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P-kirjoitus

Heipä	hei	sinulle,	lukija!
Haluaisin	 ihan	 aluksi	 huomauttaa,	

vaikka	 nokkelimmatpokkelimmat	 ovatkin	
sen	ehkä	jo	huomanneet,	että	tämä	lehti	ei	
ole	viime	vuodelta,	paitsi	jos	luet	tätä	syys-
tä	tai	toisesta	vielä	vuonna	2007.

Käsissäsi	on	paras	Kvantti	puoleentois-
ta	vuoteen.	Erilaisten	superlatiivien	lisäksi	
se	on	myös	ensimmäinen	oma	Kvantti	pe-
räti	kahdelle	vuosikurssille.	Sen	valmistu-
minen	on	ollut	melko	stokastinen	prosessi,	
josta	ei	ole	puuttunut	draamaa	eikä	epäto-
dennäköisiä	käänteitä.	Se	on	nähnyt	neljän	
päätoimittajan	 luomisvimman	 ja	 kokenut	
kolme	 kovin	 toisistaan	 poikkeavaa	 sisäl-
löllistä	teemaa.

Edellisen	Kvantin	ilmestyessä	maailmaa	
johti	edelleen	rautaisesta	otteestaan		ja	

päättymättömästä	 elämänvoimastaan	 tun-
nettu	paavi	Johannes	Paavali	II.	Paavin	elo	
oli	ihanaa,	mutta	hän	ei	silti	malttanut	edes	
odottaa,	kun	Iskältä	tuli	kutsu	kyläilemään.	
Kenties	juuri	tämän	iloisen	tapahtuman	in-
noittamana	seuraavasta	Kvantista	piti	tulla	
Paavi-Kvantti	(DL	18.4.2005).

Monenlaisista	 syistä	 syntyi	 monen-
laisia	 seurauksia,	 jotka	 taas	kontribuoivat	
monenlaisina	 uusina	 syinä	 ja	 aiheuttivat	
edelleen	 monenlaisia	 uusia	 seurauksia,	
kuten	kausaalisessa	maailmassa	on	tapana.	
Eräät	näistä	 seurauksista	olivat	 syynä	sii-
hen,	että	Kvantti	sai	uuden	päätoimittajan	
päätoimittajan	paikalle.

Jossain	 välissä	 saimme	 myös	 lauman	
uusia	fukseja.

Uusi	 päätoimittaja,	 joidenkin	 toisten	
ihmisten	kanssa	keskusteltuaan,	päät-

ti	että	paaviteema	ei	kykene	tyydyttämään	
kaikkien	kiltalaisen	uskonnollisia	tarpeita.	
Päätettiin,	että	uskonto	jätetään	Esselle	 ja	
Vartiotornille,	 ja	 että	 Kvantin	 tulisi	 opet-
taa	 fyysikoille	 tärkeitä	 asioita	 hevosista:	
uudesta	Kvantista	tulisi	Villivarsa-Kvantti	
(DL	18.9.2005).

Villivarsa	 eteni	 hyvää	 vauhtia.	 Juttuja	
kirjoiteltiin	ja	lehti	leikkaantui,	liimaantui	
ja	taittui.	Tässä	vaiheessa	vuosi	oli	tosin	jo	
ehtynyt	kääntyä	ehtoopuolelle.

Vuoden	lopulla	kilta	järjesti	vaalikoko-
uksen.	Vaalikokouksessa	taas	valittiin	uusi	

Antti Huhtala

päätoimittaja,	 ja	 muitakin	 hölmöjä,	 kuten	
on	 tapana	 ollut.	 Vaalikokouksen	 jälkeen	
tuli	Pikkujoulupukki	ja	sain	jonkun	kivan	
lahjan.

Pian	tämän	jälkeen	Jeesus	Kristus	syn-
tyi.

Vuosi	 2006	oli	 juuri	 pärähtänyt	 käyn-
tiin	ja	oli	hiivatin	kylmä.	Vaalikoko-

uksessa	 valittu	 uusi	 päätoimittaja	 hallitsi	
uutta	toimituskuntaa.

Tämän	ajan	tapahtumista	ei	ole	tarkkaa	
kuvausta	 historiankirjoissa,	 joten	 esitän	
asiat	niin	kuin	olen	ne	ymmärtänyt.

Ydinreaktorilla	mitattiin	eräänä	aamu-
na	 hälyttävän	 poikkeavia	 mittaustuloksia.	
Turvajärjestelmät	pettivät	ja	kuultiin	sarja	
räjähdyksiä.	Eugen	Kiihma	kutsuttiin	pai-
kalle.	Syy	 ja	 seuraus	vaihtoivat	 järjestys-
tään,	ja	päätoimittaja	erosi.

Hieman	 myöhemmin	 Jeesus	 Kristus	
kuoli	syntiemme	tähden.

Uusia	 fukseja	 tuli	 taas	 uusi	 lauma	 ja	
Kvantti	edistyi	 jälleen	uuden	päätoi-

mittajan	 johdolla	 kaikessa	 hiljaisuudessa.	
Koska	Villivarsa-Kvanttiin	ei	kukaan	kir-
joittanut	yhtäkään	hevosiin	liittyvää	juttua,	
päätimme	 keskenämme	 vaihtaa	 jälleen	
teemaa.

Nyt	lehti	on	tarpeeksi	valmis	julkaista-
vaksi.	Jo	oli	aikakin	-Kvantti	on	materian	
voitto	mielestä.
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Tapahtumakalenteri
ajalle 31.10. – 30.11.

KE 8.11.

Fuksiexcu, Olkiluoto & jatkopaikka

PE 10.11. klo 18

Nakkikekkerit, JMT3:n kattosauna

Vaalikokous	lähestyy	hurjaa	vauhtia	ja	kilta	kaipaa	uutta	
rautaisaa	verta	vuodelle	2007.	Tule	siis	tutustumaan	sii-
hen,	kuinka	kilta	toimii	ja	millaisia	virkoja	sillä	on	tarjota	
juuri	sinulle	ensi	vuodeksi.

Ainoat	 nakit	 joita	 täällä	 jaetaan	 ovat	 sisiksen	 tarjo-
amat	syötävät	sellaiset	joten	ei	tarvitse	pelätä	sitoutuvan-
sa	mihinkään	vaan	saapua	rohkeasti	paikalle	kuulemaan	
millä	 tavoin	voisit	 itse	osallistua	killan	 toimintaan	ensi	
vuonna.

TI 14.11.

Inttibileet avec KIK

KE 22.11.

Vaalikokous, F1
Pikkujoulut, X & Rantsu

TO 30.11.

Naisten sauna, Gorsu & kattosauna
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Puhinaa
Juuso Ilomäki

Syksy	 on	 jo	 pitkällä	 ja	 vuosi	 alkaa	 lä-
hestyä	 loppuaan.	 Minun	 dl:ni	 tämän	

jutun	kirjoittamiseen	puolestaan	meni	ohi	
jo	 aikaa	 sitten	 ja	 päätoimittaja	 Huhtala	
epätoivoissaan	 jo	 esittikin	 toivomuksen:	
“Kirjoita	vaikka	jotain	humalassa.”	Ajatte-
lin	että	ehkä	on	kuitenkin	parasta	tällä	ker-
taa	jättää	ystäväiseni	Jack	D.	kirjahyllyyn	
pölyttymään.	Onhan	 tämä	sentään	ensim-
mäinen	kerta	kun	pääsen	 tätä	palstaa	kir-
joittamaan	 ja	niinhän	ne	 sanovat	 että	 eka	
kerta	on	hyvä	kokea	selvin	päin.

Kuten	 johdannossa	 tulikin	asiaa	sivut-
tua.	Kvantti	on	siis	vihdoin	jaloillaan	

ja	siitä	suuri	kiitos	tuoreelle	päätoimittajal-
le	sekä	muulle	toimitukselle.	Toinen	“ikui-
suusprojekti”	 eli	 laulukirja	 Fiisujen	 uusi	
painos	on	niinikään	vihdoin	saatu	uunista	
ulos.	 Aivan	 kaikki	 siis	 ei	 ainakaan	 ihan	
mönkään	ole	vuoden	aikana	mennyt.

Syksyllä	 raatia	 ovat	 työllistäneet	 mm.	
kolmet	suurehkot	sitsit.	Teekkarikulttuuri-
sitseillä	fuksit	pääsivät	ensimmäistä	kertaa	
näkemään	mitkä	sitsit	ovat	ja	vanhemmat-
kin	 tieteenharjoittajat	 osallistuivat	 TK-
sitseille	 suurella	 innolla	 ja	 riemumielellä.	
Seuraavaksi	vuorossa	oli	Fysikalenin	nak-
su	 ja	 kolmantena	 muttei	 suinkaan	 vähäi-
simpänä	 perinteikkäät	 vanhempainsitsit.	
Mahtoiko	 peräti	 käydä	 niin,	 että	 kolmet	
suuret	 sitsit	 olivat	 liikaakin	 näin	 lyhyelle	
aikavälille	 kun	 vanhempainsitsien	 suosio	
koki	 edellisvuosiin	 verrattuna	 melko	 tun-
tuvankin	kolauksen.

Vielä	 on	 kuitenkin	 syksyä	 jäljellä	 ja	
haluan	 nostaa	 erityisesti	 tapetille	 päivän-
määrän	 22.11.	 Tuolloin	 on	 siis	 vaaliko-
kous	 jossa	 toivottavasti	 nähdään	 sankoin	
joukoin	 innokkaita	 kiltalaisia	 hakemassa	

”Päihtyneille tarjoilu ja sammuvat asiakkaat ovat jatkoaika-ravintoloiden suurimmat ongel-
mat, kertoo tuore selvitys.”

–	HS	tuoreet	21.11.	Kvantin	toimitus	haluaa	onnitella	tutkimuksen	tekijöitä	tarkoista	hok-
sottimista

”Natsien kultaa kateissa”

–	Tieteen	kuvalehti	2/2006	on	mahdollisesti	päässyt	Urinous	Teakin	jäljille

”Viruksesta tuli tempun avulla transistori, joka kytkee virtaa päältä ja pois hyvin nopeasti. -- Koko ilmiö [transistorin	kytkeminen] vie 
vain sata millisekuntia.”

–	Helsingin	Sanomien	tiede	&	luonto	(24.10.)	esittää	oman	käsityksensä	hyvin	nopeasta	ilmiöstä

”Murhan yrityksestä epäillyn 22-vuotiaan naisen kiinniotto ei johda syytteisiin poliisimiehiä vastaan.”

–	Iltalehti	uutisoi	26.10.	järkyttävästä	oikeusmurhasta

ensi	 vuodeksi	 raatiin	 ja	 toimareiksi.	 Ai-
nakin	itse	olen	saanut	kahden	raativuoteni	
aikana	 suorastaan	 valtavan	 määrän	 koke-
musta,	elämyksiä	ja	kokemuksia.	Sellaisia	
asioita	 joita	 ei	 ikinä	voi	millään	kurssilla	
oppia.	Lisäksi	uusia	kavereita	on	kertynyt	
niin	oman	kuin	muidenkin	kiltojen	parista	
kuin delfiinejä tonnikalaverkkoihin. Raa-
tiin	lähteminen	on	valinta	jota	en	varmasti	
tule	ikinä	katumaan.

