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Fyysikkojen parisuhteet
Suhdesuurennuslasin alla:

“Olemme 
vain ystäviä”

Antti ja Kalle taitavat 
fonduen salat...

Muotia
fyysikolle

Kotikokin
iskuvinkit

Suuri
sinkku-
testi

Kynttilöitä vai
thairuokaa?
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ma 24.3. MaltRk:n Bakka-
naalit, Gorsu
On taas se aika vuodesta, kun noviisit, 
ritarit ja suurmestarit valtaavat Gorsun. 
Tarjolla ulkomaisia elämyksiä, niihin 
lii�yvää kisailua ja vastauksia elämän pe-
rimmäisiin kysymyksiin. Kaikki kiltalaiset 
ovat eri�äin tervetulleita ihme�elemään 
menoa ja rentoutumaan matikan 2. väliko-
keen jälkeen.

Kun oma kilta ei riitä...

ti 1.4. SMFL-
sauna, Gorsu
Saunailtaa ei tulla 
varman tietolähteen 
mukaan järjestä-
mään ”ainakaan 
SMFL-aiheisena”. 
Konsepti on hie-
man kesken, joten 
jälleen kerran: 
seuraa ilmoi�elua 
ajankohtaisemmissa 
medioissa.

pe-su 4.-6.4. 
Leffaviikon-
loppu, 3a:n 
monitoimitila
Tarkoitus on katsoa 
leffoja/sarjoja/jotain 
muuta. Teema, tapah-
tuman kesto, mahdol-
liset mukaan tulevat 
killat ja vähän kaikki 
muukin on vielä auki, 
joten seuraa ilmoit-
telua.

ma 7.4. Liikun-
taa PJK:n kans-
sa, jatkot OK20 
iso puoli
Kerrankin tapahtuma, 
jossa ei vain halailla 
puita, vaan liikutaan 
niiden kanssa! Tapahtu-
man yksityiskohdat ovat 
vielä hernerokkamaisen 
sumun peitossa, joten 
seuraa ilmoi�elua.

ke 9.4. Laulukoe ja peli-ilta, 
OK20 iso&pieni 
Fuksit pääsevät availemaan äänĳänteitään 
pienellä puolella. Isolla puolella on peli-
ilta, johon kaikki vuosikurssit ovat terve-
tulleita ja jossa on hyvä harjoitella huonosti 
laulamista jo ennen varsinaista koe�a.

ti 15.4. Toinen lau-
lukoe, museo
Hätävaratilaisuus niille, jot-
ka eivät pääse varsinaiseen 
laulukokeeseen. Ei oheistoi-
mintaa, eli paikalla käydään 
vain laulamassa.

21.3. MK:n vuosĳuhla
Mi�areiden Kevätpäiväntasausta juhlitaan jo 102. kertaa.
22.3. TF:n vuosĳuhla
Täffäläisten 131. vuosĳuhla on nime�y ytimekkäästi Års-
festiksi.
29.3. KIK:n vuosĳuhla
Näe konelaiset kerrankin jossain muussa kuin pinkissä 
88. Kuuban yössä. 
4.4. RWBK:n 70-vuotisjuhlakonser�i
Uudemmasta ranskalaisesta torvimusiikista pitäville.

ke 19.3. Naistensauna, 3a:n sitsisauna (ylin kerros)
Kerrankin naistensauna kestää tarpeeksi kauan! Luvassa maitorahka-kurkku-kasvo-
naamioiden lisäksi normaalia saunailtaa älyllisempää deba�ia. Paikalla on yleensä 
naisia fukseista viime vuosisadalla valmistuneisiin. HUOM! Naistensauna on suun-
na�u vain henkilöille, joiden henkilöturvatunnuksen loppuosan kolmas numero on 
parillinen.

5.-6.4. Teekkarispeksi
Louhi-sali, Tapiolan kul�uurikeskus
11.4. IK:n vuosĳuhla
Raksalaisten 90. Hermanni on uhkaavan 
lähellä mahdollisesti pide�ävää Wappua.
12.-14.4. Teekkarispeksi
Savoy-tea�eri, Helsinki

su 23.3. Bridge-
turnaus TiK:n 
kanssa, 3a:n pe-
litila
Ken pelätyn bridgen taitaa, 
menköön o�amaan mi�aa 
toisista koukkuun jääneis-
tä. Ilmoi�autuminen on jo 
alkanut kiltiksen vieressä 
olevalla ilmoitustaululla.
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kvantti
Vuoden toinen Kvan�i porautuu teemansa mukaisesti 
ihmissuhteiden käsi�ämä�ömään vyyhteen ja koe�aa 
siinä samalla opastaa lukĳoitaan niin muodin kuin 
ravitsemuksenkin aloilla. Mu�a miten tällä kertaa 
esikuvanamme käy�ämäämme Cosmopolitaniin oikein 
suhtaudutaan?

Päätin tehdä empiirisen kokeen: jätin kiltiksen pöydälle kolme naistenlehteä. 
Ensiksi meni englanninkielinen Cosmo, jonka nappasi lue�avakseen eräs 
jatko-opiskelĳa. Lähes väli�ömästi sen jälkeen kolmannen vuosikurssin 
edustaja kaappasi suomenkielisen Cosmon pöydältä ja alkoi selailla sitä. 
Viimeiseksi meni Trendi eräälle raadin jäsenelle, joka tokaisi “Hei! Mun 
pikkusiskolle tulee tämä!”

Seuraavan var�itunnin ajan kiltis oli täynnä eloa, kun nämä kolme sankaria 
(kaikki siis miespuolisia) siteerasivat lehtiään kuuluvasti ja nauroivat sen 
jälkeen katketakseen. Muutkin innostuivat kertailemaan parhaita koskaan 
lukemiaan paloja. Välillä tuli taas aivan hiljaista, kun joku keski�yi lukemaan 
“Foo for dummies” -tyylistä opasta kieli keskellä suuta. 

Yhteenvetona voitaneen todeta, e�ä Cosmopolitan on fyysikkojen mielestä 
humpuukia, mu�a sitä on hauska lukea. Toivo�avasti tämä Kvan�ikin on 
mielestäsi täy�ä humpuukia, mu�a hauskaa sellaista.

Tapahtumakalenteri
Kolmossivu
Ajankohtaista
Puolipitkä-raportti
Puhiksen kolumni
Auktoriteetin pasta
NYT-parodiasivu
Cosmokvantti: Sinkkutesti
Cosmokvantti: Etelän hetelmät
Cosmokvantti: 3f2

Cosmokvantti: Muotia fyysikolle
Cosmokvantti: Unelmamiehen anatomia
Cosmokvantti: Kotikokin iskuvinkit
Sarjissivu
Raatikokki: Espoon keskuksen fonduekatastrofi
Teekkarisatu
Opintojenedistämismateriaalia
Ristitulotehtävä 2/03
Valmistuneet, Raatiristikon 1/03 ratkaisu
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4 ajankohtaista

“Seuraavaksi on tarkoitus mennä 
Islantiin simuloimaan Marsia. Hae
sinäkin!”

Sössö 1/03 saa epäilemään sikkiläisten 

mielenterveyttä jälleen kerran

“Naisystäväänsä tunkin varrella 
päähän lyöneelle lisää vankeutta”

Aamulehti 15.2. tietää, millainen otsikko myy

”Rahastonhoitaja on kuoleman 
kaveri”

Helsingin Sanomien talousliite 
tarkisti uuden rahiksemme

 taustat jo tammikuussa 

Jokakeväinen riidanpoikanen keemi-
koiden ja fyysikoiden välillä kasvoi tänä-
kin vuonna sodaksi asti. Sodanjulistuksia 
sateli kummaltakin puolelta muutaman 
päivän välein ja lopulliseksi yhteenoton 
päiväksi sovi�iin lopulta 
13.2.

Alvarin aukiolle as-
teltaessa molemminpuo-
liset jäynät oli jo tehty. 
Kemistit olivat teippail-
leet kiltahuoneemme 
täyteen mustakeltaista 
varoitusteippiä, hassuja 
pääkallonkuvia ja fyy-
sikkoudesta varoi�avia 
valistuslappusia.

Fyysikkofuksit olivat 
puolestaan astuneet ulos 

kaapista ja kyhänneet kemman kiltikselle 
aidon “Leather Daddy” -baarin karvai-
sine miestanssĳoineen - pvc-asusteita 
ja taustalla pauhaavaa Village Peoplea 
unohtama�a. Lisäksi kiltis oli pimenne�y 
veikeää discovaloa lukuuno�ama�a ulti-
maalisen tunnelman aikaansaamiseksi.

Itse lumisota oli äärimmäisen tasainen 
ja ratkesi vasta fuksikapteenien vissyvies-
tin jälkeen. Onneksi Kaisa-kapteeni on 
jo sisäistänyt vissyveden juomisen jalon 
taidon ja näin ollen johda�i fuksinsa 
urheaan voi�oon. Hopeinen lumipallo-
kauha lienee jo asenne�u perinteiselle 
paikalleen tapahtumakalenterin päälle, 
jossa se saa levätä rauhassa ainakin ensi 
helmikuuhun asti.

Fuksit voittivat hopeisen lumipallokauhan takaisin!
Toimarit vaihtuivat  
Monty Python -hengessä

Lauantaina 1.2. uudet toimarit pää-
sivät suunnistamaan pitkin poikin pää-
kaupunkiseutua raadin laatimien ovelien 
vihjeiden mukaan. Joukkueet oli jae�u 
näennäisesti eri jaosten mukaan ja pukeu-
tumiskoodi oli kaikilla erilainen: joukossa 
hiihti niin polkupyöränkorjaajaa, siviili-
asuista bri�ipoliisia kuin pyöreän pöydän 
ritariakin.

Suunnistuksen pääty�yä värikäs toi-
marĳoukko aje�iin laumana salaiselle 
jatkopaikalle, jossa juhlat jatkuivat seu-
raavaan päivään asti leppoisan mökkeilyn 
muodossa.

Kvantin inkvisii�oreiksi sonnustautu-
nut joukkue oli luonnollisesti paras, vaik-
ka pieksikin toiseksi tulleen ulkojaoksen 
vain niukasti.
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Lukuisista pyynnöistämme huolima�a 
emme ole saaneet ainoatakaan palaute�a. 
Saimme kuitenkin kasaan kyseenalaisen 
listan, josta ilmenee kaikki tarvi�ava.

LUKĲOIDEN WHINETYS-TOP3
1. Nyt-parodiasivu oli aukeaman oikeanpuo-
lisella sivulla
2. Etukannen kuvassa on murskaantunut säh-
köla�a eikä omamme
3. Nyt-parodiasivun haasta�elun kuva oli 
vertikaalinen eikä horisontaalinen

Kvan�i toivoo edelleenkin rakentavaa pa-
laute�a osoi�eeseen kvan�i@tky.hut.fi.

Kvantille maskotti
Kvan�i on saanut graafisen neromme, 

Mikko Kuitusen, käsissä oman maskotin-
omaisen köntyksen, Kvan�ifantin.

Kvan�ifan�i liiho�elee jatkossa ka-
mera kaulassaan, toimi�ajanhatun alta 
pilko�avat korvat höröllään ja viiva-h 
häntänään siellä, missä kulloinkin on vä-
hiten raportoitavaa.

Stereotypiasitseille pukeuduttiin stereotyyppisesti
Jo perinteeksi muodostuneet Stereo-

typiasitsit Arkkitehtikillan ja Prodekon 
kanssa keräsivät noin sata innokasta sit-
saajaa yhteen perjantaina 7.2.

Osallistujat olivat lai�autuneet ste-
reotyyppisen arkkitehdin, tutalaisen tai 

fyysikon näköisiksi. Ohjelmapuolesta 
sitseillä vastasi silminnäkĳän mukaan 
“visuaalinen ja taiteellinen, rauhallista 
chillailu-musaa soi�ava bändi”.

Smökissä pide�yjen sitsien jatkoja 
juhli�iin Rantsulla aamuun asti.

Kemmalaisten jäynä oli melko harmiton. 

Fyssalaisten jäynää halailemassa Tommi, Lauri ja Olli.



Turkuun mentäessä on henkiin-
jäämismielessä hyvä muistaa 
yksi asia: paikka kuin paikka 
on kävelymatkan, vajaan ki-
lometrin, päässä. Ai niin joo, 
turkulaiset deejiit määrää.

Keskiviikko

Ensimmäisen yömme vietim-
me vajaan kilometrin päässä 
keskustasta, Kupi�aan (Kup-
pis!) vanhalla rautatieasemalla. 

Illan ohjelma oli opiskelĳapip-
palot paikallisessa yökerhossa, 
jonne saavuimme reippaan 
kävelypyrähdyksen jälkeen. 
Täällä vanhemmat tieteen-
harjoi�ajat ope�ivat fuksia 
tilaamaan kymmenen salmaria. 
Ensin tilataan viisi – ihan vain 
harjoituksen vuoksi. Kun oppi 
on omaksu�u, tilataan kym-
menen. Kaikkien tieteenharjoit-
tajien keskuudessa oli varsin 
villiintynyt ilmapiiri, kun äkisti 
oltiin bileissä, joissa on naisia. 

