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aaltolaisen esikuvia
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Kukoistus käsikirjoitetaan toisaalla. On 
taas aika syksyn ensimmäisen Kvantin, joka 
korkealentoisten profetioiden sijaan keskit-
tyy uutisoimaan taas parhaat palat innovaa-
tiomaailmasta ja esittelemään mielenkiintoi-
simmat henkilöhahmot Aalto-yliopistosta. 
Kvantti tulee taas kerran lähelle lukijoitaan.

Kvantti jatkaa tässäkin numerossa run-
saan asiasisällön linjaa. Lehteen on myös 
tiukan asiasisältöisen uutisoinnin lisäksi 
istutettu muutama huumorinkukkanen. Vaik-
kakin eräs viime keväänä julkaistu vappulehti 
selvästi oli ottanut Kvantin esikuvakseen, ei 
Kvantti jää tälläkään kertaa tuleen makaa-
maan.

Vaikkakin tämänkertainen numero 
saattaa etäisesti muistuttaa erästä ylioppilas-
lehteä, ei kannata huolestua. Mikäli kuitenkin 
tunnet tulevasi loukatuksi tämän lehden si-
sällöstä ja harkitset kantelua vaikkapa julki-
sen sanan neuvostoon, huoli pois: teimme jo 
kantelun itsestämme. Lisäksi olemme varmo-
ja, että valituksemme menee läpi - meillä on 
nimittäin tuttuja siellä.

Harri Mökkönen
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4 Aalto-yliopiston taustavoimia: Pekka Himanen
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27 The History of the Infamous “Beating Hill”

Tämä laaTIKKo
Tämä laatikko sisältää kaikki 
tähän lehteen kirjoittaneet 
apinat ja ylimäärän tämä- 
sanan väärinkäyttöä. 

Tämä päätoimittaja
Harri Mökkönen

Tämä taitto
Harri Mökkönen
Vili Heinonen

Tämä toimitus
Vili Heinonen 
Mikko Kataja 
Tuukka Hiltunen 
Harri Mökkönen 
Juho Häppölä 
Olli Heikkinen 
Tony Nysten 
Rurik Tommila

Tämä kiitoskuuluu
Martti Sutinen
Veikko Somerpuro
Caesar August Mutikainen
Otto Monsterhelmet
Carlbarks Donrosa
Tötsä Vesipiippu 
Orson Wirtanen
Vissarion Möttönen
Vanha Mestari

Tämä painos
300 kpl

Tämä painaja
Scanseri Oy



4 – #3/2010
#3/2010 – 5   

Suomen nuorin tohtori on uransa aikana 
ehtinyt luoda peräti kaksi uuttaluotaavaa inno-
vaatioraporttia ja uuden yliopiston.

Kun filosofian tohtori ja kansainvälinen 
innovaatioguru Pekka Himanen syntyi, harvapa 
olisi osannut aavistaa millainen loistava tulevai-
suus tätä nuorta kykyä odotti. Vaatimattomista 
oloista merkittäväksi ja juhlituksi asiantuntijaksi 
noussut Himanen vietti omien sanojensa mu-
kaan “aivan tavallisen lapsuuden”. Vasta lukiossa 
hän tutustui filosofian ihmeelliseen maailmaan 
ja pian sen jälkeen väittelikin tohtoriksi Helsin-
gin yliopistosta, maailmankuulun Georg Henrik 
von Wrightin ohjauksessa.

Varsinaisen läpimurtonsa koko kansan tie-
toisuuteen Himanen teki kuitenkin vasta suosi-
tun Hakkerietiikka-teoksensa myötä. Kirjassaan 
hän kehitti rohkeasti uudelaisen työelämän etii-
kan, joka perustui työntekijän henkilökohtaisen 

motivaation etsimiseen ja kehittämiseen. Tässä-
pä olikin miettimistä perinteiseen management-
by-perkeleeseen tottuneelle suomalaispomolle!

Aalto-yliopiston opiskelijat tuntevat tietys-
ti Pekka Himasen Aalto-yliopiston keksijänä, 
innovaatioiden isänä. Koko idea kypsyi nuoren 
ja kunnianhimoisen tohtorin päässä 2000-luvun 
alussa. Kolmen aivan tavallisen suomalaisyli-
opiston yhdistäminen tuottaisi mitä hedelmäl-
lisimmän pohjan innovaatioiden ja luovuuden 
kehittämiselle. Ei ole sellaista ongelmaa, joita 
teekkarit, kylterit ja taiteilijat eivät yhdessä osai-
si ratkaista.