Lopuksi	toivotan	kaikille	antoisaa	syk-
syä!	Minä	lähden	sinne	kirjahyllylle.
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Mielipide

Espoo	 on	 muuten	 ihan	 vitun	 maaseutu.	
Käykääpä	 ajamassa	 se	 tie	 sieltä	 Veikko-
lasta	 Kehä	 kolmoselle.	 Vittu.	 Siis	 niin	
maaseutua,	et	voi	jufenauta!	Hirvet	hyppii	
tielle,	niin	että	hyvä	ettet	hengestäs	pääse.	
Vittu	 kolme	 hirveä	 sillä	 kämäsellä	 tien-
pätkällä.	 Et	 siis	 sinällään	 Espoo	 on	 ihan	
naurettava,	 mut	 se	 pitää	 itseänsä	 yhtenä	
Suomen	 suurimmista	 kaupungeista,	 mut	
mitä	se	oikeasti	on:	se	on	Helsingin	lähiö.	
Yhdelläkään,	 tai	 no	Tapiolalla	on	 jonkin-
lainen	vetovoima	ja	myös	Isolla	Omenal-
la	on	jonkinmoinen	vetovoima	ja	siinä	on	
semmosta	 kauppakeskittymää.	 Mut	 min-
kälainen	kaupungin	keskusta	voi	olla	joku	
vitun	yks	kauppakeskus.	Eihän	se	voi	olla	
kauhean	 terve	 ratkaisu,	 sehän	on	pelkkää	
omakotitaloo.	Ei	siellä	oo	mitään	keskus-
taa,	että	jos	Espoon	keskusta	ajattelee,	niin	
se	on	tuolla	ihan	jossain	metsässä.	Siel	on	
ostoskeskus,	ostoskeskuksessa	baari	ja	sen	
ympärillä	 on	 pari	 kerrostaloa	 ja	 sen	 jäl-
keen	 alkaa	 maaseutu.	 Sitten	 siellä	 menee	
moottoritie,	 josta	 pääsee	 Helsinkiin.	 Jos	
Espoolainen	haluaa	tehdä	jotain	hankinto-
ja,	käydä	kaupassa	-	mitä	se	tekee?	Se	ot-
taa	dösän,	ajaa	Helsingin	keskustaan,	käy	
kaupoilla,	tulee	takaisin	kotiin.	Ihan	samaa	
kouluu	ku	tuusulainen	-	ja	Tuusulahan	on	

Espoo – metropoli Helsingin kupeessa?

selkeesti	maaseutukunta,	eiks	oo	selkeetä.	
Samoten	kuin	Sipoo.	Mutta	Sipoo,	mä	ym-
märrän	sen,	kun	ollaan	alaruotsalaisii,	eikä	
haluta	 suomalaisii,	 niin	 ollaan	 Sipoota.	
Sitten	 ollaan	 kaikessa	 vastassa	 –	 ei	 niiku	
mikään	 kelpaa.	 Voi	 helkkari.	 Ja	 sit	 kum-
minkin	 nautitaan	 pääkaupunkiseudun	 lä-
heisyydessä	olosta,	kasvuedusta,	ryvetään	

rahassa	ja	toitotetaan	ettei	haluta	olla	mis-
sään	tekemissä	ton	kaupungin	kanssa.

ruoska

Kappa	on	sinällään	kiva.	Kelaa	nyt,	meet	
torille,	 otat	 niiku	 kaks	 kappaa	 perunoita	
–	sulla	ei	oo	vitunkaan	hajua	paljonko	pe-
runoita.	Sit	sä	meet	kauppaan	ja	otat	kaks	
kiloo	 Pirkka-perunoita,	 sä	 tiedät	 tasan	
tarkkaan	et	sul	on	kaks	kiloa	perunoita.	Ku	
meet	torille	ja	otat	kaks	kappaa	perunoita,	
sullei	oo	vitunkaan	hajua	mitä	sä	saat.	

raw	arnold

Insinöörin 
torimietteitä
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Mikä	siinä	on,	kun	henkilön	selkäpuolella	
olevien	 esineiden	 sanotaan	 olevan	 henki-
lön	selän	takana?	Selästä	katsottunahan	ne	
vaikuttavat	 olevan	 edessäpäin.	 No,	 tässä-
hän	 arkikielenkäyttö	 on	 selkeässä	 ristirii-
dassa	 maalaisjärjen	 kanssa!	 Olen	 ainakin	
itse	pitänyt	omaa	selkääni	hyvin	suunnis-
tettuna	 pintana.	 Jos	 esineiden	 todellakin	
uskotaan	 olevan	 selän	 takana,	 niin	 tulisi	
silloin	selän	ulkonormaalin	osoittaa	niistä	
poispäin	–	siis	ihmisen	sisään.	Tässä	ei	ole	
mitään	järkeä!	Ainoa	selitys	on,	että	ihmi-
sen	pinta	ei	ole	hyvin	suunnistettu.

Tämä	 ei	 silti	 ole	 niin	 kaukaa	 haettua	
kuin	 miltä	 kuulostaa:	 onhan	 muitakin	 ar-
kipäiväisiä	 esineitä	 joilla	 on	 samanlainen	
ominaisuus.	Sopivin	näistä	on	varmastikin	
Kleinin	pullo,	joka	muodostuu	vain	yhdes-
tä	 itsensä	 läpäisevästä	pinnasta.	 Ihmiseen	
sovellettunahan	 tämä	 tarkoittaa	 sitä,	 että	
selän	 ulkonormaalin	 voi	 suunnistaa	 tilan-
teesta	riippuen.	Jos	otetaan	rintamapuolen	
ulkonormaali	ja	kuljetetaan	sitä	pintaa	pit-
kin	selkäpuolelle,	pitäen	vektori	koko	ajan	
pintaa	 vasten	 kohtisuorassa	 saadaan	 ha-
luttu	 sisänormaali.	Tällaiselle	 kappaleelle	
sanonta	“selän	takana”	on	siis	matemaatti-

sesti	perusteltavissa.
Ne,	 jotka	 eivät	 usko	 ihmisen	 olevan	

Kleinin	pullo,	voivat	 todentaa	 tämän	hel-
posti.	Tämä	 suoritetaan	 esimerkiksi	 jaka-
malla	 koehenkilö	 pituussuunnassa	 kahtia.	
Tällöin	 syntyy	 kaksi	 Möbius-nauhaa,	 ku-
ten	odottaa	saattoi.	(Joskin	Gardner	osoitti	
vuonna	1984,	että	halkaisu	voidaan	tehdä	
myös	niin,	että	 syntyy	vain	yksi	Möbius-

Ulkokiltalaisen 
näkemys kvantin 
teknisestä, 
taiteellisesta 
ja tieteellisestä 
panoksesta 
Otaniemen 
kiltalehtiperheen 
hyväksi
Kvantti	on	 ihan	perusopiskelijalehti,	mitä	
nyt	painettu	hieman	paremmalle	paperille	
ja	 onhan	 siinä	 hyviäkin	 sisäpiirin	 juttuja.	
En	tuomitse	lukijoita,	vaan	itse	en	vaivau-
tuisi.	Ei	se	ketään	homoksi	tee.

enok

Sisä- vai 
ulkopuolella?

nauha.	Tämä	on	kuitenkin	vaikeasti	konst-
ruoitavissa	veitsellä).

Toivoisin	 nyt,	 että	 ihmiset	 vastaisuu-
dessa	 hieman	 kiinnittäisivät	 huomiota	
käyttämiinsä	ilmaisuihin.

M.	M.	Naakka
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Miten kilta makaa

Puheenjohtaja	Juuso	Ilomäki	näyttää	kotimaan	puolipitkällä	mi-
ten	nukkuminen	kuuluu	suorittaa.

Jäsenanomuskokous
12.10.2006

Vuoden	 2006	 jäsenanomuskokous	 alkoi	 12.10.	 klo	
16.19.	tuttuun	tapaan	Fykkösessä.

Jäsenanomusten	esittäjien	lisäksi	estradille	pääsivät	
FK60-toimikunnan	 pääsihteeri	 Mauno	 Taajamaa,	
joka	esitteli	juhlavuoden	projekteja	ja	JuhlaKvantin	
päätoimittaja	 Ossi	 Koivistoinen,	 joka	 (yllätys	 yllä-
tys)	jutteli	JuhlaKvantista.

Kokouksessa	kiltaan	hyväksyttiin	39	uutta	jäsentä.

Raadin kokousreferaatit

Raadin kokous 7.9.
Hirvinen	jatkaa	hardisoperaattorina,	mutta	korjauk-
sissa	yms	saattaa	kestää,	koska	Patrik	ei	ehdi	kovin	
usein	Niemeen.

Laskaripajaa	fukseille	työn	alla

Raatipaidat	 taas	metassa,	nyt	 lisäksi	myös	suunnit-
teilla	aktiivikiltalaisille	tunnustuksena	jaettava	haa-
larimerkki/pokaali/hirrenpätkä/joku	muu.

Raadin kokous 11.9.
“Syksy	yllätti	raadin	kuin	ensilumi	autoilijat.”

Koulu	alkoi	taas.	\o/	eikun...

Fuksit	lisätty	fk-tieto-sähköpostilistalle.

Laskaripiiriä	 vetämään	 on	 ilmottautunut	 edelleen	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vasta	yksi	ihminen.

Fuksispostilista	tehty.

Fuksit	semiaktiivisia	toistaiseksi.

Suomen	kielen	opiskelijoiden	osanotto	teekkarikult-
tuurisitseille	 saattaa	 jäädä	 varsin	 vähäiseksi	 koska	
heillä	on	joku	muu	tapahtuma	samaan	aikaan.

Opintoneuvolassa	on	vanhaa	matskua	josta	osa	ha-
lutaan	talteen.	Osa	raadista	käy	materiaalin	läpi	lä-
hitulevaisuudessa.

Raadin kokous 20.9.
ON	oli,	 jatkossa	 tarkoitus	kirjoittaa	ON:n	kokouk-
sista	referaatteja.

JMT11:n	varasto	täynnä	tyhjiä	koreja.

TKY:n	hallitus	alkaa	mahdollisesti	pitää	blogia,	jota	
lukijat	voivat	kommentoida	ja	opintorahan	korotta-
misen	puolesta	on	tulossa	mielenosoitus.

Ilmohärpäkkeiden	tilannetta	kartoitetaan	ja	yritetään	
saada	aikaiseksi	johonkin	härpäkkeeseen	käyttöliit-
tymä	 jotta	 aina	 ei	 tarvitsisi	 tehdä	 uutta	 härpäkettä	
jokaista	tapahtumaa	varten.

Liput	fuksien	juhlasitseille	myytiin	loppuun	ensim-
mäisen	lipunmyyntipäivänä	nopeasti.	Fyysikkoedus-
tus	sitseillä	tulee	olemaan	mittava.

Lukkarien	 “kiltispäivystys”,	 eli	 lukkari(t)	 on/ovat	
kiltiksellä	 ennalta	 ilmoittamaansa	 aikaan	 laulatta-
massa	ihmisiä,	etenkin	fukseja,	jotta	tämän	vuoden	
laulukokeessa	 ei	 nähtäisi	 yhtä	 surkeita	 suorituksia	
kuin	viime	vuoden	kokeessa.

Raati	menee	11.10.	kahville	tikin	hallituksen	luo.

Raadin kokous 26.9.
Fiisujen	hinnaksi	päätettiin	6e.

Kvantti	on	tulossa!

Raadin kokous 2.10.
Kiitokset	Maltain	ritarikunnalle	hienoista	tk-sitseis-
tä

Kvantista	 puuttuu	 enää	 puhiksen	 palsta	 +	 jotain	
pientä

Raadin kokous 18.10.
Kunniarupu	Kim	Jong	Il	kutsutaan	Fuusio	60:een

Päätettiin,	 että	 henkilö,	 joka	 laattaa	 killan	 tapahtu-
massa	 ja	 on	 niin	 kännissä	 ettei	 pysty	 itse	 jälkiään	
siivoamaan,	 joutuu	 maksamaan	 20e	 sakkomaksun.	
Laattamaksun	 tarkoituksena	 ei	 ole	 kartuttaa	 killan	
kassaa,	 vaan	 ennaltaehkäistä	 ei-toivottua	 käytöstä.	
Osa	laattamaksusta	annetaan	oksun	siivoamaan	jou-
tuneelle	 henkilölle	 korvaukseksi	 epämiellyttävästä	
hommasta.

Todettiin,	että	kiltis	on	 törkyinen	ja	se	olisi	korkea	
aika	siivota.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tämä	 kirjoitus	 on	 tarkoitettu	 oppaaksi	
kaikille	niille,	jotka	ovat	joskus	olleet,	

aikovat	olla	tai	tulevat	vain	perinteen	vuok-
si	 olemaan	 kanssakäymisessä	 Teknillisen	
Korkeakoulun	kanssa.	Kanssakäyminen	ei	
tässä	yhteydessä	kuitenkaan	ole	ollenkaan	
yksiselitteistä,	sillä	vanha	sanonta	”miehet	
ovat	 Marsista,	 Teknilliset	 Korkeakoulut	
Espoosta”	 on	 edelleen	 hyvin	 kuvaava	 ja	
paikkansa	 pitävä.	Aion	 tässä	 kertoa	 puo-
lueettomasti	kokemuksia	kanssakäymises-
tä	 Teknillisen	 Korkeakoulun,	 tuon	 meitä	
miehiä	 ikuisesti	 askarruttavan	 mysteerin	
kanssa.	