Loppuillasta kuultua: ”Ei noi 

naiset koske meihin sormel-
lakaan, lähetään pelaamaan 
pleikkaria.” 

Torstai

Turun satamaan ehdimme eks-
kursioilemaan lukuun o�amat-
ta muutamaa hilpeää veĳaria, 
jotka olivat valinneet pleikkarin 
sammumisensa välikappaleek-
si. Satamassa hilpey�ä herä�i 
junalau�aliikenne ja kuolaneri-
tystä satamavalvonnan käytös-
sä oleva hardware. 

Poimimme mukaamme kolme 
eksyny�ä lammasta ja yhden 
eksyneen kännykän ja star�a-
simme automme kohti Saloa 
ja Satelin varsin kekkevää 
excukohde�a. Kahvituksen 
lomassa meille kerro�iin radio-
modeemien käy�ökohteista, 
niissä käyte�ävästä teknologi-
asta ja käytännön ongelmista 
valmiste�aessa lopputuote�a. 
Kahvituksen pääty�yä suun-
tasimme Satelin toimitiloihin, 
joissa tutustuimme mm. tuo-
tantolinjaan ja so�asuunni�e-
luun. Lähtiessämme saimme 
mukaamme elektroniikkapiire-
jä ja olu�a sekä siideriä – mitäs 
muuta kasvava fyysikko tarvit-
sisikaan.

Päivän molemmat excukoh-
teet olivat varsin onnistuneita; 
satama oli mainio aamukohde 
ja Satel oli iltakohteena sekä 
informatiivisesti ka�ava, e�ä 
keräsi irtopisteet kotiin anta-
malle meille matkaevästä. 

Illalla vaihdoimme yöpymis-

paikkaa. Jäärät saivat houkutel-
tua via�omia fuksinuorukaisia 
urheilemaan kupunoppapelin 
merkeissä. Seurauksena nämä 
fuksinuorukaiset eivät enää 
olleetkaan niin via�omia.

Kisa excuidiootin perinteik-
käästä ti�elistä sai tuulta 
purjeisiinsa juuri tänä iltana. 
Ensimmäisen illan tarkkailun 
jälkeen taiteilĳanimellä ”FC 
PePa” kulkeva sankar’fuksi 
aloi�i rypistyksen, jonka suo-
mat ansiot lopulta rii�ivät voit-
toon asti. Lyhyesti: poliisit eivät 
ymmärrä kommunikointia 
arsch-kielellä eivätkä arvosta 
liikennemerkkiä kähveltävien 
ohikulkĳoiden au�amista. Nai-
set eivät lämpene iskuyrityksiin 
vaikka mukana olisikin Alkon 
kuvasto. Anteeksiantamatonta 
oli myös excuidiootin historial-
lisen hatun hävi�äminen pitkä-
kyntisille briteille – lauloivatpa 
britit si�en kuinka komean 
”God Save the Queen” -laulel-
man tahansa.  

Myöhemmin illalla olivat bi-
leet, jossa oli lauma kauniita 
naisia ja Debian GNU/Linux 
-kone. Arvatkaas vaan kumpaa 
fyysikot räpläsivät.

Perjantai

Aamupäivällä löysimme itsem-
me lillumasta krapulaamme 
pois Nokian Edenissä, jossa 
lukuisat jännät liukumäet ja 
porealtaat star�asivat päi-
vämme kuin huomaama�a. 
Olihan siellä toki allasbaarikin. 
Pulikoituamme ajoimme tien 
toisella puolella olevaan Pir-
kanmaan Uuteen Panimoon, 
jossa töllötimme panimoa ja 
söimme panimossa ruokaisaa 
ruokaa juomaisan juoman kera. 

Illalla Tampereen luonnon-
tieteilĳäHiukkasten kanssa 
saunomista ja puolipitkän 
loppukiri-ilta. Hervanta oli ja 
voi – vaikka se nykyään yli-
opistoa kehdossaan hyysääkin. 
Useammat henkilöt hävisivät 
PerSe:eseen*. Suurin osa pul-

pahti takaisinkin. Lopulta.

Lauantai

Ruokailu aamupäivällä pa-
nimoravintola Plevnassa ja 
takaisin lämpimään Gorsuun. 
Useimmat olivat jo uupuneet 
matkalla, mu�a pieni sitkeä 
sissĳoukko taisteli jatkoilla ur-
hoollisesti parin verry�elevän 
Kimblen voimin. 

*) Tampereen Teekkarien Perin-
neSeura.

puolipitkä 5

OSA IV Erään excursion 
puolipitkä oppimäärä

Niin kuin tämäkin fuksi hetken päästä tajusi, päätään ei kan-
nata työntää poliisiautoon ja huutaa “ARSE!”.

Turun Satama omistaa Suo-
men isoimman tunkin.

”Kruunaan sinut, FC PePa, 
täten excuidiootiksi.”

Kontaten ja konffaten.



6 paheenjohtaja

Silja 
Holopainen

PUHIKSEN KOLUMNI

Fyysikkokilta on tähän mennessä toimi-
nut rekisteröitymä�ömänä yhdistyksenä. 
Vuonna 2001 kilta aloi�i rekisteröitymis-
prosessin perustamalla sääntötoimikun-
nan tekemään killalle uusia sääntöjä. Vii-
me vuonna kilta si�en pää�i toukokuun 
kokouksessaan rekisteröityä.

Kahdessa kokouksessa hyväksy�iin uu-
det säännöt, jotka lähete�iin Paten�i- ja 
rekisterihallitukselle. Nämä säännöt tuli-
vat takaisin korjauspyyntöjen kera viime 
joulukuussa. Korjatut säännöt hyväksyt-
tiin tämän vuoden tammi- ja helmikuussa 
kahdessa killan kokouksessa.

Nyt korjatut säännöt lähtevät jälleen 
Paten�i- ja rekisterihallitukselle, jossa 
ne toivon mukaan hyväksytään. Hyväk-

synnän jälkeen kilta jatkaa toimintaansa 
rekisteröitynä yhdistyksenä. Uudet sään-
nöt astuvat voimaan, kun ne ovat vielä 
käyneet läpi TKY:n tarkistuksen ja TKY:n 
edustajisto hyväksyy ne.

Rekisteröiminen ei tavallisille rivĳäsenille 
päin juuri näy.  Rekisteröinti vaiku�aa 
lähinnä killan oikeudelliseen asemaan 
ja vähentää yksityishenkilöiden hen-
kilökohtaista vastuuta. Rekisteröinnin 
jälkeen kilta voi allekirjoi�aa sopimuksia 
yhdistyksenä ja toimia oikeushenkilönä. 
Esimerkiksi Fuusion juhlapaikka voidaan 
rekisteröitymisen jälkeen varata killan 
nimissä, kun aiemmin sopimuksen on 
tehnyt yksityishenkilö (lue: raatilainen) 
omissa nimissään.

   Silja

Asiaa killan 
     rekisteröitymisestä



auktoriteetti 7

Otetaan auktoritee�i. Keite-
tään auktoritee�i liemessä 
kovaksi. Kerätään auktori-
teetin sisältä tuleva pehmeä 
puhe talteen. Irrotetaan asiat 
kontekstistaan terävällä veit-
sellä. Painetaan asiat tekstinä 
lehteen. Voilá.

Kuten edellisen Kvantin auk-
toritee�i ansiokkaasti kertoi, 
käy�ää edustajisto ylintä pää-
tösvaltaa ylioppilaskunnassa 
ja valitsee myös hallituksen, 
joka tekee täysiä työpäiviä yli-
oppilaskunnan asioita hoitaen.

Ylioppilaskunnan taas 
muodostamme me kaikki ja 
meitä on muuten enemmän 
kuin hankolaisia tai maa-
rianhaminalaisia oli 1.1.2002 
(Väestörekisterikeskuksen, 
joka laskee meitä suomalaisia, 
mukaan). Tämä ehkä helpot-
taa suhteellisuudentajunsa 
kado�anu�a lukĳaa ja helpot-
taa sen ymmärtämistä, e�ä 
edustajistolla todella on vas-
tuuta vallan lisäksi. Hallitus 
hoitaa edustajiston valvovan 
haukansilmän alla käytännön 
hallintoa ja määri�ää toimin-
nan suuntaviivat.

Jo�a tieto kulkisi killoista 
emoylioppilaskunnalle ja toi-
sinpäin ovat kiltojen puheen-
johtajat keskenään valinneet 
TKY:n hallituksesta killoilleen 
kiltakummit. Kiltakummi 
pitää yhtey�ä kiltaan sekä 
toisinpäin ja kiltakummi on 
se, jolta voi kysyä ylioppi-
laskunnan asioista ellei tiedä 
kuka tietää mistään mitään tai 
jostain jotain. Virallisen tiedo-
tuksen lisäksi on olemassa siis 
tällainen epävirallinen kanava 
luovaan ideointiin ja fiilisten 

väli�ämiseen puolin ja toisin. 
Minä sain kunnian olla 

Fyysikkokillan kiltakummi 
tänä vuonna ja onpa joku 
innokas somistanut kuvallani 
osan FK:n ne�isivujakin.

Aasinsillan kau�a pääs-
tään kilta-asioihin laajem-
minkin. Edustajisto suuressa 
viisaudessaan hyväksyi 
Informaatioverkostojen kilta 
Athenen ylioppilaskunnan 
kolmanneksitoista killaksi ko-
kouksessaan 13.2. Asiasta on 
taite�u peistä melko pitkään ja 
nyt tehty ratkaisu ei varmasti 
ole mitenkään lopullinen, 
vaan kiltojen ja yhdistysten 
suhde�a TKY:aan on tarkas-
teltava laajemminkin kuin 
vain yksi�äistapausten kaut-
ta. Viime vuonna hyväksy�y 
yhdistysohjesääntö on tässä 
mainiona pohjana mu�a työ 
jatkuu silti. 

Yhden haasteen kilta-asioi-
hin hei�ää myös vuonna 2005 
toteute�ava tutkintorakenne-
uudistus, sillä täy�ä selvyy�ä 
sen vaikutuksista tähänkään 
asiaan ei ole. Vaikutukset kil-
toihin lienevät kuitenkin niitä 
helpoimmin hoide�avia.

 Pidän peukkuja sen puo-
lesta, e�ä lehti ilmestyy ennen 
eduskuntavaaleja ja muistutan 
vielä äänestämisen tärkeydes-
tä. “On turha pitää itseään vii-
saana, jos jä�ää yhteiset asiat 
typerysten hoitoon”, kuten 
CMX:n ansiokkaalla kysymys-
palstalla vasta�iin uteliaalle 
tammikuun loppupuolella. 
Lisäksi uskoisin, e�ä Fuusion 
sillistunnelmissa äänestämi-
nen jää mieleen sekä itselle 
e�ä vaalitoimitsĳoille... 

Olkaapa ihmisen kuvalla.

AUKTORITEETIN PASTA
FK:n kiltakummi Ma�i Kuronen

Kiinnostaako viikko 
Tanskassa elokuussa? 
Osallistu ICPS:iin 7.-13.8.

ICPS on fysiikan opiskelĳoiden kansainväli-
nen konferenssi, joka pidetään tänä vuonna 
Odensessa, Tanskassa. ICPS:n ohjelmaan kuu-
luu kuuluisien luennoitsĳoiden luentoja sekä 
opiskelĳoiden esityksiä ja postereita fysiikas-
ta. Ohjelman välissä on myös aikaa tutustua 
paikalliseen ympäristöön, eikä juhlia ja muuta 
sosiaalista toimintaa sovi unohtaa. Näin hyvää 
tilaisuu�a tutustua muiden maiden fysiikan 
opiskelĳoihin tulee harvoin. Viime vuosina 
konferenssiin on killasta osallistunut kymmen-
kunta henkeä vuosi�ain ja suurin osa on pääty-
nyt tulemaan uudelleen.

Konferenssin osallistumismaksu on 130e ja se 
sisältää majoituksen viikoksi, konferenssima-
teriaalin ja puolihoidon (aamiainen ja lounas). 
Konferenssimaksujen maksaminen ja matka-
lipujen hankinta on hoide�u keskitetysti. Il-
moi�autuminen on jo avautunut ja jatkuu 1.4. 
asti, mu�a mitä aikaisemmin ilmoi�audut sitä 
todennäköisemmin mahdut 250 osallistujan 
joukkoon. 

Ilmoi�autuminen ja lisätietoja löytyy ICPS:n 
ne�isivuilta (h�p://www.icps.sdu.dk/). Lisä-
tietoja saa myös killan IAPS-vastaavalta Antero 
Kuuselta (akuusi@cc.hut.fi).



