikä huomista, on vain nykyhetki. 
“Näe” edessäsi sitä symbolisoiva 
villiintynyt puutarha, satumaa, tai 
villi monenlaisia kasveja ja eläimiä 
sisältävä metsä. Suurenna nyt sitä 
mielessäsi niin paljon, että voit sijoit-
taa sinne naurua, seksiä, soittajia, 
runonlausujia, Dionysoksen tanssi-
massa nymen kanssa, hedelmiä, 
kukkia, auringonpaistetta, perhosia, 
suihkulähteitä, vesiputouksia, veis-
toksia, tanssivia pareja, huumoria, 
merenrantaa, näyttelijöitä, klovneja, 
sirkustaiteilijoita jne. Keksi lisää.

Kun olet sijoittanut kaikki nämä 

Luovuustehtävä



oikeaan aivopuoliskoon, pienennä se 
ja siirrä se niin konkreettisen tuntuis-
esti kuin mahdollista oikeaan aivopuo-
liskoosi. Yritä taas tuntea se fyysisesti 
siellä.

Nyt keskity mielessäsi rakentamaan 
leveäää, helppokulkuista siltaa aivo-
puoliskosta toiseen. “Näe” se ja anna 
sen jälkeen sekä vasemman että 
oikean aivopuoliskon hahmojen vael-
lella vapaasti puoliskosta toiseen. 
Matematiikan kaavoja ratkaisemaan 
voivat tulla perhoset tai nymt, sat-
upuutarhaan voi tulla rakennuksia, 
työkaluja, karttoja tai kirjoja. 

Lopulliseksi tehtäväksi tulee laatia 
kuvaus tästä prosessista. Saitko sen 
onnistumaan? Mitä mielikuvia käytit? 
Mitkä asiat sinulle parhaiten symbol-
isoivat vasenta, järkevää aivopuolis-
koa? Mitä käytit oikean, intuitiivisen 
aivopuoliskon symbolina? Mitä hah-
moja sait sekoittumaan? Tee joka 
tapauksessa tästä vapaamuotoinen 
juttu, vaikket sitä fyysisesti kokisikaan. 
Korostan sanaa vapaamuotoinen - se 
voi olla vaikka moderni runo, essee, 
puhdas kuvaus, aivan mitä haluat.



Väittivät, että
meissä kaikissa asuu pieni lehmä,

mutta minussapa asuukin pieni peikko.
Se ilkkuu ja itkee,

iskee päätään seinään,
satuilee ja selittelee.
Ei siltä saa rauhaa.

Yöt kaiket
se riekkuu ja elämöi.

Aina tilaisuuden tullen
muksii, takoo,

supattaa.
Jos sen heittää pihalle,

se tulee ikkunan taakse ja huutaa:
“ei ole reilua!”
Tärisee vilusta

ja katsoo suurilla silmillään,
kunnes sitä heltyy ja päästää sen taas sisälle.



Joskus mieleen nousee kysymys, miksi ihmeessä kukaan haluaisi saattaa 
lapsia tähän maailmaan. Maailmaan, jossa ihmisellä ei tunnu olevan juuri arvoa 
muuten kuin välineenä. Selviytyäkseen on joko kerta toisensa jälkeen ylitettävä 
itsensä ja kaikki muutkin, tai sitten on heittäydyttävä pelleksi, jota häviäminen 
ei voi satuttaa, koska voittaminen ei ole niin tärkeää, että tarvitsisi suhtautua 
mihinkään tosissaan.

On pakko olla kiire, jos haluaa olla jotakin. Pitää saada heti tuloksia, aina 
vain suurempia elämyksiä. On mentävä äärimmäisyyksiin, oltava yksilöllinen ja 
erikoinen, kiinnostava. Saavutettava jotakin historiallista, rikottava tabuja. Eikä 
mikään tunnu miltään.

Vain niillä elämyksillä on merkitystä, joista on maksettu jotakin. Kaiken pitää 
olla tarkkaan mitattavissa. Kuinka monta kertaa, miten korkealle, kuinka paljon, 
miten monen kanssa, kuinka nopeasti. Toisen ihmisen kehon voi ostaa omien 
tarpeittensa tyydyttämiseen siinä missä minkä tahansa muunkin kulutustavaran. 
Eikä aina tarvitse edes maksaa, jos on muitakin keinoja toisen alistamiseen.