Jokainen	 opiskelunsa	 aloittava	 fuksi	
on	varmasti	 joskus	haaveillut	omasta	 tut-
kinnosta,	 jostakin,	 joka	 olisi	 aina	 kotona	
odottamassa,	kun	 töissä	on	ollut	 rankkaa,	
tai	kun	tuntuu,	ettei	kukaan	ymmärrä	mistä	
puhut.	Jotakin,	johon	vedota	kun	seuraavaa	
ylennystä	aletaan	puuhaamaan	työpaikalla.	
Tämä	on	täysin	normaalia	ja	tavoiteltavaa,	
mutta	sen	saavuttaminen	onkin	sitten	jo	ai-
van	eri	juttu.

Ensin	tahtoisin	hieman	kertoa	kursseil-
le	ilmoittautumisesta	uusille	opiskelijoille:	
vaikka	 joku	 kurssi	 näyttäisi	 ensi	 alkuun	
mielenkiintoiselta,	niin	ei	ihan	heti	kanna-
ta	rynnätä	ilmoittautumaan	kurssille,	vaan	
kannattaa	ensin	tutustua	kurssin	sisältöön,	
ja	vaikka	jossain	välissä	käydä	kurssin	ko-
tisivuillakin	tutustumassa	kurssin	vanhem-
piin	versioihin.	Sitten	kun	on	tehty	lähem-
pää	tuttavuutta	kurssin	kanssa,	voidaan	jo	
harkita	 ilmoittautumista.	Kurssille	 ilmoit-
tautuminen	on	kuitenkin	sitoumus	niin	tek-

nillisen	korkeakoulun	puolelta,	kuin	myös	
ilmoittautujan	 kannalta.	 Ja	 pitää	 myös	
suvaita	 erilaisten	 kurssien	 ottajia,	 koska	
kurssivalinta	 on	 täysin	 henkilökohtainen	
asia.	Vaikka	se	sairaalta	näyttääkin,	niin	ei	
ole	mitään	pahaa	lukea	C-matematiikkaa	ja	
japanin	kieltä	samassa	periodissa,	kunhan	
vain	siitä	ei	ole	teknilliselle	korkeakoulul-
le	tai	opiskelijalle	mitään	haittaa	ja	asia	on	
molemminpuolisesti	hyväksytty.	

Tämä	voi	nyt	kuulostaa	hämmentäväl-
tä,	 mutta	 kun	 kuitenkin	 muistaa	 riskit	 ja	
pitää	Herran	mielessä,	niin	kyllä	 se	kurs-
seille	ilmoittautuminen	on	parhaillaan	pa-
rasta	 ajanvietettä,	 mitä	 yksi	 vastuullinen	
aikuinen	 ja	yksi	Teknillinen	Korkeakoulu	
voivat	yön	myöhäisillä	tunneilla	tehdä.	Ja	
jos	todella	tietää,	mitä	tekee,	ei	välttämättä	
tarvitse	olla	selvänäkään,	jolloin	ylimääräi-
nen	jännitys	miehen	ja	Teknillisen	Korkea-
koulun	 kurssitarjottimen	 välillä	 pienenee	
(vaikka	jotkut	sanovatkin	ilmoittautuvansa	
kursseille	juuri	tämän	jännityksen	tähden).	
Sanottakoon	 kuitenkin,	 että	 ensimmäistä	
kertaa	 ei	 kannata	 pilata	 liialla	 alkoholil-
la,	 sillä	 ensimmäisen	 ilmoittautumisen,	
useimmiten	 helpohkolle	 ja	 aloittelijoita-

kin	 ymmärtävälle	 tietokone	 työvälineenä	
-kurssille	olisi	hyvä	olla	ikimuistoinen	het-
ki	jokaisen	miehen	elämässä.

Kuitenkin,	 varsinkin	 vanhollisista	 pii-
reistä	minulle	tullaan	usein	sanomaan,	että	
sietäisin	 hävetä,	 kehdatessani	 julkituoda	
Teknillisen	 Korkeakoulun	 kursseille	 il-
moittautumisen.	Tosiasiahan	nyt	kuitenkin	
on	 se,	 että	 näistä	 asioista	 saa	 ja	 pitääkin	
puhua.	 Oletetaan	 heti,	 että	 kun	 kursseille	
ilmoittautuminen	 on	 tehty	 helpoksi	 niin	
kenelläkään	 ei	 ole	 valmiutta	 sitoutua	 il-
moittautumilleen	 kursseille.	 Esimerkiksi	
katolisen	kirkon	kantahan	on	pitkään	ollut,	
ettei	 miehen	 ilmoittautumisen	 tulisi	 olla	
helppoa,	koska	tällöin	kursseille	ilmoittau-
duttaisiin	pelkästään	huvittelumielessä.	Ja	

Pojan ja Teknillisen Korkeakoulun 
välisestä ystävyydestä

“menkää WWWTopiin 
ilmoittautumaan 
ja täyttäkää maa 

tutkinnoilla.”
-Paavi

Ensimmäistä kertaa 
ei kannata pilata 
liialla alkoholilla, 

sillä ensimmäisen 
ilmoittautumisen olisi hyvä 

olla ikimuistoinen hetki 
jokaisen miehen elämässä.
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Paavikin	on	sanonut,	että	“menkää	WWW-
Topiin	 ilmoittautumaan	 ja	 täyttäkää	 maa	
tutkinnoilla.”,	mikä	hyvin	kuvastaa	kirkon	
kantaa	siitä,	että	kursseille	 ilmoittautumi-
sen	 tähden	 on	 todella	 nähtävä	 vaivaa	 ja	
kärsittävä.

Kuitenkaan	kirkko	ei	ole	täysin	perättä	
varuillaan.	Vaikka	 kurssien	 suorittaminen	
onkin	 helposti	 mukavaa	 puuhaa,	 kunhan	
molemminpuolista	 iloa	 ei	 pilata	 liialla	
suorituskeskeisyydellä,	on	aina	vaarana	ei-
toivottujen	 tutkintojen	 syntyminen.	 Onko	
opiskelija	 valmis	 pitämään	 tämän	 harkit-
semattomasti	suoritetun	tutkintonsa?	Kyllä	
se	 vastuu	 aina	 mielellään	 siirretään	 sinne	
Teknillisen	 Korkeakoulun	 puolelle	 ja	 sa-
notaan,	että	tuolta	minä	valmistuin,	mutta	
eipä	kiinnosta	oman	alan	hommat	ei.	On-
neksi	kurssien	keskeytys	on	kuitenkin	ny-
kylainsäädännöllä	 mahdollista,	 mutta	 tätä	
vaihtoehtoa	 kannattaa	 harkita	 tarkkaan	 ja	
ajatella	 myös	 Teknillisen	 Korkeakoulun	
tunteita.

Valitettavasti	 tutkinnon	suorittamiseen	
liittyvät	 kiemurat	 eivät	 vielä	 lopu	 tähän.	
Vaikka	onkin	kehitytty	pitkälle	niistä	päi-
vistä,	kun	vanhemmat	tekivät	kurssivalin-
nat	 lasten	puolesta,	 on	 edelleen	olemassa	
lieveilmiöitä	 kuten	 joidenkin	 Teknillisten	
Korkeakoulun	kurssien	 tarjoaminen	mak-
susta.	 Joku	 voisi	 sanoa,	 että	 elintasokuo-
pan	 johdosta	Teknilliset	Korkeakoulut	 on	
pakotettu	tähän	tilanteeseen,	mutta	minus-
ta	on	koko	laitosta	halventavaa,	että	kurssi-
tarjotin	läväytetään	tiedonhimokkaan	mie-
hen	eteen	ja	tämä	vain	valitsee	ne	kurssit,	
jotka	sillä	hetkellä	sattuvat	kiinnostamaan.	
Eikä	sillä	 taksalla	voi	mikään	Teknillinen	
Korkeakoulu	suorittaa	edes	perustason	lai-
tehankintoja.	Kyllä	sen	on	niin	oltava,	että		
jos	mies	ei	maksamatta	saa	kurssejaan,	niin	
sitten	hänen	sietää	kyllä	tyytyä	Teknillisen	
Korkeakoulun	kurssiesitteisiin	 ja	Nelosen	
Discovery-dokumentteihin!

Erikseen	 ovat	 tietenkin	 sitten	 taas	 ne	
miehet,	jotka	pitkään	kurssivalintansa	jäl-
keen	aina	silloin	tällöin	tapaa	yöelämässä	
haikailemasta	 toisten	 tutkintorakenteiden	
perään.	Moni	on	kuullut	sanat	“siinäkin	tut-
kinnossa	oli	liitettynä	niin	laajat	kandidaa-
tinseminaarit,	että	olin	ihan	valmis	vaihta-
maan	pääainettani	sillä	sekunnilla.”	Tämä	
on	 tietenkin	vain	median	antamaa	harhaa	
opinnoista,	sillä	kandidaatinseminaarithan	
ovat	vain	pieni	osa	pääainemoduulia,	eivät	
itse	tarkoitus	ja	täten	täysin	riittämätön	syy	
tutkinto-ohjelman	muuttamiseen.	

Jos	olet	 aikeissa	 suorittaa	kurssivalin-
taa	 tulevaisuudessa,	 toivon	 hartaasti,	 että	

pohdit	lukemaasi	huolella	ja	antaumuksel-
la,	sillä	en	todellakaan	halunnut	säikytellä	
tai	antaa	aiheesta	 liian	synkkää	kuvaa	 lu-
kijalle.	 Oikein	 harrastettuna	 kurssivalinta	
voi	 olla	 ja	 todellakin	 joidenkin	 ihmisten	
mielestä	on	parasta,	mitä	Teknillisen	Kor-
keakoulun	kanssa	on	mahdollista	tehdä,	jo-
ten	 toivotan	 antoisaa	 kurssivalintaelämää	

Sinulle	 ja	 Teknilliselle	 Korkeakoulullesi	
vielä	moneksi	vuodeksi	eteenpäin!

Kirjoittaja	on	toisen	vuoden	fuksi.
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Lyhyitä tarinoita

Purppuranpunainen

Oletteko	koskaan	ihmetelleet	banaane-
ja,	 jotka	 roikkuvat?	 Niiden	 sisäinen	

elinvoima	jaksaa	hämmästyttää	uudestaan	
ja	uudestaan,	eikä	aikojakaan	kestävä	roik-
kuminen	saa	niiden	pieniä	pilkkuja	unoh-
tamaan.	 Voi	 ollapa	 banaani,	 keltainen	 ja	
kaunis,	nuori	ja	vallaton.	Sellainen	pyyteet-
tömyyden	ruumiillistuma	saa	kadehdintani	
osakseen.	Mutta	edesmennyt	Pyhä	Isä	Jo-
hannes	 Paavali	 II	 ei	 banaaniksi	 halunnut.	
Hänen	valintansa	oli	kieltäytyä	maallisis-
ta	 nautinnoista	 kuten	 respiraattoreista	 ja	
kardiostimulaattoreista.	 Taivaisen	 kuoron	
hän	 valitsi,	 kuten	 meistä	 ehkä	 jokainen	
aikanaan.	 Mutta	 onko	 taivas	 purppuran-
punainen?	 Toki	 helvetin	 leiskuvat	 lieskat	
korkealle	yltävät,	mutta	aivanko	omaa	si-
nitaivastamme	 punoittamaan?	 Profeetta	
Turbaanuksen	 sanoin:	 ”Minä	 olen	 sinä	 ja	
sinä	olet	joku	muu”.	Jokainen	meistä	mää-
rittelee	 itsensä	 ja	 sitä	 kautta	 toimii	 oman	
ihmiskohtalonsa	arkkitehtina.	Ja	arkkiteh-
dit	ovat	kaikki	homon	kaltaisia.	Tämän	voi	
havaita	empiirisesti	vaikkapa	TKK:lla	ark-
kitehtien	järjestämissä	juhlamissa.

Lapset	 ovat	 julmia,	 mutta	 saako	 kau-
lahuivia	kantaa	muusta	 syystä	kuin	kurk-
kuaan	 lämmittääkseen	 ja	 onko	 tällöin	

massaa	mukaellen	edustettava	yhden	kie-
taisun	 tyyliä	 vaikk’ei	 sydän	 siinä	 olisi-
kaan	 mukana?	 Minä	 sanon,	 että	 ei	 saa	 ja	
niin	 sanoo	 Raamattukin.	 ”Jo	 Juudaan	 ai-
kaan...”,	no	enpäs	teitä	piinaa	vaan	kerron	
vitsin!	Mutta	saatte	ponnistella	sen	eteen:	
[AA	24	1997	pp.	15].