Sinua on viime aikoina näky-
nyt kiltiksellä enemmän kuin 
muita fukseja. Onko vika 
sinussa vai muissa?
Ilmeisesti fyysikoissa. Täällä 
on niin hämärää porukkaa, 
e�ä tuntee itsensä melkein 

normaaliksi.
Kerro blondivitsi.
Hei nää on mun bravuureita! 
“Miksi blondi istuu pimeässä 
huoneessa? -Kun ei sytytä, 
niin ei sytytä.”
Pidätkö mäkiautoilusta?

Nää on näitä hyviä läppiä 
mitä mä kuulen tosi usein. En 
ole harrastanut mäkiautoilua, 
mu�a epäilemä�ä se on kivaa.
Hannaak säkin, jos mäkin 
hannaan?
Ei! Joo. Ehdoton joo.

Mikä on tyhmin ju�u, mikä 
nimestäsi on väänne�y?
Varmaan joku: “Niin mäki. Ai 
Hanna?”
Toimarinimikkeesi on ulkka-
rivastaava. Jos sinun pitäisi 
vaihtaa se, olisitko mieluiten 
talkkari-, helkkari- vai selk-
karivastaava?
Helkkari on aika hyvä.
Heräät ulkomailta puhiksen 
ja sihteerin välistä. Mitä on 
tapahtunut?
Mä en tiedä haluanko mä tie-
tää. Ilmeisesti on käynyt niin, 
e�en ole löytänyt parempaa 
seuraa. Yöseuraa.
Hauki on petokala. Onko 
sinulla petollisia kokemuk-
sia siitä?
Hyvin petollisia. Kevyesti 
kolme tuntia vessan la�ialla.
Sepitä lyhyt runo vuosikurs-
sistasi.
Fuksit on tosi kivoja,
mu�a joskus vähän nipoja
Fuksien pitäis relata
ja muutakin kuin laskareita kelata
Olet tekemässä fuksimatrik-
kelia. Kuvaile tulevaa paino-

tuote�a kolmella sanalla.
Intuitiivinen, räjähtävän haus-
ka, asiallisen kuiva.
Minkä kysymyksen odotit 
kuulevasi?
En mä odo�anut mitään.

8 nyt-parodiasivu

MITEN
KILTA
MAKAA

Killan uutisryh-
mässäkin esiin-
tynyt fuksien 
kauhu Hercule 
Poirot lepuuttaa 
pieniä harmaita 
solujaan.

Fyysikko kirjoi�i nimensä tauluun.

Pidätkö mäkiautoilusta, Hanna Mäki?
Fyysikko tuntee itsensä melkein normaaliksi, vaikka ei osaa laskea kolmeen.

Fuksi vastasi Rantsun puhelimeen
“Haloo”
Hyvää päivää, miten reppuah 

siellä sujuu?
“Öö siis mikä?”
Reppuah tietysti.
“Mä oon vaan fuksi emmä voi tie-

tää, hei onks teil jotain asiaa”
No reppuahin tarkoitusta voit 

kysellä vaikka teidän sakkokier-
rosisännältänne, mu�a miten-
käs limake?

“Mikäs se si�en on?”
No limake on tietysti limake, 

onko sitä pela�u jo, pienenä 
vihjeenä voin sanoa, e�ä täällä 
sitä on pela�u jo.

“Emmätiiä”
No oletkos si�en täysin vih-

jeetön?
“Hei eiks sul oo mitään asiaa?”
No pyydäpä sitä liesituule�i-

men viereistä persoonaa puhe-
limeen.

“Joo”

Paljon taustalta kuuluvaa älä-
mölöä, joten uusi soi�o perään

“Rantsulla”
Oletkos sinä si�en mah-

dollisesti se liesituule�imen 
viereinen persoona, jota äsken 
pyyde�iin puhelimeen?

“Ei, minäkin olen fuksi”
No tiedätkös sinä miten rep-

puah on mennyt?
“No hyvinhän reppuah on tietysti 

mennyt”
No sepäs mielenkiintoista. 

Onkos herralla si�en havaintoja 
limakkeen pelaamisesta?

“No ei ole, mu�a minä lyön luu-
rin korvaan”

DISCLAIMER: Tämä puhelu 
soite�iin kesken puolipitkän 
kolma�a kännipuhelusumaa 
noin puoli viiden aikaan, 
eikä soi�aja siten voi muistaa 
kaikkia yksityiskohtia aivan 
tarkkaan.
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•Aloita cosmoutumisesi testaamalla Minkälainen sinkku olet
•Tutustu rambutaniin, kiwanoon ja tamarilloon — Kvan�i testasi eksoo�iset hedelmät 
•Kolme fyysikkoparia rao�aa parisuhteensa yksityisyyden verhoa raportaasissa 3f 2
•Fyysikon muotisivu kertoo mikä on in la�an catwalkilla tänä keväänä
•Unelmamiehen anatomia — jätä lehti tästä auki, niin poikaystäväsikin lukee jutun!
•Kotikokin iskuvinkit rohkaisee sinua astumaan kei�iöön ja tar�umaan ongelmaa vispilästä
•Cosmoskooppi kertoo kalojen ja oinaiden maagiset päivät 

cosmokvanttiTÄSTÄ ALKAA
ROHKEA NAISTENLEHTI FYYSIKOILLE...

1. Smökissä on isot bileet. 
Mitä teet?
a) Saavut paikalle bileiden ol-
lessa parhaimmillaan ja joraat 
kuin eläin.
b) Tulet juuri ennen bileiden 
loppumista tsekkaamaan, 
lähtisikö kukaan tarpeeksi 
epätoivoinen mukaasi.
c) Jäät kotiin, koska salai-
nen ihastuksesikaan ei ole 
menossa.

2. Laskareita teet yleensä...
a) ...yksin. Osaat ne kuitenkin 
ilman muiden apua.
b) ...isossa porukassa. Mitä 
enemmän prujaamismahdolli-
suuksia, sen parempi.
c) ...parin kaverin kanssa. 
Työskentely on silloin tehok-
kaimmillaan ja opit uusia 
asioita.

3. Näet bileissä mielenkiin-
toisen tyypin. Mitä teet?
a) Menet mutka�omasti 
ju�elemaan hänen kanssaan. 
Aloitat keskustelun jostain 
harmi�omasta aiheesta, kuten 
haalareista tai bileiden tunnel-
masta.
b) Katselet häntä kaukaa, 
kunnes seitsemännen tuopin 
jälkeen rohkaistut ja käyt pu-
ristamassa häntä perseestä.
c) Astelet itsevarmasti tanssi-
la�ialle, jossa esi�elet kaikkein 
tuhmimmat liikkeesi luoden 
silmäyksiä häneen.

4. LaTeX-koodisi ei suostu 
kääntymään ja saat mystisiä 
virheilmoituksi. Mitä teet?
a) Kirjoitat kaikkiin aihe�a 
sivuaviin uutisryhmiin när-
kästyneen sähköpostin.
b) Kysyt LaTeX-henkiseltä 
ystävältäsi apua.
c) Menet kysymään hemaise-
valta assariltasi apua viimei-
sen päälle laite�una.

5. Kouluun pukeudut 
yleensä...
a) ...niin trendikkäästi, e�ä 
voisit lähteä bileisiin suoraan 
luennolta.
b) ...mukaviin, tavallisiin 
vaa�eisiin.
c) ...niihin samoihin vaa�ei-
siin, jotka sinulla on aina: ku-
lahtaneeseen college-paitaan 
ja liian lyhyisiin, lahkeesta 
kapeneviin farkkuihin.

6. Miksi olet sinkku?
a) Odotat mieluummin muka-
vaa tyyppiä kuin alistut seu-
rustelemaan jokaisen sinusta 
kiinnostuneen kanssa.
b) Sinkkuna voit tehdä mitä 
huvi�aa. Et kaipaa musta-
sukkaista partneria sinun ja 
uusimman löytösi väliin.
c) Sinulle on aivan sama seu-
rusteletko vai etkö. Kunhan 
vain löytäisit jonkun, joka 
suostuisi kanssasi sänkyyn 
- edes säälistä.

Pinkeä pintaliitäjä, 
 oikean odottaja vai 
   fakkiutunut fysisti?

Testaa, minkälainen 
sinkku olet ja korjaa 
suurimmat luonnevikasi.

Tarkista pisteesi 
sivulta 16!

9 pistettä tai enemmän: 
Pinkeä pintaliitäjä

Rakastat huomion kes-
kipisteenä olemista, pidät 
bile�ämisestä ja siedät sek-
sikumppaneitasi — kunnes 
dumppaat heidät seuraavana 
aamuna. 

Ulospäin elämäsi näy�ää 
olevan yhtä juhlaa ja menes-
tystä. Itsekin olet siihen suht 
koht tyytyväinen — ainakin 
toistaiseksi. Aiotko jatkaa 
samaa rataa viisikymppiseksi 
asti vai lopetatko jo kun saat 
satiaisia?

Seuraavan kerran kun pos-
tiluukustasi kolahtaa kaupun-
gin halutuin VIP-kor�i, jätä 
tilaisuus väliin ja istu sohval-
lesi harrastamaan ankaraa it-
seanalyysiä. Mitä oikein yrität 
pei�ää pönkitykselläsi? 

5-8 pistettä: Oikean 
odottaja

Edustat sinkkutyypeistä 
yleisintä: olet mielestäsi täy-
sin normaali tapaus, mu�a et 
vain “ole tavannut sitä oikeaa 
vielä”. Itsetuntosi on ainakin 
osi�ain kohdallaan, sillä et 
yleensä sorru epätoivoisiin 
tempauksiin. 

Yleisiä oikean odo�ajan 
tekosyitä ovat myös: “haluan 

keski�yä nyt opiskeluun/
työntekoon/postimerkkihar-
rastukseeni eikä minulla ole 
aikaa”, “haluan löytää ihmi-
sen joka ymmärtää kaikki koo-
daukseen lii�yvät läppäni” 
ja “vaikka olenkin suohirviö, 
ansaitsen silti maailman kau-
neimman ja älykkäimmän 
partnerin”.

Seuraavan kerran kun 
tapaat jonkun melkein siedet-
tävän, mieti ovatko kriteerisi 
ehkä hieman liian korkealla. 
Elämä ei ole saippuaoopperaa 
ja ehkä sinustakin tulee mu-
kavampi ihminen kun lopetat 
pilkunviilailun.

4 pistettä tai vähemmän: 
Fakkiutunut fysisti

Olet muiden sinkkutyyppi-
en jatkuva kauhunaihe. Alku-
illasta tyydyt tirkistelemään 
muita olu�uoppisi läpi, mu�a 
kun olet rohkaissut itseäsi riit-
tävästi, kuvaa vain sana “töke-
rö” toimintaasi.

Ujon pintasi alla olet var-
masti oikein mukava ja älykäs 
tyyppi, mu�a kukaan ei huo-
maa sitä, jos jatkat entiseen 
malliin. Älä edes yritä o�aa 
osaa pintaliitäjien ulkonäöl-
lisiin kosintamenoihin, vaan 
briljeeraa sillä, mitä sinulla on: 
älyllä ja huumorilla. 

Alkoholin käytön vähen-
täminen yleensä vaiku�aa 
myönteisesti aivotoimintaan 
— ja moneen muuhunkin toi-
mintaan — kokeile vaikka!
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Pepino

Perussa kasvava pepino kuuluu samaan sukuun tomaatin ja perunan kanssa. Hedelmä 
muistu�a ulkonäöltään pitkulaista melonia, kuori on kellertävä ja siinä on lilanvärisiä 
raitoja. Pepino sisältää runsaasti C-vitamiinia ja maku muistu�aa päärynää ja melonia. 
Suositellaan nauti�avaksi raakana, aamupalana tai hedelmäsalaatissa. (9,90e/kg)
 
Raati suhtautuu epäilevästi:
•“Nimestä tulee mieleen jokin härski latinankielinen ilmaus”
•“Tuoksu peruna, maku melonih-
ko, jälkimaku tomaa�i”
•“Näy�ää struumalta tai muulta 
vanhan ihmisen paiseelta”

Kiwano

Afrikasta kotoisin oleva kiwano on kur-
kun ja melonin sukulainen. Sitä kutsu-
taan myös melanoksi sekä hyytelö- ja sar-
vimeloniksi. Kiwano on raakana väriltään 
vihreä, kypsänä keltainen kovakuorinen 
hedelmä, jonka pinnassa on pieniä sar-
vennäköisiä ulokkeita.  Hedelmäliha on 
vihreää ja mehukasta, ja se muistu�aa 
hieman kurkkua. Kiwano halkaistaan 
pituussuunnassa ja syödään lusikalla 
kuorenpuolikkaista. Makua korostetaan 
ripauksella sokeria. (7,90 e/kg)
 
Raati yllä�yy jälleen:
•“Taiteilĳan näkemys iho�umasta”
•“Finnin näköiset piikit satu�avat”
•“OpenBSD-hedelmä”
•“Taisteluhedelmä”
•“Liki mauton ja hajuton, maistuvuus para-
nee sokerilla selvästi.”
•“Yksin kurkun, ruohon ja mielikuvitusta 
kutku�avan makeuden hintahdus”