Ei tarvitse ottaa vastuuta mistään. Voihan jokainen itse valita osansa. On vain 
oma vika, jos ei pärjää. Oli kyseessä sitten työvoimaksi myyty aasialainen lapsi 
tai huumeriippuvainen eurooppalainen. Kaikki on hyvin niin kauan kuin se ei 
kosketa itseä, ja juuri siksi on käytävä hillitöntä eloonjäämiskamppailua kul-
loinkin sopivinta vihollista vastaan.

Mistään sellaisesta ei saisi joutua maksamaan, mistä itselle ei koidu välitöntä 
hyötyä. On voitava määritellä itsensä menestyjäksi jollakin mitattavalla tavalla 
toiseen yksilöön tai ihmisryhmään nähden, sillä vahvimmat ovat voittajia ja hei-
kommat häviäjiä. Millään muulla ei ole merkitystä kuin omalla itsellä ja omalla 
omaisuudella. Muille voi tehdä mitä vain. Erityisesti kaikelle kasvottomalle, yri-
tykselle, yhdistykselle, yhteiskunnalle. Hetkellisten elämysten nimissä kaiken 
saa hajottaa, seurauksista välittämättä.

Julmia vitsejä, vittuilua. Kyynärpäätaktiikkaa. Muut on pudotettava, jotta ei itse 
joutuisi pudotetuksi. Eikä pokerinaama saa pettää, ettei kukaan vain kiinnittäisi 
huomiota epävarmuuteen, yksinäisyyteen tai sisäiseen tyhjyyteen.

Marraskuun angstia

“Millään muulla ei ole merkitystä kuin omalla itsellä ja omalla 
omaisuudella”



Onneksi on myös ihmisiä, jotka saavat silloin tällöin uskomaan, ettei maailman 
tarvitse toimia näin. Että joskus voi olla vain ihan hiljaa, olla avoin, tuntea 
jokaisella solullaan. Että on mahdollista jakaa kokemuksia, joita ei voi mitata, ja 
jotka juuri siksi ovat mittaamattoman arvokkaita.



Taannoin paikallisessa marketissa näin hyvin kummallisen tuotteen. Olen 
nimittäin joskus tietosanakirjasta lukenut, että maito on rasvan emulsio vedessä, 
ja tämän tiedon voi varmaankin kuka tahansa pienmaanviljelijä vahvistaa. 
Tästähän voidaankin sitten helposti päätellä, että rasvaton maito on ei-minkään 
emulsio vedessä. Toisaalta maitojauhetta saadaan maidosta poistamalla vesi 
(päinvastoin kuin rasvatonta maitoa, josta on poistettu rasva), joten samalla 
logiikalla sen täytyy olla rasvan emulsio ei-missään.

Maitojauheenkin olemassaolon vielä ymmärtää, mutta se minua ihmetytti, kun 
kaupassa oli paketti, jossa selvällä suomen kielellä luki “Rasvaton maitojauhe”. 
Oletetaan nyt siis, että uskon tietosanakirjaani. (Ja miksen uskoisi, sillä onhan 
se suurella vaivalla kirjoitettu ja painettu ja kuljetettu ja myyty ja ostettu ja luettu. 
Ihan liian kallista leikkiä olisi kirjoja ihmisten huijaukseksi ja kiusaksi tehdä.) 
Rasvattoman maitojauheen on siis oltava ei-minkään emulsio ei-missään! 
Näinkö kuluttajia huijataan?

