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Kiltapäivät Luukissa 
ti-ke 23.-24.9.
Tuhatvuotinen Maltain Ritarikunta esit-
täytyy tavallisille kuolevaisille turnajaisten 
muodossa. Kerkeäväisten kaapuveikkojen 
lisäksi saat tutustua IAPS:iin, SMFL:ään, 
killan raatiin ja toimihenkilöihin. Epäviralli-
sempana toimintana seurapelejä, aarteenet-
sintää sekä videoita. Saunomis- ja hukku-
mismahdollisuus.

Luukkiin mennään busseilla, takaisin 
pääsee myöhään illalla tai aikaisin aamulla. 
Yöpyjät eivät juuri tarvikkeita kaipaa, joten 
jäädä voi sangen spontaanistikin. Aamubus-
silla ehtii kahdeksan luennolle ja aamupa-
lakin tarjoillaan (tosin ei ihan sänkyyn asti, 
luulen ma). 

Puolueellisesti arvioituna loistava tilai-
suus päästä jyvälle killan toiminnasta ja ver-
kostoitua uuden ystävälauman kanssa.

Laulusauna (FK+KK) 
ti 7.10. OK 20 iso puoli
Keemikot ovat suostuneet vie�ämään iltaa 
samassa tilassa kanssamme kokonaisen ta-
pahtuman ajan. Luvassa punahaalareiden 
suohon laulua sekä varmasti jotain muuta-
kin aktivitee�ia.

Älä ole raspikurkku, tule katsomaan kun 
kemistit itkee (viimeistään lurau�aessamme 
Fiiun).

Killan ylimääräinen kokous
to 9.10. F1
Fuksit! Mahdollisuus hakea killan jäsenyyt-
tä. Muita kiinnostanee lähinnä killan ansio-
merkkien valinta viime keväänä jäte�yjen 
ehdotusten pohjalta sekä muut esille tulevat 
asia�omuudet.

Virallista kokouskutsua ei ole vielä annet-
tu, joten päivämäärä ei ole varma.

MaltRk:n bakkanaalit 
ma 13.10. Gorsu
Matikan ekan välikokeen jälkeen on syytä 
rentoutua Maltain ritarien ja noviisien seu-
rassa. Luvassa tytisy�äviä seurahuvituksia 
suurmestarin mielentilan mukaan. 

Mahdollisuus myös saunassa hikoiluun, 
jos liika huvi�elu ja välikoejännäyksen lau-
keaminen lykkää kylmän hien pintaan.

Jos Maltain ritarikunnan toiminta kiin-
nostaa, tule kyselemään tai ilmianna itsesi 
suurmestarille.

Seminaari 
to 16.10. F1
Jatko-opiskelĳat kertovat tutkimuksestaan. 
Tarkoitus on saada paikalle sekä matikan, 
systiksen e�ä fysiikan edustajia yhteensä 
noin neljän jatko-opiskelĳan verran.

Tilaisuus on suunna�u perusopiskelĳoil-
le. Muutkin ovat toki tervetulleita.

Vanhempainsitsit 
la 18.10. Museo + Smökki
Sitsit omien vanhempien kanssa? Joojoo, 
kuulostaa mammanpoikien puuhailulta, 
mu�a osoi�autuu vuosi toisensa jälkeen 
vallan riemuisaksi tapahtumaksi.

Juhlistus alkaa fyssan la�alla labrakier-
roksilla ja jatkuu Teekkarimuseon kokkari-
en kau�a Smökkiin itse sitseille. Syömisen 
lomassa on hyvä mahdollisuus saada van-
hemmat ymmärtämään, miksi et käy joka 
viikonloppu kotona...

Lastenkutsut (AS+FK+KK) 
to 23.10. OK20
Ei makeaa mahan täydeltä — paitsi lasten-
kutsuilla. Perinteisesti kemistien kanssa jär-
jestetyssä alkoholi�omassa tapahtumassa on 
tänä vuonna mukana myös AS.

Toimarisitsit 
la 25.10. Takkakabine�i
Vuoden alusta toimihenkilöinä puuhastelleet 
kiltalaiset ovat lope�elemassa tämän vuoden 
virkojaan. Tämä on täysin rii�ävä syy sitsien 
järjestämiselle, kysy keneltä tahansa.

Sitsit on siis tarkoite�u vain vuoden 03 
toimihenkilöille. Perinteisesti jonkin kierou-
tuneen teeman ympärille pykätyt sitsit ovat 
jälleen yksi syy etsiä mielenkiintoinen hom-
ma itselleen killan parista ensi vuodeksi.

Sitsit (FK+TiK) 
ke 5.11. Smökki
Sitsaamme kauhistu�avan Tietokillan kans-
sa pimenevien syysiltojen piristykseksi.

Yksityiskohdat ovat vielä sankan sumun 
peitossa, mu�a mielenkiintoiset sitseistä 
varmasti tulee! 

ajalle 23.9.-5.11.



Tervehdys, fuksikansa! Jo�a e�e tuntisi oloanne niin ulko-
puolisiksi, niin aja�elin kertoa teille vähän sisäpiirin tietoa 
Kvantista. Sopii lue�avaksi myös vihjee�ömille jäärille.

“Toimitus.” Joukko päämäärä�ömästi elämässään ajelehtivia 
ihmisiä. Vanhenee joka vuosi, mu�a kieltäytyy plastiikka-
kirurgiasta. Suostuu poseeraamaan lehmävii�a hartioilla, 
persiljat korvissa ja peruukki rintakarvoina, jos siitä saa koko 
sivun jutun. Toimituksen jäsenet ovat usein mukana monta 
vuo�a, koska ovat niin saama�omia, e�ä eivät jaksa mie�iä 
uu�a toimarinvirkaa itselleen. Pahimmassa tapauksessa 
toimi�ajat luulevat olevansa jotenkin taiteellisesti orientoi-
tuneita.

“Pide�äiskö kokous?” Eufemismi demojen katselulle, halvan punkun lipi�ämiselle ja 
arrrmo�omalle avautumiselle. Asialliset hommat hoidetaan viime hetkellä sähköpos-
titse. Ken ei lue mailejaan viiden minuutin välein, saa�aa yllä�yä.

“Me ei edes yritetä olla oikea lehti.” Tekĳänoikeuksista, kirjallisista ambitioista ja faktojen 
paikkansapitävyydestä voidaan aina tinkiä, jos se lisää jutun huumoriarvoa. Oikeina 
lehtinä itseään pitäviä julkaisuja pidetään armo�oman pilkan kohteena. Lisäksi yllä-
olevalla lauseella voidaan kuitata huole�omasti kaikenlainen negatiivinen palaute.

“Budje�i.” Ikävä sana, joka estää 12-sivuisten ihmissuhdenovellien julkaisemisen. 
Lisäksi rajoi�aa neliväripainatusta, vessapaperinpehmeän kansimateriaalin hankki-
mista, toimituksen Bahama-konferensseja ja kokousten kestitystä (tällä hetkellä hoituu 
“mitäs solukaverilta löytyis” -metodilla).

“Oho.” Vielä ikävämpi sana. Vakavuus korreloi lehden valmiusasteen kanssa. Alkuvai-
heen ”oho” on viaton ilmaisu kuvatekstin hukkaamiselle, loppuvaiheessa se tarkoi�aa 
sitä, e�ä seuraavaa lehteä saa odo�aa ensi vuoteen ja p-toimi�ajalta tulee takavarikoi-
da suklaajohdannaiset.

Toivo�avasti tunne�e nyt olevanne täysin vihkiytyneitä lehtemme ideologiaan. Seu-
raava askel on lukea joitakin vanhoja Kvan�eja ja alkaa kirjoi�aa säännöllisesti mate-
maa�isia puppuartikkeleita. Siinä vaiheessa oletkin jo koukussa — vain ensimmäinen 
Kvan�i on harmiton. Ha-ha-haa!

Fyysikkokilta
Otakaari 3
02150 Espoo
TKY/FK
PL 69
02151 Espoo
Datacom
200 kpl (erikoisfuksipainos)
Susanna Junnila <suski>
Mikko Kuitunen <mkuitune>
Timo Kalinainen <tkalinai>
Jukka Laurila <jplauril>
Klausveikko Oinonen <kkoinone>
Jussi Pakkanen <jpakkane>
Juhani Simola <osimola>
Pekka Urhonen <purhonen>
Silja Holopainen
Satu Ristiluoma
Antero Kuusi
Laura Koponen
Eeva Pursula
Otto Vehviläinen
Kaisa Hytönen
Reetta Vartiainen
(& Benjamin-kisu)
Antti Savolainen
Kalle Korpiaho
Milla Karvonen
Eku Myötyri
Mikko Viinikainen
Esa Ritvanen
Fuksit 02
TEK
Älä roiskuta vettä vessanpytylle, 
se saatttaa mennä rikki.
(lisätietoja sivulla16)

Julkaisija
Käyntiosoite

Postiosoite

Painopaikka
Painos

P-toimittaja
Piirtäjä

Toimittajat

Kunnia niille, 
joille kunnia 

kuuluu, ja 
annettakoon 
näillekin ääli-

öille jotain 
tunnustusta 
edes kerran 
elämässään

Pieni neuvo

kvantti
kvantti@tky.hut.fi

http://www.tky.hut.fi/~kvantti/

kolmossivu 3

p-kirjoitus
suski@cc.hut.fi

Tapahtumakalenteri
Kolmossivu
Ajankohtaisia asia�omuuksia
Lisää ajankohtaisuuksia, Tasomaa, Ilman naista 9
Puhiksen kolumni, Auktoriteetin palsta, Asiaa tutkintouudistuksesta
ICPS - mitä tapahtui?
Pulssi korkealla: Sulkavan soudut & Lapin Kulta Challenge
Finncon-raportaasi
NYT-parodiasivu
Takakenoharakirimitsubishi-Kvan�i: Origameja nörtille
Takakenoharakirimitsubishi-Kvan�i: Soluhuoneen Feng Shui 
Takakenoharakirimitsubishi-Kvan�i: Johdatus animen ja mangan saloihin
Takakenoharakirimitsubishi-Kvan�i: Fyysikon taistelulaji: Foo-do
Takakenoharakirimitsubishi-Kvan�i: Professori Jassu esi�elee Japanin
Takakenoharakirimitsubishi-Kvan�i: Fuksien parhaat tangat
Varo irstaita tätejä!
Liian paska perhoseksi — ajatuksia supersankareista
Finncon-katastrofi jatkuu
Raatikokki Lau�asaaressa sihteerimme Reetan luona
Teekkarisatu VI, Ilman naista 10
Surupupu on musta
Ristitulotehtävä
Valmistuneet, seuraava numero, Ilman naista 11 
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4 ajankohtaista

“Nuorille riittää edelleenkin päästä 
metsään juoksemaan örkkien pe-
rässä pehmustemiekka kädessä.” 

Helsingin Sanomien artikkeli 14.8. larppaami-
sesta selventää yllättävästi, miksi kunnanisät 

haluavat sulkea nuorisotalot ja ajaa teinit met-
sään. Sitähän nuoret haluavat, tottakai.

“Assembly 2003 kerää tietokoneen 
näplääjät Hartwall Areenalle. 
Haluatko takuuvarman poikaystä-
vän? Tule sinäkin.” 

City-lehti 15/2003 vittuilee avoimesti nörteille. 
Kostakaamme lukemalla City-lehteä julkisesti,

 mikä vetänee lehden trendikkään imagon 
lokaan alta kellotaajuuden.

“Stereotypia elitistisistä espoolai-
sista kuihtuu kasaan, täällähän on 
ihan tavallista: muutama perintei-
nen teinimopo ja bissepullo kuten 
perjantai-iltaan kuuluu. Varsinaista 
känniääliötä ei paikalta löydy.” 

HS:n raportti 10.8. Tapiolan perjantai-illasta on 
vähintäänkin kaunisteltu. Kvantti ihmetteleekin, 

miksei toimitusta ollut kutsuttu mukaan?

“Vakuudeksi puheilleen hän esitte-
li itse ottamaansa valokuvaa, joka 
oli niin tarkka, että siinä näkyi jopa 
pikselitkin — siis ne pienet neliöt, 
joista kuva rakentuu.” 

Paula Nuutisen mielipidekirjoitus (HS 6.8.03) 
on hymyilyttänyt sinisen Vantaanjoen ystäviä.

 
“5. Jyrki Otila
Tietokilpailumies löysi lopulta vas-
tauksen viimeiseen kysymykseen, 
mutta ei voi ikävä kyllä enää 
antaa muille edes viiden pisteen 
vihjettä.” 

City-lehden 9/2003 Kuuma lista vihjailee,
 että vastedes on tyytyminen haukeen.

“Kirjoittakaa hautaani: hävisi pa-
kastehaukimiekkailussa sialle!” 

Viiville ja Wagnerille (HS 13.8.03) kerrottakoon,
 että myös haukipullon lämmittäminen mikro-

aaltouunissa on oiva tapa päästä hengestään.
 On koitettu. 

“Hyvän viinipullon avaaminen 
Koskenkorvan huolettomuudella ei 
vain tunnu tyylikkäältä.”

Pirkka-lehden 5/2003 Viinikoulu ei ole vielä
 sisäistänyt, että kun haluaa helpon ja huolet-
toman kännin, kannattaa valita Koskenkorva.

Friikit eivät jääneetkään
Elokuun alkupuolella Dipolissa järjes-
te�y Ropecon nosti Teekkarikylän friik-
kilukemat pitkän aikavälin keskiarvoa 
suuremmaksi. Huppuihin ja bufferimiek-
koihin sonnustautunut roolipelikansa oli 
loppujen lopuksi sangen riemastu�avaa 
seura�avaa. 

Ostarin kaupat myivät colajohdan-
naisensa loppuun ennätysvauhtia. Vielä 
huimempiin tuloksiin ylsi etno-grilli, 
jonka sunnuntai-aamuinen jono oli jo 
surkuhupaisa.

Kvantti lisääntyi
Alati iloinen toimituskuntamme on saa-
nut uuden jäsenen loppusyksyksi. Tavu-
viivoista whine�ää jatkossa siis vanhojen 
toimi�ajien lisäksi Timo Kalinainen (Tfy 
III). 

Timon sydäntä lähellä on myös lehden 
osi�ainen tai�aminen, mikä saa�aa näkyä 
syksyn mi�aan ju�ujen ulkoasun tasok-
kuudessa. Millä tavalla, sitä emme tiedä 
itsekään.

Fuksit kuolivat yllättäen
Vuoden 02 fukseja kohtasi akuu�i jouk-
kosairaskohtaus loppukeväästä. Yhtään 
fuksia ei selvinnyt hengissä. Kvan�i o�aa 
osaa osaston suureen suruun.

Lohdutuksena maini�akoon, e�ä vah-
vistukset saapuivat syyskuun alussa ja 
meillä on taas fukseja. Mieltä lämmi�ää 
sekin, e�ä fyysikkotragedia ei päätynyt 
Länsiväylään asti, vaan olemme saaneet 
pide�yä sen omana tietonamme.

Kesäsitsit rantatunnelmissa
Killan kesäsitsit kokosivat helteen näivet-
tämät fyysikot piristymään rantateeman 
pariin Takkakabinetin takapihalle. Ulkona 
sitsaaminen osoi�autui paitsi järkeväksi 
myös ainoaksi vaihtoehdoksi, koska 3a:n 
tilat olivat kokeneet pienehkön laastika-
tastrofin. Lisäksi puista lentäneet haituvat 
lisäsivät epäilemä�ä ruoan kuitusisältöä.

Hyytelöidyn salaatin, uusien perunoi-
den & lohen sekä ”rohmua niin paljon 
kuin kehtaat” -jätskiannoksen jälkeen 
olikin aika seurata ”uin alasti ja linnut-
kin sokeutuu” sekä ”venäytän olkapääni 
kivuliaasti loppuelämäkseni mitä�ömällä 
liikkeellä” -improvisaatioharjoituksia. 

Uuden fysiikan talon 
rakentaminen jäihin
Uuden fysiikan talon rakentaminen myö-
hästyy rahavaikeuksien takia. Uudesta 
aikataulusta ei ole tietoa, mu�a ainakaan 
alkuperäisen suunnitelman mukaan ei 
päästä etenemään.

Alunperin uuden TU-AS-talon taakse 
suunnitellun fysiikan talon paalutukset 
piti aloi�aa tänä syksynä. Talon piti val-
mistua vuoden 2005 lopulla ja sinne piti 
päästä muu�amaan alkuvuodesta 2006.

Tämänhetkisten (ei siis väl�ämä�ä 
lopullisten) luonnosten mukaan opiske-
lĳoiden tiloihin tulisi oma sisäänkäynti 
ja kaikki saisivat siihen avaimen. Näissä 
tiloissa olisi kiltis, killan varasto, mikro-
luokka, kirjasto ja lukusali. Mahdollisten 
suihkujen olemassaolosta ja sĳoi�umi-
sesta ei ole toistaiseksi mitään tietoa, 
koska mitään viemäröintejä ei ole vielä 
suunniteltu.

Kvantin nettisivut uusiksi
http://www.tky.hut.fi/~kvantti/

Kvantin ne�isivut ovat uudistuneet ke-
sän aikana, kiitos shtml-addikti Ma�i 
Kortelaisen. Niin sivujen ulkonäkö kuin 
järjestys on laite�u kokonaan uusiksi. 
Huumori on sivuilla läsnä lähinnä päätoi-
mi�ajan tekemien alkeellisten päivitysten 
muodossa.

Sivuilta löytyy mm. vuosien 02-03 
Kvantit .pdf-tiedostoina ja vanhempia nu-
meroita hötömölönä, ohjeita kirjoi�ajalle, 
Kvantin kuole�avan puisevaa historiaa 
sekä rohkeita taidekuvia toimituksen 
jäsenistä.

