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Kuten parin viime lehden 
yhteydessä on esillä ollut, 
Kvantin rahakirstussa alkoi 
syksyllä jo pohja näkyä. Vii-
me lehdessä maalailin jopa 
uhkakuvia, että tässäköhän 
se sitten oli koko vuosiker-
ta 2008. Onneksi näin ei 
kuitenkaan käynyt. Mark-
kinointijohtaja Loimula 
päräytti käyntiin vielä ansi-
okkaan mainosmyyntikam-
panjan, jonka turvin saatiin 
vuoden viimeinenkin suun-
niteltu lehti uunista ulos 
ja Kvantti raketin lailla irti 
rahoituskriisistä. Neljäkin 
lehteä kuitenkin riitti toimi-
tuksen alkuvuodesta aset-
taman salaisen tavoitteen 
- kiltalehtikilpailun voiton 
- saavuttamiseen. Palkinto 
käytiin pokkaamassa joulu-
kuun alussa Polyteekkarin 
pikkujouluissa.

Vaikka vuosi sitten kil-
talehtikilpailun voitto olisi 
saattanut tuntua vähin-
täänkin korkealentoiselta 
haaveelta, se alkoi vuoden 

edetessä käydä aina vain 
ilmeisemmäksi asiaksi. En-
nen jokaisen lehden DL:ää 
sai hihitellen seurata, kuin-
ka Kvanttiwiki täyttyi ne-
rokkaista kirjoituksista. 
Kun vielä käytettävissä on 
ollut puoliammattimainen 
taittotiimi, myös lopputu-
los on näyttänyt kerrassaan 
mainiolta.

Tällä hetkellä näyttäi-
si siltä, että ensi vuoden 
toimitus tulee pääpiirteis-
sään pohjautumaan melko 
vahvasti tämän vuotiseen. 
P-toimittajaksi sentään saa-
daan vähän nuorempaakin 
lihaa myllyyn. Nuoresta 
kiltastatuksestaan huoli-
matta seuraajani Tuomo 
“Berlusconi” Kiiskinen on 
todellinen media-alan kon-
kari ja kokemusta häneltä 
löytyy aina valtakunnan 
mediaa myöten.

Suuret kiitokset tämän 
vuoden toimitukselle kulu-
neesta vuodesta!

P
kirjoitusJuuso Ilomäki

Apinalaatikko

Tämä laatikko sisältää kaikki 
tähän lehteen kirjoittaneet 
apinat ja ylimäärän tämä-
sanan väärinkäyttöä.
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Kiitämme lähinnä itseämme. 
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ihmisenkaltaiset:
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Oletko riipustava, raapus-
tava, kuvainnollinen vai 
muuten sisällöntuottaja? 
Tuuppaa hengentuotteesi 
Kvanttiin! Perästä kuuluu 
sanoi petomaani.
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Vuosi puhiksena alkaa hiljalleen olla pulkassa. Kir-
joittelen tätä vaalikokouksen jälkeisenä päivänä 
ja huomaan, että haikeus alkaa hiljalleen iskeä. 

Tämän lehden ilmestyessä kaikki vuoden kiltatapahtu-
mat lienevät jo takanapäin ja vanhan raadin agendalla yk-
kösenä on seuraajien valmentaminen.

Otaniemessä harva asia vuodenvaihteessa loppuu, vai-
kka toimijat vaihtuvatkin. Moni projekti on sellainen, joka 
ei noudata kalenterivuosiformaattia. Näistä killan kann-
alta kenties olennaisin on kanditutkinnon kehittäminen, 
johon toivottavasti löytyy sitoutuneita ihmisiä myös vuon-
na 2009. Vuonna 2007 alullepantu Fyysikkosäätiö on niin 
ikään loppuvuonna nostettu naftaliinista ja sillä toivot-
tavasti on ensi kevään lopulla riittävästi pääomaa säätiöi-
tymisen loppuunsaattamiseksi. TKY:llä tietty lopunajan 
tunne on ehkä vielä selvemmin esillä, ylioppilaskunta kun 
lakkaa olemasta vuoden 2009 aikana. Harva toiminto kuit-
enkaan oikeasti loppuu: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 
ottaa tehtävät hoitaakseen ja toivottavasti kasvaa aidosti 
eri tieteenalojen opiskelijoita yhdistäväksi yhteisöksi, jo-
hon on ilo kuulua.

Aivan lopuksi haluaisin kiittää. Vuosi on ollut haasteel-
linen ja välillä raskaskin, mutta kymmenet uudet ja vanhat 
tuttavuudet ovat tehneet siitä älyttömän palkitsevan. Suu-
rin kiitos kuuluu raadille, joka on venynyt vuoden aikana 
hienoihin suorituksiin vaikeuksista huolimatta. Niin ikään 
aktiiviset toimarit ovat kiitoksensa ansainneet: kotitontut 
ovat tehneet kiltiksestä aidosti killan olohuoneen (jos et 
usko, poikkea kiltikselle kolmen-neljän maissa arkip-
äivänä), hovimestarit ovat puurtaneet pyyteettömästi 
killan tapahtumissa, Kvantin toimitus on nostanut puoli-
kuolleen kiltalehden jaloilleen... Aktiivinen toimarikunta 
näyttää vuosi toisensa jälkeen, että killan toiminnan ke-
hittäminen onnistuu myös raadin ulkopuolella. Lopulta 
haluan kiittää myös niitä lukuisia vanhoja ystäviä ja uu-
sia tuttavuuksia, joilla ei ole ollut mitään tekemistä killan 
johtamisen kanssa ja juuri siksi ovat olleet niin suurena 
apuna hyvinä ja huonoina aikoina.

Kiitos ja näkemiin!

Julen är här!Stop perss!

Riina Vesanen

Kopi Peisti

“I’m way into the meta-
physics of the subconscious 
and multidimensional 
thinking. I know that vibra-
tions connect all of these 
things. And if you really 
want to get technical, I buy 
into the string theory of 
physics. The basic principle 
is that everything in the 
universe is made of these 
vibrating strings. It’s nice to 
think that the cosmos is es-
sentially a huge guitar and 
inspiration comes when I’m 
tuned into it.”

Metallican kitaristi Kirk Ham-
mettin haastattelusta Guitar 
world December 2008:ssa käy 
ilmi, että Kirk hallitsee säieteo-
rian paremmin kuin Kvantin 
toimitus yhteensä

pentis - 1 definition - a dude 
who is in to his own sister 
who is a dirty whore.

Internet-sanakirja Urbandic-
tionary.com

Eräs Fyysikkokillan pit-
käaikaisimmista ei-
sponsoreista on joutunut 
taloudellisiin vaikeuksiin. 
General Motors(GM) on 
tehnyt lyhyessä ajassa noin 
50 miljardin dollarin tap-
piot, ja menon jatkuessa 
samaa rataa ovat loputkin 
yrityksen rahat menneet 
viimeistään ensi vuoden 
alkupuolella.

“Kun kassavarannot 
putoavat kolmeen miljar-
diin dollariin vihellän pe-
lin poikki. Ostan lopuilla 
rahoilla natsien kultaa ja 
lennän harkkojeni kanssa 
Thaimaaseen rilluttelemaan 
erään tamperelaisen her-
rasmiestuttavani kanssa.”, 
kommentoi asiaa GM:n ra-
hoitusjohtaja Juro Sixmark.

GM:n killan kanssa pit-
käaikaisen ei-sponsorointi 
suhteen tultua julki merkit-
tävä osa maailman johtavis-
ta yrityksistä on säikähtän-
yt tapausten välistä selvää 
kausaliteettiä. Killan halli-
tus onkin saanut suoranais-
en sponsorointi-tarjousten 

vyöryn.
“Kyllä nämä nyt saadut 

rahat sijoitetaan pitkäjän-
teisesti turvalliseen kohtee-
seen, jotta niistä olisi hyötyä 
myös tuleville fyysikko-
sukupolville. Pitkällisten 
analyysien jälkeen olemme 
päätyneet siihen, että ko-
piokonepalvelut tarjoa-
vat ylivoimaisesti parhaat 
tuotto-odotukset pitkällä 
aikavälillä. Kilta onkin jo 
tehnyt sopimuksen 16:sta 
kopiokoneesta Scanserin 
kanssa, ja lisää on tarkoitus 
hankkia heti kun maahan-
tuojalle saapuu seuraava 
erä.”