Rambutan
 
Kaakkois-Aasialainen rambutan on saksanpähki-
nän kokoinen hedelmä, jonka pei�ää muutaman 
sen�imetrin mi�aisilla pehmeillä piikeillä verho�u 
nahkamainen kuori. Litsille läheistä sukua olevaan 
rambutania kutsutaan myös nimillä “karvainen 
litsi”, “karanneet kainalokarvat” ja “Dust Puppy”. 
Rambutanin kivet ovat paiste�una syötäviä ja niillä 
väitetään olevan narkoo�isia ominaisuuksia. (11,80 
e/kg)
 
Raati hämmästelee:
•“Ulkomuoto antaisi ole�aa, e�ä jostain tulevat pienet 
jalat joilla hedelmä juoksee karkuun.
•“Ulkonäkö kieltämä�ä aika rambo”
•“Pieni karvainen eläin, jossa on narkoo�inen siemen el-
taantuneen vanhan erikeeper-massan sisällä. Hyvää!”
•“Kumimainen, makea, sokerimainen”

Kumkvatti
 
Alunperin Kiinasta peräisin oleva kumkva�i 
on pienen luumun kokoinen sitrushedel-
mä, joka syödään kuorineen. Muodoltaan 
kumkvan�i voi olla pyöreä tai soikea. Kumk-
va�i sopii salaa�eihin, juomiin ja jälkiruokiin. 
Erityisen hyvältä se maistuu suklaan kanssa, 
joten se sopii hyvin suklaajälkiruokien ja -lei-
vonnaisten koristeeksi. Kumkva�ia voi myös 
kypsentää liharuokien seuraksi. (7,90 e/kg)
 
Raati ihastuu:
•“Kumifan�i”
•“Lappalaisten sitrushedelmä”
•“Viiriäisenmunan ja mandariinin risteytys”
•“Kuori yllä�ävän makea. Kaikenkaikkiaan erit-
täin OK.”
•“Bri�iläisen aamiaismarmeladin maku”

Passion eli kär-
simyshedelmä
 
Alunperin Brasiliasta kotoi-
sin oleva passionhedelmä 
kasvaa monivuotisissa köyn-
nöksissä. Hedelmä on pie-
nen kananmunan kokoinen, 
pyöreä ja ruskeanviole�i. 
Se on parhaimmillaan kun 
kuori on hieman ryppyi-
nen. Hedelmässä on paljon 
mustia hedelmälihan ym-
päröimiä syötäviä siemeniä. 
Fyysikkoa kiehtoo se, e�ä 
hedelmä jonkin evoluution 
oikun takia sisältää lihaa 
mureu�avaa entsyymiä ja 
tuo�aa runsaasti etyleeniä. 
Nautitaan sellaisenaan lu-
sikalla kuorenpuolikkaista. 
Toimii myös hedelmäsalaa-
tissa, jogurtissa tai jäätelön 
kanssa. (8,90e/kg)
 
Raadin mielipiteet jakautu-
vat:
•“Koteloitunut aivastus”
•“Alien-muna. Nuĳapäitä.”
•“Pluto-liman tuoksu”
•“Tuoksu happaman herkul-
linen”
•“Maistuu lineaariselta kom-
binaatiota kiwiä, ananasta ja 
banaania”
•“Ei herätä passioita - pieni 
mu�a sekin on liikaa”

Eksoottisten makujen maa
Oletko kyllästynyt vanhoihin tu�uihin hedelmiin? Haluatko uu�a eksotiik-
kaa? Oletko koukussa kaloripommeihin? 
Cosmokvantin iskuryhmä testasi ystävällisestä lähikaupasta löytyvät etelän he-
delmät. Testin kuluessa kalibroimme makuhermojamme suolakekseillä - suosit-
telemme. Kookospähkinän salat paljastamme vasta ensi numerossa... Tutustu sitä 
ennen raivokkaaseen rambutaniin ja pirtsakkaan pepinoon!
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Fyysikon kevätmuoti 03
Porkkanafarkut vai lökäpöksyt? Cosmokvantti kertoo, 

mikä on in lafkan catwalkeilla tänä keväänä.

Tamarillo

Perulainen tamarillo muistu�aa ulkonäöltään luumua. Se on kuitenkin tomaatin sukulais-
kasvi, minkä vuoksi sitä kutsutaan myös puutomaatiksi. Raa’at tamarillot ovat oranssin-
punaisia ja muu�uvat kypsyessään tummanpunaisiksi. Hedelmäliha on oranssinkeltaista 
ja sen sisällä on tummanpunainen osa, jossa on syötäviä siemeniä. Oranssi osa on maul-
taan kirpeää, punainen makeaa. Tamarilloa käytetään sellaisenaan kirpeänä jälkiruokahe-
delmänä. Se sopii kuori�una myös hedelmä- ja vihannessalaa�eihin. (10,50 e/kg)
 
Raati tulee hämätyksi:
•“Poikkileikaus kauniin klassinen, munuaismainen ja matemaatikon silmää hivelevä.”
•“Herkullinen. Hapan, ei liian makea. Tyrnimäinen maku.”
•“Makua en havainnut suolahappomaisen hyökkäyksen vallatessa suuni, kirvely hai�asi varsinkin 
kuivissa suupielissä”
•“Myös tämä repii kielen palasiksi. Kahli�ava täyden kuun aikaan.”

Granaattiomena
 
Granaa�iomena on vanha viljelykasvi, 
jota sekä muinaiset egyptiläiset e�ä 
juutalaiset ovat pitäneet pyhänä kas-
vina. Granaa�iomenaa viljellään paljon 
Välimeren alueella ja Etelä-Ameri-
kassa. Granaa�iomenan syötäväksi 
kelpaamaton kuori on punakeltainen 
ja nahkamainen. Hedelmä on par-
haimmillaan kuoren ollessa kiiltävä. 
Granaa�iomenan sisus on lokeroinen 
ja täynnä siemeniä joita ympäröi 
punainen, mehukas ja raikas malto. 
Malto muistu�aa hieman punaisia vii-
nimarjoja. Granaa�iomenasta syödään 
vain malto, sillä hedelmälihan paksut 
väliseinät sisältävät pahanmakuista 
happoa. Moniin drinkkeihin värin 
antava punainen grenadiini tehdään 
granaa�iomenista. (5,90 e/kg)
 
Raati kompastuu siemeniin:
•“Näy�ää ala-asteella paperista ja liiste-
ristä askarrellulta joulukuusen koriste-
omenalta”
•“Ulkonäkö: verinen oksennus”
•“Tuoksu: multa”
•“Yllä�ävän hyvää. Mehuisa. Siemenet 
runsasmääräiset, maultaan pähkinäiset”
•“Siementen välissä oleva valkoinen tuote 
ei hyvää”

Pitahaija eli kaktus-
viikuna
 
Keski- ja Etelä-Amerikasta kotoisin 
oleva kaktusviikuna on soikea hedel-
mä, jonka pituus on noin 10 sen�iä.  

Kaktusviikuna sopii sellaisenaan jälkiruokahedelmäksi, 
jolloin sen voi tarjoilla viilenne�ynä ja sitruunamehulla 
mauste�una ja syödä lusikalla suoraan kuoresta. Hedel-
mä saa�aa näy�ää piiki�ömältä, mu�a aterian jälkeen 
testiryhmä löysi pieniä ja kuti�avia piikkejä kämmenis-
tään. (9,90 e/kg)
 
Raati huokaisee helpotuksesta nähdessään, e�ä hedel-
mä on toiseksi viimeinen:
•“Näy�ää japanilaiselta kalalta, sisältä huonolta vesiväri-
maalaukselta 70-luvun hedelmätiskin päältä”
•“Haju: kasvitieteellisen puutarhan trooppinen huone”
•“Näy�ää ja maistuu vesimelonilta joka on kaive�u pois kuo-
resta, sekoite�u jauhoihin ja mäte�y takaisin”
•“Vähemmän vastenmielinen kuin muut”

Sharon

Sharon on Israelissa viljeltävä 
alunperin kiinalaisen kakihedel-
män makeampi ja kiinteämpi 
muoto. Kaki muistu�aa ulkonäöl-
tään keltaista tomaa�ia, mu�a on 
maultaan täysin erilainen. Se sopii 
hedelmäsalaa�eihin banaanin ja 
appelsiinin seuraksi, leivonnai-
siin ja kylmän lihan lisäkkeeksi. 
Yritimme löytää vertailukohteeksi 
arafateja, mu�a polii�isesti vi-
noutunut supermarket ei myynyt 
sellaisia. (2,25 e/kg)
 
Raadin yhtenäinen linja hajoaa 
— johtuneekohan siitä, e�ä osa 
sharoneista oli raakoja:
•“Haisee hieltä ja pontikalta”
•“Halkaistuna kaunis, tähtimäinen”
•“Maku OK, rakenne !OK”
•“Makea ja hiivainen, maistuu kil-
julta”
•“Yllä�ävän makea, sokeria, pulla-
taikinaa”

Litsi
 
Etelä-Kiinasta kotoisin oleva litsi 
muistu�aa ulkonäöltään mansik-
kaa. Raa’an litsin hedelmät ovat 
vaaleanruskeita, kypsän punarus-
keita. Litsit kuoritaan ennen syö-
mistä. Hedelmien keskellä oleva 
mantelia muistu�ava kivi poiste-
taan. Litsi syödään sellaisenaan, 
hedelmäsalaateissa tai käytetään 
itämaisten ruokien valmistukseen. 
(4,90 e/kg)
 
Raati saa keski�ymiskykynsä ta-
kaisin:
•“Näy�ää vuosisatoja vanhalta man-
sikalta, kuori irtoaa kuin elastisesta 
kananmunasta”
•“Nimi kertoo mitä käy kuorta ava-
tessa”
•“Tuoksuu sitruuna-Andylle tai mus-
taviinimarjalle”
•“Tuntuu kylmältä kananmunalta 
(voikohan sormiin jäädä traumoja?)”
•“Testin hienoin kivi”

Keskimäärin eksoo�inen hedelmä tuntuu olevan 
hieman epämääräisen makuinen ja täynnä sieme-
niä, karvoja tai muuten vain omituisessa kuoressa. 
Lisäksi hinta-hyötysuhde on useimmiten kyseen-
alainen. Sen sĳaan hyvässä seurassa hedelmät ovat 
mainiota viihde�ä ja erinomainen keskustelunaihe 
kun kaikki muu on jo sano�u. Eräs jäsen kitey�i 
tunnelman näin: “Olo kuin hymyilevällä möhköfantilla 
jonka mahassa aloi�aa sinfoniaorkesteri musisoimaan. 
Pää hieman sekaisin.”
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=kolme fyysikko-fyysikko-paria

Jostain syystä Otaniemen fyysikkojen 

sisäsii�oisuus on maan huippuluokkaa. 

Haasta�elimme kolmea eri vaiheissa olevaa 

paria selvi�ääksemme, miten kohtalokkaasti 

geenipoolin niukkuus alkaa vaiku�aa. Lue 

haasta�elut ja tee omat johtopäätöksesi. 

Olivatko omat vanhempasi fyysikoita?  3f
2

“Ihastuin Rikuun heti ensi näkemältä. 
Riku ei ihastunut minuun”, kertoo Jaska 
ensitapaamisesta ja lisää ovela ilme kas-
voillaan: “Minä join ouzoa.” “Jaska käyt-
täytyi jotenkin kummallisesti”, muistelee 
Riku. Reilun puolen vuoden jälkeen - siis 
vapun 2002 jälkimainingeissa - he kuiten-
kin alkoivat seurustelemaan.

Molemmat miehet puhuvat kovaa ja 
koko ajan. Ei tarvi kuin vihjaista kerto-
maan jokin hauska ju�u  toisesta kun Jas-
ka aloi�aa: “Nykyään sä et enää koko ajan 
telo mua joka vaiheessa.” “Niin, mä en oo 
pitkään aikaan astunut sun varpaille. Toi-
saalta sä jätit mun sormeni junan 
ikkunan väliin”,

Riku innostuu, mu�a toteaa lopuksi: “Se 
on aikalailla tasoi�unut viime aikoina.”

Satunnaisista lommoista huolima�a 
kumpikaan ei myönnä suhteessa olleen 
pahoja kriisejä. Elämä hymyilee - ainakin 
joka ilta, kun Jaska pääsee kotiin. “Jaska 
haluaa tehdä joka ilta itselleen pannu-
kakkua. Tää on ihan mainio maneeri”, 
kii�elee Riku, vaikka ilme kertookin ihan 
toista.

“Ihan viimeksi oli...no, siitä ei tullut 
pannukakkua, siitä tuli puolukkapaistos. 
Eilen mä tein ohrapuuroa. Mu�a kun on 
jo aamulla asennoitunut niin, e�ä tänään 
illalla tehdään pannukakkua, niin...” 
puolustautuu Jaska. “Onko pakko asen-
noitua noin?” ihme�elee Riku. Pienen 
sanaharkan jälkeen toimi�aja nauraa 
katketakseen ja pojatkin myöntävät, e�ä 
pannukakut ovat oiva riidan aihe.