Olo	 on	 kuin	 öljytyllä	 banaanilla,	 joka	
lukuisista	 kiinniottoyrityksistä	 huolimatta	
aina	lipsahtaa	pois	käsistä.

Tuuba on muutakin 
kuin soitin
Harva	 tietää	 laamoista,	 muutakin	 kuin	
mitä	sanakirjoissa	seisoo.	Tukijalkana	tie-
teelliselle	 kehitykselle	 sanakirjat	 seisovat	
lajimme	suurimpien	saavutusten	taltioimi-
sen	välikappaleena,	kuten	laamatkin.	Brit-
tiläinen	 kirjailija	 Terry	 Pratchett	 kirjoitti	
kameleista	ja	niiden	havaitsemaamme	suu-
remmista	 henkisistä	 voimavaroista.	 Prat-
chett	 oli	 myös	 sairaalloisen	 kiinnostunut	
siilien	 ylivertaisuudesta	 muihin	 eläimiin	
nähden,	 johtuen	erikoislaatuisista	ominai-
suuksistaan.	 Luonnonvalinta	 on	 vekkuli,	
ihmiseenkin	 se	 edelleen	 vaikuttaa.	 Ky-
vykkäimmät	 yksilöt	 valitaan	 korkeisiin	
asemiin,	joista	he	sitten	poistuvat	menetet-

tyään	kilpailuetunsa	(kuten	pidemmät	puu-
jalkansakin).	Näin	kävi	myös	paaville.

Oman	 henkilökohtaisen	 tietämyksen	
määrän	 kehittämisestä	 on	 tullut	 yksi	 jo-
kaisen	 kansalaisen	 perusvelvollisuuksia.	
”Tyhmä	 saa	 olla,	 mutta	 silloin	 pitää	 olla	
hiljaa”	 sanotaan	 monesti.	 Ja	 mitä	 useam-
min	 sen	 sanoo	 sitä	 paremmin	 se	 kansaan	
puree,	kuin	kuuma	peitsi	margariiniin.	Te-
levisiossakin	 näytetään	 mainoksia,	 jossa	
voinokareet	 tanssivat	 leivällä,	 ikäänkuin	
irvokkaasti	 juhlien	 korkeiden	 kolesteroli-
arvojen	 mukanaan	 tuomaa	 kuolemaa	 ku-
luttajalleen.	Paavikin	kuoli.

Utuisessa	yössä	käy	kiurun	laulu	kuin	
etydi	 ennen	 myrskyä.	 Tytär	 ei	 näe	 äitin-
sä	 erheitä	 ja	 toistaa	 ne	 päätyen	 alttarille	
kuusitoistakesäisenä,	 vain	 havaitakseen	
odottavansa	siellä	yksin	sulhoaan,	joka	on	
jäänyt	 Narkissoksen	 tavoin	 katselemaan	
kuvajaistaan	vedenpinnasta.	Syksyn	lehdet	
varisevat,	 mutta	 loppua	 elämän	 mielettö-
myydelle	 ei	 näy.	 Joskus	 on	 vaikeaa	 olla	
yksin.

Loppunousu
Miksikö	 aloitin	 näin	 uhmakkaasti?	 Us-
kallan	 nimetä	 tarinan	 yllä	 olevalla	 taval-
la,	 koska	 sydämessäni	 ei	 ole	 epäilyksen	
häivääkään,	 etteikö	 seuraavaksi	 tuleva	
räjäyttäisi	 tajuntaasi,	 hyvä	 lukija.	 Minä	

Sisko H. Leijonalaakso
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olen	 Jumala.	 Jokainen	 meistä	 on.	 Kunpa	
uskaltaisimme	 itse	 kukin	 päivittäin	 antaa	
itsellemme	 ansaitsemamme	 arvon	 oman	
elämämme	 hallitsijoina,	 kenties	 osaisim-
me	antaa	ymmärrystä	myös	rakkaille,	tasa-
veroisille		ihmiskohtaloille	ympärillämme.	
Hiljaittain	 poisnukkunut	 paavi	 Johannes	
Paavali	 II	 (alkujaan	Karol	 Jozef	Wojtyla)	
oli	ihmisten	hallitsija.	Ihmisten	hallitsemi-
nen	 on	 konstikasta	 puuhaa	 hyvänkin	 pai-
menkoiran	 kanssa.	 Koiraa	 voi	 kouluttaa,	
mutta	voiko	itseään?	Kyllä	voi.

Kuu	kiurusta	kesään,	puoli	kuuta	peip-
posesta.	 Kesä	 lähestyy.	 Tuskin	 kukaan	
panee	pahakseen	 ilmojen	asteittaista	 läm-
piämistä,	 paitsi	 ehkä	 punatulkut,	 joita	 on	
vaikea	 havaita	 kesäsaikaan.	 Nähdessäni	
niiden	 liitelevän	 auramuodostelmassa	
taivaanrantaan,	 en	 voi	 olla	 kysymättä	 it-
seltäni:	”Onko	noiden	mannerten	välisten	
matkaajien	 olo	 kaukomaissa	 paremmin	
kuin	 täällä?	Palaavatko	ne	yhä	uudestaan	
tänne	 ideaalisten	 pesimisolojen	 irvikuvaa	
muistuttamille	karikoille	vain,	koska	pitä-
vät	meistä,	tämän	pohjoisen,	laudoitettujen	
ovien	korpimaan	asukeista?”	Eivät.

Me	ihmiset	pidämme	itsestään	selvyy-
tenä	 sitä,	 että	 saamme	 jokapäiväisen	 lei-
pämme	ja	yltäkylläisyydessämme	uskom-
me	saavamme	makkaraakin.	Silti	päivittäin	
pääkaupunkimme	 Helsingin	 läpi	 kulkeva	
soppajono	ylettyy	Mannerheimintieltä	Ka-
tajanokalle.	 Oletteko	 muuten	 vertailleet	

[Ikävä/kylmä] 
tosiasia:
Jouni	 Pauli	 2:n	 tarinaa	 kerrottaessa	 ei	
kenties	 voi	 olla	 mainitsematta	 hänen	 ol-
leen	mitä	suurimmassa	määrin	esteettinen	
Kiiski.	 Nuoriso	 piti	 häntä	 nuijana,	 jonka	
pyrkimyksenä	oli	päästä	näyttelemään	in-
tendenttiä,	mutta	suorapuheisesti	hän	vain	
kauhoi	saaliinsa	unohdetusta	Skaava-joesta	
ja	nautti	sen	klimppeinä	vuorella	katsellen	
taivasta	ja	hikoillen	eskimoiden	kanssa.

makkaroita?	 Kabanossi	 on	 paras.	 Kuin	
mies	tai	nainen	Kabanossin,	syö	aikamme	
armoton	kilpailutahti	ihmisen	itsensä.	Yk-
sittäin	 tarkasteltakoon	 julkaisutahoja,	 jot-
ka	 kohtaavat	 jatkuvia	 haasteita	 niin	 luki-
joidensa	kuin	myös	nerouden	ja	hulluuden	
rajoilla	 tasapainottelevien	käsikirjoittajien	
taholta. Itseisreflektio on keskeistä tul-
kitessa	 ja	 kehittyessä,	 lue	 siis	 tämä	 lyhyt	
tarina	 kokonaisuudesaan	 uudestaan,	 ken-
ties	 takaperin	 tai	vain	parilliset	 rivit	huo-
mioiden,	 ja	 jätä	 äskeiset	 ennakkoasenteet	
pois.	Muutut,	 sillä	 niin	muuttui	 paavikin.	
”Maasta	 olet	 sinä	 tullut...”	 Esirippu	 alas,	
hyvää	 illanjatkoa	 ja	 toivottavasti	 nautitte	
showsta.
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MM-kisat.	 Suomen	 historian	 suurin	
tapahtuma	 kautta	 aikojen.	 Lähes	

kolme	tuhatta	urheilijaa,	läjäpäin	poliiseja	
ja	kasoittain	ihmisiä.	Kaikki	tämä	vain	sen	
takia,	että	 joku	pari	kaveria	 jostakin	huit-
sin	nevadasta	on	saanut	päähänsä	nakella	
keihästä,	 juosta	kuin	hullu	 tai	muuta	mu-
kavaa.	Vai	onko	tässä	kaikki?

Mitä	 jos	 kaiken	 tämän	 takana	 onkin	
jotain	 muuta	 -	 jotain	 tärkeämpää,	 salape-
räisempää	ja	ehdottomasti	salaista?	Rakas	
lukija,	 voi,	 miten	 vähän	 vielä	 tiedätkään.	
Totuus	on	paljon	tarua	ihmeellisempää,	ja	
tämän	 artikkelin	 myötä	 koko	 käsityksesi	
asiain	tilasta	tulee	muuttumaan.

Valmistelut
Koitti	päivä,	jolloin	armas	Otaonnelan	ki-
sakylämme	oli	aika	tyhjentää	kutsumatto-
mista	vieraista.	Olin	valvonut	suhteellisen	
myöhään	edellisenä	iltana	yhdessä	kaverini	
kanssa,	ja	nukuimme	aamulla	vielä	autuaan	
sikeää	unta,	kun	meidät	herätti	helikopterin	
pörinä.	 Kovasti	 se	 pörräsi	 jossakin	 lähet-
tyvillä	ja	etsi	jotain.	No	eipä	siinä	mitään,	
kisat	olivat	tulossa,	joten	epäilykseni	eivät	
vielä	heränneet	millään	muotoa.

Kun	 emme	 enää	 saaneet	 nukuttua,	
päätimme	 aamioida	 ja	 lähdimme	 tämän	
jälkeen	ulos.	Rannassa	uusien	talojen	tun-
tumassa	oli	 tuhoton	määrä	poliiseja...	kä-
dessään	 ilkeiltä	 näyttävät	 sarjatuliaseet,	
päällään	 luotiliivit,	 kypärät	 ja	 pimeänä-
kövälineet.	 Jälkimmäinen	 herätti	 hieman	
kummastusta,	 ja	meninkin	kysymään	veli	
sinivuokolta,	 missä	 palaa,	 mutta	 vastauk-
sena	tuli	vain.	(Saamani	vastaus	on	sanan	
“vain”	ja	pisteen	välissä.)	Mitään	ei	kerrot-
tu,	vaan	meidät	jätettiin	tylysti	huomiotta.

Pimeänäkövehkeet	 tuntuivat	 aika	 yli-
ampuvilta,	 mutten	 vielä	 tässäkään	 vai-
heessa	 osannut	 epäillä	 mitään.	 Ajattelin,	
että	kaipa	ne	poliisit	itse	tietävät,	mitä	ovat	
tekemässä.	 Kunpa	 vain	 olisinkin	 tiennyt	
totuuden.

Päivä	kului	ja	poliisi	suoritti	etsintöjään	
kisakylän	 alueella	 -	 tai	 siis	 näin	 ainakin	
virallisen	kaavan	mukaan.	En	voi	kuin	aa-
vistella,	mitä	noiden	aitojen	takana	oikeas-

ti	 tapahtui,	 mutta	 ulkopuolisia	 alueelle	 ei	
päästetty	 edes	 akkreditoinnin	 turvinkaan.	
Itse	 olin	 onnekseni	 saanut	 akkreditoinnin	
kisakylän	alueelle,	joten	saatoin	myöhem-
min	tehdä	alueella	omia	tutkimuksiani	vir-
kavallan	pahemmin	estämättä.

Portti 
tuntemattomaan
Kun	illalla	sitten	olin	kävelyllä,	ihmettelin,	
kuinka	 havaitsin	 taivaalla	 lyhyen	 ajan	 si-
sällä	niinkin	monta	konetta.	Pohdin,	onko	
virkavallalla	 käytössään	 jopa	 hävittäjiä,	
jolla	ne	valvovat	alueen	turvallisuutta.	Ko-
vin	ovat	pojat	tosissaan,	tuumin.	Vaan	mi-
nun	ei	tarvinnut	kävellä	pitkään,	kun	jo	ha-
vaitsin	etäältä	jotain	sangen	merkillistä...