“Suurin osa uusista ko-
neista sijoitetaan kehit-
tyville markkinoille, kuten 
Nurmijärvelle ja Islantiin, 
jonne KIK:n kopiokonepal-
velut eivät ole vielä ehti-
neet laajentumaan. Ole-
mattoman kilpailun vuoksi 
voittomahdollisuudet ovat 
huikeat!”, valoitti killan on-
nellista tilannetta hallituk-
sen virallinen edustaja.

General Motors vaikeuksissa

Sivun alalaitaan piilotettu ihka oikea uutinen, 
katso mieluummin hassut kuvat sivuilta 6-7

Fyysikkokillalle valittiin  
raati myös vuodelle 2009 
seuraavankaltaisella kok-
oonpanolla:

Puheenjohtaja Patrik 
Laiho (III), sihteeri Riku 
Hyytiäinen (I), fuksikap-
teeni Hannes Alarotu (III), 
rahastonhoitaja Risto Van-
hanen (IV), isäntä Otto 
Ojanen (II), sisämestari 
Juha Mali (II), yrityssuh-

devastaava Rurik Tommi-
la (III), ulkovastaava Lilli 
Konttinen (II), opintovas-
taava Harri Mökkönen 
(III), tiedottaja Jyri Salpak-
ari (II). 

Kvantti onnittelee valit-
tuja.



Vaali-illan tunnelmaa
-Ja Kvantin poliittinen toimitus onkin kokoontunut tänne 
Suureen Pajaan vastaanottamaan kutkuttavan puheenjoh-
tajavaalin tuloksia.

-Tosiaan tervetuloa tänne Kvantin vaalivalvojaisiin mi-
nun ja kynäni puolesta. Tulosennusteita pitäisi alkaa vähi-
tellen tulla, sillä fuksien äänistä on laskettu jo 34%. Vanho-
jen sikojen ääniä ei sen sijaan ole vielä edes alettu laskea.

- Niin vanhat siathan kävivät taas kerran äänestämässä 
ahkerasti. Onko äänestysprosentista tietoa?

- Alustavien tietojen mukaan äänestysprosentti oli tänä 
vuonna huimat 12%.

- Entä onko miten suuri on poliittisten toimittajien tas-
kumattiprosentti?

- Tällä hetkellä vaikuttaisi olevan 28%.
- Vai niin. Nyt meillä onkin suora yhteys ääntenlasken-

taa seuraavaan toimittajaamme. Jorma, millainen siellä on 
tilanne?

“Olen nyt täällä luentosalin edessä, jossa ääntenlasku 
jatkuu suljettujen ovien takana. Tilanne on erittäin jännit-
tynyt. Vaalikansa nauttii kahvia ja pullaa jännityksen pi-
tämiseksi kurissa. Tässä vaiheessa ei ilmeisesti vielä voi 
sanoa mitään mahdollisesta vaalituloksesta”

- Kiitos Jorma. Meillä on täällä studiossa nyt kilpailevat 
puheenjohtajaehdokkaat. Ääntenlasku on kutkuttavasti 
kesken, vielä ei siis voida sanoa kumpi saa tänään juhlia 

voittoa ja kumpi joutuu nauttimaan torjuntavoiton kat-
keraa kalkkia. Puheenjohtajaehdokas Patrik Laiho, miltä 
teistä tuntuu?

“Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia minua äänestä-
neitä ja vaalityötä tehneitä. Olemme tehneet positiivisen 
kampanjan”.

- Entäpä te, nuori, komea ja hyvin ruskettunut puheen-
johtajaehdokas Jyri Salpakari, mitkä ovat tunnelmat ään-
tenlaskun tässä vaiheessa?

“Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia minua äänes-
täneitä ja vaalityötä tehneitä. Olemme tehneet suuren 
työn.”

Ja nyt äänistä on laskettu jo 99 prosenttia ja Ylen en-
nuste alkaa konvergoitua todennäköiseen vaalitulokseen. 
Voittajaksi näyttäisi nousevan Patrik Hussein Laiho. Miten 
aiotte ratkaista kiltaamme vaivaavan rahoituskriisin?

- Tilanne on nyt se, että ensi vuonna on luvassa erittäin 
paljon vaihtorahaa. Tarvitsemme erittäin paljon vaihto-
rahaa. Meidän on lakattava puhumasta vaihtorahasta ja 
alettava hankkia sitä. Olemme koko viime vuoden vain 
puhuneet siitä, miten vaihtorahaa tulee ensi vuonna kun 
Aalto-yliopisto aloittaa, mutta nyt se vaihtoraha on käsil-
lä.

Aivan aluksi Kvantin toimitus haluaa onnitella kaikkia 
puheenjohtajavaalin torjuntavoittajia.

Mikko Kataja, kuvat Klausveikko Oinonen

Ylhäällä: lopulliset puheenjohtajaehdokkaat vaalitaistossa
Vasen keskellä: jännitys oli joillekin Kvantin toimittajillekin välillä liikaa
Vasen alhaalla: uusi opintovastaava Mökkönen ja Vakavan kysymyksen pipo

Ylhäällä: hyvät eväät ovat vaalikokouksessakin tärkeät
Oikea keskellä: p-toimittajalle vaalikokous oli nautinnollinen tilaisuus

Oikea alhaalla: vähemmän vakava kysymys pipotta saa fuksimajurin tolaltaan



Elämme oikeusvaltiossa, 
väitetään. Oikeusvaltio, 
kuten hyvinvointivaltiokin 
on varsin liukuva käsite, 
suorastaan häilyvä ylisana, 
jonka varjolla voinee osoit-
taa kelpoisaksi argumentin 
jos toisenkin. Syvemmin 
ajateltuna oikeusvaltio lie-
nee niin hämärä käsite, että 
asiaa täytyy lähestyä aivan 
perusasioista. Hetken mie-
tittyäni oivalsin, että oike-
usvaltio on jotakin sellaista, 
jossa ihmiset elävät jonkin-
laisten sääntöjen mukaan, 
vieläpä sellaisten sääntöjen, 
jotka edustavat enemmis-
tön käsitystä oikeudenmu-
kaisuudesta. Toisaalta, jos 
sääntöjä rikkoo, seuraa täs-
tä oikeusvaltiossa sanktio, 
joka niinikään on jonkinlai-
sessa linjassa valtiossa asu-
vien ihmisten maailmanku-
van ja suhteellisuudentajun 
kanssa.

Mutta rangaistaanko 
täällä väärintekijää? Voiko 
rikos jäädä vaille seuraa-
musta? Varmasti monet ri-
kokset jäävät selvittämättä, 
eihän mikään järjestelmä 
ole täydellinen. Mutta ke-
nenkään tekoja ei katsota 
läpi sormien, eivätkä rik-
kaat tai vaikkapa ladan 
omistajat pääse tässä suh-
teessa helpommalla, joten 
oikeusvaltion perusasiat 
tuntuvat olevan kunnossa. 
Hetken kun asiaa miettii, 
löytyy kuitenkin kiintoisa 

mat näistä salailuyrityk-
sistä tehdään vankassa 
humalatilassa ja useimmi-
ten huostaanotettu asiakas 
kertoo nimensä viimeistään 
humalan jälkitilan koittaes-
sa. Poliisin taholta tarkkail-
tuna asia ei siis liene kovin 
suuri ongelma.

Mutta entäpä jos ei ole-
kaan humalassa? Entäpä 
jos ihan tieten tahtoen ha-
luaa syväluodata, kuinka 
pitkälle oikeusvaltion rajat 
venyvät? Entä jos päättä-
väisesti pysyy tuppisuuna 
ja aikoo siten selvitä teois-
taan ilman edesvastuuta? 
Vaikka näin ei käytännössä 
tapahtuisikaan, on oikeus-
valtio viime kädessä peri-
aatteellinen juttu ja siten 
on paikallaan uhrata hetki 
aikaa asian syvällisempään 
spekulointiin.