Täysin uu�a sisältöä edustaa Kvallup, 
joka on Kvantin mielipiteentieduste-
lulisäarvopalvelu (ensimmäinen tulos 
alapuolella). Uutuu�aan hohtaa myös 
Fyysikkokillan Baggy pantsing -arkisto, 
jossa kokenut viihdy�äjä Jussi Pakkanen 
tutustu�aa meidät kiltalaisten istunto-
mokiin.

Sokerina pohjalla sivuilta löytyy Kvan-
tissakin ilmestyvä sarjakuva Ilman naista. 
Itse sarjakuvien lisäksi sivuilta löytyy 
mm. FAQ, joten sarjan luojia Jussia ja 
Mikkoa ei tarvitse kiusata samoilla kysy-
myksillä ihan joka päivä.

Ti
m

o 
ei

 s
el

vä
st

ik
ää

n 
ol

e 
ka

sv
an

ut
 

pa
�e

ri
n 

vä
lis

sä
, v

aa
n 

se
n 

ed
es

sä
.

Ihka eka Kvallup
Kvantin historian ensimmäisessä Kval-
lupissa udeltiin, mikä onkaan ärsy�ä-
vin hokema näin syksyn alkaessa. Vas-
tauksia tuli yhteensä 180 kappale�a.
”Sehän on fuksikurssi!”          23,9%
”Sucks to be you.”                   13,9%
”Topi Leisti.”                            62,2%



Kiljavaa ja sarjiksia 5

VI Uudet fuksit aloi�ivat korkeakoulutaipa-
leensa maanantaina 1.9. Yhteensä TKK:lla 
aloi�i n. 1500 innokasta uu�a opiskelĳaa, 
joista fyssan osastolle siunaantui n. 90 
henkeä.

Vastaano�otilaisuuden jälkeen fukseis-
ta ote�iin Amfilla perinteinen valokuva, 
jonka jälkeen heidät johdate�iin F1:een 
isohenkilöiden kunniakujaa myöten. 
Taustalla soi Imperial March ultimaali-
sen nör�ivaikutelman aikaansaamiseksi 
(toim.huom. siinä taide�iin onnistua).

Miljoonien esi�äytymisten ja speksien 
jälkeen fuksit saivat vihdoin kuohuvaa la-
seihinsa ja tunnelma alkoi rentoutua. Vii-
meistään siinä vaiheessa, kun isohenkilöt 
hoilasivat Oh Lordin aivan päin honkia, 
(toim.huom. perinteet ovat tärkeitä fuk-
sitoiminnassa) alkoivat fuksitkin tajuta, 
e�ä he ovat vähiten pilalla koko osaston 
väestä.

Otaniemen ylellisen apostolinkyyti-

kiertoajelun pää�eeksi pahaa-aavistamat-
tomat aloi�elĳat lasta�iin busseihin kuu-
lemaan lisää charmikasta laulua. Matka 
jatkui Kiljavalle bussikuskien asenne�ua 
määräysten vaatimat kuulosuojaimet.

Kiljavalla fuksit tutustute�iin teekkari-
kul�uuriin mm. lakkien, haalareiden, lau-
lamisen (toim.huom. tai sen yri�ämisen) 
ja TKY:n toiminnan saroilla.

Perinteisiä kaljanvetoja suorite�iin 
tietysti eri fuksiryhmien, mu�a myös 
vanhojen fuksikapujen ja uusien fuksi-
ty�öjen sekä vanhojen raatien ja uuden 
raadin kesken. Härskit pilat olivat luon-
nollisesti tärkeässä osassa voi�ostrategiaa 
(toim.huom. uusi raati haisee).

Illalla katso�iin vielä pari historiallista 
lyhytelokuvaa monikanavakuulutuksella 
sekä sauno�iin. Suurin osa fukseista pa-
lasi koululle seuraavana päivänä, joten 
isohenkilöt voivat olla kohtalaisen tyyty-
väisiä itseensä.          

 

Ekan päivän infoähkyä sulateltiin Kiljavalla

(c) 2003 by Mikko Viinikainen

TASOMAA
Ennen JälkeenVuksi! Vuosi fyssalla vastaa

kahta kemmalla.

Ja kolmea koneella.
Mieheni on niin päättämätön
ja aina jossittelemassa.

Mieheni on niin päättäväinen
ja aina josssittelemassa.

Ekana päivänäkin tehtiin jo töitä niin, 
e�ä hiki lensi. Kaljanveto on ensikerta-
laiselle kovaa puuhaa, mu�a kunnialla 
näy�ävät fuksit vinossa pysyvän. Ta-
kavasemmalla vaanivat janoiset tupsu-
fuksit.

Kuva: O�o Vehviläinen



Maltain ritarikunnan suurmestarin ta-
voi�eena on au�aa killan sisäjaosta rita-
reineen. Tällä hetkellä eniten päänvaivaa 
aiheu�avat kiltapäivät Luukissa ja syksyi-
set bakkanaalit. 

Luukissa järjestetään perinteiset turna-
jaiset, joihin toivotaan sopivan runsasta 
osano�oa. Myöhemmin pimeän jo tultua 
on aika kerääntyä kentälle katsomaan, 
kun ritareiksi kelvolliset noviisit pukevat 
ylleen ruskean kaavun juhlallisin menoin.

Lokakuun puolessa välissä on taas aika 
kii�ää Bacchusta bakkanaaleissa. Illan ai-
kana maistellaan ulkomaisia oluita ja ehkä 

paikalle on eksynyt muutamia killan tilai-
suuksissa harvinaisempia siidereitäkin. 
Oluiden lisäksi ohjelmassa on muutamia 
mallasaiheisia leikkimielisiä kisoja.

Loppusyksystä, kun ritarit ovat tark-
kailleet kiltalaisia, on aika pää�ää, keitä 
kutsutaan ritarikunnan omiin salaisiin 
menoihin. Kutsutut otetaan noviiseiksi, 
ja heidän tulee osoi�aa kelvollisuutensa 
ritareiksi (jos niin haluavat).  

Jos olet kiinnostunut Maltain ritarikun-
nasta ja sen toiminnasta tule ju�elemaan 
joko minun tai jonkun ritarin kanssa. 

Satu

6 asialinja

PUHIKSEN KOLUMNI

Silja
Holopainen

AUKTORITEETIN PALSTA

Kuinka helppoa on unohtaa

Eräänä alkusyksyn aamupäivänä kävelin 
rauhallisesti kotila�alleni. Astelin kilta-
huoneelle ja katselin ympärilleni. Mietin, 
lähtisikö joku kanssani syömään. Ensi-
vilkaisulla kiltahuone vaiku�i tyhjältä, 
mu�a tarkemmin pelikoneita katso�uani 
totesin, kas hyvä ystäväni Milla oli viet-
tämässä leppoisaa aamupäivää kotona 
pentistä pelaten.

Rupa�elimme hetken päivän politiik-
kaa: kuka on jo käynyt syömässä ja missä 
olisi hyvää ruokaa. Vähän ajan kulu�ua 
paikalle alkoi valua enemmän porukkaa. 
Jopa kiltispäivystystä hoitava Kallekin 
saapui paikalle ja alkoi innokkaasti kau-
pata prujukor�eja sohvalla löhöten ja 
Polyteekkaria selaillen.

Vilkkaaksi yltynyt keskustelu kääntyi 
jossain vaiheessa Sulkavan soutuihin ja 
Kalle totesi, e�ä hänen pitäisi kirjoi�aa 
souduista Kvan�iin. Kvan�i, jokin sisäl-
läni liikahti. Olin unohtanut kirjoi�aa 
Kvan�iin. Vilkaisin nopeasti kelloani. 
DL:iin oli vielä viisi minuu�ia aikaa. 
Istuin alas, otin kynän käteeni ja aloin 
kirjoi�aa.

   Silja

Tutkintorakenneuudistuksen juuret ulot-
tuvat vuoteen 1999, jolloin 29 Euroopan 
maata allekirjoi�i niin sanotun Bolognan 
julistuksen sitoutuen samalla Bolognan 
prosessiin. Bolognassa sovi�iin, e�ä kak-
si vuo�a myöhemmin opetusministerit 
tapaisivat Prahassa sopiakseen uusista 
tavoista toteu�aa julistuksen tavoi�eita. 
Bolognan julistuksessa maat lupasivat 
uudistaa maansa korkeakoulutuksen ra-
kenne�a yhteiseen suuntaan. 

Bolognan prosessin tavoite on luoda 
kansainvälisesti kilpailukykyinen eu-
rooppalainen koulutusalue vuoteen 2010 
mennessä. Yhteisellä eurooppalaisella 
rakenteella pyritään lisäämään opiskeli-
joiden liikkuvuu�a ja työllistymistä sekä 
parantaa tutkintojen vertailtavuu�a. 
Suomessa uuteen kaksiportaiseen raken-
teeseen ollaan pääte�y siirtyä jo syksyllä 
2005 siten, e�ä vuoden 2008 heinäkuun 
jälkeen kukaan ei valmistu enää vanhan 
rakenteen mukaan.

Tämä syksy on tutkinnonrakenne-
uudistuksen kannalta äärimmäisen 
merkityksellistä aikaa. Uu�a rakenne�a 
koskevat lakimuutokset ja kaikkia yli-
opistoja ja aloja koskeva asetus saadaan 
aikataulun mukaan syyskuussa. Samaten 
syyskuussa pitäisi tekniikan alalla saada 
aikaan yhteiset päälinjat, minkä jälkeen 
lokakuussa päästäisiin TKK:n tasolla 
mie�imään tutkintojen tavoi�eita, raken-
ne�a ja mitoitusta. 

Teknillisen fysiikan osastolla on vii-
me keväänä ale�u mie�imään, miten 
teknillisen fysiikan diplomi-insinöörin 
tutkinto saataisiin muute�ua tulevaan 
rakenteeseen, jossa on kandidaatintut-
kinto ja di-tutkinto erikseen. Tavoi�eena 
on, e�ä tämän vuoden loppuun mennessä 
saataisiin aikaan luonnos uudesta teknil-
lisen fysiikan kandidaatintutkinnosta ja 
diplomi-insinöörintutkinnosta.

Tällä hetkellä paras julkiste�u arvio 
tulevasta rakenteesta on TKK:n tutkin-
torakennetyöryhmän viime huhtikuussa 
julkistama keskustelupohjaluonnos. 
Luonnoksessa kandidaatintutkinto koos-
tuisi kaikille yhteisistä opinnoista, kou-
lutusalalle yhteisistä opinnoista, vapaasti 
vali�avista opinnoista, kolmesta moduu-
lista (20 opintopisteen kokonaisuuksia, 
joilla pyritään selkiy�ämään rakenne�a 
ja opintojen suunni�elua) ja kandidaa-
tintyöstä. Kandidaatintutkinnon moduu-
leista on tarkoitus kahden edustaa samaa 
moduulisarjaa. Diplomi-insinöörintut-
kintoon kuuluu luonnoksen mukaan 
vapaasti vali�avia opintoja, tieteellisiä 
opintoja, kolme moduulia ja diplomityö. 
Yksi diplomi-insinöörintutkinnon mo-
duulisarjoista pitää lukea tasolle 3 saakka 
ja diplomityön saa tehdä sarjaan, joka on 
lue�u vähintään tasolle 2.

  
  Opintovastaavanne An�i

Asiaa tutkintouudistuksesta
Heinäkuun 2008 jälkeen voi valmistua 
vain uuden tutkintorakenteen mukaan

Maltain 
ritarikunnan 
suurmestari  

Satu 
Ristiluoma



— ELI SINNE 
JA TAKAISIN

Tänä vuonna ICPS pide�iin Tanskassa 
Odensessa. Fyysikkokillan edustus oli 
kuusi urhoollista matkaajaa — ilmeisesti 
tutumpi maa ei innostanut samanlaista 
ryntäystä konferenssiin kuin edellisinä 
vuosina. Vahvistuksena Suomesta oli 
kymmenkunta fysiikan opiskelĳaa Hel-
singin yliopistolta ja yksi Jyväskylästä. 

Majoituspaikkana Odensessa toimi 
mukava pienenpuoleinen maatalous-
koulu (DLS tästä eteenpäin) noin neljän 
kilometrin päässä Odensen keskustasta. 
Konferenssipaikkana toimi Etelä-Tanskan 
yliopisto, joka edusti 70-luvun betoniark-
kitehtuuria. Erityisesti mieleen jäivät käy-
tävien betonisohvat ja ilmanvaihto, jossa 
tuntui olevan vaihtoehdot “lämmin”, 
“vielä lämpimämpi” ja “liian lämmin”. 
Koska koko viikon aikana lämpötila oli 
jatkuvasti yli 25 aste�a, tämä aiheu�i 
muutamia melko tukalia luentoja. Jotain 
Odensen koosta kertoo, e�ä majoituspai-
kan ja konferenssipaikan välinen matka 
(n. 3 km) oli lähinnä peltoja.

Saavu�uamme torstaina majoituspai-
kalle osa meistä joutui samantien IAPSin 
kokouksiin. Loput lähtivät etsimään 
ravintoa läheisestä noutopitseriasta, joka 
konferenssin aikana todennäköisesti teki 
puolet vuoden voitostaan. Pian DLS:ssä 
olevassa opiskelĳabaarissa alkoikin 
ensimmäinen viikon juhlista. Tästä huo-
lima�a yllä�ävän suuri osa konferenssi-
vieraista pääsi ylös seuraavana aamuna 
avajaisjuhlallisuuksiin ja ensimmäiseen 
vierasluentoon (prof. Ben Mo�elson Bose-
Einstein-kondensaatiosta). 

Lounaan jälkeen, kun loputkin vieraat 
olivat päässeet ylös, vuorossa oli kierros 
Odensen keskustassa. Tällä kierroksella 
näimme joitakin Odensen tärkeimpiä 
nähtävyyksiä, kuten H.C. Andersenin 
talon, H.C. Andersenin museon, H.C. 
Andersenin toisen talon, H.C. Andersenin 
patsaan ja paikan, jossa H.C. Andersenin 
äiti pesi pyykkiä. Kierroksen jälkeen, kun 
osa suomalaisista oli siirtynyt paikalliseen 
baariin nau�imaan paikallisista juomista, 
erään ohikulkevan kierroksen opas totesi 
“...ja vasemmalla näe�e suomalaiset, 
olu�uoppien kanssa tietenkin.” Illalla oli 
vuorossa jälleen avoin baari DLS:llä.

Seuraavana päivänä pääsimme naut-
timaan jälleen luennoista, tällä kertaa lu-
ennoitsĳana oli konferenssin osallistujia ja 

myöhemmin päivällä prof. Ole Mouritsen 
rasvahapoista ja elämästä (tähän kohtaan 
kaikki lukĳat osaavat varmasti lisätä sopi-
van vitsin). 

Illalla oli vuoro grillĳuhlille ja DLS:n 
baarille (älykkäimmät havaitsevat tässä 
vaiheessa tietyn trendin). 

Sunnuntaina pääsimme nau�imaan 
lisää luennoista ja yliopiston loistavasta 
ilmanvaihdosta. Vierasluennon piti tänä 
päivänä Eugene Polzik kvan�iteleportaa-
tiosta. Valikoitu joukko pääsi myös “naut-
timaan” jälleen kädenväännöstä IAPSin 
kokouksessa. 

Illalla oli vuorossa eräs konferenssin 
kohokohdista, National Party. National 
Partyssa kaikki osallistuvat maat tarjoavat 
jotain syötävää ja juotavaa omasta maas-
taan sekä pienen esityksen. Suomalaiset 
tarjosivat perinteiseen tapaan ruisleipää 
sekä mustaa ja kirkasta versiota salmiak-
kikossusta. Esityksenä oli suomalaisen 
kul�uurielämän parhaiden puolien esit-
telyä — tarkemmin sano�una suomalaisia 
nollan pisteen Euroviisuja. Loppuillasta 
parasta viihde�ä esi�i spontaanisti eräs 
yliopistofuksi, joka esi�i sangen erin-
omaisia Fast Show (Ruuvit löysällä) 
-imitaatioita — tosin tähän au�oi, e�ä ky-
seinen fuksi oli hyvin, HYVIN humalassa 
tuohon aikaan.

Maanantaina vuorossa oli koko päivän 
ekskursio Kööpenhaminaan ja paikalli-
siin fysiikantutkimuslaitoksiin. Yllä�äen 
kaikki suomalaiset pääsivät aamulla ylös 
tarpeeksi aikaisin huolima�a edellisillas-
ta. Onneksi kahden tunnin bussimatkalla 
oli mahdollisuus nukkua tarpeeksi, e�ä 
päivä ei mennyt kokonaan unissakäve-
lyksi (ainakaan kaikilta). Illalla osa palasi 
jälleen DLS:n baariin. 

Tiistaina, viimeisenä varsinaisena kon-
ferenssipäivänä, oli jälleen vuorossa luen-
toja. Muutamat (mukaanlukien allekir-
joi�anut) kuitenkin vie�ivät suurimman 
osan päivästä nau�ien eteläeurooppalai-
sesta kokouskäytännöstä IAPSin yleis-
kokouksessa. Lisäksi eräs nimeämätön 
viime vuoden isäntä pää�i nau�ia koko 
päivän Tanskan länsirannikon hiekka-
rannoilla (ja koko yön DLS:n baarissa). 
Lopulta vuorossa oli pää�äjäisseremonia 
ja lähtĳäisjuhlat DLS:llä.

Seuraavana päivänä suunnistimme ju-
nalle ja Ruotsin läpi takaisin Suomeen.
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LAUTTASAARI-CRAP
Maakuntamatkailu avartaa mieltä ja vaaleanpunaiset nahkahousut ovat taas in.

ICPS

Jälkikirjoitus: Mikä 
ihmeen IAPS ja ICPS?
IAPS (International Association of Phy-
sics Students) on fysiikan opiskelĳoi-
den yhteistyötä edistävä jäsenjärjestö. 
IAPSin tärkein toimintamuoto on vuo-
si�ain järjeste�ävä konferenssi, ICPS. 
ICPS:ssä on tarjolla fysiikkaan li�yviä 
luentoja ja postereita sekä sosiaalista 
ohjelmaa eri maista olevien fysiikan 
opiskelĳoiden kanssa. 