Valoa.	 Kirkasta,	 valkoista	 valoa.	 Pu-
naista	valoa,	vihreää	valoa,	ja	merkillinen,	
portin	näköinen	vekotin.	Ympärillä	oli	so-
tilaita,	 oletettavasti	 vartioimassa	 synkkää	
salaisuutta,	 jonka	ei	ollut	 tarkoitus	päästä	
leviämään	ulkopuolisten	tietoon.	Mistä	oi-
kein	oli	kyse?

Asialleen	 omistautuneen	 Kvantin	 toi-
mittajalle	(jollainen	siis	en	ole)	tyypilliseen	
tapaan	valppaat	salaliittosensorini	heräsivät	
ja	aloin	haistaa	palaneen	käryä	(joka	tosin	
kantautui	grilliltä).	Laskin	mielessäni	yksi	
plus	nolla	piste	yhdeksän	yhdeksän	yhdek-
sän	triplapiste	on	yhtä	suuri	kuin	kaksi	ja	to-
tesin,	että	aseistautuneet	ja	lämpökameroin	
varustautuneet	poliisit,	sotilaat,	helikopte-
rit	 ja	muut	 ja	 lisäksi	outo,	 selvästi	ympä-
ristöön	kuulumaton	kirkasta	valoa	loistava	
esine	eivät	voi	tietää	muuta	kuin	yhtä	asiaa.	
	
Muukalaisia.

Muukalaisia.	Jostakin	tuolta	puolen.	Ei	
meidän	planeetaltamme,	ei	meidän	aurin-
kokunnastamme,	ei	ehkä	edes	meidän	ga-
laksistamme.

Muukalaisia
Näkemäni	 valoa	 loistava	 portti	 on	 ehkä	
jokin	 muukalaisteknologian	 ilmentymä,	
jolla	muukalaiset	voivat	taittaa	välillämme	
olevia	käsittämättömän	suuria	matkoja	alta	
aikayksikön	ja	joka	saisi	urheilullisimman-
kin	 fyysikkotoverimmekin	 kuolaamaan	
halusta	saada	päästä	hipelöimään	kyseistä	
teknohärpätintä.	 Se,	 että	 virkavalta	 tutki	
alueta	 jo,	merkitsee	 luultavasti,	että	muu-
kalaiset	ovat	jo	saapuneet	pieneen	kyläpa-
haseemme.	Oletettavasti	sotilaat	vartioivat	
porttia	enää	tarkoituksenaan	estää	uusi	lii-
kennöinti	kotiplaneettamme	ja	muukalais-
tukikohdan	välillä.

Mitä	 oli	 tapahtunut?	 Miten	 muu-
kalaiset	 olivat	 päässeet	 kuljettamaan	
portin	 huomaamattamme	 Telluksel-
le?	 Selityksiä	 ei	 ole	 muita	 kuin	 yksi.	
	
Hallitus	oli	mukana	tässä.

Niin.	Vaikka	tekee	kipeää,	niin	ei	hait-
taa.	Eikun..	Vaikka	tekee	kipeää,	niin	tämä	
tosiasia	 täytyy	 vain	 hyväksyä.	 Kotoisilla	
mattivanhasillamme	 ja	 tarjahalosillamme	
ei	olekaan	niin	puhtaita	jauhoja	pussissaan,	
kuin	 olemme	 luulleet.	 Hallituksemme	 on	
tietämättämme	 ollut	 yhteydessä	 muuka-
laisrotuun,	 jonka	 tarkoitusperiä	 voimme	
vain	arvailla.

Luultavasti	 hauksemme	 on	 tarjonnut	
tähän	puitteet.	MM-kisat	ovat	niin	täydel-
linen	harhautusliike	kuin	olla	ja	voi.

Kisäkyläalue	 on	 aidattu,	 ympäri	 vuo-
rokauden	 vartioitu	 ja	 yleisen	 turvallisuu-
den	 nimissä	 myös	 tyhjennetty.	 Alueella	
ei	pääse	 liikkumaan	kutsumattomia,	 joten	
hallitus	 voi	 puuhata	 alueella	 mielin	 mää-
rin,	mitä	haluaa.	Alueelle	on	kuitenkin	toki	
päästetty	myös	pieni	määrä	vapaaehtoisia,	
jotteivat	 kansan	 epäilykset	 heräisi.	 Ah,	
kuinka	nerokkaasti	kaikki	onkaan	suunni-
teltu.

Kuinka	sattuukaan,	että	kisoja	edeltävi-
nä	aikoina	ympäri	maailmaa	on	tapahtunut	
erilaisia	 pommi-iskuja.	 Kuinka	 sopivaa,	
että	 Britanniassa	 terroristit	 ovat	 luoneet	
kansan	 keskuuteen	 pelkoa	 ja	 aiheuttaneet	

Mitä kisojen aikana oikeasti tapahtui?
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päättäjille	 huolta	 maan	 turvallisuudes-
ta.	Onko	näillä	 kisakylän	 turvatoimilla	 ja	
maailman	 terrori-iskuilla	 jotain	 tekemistä	
toistensa	 kanssa?	 Onko	 hallitus	 hyöty-
nyt	näistä	 iskuista,	ehkä	 toivonut	niitä	 tai	
mahdollisesti	 jopa	 tukenut	 iskujen	 teki-
jöitä?	Vain	 Luoja	 ja	 hallitus	 tietää,	 mutta	
kumpikaan	 ei	 tule	 koskaan	 paljastamaan	
totuutta.

Miksi Otaniemi?
On	selvää,	että	muukalaiset	haluttiin	alun-
perinkin	 juuri	 Otaniemeen.	 Mutta	 miksi	
juuri	tänne?	Syy	lienee	yksinkertainen.

Otaniemi	on	kuitenkin	huipputeknolo-
gian	 aluetta.	 Vaikka	 tekniikkamme	 onkin	
toki	 muukalaisten	 mittapuulla	 hyvin	 kar-
keaa,	mistä	muualta	tästä	maasta	voisi	löy-
tyä	 paremmat	 puitteet,	 jotta	 muukalaiset	
voisivat	valmistaa	omia	laitteitaan	meidän	
teknologiaamme	hyväksikäyttäen?	Tämän	
lisäksi	alue	on	helppo	eristää,	 se	 sijaitsee	
lähellä	Helsingin	keskustaa	ja	ennen	kaik-
kea	alueen	tyhjentäminen	on	äärimmäisen	
helppoa	 kisojen	 turvallisuuden	 varjolla.	
Pelko,	ah	-	ihmiset	suostuvat	mihin	tahan-
sa,	jos	he	vain	pelkäävät	riittävästi.

Epäilen	kuitenkin,	että	taustalla	vaikut-
taa	vielä	yksi	syy,	minkä	takia	muukalaiset	
haluttiin	laskea	juuri	Otaniemeen.	Vastaus	
löytyy	 hyvin	 läheltä.	 Lähempää	 kuin	 us-

kottekaan.	 Ei	 minkä	 tahansa	 Otaniemen	
alueen	 takia,	 ei	 laboratorioiden,	 ei	 kirjas-
ton	eikä	ainakaan	TF:n	betoniklöntin	takia.	
Arvon	fyysikot,	kerron	teille,	tämä	koskee	
jokaista	teitäkin.

Vastaus	 löytyy	 omalta	 osas-
toltamme.	 Omaan	 lafkaamme	 yh-
teydessä	 olevasta	 rakennuksesta.	
	
Ydinreaktori.

Mitä	 muukalaiset	 tekevät	 ydinreak-
torilla?	 Ah,	 katsohan,	 paljonkin.	 Reakto-
ri	 tuottaa	 huomattavan	 määrän	 energiaa	
lyhyessä	 ajassa,	 eikä	 muukalaisille	 liene	
temppu	 eikä	 mikään	 muunnella	 reaktoria	
niin,	että	se	käy	jatkuvasti	ja	vielä	suurem-
malla	 teholla	kuin	nykyään.	Lisäksi	reak-
torin	tuottama	säteily	lienee	muukalaisille	
elintärkeää	heidän	kokeidensa	 ja	 teknolo-
giansa	 tähden.	 Radioaktiivinen	 säteily	 on	
hyvin	mystistä,	joten	on	luonnollista	olet-
taa,	 että	 sillä	 on	 jotain	 tekemistä	 noiden	
toisten	mystisten	asioiden,	muukalaisolioi-
den,	kanssa.

On	 huomattava,	 että	 jokin	 hallituksen	
suunnitelmassa	 meni	 kuitenkin	 pieleen.	
Lämpökameroin,	 luotiliivein	 ja	muin	ver-
mein	aseistautuneet	polisiit	eivät	 tarkoita,	
että	kaikki	sujui	suunnitelmien	mukaisesti.	
Ehkä	muukalaisten	tarkoitusperät	eivät	ol-
leet	niinkään	suopeita	kuin	hallituksemme	
oli	kuvitellut.	Saatuaan	ensimmäisen	tilai-

suuden	 muukalaiset	 sitten	 livistivät	 jouk-
kojemme	silmien	alta,	ennen	kuin	kukaan	
edes	aavisti,	että	jokin	on	tien	pielessä.	(Se	
oli	muuten	jänis.	Niitä	on	täällä	paljon.)

Jokin meni pieleen!
Veljet	 (ja	 pari	 siskoakin),	 emme	 tiedä,	
mikä	 meitä	 kisojen	 jälkeen	 odottaa.	 Hal-
litus	ei	 tietenkään	voi	paljastaa	suunnitel-
miensa	menneen	mönkään.	Jos	siis	tuleva	
valtava	cover	up	-operaatio	ei	onnistu,	seu-
ranamme	 voi	 tulevana	 vuonna	 olla	 jänis-
ten	 ja	 sorsien	 lisäksi	 jotain	paljon,	paljon	
vähemmän	suopeaa.	Jotain,	joka	ei	välttä-
mättä	ensimmäisenä	ole	mutustamassa	sitä	
tarjoamaasi	salaatinlehteä	tai	leivänpalaa.

Jos	 säteily	 on	 vielä	 näissä	 kuvioissa	
mukana,	 niin	 tuntemattomien	 muukalais-
ten	lisäksi	jatkossa	vastaamme	voi	kadulla	
tulla	 myös	 kaksipäisiä	 ihmissyöjämutant-
tijäniksiä.	Voi	tietenkin	toivoa,	että	säteily	
muuttaisikin	 jänikset	hehkeiksi	animenei-
tosiksi,	 mutta	 luultavammin	 ainoa	 näke-
mämme	paljas	pinta	tulee	olemaan	kokon-
sa	 viisikymmenkertaistaneiden	 jänisten	
harventuneen	karvapeitteen	alta	näkyvää.

Veljet	 (ja	 te	 pari	 siskoa),	 synkät	 ajat	
ovat	 edessä.	 En	 voi	 paljastaa	 aiheutta-
mansa	vahinko.	Pysykää	lujina,	lähettäkää	
terveisiä	Eppu-serkulleni	ja	syökää	paljon	
maksalaatikkoa.
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Lyhyt katsaus historiaan -
mitä maailmassa on tapahtunut edellisen Kvantin julkaisun jälkeen

Kuten	 pääkirjoituksessa	 jo	 käy	 ilmi,	
edellisen	Kvantin	julkaisusta	on	kau-

an.	Mitä	kaikkea	on	ehtinyt	sillä	aikaa	ta-
pahtua?	Tässä	lyhyt	ja	jokseenkin	epätäy-
dellinen	lista.

2005

Paavi	 Johannes	 Paavali	 II	 kuoli	 2.	 huhti-
kuuta.	Maailma	reagoi	sekaisin	tuntein.

Prinssi	Charles	 ja	Camilla	Parker	Bowles	
menivät	vihdoinkin	naimisiin	9.	huhtikuu-
ta.	Camillasta	tuli	Cornwallin	herttuatar.

Britney	Spears	kertoi	odottavansa	esikois-
taan	16.	huhtikuuta.	Tämä	ei	tullut	yllätyk-
senä	viihdemaailmaa	tarkasti	seuranneille.

Kardinaali	 Joseph	 Ratzingerista	 tuli	 paa-
vi	 Benedict	 XVI	 huhtikuun	 19.	 päivänä.	
Ratzingerin	 vanha	 Volkswagen	 myytiin	
eBayssä	myöhemmin	 järjettömän	kalliilla	
hinnalla.