Asian ilmeisestä vaikeu-
desta ja juridisesta moni-
mutkaisuudesta johtuen 
lainopillinen näkökulma 
lienee tarpeen. Tavoitin asi-
aa puimaan rikos- ja pro-
sessioikeuden professori 
Matti Tolvasen Joensuun 
yliopistosta. Kuten tavoitta-
mamme poliisilähteet, tote-
si professori Tolvanen, että 
käytännössä suomalaiset 
rekisterit ovat niin kattavia, 
että henkilön kuin henkilön 
identiteetti saadaan kaivet-
tua tavalla tai toisella esiin. 
“Vainajatkin saadaan suo-
messa lähes poikkeuksetta 

tunnistettua, elävän ihmi-
sen kohdallahan tämä on 
vielä helpompaa”, täsmen-
tää Tolvanen.

Toinen huomionarvoi-
nen seikka on se, että jos 
ihminen ilmoittaa viran-
omaiselle väärän nimen, 
voidaan mahdollinen ran-
gaistus kirjata tälle väärälle 
nimelle ja jälkikäteen tarvit-
taessa oikaista, mikäli tähän 
ilmenee aihetta. Tämäkin 
tosin aiheuttaa ongelmia, 
sillä väärinkäytös voi tulla 
esiin vasta vuoden kuluttua 
kun mahdollista sakkoran-
gaistusta aletaan perimään 
syyttömältä henkilöltä. Täl-
löin syyttömällä on täysi 
työ jälkikäteen vakuuttaa 
poliisi ja syyttäjä siitä, että 
hänen henkilöllisyyttään on 
käytetty väärin. Professori 
Tolvasen mukaan tällaisia 
tapauksia jopa käytännös-
sä tapahtuu jonkin verran. 
Asiaa auttaisi, jos rikoksen-
tekijöistä otettaisiin väärin-
käsitysten varalta valokuva, 
mutta tässä taasen henkilö-
tietolaki muodostuu rajoit-
tavaksi tekijäksi.

Mutta pseudonyymit 
sikseen. Entäpä jos ei ilmoi-
ta nimeä ollenkaan? Ei siis 
oikeaa, ei väärää. Nimilain 
mukaan jokaisella ihmisel-
lä pitää olla nimi ja hänelle 
voidaan sellainen määrätä. 
Tämä tulee kuitenkin kysy-
mykseen käytännössä vain 
lasten kohdalla, onhan jokin 

viranomainen vahvistanut 
aikanaan kaikkien meidän 
nimet joskus elämämme 
ensihetkinä. Tolvasen mu-
kaan ei kuitenkaan tulisi 
kyseeseen, että oikeusistuin 
ensin määräisi ihmiselle 
nimen ja tämän jälkeen sa-
maan hengenvetoon lan-
gettaisi kyseisen nimiselle 
henkilölle rangaistuksen 
teoistaan.

Erityisen hankalaksi asia 
muodostuu ulkomaalaisten 
kohdalla. Ensinnäkään ul-
komaalaisista kattavia re-
kistereitä ei ole saatavilla, 
toisekseen suomen viran-
omainen ei voi yksin tein 
määrätä toisen valtion kan-
salaiselle nimeä. Monelta 
kulmalta asiaa pohdittuaan 
ja lakia selattuaan Tolva-
nen joutuukin toteamaan, 
että juuri tässä kohtaa on 
lain laatijalla jäänyt por-
saanreikä. Lainsäädännön 
lähtökohtana kun useim-
miten valitettavasti on se, 
että rikoksesta epäillyllä on 
henkilöllisyys joka kaiken 
lisäksi tunnetaan. Ennak-
kotapauksia tällaisista ul-
komaisten nimensalaajien 
tekemistä rikkeistä saati ri-
koksista ei kuitenkaan Suo-
messa tiettävästi ole.

Vaikka olenkin kurin ja 
järjestyksen puolestapuhu-
ja, tunnustan terveellä kan-
salaistottelemattomuudella 
olevan paikkansa. Mikäli 
olisinkin siinä erityisoikeu-

tetussa asemassa, että oli-
sin ulkomaan kansalainen, 
eikä poliisi olisi lukenut 
nimeäni jo otsikosta, yllyt-
täisin kaikkia ulkomaisia 
lukijoitani rötöstelemään 
vailla pelkoa edesvastuusta 
ja näin osoittamaan oikeus-
järjestelmämme synkimmät 
ja epätasa-arvoistavimmat 
epäkohdat. Valitettavasti 
minulle ei ole tätä puolilail-
lisen rikokseen yllyttämisen 
erivapautta suotu. Tämän 
vuoksi kehotankin koko 
lukijakuntaani ulkomaan 
kansalaiset mukaan lukien 
olemaan lainkuuliaisia ja 
harrastamaan paremman 
toimen puutteessa vaikka-
pa matonkudontaa.

potentiaalinen porsaan-
reikä. Entäpä jos jää kiinni 
rikoksesta, mutta onnistuu 
salaamaan oman henkilölli-
syytensä? Siis: jos tyhjentää 
taskunsa henkilökorteista ja 
menee vaikkapa toikkaroi-
maan liikenteessä tai muu-
toin rötöstelemään, mutta 
kiinni jäätyään kieltäytyy 
nimeään ilmoittamasta?

Tässä vaiheessa täytyy 
huomauttaa, että lain mu-
kaanhan jokaisen on hen-
kilöllisyytensä ilmoitettava 
poliisille. Mutta entäpä jos 
ei suostukaan? Täytyyhän 
tämänkin varalle olla jokin 
pykälä jossakin lakiviida-
kon syövereissä. Ensisijai-
nen ratkaisu lienee poliisin 
oikeus ottaa henkilö 12 tun-
nin ajaksi huostaan henki-
löllisyyden selvittämistä 
varten. Jos tilanteessa epäil-
lään rikosta, tai asianomai-
nen Herra X on päihtynyt, 
on poliisilla tarvittaessa 
enemmänkin aikaa käytet-
tävissään.

Helsingin poliisissa pal-
veleva vanhempi konstaa-
peli Timo Jussila kertoo, 
että lähes poikkeuksetta 
tämä aika riittää, sillä polii-
silla on käytössään lukuisia 
rekistereitä ja tietokanto-
ja, joista nimensä salaavan 
laitapuolen kulkijan identi-
teetti pystytään tarvittaessa 
kaivamaan esille. Hänen 
mukaansa kenttätyötä hel-
pottaa myös se, että useim-
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Suomukas siipiveikko oranssissa lakissa tepastelee muina ka-
noina Otaniemen yössä. Yks kaks yllättäen ottaa ja pullauttaa 
taakseen suojaisaan paikkaan tummanpuhuvan munan. Mistä 
on kyse? Tehdäänkö Aalto-korkeakoulussa salaisia geenitekno-
logian kokeita? Onko havainnoijan koordinaatisto vääristynyt? 
Kenties Kuopiolainen perinneruoka, kalakukko on ottanut seu-
raavan askeleen evoluution tiellä?

Kuten niin moni muukin 
asia Otaniemen yhteisössä, 
tämäkin idea taisi alun pe-
rin saada alkunsa saunan 
lauteilta. Kun kaikki pe-
rinteiset asiat alkavat olla 
puhki jauhettu ja sitä yhtä 
jännää sarjaakin ehditty 
imitoida jo niin pitkään, 
että ei ole hyvä tämä näin, 
niin silloin on aika ajatus-
virran. Pienissä mielissä 
alkavat pyöriä mm. sellai-
set asiat kuin että miksikäs 
sitä silloin pienenä propel-
lihattuisena poikana etsit-
tiin pääsiäiskukon munia? 
Samaan aikaan kuitenkin 
opittiin, että kana sanoo kot 
kot ja munii. Miksei siis ole 
pääsiäiskanaa?

No teekkari on siitä jännä 
epeli, että tuotekehitys on 
verissä ja joku sopiva up-
grade piti tietenkin keksiä 
pääsiäiskanan konseptiin-
kin. Aku Ankka ja kumppa-
nit ehtivät jo ryöstää idean 
kuution mallisista munista, 

mutta mitäpä jos saataisiin 
kanaan yhdistettyä toinen 
tätä aivomyrskyävää pop-
poota lähellä oleva otus, 
nimittäin hauki. Asialle 
löytyi hyvin yksinkertainen 
ja suoraviivainen ratkaisu: 
laitetaan kalan alle kanan 
jalat ja kas vain: meillä on 
Hauki-Kana.