Koska Fyysikkokilta on IAPSin 
jäsenjärjestö IAPS-Finlandin kau�a, 
voivat kaikki fyysikkokillan jäsenet 
ilmoi�autua ICPS:ään. Seuraava ICPS 
pidetään ensi vuoden elokuussa Novi 
Sadissa Serbiassa.

Teksti Antero Kuusi, kuvat Milla Karvonen

Tanskalaiset ovat patsashullua kansaa. 
Pieni merenneito kuikuili merelle päin 
lähes yhtä kaihoisana kuin lähtevät 
ICPS-vieraat.

Barbeque-juhlissa sitsa�iin — tosin hie-
man vapaamuotoisemmin eli periaat-
teella ”nopeat syö ja juo”. Taustalla ole-
va patsas suorastaan ylly�i kiipeilyyn.

Odensessa vali�iin uusi IAPS:in halli-
tus. Fyysikkokillasta mukaan pääsivät 
Milla Karvonen presidentiksi ja Ma�i 
Kortelainen webmasteriksi.
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Lauantaina 12.7 viisitoista kiltamme 
jäsentä osallistui Sulkavan Soutujen kirk-
koveneiden yösoutuun.

Tässä sarjassa liukuvien penkkien 
käy�ö veneessä on kielle�y. Tätä perin-
teistä johtuvaa sääntöä kierretään liuku-

malla penkkien päällä käy�ämällä viiralla 
päällyste�yjä housuja ja penkkejä.

Osa joukkueesta oli osallistunut ta-
pahtumaan jo edellisenä vuotena, mu�a 
ilmeisesti masokismin määrä oli käsi�ä-
mä�ömän mi�ava tai näiden henkilöiden 
muisti niin huono, e�ä 60 km matka piti 
lähteä soutamaan uudelleen.

Joukkueen tavoi�eena oli luonnolli-
sesti ali�aa edellisenä vuotena saavute�u 
aika 5:22:20 ja 61. sĳa, vaikka kilpailuun 
osallistu�iinkin rennolla asenteella ilman 
mitään menestymispaineita.

Kilpailun lähtö oli Hakovirran soutus-
tadionilla ja pienelle alueelle ahdetut yli 
90 kirkkovene�ä star�asivat kello 18:00 
matkaan. Joukkueemme star�i onnistui 
tässä airoviidakossa ilman törmäyksiä ja 
välinevahinkoja taitavan perämiestyös-
kentelyn ansiosta.

Matkan aikana fyysikoille ominaiseen 
tapaan opimme paljon mielenkiintoisia 
asioita. Empiirisessä kokeessa urheilu-
juomalla havai�iin penkille kaade�aessa 
olevan kitkaa kasva�ava vaikutus.

Viimein joukkueemme pääsi maaliin 
sĳalla 60 käyte�yään matkaan aikaa 
5:39:14. Maaliin tullessa hilpey�ä herä�i 
kuulu�ajan epätoivoinen yritys tavata 
joukkueemme nimeä, joten kai siinä olisi 
jälleen hyvä syy osallistua tapahtumaan 
myös ensi vuonna.

Fyysikot $\sin i$aalloilla

Onko marathon mielestäsi pikamatka? 
Onko polkupyörä ja kanoo�i tehty kan-
tamista varten? Onko itsetaklaus muu-
tenkin mielestäsi mukava ja piristävä 
harrastus? Haluatko myös seuraavana 
päivänä, olotilasta riippuma�a,  muistaa 
mitä tuli tehtyä?

Jos vastauksesi jokaiseen kysymykseen 
oli ”kyllä”, niin lue toki pidemmälle. Jo 
yhden Lapin Kulta Challenge-kilpailun 
kokenut joukkue etsii lisäjäsentä yhden 
masokistin luonnollisen poistumisen 
vuoksi.

Työkuvaasi kuuluu kymmenien kilo-
metrien perusvaellusosuudet, etenemistä 
polkupyörän kanssa teidän vuorotellen 
kantaessa toisianne, melontaa vedellä ja 
ilman ja köysikiipeilyä.

Esimerkkityöpäivänä voitaisiin pitää 
15.8 Kilpisjärvellä kilpailtuja rataosuuk-
sia.

Työpäivä alkaa ryhmäaamulenkillä, 
joka sisältää kaksi kappale�a useamman 
sadan metrin nousuja. Tämän verry�elyn 

jälkeen pyöräillään rinteen luokse. Rinnet-
täkin toki saa pyöräillä, mu�a tätä kykyä 
ei vaadita, kunhan polkupyörän ja itsensä 
saa siirtymään mäen päälle.

Mäen päältä onkin si�en helppo siirtyä 
gravitaation avustuksella rinne�ä alas. 
Suosi�elemme kuitenkin väistelemään 
suurimmat kivet ja pitkospuita sisältävät 
reitit.

Kanoo�iosuuksilla käytännön koke-
mus on osoi�anut, e�ä eteneminen on 
nopeampaa ja mukavampaa käy�äen 
hyödyksi vesirei�ejä.

Emme tosin pysty takaamaan, e�ä 
maini�uja vesirei�ejä tulee maastosta 
löytymään.

Loppuverry�elynä onkin si�en muka-
va kiivetä katselemaan maisemia 800 m 
korkeudelle.

Lisätietoja antavat aesavola@cc.hut.fi 
ja kkorpiah@cc.hut.fi. Organisaa-
tioon voi tutustua osoi�eessa 
www.lapinkultachallenge.com, josta löytyy 
myös kuvia muista työntekĳöistä.

Itsetaklaajaa haetaan

”Kanoo�iosuuksilla käytännön koke-
mus on osoi�anut, e�ä eteneminen on 
nopeampaa ja mukavampaa käy�äen 
hyödyksi vesirei�ejä.”

Maaliin saapuva kolmikko näy�ää pe-
lo�avalta. Liekö kyseessä ollut kivulias 
kasvolihaskramppi vaiko hymyily-yri-
tys? Vain paikalla olleet tietävät. 

Kalle Korpiaho ja An�i Savolainen

Kalle Korpiaho ja An�i Savolainen
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Joka tapauksessa, idea lähtöön 
tuli Jukan ja Ekun suunnalta 
joskus noin viikkoa ennen H-
hetkeä. Ajoitus oli sen puoles-
ta hyvä, e�ä muutamaa päivää 
aikaisemmin olin vielä luullut 
olevani conin aikaan hienon 
soi�imen omistaja ja rahapu-
lassa. En enää. Sen puolesta 
ajoitus oli hieman heikompi, 
e�ä conin la�iamajoitus oli 
jo buuka�u täyteen. Samaan 
aikaan reilun kilometrin etäi-
syydellä tapahtui Tall Ships’ 
Race, jonka fanit olivat puo-
lestaan varanneet joka ikisen 
hotellihuoneen mitä kaupun-
gista löytyi. 

Spekuloimme jo puistossa 
nukkumisen mahdollisuu-
desta ja teltan mahdollisista 
eduista ja haitoista kun tunnin 
sisällä tuli ilmoitus sekä va-
paasta la�iamajoituspaikasta 
e�ä Ekun kave-
rin vapaana ole-
vasta kämpästä. 
V a l i t s i m m e 
Ekun kaverin 
kämpän.

Noin viik-
koa myöhem-
min retkueen 
k o k o o n p a n o 
on vakiintu-
nut Jukkaan, 
Ekuun, Jussiin 
ja minuun. 
Lähdemme liikkeelle perjan-
tai-iltana, toinen vaihtoehto 
avajaisiin ehtimiseksi olisi ol-
lut aamulla puoli kahdeksalta. 
Vaihdamme junan ilmastoi-
duksi pendolinoksi. Retkikun-
nan sivistymä�ömämpi puo-
lisko saa kuulla ensimmäisen 
luennon Excel Sagasta. Löy-
dämme Kupi�aalle ja Aĳan 
kämpälle ongelmi�a, vaikka 
ju�ujen taso ali�aakin kaikki 
paitsi Kvantin toimituksen 
standardit. Onneksi viereisellä 
penkillä puhutaan saksaa.

Sisustuksen perusteella 

Aĳa vaiku�aa mielenkiintoi-
selta persoonalta: kämpältä 
löytyy mm. CD-levyjä j-po-
pista Wumpscutiin, kukka-
pöytänä palvelevat sähköurut 
ja venäläinen haitari jota saa 
kokeilla. Venäläinen haitari 
on vaikea soi�aa ja kuulostaa 
hyvin slaavilaiselta, Wump-
scut taas tekee väli�ömästi 
vaikutuksen.

Etsimme bileitä, löydäm-
me ensin siviilien kansoi�a-
man Kinon, si�en scifistien 
kansoi�aman Cosmic Comic 
Cafen ja lopulta Ada-kebabin. 
Koska lisp-kebab ja java-ke-
bab loistavat poissaolollaan, 
nautimme rasvasta, suolasta 
ja aivot sula�avasta kuumuu-
desta Adassa. Kebabpaikan 
jälkeen 26-asteinen ulkoilma 
tuntuu mukavan viileältä, siir-
rymme Cosmic Comic Cafen 

puolelle lämmit-
telemään. Kylmä 
kalja kondensoi 
y m p ä r i l l e e n 
vesilammikoita.  
Löydämme vie-
reisestä pöydästä 
teekkareita paos-
sa olevan Teemun 
ja humalaisen 
t ieteiskir ja i l i ja 
Salomaan. Kes-
kustelu kulkee 
Kvan�iin ja 

Por�iin kirjoi�amisen kau�a 
CMX:n sanoituksiin, soi�a-
misen ja säveltämisen proble-
matiikkaan ja sen yhteyksiin 
kirjoi�amisen kanssa, campa-
ri-gammeldansk-toniciin (jota 
ei saa baarista) ja lopulta takai-
sin Portin novellikilpailuun. 
Päätämme olla vielä seuraavan 
päivän skarppina ja häivymme 
ajoissa.

Cosmic Comic Cafe on 
muuten tyylikäs paikka. Sar-
jakuvia ja kaljaa. Vähän kuin 
edesmennyt Marsupilami, 
paitsi e�ä sarjiksia on hylly-

tolkulla. Samanlaista voisi 
kaivata tännekin.

Kylmä suihku ja tuuletin 
ikkunalaudalla tekevät käm-
pästä hädin tuskin siede�ä-
vän.

Heräämme, käymme suih-
kussa, suunnistamme conin 
avajaisiin hämmästelemään 
vierailĳoita ja samuraiksi miek-
koineen päivineen pu-
keutunu�a järkkäriä. 
Parin puheen jälkeen 
siirrymme kuuntele-
maan luentoa animen 
hienoudesta. Luento ei 
vakuuta meitä, mu�a 
onneksi Excel Saga on 
jo tehnyt niin. Seuraa-
va luento käsi�elee 
Japanin kul�uurin 
olennaisia nippeleitä 
kuten kansallisia juh-
lapyhiä ja koulujärjestelmää. 
Saamme ensimmäiset havain-
not katanan käytöstä iaido-
näytöksessä.

Nälkä vetää meidät pois 
vaa�eet animessa -luennolta 
ja turkulaisen etnisen ravinto-

lan ohi kiinalaiseen etniseen 
ravintolaan. Emme sure mene-
tystä, emme kuitenkaan olisi 
saaneet selitystä Il Palazzon 
erikoiseen pukeutumistyyliin. 
Ravintola havaitaan hyväksi, 
ja suuntaamme takaisin aka-
teemiseen Buffy-paneeliin. 
Tässä vaiheessa huomaamme, 
e�ä vaikka olemme muka sci-

fitapahtu-
massa ja 
joka inen 
meistä on 
imenyt ta-
juntaansa 
kertaluok-
kia enem-
män scifiä 
kuin ja-
panilaista 
pop-kult-
tuuria, ei 

scifipuolella tähän mennessä 
ole tapahtunut mitään mikä 
olisi kiinnostanut meitä.

Kahdeltatoista tapahtuukin 
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Disclaimer: Tämä saaga kertoo täysin subjektiivisesti siitä, mitä minä näin ja koin sekä siitä kuinka en itse tehnyt juuri 
mitään. Paljon jäi varmasti näkemä�ä ja sen myötä myös puu�umaan raportista.
Toinen disclaimer: Osa tarinasta saa�aa olla täysin käsi�ämätön Excel Sagaan perehtymä�ömille, kuten esimerkiksi 
kahdelle neljästä seurueen jäsenestä. Muista kul�uurivii�auksista tiedotus tiukasti “on a want-to-know basis”.
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”Jukka makaa jonkin aikaa verilammikossa ensin järkkäreiden 
ja sen jälkeen verenluovutuspisteestä haetun sairaanhoitajan 
ihmeteltävänä ja viedään sen jälkeen sairaalaan paika�avaksi. 
Ihme kyllä kukaan ei muista ulkoa sopivaa repliikkiä Excel Sa-
gan ensimmäisen jakson alusta.”

”Kylmä kalja kon-
densoi ympärilleen 
vesilammikoita. 
Löydämme viereises-
tä pöydästä teekka-
reita paossa olevan 
Teemun ja humalai-
sen tieteiskirjailĳa 
Salomaan.” ”Seurue tietää jo 

lähes kaiken tietämi-
sen arvoisen animen, 
koneiden ja staa�i-
sen sähkön yhdistä-
misestä, joten jäljelle 
jää akateeminen 
Buffy-paneeli.”



Emme keksineet mitään 
hauskaa nimestäsi. Onko si-
nulla liian tavallinen nimi?
Ei, hyvinkin erikoinen omasta 
mielestäni. Japaniksi esa on 
kalansyö�i tai joku sellainen.
Kuvaile ensimmäistä koulu-
päivääsi kolmella sanalla.
Myötähäpeäntunne vanhem-
mille opiskelĳoille.
Millainen teekkari sinusta 
tulee isona?
No en tiedä. Varmaan sellai-
nen, joka aiheu�aa sellaista 
myötähäpeää.
Asteikolla 1-10, kuinka kar-
vaisia isohenkilösi ovat?
Hyvin karvaisia, kyllä kymppi 
taitaa tulla. Kaikki ovat karvai-
sia mieshenkilöitä. Kai.
Sinua haastateltiin Esseen. 
Miltä tuntuu olla Fyysikko-
killan suurin julkkis?
Huumoria, iloista mieltä ja 
lisää paskaa housuun.
Pääsevätkö punapäät taivaa-
seen?
Kyllä.
Paljoks fyssa rule�aa?
Valite�avan paljon.
Miten fuksit saataisiin viihty-
mään enemmän kiltiksellä?
Täällä on vähän sisäpiirejä... 
voisi toivo�aa uusia naamoja 
kiltikselle. Ei täällä voi�aja-

tyyppejä ole. (Seuraa traagisia 
tarinoita lukion kerhohuoneen 
kermasta, jossa ei myöskään 
ollut voi�ajatyyppejä vaan 
lähinnä Aguilera-faneja.)
Kerro Unix-niksi.
Se ei ole ihan vahvin alani tuo 
Unix-niksi.
Hyvä poliisi, paha poliisi vai 
moo�oripyöräpoliisi?
Paha poliisi. Joo. Se on se, jolle 
nauretaan. (Paljon selitystä 
pahoista poliiseista, kuulus-
telumenetelmistä ja pahojen 
poliisien komediallisuudesta.)
Sepitä lyhyt runo vuosikurs-
sistasi.

Suuri on fuksin lasti
kunpa joku o�aisi sen vakavasti
Heräät fuksikapteenin ja 
Hercule Poirot’n välistä. Mitä 
on tapahtunut?
Fuksikapteeni on todennäköi-
sesti koe�anut iskeä minua, 
Hercule Poirot on tullut väliin 
ja yri�änyt estää samalla takla-
ten meidät kaikki ja minä olen 
jäänyt väliin nukkumaan.
Kysy itseltäsi hämmentävä 
kysymys, hämmenny ja vas-
taa kysymykseen.
Miltä se tuntui? Hymähtelyä. 
Siitä seuraisi ajatuksia. Si�en 
sanoisin: kutku�avan oudolta.

10 nyt-parodiasivu

Paljoks fyssa rulettaa, Esa Ritvanen?
Kalansyötti luottaa Herculeen ja tuntee myötähäpeää.

Fyysikko kirjoi�i nimensä tauluun.

MITEN
KILTA
MAKAA
Satunnainen kame-
ra yllätti pikkupojat 
harjoittamasta tauko-
liikuntaa puolipitkällä 
exculla tämän vuoden 
kevättalvella.

ASisti 
vastasi 

puhelimeen

x

Tänne soite�iin.

AISET TÄDIT
vistä hurjista tätilaumoista. Tiedosta vaarat — pelasta itsesi!

“ASki, Juho Pentikäinen”
Kiltalehti Kvantin NYT-pa-
rodiatoimituksesta päivää, 
mahtaakohan teillä olla jonkun-
laista tehtävää killassa?
“Joo, isäntä”
No onkos siellä ahdASta?
“Ei ei, kyllä täällä tilaa on” 
Eli sinne mahtuisi vaikka juo-
maan kaljaa?
“Siis hä, alo�aisiksää alusta”
Siis Kvantin NYT-parodia-
toimituksesta, kai tiedät mikä 
Kvantti on?
“Jaa, joo tiedän”
No ovatkos fuksit jo lisäänty-
neet?
“Ei ne nyt niin hirveesti”
Mutta jonkun verran kuitenkin?
“No aina enemmän kuin fyy-
sikot”
Mutta koskas pastori Kovanen 
pitää seuraavan saarnan?
“22.9.”
Ja sitten vielä: Onko muka ai-
van sama?
“No tietysti on aina aivan 
sama!”
Jaa kiitoksia.
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VANHAT LIK

Testaa itsesi, tiedä tulevaisuutesi!