Kotityöt jaetaan erillisistä asunnoista 
huolima�a tasan: “Minä derivoin ja Riku 
integroi”, väi�ää Jaska. Riku ei ole kuiten-
kaan aivan samaa mieltä: “Mä derivoin ja 
Jaska tiskaa.”

Tulevaisuudensuunnitelmiakin on 
ehdi�y tehdä. Hakemuksen lai�amista 
perhekylään on mieti�y, mu�a asiaa ei ole 
vielä viety ajatusta pidemmälle. “Mä lä-
hinnä innostuin siitä ajatuksesta ja tutus-
tuin niihin ehtoihin. Meillä ei ole kiire�ä”, 
kertoo Jaska. Kumpikaan ei kuitenkaan 
pidä ajatusta mahdo�omana - varsinkin, 

kun pääsee pakenemaan MM-kisojen 
muu�ohärdelliä poikamieskylästä.

Toimivan parisuhteen salaisuudesta 
molemmat ovat samaa mieltä: “Toimiva 
parisuhde perustuu siihen, e�ä aina kun 
tapahtuu jotain ikävää niin molemmat 
syy�ää itseään. ‘Tämä on minun vikani!’ 
Si�en kaikki on taas hyvin.”

“Pidän siitä, e�ä elämänkumppani on 
mahdollisimman samanhenkinen ihmi-
nen”, kitey�ää Jaska fyysikko-fyysikko-
parisuhteen hyvät puolet ja erehtyy jatka-
maan: “Fyysikkous on sellainen ju�u, joka 
nyt ei hirveästi meidän elämässä si�en...”

Riku kuitenkin keskey�ää: “Tuossa 
oli nyt huono lause, siinä on niin sano�u 
tyhjä päälause. ‘Fyysikkous on ju�u, joka 
ei...’ Parempi olisi sanoa vaan, e�ä ‘Fyy-
sikkous ei meidän elämässä juuri si�en 
näy’, koska tyhjällä päälauseella ei ole 
mitään virkaa. Mä korjaan joskus Jaskan 
kielenkäy�öä. Ja me kiistellään hyvin 
merkitykse�ömistä yksityiskohdista, lä-
hinnä.” ”Lisäksi me tiedetään aina kaikki 
samat asiat”, kitey�ää Jaska. 

Jaskan ja Rikun suhde-cv
tavanneet: Telehpyn kreikkalaisessa 

illassa puolitoista vuo�a si�en
seurustelleet: vajaan vuoden

Seurustelevat: tupsufyysikot Jaska ja Riku
Illalla tehdään pannukakkua ja kiistellään merkitykse�ömistä yksityiskohdista



Helenan ja Timon tapaamisessa oli 
surkuhupaisia elemen�ejä: “Mä näin 
siellä keilaillassa semmoisen pienen, 
eksyneen näköisen pojan, jolla oli kau-
luspaita ja slipoveri. Mä aja�elin, e�ä se 
on joku eksynyt fuksi ja menin reippaasti 
esi�äytymään”, muistelee Helena. Timo 
kuitenkin korjaa väli�ömästi: “Se slipo-
veri oli H&M:n muodikas slipoveri. Mu�a 
kyllä siinä näin kävi, e�ä sä tulit ju�ele-
maan.” Sen jälkeen Helena ja Timo tekivät 
kansiksen laskareita yhdessä ja viihtyivät 
muutenkin toistensa seurassa. Seuruste-
lu alkoi kaveripohjalta reilu puolitoista 
vuo�a si�en. 

Miten vaiku�aa suhteeseen se, e�ä 
molemmat ovat lukeneet sekä fysiikkaa 
e�ä kansantaloustiede�ä? “Paras puoli 
ylivoimaisesti on kun on kaksi suurta vii-
tekehystä, fysiikka ja kansantaloustiede, 

niin niistä pystyy repimään huumoria 
jokapäiväiseen elämään”, innostuu Timo 
ja jatkaa: “Jos me vaikka lähdetään jostain, 
niin emi�oidutaan tai jos joku on hauskaa, 
niin se on jollain lailla hyötyfunktioon liit-
tyvää.” ”Tai si�en tunneloidutaan johonkin 
paikkaan”, lisää Helena.

Kotitöiden jako on tässä suhteessa 
harvinaisen selkeä: ”Kei�iövastaava Timo 
siivoaa kei�iön ja vessavastaava Helena 
siivoaa vessan ja huolehtii pyykeistä. 
Tehtävät on jae�u luontaisten tendenssien 
mukaan”, selostaa Helena. ”Kei�iö on sel-
lainen tekninen ja hieno ja kiiltävä. Siellä 
on paljon metallipintoja”, perustelee Timo 
kei�iön maskuliinisuu�a.

Kun on aika kertoa jotain hauskaa 

siipastaan, alkavat molemmat hihi�ää. 
”Timo varmaan haluaisi kertoa, e�ä mulla 
on ilmavaivoja”, tunnustaa Helena. Timo 
myöntää itsekin: ”Kyllä tuo ilmavaiva-
ju�u on ihan hassu.” Timoltakin onneksi 
löytyy salainen puoli: ”Helenan mielestä 
mä näytän hamsterilta.” ”Ja Timo leikkii 
mulle hamsteria”, innostuu Helena ja 
viuhtoo käsillään. Pienen suostu�elun 
jälkeen Timo suostuu leikkimään hams-
teria (yhdennäköisyys on kieltämä�ä yl-
lä�ävä), minkä nähdessään Helena alkaa 
lässy�ää ja paĳailla Timoa.

Neuvoja Helenalta ja Timolta löytyy 
enemmän kuin tarpeeksi. “Minusta 
Schrödinger oli oikeassa: kissa on vain 
puoliksi hengissä, jos sitä pitää lootassa. 
Käykää kiinni ja paĳatkaa, fyysikkomie-
het!” täräy�ää Timo. ”Avain parisuhteen 
onneen on, e�ä säännöllisesti derivoi 
yhdessä ja muutenkin muistaa pitää 
matematiikkapuolen hyvin hallinnassa”, 
lausuu Helena leveän virneen takaa ja saa 
Timonkin vielä yli�ämään itsensä: ”Make 
sure you add up. Tää on matemaatikko-
läppä.” 

 Helena pää�ää haasta�elun ytimek-
kääseen neuvoon sinkuille: “Päätä ensin 
kohdeyleisösi ja sen jälkeen muotoile 
suoramarkkinointi sen mukaan.”
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Helenan ja Timon suhde-cv
tavanneet: kansiksen ainejärjestön 

Kalun keilaillassa kolme vuo�a si�en
seurustelleet: reilu puolitoista vuo�a

kihloissa: viime lokakuusta
asuneet yhdessä: astei�ainen muu�o 
tapahtunut viimeisen puolen vuoden 

aikana, nyt myös virallisesti

Avoliitossa: kylteri-fyysikot Helena ja Timo
Vessavastaava onnistui suoramarkkinoinnissa ja kei�iövastaava pitää metallipinnoista

Filipin ja Nooran mielestä fyysikko-
fyysikko-parisuhteen kirous on myös sen 
siunaus:

“Helppoa on se, e�ä toinen ymmär-
tää, mitä tekee töissä ja si�en se on myös 
vaikeaa, e�ä se toinen ymmärtää”, kertoo 
Filip. Noora selventää: “Eli toiselle voi 
selostaa kaikkia työju�uja ja se ymmärtää 
mu�a si�en...saa�aa kypsyä siihen.” Mo-
lemmat ovat sitä mieltä, e�ä parhaimpia 
puolia ovat samanlainen, luonnontieteel-
linen aja�elutapa ja se, e�ä ymmärtää 
toisen vitsejä.

Hassu�elulinjalle päästyä puhe kään-
tyy kuukauden takaiseen tapahtumaan: 
“Filipillä oli pol�arit, joissa si�en yhtenä 
osana oli, e�ä Filip kävi mun vanhan 
bale�ikaverini pitämällä tunnilla päära-
kennuksen jossain luokassa...” muistelee 
Noora, johon Filip huomau�aa: “U264 
muistaakseni.”

“Tämän jälkeen seurasi TKK:n pääau-

lassa bale�iesitys. Filip oli pue�u vaalean-
punaiseen rimpsuhameeseen ja trikoisiin 
ja esi�i si�en tällaisen prinssin soolon. 
Siellä oli ihan kohtuullisesti yleisöä - mei-
dän labralla ei ole ikinä ollut seminaaria, 
jossa olisi ollut niin paljon ihmisiä. Ke-
huja on tullut myös jälkikäteen”, kertoo 
Noora.

Mitään hassuja maneereita kumpikaan 
ei myönnä itsellään olevan. Kotitöiden 
jako on silti selkeä: “Noora tiskaa, mä 
imuroin. Mä myös käyn ehkä enemmän 
kaupassa”, kertoo Filip. “Kyllä tää selkein 
jako on tää tiskaus ja imurointi”, toteaa 
Noorakin.

Tulevaisuus näy�ää pariskunnan mie-
lestä hyvältä. “On töitä ja vuokra-asunto 
ja aviolii�okin on toistaiseksi sujunut 
ihan hyvin”, kertoo Noora. “Ei ole kau-
hea hinku suunnitella mitään”, myöntää 
Filipkin. “Tähän saakka suunni�eli vaan 
valmistumista ja sen jälkeen häitä. Nyt on 
hengähdyshetki. Töitä ja matkustamista 
niin paljon kuin ehtii. Tai lähinnä matkus-
tamista!” lisää Noora.

Miten näin pitkän suhde-cv:n omistava 
pariskunta haluaisi neuvoa Kvantin luki-
joita? “Sinkuille neuvoisin, e�ä pitää olla 
itsevarma. Ei saa näy�ää epätoivoiselta”, 

lohkaisee Filip ja toteaa hymyillen neu-
von sopivan erityisen hyvin juuri Kvantin 
lukĳakunnalle. Hetken mietintätuokion 
jälkeen hän jatkaa: “Naiselle kanna�aa 
tarjota.” Jälleen pienen tuokion jälkeen tu-
lee tarkentava lisäys: “Siis niin kuin viinaa 
esimerkiksi.”

“Ehkä toimivan parisuhteen salaisuus 
on se, e�ä kestää toista myös aamuisin. Se 
on kuitenkin se pahin hetki päivästä. Jos 
siitä vielä selviää, niin kyllä se siitä si�en”, 
rohkaisee Noora muita pariskuntia.

Avioliitossa: seniorifyysikot Filip ja Noora
Pol�areissa pukeudutaan rimpsuhameeseen, mu�a epätoivoiselta ei saa näy�ää

Filipin ja Nooran suhde-cv
tavanneet: fuksina Kiljavalla

seurustelleet: noin kolme vuo�a
asuneet yhdessä: kaksi vuo�a

naimisissa: kolme viikkoa
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Fyysikon kevätmuoti 03
Porkkanafarkut vai lökäpöksyt? Cosmokvantti kertoo, 

mikä on in lafkan catwalkeilla tänä keväänä.

La�arintaisen fyysikkonaisen must-hankinta! Fraktaalikuvi-
oiset push-up-rintaliivit saavat sinunkin rinnoistasi melkein 
luonnollisen kokoiset. Kuvion matemaa�isten ominaisuuksi-
en ansiosta sekä liiveihin e�ä housuihin voi zoomata lopu�o-
man tarkasti kuvion muu�uma�a.

Villi länsi on taas in ja sen mukana kaikenlaiset tupsut ja hap-
sut! Kahdella tupsulla varuste�u teekkarilakki kerää katseet ja 
keikkuu viehkeästi olalla. Lisäksi toisen tupsun tuoma lisäpai-
no pitää po�akampauksesi varmemmin lytyssä.

Pilkkĳöiden suosimat sormenpää�ömät hanskat ovat ehdoton 
ju�u tietotekniikkaorientoituneelle fyysikolle: kynsikkäitä ei 
tarvitse o�aa pois sisälle tullessa, vaan voit mennä suoraan 
pää�eelle lukemaan sähköpostisi! Muista ostaa tarpeeksi pientä 
kokoa - ensimmäisen sorminivelen tulee viimeisimpien muoti-
virtausten mukaan jäädä näkyviin.

Kevään tullessa ja ilmojen lämmetessä on mukava 
vie�ää aikaa amfilla lautapelejä pelaillen. Karvanopat 
eivät ekstensiivisen kokonsa ja yleensä pinkeän värinsä 
vuoksi mene hukkaan niin helposti kuin standardinop-
pa. Fyysikkomaista lisähaaste�a peliin tuo noppia 
yhdistävä naru, jonka vaikutusta hei�otulokseen voit 
spekuloida kavereidesi kanssa tuntikausia! Pelin jälkeen 
nopat voi ripustaa lantiolle pehmentämään mahdollisia 
kaatumisia.
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Unelmamiehessä on lukuisia 
hyviä ominaisuuksia, joista 
muutaman tärkeimmän esi�e-
lemme seuraavassa.