Harva kuitenkaan muistaa, että Aalto-yli-
opisto oli vain pieni osa vuonna 2006 Suomen 
hallituksen pyynnöstä tehtyä innovaatioraport-
tia. Koko raportti sisälsi yksityiskohtaisen “tie-
kartan” Suomen kehittämiseksi kohti iloisempaa, 
avoimempaa ja ennenkaikkea innovatiivisem-

InnovaaTIoIden Isä
Hän: Pekka Himanen

Professuurit Helsigin, Turun, Stan-
fordin ja Oxfordin yliopistoissa

Tohtoriksi 1994 20-vuotiaana

Teokset: 
-The Hacker Ethic, 2001
-The Information Society  
     and the Welfare State, 2002

Toimii parhaillaan Suomen hallituksen 
virallisena innovaatiopoliittisena  
neuvonantajana.

paa yhteiskuntaa. Sellaista yhteiskuntaa, josta 
savupiipputeollisuus on lähtenyt tupruttamaan 
tuoksujaan Kiinaan ja tilalle on tullut uuttaluo-
vaa tietotyötä: designiä, koodausta ja manage-
menttiä. Sellaista työtä, joka on paitsi hauskaa, 
myös valtavan tuottavaa, niin tuottavaa että 
hyvinvointivaltio pelastuu.

Viime aikoina Pekka Himanen (tuttavien 
kesken ihan Peksi) on ollut taas otsikoissa uu-
den raportin merkeissä. Viime keväänä halli-
tukselle luovutettu “Kukoistuksen käsikirjoitus” 
linjaa ja tarkentaa viime innovatioraportin poh-
dintoja ja terästää koko Suomen visiota kohti 
innovaatioyhteiskuntaa. Ei siis ihme, että itse 
pääministeri kutsui tätä miestä “aivan älyttö-
män innostavaksi”.

PeKKa HImasen 
KurssIlle jäTTIläIs-
suosIo

Pekka Himasen luentosar-
ja ”Elämä taideteoksena” (2 op) 
on osoittautunut huippusuosi-
tuksi. Luentosalit pursuavat yli 
äyräidensä kun Himanen sum-
maa 12 tunnissa ydinviestinsä 
oppimisesta ja luovuudesta 
parhaimmillaan sekä oman elä-
mänfilosofian rikkaasta kehit-
tämisestä. Kurssilla tutustutaan 
Pekka Himasen elämäntyöhön 
ja ideoihin, joista opiskelijat 
voivat ammentaa eväitä omaan 
innovointiinsa ja opiskeluun-
sa. Kvantti kannustaa kaikkia 
lukijoitaan avartamaan hori-
sonttiaan ja tutustumaan välillä 
muuhunkin kuin kvantti- ja 
virtausmekaniikan ihmeisiin.

Kuvat: Veikko Somerpuro & WSOY 
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He ovaT oTTaneeT jo
KaIKKI aalTo-ylIoPIsTon nuoreT oPIsKelIjaT eIväT odoTa vanHemPIen HeITTävän 

HeIlle Pulloa, He ovaT TarTTuneeT sIIHen jo

Kvantti on jo vuosien ajan kerännyt ympä-
rilleen Otaniemen ja koko Helsingin huvittele-
van maailman kärkinimiä. Innovaatiohengessä 
monet näistä henkilöistä ovat myös yliopistom-
me nimekkäitä opiskelijoita.  Heikki Huipak-
kaa, Edina Vermouthia ja Veli Kuusta kaikkia 
yhdistää yksi asia: he nauttivat runsaita määriä 
alkoholipitoisia juomia osana opiskelijaelämää. 
Joillain heistä rankka ryyppääminen alkoi heti 
fuksivuodesta, toisille se on tullut mukaan 
vähän kerrassaan. Yhtä kaikki, riskirajat ylitty-
vät ja hauskaa riittää. Todellakin, tulevaisuuden 
ykkösnimet tekevät nyt sitä, mistä eniten pitävät 
- ja osaavat pitää itsestään meteliä.