Paradoksaalisen tuotteen lähempi tarkastelu paljasti, että tämän niin sanotun 
rasvattoman maitojauheen massaksi oli ilmoitettu useita kilogrammoja, ja 
pikainen empiirinen tutkimus osoitti väitteen mittaustarkkuuden puitteissa 
todeksi. Oletettavasti pahvinen paketti ei paina kilogrammaa enempää, joten 
tuosta massasta suurimman osan täytyi muodostua pakkauksen sisällöstä, 
jonka siis jo aiemmin totesin olevan ei-mitään. Hyljättävä oli myös teoria, että 
paketissa olisi jotain muutakin kuin tätä ei-mitään, sillä ei kai marketti myisi 
pakettia nimikkeellä ei-mitään ja sitten antaisi useita kilogrammoja ylimääräisiä 
hyödykkeitä ilmaiseksi kaupan päälle. Täytyyhän kauppiaittenkin elää.

Tilanne vaikutti jo vähintään kummalliselta, kunnes ymmärsin paradoksin 
näennäisyyden. Vaikkei pakkaus sisältänytkään materiaa, sen massan saattoi 
synnyttää suuri energia aivan kuten suhteellisuusteoria ennustaa. Rasvaton 
maitojauhe olikin siis puhdasta energiaa. Tajusin heti, että löydölläni voisi olla 
huomattava merkitys maailman energiataloudelle ja myös ympäristölle, sillä 
maitohan on uusiutuva luonnonvara.

Aikomuksenani oli jo ostaa paketillinen jatkotutkimuksia varten, kun ymmärsin 
keksintöni haittapuolet. Ensinnäkin pelkästään paketin avaaminen olisi 
vaarallista, sillä sen massaa vastaavan energian äkillinen vapauttaminen 

Milk Energy



saataisi vihastuttaa naapuruston. Laajamittaista energiantuotantoakin rajoit-
taisi apila-lehmä-systeemin hyötysuhde. Viimeistäänkin koko homma kaatuisi 
Lehmäinvapautusrintaman ja Kieltäkää maitovoima ry:n vastustukseen. Lien-
eekin lopulta parasta jättää rasvattomat maitojauheet viisaammille.

Laktoosi-intolerantti

Illalla kun Bushi ydinaseen saa
hän painaa nappulaa, uudestaan.
siellä missä saddamviiksi väpäjää

ei karvaakaan nyt jälkeen jää

Nauraen hän painaa nappulaa
(teletapit:) uudestaan!

teevee näyttää - paha katoaa.
vaik on Bagdad asfalttia,

viel on pahan akselia
Suomi, Sveitsi sekä Libya

Hullu kirvesmies, säkeistö n+1



Ennen kuin järjestin haastattelun TKK:n 
papin kanssa, en ollut koskaan teekkari-
urallani ollut hänen kanssaan missään 
tekemisissä. Tiesin, että täällä sellainen 
on, mutta en ollut häntä koskaan nähnyt, 
lukuunottamatta ehkä fuksisyksyn orien-
taatiojaksoa, jolloin erilaisilla instituutioilla 
oli tapana esittäytyä: kyseisestä tilaisuud-
esta ei ollut jäänyt mitään muistikuvaa. 
Tiesin myös, että Teekkarikylässä on 
kirkko, nimittäin Otakappeli, mutta en ollut 
sielläkään koskaan käynyt. Joten kuka 
on tämä salaperäinen Otapappi, mitä 
hän tekee ja mihin häntä tarvitaan? Siitä 
otetaan nyt selvää.

Tosiasiassa TKK:lla toimii kaksi korkeak-
oulupastoria. Ennen kuusi vuotta sitten 
alkanutta Otaniemen aikaansa Tarja Mik-
kola oli toiminut Leppävaaran Arlainsti-
tuutissa seurakunnan työntekijänä. Juha 

Lassila sen sijaan aloitti Espoon seur-
akunnissa pastorina parinkymmentä vuotta 
sitten, ja hänellä on edelleen vakituinen 
virka Tapiolan seurakunnassa. Hän on 
myös toiminut seitsemän vuotta suomalai-
sessa merimieskirkossa Hampurissa. 

Mitä pappi tekee TKK:lla?

Teekkarit ottavat Otaniemen pappeihin 
yhteyttä yleensä jommassakummassa kah-
desta asiasta. Toinen näistä on kirkolliset 
toimitukset, ennen kaikkea häät ja ristiäiset: 
monet teekkaripariskunnat kun haluavat, 
että heille aamenen sanoo nimenomaan 
teekkaripappi. Joka sunnuntai pidetään 
Otaniemen kappelissa myös jumalanpalve-
lus, johon kaikki teekkarit ovat tervetul-
leita.