Fuksipojille suunnattu raportaasi Otaniemen öissä metsästä

Tästä alkaa se, mitä ole�e koko elämänne odo�aneet:

Japani-Kvantti
•Origami for Dummies — tai�elu nuĳille ei vala luo�amusta lukĳakunnan kädentaitoihin 
•Soluhuoneen feng shui uskoo sukkien positiivisiin viboihin ja kaljapullojen chin virtausta estäviin ominaisuuksiin
•Anime ja manga, perustietoa aloi�elĳalle opastaa addiktiivisen harrastuksen pariin kokemuksen kimeällä taisteluäänellä
•Toimitus esi�elee Foo-Don, erityisesti fyysikoille suunnitellun taistelulajin, eikä kukaan edes joutunut sairaalaan  
•Professori Jassu on käynyt Japanissa, jo�a meidän ei tarvitsisi, ja kertoo, mitä kaikkea voidaankaan kirjoi�aa väärin 
•Viime kevään fuksit taiteilivat lehtemme iloksi Keväisiä tankoja ja poseerasivat vielä kaupan päälle

Origami for Dummies — taittelu nuijille

Yhden taitoksen stegosaurus

1. Aloita neliöstä.

2. Käännä 22.5 aste�a ja taita kahtia.

3. Valmis stegosaurus. Huomaa selkäpanssarilevyt.

Jukka Laurila

Muita fyysikoille soveltuvia (tosin 
hieman vaikeampia) origameja
Star Wars -aluksia ja veikeä R2-D2:
h�p://www.happymagpie.com/swdiagrm.htm

Dollarin setelistä tehdyt Klingon D-7 Cruiser ja 
Enterprise sekä monia muita ohjeita:
h�p://www.perrygami.com/

Bilbon miekka Piikki:
h�p://home.comcast.net/~peterfarina/
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Puu�uuko sinulta opiskelumotivaatiota, 
naisia, rahaa, onnea? Oletko koskaan et-
sinyt helppoa keinoa parantaa elämääsi? 
Eikö vaivannäkö nappaa? Älä turhaan 
rehki parantaaksesi elämääsi, valjasta 
chi käy�öösi, pääset vähemmällä! Chin 
tunteminen on tunnetusti vaikeaa ja 
työlästä. Jotkut sulkeutuvat luostarei-
hin vuosiksi, toiset tutkivat muinaista 
filosofiaa ja harjoi�avat kung fua 16 
tuntia päivässä — idiootit! Kvantin Feng 
Shui -oppaan avulla opit muokkaamaan 
asuinympäristöäsi siten, e�ä maailman-
kaikkeuden energia valuu sieluusi kuin 
maito hellan taakse.

 
Aluksi perusteet: maailmankaikkeudessa 
virtaa sähkömagnee�isen energian jatku-
mo, chi, joka vaiku�aa kaikkeen ihmis-
ten ajatuksista ja onnesta huonekasvin 
kukkimiseen (ks. myös Tfy-99.225 Klas-
sinen ken�äteoria (5 ov)). Chi käy�äytyy 
kuitenkin kuin fluidi, jonka virtaukseen 
kaikki fyysiset objektit vaiku�avat ja vas-
taavasti chin virtaus vaiku�aa kaikkeen 
(Ene-39.031 Kitkallinen virtaus (3 ov) L). 
Jos esimerkiksi nukut turbulen�isessä 
chin virtauksessa, tunnet olosi rauhat-
tomaksi, nopeasti katua pitkin virtaava 
chi vie mennessään vaurauden ja onnen 
talostasi jne. 

Chi ei kuitenkaan ole täysin homo-
geenistä, on hyvää chitä ja huonoa chitä. 

Tuo�aaksesi hyvää chitä sinun on muis-
te�ava pitää elämäsi tasapainossa yinin ja 
yangin avulla. Yin on passiivista energiaa, 
yang taas aktiivista. Esimerkiksi äänekäs 
juhliminen tuo�aa runsaasti ylimääräistä 
yang-energiaa, joka pitää muistaa tasa-
paino�aa vaikkapa sammumalla pöydän 
alle. 

Yö on yleensä rauhallista aikaa, silloin 
yin käy usein liian vahvaksi. Tällöin on 
hyvä juoda paljon kahvia, soi�aa ääne-
kästä musiikkia ja yleisesti o�aen touhuta 
ahkerasti. Yang-energian tuo�oa lisää 
naapurien vihainen vaeltelu rappukäytä-
vässä, lyömäaseet korostavat vaikutusta.

 
Case-tyyppinen tilanne

 
Kuvituksessa nähtävä asunto on lavastet-
tu Suuren Feng Shui -gurun sisustamaksi. 
Koska turbulen�inen virtaus on pahasta 
ja toisaalta fuksikin tietää, e�ä sopivat 
epätasaisuudet ehkäisevät suurien pyör-
teiden syntyä, on asuntoon ripoteltava 
runsaasti pieniä chin virtausta poikkeut-
tavia esineitä, esim. sukkia. 

Huomaa sopusointu termodynamii-
kan kanssa: entropia lisääntyy kaikissa 
suljetuissa systeemeissä vääjäämä�ä. 
Siivoaminen on siis kamppailua maail-
man luonnollista kehi�ymistä vastaan ja 
näinollen ristiriidassa harmoniaa painot-
tavan feng shuin kanssa. 

Jos chi tuntuu virtaavan liian nopeasti, 
sitä voi hillitä lisäämällä sen tielle erilaisia 
esteitä kuten vaatepinoja, keräyspaperia, 
olutpulloja jne. Koska eloperäinen ma-
teria edistää hyvän chin kulkua, ketsup-
pitahrat tapetissa ovat ihan ok. Samasta 
syystä roskis kanna�aa viedä pois vasta, 
kun haju leviää porraskäytävään. Äläkä 
unohda tiskejä, hajallaan olevat lasitetut 
posliinipinnat heĳastavat energiavirrat 
kulkemaan lävitsesi uudestaan ja uudes-
taan samalla kun tähteistä versovat kasvit 
ja sienirihmastot tuovat ilmaista biomas-
saa asuntoon. 

Sähkölai�eet ovat feng shuin kannalta 
monimutkaisempia. Klassisen tulkinnan 
mukaan sähköisten lai�eiden värähtely 
häiritsee energiavirtoja, mu�a nykyai-
kainen polyteknikko tietää, e�ä sisällöllä 
on merkitystä. Televisio vaikeu�aa chin 
kulkua, toisaalta nuoruuden elinvoima 
ja reipas mäiske edistävät hyvää chitä, 
samoin kamppailu pahan voimia vastaan, 
eli Buffyn katsominen parantaa energia-
virtausta asunnossasi. 

Keräyspaperi on paitsi luonnonlä-
heinen sisustuselemen�i, myös mainio 
oksennussuoja/pei�o kyläileville tieteen-
harjoi�ajille, tuplahyöty pienellä vaivalla! 
Viherkasvit säteilevät rauhallista energiaa 
ja ovat lisäksi maine�aan parempia kes-
kustelukumppaneita, etenkin yksinäisesti 
pää�yneen baari-illan jälkeen.

Opiskelijaboksin FENG SHUI

Jo�ei chi virtaa liian nopeasti pois asunnostasi, ase�ele sen tielle 
hidastavia esineitä. Samalla saat lisää varastotilaa ja imuroitava 
la�iapinta-ala vähenee silmissä.

Ruoantähteet synny�ävät kasvuvoimallaan lisää positiivista 
chitä, ja lasitetut posliinipinnat heĳastavat sen huoneistoon. 
Huomaa luovuu�a korostava tiskien satunnainen ase�elu.

Timo Kalinainen
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ANIME JA MANGA, 
PERUSTIETOA 
ALOITTELIJALLE

MIKÄ JAPANILAISESSA TUOTANNOSSA ON NIIN HYVÄÄ?
Länsimaissa sarjakuva, ja etenkin ani-
maatio, on genre. Yli 90% kaikesta ani-
maatiotuotannosta voidaan jakaa kahteen 
ryhmään: lastenohjelmiin ja Simpsonit-
tyyppisiin komediasarjoihin. Ennen 90-
luvun alkua animaatio oli täysin yhdessä 
muotissa. Sarjakuvan puolella tilanne oli 
hieman parempi. Aikuisempaan makuun 
sopiville sarjakuville, kuten Judge Dredd, 
Sin City ja Neil Gaimanin käsikirjoi�a-
ma Sandman, oli olemassa markkinoita. 
Yhteenlaske�unakin kyse oli kuitenkin 
nappikaupasta.

Japanilaisille sarjakuva ja animaatio 
ovat työkaluja, joita käyte-
tään tarinan kertomiseksi. 
Toisin sanoen manga ja ani-
me voivat käsitellä melkein 
mitä tahansa: sotaa, rakkau-
den menetystä, herrasmies-
huĳareita, yksinäisyy�ä 
tai keltaisia sähköro�ia. 
Aiheen lisäksi myös tyyli on hyvin tärkeä. 
Esimerkiksi yksityisetsiväpiirretyssä on 
tappeluja ja väkivaltaa, suurkaupungin 
synkeät kadut ja angstia. Päähenkilö ei ole 
tweedtakkia käy�ävä hiiri, joka pysäy�ää 
juonen vartin välein esi�ääkseen innoi�a-
van laulu- ja tanssinumeron.

MUODON VAPAUS
Piirroksilla on yksi lyömätön etu verrat-
tuna vaikkapa elokuvaan. Piirtämällä on 
helppoa luoda maailma, joka on konsis-
ten�i ja siten usko�ava. Elokuvissa robo-
tit, avaruusalukset ja muut erikoisefektit 
ovat aina olleet erillisiä elemen�ejä. Tämä 
on rajoi�anut näiden ja näy�elĳöiden 
välistä vuorovaikutusta. Vasta Matrix 
Reloaded todisti, e�ä tietokonegrafiikalla 
on mahdollista päästä samaan, mihin 
piirrostaide on kyennyt jo vuosisatoja. 
Matrixissa käyte�y erikoisefektitekniikka 
on kuitenkin eri�äin kallista.

Mangan ja animen valtaisa suosio japa-
nissa on antanut taiteilĳoille mahdollisuu-
den tutkia mitä mielikuvituksellisempia 
juonikuvioita. Taidemuodon joustavuus 
on poistanut tarinankerronnan tieltä 
lateksinaamareiden ja pienoismallien 

rajoitukset. Kolmas, mu�a yhtä tärkeä 
menestyksen osa on japanilainen mie-
lenlaatu. Itämaisen kul�uurin, historian, 
länsimaisten vaiku�eiden ja ties vaikka 
minkä yhdistelmänä syntyy hämmentävä 
visuaalinen cocktail, josta seuraavassa 
pari esimerkkiä. Suurin osa mainituista 
sarjoista on saatavilla sekä mangana e�ä 
animena.

SUOSITELTAVIA SARJOJA
Komedia on hyvä genre aloi�elĳalle. 
Perusperiaa�eet ovat samat kuin länsi-
maisissa komediasarjoissa, eli sa�umista, 
väärinkäsityksistä ja mokauksista syntyy 

outoja tilanteita, joita pu-
re�aessa tapahtuu erilaisia 
kommelluksia. Ainutlaa-
tuisuus syntyy hämmentä-
vistä juoniasetelmista.

Ranma 1/2:ssa päähenki-
lönä oleva kung-fua harras-
tava poika kärsii ikävästä 

kirouksesta: kastu�uaan hän muu�uu 
tytöksi. Vastaavasti hänen isänsä muu�uu 
jä�iläispandaksi ja arkkivihollisensa pie-
neksi mustaksi possuksi. Kolmiodraamo-
jen lisäksi juonesta löytyy myös neliö- ja 
n-kulmiodraamoja.

Love Hina pyörii hivenen arkisempien 
ongelmien äärellä. Päähenkilö Keitarou 
opiskelee ankarasti päästäkseen Tokion 
yliopistoon. Tienatakseen 
rahaa hän rupeaa ty�öjen 
asuintalon talonmieheksi. 
Tästä seuraa outojen kom-
mellusten huikea slapstick-
juhla.

Excel Saga taistelee kyn-
sin, hampain ja lonkeroin oudoimman 
koskaan tehdyn komediasarjan ti�elistä. 
Sarjan päähenkilö tapetaan ennen kuin 
vii�ä minuu�ia on ehtinyt kulua. Si�en 
hänet tapetaan pari kertaa lisää. Tästä läh-
tee käyntiin armoton myllytys, joka paro-
dioi kaikkea mahdollista. Sarjan ohjaaja 
on supersankari, jonka voimat perustuvat 
afro-kampaukseen. Maahan hyökkäävät 
puchu-nimiset alienit, jotka ovat niin sö-
pöjä, e�ä kaikkien on pakko halata niitä. 
Juoneen kuuluu myös mystinen Space 

Butler, jonka viikset ovat eriväriset (ihan 
tosi). Läpeensä outo soundtrack vaihtelee 
suomi-iskelmästä kantriin ja funkiin. Suo-
sitellaan erityisesti niille, joiden mielestä 
Ruuvit Löysällä oli liian hidastempoinen.

Muiden genrejen edustajina voidaan 
mainita Serial Experiments Lain sekä Akira. 
Näistä ensimmäinen on olemassaolon 
mysteeriä syväluotaava minisarja, joka 
vetää vertoja Twin Peaksille. Jälkim-
mäisestä löytyy moo�oripyöräjengejä, 
huumeita, ydinsotaa ja hallituksen sala-
lii�oja jo vuosia ennen kuin X Files näki 
päivänvalon. Akira on niin suosi�u, e�ä 
sarjakuvaversio on käänne�y miltei koko-
naan suomeksi ja elokuvan saa�aa löytää 
videovuokraamoista.

MISTÄ NIITÄ SAA?
Mangaa saa Suomessa käsiinsä varsin 
kohtuullisella vaivalla. Suurimmissa 
keskustan kirjakaupoissa on myynnis-
sä kymmeniä sarjoja suoraan hyllystä. 
Tiukalla budjetilla elävien kanna�aa 
suunnistaa lähimpään kirjastoon. Espoon 
kirjastoista löytyy hämmästy�ävän paljon 
hyvälaatuista, osi�ain englanninkielistä 
materiaalia.

Animen tilanne on ikävä kyllä huo-
nompi. Ainoat tv-kanavilla näkyvät 
animesarjat ovat SubTV:n Dragon Ball Z, 
Sailor Moon (iki-ihanalla ruotsalaisella 

dubbauksella) ja Taikasoturit 
sekä pääkanaviltatulevat 
Pokémon ja Digimon. Ikävä 
kyllä nämä kaikki on suun-
na�u lapsille ja varhaisnuo-
rille. Helpoin tapa päästä 
käyntiin on hankkia tu�u, 

joka harrastaa animea tai käydä animeyh-
distysten videoilloissa. Anime-DVD:iden 
myynti Suomessa on miltei olematonta, 
joten levyt joutuu tilaamaan ulkomailta 
netin kau�a, usein USA:sta asti.

LINKKEJÄ
Otakut: h�p://otax.tky.hut.fi/~otakut/
Animeunioni: h�p://www.animeunioni.org/
Fantasiapelit: h�p://www.fantasiapelit.com/
Levyarvosteluja: h�p://www.animeondvd.com/

Jussi Pakkanen

Japanilaiset sarjakuvat ja animaatio, eli manga ja anime, ovat 
kasvattaneet suosiotaan länsimaissa tasaisesti viime vuosina. Koska 
harrastuksen yllä on vielä vahva alakulttuurin leima, voi toiminta 
näyttää ulkopuolisen silmin käsittämättömältä. Tässä artikkelissa 
kerrotaan perustietoja, jotka valottavat erityisesti animen taustaa.

Mahoromatic valo�aa piiaksi ruvenneen 
taisteluandroidi�aren arkipäivän on-
gelmia.

Ghost in the Shellin vaikutus näkyy mo-
nessa Hollywood-elokuvassa, etenkin
Matrixissa. Ikävä kyllä elokuvaversio 
kärsii sekavasta juonesta.

”Kolmiodraamojen 
lisäksi juonesta löy-
tyy myös neliö- ja 
n-kulmiodraamoja.”

”Sarjan ohjaaja on 
supersankari, jonka 
voimat perustuvat 
afro-kampaukseen.”

Professori Jassun kanssa maailmalla:



$FOO-do (vapaasti suomen-
ne�una $FOOn tie) on japa-
nilainen aseeton kamppai-
lulaji, jonka juuret juontuvat 
1920-luvulle $BAR-sensein 
opetuksiin. $BAR-sensei 
harjoi�eli $FOO-jutsua 
($FOOn taito) lajin viimei-
sen mestarin, $BAZ-sen-
sein opastuksessa. Lajin 
katsotaan saaneen alkunsa 
$BAZ-sensein ilmoite�ua 
ope�aneensa $BAR-senseil-
le kaiken osaamansa. 

$BAR-sensei ei ollut kui-
tenkaan vakuu�unut, e�ä 
hän oli oppinut kaiken, mitä 
voi oppia, ja siksi meni ky-
symään neuvoa tuntemal-
taan Zen-munkilta sisällään 
ammo�avaan tyhjään oloon. 
”Tie ei ole risteys — siksi et 
ole perillä.” 

$BAR-sensei vetäytyi 
puutarhaansa kirsikkapuun 
alle mietiskelemään sano-
jen merkitystä. Kolmannen 
aamun sarastaessa hän näki 
kurjen ja varpusen nouse-
van lentoon ja törmäävän 
toisiinsa heti nousukiidon 
jälkeen, valaistui ja näki tien 
eteenpäin.  

Seuraavana aamuna hän 
luovu�i kaiken maallisen 
omaisuutensa paikalliselle 
luostarille ja vetäytyi Fuji-
vuoren rinteille kolmen 
uskollisen oppilaansa kans-
sa viideksitoista vuodeksi 
täydellistämään lajin, jonka 
tunnemme nykyään nimellä 
$FOO-do. 