Edina Wermouth

Helsingin klubiskenen vakiokasvo Edina Ver-
mouth on varmasti kaikille tuttu Hel-Looks 
–sivuston kautta. Harva kuitenkin tietää että 
Edinan nimi löytyy myös arvostetun Helsngin 
Kauppakorkeakoulun listoilta. “Käyn tenteissä 
aina kun en ole krapulassa”, hän kertaa 
opiskelumetodeitaan: “Eli keskiviikkoisin.”

Tärkein opetus tuleville kauppatieteilijöille 
Edinan, tuttaville E-Edina, mukaan on edu-
staminen. Business-verkostot eivät synny itse 
itsestään vaan vaativat paljon työtä Face-
bookin ja Twitterin kautta. Alkoholi taas on 
kuin liimaa joka yhdistää Business-partnere-
ita. “Varsinaisesti käytän alkoholia vain kun 
muita päihteitä ei ole tarjolla”, hän kuitenkin 
muistuttaa. 

Heikki Huipakka

Jo fuksivuodesta lähtien oli selvää, ettei tämä 
osaaja ei pidä pulloaan piilossa. Ensim-
mäisinä päivinä Otaniemessä kului sen verran 
kaljaa, että tölkkejä sai palautella Alepaan 
monta viikkoa. Siinä samalla sai toki käteväs-
ti haettua lisää. “Ei kaljasta tule oikeastaan 
edes humalaan”, Heikki selventää: “Jos haluaa 
saada kännin päälle, tarvitaan väkeviä.” 
Niistä ei tietenkään Heikin Otaniemen so-
lukämpässä tule pulaa, sillä miehen kaapis-
toa koristaa kesäkuussa Tallinnasta haettu 
kossumäyrispariskunta. “Kolmas mäyris meni 
jo”, hän kehaisee ylpeänä.

Otaniemen salakapakoissakin tunnettu 
verkostoituja varmasti ihastuttaa koko Aalto-
yliopiston opiskelijayhteisöä tulevaisuudes-
sakin hauskoilla ja lämmittävillä tempauksil-
laan. Kansainvälistä mainettakin on kertynyt. 
“Bratislavan ryyppyreissulla sammuin puis-
tonpenkille ja jouduin putkaan”, hän kertaa 
matkojaan: “Muistaakseni. Hauskaa oli silti eli 
kippis sille!”. Mitä sitä muuta lisäämään.

Caesar August Mutikainen

Drinkki kädessä- kuvia 
Facebookissa: 31
Opintopisteitä: 31
VIP-kortteja: 31

Saavutukset: KIK:n kovin 
kaljankiskoja 2007,2008 ja 

2009, vuoden fuksi 2006
Sammumisia vuosijuhliin: 2
Pisin vappuputki (vapputki): 

3 viikkoa ja 4 päivää
Juoma: Olut
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KvanTIn ulKomaanToImITus
Veli Kuusi

Uuttaluova ja ennakkoluuloton Veli Kuusi on 
jo pidemmän ajan tuttu Otaniemen opiskeli-
joiden ja henkilökunnan parissa. Jo 30 vuoden 
ajan hän on ohjannut innostuneita opiskeli-
joita ja luonut sosiaalisia verkostoja vasta-
anotoltaan Alvarin Aukion penkeiltään (talvisin 
Otaniemen ostarin takana). Hänen työryh-
mänsä tapa pitää ryhmäpalavereja julkisella 
paikalla on pitkään ollut esimerkki innovaa-
tioprosessin lähentämisestä ja dekonstruoi-
misesta.

Perinteisesti Otaniemen opiskelijayhteisön 
ja tiedeyhteisön välit ovat olleet valitettavan 
etäiset. Tähän professori Kuusi on halun-
nut tuoda muutoksen ottamalla kontaktia 
opiskelijoihin myös epävirallisissa yhteyksissä. 
Otaniemessä vallitsevan käsityksen mukaan 
keskustelut hänen kanssaan ovatkin herät-
täneet nuorissa teekkarilupauksissa lukuisia 
innovaatioiden siemeniä.

Tällä hetkellä Kuusen taideprojektin rahoitta-
jana toimii Suomen valtio kansaneläkelaitok-
sen kautta.