Toinen asia, jossa pappeihin otetaan 

Henkimaailman juttuja
TKK:n korkeakoulupastorit haastattelussa

Valtteri Ervasti



yhteyttä, on nk. sielunhoito. Jos on 
stressaantunut opiskeluissaan, koke-
nut jonkin henkilökohtaisen tragedian 
tai on muuten vain vaikeaa, on mahdol-
lisuus varata keskusteluaika pastorilta, 
jota tietenkin sitoo ehdoton vaitiolovel-
vollisuus. Kuten odottaa sopii, ovat 
juuri kiire ja stressi pastorien koke-
musten mukaan yleistyneet teekkare-
ita painavina ongelmina.

Hieman provokatiivisesti voisi kysyä, 
että mihin kirkollisen edustajan 
antamaa sielunhoitoa tarvitaan enää 
nykyaikana, kun ovat olemassa psykologia 
ja lääketiede. Lassila ja Mikkola eivät näe 
itseään näiden sektorien kilpailijoina. Sen 
sijaan he tekevät konkreettista yhteistyötä 
YTHS:n kanssa ja muistuttavat, että siinä 
missä YTHS:llä odotusaika terapiaan on 
yleensä kuukausia, voivat he järjestää 
tapaamisen yleensä seuraavalle päivälle. 
Kaikesta huolimatta lääketiede ja uskonto 
ovat eri asioita, ja pastorit ohjaavatkin 
autettavansa YTHS:n puolelle, jos käy ilmi, 
että kyseisen henkilön ongelmat vaativat 
tiiviimpää terapiaa tai lääkitystä. Mutta 
monia auttaa jo tilaisuus puhua vaikeuk-
sistaan, ja siinä papit osaavat auttaa: myös 
terveydenhoitosäätiön puolelta voidaan 
ehdottaa potilaalle mahdollisuudesta kes-
kusteluun papin kanssa. On myös ihmisiä, 
joiden on yksinkertaisesti helpompi puhua 
ongelmistaan papille kuin lääkärille. 

Yleisen harhaluulon oikaistakseen pastorit 
toteavat vielä, etteivät koskaan kysy, mihin 
uskontokuntaan kyseinen henkilö kuuluu 
vai kuuluuko mihinkään. Apua ei kielletä 
kirkon ulkopuolisilta.

Hengellinen sielunhoito ja moderni 
lääketiede ja psykologia tekevät tässä 
tapauksessa siis yhteistyötä. Yhteistyölle 
on myös tarvetta, sillä yhä useampi TKK:n 
opiskelija tarvitsee mielenterveydellistä 
huolenpitoa: toki eräänä syynä hoitoon 
hakeutuvien määrän kasvuun pidetään 

sitä, että näistä asioista on tätä nykyä 
hieman helpompaa puhua kuin aikaisem-
min.

Huumeetko uhka?

Papit eivät halua väheksyä huumeiden 
muodostamaa uhkaa teekkareille, mutta 
he muistuttavat, että huumeiden käyttö 
on Otaniemessä edelleen marginaali-ilmiö, 
eikä myöskään ole millään tavalla 
“räjähtämässä käsiin”. Aivan toisessa 
mittakaavassa on sen sijaan alkoholin 
kulutus, josta on syytä olla enemmän 
huolissaan. Ongelma on ikuinen. Viinalla 
läträämisessähän teekkarit ovat kun-
nostautuneet ja saavuttaneet laajaa 
mainetta kautta aikojen. Nuoren teekkarin 
orastavaa alkoholismia ei useinkaan tun-
nisteta, vaan sille tyypillisesti naureskellaan 
“raskas työ vaatii raskaat huvit” -tyyliin. 

Juha Lassila kieltää edustavansa kirkon 
absolutismiin pyrkivää koulukuntaa, mutta 
kannattaa viinan suhteen kohtuukäyttöä - 
ei siis raivoraittiutta. Alkoholi itsessään ei 
ole paha asia, mutta vaara jäädä siihen 
koukkuun on todellinen, mikä pitäisi kaik-
kien muistaa.