Toisin kuin hongkongi-
laisista toimintaelokuvista 
saa�aisi luulla, $FOO-do 
ei ole vain tapa möyhentää 
vastustaja paljain käsin 
hienojakoiseksi pasteĳaksi 
vaan ideologia, ee�inen 
säännöstö ja kokonaisval-
tainen tapa kehon ja mielen 
hallintaan. 

$FOO-don voima perus-
tuu vietnamilaisten perin-
nelääkäreiden jo tuhansia 
vuosia si�en löytämään 
luonnolliseen $\khi\mato$ 
-voimaan, joka on osa 
kaikkia elollisia olentoja. 
Suori�aessaan tekniikkaa 
$FOO-doka kanavoi maan 
ytimestä kumpuavan $\
khi\mato$- voiman oikeal-
la jalkojen asennolla (foo-
kuchu-dachi) vartaloonsa 
ja fokusoi sen kaiken murs-
kaavaksi höyhenenpeh-
meäksi voimaksi helpoilla 
ja luonnollisilla kädenliik-
keillä. Vuosien harjoi�elun 
jälkeen $FOO-don sulavat 
liikkeet vaiku�avat pe�ävän 
yksinkertaisilta. Tämän ei 
kuitenkaan kannata johtaa 
luulemaan niitä teho�omik-
si, sillä juuri liikkeiden pel-
kiste�y fyysinen muoto on 
se tekĳä, joka saa vuoriakin 
murtavan $\khi\madon$ 
virtaamaan estee�ömästi 
kehon lävitse. 

Perinteisesti $FOO-don 
kieli on ollut vietnam, mu�a 
myöhemmät mestarit ovat 
tutkimuksissaan havain-

neet, e�ä myös länsimaiset 
kielet saavat aikaan $\khi\
madon$ kanavoitumisen 
$FOO-dokan kau�a.  Dojo-
jen käytössääntöihin kuuluu 
kuitenkin edelleen terveh-
dyksien ja tärkeimpien ko-
mentosanojen lausuminen 
vietnamiksi. 

Samoin, perinteitä 
kunnioi�aen, $FOO-dokat 
pukeutuvat edelleen har-
joituksissa $BAR-sensein 
suunni�elemaan pukuun 
jonka saumat myötäilevät 
$\khi\madon$ virtaus-
meridiaaneja. Alunperin 
sekä oppilaat e�ä ope�aja 
käy�ivät harjoituksissa 
$\khi\matoa$ kanavoivaa 
puuvillaista vyötä, mu�a 
käytännöstä luovu�iin 
kuuluisalle $TEMPPI-sen-
seille tapahtuneen onnet-
tomuuden jälkeen hänen 
pitäessään joukkoharjoi-
tuksia Taipeissa 1932 2 000 
osallistujalle. Koska ope�aja 
ohjatessaan komennoillaan 
oppilaidensa mieliä tulee 
samalla kanavoineensa op-
pilaiden voimaa itseensä, 
käy�ävät $FOO-do -senseit 
nykyään vyön asemesta 
$\khi\madolle$ enem-
män resistanssia tarjoavia 
henkseleitä itsesytytyksen 
ehkäisemiseksi.

$FOO-doharjoituksissa 
pääpaino on katojen, en-
nalta laadi�ujen tekniikka-
sarjojen, harjoi�elulla. O�e-
lunomaisia harjoituksia on 
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Fyysikon valinta taistelulajiksi:
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Vii�eet:

Foo-Do For Dummies, Ping Foo, Tsinghua 
University Press 1994

World Foo-Do Federation, 
h�p://www.foo-do.org/

International Foo-Do Federation, 
h�p://www.foo-do.net/

Suomen Foo-Do ry.

Otaniemen Foo-Do -seura OtaFoo,
h�p://www.tky.hut.fi/~foo/
 
Heräsikö kiinnostus? Tule tutustumaan 
harjoituksiimme. Lajiesi�ely ja alkeiskurs-
sin ilmoi�autuminen Helsingin Yliopiston 
päärakennuksella 4.10. Ota verry�elyasu 
mukaan jo ensimmäisiin harjoituksiin.

tekniikoiden tehokkuuden 
vuoksi hyvin vähän.  

Lajin viidestä käsi- ja 
viidestä jalkatekniikasta 
voidaan muodostaa lajin 25 
muodoltaan täydellistä pe-
rustekniikkaa. Näistä tosin 
eräitä ei yleensä harjoitella, 
sillä ne ovat mahdo�omia 
toteu�aa ilman tie�yjen 
nivelsiteiden katkaisua 
$BAR-sensein viitoi�amalla 
tavalla.

Jokainen kata on kuvaus 
kamppailusta, ja harjoituk-
sissa $FOO-doka visualisoi 
vastustajansa fyysisiksi 
kohteiksi joihin tekniikat 
kohdistuvat. Artikkelin 
kuvituksessa on esite�y 
visualisoinnit eräistä perus-
katoista. 

Katolta hyökkäävän nin-
jan (kuvasarja vasemmalla) 
päihitys saa�aa näy�ää 
helpolta kokeneen $FOO-
dokan suori�amana, mu�a 
todellisuudessa kyseessä on 
yksi vaikeimmista liikesar-
joista. Tämä liikesarja kuu-
luu jokaiseen harjoitukseen, 
mu�a siitä huolima�a siitä 
voi löytää uusia piirteitä 
vielä vuosien harjoi�elun 
jälkeen. Perusharjoitus 
joka on visualisoitu Kuit-
zillan (alla) päihityksenä 
sen sĳaan havainnollistaa 
tehokkaasti $\khi\madon$ 
käy�öä yksinkertaisten 
tekniikoiden kau�a. Katan 
pää�ää voimakas avokäm-
menlyönti, footsuki.

Teksti Juhani Simola & Jukka Laurila 

Photoshoppaus Mikko Kuitunen

Avuliaat nyrjäytykset Kvantin toimitus

Fyysikon valinta taistelulajiksi: Foo-Do



16 takakenoharakirimitsubishi-kvantti
Tässä jaksossa professori Jassu vierailee 
nousevan auringon maassa Japanissa, 
jo�a teidän ei tarvitsisi.

Saapuminen

Ainoa järkevä tapa päästä Japaniin on 
lentokone. Lentämällä vaikkapa Kansain 
lentokentälle Osakaan saa heti oikean 
kosketuksen maahan. Koko lentoken�ä 
on erinomainen esimerkki japanilaisesta 
lähestymistavasta ongelmanratkaisuun.

Peruspulma on se, e�ä Japani on niin 
täyteen rakenne�u, e�ä lentokentille 
ei ole tilaa. Tämä ongelma on ratkaistu 
hei�ämällä sitä kohti rii�ävä määrä insi-
nöörejä. Nämä keksivät rakentaa keskelle 
merta betonista saaren, jolle kentän voi 
mainiosti mahdu�aa. Tämä lähestymista-
pa synny�ää ikävä kyllä ongelmia muilla 
elämän aloilla. Turisti saa�aakin kohdata 
palohäly�imen, joka menee päälle suih-
kusta tulevasta vesihöyrystä tai vessan-
pöntön, jonka saa rikki roiskau�amalla 
sen päälle ve�ä.

Koska lentokoneet ovat aivan liian 
tilavia Japanin normaalielämään verrat-
tuna, on turistit totute�ava maan tavoille 
heti lähdössä. Tämän vuoksi portit on 
tarkoituksella viety kilometrien päähän 
pääterminaalista. Välimatka taitetaan 
kuorma-autoa pienemmällä yksiraiteisel-
la, johon ahdetaan noin puolet koneen 
matkustajista kerrallaan.

Matkustaminen ja kieli

Japani on maailmankuulu tehokkaista ja 
nopeista joukkoliikennejärjestelyistään. 
Tämä pitää paikkansa, kunhan liikkuu 
isoimpien kaupunkien pääasemilla. Jos 
kuitenkin erehtyy poikkeamaan pääjuna-
reiteiltä metrinkin, pääsee tutustumaan 
iki-ihanaan, vähintään NP-ylitäyteläiseen 
hahmontunnistusongelmaan, jota myös 
kanjimerkistöksi kutsutaan. Seuraavassa 

on esimerkki suunnistusongelmasta.
- “Meidän pitäisi päästä paikkaan, jos-

sa on ensin tällainen li�eä häkkyrä, jonka 
jälkeen on häkkyrä, jossa näy�äisi olevan 
mustekala vohveliraudan päällä. Si�en on 
kolmas ihan outo häkkyrä.”

- “Tuossa paikassa on vispilä leffaklaf-
fin päällä, olisikohan se se? Jaa tuo eka ei 
olekaan li�eä vaan enemmänkin soikea. 
Eikun se taitaakin olla hätäpoistumistien 
merkki.”

Ja niin edespäin. Ohjeiden kysyminen 
paikallisilta on aivan turhaa, sillä kukaan 
ei ymmärrä sanaakaan englantia. Ei edes 

vaikka sitä opiskellaan vuositolkulla 
kouluissa. Kielitaidon puute kompensoi-
daan yksinkertaisesti puhumalla japania. 
Vaikka olisi tehnyt täysin selväksi, e�ä ei 
ymmärrä japania (esimerkiksi sanomalla 
“wakarimasen”, eli “en ymmärrä”), ju�ua 
tulee metritolkulla. Onkin melko toden-
näköistä, e�ä japanilaiset treenaavat tun-
tikausia puhumaan rivouksia kohteliaan 
kuuloisesti.

Japanin tauti

Sivistysmaissa tiedetään varsin hyvin, e�ä 
erilaiset outoudet ja käsi�ämä�ömyydet 
menestyvät Japanissa. Syytä tähän ei ole 
kuitenkaan käsitelty juuri koskaan. Japa-
nin ilmasto on kuuma, kostea ja hiostava. 
Aikanaan tämä ei ollut suurikaan ongel-
ma, sillä kaikki käy�ivät kimonoita. Ne 
olivat viileitä, ja au�ivat purkamaan si-
säisiä patoutumia, koska niitä käy�ämällä 
miehet saivat kulkea julkisilla paikoilla 
naisten vaa�eisiin pukeutuneena.

Si�en joukko vihjee�ömiä jenkkejä 
meni kertomaan japanilaisille muun maa-
ilman olemassaolosta. Tästä innostuneena 
japanilaiset pää�ivät vaihtaa länsimaisiin 
bisnespukuihin. Ne ovat aivan tolku�o-
man kuumia paikalliseen ilmastoon, ja 
aiheu�avat runsasta aivojen sulamista. 
Tällä on monia seuraamuksia. Eräs on se, 
e�ä kaikilla palveluammateissa olevilla 
naisilla on oltava koulupuku, tai tätä vas-
taava univormu. Muuten perus-sararima-
nit eivät ikinä kävisi näissä paikoissa.

Kun tähän lisätään keskivertokaupun-
kien hypnotisoiva melusaaste, on soppa 

vakaville aivonyrjähdyksille valmis. Me-
lusaasteella ei tässä tarkoiteta liikenteen 
melua, vaan joka paikassa täysillä luuku-
te�avia mainosjinglejä. Näissä ylipirteät 
kimeä-ääniset japani�aret hoilaavat Ny-
lon Beat -nasaalilla viidentoista sekunnin 
loopissa yhtiön ylistystä. Sävelet ovat ra-
si�avuustasoltaan samassa kastissa kuin 
Pe�eri Punakuono.

Pois lähtö

Jos japaninmatkailĳa onnistuu väl�ämään 
suunnistusansat ja pääsemään lentoko-
neeseensa ajoissa, voi hän nau�ia lähes-
tyvän länsimaisen sivistyksen hedelmistä. 
Esimerkiksi:

Lentoemäntä ohjeistaa juomaan puna-
viinin teemukista.

Stuer�i selostaa aloi�elevalle lento-
emännälle, e�ä kenellekään ei saa antaa 
kolma�a leipää, koska niitä ei rii�äisi 
kaikille.

Prof. Jassu (esq)

Professori Jassun kanssa maailmalla:

Nagasakin ydin-
pommimuseossa 
opi�ua: amerikan 
intiaanit olivat alun-
perin japanilaisia.

Mitähän tässä kaupassa mahdetaan 
myydä? (Vihje: ei kei�okirjoja.)

Engrish.com on aivan liian armelias.
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FUKSIEN
PARHAAT
TANGAT

Suomen trooppinen 
ilmasto

Suomen kevät on
kaunis ja ihmeellinen

Taipuisat palmut
Olavi Nevanlinna

ehkä teekkarilakki

Loppukeväästä 03 pyysimme 
silloisia fukseja au�amaan 
Kvantin tekemisessä. Tehtä-
vänantoon kuului sekä Kvan-
tille tyypillinen Kilta makaa 
-kuvioposeeraus e�ä tämän 
lehden teemaan sopiva, japa-
nilaishenkinen tanka-runo. 
Runon otsikon annoimme 
valmiiksi ja lisäksi tanka-tuo-
toksen tuli sisältää tie�y sana 
(paine�u tummennetulla). 
Nau�ikaa nuoresta taiteesta! 

Ryhmä Iikiik muodosti ruhoistaan epäsäännöllisen monikulmion.

Wappuaamun pimeä, 
teloitusta edeltävä 

tuska

Wappuaamuna
seison amfin edessä

Oi voi oi voi voi
Tuo itseään toistava

oi fraktaalikuvio

Maanalainen valo värähtelee

Konstruktiivinen
Leadership management

Interferenssi
Kaikki on turhaa

ja pulisonki loistaa
Olavi Nevanlinna oli liikkeellä valoisin mielin ja suunnisti haudalle.

Myös Zusammengehörigkeitsgefühl-ryhmi�ymä tunsi hautojen vetovoiman. Ylösnoustuaan he tunsivat olonsa lähinnä kuraisiksi.

Poliisin keväisin heräävä 
uteliaisuus

Mitä pussissa
käärme nauraa meillekin

Pallokala syö
poliisikin pidä�ää

Voi�ava sielu, hävis!

Teekkarin silmäpussien 
kiinteys aamuisin

On valopylväs
kuin silmäpussi, tumma

Olemukseltaan
kiinteä ja roikkuva

Kylmä aamu kuin olut

Virtavalta uhmasi gravitaatiota tolppa-apinain lailla. 
Maahan jääneet jäsenet näy�ävät lähinnä pelokkailta.

Tämä ryhmä oli saavu�anut selvästi luovimman olotilan: ryhmän 
nimestä ei saanut mitään selvää ja myöhemmin tiedusteltaessa 
kaikki asianomaiset olivat autuaasti unohtaneet kyseisen helli�ely-
nimen. ”Joku intiankielinen lause se oli...kai. Kysy joltain muulta.”

Opiskelijaboksin FENG SHUI
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1. Mikä seuraavista ajanvie�otavoista on sinulle 
mieluisin?
a) Seurapelien pelaaminen vakiintuneessa kave-
riporukassa.
b) Ihmisten kanssa hengailu, haet melko aktiivi-
sesti uusia tu�avuuksia esimerkiksi järjestötoi-
minnan kau�a. 
c) Erilaisissa bileissä ja baareissa käyminen. 
d) Urheileminen. 

2. Äitisuhde�asi kuvaa parhaiten:
a) Äitisi on aina ollut meneväistä tyyppiä, olet 
oikeastaan jo pienenä to�unut olemaan hänen 
tukenaan myrskyilevän tunne-elämän pyörteissä. 
Näin ollen et ole riippuvainen äidistäsi, vaan olet 
aikuistunut jo ajat si�en.
b) Äiti on elämäsi tuki ja turva: aina vaikean het-
ken tullen voit luo�aa, e�ä äiti au�aa sinut pois 
pinteestä elämän kokemuksen tuomien tietojen 
perusteella.
c) Olet tyytyväinen, kun olet vihdoinkin päässyt 
pois äitisi vahtivan silmän alta. Nyt on sinun vuo-
rosi elää. Mielestäsi äitisi pitäisi astua taka-alalle 
elämästäsi.
d) Olet onnistunut luomaan aikuismaisen suhteen 
äitiisi. Keskustele�e avoimesti kaikista asiosta ja 
onnistu�e jopa vitsailemaan henkilökohtaisista-
kin asioista.

3. Unelmiesi ty�öystävää kuvaa parhaiten:
a) Lihapullat ja perunamuusi
b) Kermavaahto
c) Pizza
d) Big Mac -ateria

4. Miksi suhteesi normaalisti kariutuvat?
a) Yhden illan jutut eivät oikein tahdo o�aa jatku-
akseen. Jos niitä olet joskus yri�änyt veny�ää, niin 
viikon parin päästä homma vaan kuivuu kasaan.
b) Alkuviehätys on vaan hävinnyt. Aluksi kaik-
ki on sujunut loistavasti, ju�u on luistanut ja 
muutenkin aika on kulunut mukavasti. Jossain 
vaiheessa vain olet huomannut, e�ä hommat eivät 
enää toimi.
c) Olet kokenut, e�ä joudut aina olemaan vas-
tuussa kaikesta. Haluaisit, e�ä ty�öystäväsi tekisi 

joskus jotain sinunkin hyväksesi, eikä vaan 
toisinpäin.
d) Et ole vielä koskaan eronnut ty�öystävästä, 
syystä tai toisesta.

5. Kuinka suhtaudut koulutehtäviisi?
a) Haluat tehdä kaikki tehtävät. Pyrit tekemään 
tehtävät joko itse tai pienissä ryhmissä, niin e�ä 
voit kysyä toisilta apua vaikeimmissa 
tehtävissä.
b) Olet melko huoleton laskareidesi suhteen. Las-
keskelet niitä silloin tällöin jo siltä tuntuu. 
c) Pyrit tekemään laskarisi, mu�a aina sinulla ei 
jää kaiken juhlinnan jäljiltä aikaa niiden tekemi-
seen. 
d) Et tee tehtäviä juuri lainkaan. Turha stressata 
itseään mokomilla. 