Linnunradan	käsikirja	liftareille	-elokuvan	
ensi-ilta	järjestettiin	Lontoossa	20.4.	Fanit	
tuomitsivat	pätkän	paskimmaksi	ikinä.

Airbus	A380	 teki	 ensilentonsa	 huhtikuun	
27.	 Kaikki	 meni	 hyvin	 ja	 konetta	 odote-
taan	 kaupallisille	 lennoille	 vuoteen	 2007	
mennessä.

Mac	 OS	 X	 10.4	 (tiger)	 julkaistiin	 29.4.	
Joidenkin	mielestä	maailmasta	tuli	hieman	
parempi	paikka.

Star	Trek	Enterprisen	viimeinen	 jakso	 lä-
hetettiin	 jenkeissä	 13.	 toukokuuta.	 Aino-
ankaan	Star	Trek-	sarjan	tuotanto	ei	tämän	
jälkeen	ole	käynnissä.

Sony	julkisti	Playstation	3	-pelikonsolinsa	
16.5.	Jotkut	 tykkäsivät,	 jotkut	eivät.	Lop-
puja	ei	kiinnostanut	tippaakaan.

Star	Wars	Episode	III:n	ensi-ilta	järjestet-
tiin	 19.	 toukokuuta.	 Tämä	 päätti	 George	
Lucasin	vuonna	1977	aloittaman	saagan.

Antti Huhtala

21.	 toukokuuta	 Kreikka	 voitti	 Eurovision	
laulukilpailun	 Kievissä.	 Suomi	 sijoittui	
kuudenneksitoista	 norjalaisen	 Geir	 Rön-
ningin	laululla	Why.

Apple	 ilmoitti	 6.	 kesäkuuta	 alkavansa	
käyttää	 Intelin	 chippejä.	 Mäkkimaailma	
järkyttyi.

Michael	 Jackson	 todettiin	 13.	 kesäkuuta	
syyttömäksi	lasten	hyväksikäyttöön.	Ehkä	
oikeus	voitti,	ehkä	ei.	So	not.

Ensimmäinen	 aurinkopurjeavaruusalus	
Cosmos	1	tuhoutui	laukaisussa	21.6.	venä-
läisen	Volna-kantoraketin	pettäessä.

NASA:n	Deep	Impactin	törmääjä	osui	ko-
meetta	Tempel	 1:een	 4.	 heinäkuuta.	 Syn-
tyneestä	kraaterista	voidaan	ilmeisesti	pää-
tellä	monenlaisia	asioita.
	
Kansainvälinen	 olympiakomitea	 päätti	
6.7.,	 että	 vuoden	 2012	 olympialaiset	 jär-
jestetään	Lontoossa.	Heti	 seuraavana	päi-
vänä	 Lontoossa	 tapahtui	 katastrofaalinen	
pommi-isku.	3	pommia	räjähti	metrossa	ja	
1	 bussissa.	 56	 ihmistä	 kuoli	 ja	 700	 louk-
kaantui.

Kuudes	 Harry	 Potter	 -kirja,	 Harry	 Potter	
and	the	Half-Blood	Prince,	julkaistiin.	Fa-
nit	olivat	kauhuissaan	kirjasarjassa	esiinty-
neen	rakastetun	hahmon	kuolemasta.

Lontoossa	 tehtiin	 epäonnistunut	 terrori-
isku	 21.	 heinäkuuta.	 Neljästä	 pommista	
yksikään	 ei	 räjähtänyt.	 Tämä	 kuitenkin	
johti	 viranomaisten	 otteideen	 kovenemi-
seen	 ja	Lontoon	metrossa	matkustaminen	
repun	kanssa	muuttui	hengenvaaralliseksi.

26.	heinäkuuta	sukkula	Discovery	laukais-
tiin	 ilmaan	 ensimmäisenä	 sukkulana	 Co-
lumbian	 tuhoutumisen	 jälkeen.	 Laukaisu	
onnistui	tarpeeksi	hyvin	ja	Discovery	las-
keutui	9.	elokuuta	turvallisesti	maahan.

Otaniemen	kisakylä	aukesi	urheilijoille	1.	
elokuuta	ja	muutto	sisään	alkoi.

Hieman	 myöhemmin,	 6.	 elokuuta,	
MM-kisat	alkoivat.

Copterlinen	 helikopteri	 putosi	 10.8.	 Suo-
menlahteen	 Viron	 edustalle	 pääroottorin	
ohjaustehostimen	 vikaantuessa.	 14	 kuoli	
onnettomuudessa.

MM-kisat	päättyivät	14.	elokuuta	ja	urhei-
lijat	muuttivat	pois	kisäkylästä	seuraavana	
päivänä.

29.	elokuuta	hurrikaani	Katrina	iski	Yhdys-
valtain	eteläiselle	rannikolle.	Liki	jokainen	
aspekti	avustusoperaatiosta	ryssittiin.

Disneyland	Hong	Kong	avattiin	12.	syys-
kuuta.	 Muuta	 ei	 maailmasta	 tosiaan	 enää	
puuttunutkaan.

Britney	Spears	synnytti	syyskuun	14.	esi-
koisensa,	 Sean	 Preston	 Federlinen.	 Voi	
poikaparkaa.

24.9.	 hurrikaani	 Rita	 iski	 Yhdysvaltain	
eteläiselle	rannikolle.

Jyllands-Posten	 julkaisi	 Muhammed-pila-
kuvat	30.	syyskuuta.	Tanska	saa	muslimi-
maailmalta	paljon	kiitosta.

Saddam	 Husseinin	 oikeudenkäynti	 alkoi	
lokakuun	19.	Vähänpä	useat	puolustusasi-
anajajat	tiesivät	kohtaloistaan.

21.	lokakuuta	Nightwish	erotti	Tarja	Turu-
sen.	 Monet	 pitivät	 tätä	 huonona	 kääntee-
nä.

Dingo	julkaisi	uuden	levyn	26.	lokakuuta,	
11	 vuoden	 tauon	 jälkeen.	 Mitä	 tähän	 voi	
enää	sanoa...

Kaksi	 ranskalaista	 väärinymmärrettyä	
nuorta	 totesivat	 27.	 lokakuuta	 korkeajän-
nitteen	vaarat.	Tästä	seurasi	luonnollisesti	
laajaa	mellakointia,	 jossa	poltettiin	 satoja	
autoja.

Lokakuun	10.	päivänä	Sonyn	uuden	kopio-
suojauksen	 todettiin	 olevan	 melko	 jännä.	
Tämä	sai	Sonyn	vetämään	kaikki	kyseen-
omaista	suojaustekniikkaa	käyttävät	 levyt	
pois	markkinoita.
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ESA:n	 Venus	 Express	 laukaistiin	 kohti	
Venusta	9.	marraskuuta.

Wrestlingtähti	Eddie	Guerrero	kuoli	mar-
raskuun	 13.	 Eddie	 olisi	 kilpaillut	 samana	
iltana	 Batistaa	 ja	 Randy	 Ortonia	 vastaan	
raskaansarjan	 maailmanmestaruudesta.	
Eddien	oli	käsikirjoituksen	mukaan	tarkoi-
tus	voittaa	tämä	ottelu.

18.11.	julkaistiin	neljäs	Harry	Potter	-elo-
kuva:	Harry	Potter	And	The	Goblet	of	Fire,	
jossa	Harry	joutuu	tahtomattaan	kolmivel-
hoturnajaisiin.

Xbox	360	julkaistiin	jenkeissä	marraskuun	
22.	Peliohjaimet	ovat	edelleen	pienen	au-
ton	kokoisia.

Ensimmäinen	 kasvojensiirtoleikkaus	 suo-
ritettiin	onnistuneesti	30.11.	Ranskassa.

Rovajärvellä	kuoli	varusmies	2.	joulukuu-
ta		kranaatinheittimen	räjähdettyä.

43.	Mersennen	alkuluku,	230402457-1,	löydet-
tiin	15.	joulukuuta.

Ariel	Sharon	joutui	18.	jouluuta	sairaalaan	
vähäisen	halvauksen	seurauksena.

Ilkka	Jääskeläinen	voitti	samana	päivä-
nä	Suomen	Idols-kilpailun.

Vuoden	 2005	 loppuun	 lisättiin	 karkaus-
sekunti.	Vuosi	vaihtui	klo	23:59:60:n	 jäl-
keen.	 Edellinen	 karkaussekunti	 lisättiin	
vuonna	1998.

2006

Ariel	Sharon	joutui	sairaalaan	vakavan	ai-
voinfarktin	takia	neljäs	tammikuuta.

Mekan	 pyhiinvaelluksessa	 kuoli	 12.	 tam-
mikuuta	345	pyhiinvaeltajaa.

NASAn	 Stardust	 toi	 komeetan	 materiaa	
onnistuneesti	 maahan	 15.1.	 Neljä	 päivää	
myöhemmin,	 tammikuun	 19.,	 New	 Hori-
zons	lähetettiin	kohti	Plutoa.

Tarja	Halonen	valittiin	29.	tammikuuta	toi-
selle	kaudelleen.	Ei	tainnut	olla	todellinen	
yllätys	kenellekään.

Yhdysvaltain	varapresidentti	Dick	Cheney	
ampui	helmikuun	11.	vahingossa	haulikol-

la	ystäväänsä.	Hassu	juttu.

Jari	 Sillanpää	 astui	 ulos	 kaapista	 helmi-
kuun	 23.	 Iltapäivälehdet	 juhlivat	 viikon	
ajan.

Maaliskuun	 4.	 päivänä	 löydettiin	 uusi	
hailaji.	 Samana	 päivänä	 myös	 viimeinen	
yhteysyritys	 Pioneer	 10:een	 epäonnis-
tui.	 Viimeinen	 viesti	 luotaimelta	 saatiin	
23.1.2003.

Slobodan Milošević kuoli sydänkohta-
ukseen	 11.	 maaliskuuta	 vankilassa	 Haa-
gissa.	 Ruumiinavauksessa	 todettiin	 että	
Miloševićia ei myrkytetty. Tämä oli yl-
lättävä	tulos	monille	ja	mahdollisesti	kyt-
köksissä	kansainväliseen	lääkärien	salaliit-
toon.

Hyshot	 III:n,	 uudenlaisen	 yliäänipatoput-
kimoottorin	 (scramjet),	 kokeilu	 Woome-
rassa	 onnistui	 25.	 maaliskuuta.	 Moottori	
on	 suunniteltu	 toimimaan	 jopa	 7	 machin	
nopeudessa.

Ariel	 Sharon	 vapautettiin	 tehtävästään	 9.	
huhtikuuta	oltuaan	lähes	4	kuukautta	koo-
massa.

Venus	Express	saapui	Venukseen	11.	huh-
tikuuta.

VR:n	makasiineilla	mellakoitiin	vapunpäi-
vänä	ja	neljä	päivää	myöhemmin	makasii-
neilla	 syttyi	 tulipalo.	 Makasiinien	 purku	
alkoi	muutamaa	päivää	myöhemmin.

Britney	 Spears	 kertoi	 toukokuun	 9.	 Late	
Night	 with	 David	 Letterman	 -ohjelmassa	
olevansa	taas	raskaana.

Lordi	 voitti	 Euroviisut	 20.	 toukokuuta	 ja	
sai	 enemmän	pisteitä	kuin	kukaan	kilpai-
lun	 historiassa.	 Kaikki	 eivät	 olleet	 tyyty-
väisiä	 tulokseen	 ja	 protesteja	 kuultiinkin	
ympäri	Eurooppaa.

Vihainen	 nuori	 mies	 poltti	 29.5.	 Porvoon	
kirkon	humaltuneen	päähänpistona.	Mah-
toi	olla	kiva	herätä	seuraavaan	aamuun.

Montenegro	 julistautui	 itenäiseksi	 kesä-
kuun	kolmantena.

Microsoft	 lopetti	Windows	98:n	tuen	hei-
näkuun	yhdestoista.	Mahtoi	harmittaa	niitä	
molempia,	jotka	vielä	ysisusia	käyttävät.

30.	 heinäkuuta	 maailmassa	 järjestettiin	
World	Jump	-päivä.	Maapallon	rataa	ei	on-
nistuttu	muuttamaan,	koska	12	tuntia	myö-
hemmin	 vastustava	 ryhmä	 järjesti	 Contra	
World	Jump	-tapahtuman.

Fidel	 Castro	 luovutti	 31.	 heinäkuuta	 val-
lan,	 leikkauksesta	 toipumisensa	 ajaksi,	
veljelleen	Raúlille.