Kävi kuitenkin niin, että 
mokoma siivekäs otti kir-
jaimellisesti jalat alleen ja 
karkasi. Lähti tunkemaan 
muniaan ympäri Otanie-
men suojaisia puskia. Taisi 
tulla tehtyä sellainen virhe, 
että sanomista tulee. Selvää 
ainakin oli, että munat tulisi 
saada talteen. Epäilemättä 
seuraukset olisivat suoras-
taan arvaamattomat tämän 
pikku luonnon oikun on-
nistuessa lisääntymään ja 
sekoittamaan Otaniemen 
herkän ekosysteemin. Mu-
nat täytyisi kaivaa esiin vit-
kastelematta!

Keksittiin, että munien 

etsimiseen voisi temmata 
mukaan koko teekkariyh-
teisön: Tästähän saataisiin 
vielä aikaiseksi oikein kun-
non vanhan ajan muna-
jahti! Ehkä itse munijakin 
saataisiin lopulta palautet-
tua häkkilinnuksi. Varsin 
ankeaa kuitenkin olisi, jos 
sattuisikin niin, että lopulta 
vain muutama hassu teek-
kari ympäri Otaniemeä oli-
si yksinään munat kädessä. 
Pohdittiin, miten saataisiin 
mukaan oikein kunnon liu-
ta teekkareita kaivamaan 
munia. Alettiin kerätä ha-
vaintoja Hauki-Kanan liik-
keistä ja listata niitä nettiin. 
KRP ja valtakunnan mediat 
kuitenkin suhtautuivat mel-
ko penseästi tarjoamiimme 
tuntomerkkeihin ja havain-
toihin.

Onneksemme muistim-
me TTER:n ja lausahduk-
sen “Hulluille hilloo”. Pää-
tettiin siis hakea TTER:ltä 
hiukan rahallista apua, että 

saataisiin tämä Otaniemen 
luontoa uhkaava ekokata-
strofi kaiken kansan tietoi-
suuteen. Painettiin julisteita 
ja luvattiin jokaisesta mu-
nasta ruhtinaallinen löytö-
palkkio keväisen piknik-
korin muodossa. Kaiken 
kukkuraksi munahaukat 
saisivat vielä VIP-kutsut 
Hankkijan keväisille sitseil-
le. Ilmeisesti idea oli riittä-
vän hullu. TTER nimittäin 
ojensikin auttavan kätensä 
pienen rahallisen avustuk-
sen muodossa.

Jahdin lopulta käynnis-
tyessä Hauki-Kanan munat 
osoittautuivat todella halu-
tuksi tavaraksi. Kun saatiin 
vihjeet munintapaikoista 
www-sivuille, olivat munat 
löytäneet etsijänsä alta aika-
yksikön siitäkin huolimat-
ta, että jotkin pesimäpaikat 
oveluudellaan osoittivat 
kyseessä olevan varsin nok-
kelan otuksen - ei mikään 
kananaivo siis alkuunkaan. 

Munahaukat kuitenkin on-
nistuivat löytämään kaikki 
munat ja saivat palkkioksi 
onnistuneesta jahdista luva-
tut piknik-korinsa. Keväiset 
sitsitkin pidettiin suuren 
menestyksen tunnelmissa.

Munajahti järjestettiin 
itse asiassa ensimmäisen 
kerran jo vuonna 2007, 
mutta vuoden 2008 jahdil-
le TTER:ltä saatu avustus 
takasi kertaluokkaa parem-
mat puitteet. Nyt päivien 
jälleen pidentyessä ja ke-
vään edetessä Hauki-Kana 
on alkanut osoittaa pientä 
levottomuutta. Saattaa olla, 
että mokoma valmistautuu 
jo ensi kevään munintaan. 
Kannattaa siis pitää ehdot-
tomasti silmät auki!

TTER
-Teekkaritoiminnan edistämisrahasto, perustettu 2006

-Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea 
TKY:n ja sen jäsenten ja sen yhteydessä toimivien yhteisö-
jen pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknilli-
siin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

-Jakaa vuosittain n. 100 000e avustuksia kolmella avustus-
kierroksella

-Seuraavien hakukierrosten DL:t 30.1. ja 17.4.2009

-Hakea voi kuka vain, avustukset myönnetään hakemus-
ten perusteella

-Pääsääntöisesti rahat maksetaan toteutuneen projektin 
loppuselvitystä vastaan

-Onko sinulla loistava idea, jonka toteuttamiseen tarvitset 
vain tukun rahaa? Lue Kvantti äkkiä loppuun, ja surffaa 
osoitteeseen -> www.tky.fi/tter !

Ural, Möyhi; kuva Timo Idänheimo

-APPROVED



I k ä s y r j i n t ä

Työkvantti ei varmasti olisi 
työkvantti, ellei siinä olisi 
kattavaa reportaasia kor-
keakoulustamme ja tiede-
kunnastamme työympäris-
tönä. Vastaan haasteeseen 
aseenani partakone, korkea 
journalistin etiikka ja seitse-
män Hannu Karpon verran 
tahtoa korjata maailman 
epäkohdat. Tuloksena on 
karmaiseva paljastus tiede-
kuntamme ikärasistisesta 
työ- ja opiskeluilmapiiristä.

Selvittääkseni ikäihmis-
ten kohtelua tiedekunnas-
samme päätin sukeltaa 
syvälle ongelman ytimeen. 
Kukapa tietäisi näistä asi-
oista enemmän kuin kiu-
sattu ja syrjitty itse. Siksi 
päätinkin soluttautua arki-
päiväiseen ympäristööm-
me keski-ikäisen ominai-
suudessa. Kuinkapa tämä 
onnistuisikaan paremmin 
kuin pälvikaljun kanssa.

Testini alkoi maanantai-
na 10.11.2008 muuan kvant-
timekaniikaa käsittelevällä 
luennolla. Saavuin luento-
saliin jo hyvissä ajoin solut-
tautuakseni ympäristööni. 
Ensimmäisten opiskeli-
joiden saapuessa paikalle 
huomasin sulautuneeni 
ympäristööni täysin. Huo-
masin ikärasismin merkit jo 
aikaisessa vaiheessa silmi-
en kääntyessä seuraamaan 
habitustani. Tiesin solut-

tautumiseni onnistuneen, 
niin pahalta kuin pistävät 
katseet tuntuivatkin. Muu-
tamat rohkaistuivat jopa 
pilkkaamaan kehossani 
vuosien varrella tapahtu-
neita muutoksia, näistä 
räikeimpiä lienevät “Heh, 
viikonlopun jäljiltä vai?” ja 
“Hei siisti fleda!”.

Syrjintä ei kuitenkaan 
loppunut tähän vaan sain 
vielä tämän jälkeenkin pis-
täviä katseita osakseni liik-
kuessani korkeakoulumme 
käytävillä. Muuankin tutki-
ja tiedusteli minulta olenko 
huomannut omaa pälvikal-
juani. Onnistuin kuitenkin 
pitämään malttini ja ole-
maan alentumatta näiden 
pilkkaajien tasolle. Kovin 
haaste oli kuitenkin edes-
sä, matematiikan laitoksen 
kahvihuoneessa ilmapiiri 
oli mitä syrjivin ja sisään 
astumiseni nostattikin ylei-
sen naurun ilmapiirin, ja 
minulta kehdattiin kysyä, 
kauanko aion jatkaa kysei-
sellä hiusmuodilla. Keh-
taavatkin kysellä, kauanko 
aion hengissä keikkua.

Samanlainen nöyryytys 
odotti minua, kun koitti 
aika pitää matematiikan 
laskuharjoituksia. Opiske-
lijoiden suhtautuminen oli 
yleisesti miedompi kuin 
matematiikan laitoksen 
kahvihuoneen yltiösyrjivä 

ilmapiiri, mutta uskaltau-
tuipa muutama virnistele-
mään asian kustannuksella. 
Vielä sentään on vanhem-
man opettavan henkilöstön 
kunnioitus kohdallaan, kun 
sain hetken rauhan häi-
ritseviltä kommenteilta ja 
täten suoritettua tehtäväni 
kunnialla loppuun.