Henkinen 
yhteys
Unelmamies on samalla aal-
topituudella naisensa kanssa. 

Hänen mielipiteensä ovat 
samoja kuin naisenkin mie-
lipiteet, ja siksi hän onnistuu 
pyytämä�äkin toimimaan 
juuri niin kuin nainen toivoo 
hänen toimivan. 

Käytös
Unelmamies on suloisen poi-
kamainen, mu�a ei koskaan 

typerä tai lapsellinen. Julkisel-
la paikalla liikkuessaan hänen 
käytöksensä on aina moi�eet-
toman sivistyny�ä. Hän ei 
anna muiden pompotella itse-
ään, mu�a ei myöskään sorru 
uhoamiseen eikä koskaan 
turvaudu väkivaltaan.

Ajankäyttö
Unelmamies on urheilullinen 
ja pitää huolta ulkoisesta ole-
muksestaan. Kuitenkin hän on 
aina valmis vie�ämään raja�o-
masti aikaa naisensa kanssa.

Romantiikka
Unelmamies on roman�inen, 
mu�a ei lälly. Hän on jänni�ä-
vä mu�a turvallinen, salaperäi-
nen mu�a avoin. Hän arvostaa 
naisensa älykkyy�ä ja henkis-
tä kauneu�a, mu�ei säästele 
sanojaan tämän ulkoisenkaan 
kauneuden kehumisessa. Hän 
tekee usein aloi�eita, mu�a 
ei koskaan vonkaa. Hän kun-
nioi�aa naisen itsenäisyy�ä, 
mu�a on silti valmis herras-
miehenä pelastamaan tämän 
pulasta, oli kyseessä si�en kal-
liin hajuveden osto tai auton 
renkaiden vaihto. Hän ostaa 
naiselleen tämän lempikukkia 
ja tarjoaa tälle herkkuja jotka 
ovat suussa sulavan ihania 
mu�a eivät lihota.

Todellisuus
Useimmat naiset ymmärtävät 
sen tosiseikan, e�ei maail-
masta löydy yhtä ainu�a unel-
mamiestä. Monet kuitenkin 
luo�avat miehen kehityskel-
poisuuteen ja oppimiskykyyn, 
ja uskovat voivansa koulu�aa 
tästä unelmamiehen. Todelli-
suudessa miestä ei kuitenkaan 
voi muu�aa, häntä voi vain 
hieman hienosäätää.

Luonnollisesti miehen unel-
manaiseen kohdistamat odo-

tukset eivät jää paljonkaan 
jälkeen naisen odotuksista. 
Unelmanaisen tulee esimer-
kiksi olla mukautuvainen, 
aloitekykyinen ja kuuliainen. 
Hän on älykäs ja itsenäinen, 
mu�a hänen palkkansa ja 
koulutustasonsa eivät saa olla 
miestä korkeampia.

Mies ei yritä koulu�aa naises-
taan unelmanaista. Hänen har-
ras toiveensa on, e�ä naisen 
epämieluisat ominaisuudet 
katoavat, kun niihin ei kiinnitä 
huomiota.

  
          Eevis

Unelmamiehen 
anatomia
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...JA TÄHÄN 
SE LOPPUU.

Tarkista sivun 9 
Suuren sinkkutestin 

pisteesi tästä!
a b c

1 2 0 1

2 0 2 1

3 1 0 2

4 0 1 2

5 2 1 0

6 1 2 0

Tunnelmallisen kyn�iläillallisen tarjoami-
nen on lähes pomminvarma keino iskeä 
nainen. Kyn�ilöitä ei syödä.

Aloita siivoamalla tyhjät pullot ja van-
hat tiskit pois kei�iöstä. Hätätapauksessa 
osta uusia astioita. Myös ruokapöytä 
kanna�aa kaivaa esiin röykkiöiden alta. 
Mikäli pullojen joukosta löytyy kauniita 
punaviinipulloja, ne sopivat loistavasti 
kyn�ilänjaloiksi.

Valitse nainen. Mikäli hänellä on 
“muita suunnitelmia”, valitse uudestaan. 
Mikäli olet parisuhteessa, kanna�aa valita 
oikein.

Kun illallistreffit on sovi�u, on aika tu-
tustua ruokakaupan ja Alkon valikoimiin, 
ja valloi�aa kei�iö.

ooo
Pehmeän täyteläinen kasvissosekei�o 
hurmaa herkän ihastuksesi. Aineksina 
voi käy�ää miltei mitä tahansa juureksia, 
makua saa sipulista tai purjosta ja täyte-
läisyy�ä kermasta tai creme fraichesta. 
Resepti voi olla esimerkiksi seuraavan-
lainen:

Avaa viinipullo. Kuori ja pilko muu-
tama peruna ja porkkana sekä yksi iso 
sipuli. Keitä mahdollisimman niukassa 
vedessä liemikuution kanssa kunnes kas-
vikset ovat hyvin pehmeitä. Kaada neste 
erilliseen kulhoon, ja survo kasvikset 
sauvasekoi�imella tasaiseksi mössöksi. 

Sekoita joukkoon purkillinen kermaa tai 
cremea ja keitinlientä kunnes kei�o tun-
tuu sopivan paksuiselta. Mausta tarvit-
taessa suolalla ja mustapippurilla. Tarjoa 
tuoreen leivän kanssa.

ooo
Mikäli lemmen liekki ei syty edellisellä, 
polte�a voi hakea tulisesta thairuuasta. 
Seuraavassa yksi versio paistetuista nuu-
deleista.

Avaa viinipullo. Mi�aa pieneen kat-
tilaan pari desiä jasmiiniriisiä, huuhtele 
sitä kunnes vesi on kirkasta ja laita kie-
humaan. Kun vesi kiehuu, sekoita pohjaa 
myöten ja laita levy pois päältä. Anna 
hautua kypsäksi.

Laita noin 150 g riisi- tai papunuu-
deleita veteen likoamaan. Huuhdo noin 
puolitoista desiä pavun ituja. Mikäli 
iduissa on irtoavat kuoret, nypi niistä 
mahdollisimman suuri osa pois. Pilko 
pieneksi muutama valkosipulinkynsi ja 
chilipaprika sekä suupaloiksi 100 g por-
saanlihaa. Lisäksi voit pilkkoa kourallisen 
maapähkinöitä tai pätkän purjoa. Sulata 
noin 75 g katkaravun pyrstöjä. Purista 
sitruunan tai parin limen mehu.

Sekoita puolen sitruunan mehu, tujaus 
thaimaalaista kalakastike�a (Nam Pla, saa 
ainakin itämaisista kaupoista) ja leĳonan-
osa pilkotuista chileistä pienessä kulhos-
sa. Revi sekaan hieman lehtiä tuoreesta 

korianterista. Tätä on tarkoitus tarjoilla 
erillisenä kastikkeena, jolla saa mukavasti 
ytyä muuten melko mietoon ruokaan.

Lorauta pannulle tilkka öljyä. Ruskista 
valkosipuli ja loput chilistä kuumalla 
pannulla ja lisää sika sekä maapähkinä-
rouhe pannulle. Kun porsas on saanut 
mukavasti väriä pintaan, heitä pannulle 
katkaravut ja paista sekoi�aen muutama 
minuu�i. Lisää liotetut ja valutetut nuu-
delit ja mausta lorauksella kalakastike�a, 
lopulla sitruunamehulla sekä ripauksella 
fariinisokeria. Kerää ainekset pannun reu-
noille. Riko keskelle kananmuna ja paista 
se sekoi�aen sitä samalla muun ruuan 
joukkoon. Lisää idut sekä mahdollinen 
purjo. Koristele tuoreella korianterilla. 
Tarjoile.

ooo
Jälkiruuaksi sopivat suklaa ja tuoreet he-
delmät. Niiden tarjoilu jätetään jokaisen 
oman mielikuvituksen varaan.

ooo
Vinkkejä:
•Muista syty�ää kyn�ilät!
•Muista sammu�aa kyn�ilät!
   

   Eevis ja Pekka

kotikokin iskuvinkit
- tie naisen sydämeen vie keittiön kautta

Elätkö yksin? Haluaisitko muu�aa asiaintilaa? Vai oletko kenties jo hieman elähtäneessä parisuhteessa, joka 
kaipaisi pientä uudelleensyty�elyä? Ei hätää, ratkaisu kaikkiin ongelmiisi löytyy lähempää kuin arvaatkaan: 
omasta kei�iöstäsi (se huone, jossa tyypillisesti säilytetään jääkaappia).

Kalat 18.2.-20.3.
Pyöriäismäisen reipas kalat polskii kevät-
talvella vastustama�oman rempseästi. 
Koodaus: Onko tarve�a tiukalle selkkari-
väännölle? Sĳoita se maaliskuun 23:n päivän 
tienoille, jolloin nouseva Merkurius vapaut-
taa sinussa piilevän LaTeX-jumala�aren.
Bileet: Maaliskuun 15. päivän tienoilla löy-
dät mahtavan kumppanin ja käyt hänen 
kanssaan pitkän ja syvällisen keskustelun 
naisten vessassa. Mieti kuitenkin tarkkaan 
ennen kuin hyppäät syvälle suhteen kie-
muroihin.

Oinas 21.3.-19.4.
Jäyhän eläimellinen oinas kärsii kevätväsymyksestä 
syntymäpäivän lähestyessä. Oloa kanna�aa paran-
taa esim. kar�amalla muiden ihmisten seuraa ja 
keski�ymällä täysin opiskeluun.
Koodaus: Maalis-huhtikuun vaihteessa Venuksen ja 
Marsin epälineaarinen kombinaatio vie C-taitosi täy-
sin. Kanna�aa käy�ää tämä aika esim. Python- tai 
zsh-tietoutesi lisäämiseen.
Bileet: Oinaasta saa�aa tämän jakson aikana tuntua sil-
tä, e�ä bailaamisesta on tullut pakkopullaa. Kanna�aa 
muistaa, e�ä kotiin jääminen ja sängyn pohjalla mur-
jo�aminen ovat täysin hyväksy�äviä vaihtoehtoja.

Cosmoskooppi
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Yritä tässä erottua massasta,
kun toinen aina mussuttaa !
Meidän piti olla individualisti !

Sinä olet! Kaikki muut ovat jo
langanlaihoja, mutta meilläpä
on lihava riita illasta toiseen !

(c) 2003 by Mikko Viinikainen

TASOMAA

Kerro, kerro kuvastin,
ken on maassa lihavin?

Mikä BEST on?
BEST on toistakymmentä vuo�a vanha 
euroopanlaajuinen tekniikan alan 
opiskelĳoiden järjestö, joka toimii noin 
60 jäsenyliopistossa. Lyhenne BEST tulee 
sanoista Board of European Students of 
Technology. Jokaisessa jäsenyliopistossa 
toimii paikallinen BEST-ryhmä. Nämä 
vastaavat suurimmaksi osaksi BEST:in 
järjestämästä toiminnasta. Teknillisessä 
Korkeakoulussa toimiva BEST-paikal-
lisryhmä on nimeltään BEST Helsinki. 
BEST:issä on myös kansainvälinen taso 
ja yhdeksän tiimiä, mu�a näiden toim-
inta ei yleensä ole näkyvää suurimmalle 
osalle BEST:in tapahtumiin osallistuvia.

Kesäkurssit
Kesäkurssit ovat BEST:in päätoim-
intamuoto. Sellaisia järjestetään joka 
kesä puolensataa eri paikallisryhmissä. 
Kesäkurssit ovat oiva mahdollisuus pitää 
hauskaa ja oppia paljon uusia asioita in-
nostavassa oppimisympäristössä. Kurssit 
kestävät noin kaksi viikkoa, ja koko ajalle 

on suunniteltu ohjelmaa. Tyypillisesti 
kursseilla voi opete�avan aiheen lisäksi 
tutustua tehokkaasti paikalliseen kult-
tuuriin sen eri muodoissa, kuten maan 
historiaan, kieleen, kulinarismiin, juo-
makul�uuriin, ylioppilaskuntaan jne. Pai-
notukset eri osa-alueissa tietysti vaihtel-
evat järjestävästä BEST-paikallisryhmästä 
riippuen. Tämä johtaa monipuolisuuteen 
ja ainutkertaisuuteen kullakin kes-
äkurssilla, joten osallistuessasi BEST:in 
kurssille saat unohtuma�omia elämyk-
siä. Hakiessasi kesäkurssille edessäsi on 
varsinainen runsaudenpula. Kesäkurs-
sin osallistumismaksu on korkeintaan 
50 euroa, ja matkat edestakaisin täytyy 
maksaa itse. Muuten kurssi on kahden 
viikon täysihoito, josta ei tarvitse maksaa 
mitään lisää. Yleensä kullekin kurssille 
osallistuu monen eri tekniikan alan 
opiskelĳoita, joilla on yhtälailla kiinnos-

tusta opete�avaan aiheeseen ja muuhun 
järjeste�ävään toimintaan.