6. Montako lapsuuden aikaista pehmoleluasi olet 
säily�änyt?
a) Kaikki, eli yli kymmenen
b) Pari suosikkia
c) Noin puolet (5-10)
d) Et yhtään

7. Mitä sana täti sinulle merkitsee?
a) Naapurin mummoa
b) Kokenu�a naisihmistä
c) Isän tai äidin siskoa
d) Laskuharjoitusten vetäjää 
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Hei poika
Kitkerät neitsyet

Lakkaat sinäkin epäröimästä,
kun vertailet poikaa ja isää.
Eivät vanhat nuorene tästä

mu�a uusia, uusia tulee vain lisää.
Kauan suutelin vain parrakkaita suita

muut olivat vain kersoja,
silloin näin vain metsän enkä puita

niitä nuoria versoja.

Hei poika, hei nuori ja kaunis poika
tule meille, kun olet vielä nuori.

Hei poika, hei nuori ja kaunis poika
tule meille, kun olet vielä nuori.

Jos en saa nuorta miestä, 
niin olen si�en nuore�a,

mu�a minut saa vaikka piestä,
jos vain liha on vaan tuore�a.

En halveksi vanhoja luita,
vaikka kauan niitä kalusinkin,
sillä saanut en poikia muita,

vaikka niitä kovin halusinkin.

Kun turvautuu to�uneen troppiin,
alkaa nuorikot rii�ämään.

Laitan liike�ä ke�eriin kroppiin
ja pojat palaavat kii�ämään.

En pelkää mä yhteiskunnan vihaa,
en kyseenalaista maine�a.

Kas olen minäkin verta ja lihaa
en ota tästä paine�a.

Hei poika...

Pukeudun luonnonsilkkiin 
ja lähden pojanpoimintaan.

Painan leimani jokaiseen nilkkiin
näin otan osaa nuorisotoimintaan.
Heitä parhaassa mekossa seuraan,

puen tukisukat pitävät.
Pian saan heistä varman teuraan

kunhan miehenalut itävät.

No on tässä se pieni vamma
e�ä anopit karsastaa

mu�ei hätää, olen vain tamma
joka hiukkasen varsastaa.

Nämä pojat ei hassista mieli
eivät kaduilla mölyä,

vaan rauhassa ahkera kieli
pyyhkii tädistä pölyä.

Hei poika...

Vihdoinkin on syksy! Jokainen itseään kunnioi�amaton vanha likainen täti on odo�anut mal�amat-
tomana metsästyskauden alkurysäystä koko pitkän ja kuuman kesän. Ajatus kampukselle ryntäävistä 
uusista, vetreistä fuksipojista on nostanut monta tyhmän onnellista hymynhäive�ä tätien kasvoille. Ja 
lopultakin odotus on palki�u. Nyt tädit keski�yvät nautiskelemaan sadoista ympäriinsä juoksentele-
vista eksyneen oloisista fuksipojista aina valmiina opastamaan heitä uuden elämän alussa. Innokkasti 
ja itseään säästelemä�ä he ope�avat pojille kädestä pitäen kaikkien uusimpien tekniikoiden hienoudet. 

Vuosien varrella tädit ovat oppineet tunnistamaan fuksipoikien sankoista joukoista toisistaan 
ero�uvia ryhmiä. Tädit ovat päissään luokitelleet jokaisen ryhmän ominaisuudet ja löytäneet itselleen 
sopivimmat tyyppipiirteet — jokaiseen tilanteeseen luonnollisesti omansa. Ensimmäisten viikkojen ajan 
tädit suori�avat poikien luoki�elun pääasiassa ulkoisten piirteiden perusteella, mu�a mitä pidemmälle 
syksy etenee, sitä enemmän poikien persoonien hienommat vivahteet vaiku�avat.

Tyypillistä kaikille tädeille on kohteiden kertakäy�ö. He keski�yvät siis lähinnä tuo�een laadun 
varmistukseen eivätkä hae pitkäaikaiseen käy�öön sopivaa yksilöä. Tädeillä voidaan myös havaita 
yhteneväisiä metsästysrii�ejä. Perinteisin ja toimivin pojan poiminnan keino on tarjoutua onne�oman 
asunno�oman fuksipoloisen pelastajaksi järjestämällä hänelle tilapäismajoitusta — vaikkakin vain yh-
deksi yöksi.

abcd

1(-1,1)(1,0)(1,-1)(-1,0)

2(-1,-1)(-1,1)(1,1)(1,-1)

3(-1,1)(1,-1)(1,1)(-1,-1)

4(1,0)(0,-1)(-1,1)(0,0)

5(-1,0)(0,-1)(0,1)(1,0)

6(-1,1)(1,0)(-1,0)(1,-1)

7(1,1)(1,-1)(-1,1)(-1,-1)

VANHAT LIK

Laske vastauksiesi koordinaatit yhteen ja mieti 
kohtaloasi. 

Testaa itsesi, tiedä tulevaisuutesi!

Fuksipojille suunnattu raportaasi Otaniemen öissä metsästä
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Nämä bilehileet ovat erityisen vaa-
rallisia, koska he  metsästävät fuk-
sipojuja monella rintamalla saman 
aikaisesti ja vieläpä sisäpiiristä 
päin. He pyrkivät solu�autumaan 
sisään fuksien maailman mahdol-
lisimman usko�avasti ja sitä kaut-
ta hakevat kontaktia kohteisiinsa. 
Mestarillisimmat naamioitujat 
vaihtavat osastoa, jolloin voivat 
olla jälleen fukseina fuksien jou-
kossa. Amatöörimäisemmät tädit 
tyytyvät käymään fuksien bileissä 
ja luennoilla. Lähestulkoon vaa-
ra�omaan kategoriaan kuuluvat 
ne tädit, jotka ovat vain luennoilla, 
kun taas pelkät bileistäjät ovat 
hiukan vaarallisempia. Fuksipojut 
erehtyvät helposti luulemaan, e�ä bileissä metsästävät tädit ovat fukseja, 
jotka eivät vain ehdi tulemaan luennoille juhlimisensa lomassa.

Nuoreksi naamioituvat tädit kiinni�ävät erityistä huomiota ulkonä-
köönsä. Trendikäs ja nuorekas olemus on heidän strategiansa kannalta 
eri�äin olennainen. Näin ollen nuoreksi naamioituneen vanhan likaisen 
tädin voi tunnistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun saa vapau�a liikkua 
tädin kämpillä ilman valvontaa: tädin kaapit pursuilevat ryppyvoiteita 
ja muita itsensä nuorentamisvälineitä. Nuorekkuu�aan he ylläpitävät 
myös aktiivisella elämäntavallaan, johon uudet fuksipojat kuuluvat 
olennaisena osana.

“Kuis panee?” Kun fuksipoju 
kuulee tämän kyseisen hei-
ton, hänen hälytyskellojensa 
tulisi alkaa soida. Kevyen 
vitsikkääksi naamioitu ter-
vehdys ei ole millään muotoa 
viaton keskustelun aloitus, 
vaan osa tätien käy�ämää 
poikien viki�elyn strategiaa. 
Heidän taktiikkansa teho 
perustuu osi�ain rie�aiden 
puheiden aiheu�amaan 
hämmennykseen ja loppu 
hoituukin kuin itsestään 
vartalon myötäisen vaate-
tuksen sekä sitä korostavan 
elekielen avulla. Lisäksi yltiö-
mäisen röyhkeytensä avulla 
tädit hivu�autuvat nopeasti 

lähikontaktiin poikien kanssa — halailun ohessa tätien vikkelät kädet 
vaeltavat ympäriinsä pitkin pojan kroppaa.   

Irstailevat tädit ovat erityisen tunne�uja liikkuvuudestaan. He vaih-
tavat kohde�aan lähestulkoon yhtä ke�erästi kuin pyöri�elevät itseään 
tanssila�ialla. Heidän vahvana puolenaan on monipuolisuus: työskente-
ly-ympäristöksi sopii yhtä hyvin päivisin koulun käytävät kuin öisin bi-
leet. Taitavimmat tädeistä menestyvät jopa useammalla vieraalla kielellä 
tarpeen vaatiessa. Heikkona puolena strategiassa on sen epäsovinnainen 
luonne. Osa pojista säikähtää avointa tätiä jo kaukaa ja lähtee karkuun. 
Mu�a toisaalta, eivät tädit yhden arkajalan takia masennu, vaan siirtyvät 
väli�ömästi uuteen projektiin.

Vanhemmistaan irtio�oa tekevät fuksit juovat usein, tai ainakin liian 
paljon. Ja mikäs sopisikaan tädeille sen paremmin. Aina kun rupeaa 
fuksi�amaan, voi vain tarkistaa missä on menossa bileet ja siirtyä sin-
ne loppuillan lähestyessä fuksin hakuun. Humaltuneet fuksipojat ovat 
mene�äneet hallinnan itsestään ja tekemisistään jo kauan ennen tädin 
saapumista; tädin tehtävänä on vain poimia kypsä hedelmä mukaansa. 
Toisinaan tädit myös tykkäävät katsella kohteen juopumista ja hieman 
jopa ylly�ävät fuksia maistelemaan ilojuomia. 

Useat tädit ovat kokeneet tämän taktiikan omakseen. Syynä lienee 
vaiva�omuus ja tulosten saaminen nopeasti. Lisäksi tällä tavalla poi-
mitut fuksit eivät jää roikkumaan riesaksi asti tädissä kiinni. Normaali 

tilanne on, e�ä aamulla he-
rätessään poikapoloinen ha-
luaa vain hävitä paikalta no-
peasti ja unohtaa koko tädin. 
Toisinaan tädit törmäävät 
hankaliin tapauksiin, jotka 
haluaisivat pitää yhtey�ä ja 
mahdollisesti jopa tavata uu-
destaan. Nämä tilanteet ovat 
ikäviä tädeille. Useat heistä 
yri�ävätkin ennalta ehkäistä 
tällaisia sa�umuksia näy�ä-
mällä aamulla monta aste�a 
epäviehä�ävimmiltä kuin 
illalla. Lisäksi töykeyksien 
lateleminen ja sivistymä�ö-
mät äännähdykset au�avat 
useisiin tapauksiin.

Avulias ja huolehtivainen — mu�a niin petollinen. Ovelina persooni-
na tädit havainnoivat kohteen heikot kohdat ja vaivihkaa hakeutuvat 
uhrinsa kanssa ju�usille. Kevyen keskustelun ohessa he onnistuvat 
tarjoutumaan fuksin ongelmien ratkaisĳaksi ja usein pahaa-aavistamat-
tomat fuksipojat o�avatkin avun kiitollisina vastaan. Vaivihkaa tädit 
alkavat uskotella pojille lukema�omia muitakin seikkoja, joissa he voivat 
päästää poikapolot pinteestä. Tosin tässä vaiheessa pojat taitavatkin jo 
ratkoa enemmän tädin ongelmia kuin omiaan. Yleensä uhrit havahtuvat 
kovaan kohtaloonsa vasta, kun huomaavat tulleensa riippuvaiseksi tädin 
antamasta osi�ain jopa hyödyllisestä avusta, eivätkä näin ollen enää voi 
irro�autua hänen vaikutusvallastaan.

Tämän tätiryhmän tyypilli-
simmät edustajat huoku�elevat 
poikia pauloihinsa esimerkiksi 
laskuharjoitusvastausten tai selk-
kareiden avulla. Koulutehtävien 
käy�äminen on tädeille erityisen 
helppoa ja vaivatonta: he ovat 
itse joskus pieninä tunnollisina 
fukseina tehneet tehtävänsä ja 
kirjoi�aneet selkkarinsa, joten 
niiden kierrä�äminen on helppoa. 
Lisäksi tädit ovat havainneet, e�ä 
tehtävien perässä pojat suoras-
taan haluavat tädin luo kylään. 
Asialleen vannoutuneimmat tädit 
kuulemma järjestävät tukiopetus-
luontoisia tilaisuuksiakin kohteil-
leen tarpeen mukaan. 

NUOREKSI NAAMIOITUJA AVOIMEN IRSTAS

KÄNNILÄISTEN KAATAJANÄENNÄISEN KILTTI

AISET TÄDIT
vistä hurjista tätilaumoista. Tiedosta vaarat — pelasta itsesi!

Teksti K
aisa,

kuvat Suski
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Supersankarit ovat nyt pop. Itse asiassa ne 
(he?) ovat nyt ultrahypermegapop, mikä 
on aivan luonnollista, sillä ylisanat hel-
posti mene�ävät osan kärkevyydestään 
kyseisessä poppoossa. Jos toinen hilavit-
kutinmies on pelkkää rautaa nostaen lin-
ja-auton pukkaama�a hien hiventäkään, 
niin onko hän voimakkaampi kuin Super-
Sampsa, joka vääntää Otakaaren rusetille? 
Helpoin ratkaisu on lisätä hassuja etuliit-
teitä voimille ja verhota voimat sekä san-
karit kummallisten nimien kaapuun.

Supersankarit ovat syntyneet pikku-
hiljaa lehtien sivuille. Uskoma�omilla 
ulo�uvuuksia uhmaavilla voimillaan he 
ovat yri�äneet päästä sarjakuvaruudun 
paremmalle puolelle pitkään siinä on-
nistuma�a. Olisi voinut kuvitella tuon 
tapahtuneen jo aiemminkin kuin vasta 
viime aikoina. Ainakin niillä voimilla.

Sarjakuvissa tärkeää on juoni ja piirros-
taide. Tärkeää ei selkeästikään ole omape-
räisyys nimien keksinnässä. Mitäköhän 
sankarillista on lepakossa tahi hämähä-
kissä? Teräsmies ei omaperäisyydellään 
hätkähdytä ja ihmepoikakin on perus-
kauraa, vaikka hänen vääränkielinen 
nimensä kutku�aakin korvaa suomalaista 
väännöstään enemmän.

Lepakko ei luultavasti ollut se ju�u, 
joka -miehensä keksĳää ominaisuuksil-
laan viehä�i, vaan sanan sointuvuus ja 
helppous nimessä. Si�enhän se piti tun-
keakin joka puolelle: Batmobil, Batcave, 
Batcomputer... Ajatus lepakkotietoko-
neesta (lepakoilla toimiva?) kyllä viehät-
tää fyysikkoa.

Entäpä faunan muu kirjo? Perhosmies, 
virtahepopoika, lehmänainen? Lepakoita-
han useamminkin mainostetaan lentäviksi 
rotiksi. Lentävä Ro�amies? Lentäväro�a-
mies? Vihjee�ömyy�ä vastaan taisteleva 

voimakaksikko Pa�erimies ja Vihjepoika? 
FASAANImies?

Kummallisista nimistä puheen ollen, 
olen aina ihmetellyt mikä viehä�ää su-
persankarien sotilasarvoissa. Jos Sinulla 
olisi supervoimat, menisitkö Sinä ro�a-
kouluun? En minäkään. Lienevät kap-
teeni Amerikat jotain oman aikansa Sven 
Tuuvia.

Hauskaa ajatuksesta tulee kun yhdis-
tellään sotilasarvoja jo olemassa olevien 
supersankarien nimiin: esim. sotilasmes-
tari Hämähäkkimies, alikersan�i Musta-
naamio ja vääpeli Hulk. Toisaalta eipä se 
kyllä varmaan olisi paljon hetkau�anut 
aikoinaan suuntaan tai toiseen, jos in�i-
aikoina olisi joku sei�iä ammuskeleva ko-
kovartalotrikoisiin tullut kaveri pitämään 
sulkeisia.

Sitä tulee mie�ineeksi myös, e�ä 
minkähänlaisia alokkaita noista 
supersankar’immeisistä tulisi. Tulee mie-
leen myös se, e�ä millaisia Hollywood-
produktioita näiden aikojen kuvaamisesta 
tulisi. Uuno Turhapuro armeĳassa ristey-
te�ynä Hulk -elokuvaan liitelisi varmasti 
elokuvataiteen taivaalla kuin Nykäs-Ma�i 
ikään.

 Loppuun muutama vanha viidakon 
sanonta:

•Kun alikersan�i Mustanaamio kysyy, 
silloin vastataan: “Herra alikersan�i!”

•Alikersan�i Mustanaamion ääni saa 
veren hyytymään.

•Alikersan�i Mustanaamiolla on kym-
menen alokkaan voimat.

•Herätä pimeässä ja nähdä alikersan�i 
Mustanaamion kasvot — mikä kaamea 
kohtalo.

Lisää viidakon sanontoja osoi�eessa 
h�p://www.mustanaamio.com.

Liian paska perhoseksi
Klausveikko Oinonen
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si�en joka salissa. Jätämme su-
persankareiden voimien poh-
dinnan ja Michael Swanwickin 
(kuka se on?) kirjan julkaisun 
välistä helposti, Sini Merikalli-
on Mars-seikkailun kuvaus ja 
luento animen tietotekniikasta 
ovat aste�a vaikeampia. Sinin 
ju�uja pääsee vielä kuuntele-
maan ja Lainin nähnyt seurue 
tietää jo lähes kaiken 
tietämisen arvoisen 
animen, koneiden ja 
staa�isen sähkön yh-
distämisestä, joten jäl-
jelle jää akateeminen 
Buffy-paneeli.

Tai, ehkä rehelli-
semmin ilmaistuna, Buffy-pa-
neeli joka oli conin suurin ve-
tonaula pei�ää ikävän monta 
muuta tapahtumaa.

Akateeminen paneeli 
tarjoaa paljon komeita ja aka-
teemisia sanoja, pohdiskelua 
postmoderniudesta ja siitä 
miten melodraamasta voi tulla 
sosiaalisesti hyväksy�ävä tyy-
lilaji sekä teorian nykyihmi-
sen ikuisesta teini-iästä. Jussi 
pääsee korjaamaan panelistin 
esi�ämiä virheellisiä tietoja 
tavalla joka ei edes täysin 
paljasta seitsemännen kauden 
tapahtumia Suomen tv:n tah-
dissa eläville.