Venäläiselle	matemaatikolle	Grigori	Perel-
manille	myönnettiin	 elokuun	22.	Fieldsin	
mitali	 Poincaren	 konjektuurin	 todistuk-
sestaan.	 Perelman	 kieltäytyi	 palkinnosta,	
koska	hänelle	todistus	on	jo	tarpeeksi.	Pe-
relman	asuu	äitinsä	kanssa	ja	syö	metsästä	
poimimaan	sieniä.

Pluto	poistettiin	planeettojen	listalta	24.8.	
Päätös	herätti	suurta	närkästystä.

Kuulantyöntäjä	 Ville	 Tiisanoja	 kärähti	
dopingin	käytöstä	30.8.	Näyttää	siltä,	että	
vuonna	 2002	 löydetyt	 dopingaineet	 saat-
toivat	olla	Tiisanojan	omaisuutta	sittenkin.	
Iltapäivälehdet	juhlivat.

Munchin	Huuto	 ja	Madonna	saatiin	31.8.	
takaisin	 haltuun	 oltuaan	 kadoksissa	 vuo-
den	2004	elokuusta	lähtien.

SMART-1-luotain	 törmäsi	 kuuhun	 syys-
kuun	 kolmas,	 päättäen	 luotaimen	 tehtä-
vän.

Steve	Irwin	kuoli	rauskun	pistoon	4.	syys-
kuuta.	Samana	päivänä	löydettiin	myös	44.	
Mersennen	alkuluku:	2	32582657-1.	

Britney	 Spears	 synnytti	 toisen	 lapsensa,	
Sutton	 Pearce	 Federlinen	 12.	 syyskuuta,	
kaksi	päivää	ennen	esikoisensa	Sean	Pres-
tonin	ensimmäistä	syntymäpäivää.

Top	Gearin	Richard	Hammond	loukkaan-
tui	vakavasti	20.9.	ajaessaan	suihkuturbii-
niautoa	ohjelmaa	varten.

Pohjois-Korea	 väitti	 tehneensä	 ydinko-
keen	 9.	 lokakuuta.	 Asiantuntijalähteiden	
mukaan	 tekninen	 termi	 Pohjois-Korean	
pommille	on	tuhnu.

Google	osti	10.	lokakuuta	YouTuben	1,65	
miljardilla	 dollarilla.	 Kuka	 olisi	 uskonut,	
että	yritys,	joka	levittää	ihmisten	kotivide-
oita	internetissä	on	niin	arvokas.
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Nyt	kun	killassamme	on	iso	liuta	uusia	
fukseja	 ja	 kaikki	 opettelevat	 enem-

män	tai	vielä	enemmän	innoissaan	toisensa	
nimiä,	niin	ajattelin	heittää	joitain	vinkkejä	
siitä,	miten	toisen	nimen	saa	jäämään	pa-
remmin	 omaan	 muistiinsa.	 Vaikka	 minut	
tapaa	 vielä	 hyvinkin	 usein	 kyselemässä	
omankin	 vuosikurssini	 (v.	 2004	 opiske-
lunsa	 alottaneiden)	 opiskelijoiden	 nimiä,	
opettelin	 melko	 nopeasti	 oman	 tämän	 lu-
kuvuoden	 fuksiryhmäni	 jäsenten	 nimet	
tässä	 kertoamiani	 periaatteita	 soveltaen.	
Useimmat	ajatukset	on	poimittu	muodossa	
tai	toisessa	lukioaikanani	lukemasta	kirjas-
ta	Your	Memory	-	How	It	Works	&	How	
To	Improve	It.

Tässä	 jutussa	 tulen	 kertomaan	 joitain	
yleisiä	muistamista	helpottavia	tekniikoita	
ja	 periaatteita.	 Lisäksi	 tarkastelen,	 miten	
näitä	tekniikoita	voi	soveltaa	ihmisiin.	Esi-
merkkejäkin	esiintyy	paikoitellen.

Yleisiä periaatteita
Muistamista	helpottavia	asioita	ovat	muun	
muassa:

visualisoitavuus,	 konkreettisuus	 ja	
elävyys
erikoisuus	verrattuna	tavanomaiseen
koomisuus
liittäminen	 johonkin	 tuttuun	 (assosi-
aatio)
huomion	kiinnittäminen	ja	kertaus
yhteyden	luominen	kasvojen	ja	nimen	
välille

•

•
•
•

•
•

Kuten	listaa	silmäilemällä	saattaa	huoma-
ta,	monet	näistä	asioista	liittyvät	tavalla	tai	
toisella	toisiinsa.

Visualisoitavuuden periaate	perustuu	
siihen,	että	 ihmisaivot	muistavat	valtavan	
hyvin	kuvallista	materiaalia.	Tämän	 takia	
useimmat	 muistitekniikat	 perustuvat	 sii-
hen,	 että	 abstrakteihin	 asioihin	 liitetään	
kuvia,	 jotka	on	helppo	nähdä	mielessään.	
Usein	visuaalisuus	tekee	myös	mielikuvas-
ta	konkreettisemman,	vaikka	konkreettisia	
tekijöitä	 kuvassa	 voivat	 olla	 myös	 äänet,	
hajut	ja	erilaiset	tuntemukset.

Asioiden	 tekemisestä	 konkreettisek-
si	 voisi	 antaa	 seuraavan	 esimerkin:	 Pitää	
muistaa	sukunimi	Ripatti.	Se	 tuo	mieleen	
ripaskaa	tanssivan	venäläisen	sotilaan,	jol-
la	on	punainen	sotilasunivormu	ja	muhkea	
karvahattu.	Tällöin	abstraktille	asialle	(su-
kunimi)	on	siis	luotu	konkreettinen	mieli-
kuva.

Helposti	 visualisoitavien	 mielikuvien	
luominen	 on	 asia,	 jossa	 harjoitus	 auttaa.	
Mielessään	 voi	 kokeilla,	 kuinka	 yksityis-
kohtaisen	kuvan	 jostakin	asiasta	 saa	mie-
leensä	 luotua.	 Esimerkiksi	 koira	 on	 koh-
talaisen	 helposti	 visualisoitavissa	 oleva	
asia,	mutta	on	silti	aina	parempi	kuvitella	
mielessään	 iso	 bernhardilainen,	 sillä	 se	
on	 yksityiskohtaisempi	 ja	 lisäksi	 poikke-
aa	 enemmän	 tavanomaisesta	 useimmilla	
ihmisillä.	 Koiralle	 on	 myös	 kätevä	 antaa	
ominaisuuksia.	 Bernhardilainen	 voi	 esi-
merkiksi	 olla	 vielä	 kova	 kuolaamaan,	 jo-
ten	mielikuvassa	sen	suupielestä	siis	valuu	

vesiputouksen	tavoin	kuolaa.
Koiran	voi	myös	kuvitella	haukkuvan	

terävästi	 ja	 löyhkäävän	 viemäriltä,	 sillä	
nämäkin	 ovat	 asioita,	 jotka	 tekevät	 siitä	
konkreettisemman.

Erikoisuuden periaatteessa	 on	 kyse	
siitä,	että	kuva	 jää	yleensä	sitä	paremmin	
mieleen,	 mitä	 enemmän	 se	 poikkeaa	 ta-
vanomaisesta.	 Esiintymislavalla	 ripaskaa	
tanssiva	ammattitanssija	ei	olisi	kovin	 ta-
vatonta,	toisin	kuin	vaikkapa	fyssan	lafkan	
katolla	 ripaskaa	 tanssiva	 tasavallan	presi-
dentti.

Koomisuuden periaateella	 tarkoitan	
sitä,	että	kuva	jää	sitä	paremmin	mieleen,	
mitä	koomisempi	se	on.	Tämä	liittyy	melko	
kiinteästi	siihen,	kuinka	erikoinen	asia	on.	
Esimerkistä	kävisi	vaikkapa	ripaskaa	tans-
siva	mustekala,	jolla	on	edelleen	päällään	
punainen	asepuku	ja	muhkea	karvalakki.

Mielikuvista	 voi	 tehdä	 koomisia	 mo-
nilla	eri	tavoilla.	Eräs	varsin	helppo	keino	
on	liioitella	mielikuvissa	olevien	asioiden	
mittasuhteita.	Useimpien	mielestä	kolikon	
kokoista	 sateenvarjoa	 käyttävä	 vankila-
korsto	 olisi	 huvittavampi	 kuin	 tavallinen	
mattimeikäläinen	 normaalinkokoisen	 sa-
teenvarjon	kanssa.

Toinen	 koomisuutta	 luova	 tekijä	 on	
asioiden	keskinäisen	suhteen	kääntäminen	
päälaelleen.	 Mitä	 jos	 tiiliastissa	 kottikär-
ryjä	 työntävän	 työmiehen	 sijasta	 meillä	
olisikin	käsillään	kävelevä	työmies,	jonka	
selässä	 kulkee	 tiililasti	 ja	 jota	 työntävät	
kottikärryt?	 Kananmuna	 joka	 munii	 ka-

Patina & Ribbentrop - Strategioita nimien 
muistamiseen
Juha Karvonen
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nan?	Häntä	joka	heiluttaa	koiraa?
Koomisten	asioiden	etsiminen	on	siinä	

mielessä	 hyvin	 palkitsevaa,	 että	 se	 tekee	
muistamisen	opettelusta	usein	myös	haus-
kaa.	Olisi	mielenkiintoista	tietää	ulkopuo-
listen	ajatuksia	niinä	kertoina,	kun	kokei-
siin	lukiessani	olen	luonut	päässäni	jonkin	
älyttömän	assosiaation	ja	puhjennut	naura-
maan	kesken	ei-minkään	tekemisen...

Tuttuuden periaatteessa	on	kyse	siitä,	
että	kuva	jää	sitä	paremmin	mieleen,	mitä	
enemmän	 siihen	 voi	 liittyää	 tuttuja	 asioi-
ta.	 Jollekulle	 Ripatista	 voi	 tulla	 mieleen	
Ripaksi	kutsuttu	kaveri,	oven	ripa,	patina,	
papatti	 tai	 vaikkapa	 historiasta	 nimi	 Rib-
bentrop.

Huomion kiinnittämisen periaate	on	
toisaalta	 melko	 selvä.	 Useimmilla	 lienee	
kokemuksia	 siitä,	 että	 puolihuolimatto-
masti	kuultu	tai	nähty	asia	ei	jää	kovinkaan	
voimakkaasti	mieleen.	Toisaalta	järkyttävä	
uutinen	jää	mieleen	osittain	sen	vuoksi,	että	
siihen	tulee	kiinnitettyä	huomiota,	osittain	
sen	takia,	että	se	saa	aikaan	tunteita.

Ylipäänsä	se,	että	etsii	mahdollisia	as-
sosiaatioita,	pakottaa	kiinnittämään	toisen	
nimeen	 huomiota	 ja	 auttaa	 siten	 muista-
mista.	Mitä	henkilöiden	nimiin	tulee,	niin	
lisäksi	 toisen	 nimi	 kannattaa	 toistaa	 heti,	
kun	toinen	on	sanonut	sen.

Mitä	 muuta?	 Toisen	 nimeä	 kannattaa	
toistella	 mielessään.	 Keskustelun	 lopuksi	
voi	vielä	varmistaa,	että	muistaa	toisen	ni-
men	oikein.	Yleensä	toinen	ei	ainakaan	pa-
hastu,	jos	näet	vaivaa	opetellaksesi	hänen	
nimensä.	 Kertaus	 on	 opiskelutovereiden	
nimiopintojen	mutsi.

Lopuksi	 koska	 tarkoitus	 on	 muistaa	
nimenomaan	nimen ja kasvojen välinen 
yhdistelmä,	 nämä	 kaksi	 asiaa	 kannattaa	
jotenkin	 ankkuroida	 toisiinsa.	 Tällaisissa	
tilanteissa	 auttaa	 usein,	 jos	 toisen	 ulko-
näössä	 on	 pienikin	 asia,	 joka	 kiinnittää	
huomiosi.	Nimestä	ja	ulkonäöstä	muodos-
tettujen	asioiden	on	hyvä	olla	aktiivisessa	
vuorovaikutuksessa,	sillä	aivot	eivät	muista	
kovin	hyvin	esimerkiksi	kahta	vierekkäis-
tä	kuvaa,	jotka	eivät	millään	tavalla	reagoi	
toisiinsa.	 Vierekkäin	 olevat	 seisova	 mies	
ja	 istuva	 koira	 eivät	 assosioidu	 mielessä	
kovin	vahvasti	toisiinsa,	mutta	laittamalla	
koiran	 puremaan	 miehen	 sukukalleuksia	

nämä	kaksi	asiaa	reagoivat	toisiinsa	ja	si-
ten	muistuvat	helpommin	nimenomaan	pa-
rina,	ei	kahtena	eri	asiana.