Kesäkurssisauna
Toivo�avasti sytyit nyt BEST:in kes-
äkurssiasialle, ja haluat tietää lisää. Sitä 
varten järjestetään BEST Helsingin kes-
äkurssisauna 26.3.2003 klo 17:00 alkaen 
Jämeräntaival 3A:n sitsisaunassa (yläker-
roksessa). Saunaan ovat tervetulleita kai-
kki asiasta kiinnostuneet tai kesäkurssille 
ilmoi�autuvat. Tarjolla tulee olemaan 
pientä purtavaa ja juotavaa.

Katso! 
< h�p://www.tky.hut.fi/~best/ >
Kysy! 
< best@tky.hut.fi >

Kesäkurssi BEST/in tapaan
/-hauskanpitoa ja uuden oppimista
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Tapahtuipa päivänä muutamana, e�ä 

Kvantin toimi�ajakunta onnistui jälleen 
uju�autumaan arvon raatilaistemme 
ruoki�aviksi. Tällä kertaa kauhan varteen 
valikoituivat opintovastaava An�i Savo-
lainen ja isäntä Kalle Korpiaho. Suunnaksi 
otamme siis jossain tuolla kaukana ulkona 
sĳaitsevan Espoon keskuksen, mu�a ensin 
Tapiolan Alkoon viiniä valitsemaan. 

Valkkarihyllyn luona pähkäillessä 
eräs naisasiakas helpo�aa valintaa suo-
si�elemalla fonduen kanssa tu�avallisen 
kujeilevaa Bushman-viiniä. “Yes, I am Mr. 
Bushman. No, I am not from Australia. No, I 
am not from California... to accompany white 
meat, fish, salad dishes or just for fun.” Kuu-
lostaa toimivalta — säkkiin.

Ajo-ohjeista huolima�a Espoon kes-
kuksen epäeuklidisuus onnistuu eksy�ä-
mään meidät siinä määrin, e�ä isäntämme 
joutuvat lopulta johda�elemaan meidät 
perille. Antin reipas ravi auton edellä tun-
tuu pol�avan kaloreita ohikulkĳoiltakin. 
“Harrastaakohan se jotain liikuntaa?”

Paikalle saavu�uamme ensimmäiseksi 
esteeksi osoi�autuvat viinipullojen korkit. 
Kalle kipaisee etsimään lähikaupoista 
avaajaa, mu�a joutuu palaamaan tulok-
se�a. No, ei se mitään, “mä oon hyvä Leat-
hermanien kanssa”, toteaa An�i ja alkaa 
nävertämään korkkia. Naapurilta kysymi-
nen tulee mieleen tässä vaiheessa, mu�a 
onhan se nahkamiehellä ava�ava “kun 
on kerran näin aloite�u”. Toisen pullon 
korkki irtoaa paljon helpommin ja peräti 
pullon ulkopuolelle, sillä tokihan kaikilla 
Kolehmaisilla on viinipullonavaaja.

Kun viinit on maisteltu ja juotaviksi to-
de�u, on aika siirtyä varsinaiseen asiaan. 
Tarveaineet lasketellaan mutka�omasti 
ka�ilaan ja kei�oprosessi alkaa. Fonduen 
valmistuksessa kaikkein oleellisinta on 
massan jatkuva sekoi�aminen, mikä ei ole 
läheskään niin helppoa kuin vierestä neu-
vovana sivustakatsojana näy�i. Yritykset 
saada massa hämmentävään resonanssiin 
rytmikkäällä kauhanheilutuksella kilpis-
tyvät juuston sitkeyteen ja kirvoi�avat 

sarkastisia kommen�eja ‘nör�ien kei�o-
koulusta’.

Pippuripurkin lappeen Rantalaisuus 
pisti mie�imään: sisältö ei ole itse asiassa 
lähelläkään mustaa ja vaikka olisikin, ky-
seessähän voisi aivan hyvin olla tummak-
si paahde�u viher- tai punapippuri.

Äänimaisemaksi An�i lai�aa soimaan 
Mikko Perkoilan ehdan vinyylin. Miehellä 
tuntuu olevan kovasti sano�avaa.

Ruoka valmistuu nauti�avaksi yllä�ä-
vän nopeasti. Liemi fonduepataan, sprii-
poltin päälle, leipäpala fonduehaarukan 
nenään ja mönjää sörkkimään. Leipäpalan 
pyöri�eleminen juustomassan seassa sitä 
pudo�ama�a on todellakin haastavaa ja 
Bermudan fonduepatamme söi illan mit-

taan juustosubstraa�eja siihen tahtiin, e�ä 
useampikin testaaja olisi diplodocuslais-
ten sääntöjen ankaran tulkinnan mukaan 
päätynyt Genevejärven pohjaan painot 
jaloissaan.

Fondue osoi�autuu enemmän seura-
peliksi kuin ruokalajiksi. “Vähän kuin 
rapujen syönti: helvetisti hommaa, vähän 
hyötyä ja pakko juoda viinaa energian-
lähteenä.” Roikkuvien juustosäikeiden 
maani�elu katkeamaan erilaisilla pyörit-
telytekniikoilla sekä translaatio- ja rotaa-
tioliikkeiden kaavintatehojen vertailu tar-
joaa fysiikkahenkistä viihde�ä. (Rotaatio 
pieksi translaation.)

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, e�ä 
termostaa�iohja�u sähkökäy�öinen 
fonduepata veisi puolet huvista pois. Jat-
kuva hämmennyspakko pitää ruokailĳat 
aktiivisina ja joka tapauksessahan astian 
pohjaan palanu�a juustoa pidetään alku-
perämaassa Sveitsissä suurena herkkuna.

Fondue voisi soveltua esimerkiksi ko-
tibileisiin ohjelmanumeromaiseksi napos-
teltavaksi helpon valmistuksen ja toimin-
nallisuuden takia. Kokonaisena ateriana 
useamman sataa grammaa juustoa olisi 
tarpee�oman työläs syötävä.

Aloi�elemme haasta�eluosuu�a 
kysymällä kokeilta, onko raadissa ollut 
enemmän tai vähemmän hommaa kuin 

he etukäteen arvioivat. “Kyllä”, virnuilee 
Kalle täsmällisesti. Antin mukaan hom-
maa on ollut, mu�a tuskin enempää kuin 
etukäteen kuvi�eli.

Kirsikkaviinaa lisätään fondueen. 
Todetaan fonduen sisältävän tuntemat-
toman määrän piiloalkoholia. Yritämme 
lateralisoida aja�elua pirsko�elemalla 
ilmoille tilkan dadaismia. “Jos olisi�e 
monivärinen, kylpyammeessa gelatiinis-
sa lilluva kello, mitä aikaa näy�äisi�e?” 
Pitkä hiljaisuus. An�i repeää, Kalle pysyy 
ehjänä. Aivoverenkierto lisääntyy arviolta 
18 prosentilla. 

Mihin hommaan raadissa sopisi�e 
huonoiten? Kallelta vastaus löytyy enem-
piä tonkima�a: “Rahastonhoitaja.” Antin 

mielestä taas fuksikapteenius ei olisi hä-
nen ju�unsa. Muistiinpanoja lyĳykynällä 
tekevä toimi�aja sada�elee n:�ä kertaa 
sitä, e�ei omista läppäriä. Toimi�ajalle 
kui�aillaan sada�elusta ja kui�ailujen 
tarkasta muistiinmerkitsemisestä back-
slash-quotatuilla lainausmerkeillä.

Pahin mokanne? Kalle esi�elee jostain 
satunnaisesta tö�eröinnistä vaurioita 
saanu�a kä�ään. An�i epäilee tekevänsä 
sen ensi osastoneuvoston kokouksessa, 
kun jälleen kerraan puidaan materiaali-
fysiikan kohtaloa. Myös autonavainten 
lainaaminen kadu�aa.

Keskustelu alkaa rönsyillä la�an 
alla oleviin tunneleihin, joten palaamme 
perusasioihin pyytämällä haastateltavia 
sanomaan jotain. “Jotain”, he vastaavat 
kuin yhdestä suusta. Näsäviisaustesti po-
sitiivinen; refleksirata kunnossa.

Yritämme kuokalla tonkia raadista 
esille jotain mehukasta, rasvaista tai 
edes hapanimelää, mu�a huonolla me-
nestyksellä, sillä isompia konflikteja ei 
kuulemma ole ollut. Haa, isompia kuin 
mikä? “Kolme. Ihan kaikkea teillekään ei 
voi kertoa.” Kvantin gonzo-osasto huokaa 
turhaumuksesta ja kieri�ää juustosäikeitä 
haarukan ympärille.

Kaikki ei ole ollut sentään ihan ruusuil-
la tanssimista. “Olisi ihan positiivista, jos 

KIRSCHWASSERIA KIRSTINMÄELLÄ
“Suurin menetys oli, että ette saaneet kuvaa liekehtivästä pöydästä.”



saisi kouluhommia tehtyä.” Lisäksi raa-
dissaolo ei ole ainakaan edistänyt pariu-
tumista. “Raadin tulisi edistää”, kuuluu 
toive tulevaisuudelle. “Minusta ihmisiä 
pitäisi varoi�aa siitä, kuinka hölmöjä ne 
on, kun ne lähtee raatiin.”

Vaan kasva�aako valta ja vastuu? 
“Kasvamme sieninä”, toteaa Kalle.

Pöytään kannetaan jälkiruokana man-
sikka-mustikkarahkamä�öä, joka ei kau-
aa kupeissa pysy. Yksinkertainen mu�a 
maukas ratkaisu, sanoisinpa jopa kylmän 
viileäksi marjojen sisäisen kiderakenteen 
puolesta.

Kun rahkatkin on syöty, juustokarstat 
kaavi�u padan pohjalta, Perkoila edennyt 
laskuhumalaisempaan tuotantoonsa ja 
keskustelu kääntymässä opiskelĳapoli-
tiikan puudu�avuuksiin, on aika kii�ää 
isäntiä ja lähteä kotimatkalle, chardon-
naylla ja juustoilla täydenne�yinä.

Hauska peli, tuo fondue.
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Kalle hämmentää neuvoillaan ja An�i kauhallaan.

Asiaa killan 
     rekisteröitymisestä

Mikä fondue?

Fondue on alunperin kehite�y Sveitsin 
vuoristokylissä, jotka olivat talvet lumen 
takia eristyksissä ja ruokavarat tänä ai-
kana usein vähissä. Oli pakko syödä sitä, 
mitä tarjolla oli, esimerkiksi kuivunu�a 
juustoa. Sveitsiläiset keksivät tavan teh-
dä vanhasta juustosta syömäkelpoista ja 
jopa herkullista: sulatetaan se viiniin ja 
kirsikkaviinaan sekoite�una ja syödään 
leivän kanssa. 

Si�emmin klassisesta juustofon-
duesta on kehite�y myös varian�eja: 
Voi esimerkiksi dipata lihaa kuumaan 
öljyyn tai muuhun liemeen, jolloin sen 
saa paiste�ua juuri omalle maulleen 
sopivaksi, tai kieritellä mansikoita tai 
vaahtokarkkeja suklaafonduessa.

Usein on tapana lii�ää leipäpalan 
pudo�amiseen pataan jokin sakko. 
Erään perinteisen säännöstön mukaan 
jos mies pudo�aa leipäpalan, hän joutuu 
tarjoamaan uuden pullon viiniä, jos taas 
nainen, hän joutuu suutelemaan kaikkia 
pöydässä istuvia miehiä. Täkäläisissä 
olosuhteissa kuulostaa kaikkine takai-
sinkytkentävaikutuksineen tieltä turmi-
oon tai ainakin viinin loppumiseen.

Juustofondue kahdelle

1 valkosipulinkynsi
200 g raaste�ua emmentalia
200 g raaste�ua gruyériä
2 dl kuivaa valkoviiniä
2 tl maissĳauhoja
1 tl sitruunamehua
1 tl mustapippuria
vähän kirsikkaviinaa
150 g leipää / ruokailĳa

Tarvikkeet: 
* fonduepata
* fonduehaarukat
* keppi, ruoska, painoja, viiniä (mielty-
mysten ja talon sääntöjen mukaan)

Sekoita juusto, viini, kirsikkaviina, jau-
ho, mehu ja pippuri ka�ilassa. Keitä 
noin viiden minuutin ajan kunnes seos 
näy�ää kohtuullisen jatkuvalta, yhdesti 
yhtenäiseltä ja syötävältä. Voitele fon-
duepata valkosipulinkynnellä. Kaada 
seos pataan, sytytä poltin. Leikkaa leipä 
noin kuutiosentin kuutioiksi. Syö.