Yleisestä virnistelystä 
johtuen yritin vielä kääntyä 
työnantajatahon puoleen 
ja raportoida virnistelyn 
muodossa tapahtuneesta 
työpaikkakiusaamisesta 
työnantajataholle, mutta ra-
portointiini suhtauduttiin 
yleisen huvittuneesti. Ve-
dottiin jopa siihen, että vir-
nistelyn ja ivan olisi laukais-
sut minun henkilökohtaiset 
henkiset ominaisuuteni, 
eikä iän mukanaan tuomat 
fysiologiset muutokset. Että 
onkin otsaa väittää moista, 
vaikka hiukset lähtisikin, 
niin enhän minä sentään ai-
van dementikko vielä ole.

Testin toisena päivänä 
muuan hiuksiltaan rehe-
väkasvuinen luennoitsija 
kehtasi huomauttaa asias-
ta suuren yleisön kuullen. 
Kenties kyseiseltä tohtori-
shenkilöltä puuttui kaikes-
sa rehevyydessään kyky 
samaistua ikäihmisen kivu-
liaiseen sielunmaisemaan. 
Voin vain kuvitella, millai-
set henkiset arvet tällainen 

huomauttelu aiheuttaisi 
itsetuntonsa kanssa painis-
kelevalle ikäfyysikolle.

Yhtä kaikki, kahden päi-
vän kokeeni opetti minulle 
hyvin paljon ympäristöm-
me syrjivyydestä. Muuta-
man päivän tutkimus sai 
minut tuntemaan suurta 
sympatiaa heitä kohtaan, 
jotka joutuvat ympäristös-
sämme työskentelemän ja 
kestämään päivittäin sa-
maa, mitä sain osakseni 
vain lyhyen hetken. Keho-
tankin kaikkia lukijoitani 
kunnioituksella huomi-
oimaan kaikki ikääntyvät 
lajitoverimme. Lopetan ra-
visuttavan reportaasini 
lainaamalla nimimerkkiä 
uudisasukas Lappilan ky-
läyhdistyksen keskustelu-
foorumilta: “Yksikin kiu-
sattu on liikaa.”

Juho Häppölä, kuvat Tony Nysten

Liity nyt KEK:in opis-
kelemattomuuskassaan. 
KEKO:on kannattaa liittyä 
jo ensimmäisenä opiskelu-
vuotena, sillä tällöin kassan 
nostovaatimuksen, kaksi 
läsnäololukukautta, ehtii 
suorittamaan hyvissä ajoin 
opiskelemattomuuden is-
kemisen varalle.

Kassa toimii niin, että jo-
kainen sen jäsen suorittaa 
kiinteän yhden(1) tentin 
kassaan vuosittain. Näistä 
tenteistä sitten järjestetään 
opiskelemattomiksi joutu-
neille kassan jäsenille tar-
vittava KELA:n vaatima 
minimiopintopistemäärä 
vuosittain. Jos opiskelemat-
tomuus iskee kohdallesi 
esim. syksylle venähtäneen 
Wapun tai TKYH-nakin 
takia, käyvät muut kassan 
jäsenet suorittamassa tar-
peelliset tenttisi opiskele-
mattomana olemisen ajal-
tasi.

Kassaan voit liittyä jo 
lukioaikoinasi, ja se kan-
nattaakin, sillä näin olet 

opiskelemattomuusturvan 
piirissä jo korkeakoulu-
opinnot aloittaessasi. Täl-
löin tulee kuitenkin liittyä 
kassaan hyvissä ajoin, sillä 
kynnysehtona lukiolaisen 
tulee olla kahden(2) luku-
vuoden ajan kassan jäse-
nenä. Lisäksi kumpanakin 
lukuvuonna tulee suorittaa 
yksi Esa Saarisen järjestämä 
kurssi lähimmässä yliopis-
tossa.

Kassaan voit liittyä lähet-
tämällä rullan käyttämä-
töntä vessapaperia yhdessä 
kymmenen opiskelijakortti-
si kopion, sekä kahden naa-
mavärkkisi muovinaamion 
kanssa osoitteeseen Lähin 
Postiluukku 22, 02150 Es-
poo, Helsinki.

PS. Mikäli et ole ylempää 
korkeakoulututkintoa suo-
rittava opiskelija, et valitet-
tavasti voi liittyä kassaan. 
Lähetäthän silti puhelinnu-
merollasi varustetun kuva-
si Kvantin toimitukselle. Ja 
vessapaperia.

Teekkari! Juuri sinä, siellä!

Kimmo I

Opiskelemattomuuskassa



Jo Einsteinin kehitet-
tyä kuuluisat suhteel-
lisuusteoriansa, on 
fysiikan maailmassa 

hyväksytty se, että sellaiset 
suuret kuin aika ja matka 
voivat riippua havainnoit-
sijan oman inertiaalikoordi-
naatiston ominaisuuksista. 
Pienemmälle huomiolle on 
sen sijaan jäänyt samoihin 
aikoihin Cognacin teknilli-
sessä yliopistossa kehitetty 
etanolirelativistinen teo-
ria, joka pyrkii selittämään 
suurten etanolimäärien 
vaikutusta havainnoitsijan 
tekemiin havaintoihin ajan 
ja avaruuden luonteesta. 
Tämän teorian mukaan 
suuret etanolimäärät kaa-
reuttavat aika-avaruutta ja 
vaikuttavat merkittävästi 
siihen kuinka tietyt suureet 
havainnoidaan.

Ensimmäisenä postu-
laattina teoriassa voidaan 
pitää ranskalaisen Bonheur 
Plusboitin ja suomalaisen 
Artturi von Sorbuksen (tut-
tujen kesken vain Arska) 
kehittämää avaruuden kaa-
reutumisen yhtälöä

deltax = e^h*sin(at)/
e^h^4,

missä delta x on alko-
holin nauttijan vinerti-
aalikoordinaatiston (vrt. 
suhteellisuusteorian inerti-

aalikoordinaatisto) hetkel-
linen siirtymä lepotilastaan 
ja h on nauttijan käyttämään 
etanolimäärään verrannolli-
nen ns. humala-kerroin joka 
kuuluu välille [0,ääretön]. 
Tämä yhtälö selittää kuin-
ka alkoholin nauttija voi 
omasta koordinaatistos-
taan nähden kulkea täysin 
suoraviivaista reittiä, mutta 
kuitenkin ulkoinen havait-
sija näkee reitin kaareutu-
van huomattavasti. Yhtälön 
muodosta nähdään selkeäs-
ti, että kun h kasvaa paljon 
yli lukuarvon 1, värähtelyt 
vaimenevat nopeasti. Täl-
löin kyse on kansankielellä 
“sammumisesta”, jota sup-
pea etanolirelativistinen 
teoria ei vielä riitä selittä-
mään. Alvarin aukiolta ta-
voitetut etanolirelativismin 
asiantuntijat toteavatkin 
sammumisen olevan yh-
distelmä monimutkaisia lo-
kaaleja gravitaation ja ajan 
luonteeseen vaikuttavia il-
miöitä.

Luonnollisesti myös 
Lorenz-kontraktiolle löy-
tyy vastineensa etanolin 
suhteellisuusteoriasta. Sen 
kehittäjänä pidetään ylei-
sesti tamperelaista Bertil 
auf Bierliebeniä (tuttujen 
kesken vain Pertsa). Niin 
sanotun aikakossuktrion 
mukaan etanolia suuresti 
nauttineen havaitsijan ai-

ka-avaruus voi painua ko-
koon, jolloin ulkopuolisen 
havaitsijan silmissä suuret-
kin ajanjaksot voivat kulkea 
kuin vilauksessa etanolia 
nauttineen havainnoitsijan 
silmissä. Äärimmäisessä 
tapauksessa voi havaitsi-
jan vinertiaalikoordinaa-
tiston aika-akseli käpertyä 
kokoon kokonaan. Tämä 
edellyttää erityisen suurta 
h-kerrointa, mutta riippuu 
suuresti nauttijan henkilö-
kohtaisista etanolirelativis-
tista ominaisuuksista, ku-
ten massasta.