Toinen pysyvä ongelmakenttä on teekka-
reiden sukupuolijakauma, joka näköjään 
aiheuttaa (ja on aina aiheuttanut) teek-
karipojille loputtoman määrän surua ja 

Tarja Mikkola



Hengelliset yhteystiedot

Otakappelin toimisto
JMT 4C, puh. 09-4682180

Pastori Juha Lassila: 040-5311052
juha.lassila@evl.

Pastori Tarja Mikkola: 040-5130853
tarja.mikkola@evl.

www.hut./~otapappi

ikävyyttä. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin, 
huomioidaan jo Raamatussa, mutta tosia-
siassa kahden kolmesta teekkaripojasta 
kuitenkin täytyy olla yksin. Näin siis olisi, 
jos yksinkertaistuksena Otaniemeä käsi-
teltäisiin suljettuna systeeminä. Otaniemen 
ulkopuolella moni teekkari saa taas kuulla 
olevansa konemainen putkiajattelija, jota 
tekniikan lisäksi kiinnostavat vain formulat 
ja kaljanjuonti, ja joka ei sitäpaitsi juuri välitä 
ulkonäöstään: teekkarithan ovat tunnetu-
sti paitsi tyhmiä niin myös rumia. Lassila 
väittää silti, että Otaniemen ulkopuolella 
teekkarit kiinnostavat ja heillä on vientiä, 
mistä voi kylläkin olla vahvasti eri mieltä.

Lassila kertoo omana opiskeluaikanaan, 
yli 20 vuotta sitten, ihailleensa ja kadehti-
neensa tekkareiden yhteistä toimintaa ja 
me-henkeä etenkin vappuisin. Teologian 
opiskelijalla ei ollut vastaavanlaisiin rientoi-
hin mitään asiaa: tuolloinhan osakuntatoi-
minta oli yliopistolla huomattavasti nykyistä 
hiljaisempaa.

Yksinäisyyttä, syrjäytymistä, päihteitä, 
mielenterveysongelmia. Oireet kärjistyvät 
pahimmillaan itsemurhaan, joita myös 
Otaniemessä tehdään keskimäärin pari 
vuodessa. Yrityksiä on epäilemättä 
moninkertaisesti. Enimmäkseen nuorina 
miehinä teekkarit kuuluvat itsemurhatilas-
tojen aktiiviiseen ryhmään. Pastorit muis-
tuttavat, että itsemurhayritys on lähes 
aina avunhuuto, eikä sellaisen tekevä 

yleensä halua kuolemaa, vaan apua ahdin-
koonsa. Kysyttäessä he eivät muista 
yhtään tapausta, jossa heiltä apua hake-
nut henkilö olisi lopulta kuitenkin tappanut 
itsensä. Tässä mielessä ennaltaehkäisy on 
onnistunut.

Keskustelussa nousee esiin parin vuoden 
takainen konefuksin katoaminen 
smökkibileiden jälkeen. Fuksin löytämiseksi 
käynnistyivät laajat etsinnät, ja lopulta 
hänet tavattiinkin Laajalahdesta huk-
kuneena. Traaginen tapaus herätti 
teekkariyhteisön ainakin hetkeksi, ja yhä 
enemmän alettiin miettiä paitsi alkoholin 
vaaroja, niin myös sitä, kuinka paljon 
meidän tulisi pitää huolta toisistamme.

Hiljainen huone päälafkalle

TKK:n päärakennukselle ollaan piakkoin 
avaamassa hiljainen huone. Se tulee ole-
maan tarkoitettu hiljentymistä varten ja  
sijaitsemaan K-salin takana. Tila on jo 
olemassa, ja nyt on enää kysymys sen 
asianmukaisesta kalustamisesta. Ajatus 
hiljentymishuoneesta, jollaisia on tähän 
asti nähty etenkin lentokentillä, on elänyt 
TKK:lla jo pitkään, mutta nyt sellainen on 
Lassilan mukaan todellakin toteutumassa 
vielä tämän lukukauden aikana. 