Arvoisan Makuelimen viini: 
Bushman Blanc 2001

keltainen, tuore / Tuoksu: runsaan he-
delmäinen, paahteinen / Maku: kuiva, 
voimakas, maukas, herukkainen, kevy-
esti tamminen / Sopii: rasvainen kala, 
ennen ateriaa tarjo�ava juoma, äyriäiset, 
itämainen ruoka / 7,43e

“Tätä on vaikea analysoida, mu�a mä tyk-
kään tästä.”

Isännän viini:
Gato Blanco Premium Chardonnay 2001

kellertävä, keskivahva / Tuoksu: run-
saahko, voinen, hedelmäinen / Maku: 
kuiva, keskivahva, hedelmäinen ja 
elegan�i, pitkä jälkimaku / Sopii: kala, 
äyriäiset, kevyet liharuoat / 6,50e (tax 
freessä)

“Perusvalkkaria. Muistutus, miksi en juo 
valkkaria.”
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Tähän mennessä Veĳo on ollut bileissä, jatkoilla, metsässä, unessa ja monessa täpärässä tilanteessa. 
Kanssaihmiset — varsinkin naispuoliset — ovat lähinnä suhtautuneet häneen nuivasti ja mu-
kanaan hänellä on vain pullo, joka joskus sisälsi “olu�a”, nyt vain hengen, jos enää sitäkään.

TEEKKARISATUOSA IVAikaisemmat osat julkaistu Kvanteissa 
3/02 (osat I ja II) ja 4/02 (osa III).

Veĳoa ketu�i. Ei tilanne missään vai-
heessa oikeasti hyvä ollut, ei todellakaan, 
mu�a nyt se oli vielä huonompi. Ty�ö, 
joka taisi täy�ää molemmat klassiset teek-
karitytön vaihtoehtoiset ominaisuudet, 
oli si�en tuhonnut pullon vanhentunu�a 
turkulaista kraanave�ä, jota ovelat tur-
kulaiset kaljana pullo�avat. Henkikin oli 
kadonnut jonnekin.

Päässä kaikuivat kuitenkin edelleen 
hengen lausumat sanat. Ei Veĳo tuota lau-
se�a ensimmäistä kertaa kuullut, mu�a 
nyt hän oli itsekin samaa mieltä. Kaiken 
muun kivan lisäksi Veĳo rupesi voimaan 
pahoin. Syy jatkoilta lähtemiseen palasi 
mieleen, kun herkullisen piimätonic-poh-
jaisen juoman maku palaili suuhun. On-
neksi Veĳon paikalla ollessa Tripodit eivät 
olleet johtaneet mihinkään kämppiksen 
piimätölkin takavarikointia pahempaan.

Kellokaan ei ollut paljoa. Toisten jat-
kojen etsiminen ei olisi huono vaihtoehto, 
sillä kyllä joku syy piti L4:n luentojen 
skippaamiseen keksiä. N:nnestä iteraatio-
kerrasta huolima�a Veĳo yhä edelleen us-
ko�eli käyvänsä luennoilla. Mahdollinen 
pieni ja vähäsyöntinenkin kävi mielessä, 
mu�a samalla tuo ainoa ystävä, jessellä 
korjailtu kännykkä pää�i aloi�aa laules-
kelunsa.

“Huomenta!”, kuului Veĳon iloinen 
vastaus tutun numeron huoma�uaan. 
Puhelun pääty�yä Veĳo oli taas iloinen. 
Tilanne tuntui korjaantuneen huoma�a-
vasti parempaan suuntaan, joskin pieni 
kiire painoi päälle.

Ilo oli lyhytaikaista. Taksikeskuksen 
elämään kyllästynyt täti kehoi�i epäsuo-
rasti Veĳoa pitämään tunkkinsa eikä tääl-
täpäin periferiaa juuri muuten saanut tak-
sia. “No zilometrin dislokaation jälkeen 
on mukavasti taksien paluuliikenteessä”, 
Veĳo aja�elee ääneen ja lähtee liikkeelle. 
Reitin Fourier-sarjan kertoimet olivatkin 
mukavasti pienentyneet, eivätkä kaksi 
omituiseen aikaan lastenra�aita työntä-
vää kiinalaista edes naureskelleet vähem-
män satunnaiselle matkailĳallemme.

Kuskin pirteys ei todellakaan tehnyt 
Veĳon olosta mukavaa. Veĳo oli myö-
hässä. Veĳo oli kuitenkin pohjimmiltaan 
ystävällinen, ja hieman taantunut, joten 

ei kehdannut sanoa nuorekasta esi�ävälle 
viisikymppiselle hänen ju�ujensa olleen 
vanhoja jo ennen Veĳon syntymää. Tilan-
ne�a ei myöskään parantanut yhtään se, 
e�ä tämä juuri Itä-Suomesta muu�anut 
taksikuski ei tuntenut paikkoja.

“Voinkin jäädä tässä”, Veĳo tokaisee, 
kun taksi ohi�aa saman snägärin kolmat-
ta kertaa. Veĳo huomaa käy�äneensä illan 

aikana jo runsaasti rahaa, no aivan sama, 
taksissa käy pankkikor�i.

Oikeaa ovea etsiessään Veĳo huomaa 
taskussaan olevan yllä�ävän paperin-
palasen. Nopea puhelinsoi�o varmistaa 
tilanteen ja pian Veĳo pääsee kauan etsi-
mästään ovesta sisälle.

   Purhonen
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Pääaine-esi�elyssä: 
Vitutusteknologia
Vitutusteknologian pääaineesta vastaa 
vitutusanalyysin laboratorio johtajanaan 
professori Ismo Alanko. Laboratoriolla on 
myös sovelletun vitutuksen professuuri, 
jota hoitaa arvoste�u vitutusanalyysin 
tutkĳa Simo Salminen. Laboratorioon on 
lisäksi juuri nime�y kolmanneksi profes-
soriksi Esa Saarinen, joka pitää virkaanas-
tujaispuheensa “Soveltavan vitutuksen 
luova räjähdysvoima” V-salissa 16.4.

Vitutusanalyysin laboratiorion missiona 
on antaa korkeinta vitutukseen lii�yvää 
opetusta sekä tehdä maailman huippu-
tason vitutustutkimusta. Laboratorio on 
myös nime�y Suomen Akatemian huip-
puvitutusyksiköksi vuosille 2001-2004.

Opetuksen tarkoituksena on antaa opiske-
lĳoille laaja-alainen ja ka�ava kuva koko 
vitutuksen kentästä. Erikoiskurssit mah-
dollistavat erikoistumisen haluamalleen 
vitutuksen osa-alueelle. Vitutusanalyysi 
antaa hyvät mahdollisuudet akateemiselle 
uralle ja jopa 60% valmistuneista suori�aa 
vitutuksen alan jatko-opintoja.

Valmistuneet vitutuksen alan diplomi-
insinöörit ovat eri�äin halu�uja työelä-
mässä. Monet heistä sĳoi�uvat yrityksissä 
johtaviin vitutustehtäviin.

Suunnan opinnot
Pakolliset kurssit

Mat-1.404 Matematiikan peruskurssi L4

Valitse ryhmistä Stn, Prk ja Hlv (ks. lop-
pu) siten, e�ä 30 ov täy�yy.

Teoree�inen vitutus
Vitutuksen pääaineen voi suori�aa joko 
teoree�isella tai soveltavalla painotuksel-
la. Teoree�inen vitutus tutkii vitutuksen 
analyy�isiä perusteita ja ominaisuuksia. 
Erityisesti voidaan mainita kuuluisa vitu-
tuksen topologinen lause: “V-avaruus va-
ruste�una ‘haistakaa paska’, eli HP-nor-
milla on täydellinen, jos kaikki Cauchyn 
jonot menee ihan päin vi�ua”.

Valitse seuraavista pakolliset vitu�avat 
kurssit:

Vitutuksen matemaattinen teoria
Lineaarinen vitutus
Epälineaarinen vitutusanalyysi
Vitutuksen mallintaminen
Vitutusyhtälöt

Soveltava vitutusanalyysi
Soveltava vitutusanalyysi, joka tunnetaan 
myös nimellä vitutusverkostot, keski�yy 
pääasiallisesti vitutuksen soveltamiseen. 
Pääaine sisältää neuraalista vitutusta, 
vitutuksen digitaalista käsi�elyä ja suoda-
tusta sekä vitutuksentunnistusta.

Valitse seuraavista kursseista, kunnes 
mi�a täy�yy:
 
Vitutuksenkäsittelyjärjestelmät
Vitutusliittymät
Ohjelmoinnin vitutuskurssi L1
Vitutuksenhallintajärjestelmät
Vitutustekniikan työt

----

Ryhmät Prk, Hlv ja Stn:

Ryhmä Prk:

Vit-2.111 Vittumaiset prosessit
Vit-2.129 Vitutuksen identifiointi
Vit-2.142 Vitutusopin seminaari
Vit-2.148 Dynaaminen vitutus
Vit-2.132 Vitutusanalyysilaboratorio
Vit-2.153 Monisyinen vitutus

Ryhmä Hlv:

V-61.231 Neuraalivitutuksen perusteet
V-61.263 Neuraalivitutuksen jatkokurssi
V-61.256 Vituttavat mallit ja menetelmät
V-61.246 Digitaalinen vitutuksenkäsittely ja suodatus
V-61.281 Luonnollisen vitutuksen tilastollinen käsittely
Stn-89.127 Vitutuksenkäsittely
Stn-89.126 Vitutuksensiirtotekniikka

Ryhmä Stn:

Stn-114.710 Vitutuksen havaitseminen ja tuottaminen
Stn-114.760 Vitutus ja kommunikaatio
Stn-114.780 Vitutus ja toiminta
Stn-114.790 Vitutus ja kognitio 
Stn-114.230 Yksilöllisiä vittumaisen tekniikan opintoja
Stn-108.903 Fourier-muunnokset vitutustekniikassa
Stn-89.104 Sähkövitutus
Stn-89.131 Vituttava kenttäteoria
Stn-96.111 Staattinen vitutusteoria
Stn-96.111 Dynaaminen vitutusteoria
Stn-96.310 Vitutusaaltojen eteneminen

Muita suositeltavia kursseja

Stn-81.121 Tehovitutuksen komponentit
Stn-81.140 Hakkurivitutuslähteet
Vi-53.136 Vittumaiset menetelmät konsultoinnissa
Vi-53.140 Vitutus organisaatiossa
Vi-53.142 Vitutuksen ja johtamisen kehittäminen
Vi-53.167 Organisaatioiden rankaisujärjestelmät
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Lähetä vastauksesi 1.4. klo 12.00 mennessä osoi�eeseen kvan�i@tky.hut.fi .txt-lii�eenä. LK



Valmistuneet

Minkkinen Sami    Myötyri Eija
Lahtinen Tuukka    Kuumola Eero

Brahe 
Galileo

Johannes 
Sir Isaac 

Go�fried 
Colin Mac 

Carl            
Georg           

Wilhelm         
Albert          

Satyendra       
Enrico          

Werner          
Robert          

1546-1601
1564-1642
1571-1630
1642-1727
1646-1716
1698-1746
1777-1855
1826-1866
1864-1928
1879-1955
1894-1974
1901-1954
1901-1976
1904-1967

Viime kerran Raatiristikosta 
emme valite�avasti vastaan-
o�aneet ainoatakaan vasta-
usta. Eniten hämmennystä oli 
kuulemma aiheu�anut vihje 
“PAK”, josta ratkaisusanaksi 
tuli “UTIH”. Myöskään arvoi-
san puheenjohtajamme rooli 
ei täysin auennut: oliko se nyt 
“KILTAMME MAHTIHEN-
KILÖ”,  vai si�enkin sahti-, 
tahti- tai vahtihenkilö?

Raatiristikon 1/03 (eräs) oikea 
ratkaisu:

          V E O 
      N  VARTALO
      AHOIJ USEA
      KILLAN ATS
      SILJA M TI
      URIA SADAS
       E  VIHTA 
  PARISTO SATM T
SUURI O TF MI KO
E HANURI UTIH OP
TRE   ASUT LENSI
  ETKOT  URAN O
  NAAMIO RAIKUVA
  JANNE  EPSILON
  OSSI K   ELO T
  H AS L RÖTÖS T
TUTA  SAKE   TII
 KALLE VOIMA ED 
 AJAA KELVIN EU
 MATSIT A REETTA

Seuraava Kvantti kääntää selkänsä naistenlehti-

hömpötykselle ja kaivaa kiikarit komeron pohjalta...

Wappuinen 

Metsästys-Kvantti

ilmestyy huhtikuun puolessavälissä
DL ti 1.4. klo 12.00

•opi tunnistamaan eri professorityypit
•mikä paras ase wappuheilan kiinnisaamiseen 

turkkia vahingoittamatta?
•Kun Kvantti suolesti kookospähkinän

 -raaka tositarina Olarista



Kotikokin
iskuvinkit

           Älä kuvittelekaan 
  laskevasi tätä lehteä käsistäsi!  

Hus takaisin sivulle 15 lukemaan                     
lisää unelmamiehen 

anatomiasta!