Lempijuoma: Sorbus
Mentoroitavia: 43
Taiteilijaprofessoriksi 
28-vuotiaana

Kvantin pitkään jatkunut otaniemikeskei-
nen uutislinja on jo pidemmän aikaa herättänyt 
kysymyksiä lukijoiden keskuudessa. Esimer-
kiksi viime vuoden toukokuussa nimimerkki 
Masa69 Nurmijärveltä kysyi että eikö Kvantin 
mielestä Suomessa todellakaan ole mitään 
muuta kuin Espoo ja sen naapurikaupunki 
Kallio. Todella paljon yhteydenottoja on tullut 
myös Afrikan suunnalta, erityisesti Nigerias-
ta. Kvantin journalistinen laatu on huomattu 
maailmanlaajuisesti ja monet kaukaisetkin 
tahot (ei siis pelkästään Juopuu, toim. huom.!) 
ovatkin tarjonneet taloudellista/journalistista 
yhteisteistyötä Kvantille. Viime keväänä Kvant-
ti tarttui tilaisuuteen laajentaa maailmaansa 
nigerialaisperäisen rahoituksen turvin ja lähetti 
koko joukon toimittajia eri mantereille kir-
jeenvaihtajiksi. Tässä esittelemme nyt Kvantin 
uuden kansainvälisen organisaation.

Näin kaikki mantereet ja maamassat ovat 
saanet oman Kvantin toimittajansa. Odotam-
mekin mitä suurimmalla mielenkiinnolla kuu-
lumisia Otaniemen ulkopuolen jännittävästä 
elämänmenosta ja kummallisista, mutta kiehto-
vista tavoista.

Hyvät lukijat, pitäkää hatuistanne kiinni, 
sillä Kvanttifantti lentää vieraisiin maihin ja tuo 
ne teidän nenänne ulottuville!

Huonostorouvien tippurivaarikestit

Nyt Suomessa! Huonostorouvien  
tippurivaarikestit. 

Nähdään Pieksämäellä!

Terveisin: 
Hilja-Iida Virtanen 
Tarja Ippuri

Kvantin toimittajat ja heidän sijoituspaikkansa

Sivu 1

Toimittaja Sijoituspaikka Vastuualue

Kvantin päätoimitus Teekkarikylä, Otaniemi Otaniemi ja Tapiola

Veli M. Kataja Dresden, Saksa Muu Euraasia

Tony Nysten Sydney, Australia Oseaania

Juho Häppölä Waterloo, Kanada Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Sir Mobutu Oungalogou Brazzaville, Kongo Afrikka
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ayya-soPImus
1 § Sopimuksen sopijaosapuolet lupaavat täten toimia ikui-

sesti ystävyydessä, yhteistyössä ja avunannossa sekä rak-

kauden ja innovoinnin hengessä toisiaan kohtaan.

2 § Kaikki sopijaosapuolten omaisuus olkoon yhteistä. Asun-

not, osakkeet ja lahoavat ylihintaiset ylioppilaskuntatalot 

jaettakoon kuin myös huolet ja huvit.

3 § Sopijaosapuolet jakavat myös opiskelijat (sielut) ja edus-

tavat näitä missä ikinä edustamista tarvitaankin.

4 § Lopussa lakimiehet ja Alvar Aallon perikunta voittavat 

aina.

Allekirjoittaneet

TKY
KY
TOKYO

Sopimuksen kirjasi: 

Humboldt 

Mutikainen

Kvantin toimitus on 
saanut pitkän kuuman kesän 
aikana säiliöautoittain postia 
ja palautetta uskollisilta lu-
kijoiltaan. Kiitämme kaikkia 
palautteen antajia. Apunne 
on korvaamaton. Yhdessä 
voimme tehdä entistäkin pa-
remman kiltalehden!

Olen lukenut lehteänne jo 
pidemmän aikaa. Suurin osa 
materiaalista menee minulta 
täysin ohi. Johtuukohan se sii-
tä, että lehdessänne on sitä ns. 
ironiaa, josta äitini aina minua 
varoittaa?