Korkeakoulupastorit ovat täällä paitsi 
pitämässä huolta kirkollisista palveluis-
tamme niin myös auttamassa meitä. Heidät 
saa kiinni niin sähköpostilla kuin puhelimit-
sekin.

Juha Lassila



 
Ennen elämälläni ei ollut tarkoitusta. 
Oli vain pitkiä, toinen toistaan seuraavia 
päiviä. Heräsin, kävin koulua, tulin kotiin, 
menin nukkumaan. Näin jatkui vuosi-
kausia. Eräänä päivänä minulle ilmoi-
tettiin, että olin päässyt opiskelemaan 
teknillistä fysiikkaa Otaniemeen. 

Ensimmäisenä päivänä minua vähän 
pelotti. Ihmisiä ja kaikkea. En ollut kos-
kaan ollut oikein hyvä ihmisten kanssa. 
Se saattoi johtua rokonarpien runtele-
masta naamastani, eri suuntiin tuijottavista 
silmistäni tai kenties siitä, etten uskalta-
nut oikein sanoa kenellekään mitään, ettei 
minulle vain naurettaisi.

No, päivä tuli kuitenkin ja eteni juuri 
niin painajaismaisena kuin kuvittelinkin. 
Olin onnistunut jo ties kuinka kauan 
välttelemään ihmisiä ja kuluttamaan hita-
asti junnaavaa aikaa, mutta työlästä se oli 
ollut. Sitten kuulin hitaan harkiten lau-
sutut soinnukkaat sanat, jotka muuttivat 
elämäni.

“Kirjoita Kvanttiin” sanoi uskomattoman 
harmoninen, melkeinpä melodisen 
helkkyvä ääni jossain kaukana edessäni. 
Muut, ihmiset surisivat kuin hermostunut 
ampiaispesä ja koitin päästä eteenpäin, 
tuon juovuttavan äänen luo. 

Työnsin ihmisiä edestäni, kun aloin hitaasti 
kiihdyttää vauhtiani läpi ihmisjoukon kohti 
Ääntä. Ihmismeri näytti loputtomalta ja 
hiki helmeili ihollani, kun viimein pääsin 
sinne, mistä äänen luulin kuulleeni.

Mutta siellä ei ollut ketään. Ei ketään. 
Tunsin itseni samalla petetyksi ja kuitenkin 
oudosti kiedotuksi kutkuttavan kiinnos-
tuksen pehmeään vaippaan. Vielä samana 
yönäkin ääni kaikui unissani. “Kirjoita 
Kvanttiin” 

Heräsin seuraavana aamuna hiestä 
märkänä, tärisevänä myttynä. Sormeni 
hapuilivat ensin tietokoneen virtakat-
kaisijaa ja vähän ajan kuluttua ne tans-
sivat kuin oman tahtonsa riivaamina 
näppäimistöllä. Tunsin suurinta mielen-
liikutusta ja tyydytystä, jota elämäni oli 
tähän mennessä minulle tarjonnut.

Lopulta katsoin työni tulosta. Aivan 
uskomatonta paskaa! Seuraavan viikon 
käytin pelkästään tekstin korjailemiseen 
ja hiomiseen. Epätoivo valtasi minut 
yksinäisinä öinäni - olin varma ettei 
tekstistä tulisi koskaan mitään. Yhtään 
mitään. 

Teksti oli vihdoin saanut sellaisen muodon, 
jonka päätin saavan riittää. Lähetin sen 
raskain miettein osoitteeseen 
kvantti@tky.hut.. Epäröin kauan, sillä 
tiesin sen olevan yksinkertaisesti liian 
huono. Ääni kaappasi kuitenkin tajuntani 
valtaansa ja sai ruumiini hallintaansa. 
Kauhukseni käteni painoi enteriä.

Kirkas mutta pehmeä kullankeltainen valo 
syttyi tietokoneestani ja täytti huoneeni. 
Kauhuni vain lisääntyi ja lisääntyi, kun 
outo valo täytti huoneeni. Turhaan, sillä en 
tiennyt tämän olevan uuden loppuelämäni 

 Miksi minä kirjoitan Kvanttiin?
    by minä



Ristitulotehtävän ratkaisut voi lähettää osoitteeseen 
suski@cc.hut. .txt-muodossa. Väärin ratkaisseiden 
nimet julkaistaan seuraavassa Kvantissa.

ensimmäinen päivä.