“On kyllä häpeä, miten 
etanolirelativistinen teo-
ria on viime aikoina jäänyt 
näin vähälle huomiolle”, 
toteaa teorian merkittävä 
tutkija, Lartsa: “Viime vuo-
sina on ollut suuri tarve 
kokeisiin, joilla teorian pi-
tävyys voitaisiin validoida 
aukottomasti. Valtion asen-
ne on kuitenkin Suomessa 
ollut vihamielinen tieteen 
tekemistä kohtaan, tutki-
musvälineitä ei ole hankit-
tu lisää, niiden saatavuutta 
on jopa pyritty keinotekoi-
sesti rajoittamaan.” Myös 
Neuvostoliiton romahdus 
oli kova isku teorialle, sillä 
Neuvostoliitossa etanolire-
lativismi oli erittäin arvos-
tettu ja tutkittu teoria.

Etanolin relativistinen luonne



Palvelukseen halutaanTulevaisuuden lyhyt historia

Venäjän Mafia on globaali monialatoimija, joka on markkinajohtaja kansainväli-
sessä ase-, huume- ja ihmiskaupassa. Myös verikostot ja sabotaasi kuuluvat ydin-
osaamiseemme. Liikevoittomme on ziljardi ruplaa ennen veroja ja niiden jälkeen. 
Toimitamme korkealaatuisia laite-, tieto- ja prosessiratkaisuja avainasiakkaillem-
me. Tarjoamme myös räätälöityjä taivuttelu-, väärennös- ja vaientamispaketteja 
tilaustöinä. Dynaaminen organisaatiomme tavoittelee suurempaa markkina-
osuutta strategisesti tärkellä Itämeren alueella, ja siksi haemme alati kasvavaan 
bisnekseemme ammattitaitoisia ja osaavia kriminaaleja.

Määräaikainen MAFIAPOMO Suomen osastoomme nykyisen viranhaltijan pakkolo-
man ajaksi

LOGISTIIKKAPÄÄLLIKKÖ vastaamaan kuljetusten ja kaupankäynnin sujuvuudesta 
akselilla Pietari-Tallinna-Helsinki

ULOSOTTOMIEHIÄ huolehtimaan hankalien asiakkaiden laskutuksesta

AJONEUVONKULJETTAJIA keikkaluontoisiin tehtäviin, myös sala- ja ruumiinkulje-
tukset

BETONINVALAJIA tuomaan painoarvoa kustomoituihin client-ratkaisuihin

PARITTAJA franchise-yrittäjäksi Etelä-Helsinkiin

HUUMEDIILEREITÄ ketjumme jakeluverkostoon

Arvostamme:

- kykyä toimia monikultturisessa ja väkivältaisessa ympäristössä
- näppärää veitsien/aseiden käsittelyä
- aiempia linnatuomioita
- vaiteliaisuutta poliisikuulusteluissa
- karskia ulkonäköä
- sujuvaa kiristystaitoa saksaksi ja venäjäksi

Tarjoamme:

- haasteellisen ja mielenkiintoisen toimintaympäristön
- verovapaan ja runsaahkon provisiopalkan
- mahdollisuuden edetä kriminaalihierarkiassa
- arvokkaita yhteiskunnallisia kontakteja

Tee urastasi Uskomattoman Hieno Menestystarina. Lähe-
tä vapaamuotoinen hakemuksesi rikosrekisterillä varus-
tettuna a.s.a.p osoitteeseen Pikku kakkosen posti, PL 347, 
33101 Tampere 10

Monissa tapauksissa tulevaisuutta on helpompi ennustaa kuin menneisyyttä. Usein aikakäänne-
tyt ongelmat ovat huonosti asetettuja ja räjähtävät helposti käsiin. Klassinen esimerkki tästä on 
kysymys diffuusiotyyppisten prosessien aikakehittymisestä: jos tiedetään veren alkoholipitoisuus 
nykyhetken pienessä ympäristössä, miten voidaan ennustaa milloin putki on alkanut.

Kvantti esittää nyt tulevaisuuden historian niin kuin se tällä hetkellä tunnetaan.

2009: Aikuiset miehet ja naiset mysteerisesti tulevat steriileiksi.
2010: Maapallo on paratiisi, jos sterilointeja ei oteta huomioon. Jupiter puristetaan tähdeksi.
2012: Alienit tunkeutuvat maapallolle Maan magneettikentän polaarisuus kääntyy
21.12.2012: Maailma muuttuu.
2015: Mm. autot ja skeittilaudat lentävät Säätä kyetään ennustamaan sekunnin tarkkuudella
2022: Soylent Corp. kierrättää ihmisruumita ruoaksi.
2029: Sota koneita vastaan. Ihmisten joukkoja johtaa John Connor. T-800 lähetetään vuoteen 1984 
tappamaan Sarah Connor. Kyle Reese lähtetään vuoteen 1984 suojelemaan Sarah Connoria.
2031: Helvetin demonit avaavat portin helvetistä ja valloittavat Lontoon. Mega City One peruste-
taan.
2032: Takapuoli pyyhitään kolmeen näkinkenkään paperin sijaan. Ensimmäinen murha jälkeen 
vuoden 2012 tapahtuu. Taco Bell -ravintolat ovat ainoita ravintoloita maailmassa
2035: Modeemivalmistaja US Roboticsin keskustietokone onnistuu kiertämään Asimovin lait ja oh-
jaa robotit kapinaan ihmisiä vastaan. Viimeinen bensiinikäyttöinen moottoripyörä valmistetaan.
26.8.2037: Räjäytykset kuussa saavat kuun halkeamaan. Meteoreja sataa maahan.
2038: Öljyvarat loppuvat
31.12.2039: Paikallinen maailmanloppu, koska Jeesuksen toinen tuleminen ei ole vielä tapahtunut.
2052: New Yorkin kaupunki ampuu raketilla kaikki jätteensä avaruuteen.
2063: Plutosta aletaan hakea jäätä, jota valtameriin tiputtamalla hillitään ilmastonmuutosta.
2066: YK hajotetaan.
2070: Ydinsota.
2080-2084: Kolmas maailmansota syttyy Intian ja Pakistanin välisistä kiistoista.
2085: Maapallon liittouma perustetaan.
2104: Maailmanlopun sota
30.10.2115: John Hopkinsin sairaalassa tehdyt tutkimukset vahvistavat telepaattien olemassaolon.
2150: San Diego tuhoutuu ydinterroristihyökkäyksessä.
2156: Ihmiskunta saa käyttöönsä hyppyporttitekniikkaa.
2208: Valonnopeutta nostetaan, jotta matkustaminen nopeutuu.
2221: Prostituutio laillistetaan ja ammattiliitto syntyy.
2245-2247: Maan ja Minbarin välinen sota.
2443: Jeesuksen toinen tuleminen.
3001: Omicron Persei 8 valtaa maapallon.
3978: Apinat hallitsevat maailmaa
802701: Morlockit hallitsevat maailmaa.
1000000: Aurinko tuhoutuu.
63542780: Morlockit hallitsevat edelleen maailmaa.

Maailman päättävä hypersuperdupernova

Mitä Robin sanoi Batmanille, kun 
tämä koitti mennä sunnuntaina 
Alkoon? ”Pyhä päivä, Batman!”

Taittajaa muuten vähän vituttaa, ettei jutun kirjoittaja voi tunnustautua. Tekijä sulkeutuu suosioonsa uhkavaatimusten nojalla.

Luotettava työnantaja. 
Kuva vaihdettu.

Perulainen perunanviljelijä Peruggio perusti perusperulaiset. ”Peruutan Perun perustuslain perusteellisesti”, perusteli Peruggio. Perunkirjassaan Peruggio perui perustelunsa: ”Perusvirhe. Perusteet peruuntuivat.”

Lasten ja humalaisten suusta tulee puoliksi syötyä ruokaa.

Lapset perivät maan, sillä vain heillä ei ole velkavivutettuja tappioita.

Ruoho on vihreintä siellä m
issä aita on m

atalin.

Lapset ja humalaiset perivät maan, sillä heidän suustaan tulee lannoitetta.