Palaamme takaisin ilmas-
toituun saliin jossa Buffy-
paneelinkin oli tarkoitus olla 
ennen kuin se täy�yi ääriään 
myöten. Luento “Kun per-

sonau�i geenipooliin putosi: 
Seksi kommunikaation kor-
keimpana asteena tieteiskuvi-
telmissa” on paljon nimeään 
tylsempi ja poistumme taka-
vasemmalle, pihalle ja lopulta 
kuuntelemaan Steve Sanswee-
tin paperista lukemaa Star 
Wars -kaman mainospuhe�a.

Jatkan Sinin Mars-reissun 
esi�elyllä ja seurue hajaan-
tuu Cosplay-esityskilpailuun 

asti. Esitykset ovat 
laadultaan hieman 
kyseenalaisia vaikka 
jälkimmäisessä onkin 
rii�ävästi tiukkaa 
ja hikistä vinyyliä. 
Suunni�elen bändin 
kokoamista ja Pizzica-

to Fiven biisien ope�elua ensi 
vuodeksi. Jussi haluaa pukeu-
tua Il Palazzoksi.

Siirrymme pihalle katse-
lemaan miekkailuesitystä ja 
tutustumaan longswordeihin 
ja rapiereihin kosketusetäisyy-
deltä. Harmi�elemme samaan 
aikaan keinotekoisella kielellä 
pidetyn ja simultaanitulkatun 
esityksen missausta.

Siirrymme kämpille poh-
diskelemaan seuraavaa siirtoa. 
Eku lähtee tapaamaan paikal-
lista kaveriaan, Jussi ja Jukka 
kasaavat laivan huomiseen 
Small Ships’ Raceen käy�ä-
en materiaaleina ainoastaan 
jekkulankaa ja jeesusteippiä. 
Siirryn sivummalle selaamaan 
matkalukemisena ollu�a Ale-
siksen manuaalia.

Jussi pohdiskelee, miten Il 
Palazzon asun voisi koota sa-
detakeista. Suosi�elen suihku-
verhoa asun etuosaksi. Suihku 
saa jälleen käy�öä.

Poistumme con-bileisiin, 
vaikka meillä ei olekaan asua. 
Muilla on asuja alkaen Ekun ja 
Tiinan foliopipoista ja yhden 
miekkailĳoista pyyhkeestä 
aina pahvilaatikoista koo�ui-
hin Maitoon ja Juustoon. Illan 
parhaat ovat kuitenkin kunin-
gatar Amidala ja Larry Cro�. 
Edellinen on hyvin paljon 
esikuvansa näköinen, jälkim-
mäinen pelo�avan paljon esi-
kuvansa näköinen ja eri�äin, 
eri�äin väärin. Jussi oivaltaa 
e�ä Ekusta saisi hyvän Ex-
celin. Hya�in rooli lankeaisi 
minulle ja Menchin Jukalle. 
Tai jotain.

Tiina on hämmentävä per-
soona. Hyperaktiivinen kol-
mikymppinen täti joka yri�ää 
juo�aa meitä, kertoo hämmen-
täviä ju�uja hämmentävällä 
tahdilla eikä saa pide�yä 

näppejään irti minusta. Jos Ex-
cel Saga joskus dubataan suo-
meksi, tässä meillä olisi oikea 
persoona Excelin ääneksi.

Itse bileet ovat aika tylsät, 
hassuista ihmisistä ei ole pal-
joa iloa kun DJ luuku�aa sen 
verran lujaa e�ä toisten pu-
heesta on mahdotonta saada 
selvää. Siirrymme kuumasta 
yökerhohelvetistä terassille 
jossa soundtrackin muodostaa 
toisen luuku�avan DJ:n lisäksi 
jatkuva särkyvien tuoppien 
helinä. Täällä ei näköjään tun-
neta muovituoppeja. Jussi saa 
edellisiäkin epäpyhemmän 
Cosplay-idean mu�a ei suostu 
kertomaan enempää. Olisin 
ollut valmis lähtemään kotiin 
jo tunteja aikaisemmin, mu�a 
avaimia on vain yksi ja Tiinalla 
ja Ekulla rii�ää energiaa teras-
silla istumiseen.

Puoli kolmen aikoihin 
meidät palkitaan hikoilusta 
ja öinen helle katkeaa Excel 
Sagan toisesta jaksosta (tai 1. 
Mooseksen kirjan 7. luvusta, 
te kul�uuria tuntema�omat 
moukat) muistu�avaan rank-
kasateeseen. Haemme turvaa 
katoksen alta, bile�äjät tans-
sivat kadulla jolla on ve�ä 
puoleen sääreen asti. Paikal-
liset ajelevat lai-
nehtivalla kadulla 
p o l k u p y ö r i l l ä 
tolku�omassa hu-
malassa ja ohi aja-
vat autot roiskivat 
ve�ä sen vähän 
mitä taksĳonossa 
on enää kuivaa päälle. Vasta-
päisen Hesburgerin mi�arin 
mukaan lämpötila laskee lo-
pultakin alle 25 asteen.

Odo�elemme sateen lop-
pumista ja selviämme käm-
pille melkein kuivin nahoin. 
Tällä kertaa kukaan ei kaipaa 
suihkua.

Jätämme Tiinan nukku-
maan ja suuntaamme kohti 
Small Ships’ Racen ilmoit-
tautumista. Kisa on peru�u, 
koska suihkulähteessä ei ollut 
ve�ä ennen edellistä yötä. 
Seuraava kohde ovat kootut 
selitykset Suomen TV-kanavi-
en animepolitiikasta. Opimme 
taas kerran, e�ä tekĳänoikeus-
järjestelmä todellakin toimii 
väärin. Ja e�ä Nelosen tärkein 
kohderyhmä ovat 25-35-vuo-
tiaat naiset (joille tähdä�yjä 
animeja kyllä on, mu�a jotka 
tuskin niitä katsoisivat). 

Seuraavana ohjelmasta 
löytyy paneeli japanin kään-
tämiseksi. Paneeli pelkistyy 

Jonathan Clemensin kahden 
tunnin mi�aiseksi yhden 
miehen showksi.  Clemens on 
kääntänyt kaikkea mahdollista 
Konfutsesta Urotsukidojiin ja 
tarinoita rii�ää. Nyt tiedämme 
mm. mistä hakea japaninkie-
listä demonitermistöä ja mistä 
Excelin puhetyyli on lähtöisin.

Valite�avasti aika loppuu 
kesken ja joudumme jatka-
maan harhailuamme. Jukka 
saa jalkaansa osuman katanas-
ta. Kyllä, luit oikein: katana eli 
kahden käden samuraimiek-
ka. Kyseinen ase on muuten 
tylppä mu�a siinä on terävä 
kärki, ja sitä pitelee käsissään 
varoma�omasti latvialainen 
con-vieras. Joka tapauksessa, 
Jukka makaa jonkin aikaa 
verilammikossa ensin järkkä-
reiden ja sen jälkeen veren-
luovutuspisteestä haetun sai-
raanhoitajan ihmeteltävänä ja 
viedään sen jälkeen sairaalaan 
paika�avaksi. Ihme kyllä ku-
kaan ei muista ulkoa sopivaa 
repliikkiä Excel Sagan ensim-
mäisen jakson alusta.

Koska Jukalla on jo tarpeek-
si suuri saa�ue sairaalassa, 
uskaltaudun Jussin kanssa ih-
me�elemään Cosplay-kisaan 
osallistuneita. Samaan aikaan 

ollut Xena-fanien 
tapaaminen olisi 
saa�anut jo olla 
liian pelo�ava. 
Mukana on pal-
jon loistavia suo-
rituksia, ja tieten-
kin pelo�avan 

hyvin onnistunut Excel-kloo-
ni. Mangan luominen -paneeli 
on puolestaan aika tylsä.

Jukka ja Eku palaavat sai-
raalasta, Jukka vuorotellen 
yhdellä jalalla hyppien ja jal-
kaa laahaten, ja Eku tiukasti 
sen näköisenä kuin ei tuntisi 
edellä maini�ua. Suuri yleisö 
ei kiinnitä juurikaan huomiota 
Jukan tapaan liikkua, mu�a 
toisaalta viikonlopun aikana 
on nähty paljon hämmentä-
vämpiäkin asioita. Katsomme 
loppuseremonioita, pakkaam-
me tavarat, jätämme jeesus-
teippilaivan lahjaksi Aĳalle ja 
poistumme.

Selviydymme taksin avus-
tuksella Otaniemeen. Valistus 
on mennyt perille ja parin tun-
nin sisällä Jukka on katsonut 
ensimmäisen jaksonsa Excel 
Sagaa. Välitön kommen�i 
kuuluu näin: “Mitä piste...?”

Teksti Juhani Simola
Kuvat Eku Myötyri
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Jukan uskomaton comeback 
sujui leppoisasti virnuillen. 
Tosin kohta tuimailmeinen 
hoitaja vei pyörätuolin pois ja 
liikkuminen muu�ui lähinnä 
yhdellä jalalla hyppelyksi ja/
tai jalan raahaamiseksi.

”Jukka saa 
jalkaansa 
osuman 
katanasta.”

”Nyt tiedämme 
mm. mistä hakea 
japaninkielistä 
demonitermistöä.”



Toimituksen suunnistajanlahjat tuntien 
iskuryhmä lähti kiltikseltä tuntia ennen 
määräaikaa. Tavoi�eena oli matkalla tu-
tustua Tapiolan uuteen Alkoon. Bussiin 
päädy�iinkin si�en jo kahdenkymmenen 
minuutin päästä, ruuhka-ajan linjavälit... 

Tapiola sentään paljastui toimi�ajien 
kotikentäksi ja Alko löytyi helposti. Viini-
alkon hyvistä valikoimista löytyikin sopi-
va viini, italialainen ja marjainen, nimellä 
pila�u Pasqua.

Ostosten jälkeen aikaa oli vielä reilusti 
jälkellä. Bussit Lau�asaareen lähtivät hel-
posti löyde�ävältä paikalta ja matka tun-

tui kerrankin sujuvan ilman eksymistä. 
Bussin kääntyessä Lau�asaarentieltä 

alkoikin si�en toimituskunnan suuri seik-
kailu Lau�asaaressa. Jos e�e vielä tien-
neet, Lau�asaaresta löytyy typerästi ni-
me�yjä firmoja kuten Elektrodi oy ja Kosini 
oy, unohtama�a jo aikaisemmilta vuosilta 
tu�ua Valopainoa. Pienten pihaexcujen ja 
toimi�aja Kalinaisen aurinkoavusteisen 
suunnistuksen jälkeen ehdimmekin Ree-
talle tukevasti puoli tuntia myöhässä.

Ystävällisten tervetuliaissanojen ja 
ensimmäisen kissaesi�elyn jälkeen alkaa 
keskustelu tilanteen nauhoi�amisesta 
— sihteeri kun epäilee, e�ei kukaan jaksa 
kuunnella nauhoitusta. Kun arvon kokil-
le selviää nauhojen soveltuvan lähinnä 
kääliöiden viihdy�ämiseen, Ree�a toteaa 
nauhoi�amisen ee�isen pohjan olevan 
kunnossa ja virallinen osuus voi alkaa.

Kuultuamme Reetan nälän tilasta, 
siirrymme nopeasti kei�iön lähistölle 
jatkamaan rupa�elua. Toimituskunta on 
tähän hetkeen saakka ollut epätietoinen 

ruoan oikeasta nimestä ja joutuu turvau-
tumaan ohjeesta lun�aamiseen. Kaikesta 
huolima�a ruoan oikea nimi on krepit. 
Ohjeen paljastu�ua Pirkka-ohjeeksi ha-
vaitsemme suureksi pe�ymykseksemme 
sukkahousujen puu�umisen aineslistasta 
kokonaan. Lisäksi sihteerin havaitaan 
luistavan ohjeesta ja käy�ävän Pirkka-
tuo�eiden sĳasta kilpailevan ketjun 
tuo�eita. Pienet rikkeet ovat kuulemma 
muutenkin käteviä ja helpo�avat sihtee-
rin elämää.

Benjaminiksi nime�y (lempinimi ei 
kuitenkaan ole Brenkku) kissa tulee en-

simmäistä kertaa pelastamaan tilanteen. 
Kuulemma kisu pelkää ihmisiä, mu�a 
jotenkin se vaan aina tulee paikalle po-
seeraamaan kun Ree�a on joutumassa 
tukalaan tilanteeseen. Osaakohan sihteeri 
kenties kommunikoida kissojen kanssa 
telepaa�isesti? Kissa kuitenkin kyllästyy 
kuva�avana olemiseen nopeasti ja läh-
tee parveke�a kohti yri�äen hypätä alas 
ristikon välistä. Samanlaisia ranskalaisia 
parvekkeita on kuulemma Eurassa jokai-
sessa talossa.

Keskustelu kääntyy takaisin aiheeseen 
Reetan kysyessä “eihän teitä hai�aa jos 
sipulia on reilusti”. Keskustelu kääntyy 
nopeasti sipulin erinomaisuuteen, missä 
aiheessa viivytään, kunnes päätoimi�aja 
Finrexinin voimalla toteaa, e�ei kuiten-
kaan maistaisi mitään. 

Ree�a kehuu raadin toiminnan paran-
tuneen huoma�avasti vuoden aikana ja 
myöntää puheenjohtajan tekevän killan 
eteen eniten töitä. Infojaoksesta kuva ei 
olekaan niin selkeä. Mahdollisen tiedot-

tajan mukaan tuleminen kuitenkin hel-
po�aisi hommia. Olisi myös kuulemma 
hyvä, jos tuo tiedo�aja ymmärtäisi jotain 
killan www-sivuistakin. Kvantista pu-
hu�aessa tilanne on selkeämpi: “Niin no, 
Kvan�ihan on... voi vit**.” Paikalla olevat 
toimi�ajat ovat hyväuskoisia ja uskovat 
kiroilutulvan johtuvan epäonnistuneesta 
crapistä eikä toimituksen laadu�omuu-
desta.

Ilmeisesti ohjeeseen pitäisikin kiin-
ni�ää huomiota. Vanhojen sisäjaosten 
edustajat yri�ävät todistella Reetalle, e�ei 
50 grammaa voita sinne tänne tunnu mis-

sään, mu�a ruokalaji muu�uu yllä�äen 
krepeistä perunaksi ja kastikkeeksi. Päi-
vän opetuksena voisi varmaan pitää, e�ä 
jauhoissa on eroja ja kanna�aa käy�ää 
niitä jauhoja mitä ohjeessa sanotaan.

Kuulemma ohje�a on ennenkin ko-
keiltu ja kyllä Ree�a siinä aina ennen on 
onnistunut — uskokoon ken uskoo. Nor-
maalisti kuulemma ruoka ei valmistu yk-
sin ja yhdessäkin ruokaa kotona lai�aessa 
päävastuu on avomies Samilla. 

Perunoi�en kei�ymisen aikana on aika 
spekuloida nykyistä ja n:ää seuraavaa 
raatia. Valite�avasti vain toimitus speku-
loi, Ree�a ei vieläkään suostu sanomaan 
mitään paljastuksia ääneen : (

Mitä si�en voi sanoa ruoasta? Kreppi-
en täyte on oivallista myöskin kastikkeek-
si, varsinkin kun pistää juustoa päälle. 
Ruoka siis oli herkullista ja vastineeksi 
sitä oli myös paljon. Ensimmäisen ja vii-
meisen pullon korkkaaminen ei tällä ker-
taa saanut edes mopoa lähtemään käsistä, 
vaikka muotikeskustelussa todetaankin 
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LAUTTASAARI-CRAP
Maakuntamatkailu avartaa mieltä ja vaaleanpunaiset nahkahousut ovat taas in.



Jauhelihakrepit
(12 kpl, 4 annosta, 1 annos n. 430g)

Ohukaistaikina:
5 dl maitoa
2,5 dl vehnäjauhoja
0,5 tl suolaa
2 kananmunaa
50g margariinia

Täyte:
1 pkt (400g) naudan jauhelihaa
0,5 pss (100g) Pirkka-sipulikuutioita
1 pss (450g) Pirkka wok-vihannessekoitusta
2 valkosipulinkynttä
0,25 tl mustapippuria
1 tl suolaa
1 rkl sinappia
1 rkl tomaattipyreetä
1-2 dl emmental-mozzarella-juustoraastetta

Päälle:
2 dl emmental-mozzarella-juustoraastetta

Mittaa puolet maidosta kulhoon, lisää suola ja vatkaa 
joukkoon jauhot tasaiseksi taikinaksi. Lisää loput mai-

dosta ja anna taikinan turvota täytteen valmistamisen 
ajan.

Paista ja murenna jauheliha tilavassa paistokasarissa 
pieniksi muruiksi. Lisää pakastesipulit ja anna niiden 
kuullottua lihan joukossa. Lisää jäiset vihannekset ja 
sekoittele niitä kunnes kuumenevat. Mausta täyte ja 
anna sen hautua hiljaisella lämmöllä kannen alla viitisen 
minuuttia. Lämmitä uuni 250 asteeseen. Voitele laakea 
uunivuoka.

Vatkaa munat ohukaistaikinaan ja kaada joukkoon su-
latettu rasva, mutta jätä tilkka ensimmäistä pannullista 
varten. Muihin pannullisiin ei enää välttämättä tarvitse 
käyttää rasvaa. Käytä pinnoitettua paistinpannua, jonka 
pohjan halkaisija on n. 20 cm. Mittaa ohukaista kohti n. 
3/4 dl taikinaa ja pyöräytä se tasaiseksi kerrokseksi kuu-
man pannun pohjalle. Käännä ohukainen kun taikinan 
pinta on kuivahtanut. Paista toista puolta vain hetki ja ku-
moa ohukainen leivinpaperiarkin päälle. Sekoita taikina 
aina ennen ottamista, jotta jauho ei painu pohjalle.