Päivät kuluivat normaalia nopeammin 
ja helpommin. Sainpa jopa juteltuakin 
sille yhdelle kivan näköiselle tytölle. 
Sitten, vihdoinkin, Kvantti ilmestyi. 
Tulin pelokkaana kiltahuoneen tienoille 
tarkistamaan riippukansiotani. Jos ne 
vaikka tunnistaisivat minut. Ja niin tie-
tysti kävi.

Joku kiltamörkö astui kiltahuoneen 
ovesta ja nosti kiiluvat silmänsä tark-
kailemaan huteraa olemustani. “Hei, 
etkös sinä just kirjoittanut uuteen 
Kvanttiin?” sanoi pelottava peikko. 
Paniikinomaisesti yritin muistaa kuka 
tuo kauhistus oli, keksiä mistä hän 
tuntee minut ja silmäillä parasta 
pakoreittiä.

Pako ei onnistunut. Silmälasipää vain 
käveli luokseni. Taisin vastatakin 
hänelle jotain, en vaan muista. Hänen 
seuraavat sanansa kyllä muistan. “Voi 
nyt pyhä vittu, että oli paska juttu.” Kilt-
ahuoneesta alkoi tulvimaan alkuliman 
lailla muutakin massaa, jonka kenno-
mieli emittoi yhteisen mielipiteensä 
myötäilemään ensinnä puhunutta.

Taisin huutaakin jotain. Pakenin. 
Seuraavat viikot kuluivat. Joillain luen-
noilla yhteensä kourallinen ihmisiä 
kävi yksitellen juttelemassa kanssani 
ja jotkut sanoivat jopa pitäneensä jutu-
stani.                    

                              
Luento oli jostain unettavasta 
matemaattisesti tärkeästä Lemman 
Korollaarista tai Korollaarin Lem-
masta. Horroksestani minut herätti se 
mukavan näköinen punapäinen tyttö 
kysymällä jotain. Aivoni taistelivat 
luennon aiheuttamaa apatiaa ja shokkia 
vastaan ja koittivat saada suuni sano-
maan jotain. Jotain älykästä tai edes 
ymmärrettävää.
 
No, tehdäkseni pitkästä tarinasta 
lyhyemmän, kävi ilmi, että tyttö oli 
pitänyt tarinastani ja hän olisi halunnut 
lähteä syömään kanssani. En muista 
söinkö, tai että mitä oli ruokana, mutta 
syömässä kävimme kuitenkin. 

Taas lyhentääkseni kertomustani, asun 
nyt perhekylässä hyvinkin onnellisena. 
Opiskelut sujuvat ihan mukavasti, 
rokonarvet ovat hävinneet kasvoiltani, 
molemmat silmäni katsovat samaan 
suuntaan, hampaani ovat lumenvalkeat 
ja olen tunnettu supliikkimies. 

Ensimmäisen kerran jälkeen olen kir-
joittanut jokaiseen Kvanttiin ja olen 
pikkuhiljaa onnistunut aivopesemään 
kiltahuoneen kennomielen. Kaiken 
kaikkiaan; elämäni on mallillaan, kiitos 
Kvantin!



Ristitulotehtävä 4/02



Tältä näyttää Susanna Junnila, Kvantin 
päätoimittaja vuonna 2003. 

Kuulette hänestä vielä.



Valmistuneita
 

Ahlajärvi Pekka
Halme Aki

Huhtanen Pertti
 Jaatinen Sampsa
Kovalainen Noora
Lunttila Tuomas
Melamies Jaakko
Möttönen Mikko
Patrikainen Anne

Pursula Pekka
Räbiger Hannes
Sarmavuori Juha

Salmi Antti
Suominen Hanna

Tuomisto Filip

Kvantin toimitus toivottaa kaikille kiltalaisille 
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2003. 
Lisäksi osa meistä haluaa toivottaa vuoden 2002 
raadille tunkit. Kvantti kiittää!