Läppä on heitetty, sanoi Caesar Rubicon-joella.
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on nuorekas, kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jossa on reipas
yrittämisen meininki ja mukava työskennellä. Toimitamme korkeatasoisia
internet-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja yrityksille, järjestöille, seurakunnille,
kunnille ja kaupungeille sekä valtionhallintoon Suomessa ja muualla Euroopassa.
Toimipisteemme ovat Espoo, Kuopio, Lahti, Oulu ja Lontoo.

Haemme osa-aikaiseen työsuhteeseen

Nuorempi ohjelmistosuunnittelija
Avustava myynti- ja projektipäällikkö

www.innofactor.fi/rekry
Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät

Odotamme hakijoilta
- kiinnostusta ja osaamista tietotekniikkaan
- pitkäaikaista sitoutumista Innofactoriin
- halua työskennellä pari päivää viikossa myös opiskelujen aikana –

kannustamme kuitenkin aktiivisesti opintojen edistämiseen

Tarjoamme harjoittelijoillemme
- TEK:n suosituspalkan
- loistavan mahdollisuuden kasvaa WWW-pohjaisten ohjelmistojen

kansainväliseksi huippuammattilaiseksi

Vapaamuotoiset hakemukset ja cv mahdollisimman pian osoitteeseen
rekry@innofactor.fi

Innofactor kiittää Fyysikkokilta ry:tä yhteistyöstä vuonna 2008 ja toivottaa kiltalaisille
menestyksekästä vuotta 2009!

Kuten kaikki tietävät, täs-
sä pienessä Suomen maas-
samme pidettiin äskettäin 
vaalit. Kunnallisvaalithan 
nuo vain olivat eivätkä si-
nänsä tärkeämmät. Vaalitu-
los oli pääosin kelvollinen, 
mitä nyt muutama väärä 
ehdokas pääsi läpi, mutta 
tämän kerran se annetta-
koon anteeksi jos kansa ot-
taa opikseen eikä enää tois-
te äänestä väärin. Tämän 
helpottamiseksi ja muuten-
kin äänestämiskokemuk-
sen parantamiseksi valtion-
hallinto ja TietoEnator ovat 
yhteistyössä kehittäneet 
uuden hienon sähköisen 
äänestysjärjestelmän, jota 
menestyksellä kokeiltiin jo 
näissä pikku kunnallisvaa-
leissa. Ihan hyvin tuo näytti 
toimivat, mitä nyt pientä 
vikaa löytyi näppäimistön 
ja tuolin välistä. Kvantti 
esittelee nyt tiekartan, jol-
la Suomen kansanvallan 
vankka kivijalka - vaalijär-
jestelmä - tuodaan 2000-lu-
vulle ja tietoyhteiskunnan 
edellyttämälle tehokkuus-
tasolle.

Ensimmäisessä vaihees-
sa äänestys sähköistetään 
täysin. Hyödyttömät ää-
nestysliput jäävät vihdoin 
historiaan kun kansalaiset 
saavat antaa äänensä elekt-
ronisesti. Äänestyksestä ei 
jää mitään jälkiä joten vaa-
leista aiheutunut valtava 
jätevuori ei enää paina suo-

malaisen hiilijalanjälkeä. 
Ääntenlaskukin tapahtuu 
TietoEnatorin toimittamilla 
luotettavilla ääntenlaskuko-
neilla ja ääntenlaskijoiden 
harrastaman vilpin mah-
dollisuus katoaa vihdoin-
kin. Sähköinen äänestys on 
siis kaikin tavoin parempi 
kuin vanha, kulahtanut pa-
periäänestys.

Toisessa vaiheessa ää-
nestys siirtyy kokonaan 
internettiin. Ihmiset voivat 
äänestää pankkiasioiden 
hoitamisen ja mesettämisen 
ohella kätevästi kotonaan. 
Edelleenkin TietoEnator 
hoitaa koko järjestelmän 
toimittamisen. Jotta hakke-
rit eivät turmelisi hienoa 
äänestysjärjestelmää, se 
on täysin salainen. Mitään 
turhia yksityiskohtia ei jul-
kaista ulkopuolelle.

Kolmas ja viimeinen vai-
he edustaa demokratian 
huippua: Tietokone äänes-
tää kansalaisen puolesta. 
Historian romukoppaan jää 
se aika kun suomalainen 
joutui taivaltamaan tuulen 
ja tuiskun läpi vetämään 
sen punaisen viivan. Enää 
ei tarvitse miettiä viittä mi-
nuuttia äänestyskopissa ke-
nelle sen äänen antaisikaan. 
Mahdollisuus väärin äänes-
tämiseen on lopullisesti eli-
minoitu ja maan hallinnon 
jatkuvuus on turvattu.

Äänestämisen uudet tuulet Korjauksia

Viime Kvantissa oli virheellisesti merkitty toimit-
taja Kimmo I osion “Kvantti 2000 vuotta sitten” 
kirjoittajaksi. Pahoittelemme kaikkien niiden lu-
kijoiden puolesta, jotka lähettivät fanipostia ja 
rakkauden tunnustuksia väärällä toimittajalle. 
Toimitus on välittänyt kyseiset kirjeet eteenpäin 
toiseksi lähimpään takkaan, lähimmän takan 
ollessa nimeltämainitsemattomien toimittajan 
ja taittajan kansoittamana. He kommentoivat 
tapahtunutta yksissätuumin: “Silloin SEPPELE 
päinen, vain nuori morsian on!”.

Osion oikean toimittajan identiteetti jätetään 
harjoitustehtäväksi, malliratkaisuja voi lähettää 
tuttuun tapaan Kvantin toimitukselle osoittee-
seen: kvantti@list.tky.fi, tai vaihtoehtoisesti Rai-
mo Ilaskiven naamakuvaa kantavan pytyn vie-
rustalta löytyville seinille.

-Kimmo I

Viime Kvantissa lukijakilpailun palkinnoksi lu-
vattiin taulutelevisio. Kyseessä oli kuitenkin pie-
ni väärinkäsitys, sillä oikeasti palkintona olikin 
televisiota esittävä taulu, jonka on vesiväreillä 
maalannut Ville Koponen. Onnittelut voittajille!

-Kvanttifantti



Laskevan maailman 
ongelmana ovat jo 
pitkään olleet yh-
tälöt, jotka eivät 

ole tosia. Esimerkiksi nyt 
vaikkapa 2+2 = 5. Aikaisem-
min nämä yhtälöt on vain 
kuitattu höpönlöpönä tai 
hyödyttömänä saivartelu-
na. Kuten tunnettua, suurin 
osa, joidenkin mukaan jopa 
99.9% maailmankaikkeu-
den yhtälöistä on tällaisia. 
Viime aikoina TKK:n mate-
matiikan laitoksella kehitet-
ty pimeiden lukujen teoria 
pyrkii nyt selittämään mi-
ten näitä yhtälöitä voi olla 
olemassa. Ratkaisua hae-
taan ns. pimeistä luvuista, 
joita ei voida havaita pal-
jain silmin, mutta joiden 
olemassaolo voidaan pää-
tellä yhtälön muodosta. Esi-
merkkitapauksessa yhtälön 
vasemmalla puolella voisi 
olla vaikkapa pimeä +1 ja 
näin yhtälö olisi totta myös 
klassisesti ymmärrettynä. 
Tässä vaiheessa pimeiden 
lukujen tutkimusta ei kui-
tenkaan vielä osata rajoittaa 
mahdollisten pimeiden rat-
kaisujen joukkoa, vaan em. 
yhtälön voisi tasapainottaa 
myös “näkemällä” oikealla 
puolella pimeän luvun -1.

TKK:n matematiikan lai-
toksella pimeiden lukujen 
tutkimuksen kärkiyksikkö 
on ns. kahvihuonetyöryh-
mä, jota johtaa yliassistent-
ti Malinen avustajineen. 
“Pimeistä luvuista on saa-
tu havaintoja jo pitkään 
esimerkiksi matematiikan 
välikokeissa ja tenteissä, 
joten tarvetta lukualueen 
laajennukselle on”, hän 

perustelee innovaatiotaan: 
“Nyt kun Aalto-yliopisto 
yrittää maailman kärkeen, 
on syytä ottaa tieteellinen 
johtoasema haltuun heti al-
kajaisiksi”. Aalto-yliopiston 
kunnioittamiseksi pimeät 
luvut kirjoitetaan tietenkin 
aaltosulkeiden sisään tähän 
malliin: { 1 }. { -1 }.