Jos	 Mikalla	 on	 huomiotaherättävän	
suuret	 silmät,	 niin	 eräs	 mahdollinen	 as-
sosiaatio	olisi	formulaa	ajava	Mika	(Häk-
kinen),	 jonka	 formulan	 renkaiden	 tilalla	
on	 isot	 silmämunat.	Tämä	on	 itse	 asiassa	
tosielämän	 esimerkki	 assosiaatiosta,	 jota	
käytin	vuosia	sitten.

Esimerkkejä
Nyt	kun	muistamisen	periaatteita	on	käyty	
läpi,	on	aika	ottaa	pari	esimerkkiä.	Seuraa-
vaksi	 esitän	 mahdollisia	 tapoja	 yhdistää	
kahden	kuvitteellisen	henkilön,	Matin	sekä	
Tapani	Hyvämäen,	nimi	ja	ulkonäkö.

Matilla	on	silmälasit	ja	pitkä	letti.	Siksi	
häntä	kuvastaakin	pääministeri	Matti	Van-
hanen,	joka	seisoo	käsillään	Smökin	katol-
la,	vispaa	lettiään,	soittaa	varpaillaan	vim-
matusti	 sähkökitaraa	 ja	 örisee	 kuuluvalla	
äänellä	 Teräsbetonia.	 (On	 visualisoitavis-
sa;	 on	 yksityiskohtia	 ja	 kuva	 siten	 elävä;	
tuttua	pääministeri,	Smökki	ja	Teräsbetoni;	
erikoista	jäyhänä	tunnetussa	pääministeris-
sä;	koomista	edellinen	+	käsilläseisonta	ja	
varpaillasoitto).

Tapani	Hyvämäki	on	pitkä,	rauhallinen	
ja	 parrakas	 heppu.	 Siksipä	 King	 Kongin	
kokoinen	Tapsa	 laskeekin	 eduskuntatalon	
portailla	 joulun	 jälkeen	 TAPANINpäivä-
nä	 HYVÄSSÄ	 kännissä	 pulkkaMÄKEÄ,	
on	 pukeutunut	 raidalliseen,	 sinikeltaiseen	
joulupukin	 pukuun,	 on	 käärinyt	 päähän-
sä	 turbaaniksi	 20	 metriä	 pitkän	 partan-
sa,	 kiroilee	 julmetusti	 ja	 viskoo	 kilteille	
(eli	 HYVILLE)	 fukseilleen	 joululahjaksi	
TAPPARAN	 jääkiekkomatsin	 lippuja.	
(Yksityiskohtia;	viittauksia	King	Kongiin,	
jouluun,	 eduskuntataloon	 ja	 jääkiekkoon;	
erikoista	koko,	puvun	väri	ja	parran	pituus;	
koomista	edelliset	+	 lahjojen	myöhäisyys	
ja	 tilanteen	yleinen	absurdius	 jne.;	nimen	
koodaaminen	useampaan	kertaan	mieliku-
vien	sisältöön)

Miten saan toisen 
muistamaan oman 
nimeni
Tähän	asti	olen	käsitellyt	kysymystä	 siitä	
näkökulmasta,	miten	itse	voi	oppia	toisten	
nimet.	Jos	haluaa,	että	muut	oppivat	myös	
oman	 nimen,	 niin	 voi	 esimerkiksi	 tarjo-
ta	 joitain	 mahdollisia	 assosiaatioita	 oman	
nimensä	 ja	 ulkonäkönsä	 välille.	 Lisäksi	
saattaa	olla	hyödyllistä	ensin	esitellä	itsen-
sä,	sitten	vasta	sanoa	nimensä,	sillä	tällöin	
nimen	 kuulijoilla	 on	 jo	 jotain,	 mihin	 liit-
tää	 kuultu	 nimi.	 Voisi	 tosin	 veikata,	 että	
parhaan	 tuloksen	 saa	 toistamalla	nimensä	
sekä	ennen	että	jälkeen	esittelynsä.

Yhteenveto
Tässä	jutussa	kerroin	joitain	yleisiä,	itsekin	
käyttämiäni	periaatteita,	 joilla	voi	helpot-
taa	toisten	nimien	muistamista.	Useimmat	
taktiikat	soveltuvat	pienin	muutoksin	myös	
muiden	asioiden	mieleenpainamiseen.

Tärkeintä	 on	 siis	 tehdä	 muistettavas-
ta	 asiasta	 jollakin	 tavalla	 konkreettiseksi,	
sielun	 silmin	 helposti	 nähtäväksi.	 Lisäksi	
on	usein	hyödyllistä	tehdä	mielikuvista	lii-
oiteltu	 ja	 koominen,	 sillä	 sen	 lisäksi,	 että	
se	parantaa	keskittymiskykyä	ja	helpottaa	
muistamista,	 se	 myös	 motivoi.	 Nimis-
tä	 muodostetut	 mielikuvat	 on	 myös	 hyvä	
tavalla	tai	toisella	liittää	henkilön	ulkonä-
köön,	jotta	aivoissa	syntyisi	yhteys	näiden	
kahden	asian	välille	ja	toisen	muistaminen	
aktivoi	myös	toisen	muistamisen.

Kisa
Kuka	 keksii	 parhaan/hauskimman	 mieli-
kuvan	 fuksikapteenistamme	 Janne	 Mäki-
virrasta?	 Kuulen	 mielelläni	 juttuja,	 jotka	
kutkuttavat	nauruneuronejani.	Voipi	päästä	
jopa	Kvanttiin.
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Minua	vituttaa	ihan	suunnattomasti,	kun	kukaan	ei	kos-
kaan	ole	tyytyväinen	mihinkään.	Aina	pitää	olla	valit-

tamassa,	kitisemässä	ja	lisäoikeuksia	vaatimassa.	Iänikuista	
marinaa	pääsee	kuuntelemaan	kassajonoissa,	busseissa,	TV-
chateissa,	 koulussa	 ja	 lehtien	 mielipidepalstoilla.	 Päivästä	
toiseen,	 aamusta	 iltaan	 ja	 öisinkin,	 jos	 sattuu	 kämppiksen	
telkkarin	auki	napsauttamaan.	

Ei	minulla	toki	ole	mitään	rakentavaa	kritiikkiä	vastaan,	
eikä	 oikeastaan	 lähikontaktejakaan,	 kunhan	 kohtuuden	 ra-
joissa	pysytään.	Mutta	kas,	eihän	ih-
mislapsilla	 toki	voi	 suoraselkäisyyt-
tä	 sen	 vertaa	 olla,	 että	 epäkohdista	
mainittaisiin	 asianosaisille.	 Onhan	
toki	 niin	 paljon	 helpompaa	 itkeä	
Metro-lehden	 tekstaripalstalla	 sitä,	
että	vieressä	istuvalla	rouvalla	on	lii-
kaa	parfyymia	ja	että	rahat	on	loppu.	
Ja	 tekstata	 samantien	pari	muutakin	
kitinää,	 jotta	 ne	 rahat	 varmasti	 olisi	
loppu.

Kuvittelevatko	ne	raukat	oikeas-
ti,	 että	 heidän	 kitinänsä	 kiinnostaa	
ketään?	 Tai	 että	 se	 on	 jotenkin	 tär-
keämpää,	jos	se	julkaistaa	tv-chatis-
sa	 tai	 ilmaislehden	palstalla?	Kai	se	
on	vaan	uskottava,	että	oma	napa	voi	

Vitutustiski
”Säälittävää kitinää”

ihmispolosta	näyttää	niin	mahtavalta,	ettei	sen	ulkopuolella	voi	edes	
kuvitella	olevan	elämää.	Puhumattakaan	siitä,	ettei	koko	kansakun-
taa	kenties	kiinnostakaan	napanöyhtän	elämä	ja	teot.

Kaikkein	eniten	kitisijöissä	ärsyttää	se,	että	he	valittavat	asiois-
ta,	jotka	toimivat	oikeastaan	varsin	hyvin,	tai	ainakin	niinkuin	odot-
taa	 sopii.	Tokihan	 sitä	voi	hölmöyttään	 tai	 ihan	 sattumalta	 joutua	
piestyksi,	raiskatuksi,	petetyksi	ja	missata	vielä	vaihtobussinsakin,	
vaikka	reittioppaan	mukaan	vaihtoaikaa	olisikin	pitänyt	olla	kaksi	
minuuttia.	Eikä	se	oikeastaan	ole	sen	epäreilumpaa	kuin	lottovoit-

tokaan,	 tai	opiskelupaikan	saaminen,	 tai	
lukemaan	oppiminen.	

Elämästä	 kitiseminen	 on	 jokseenkin	
yhtä	 hölmöä	 kuin	 Windowsin	 haukku-
minen	 ilman,	 että	 kuitenkaan	 on	 valmis	
vaihtamaan	 johonkin	 muuhun	 käyttöjär-
jestelmään.	Ja	jos	kaikki	tosiaan	on	vain	
marinan	 arvoista,	 niin	 köyden	 jatkoksi	
ehtii	vielä.

nimimerkki
”Ison	hatun	omistaja”
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Aalto,	Kaj	Daniel
Broman,	Simo	Urho
Hämäläinen,	Vesa-Pekka
Kantola,	Panu	Heikki	Ilmari
Karttunen,	Tuomas	Olavi
Karvonen,	Suvi	Tuuli
Kautto,	Kaisa	Onerva
Kicic,	Dubravko
Kokkonen,	Kimmo	Niklas	Olavi
Koskenkylä,	Juha	Tapani
Lagutin,	Dimitrij
Lundbom,	Jan	Olof	Jesper
Ollinaho,	Ossi	Iivari
Pennanen,	Katja	Johanna
Poropudas,	Jirka	Lauri	Daniel
Vaskelainen,	Vesa	Pekka
Viertävä,	Janne	Sakari
Vinberg,	Frans	Johan
Ahlskog,	Fredrik	Jan	Alfred
Brummer,	Ville	Wilhelm
Ehnholm,	Julia	Kristina
Hytönen,	Kaisa	Anneli
Javanainen,	Timo	Topias
Kumpula,	Jussi	Matias
Schäfer,	Ludwig	Aleksis
Virta,	Antti	Juhani
Lampén,	Pekka	Tapio

Parviainen,	Mikko	Johannes
Stenroos,	Matti	Henrikki
Väänänen,	Heikki	Paavo	Aukusti

2006
Hyvönen,	Jörkki	Juhani
Kumpula,	Linda	Susanna
Nieminen,	Tommi	Erik
Paukkeri,	Mari-Sanna	Hannele
Pietilä,	Ville	Seppo	Olavi
Soininen,	Antti	Johannes
Tuominen,	Tero	Kristian
Vuorinen,	Matti	Sakari
Aittoniemi,	Jussi	Tapio			
Dubrovin,	Jori	Juhani		
Huopaniemi,	Ilkka	Olavi		
Jalkanen,	Teppo	Tapani		
Keski-Kuha,	Teemu	Juhani		
Kortelainen,	Matti	Johannes		
Kupiainen,	Mikko	Jaakko		
Mäki,	Jussi-Matti	Mikael		
Nora,	Markus		
Ollila,	Osmo	Henri	Samuli		
Pyökkimies,	Esa-Pekka	Mikael		
Salmela,	Anssi	Juhani		
Soro,	Antti	Ilmari		
Stenius,	Per	Mårten		
Suomalainen,	Reetta	Emilia		
Suorsa,	Juha	Markus		
Suortti,	Taru	Tellervo		
Vehviläinen,	Timo	Tapio		
Virtanen,	Pasi	Sakari		
Åström,	Kim	Valter

Kvantti	onnittelee	myös	kaikkia	niitä	valmistuneita,	joiden	nimet	eivät	ole	syystä	tai	
toisesta	päätyneet	tähän	eikä	aiempiin	Kvantteihin.

Ensi	numerossa	toivottavasti	taas	vähän	lyhyempi	lista.