Mittaa ohukaista kohti n. 3/4 dl kuumaa täytettä ja ripota 
päälle hiukan juustoraastetta. Kääri rullalle ja lado vuo-
kaan tiiviisti. Levitä päälle juustoraaste ja kuorruta uunin 
keskitasolla n. 10-15 minuuttia. Tarjoa vihannessalaatin 
kanssa.
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Olli testaa kokeilevan ruoanlai�onsa hedelmät Klavella, joka ei näytä vastustelevan.

Arvoisan makuelimen valinta
Bardolino Classico Pasqua (Italia)
Punainen; tuore. / Tuoksu: hedelmäinen, aromikas. / 
Maku: kevyt, notkeahko. / Sopii: rasvainen kala, pasta, 
seurusteluviini, kana, kalkkuna. / 0,75L / 7,58 e
•”Mummonmehua.”
•“Nimeensä verrattuna hyvä.”
•”Ei helposti pämpättävä.”
•“Tätähän vois ostaa ihan oikeestikin.”

P-toimittajan valinta
Mustaherukanmakuinen Finrexin C-300 NEO 5g 
(Leiras)
Vilustumisoireiden hoitoon. Aikuisille: 1 annospussi 
tarpeen mukaan 3-4 kertaa päivässä. Ei suositella 
lapsille. / Käyttö: Pussin sisältö liuotetaan lasilliseen 
kuumaa vettä ja nautitaan lämpimänä. / Parasta en-
nen: 11/04.
•”Ekan jälkeen palasi ääni, tokan jälkeen oli jo ilo irti.”

Asiaa tutkintouudistuksesta

Reetan saa innostumaan vaikka jauhelihan käristämisestä. Tai si�en kyseessä ovat 
vakavat vieroitusoireet speksistä.

lyhyen miehen olevan vähän niin kuin 
pinkit nahkahousut — 10 vuoden välein 
muodissa.

Benjamin saapuu jälleen paikalle. Sii-
hen ei kuitenkaan ole risteyte�y pan�eria 
vaan se on ihan tavallinen venäläinen 
maatiaiskissa. Varokaa siis kaikki: älkää 
juo�ako kissallenne votkaa, siitä tulee sil-
loin iso ja itsemurhaherkkä! Kissa yri�ää 
taas juosta pakoon toimitusta parvekkeen 
ritilän välistä ja kohta sen tavoi�eena on 
pissiä toimi�ajan päälle. Jostain kumman 
syystä puhe pyörii koko ajan kissoissa ja 
koirissa. 

Viimeisellä yrityksellä Ree�a kuiten-
kin suostuu kertomaan hieman tulevai-
suudensuunnitelmistaan: speksiä ja ehkä 
muutaman tuhannen vuoden kulu�ua 
jotain killassa, vaikka lukkariksi.

Keskustelun siirry�yä taas kissoihin ja 
koiriin toimitus pää�ää poistua paikalta, 
kun eräs toimi�aja kertoo suunnitelleensa 
jo useampia vuosia tapaturmia naapurin 
piskille.

Pekka Urhonen



Vaikka voidaan ole�aa, e�ä liekite�y 
piimäcampari vetysulfaatilla ja ihmisen 
munuaiset eivät varsinaisesti tule kes-
kenään niin harmonisesti toimeen, e�ä 
olisi aihe�a ryhtyä varaamaan kirkkoa 
ja rivitalonpätkää Kirkkonummen peru-
koilta, ei tämä kirvelytaso ollut enää ihan 
normaalia. Auts.

“Ei perhana, tuo äĳähän on fileeraa-
massa minua”, aja�eli Veĳo. Ennen kuin 
hän ehti liikahtaa, kaksi jääkaappipa-
kastimen kokoista kaapuheppua oli jo 
tar�unut häneen kiinni. Pyristely ei aut-
tanut. Tyypit nostivat Veĳon korokkeella 
olevaan kidutustelinetyyppiseen härpäk-
keeseen pystyasentoon, kasvot yleisöön 
päin, ja sitoivat hänet kiinni tukevilla 
remmeillä.  Mustakaapuinen yleisömassa 
mesosi entistä kovemmin. “Ah-ma! Ah-
ma! Ah-ma!”  Veĳoa veitsellä törkännyt 
ylipappi kääntyi yleisöön päin ja vii�asi 
heitä hiljenemään. Hän huusi: “Oi Suuri 
Ah-ma! Ota vastaan uhri! Ota vastaan 
voima! Ota vastaan valta! Ota vastaan 
maailman herruus! Ota meidät mukaasi!” 
ja astui Veĳoa kohti verinen veitsi kädes-
sään. “Paremminkin voisi mennä”, Veĳo 
mie�i.

Tässä vaiheessa Veĳon ilta muu�ui 
merkilliseksi.

Veĳon mahasta purskahti runsasham-
painen ö�iäinen, joka loikkasi ylipapin 
kimppuun ja söi hänen päänsä ennen kuin 
hän ehti edes sanoa “mustikkapiirakka”. 

Kas, tiesinhän e�ä se alieninmuna-gam-
meldansk-tonic kanna�i juoda, ehti Veĳo 
ajatella ennen kuin hänen tajuntansa su-
meni massiivisen verenhukan takia.

Maailma pimeni...
...ja valkeni. Mitä helve�iä? Jaa, taitaa 

olla kyseessä ihan perussarjan kuoleman-
jälkeiskokemus. Leĳuntaa tyhjiössä valoa 
kohti — check. Vartalon alphakanava 0.5 
— check. Vieressä samaan suuntaan lii-
ho�elevia (ex-)kanssaihmisiä — check. 

Veĳo katseli hetken ympärilleen. Väki 
näy�i olevan hieman pihalla ja kukin 
reagoi omalla tavallaan. Osa katseli ym-
pärilleen hämmentyneenä. Jotkut tekivät 
ristinmerkkiä ja näy�ivät lukevan jotain 
rukousta. Vakaumuksellisten ateistien 
myrtyneen mitä-piste-vi�ua -ilmeen pys-
tyi tunnistamaan kaukaa. 

“Tällaiselta siis tuntuu olla kuollut... 
vai onkohan tämä vasta kuolemanlä-
heiskokemus?” Ei, olo oli liian selkeä 
ollakseen kuolevien neuronien viimeisiä 
houreita.

Veĳo tajusi yhtäkkiä, e�ä näkisi pian 
oikean vastauksen lukema�omiin teologi-
siin väi�elyihin. Mitähän edessä odo�aisi? 
Jeesus? Nirvana? L. Ron Hubbard? Edes-
sä oleva kirkas valo kävi suuremmaksi 
ja suuremmaksi. Veĳon valtasi hyvä, 
lämmin olo. Hän oli täydellinen, turvassa 
ja kotona... kunnes yhtäkkiä raastavan 
tunteen myötä valo vetäytyi, sirpaloitui, 
pikselöityi ja sammui. 

Kun Veĳo heräsi, hän makasi pienen 
huoneen la�ialla. Ka�o oli tasainen 
luonnonvaloa säteilevä levy, seinät mat-
tamustat. Parin metrin päässä oli mukava 
nojatuoli, jossa istui mustiin pukeutunut 
baskeripäinen mies siemailemassa puna-
viiniä. Veĳo tajusi heti, mikä kosmologi-
nen teoria loppujen lopuksi oli oikeassa 
ja totesi: “Jaahas, no tervepä terve. Olikos 
arkkitehtisedällä niitä pillereitä tarjota?”

“Ei niitä tällä metatasolla saa, mu�a 
valkkaapa ovi.” Veĳo huomasi, e�ä huo-
neessa oli kolme sulje�ua ovea, joissa 
oli numerot 1, 2 ja 3. “Jaa, no vaikka 
kakkonen.” “Oletko varma? Et haluaisi 
vaihtaa?” “No en nyt vielä.” Arkkitehti 
avasi ykkösoven, jonka takana oli Kek-
kosen palsamoitu ruumis. “Muutin mie-
leni, valitsen kolmosoven.”  Arkkitehti 
naurahti itsekseen, totesi: “Älä viitsi, et 
sinä bayesiläisten helve�iin halua”, avasi 
kakkosoven ja viskasi Veĳon siitä niska-
perso�eella läpi.

Veĳo putosi, putosi ja putosi kunnes lo-
pulta laskeutui... sohvalle. Fyssan La�an 
Aulan Sohvalle.  Välkehtivä ja kimmeltävä 
dimensioportaali katossa umpeutui.  Uu-
puneena pitkän illan seikkailuistaan Veĳo 
veny�eli jäseniään, hauko�eli ja vaipues-
saan uneen Sohvan pehmeyteen aja�eli, 
e�ä kaiken tämän jälkeen mikään ei olisi 
voinut tuntua paremmalta.

Jukka Laurila
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OSAVITEEKKARISATU
Teekkarisadun aikaisemmat osat on 
julkaistu Kvanteissa 3/02 (osat I ja II), 
4/02 (osa III), 2/03 (osa IV) ja 3/03 (osa V). 
Tämä on viimeinen osa. Phew!

Veĳon ilta on ollut pitkä. Pahoja drinkkejä on kumo�u ja kaljapullon henkeen 
tutustu�u, mu�a mikä nyt eteen kun murhanhimoiset lipastolaiskultistit käy-
vät päälle?



Se oli sellainen raukea loppusyksyn päi-
vä. Taivas harmaa, puut punaisia. Ilma 
täynnä odotusta, heikko tuulenvire. Kel-
lokin pysähtynyt.

Ovikelloni soi. Portailla seisoi kaksi 
tummaa hahmoa. Niistä toinen, pitkä ja 
laiha kuin luudanvarsi, kertoi olevansa 
Masennus, ja toinen, lyhyt ja pyöreä, 
Ahdistus. “Olet ollut viime aikoina liian 
kiireinen huomataksesi meitä,” sanoi 
Masennus nostaessaan Ahdistuksen 
harteilleni, “joten meidän oli nyt tultava 
avaamaan silmäsi.”

Ahdistus kietoi pienet jalkansa kaulani 
ympäri ja pei�i kasvoni monilla käsillään. 
Se painoi, teki liikkumisen ja hengi�ämi-
sen raskaammaksi, ja päivien lyhetessä 
koko maailma muu�ui kylmäksi ja pime-
äksi. Masennus seurasi kannoillani varjon 
lailla ja kuiskaili korvaani tarinoitaan. Se 
koristeli taloni paksuilla, tummilla ver-
hoilla, jotka täy�ivät huoneet ja lannisti-
vat valon lähes kokonaan.

Aloin huomata tummia hahmoja 
myös muiden ihmisten ympärillä. Näin 
kuinka ne muu�uivat, vuoroin kasvaen 
ja tummuen, vuoroin haipuen yhä him-
meämmiksi varjoiksi, mu�a koskaan ne 
eivät täysin kadonneet. Kohtasin ihmisiä, 
jotka ruokkivat toisten taakkoja, käänsivät 
veistä haavoissa viimeiseen asti. Kenelle 
voisi kertoa näkevänsä asiat toisin, elä-
vänsä uudenlaisessa todellisuudessa? 
Kuka voisi ymmärtää? Kuka haluaisi? 
Olin irrallaan maailmasta, tyhjien sanojen 
ja uusien merkitysten vanki.

Vaelsin usein meren rantaan. Istuin 
kalliolle ja vedin sisääni suolaista ilmaa. 
Hengitin syvään ja toivoin saavani edes 
hiukan sen villiä energiaa, olin itse niin 
kovin väsynyt. Kyynelten viiletessä pos-
killani Masennus kietoi kylmät kätensä 
ympärilleni ja Ahdistus sili�i hiljaa hiuk-
siani. Se tuntui kovin lohdulliselta. Mie-
tin, mitä jos jäisinkin tähän, en liikkuisi 
enää koskaan...

Lopulta tuli kevät. Auringon lämpimät 
säteet työntyivät sitkeästi minunkin pi-
meään kolooni, ja sisälläni virisi kapina. 
Kiskoin Ahdistuksen harteiltani ja heitin 
sen nurkkaan. Vikisten se vilisti pitkin 
la�iaa ja tarrautui lopulta kiinni nilkkaa-
ni. Työnsin Masennusta kaksin käsin ulos 
ovesta kun Viha tuli avukseni, ja yhdessä 
heitimme talvivieraani pihalle.

Mu�a Viha ei tullut yksin. Sen perässä 
saapuivat Suru ja Katkeruus, ja uskollisen 
koiran tavoin jäivät Masennus ja Ahdis-
tus oveni ulkopuolelle valmiina minua 
lohdu�amaan heti, kun joku vain rao�i 
niille ovea.

Eräänä keskikesän yönä istuimme 
Surun kanssa iltaa. Katselimme taivaan-
rantaa ja tyhjensimme viinipulloa. Välil-
lämme oli jonkinlainen hiljainen yhteys, 
sanaton yhteisymmärrys, niin kuin vain 
on kahdella olennolla, jotka ovat aamu-
yön tunteina täydellisesti yhtä.

Suru laski lasinsa ja katsahti minuun. 
“On hienoa, e�ä sinulla on voimia taistel-
la, mu�a kuinka kauan luulet jaksavasi? 
Edessä on vielä monta talvea.” Katsoin 
syvälle noihin tummiin silmiin, ja koitin 
löytää niistä jonkinlaista vastausta. “Me 
olemme osa sinua,” hän jatkoi. “Et voi 
ajaa meitä pois, joten pääsisit paljon hel-
pommalla, kun vain hyväksyisit meidät.”

“Enhän minä voi luovu�aa,” vastasin 
hämmentyneenä. “Tiedät kyllä, mitä teen 
itselleni, jos alan kuunnella Masennuksen 
ju�uja.”

“En minä sitä tarkoita,” vastasi Suru 
salaperäisesti. “Sinun pitää hyväksyä 
meidät — ja päästää irti. Olemme täällä 
vain koska tarvitset meitä. Hyväksy mei-
dät, hyväksy itsesi, ja päästä irti.” Si�en 
hän nosti taas lasin huulilleen ja tuĳo�i 
alakuloisena taivaanrantaa.

Nousin ylös ja astelin makuuhuonee-

seeni. Avasin kaapit ja laatikot, ja kiskoin 
niistä ulos kaiken, minkä olin sinne pii-
loon sullonut. Annoin taas kerran kyynel-
ten tulla. Avasin ikkunat, keräsin la�ialle 
jääneet tavarat, vein roskat, vaihdoin 
pariston kelloon ja maksoin unohtuneet 
laskut. Tuuli pyöri�i pölyä aikansa kun-
nes kumpikin olimme lopussa. Vihdoin 
nukahdin, ja herätessäni talo oli tyhjä.

Katkeruu�a en ole sen koommin näh-
nyt. Moni uusi ja vanhakin tu�avuus on 
kulkenut sisään ovestani, mu�a vain yksi 
on jäänyt asumaan. Surua näen ohimen-
nen lähes päivi�äin, mu�a vain harvoin 
istumme enää iltaa.

Kun nyt kuljen rantakallioilla, seu-
rassani on Kaipuu, mu�a myös Rauha ja 
Varmuus. Ymmärrän, e�ä varmin tapa 
voi�aa on kieltäytyä taistelemasta, ja oloni 
on parempi kuin koskaan.

Eevis
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Surupupu 
on musta
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Ristikon 3/03 oikein ratkaisivat Jyri 
Ronkainen ja Johanna Tikanmäki. 
Ilmeisesti ratkaisusanat banaani-
funktio, munaintegraali sekä mansik-
kaerotus yli�ivät muiden loogisen 
pää�elykyvyn. Ruoka-aineet (val-
misruokaa lukuuno�ama�a) kun 
eivät koskaan ole olleet fyysikoiden 
vahvin puoli...

Ristikon 3/03 oikea ratkaisu:

Vuoden
viimeinen 
KVANTTI
•teema päätetään lähipäivinä ja siitä tiedote-
taan nyysseissä ja kiltiksen ovessa
  ***
•DL maanantaina 20.10. klo 12
•ilmestyy marraskuun alussa
•kuka tahansa saa kirjoi�aa
•lähetä tuotoksesi osoi�eeseen 
kvan�i@tky.hut.fi
•lisää toimintaohjeita Kvantin ne�isivuilla 
h�p://www.tky.hut.fi/~kvan�i/toimintaohjeet.shtml
•myös aiheen ulkopuolelta saa kirjoi�aa

Valmistuneet
Mäki, Tuula

Punkka, Antti
Rummukainen, Mika

Valkonen, Mika
Palovaara, Lasse
Albert, Rauli-Jan
Salmelainen, Pauli

Mäkinen, Jari
Bailey, Christopher

Jaakkola, Antti
Aurola, Artto

Hautakorpi, Markus
Lindberg, Jari

Sihto, Sanna-Liisa
Koskinen, Ville
Sulkava, Harri
Riistama, Jarno
Riski, Tuomas
Juva, Aarne

Flyktman, Jouni
Arvela, Elina

Säynätjoki, Pentti
Tillikainen, Laura

Marola, Niko
Laiho, Antti

Koivisto, Juha
Uljas, Heikki
Ojala, Juha

Voutilainen, Mikko

 K I N
 I SAAB  ATARI
 M Ä SUDAN  O P
 BANAANIFUNKTIO
 L T  TAAS  T S
KESÄ BOLS  AARI
      NOISE P T
    K  GALLIA R
 PAKAASI ALONSO
OOPIUMI  NEWTON 
 MUNAINTEGRAALI
 MAANTIE I   U
 I     L   AITO
 T KUJEET S R T
  AARON  MIKA T
 KIROUS RUSAKKO
 ARESTI ARAL A
 MANSIKKAEROTUS
 M  ILOITA TAHO
 EMOKATTI  TUET
 T  ASIA TAITAA



“Villit poikamiesvuoteni 
ovat ohi.” 
 Jyri R.

“En enää koskaan esitä 
kommentteja lähimmäisteni 
laulutaidosta.” 
 Milla K.

“Menetin osan kieltäni.”
 Klave O.

“Mombasaan!” 
 Ville B.

Tiedatko sina,

The Baggy Pantsers 

from Outer Space

kun 
et kat

so?

mita konsolisi tekee 

http://www.tky.hut.fi/~kvantti/baggy/