Tässä vaiheessa tulee tar-
ve määritellä luvut, joissa 
on sekä pimeä että normaali 
osa. Näitä lukuja kutsutaan 
“hämäriksi luvuiksi” ja ne 
voidaan kirjoittaa kuten 
kompleksiluvut summa-
na pimeästä ja normaalista 
osasta, esimerkiksi 1 + { 2 } 
tai 1 + i + { -i }. Ajatuksen pi-
meiden lukujen kerto- ja ja-
kolaskusta Malinen torjuu 
aikaansa edellä olevana: 
“Kertolasku on aivan liian 
vaikiaa, voidaan lähteä sii-
tä, että pimeät luvut tun-
nistetaan additiivisuuden 
perusteella... että 4 = 3 sen 
takia että oikealla puolel-
la on pimeä ykkönen, eikä 
sillä perusteella että oikea 
puoli pitäisi kertoa pimeäl-
lä 4/3:lla”.

Pimeiden lukujen so-
vellukset ovat moninaisia. 
Tärkein käyttökohde on 
varmasti kirjanpitotoimin-
ta, jossa pimeiden lukujen 
ymmärtämys auttaa tehos-
tamaan yleistä “pimeänä” 
maksamisen käytäntöä. 
Myös Teknillisen korkea-
koulun perinteisesti vahva 
yhteistyö pimeiden pullo-
jen toimittajien kanssa vah-
vistunee pimeiden lukujen 
tutkimuksen vakiinnuttaes-
sa asemansa.

Pimeiden lukujen teoria järisyttää matemaattista 
maailmaa

Sinä iltana oli matematii-
kan kurssin S1 välikoe Pit-
kärannan salissa, Eulerin 
valtakunnassa. Tentin ja 
liitutaulun Herra, Assar, 
katsoi alas valtakuntaansa, 
ja näki poikansa Sini-funk-
tion vihamielisten teek-
kareiden ympäröimänä. 
Katsellessaan alas valtakun-
taansa, tenttipaperille, As-
sar näki mitä nämä teekka-
rit tekivät hänen pojalleen: 
Sin(h)/5h=Sin(1)/5~= 0,0174 
/ 5 = 0,00348)(vakion arvo 
muutettu, toim.huom.)

Assar oli raivoissaan, 
mutta Sini huusi hänelle. 
“Isä isä! Anna heille anteek-
si, sillä he eivät tiedä mitä 
he tekevät!”

Edes Sinin vetoomus ei 
kuitenkaan liennyttänyt 
Assarin vihaa, sillä Sinin ar-
voa laskettaessa oli käytetty 
asteita radiaanien sijaan, ja 
tulos oli väärin pyöristetty.

Silloin kurssin tenttipa-
peri repesi keskeltä kahtia, 
kamara huojui, laatat ja 
temppelin seinät lentelivät 
edestakaisin kurjien teek-
kareiden ympärillä. Tämän 
nähdessään yksi teekkareis-
ta totesi: “Totisesti, tämä 
funktio oli Assarin poika!”

Assarin poika

Kim
m

o I

Viikko Hermannin päivästä 
oli kulunut kun Skah skah 
-kolmikives käveli suurille 
kivespelloilleen. Pelloilla 
kasvoi paljon pienen pieniä 
pikkukiveksiä, niin paljon 
että pelto näytti kaukaa 
mukulakivetykseltä. Skah 
skah tokaisi ystävällisesti 
pikkukiveksille “Rakkaat 
pikkukivet, nyt olette vielä 
pieniä mutta eräänä päivä-
nä tulette olemaan suuria 
kuin keilapallot.” ja antoi 
heille vaahtokarkkeja ja 
muumilimsaa.
Skah skah -kolmikivek-
sen naapurissa asui paha 
ja ilkeä eläinlääkäri Herr 
Nazidoktor. Herr Natzi-
doktorilla oli tapana käydä 
napsimassa peltisaksilla 
pikkukiveksiä pellolta ja 
myydä niitä läheisen me-
renrannassa asuville va-
laanpyytäjille suureksi her-
kuiksi. Skah skahilla koetti 
parhaan taitonsa mukaan 
varjella pikkukiviään, mut-
ta aina hänkään ei onnistu-
nut ja Natzidoktor nappasi 
siten muutaman kiven mu-
kaan.
Eräänä päivänä Skah skah 
-kolmikives päätti, ettei 

yksikään pikkukives joudu 
enään kokemaan peltisak-
sia. Hän käveli seuraavana 
yönä valaan pyytäjien mö-
kille, otti sieltä tynnörillisen 
valaan rasvaa. Sitten hän 
hiipi Herr Natzidoktorin 
suuren mansionin pihalle 
Herr Natzidoktorin tehdes-
sä parhaillaan kieroutunei-
ta experimenttejään, kuten 
kiveksien snapsilasiin tun-
keminen. Pihalla hän siveli 
itsensä valaanrasvalla ja 
alkoi tanssimaan ripaskaa 
Frederikin Tsingis Khanin 
tahdissa.
Samalla kivespeltojen pik-
kukivet kasvoivat tuhan-
siksi mahtavan suuriksi 
jättikasseiksi. Jättikassit 
hikoilivat niin paljon, että 
valtava tulva huuhtoi Nat-
sidoktorin mansionin me-
reen ja eikä hänestä sen 
jälkeen kuultuu. Aamulla 
jättikassit olivat palanneet 
taas pikkukiveksiksi ja eli-
vät onnellisina kivespelloil-
laan monia vuosia.

Omistettu Adolf Hitlerille

Tarinatuokio
Kivesherra Jorma KassinenPimeät luvut Mikko Kataja, matematiikan laitoksen kahvio

   *  Sukupuolitauteja ei ole tapa-
na listata CV:ssä. Mikäli kuitenkin 
haluat brassailla kokemuksillasi, 
muista listata taudit hankkimis-, ei 
aakkosjärjestyksessä. 

    * CV:hen on hyvä liittää kuva. 
Kuvan valinnassa kannattaa kui-
tenkin käyttää harkintaa. Yleensä 
käytetään itseään esittävää kuvaa, 
mutta myös monet muut kuvat 
saattavat piristää CV:tä. Alaston-
kuvia ei kuitenkaan suositella kuin 
hyvin valikoiduille aloille (huom. 
ei IT-ala!) töihin hakeville.

Alla mallikuva:

Lyhyt CV-opas



Fortum Nuclear Services Oy
Ydinvoimatekniikan asiantuntija

Fortum Nuclear Services Oy
Keilaniementie 1, Espoo,
PL 100, 00048 FORTUM
puh. 010 45 32416, fax 010 45 32525
e-mail: nuclear@fortum.com

Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, Kvantista ei hajuakaan.

Joka DI:ksi kurkottaa, se Kvanttiin kapsahtaa.
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Process Vision 
- EUROOPPALAISEN ENERGIA-IT:N SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Process Vision Oy on vapaiden energiamarkkinoiden 
tietojärjestelmiin erikoistunut yritys, joka on perus-
tettu vuonna 1993. Olemme markkinajohtaja Pohjois-
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tuotteitamme 
käyttää 300 yritystä 12 eri maassa. Asiakkaitamme 
ovat kaikki energia-alan toimijat valtakunnan tason 
systeemioperaattoreista ja energiapörsseistä aina pai-
kallisiin jakelu- ja myyntiyhtiöihin.

Innovatiivinen asiantuntijaorganisaatiomme koostuu 
yli sadasta energia-IT-osaajasta. Toimipisteemme si-
jaitsevat Helsingin ja Jyväskylän lisäksi Uppsalassa 
Ruotsissa sekä Arnhemissa Hollannissa. Energiamark-
kina-asiantuntijuuden lisäksi yksi avainkompetensseis-

tamme on vahva teknologiaosaaminen, mistä esimerk-
kinä ovat sertifioidut kumppanuudet Microsoftin ja 
Oraclen kanssa.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä energia-IT:n 
asiantuntijaksi maailmanluokan osaajien kanssa mu-
kavassa työympäristössä. Tutustu avoinna oleviin työ-
paikkoihimme osoitteessa 
www.processvision.fi > jobs.