-A. S. Berger

En nyt tiedä onko tämä 
oikea media tälle, mutta jos-
sain sitä on ihmisen saatava 
äänensä kuuluviin. Muutoin 
ei muutosta saada koskaan 
aikaiseksi. Toivottavasti tämä 
viestini tavoittaa päättäjät 
siellä vallankahvoissaan, ja rat-
taat saadaan pyörimään. Olen 
varma, että sama asia on tullut 

mennessään ”Brasilialainen 
karkeakarvainen suistomyyrä! 
Brasilialainen karkeakarvai-
nen suistomyyrä!”. Tälläisissä 
tapauksissa riittäisikin, että tuo 
jyrsijä sanoisi vain ”Myyrä! Myy-
rä!” tai ”Jyrsijä! Jyrsijä!”. Niiden 
sellaisten merenpohjassa asu-
vien lötköjen ei minun puolesta 
tarvitse sanoa yhtään mitään.

-Ahti-Kaija Korva

Hei, minusta lehtenne on 
oikein hyvä. Teillä on ollut pal-
jon mukavia juttuja ja tekstejä. 
Se, missä oli sitä tekstiä, oli 
ainakin hyvä. Pidin myös siitä, 
jossa oli se kuva.

-Pekka

Toivoisin lehteen lisää 
lähikuvia naisten rinnoista. 
Älkää laittako kasvoja mukaan 
ollenkaan, keitä ne muka nyt 
kiinnostavat!

-Akateeminen persoona

Rakkaat päättäjät! Pahat 
ajatukset valtaavat mieleni, 
ja minulta loppuu pian usko 
teihin! Jos olette siellä, niin 
lähettäkää vaikka valkoinen 
kyyhkynen merkiksi siitä, että 
kuulette, ja yhteiskuntakriitti-
set viestini maamme kaikkien 
lehtien mielipidepalstoille ja 
foorumeille eivät ole menneet 
hukkaan. Ristin käteni ja jään 
odottamaan varmistusta Teiltä.

-Toivo Santanen, eläkeläi-
nen

Olin neljävuotias, kun 
isoisäni tarjosi minulle en-
simmäistä kertaa Werthers 
Original kermakaramellin. 
Tunsin olevani jotain todella 
erityistä. Nyt olen itse isoisä ja 
mitä muuta voisinkaan tarjota 
pojanpojalleni kuin yllätysva-
sektomian. Sillä hän on jotain 
todella erikoista.

-natsi

Palautteet koonnut Hipster 
Punavuori

monen muunkin mieleen, ja 
suurinosa kansasta on ehdot-
tamani uudistuksen puolella. 
Uskon, että tämä uudistus olisi 
toteutettavissa helposti esimer-
kiksi ohjaamalla osa tulevan 
musiikkitalon budjetista tämän 
projektin käyttöön. Tuollainen 
korkeakulttuurin kehto kosket-
taa kuitenkin vain murto-osaa 
Suomen kansasta, toisin kuin 
ehdottamani reformi, jonka 
vaikutukset ilahduttaisivat 
kaikkia suomalaisia leipäjo-
noista kabinetteihin. Mutta itse 
asiaan, minusta olisi jo korkea 
aika, että eläimet alkaisivat 
ääntämään omaa nimeään 
kulkiessaan. Vähän kuin ne 
pokemonit siinä pirrossarjassa. 
Siis, esimerkiksi sorsat sanoi-
sivat ”Sorsa! Sorsa!” tylsän ja 
non-informatiivisen raakkumi-
sen ja vaakkumisen sijaan. On 
tässä ehdotuksessa kyllä eräs 
hieman hankala piirre. Joilla-
kin eläimillä on hirveän pitkä 
ja vaikea nimi. Eihän siitä nyt 
tule mitään, että jyrsijä hokee 

luKIjan Kynä

, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki.Puhelin 030 395 5000. 

Fingrid Oyj vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä. Toimintavarmuus, tehokkuus, ympäristön huomioon ottaminen sekä hyvä yhteistyö asiakkaidemme, maanomistajien ja viranomaisten kanssa ovat meille avaintavoitteita vaativan tehtävämme hoidossa.

ilmoitus.indd   1

22.1.2010   13:20:27
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Puolimiesten perheen suuren spektrin alle 
mahtuu täysin erilaisia tapauksia. Tuttujen hä-
mähäkki-, lepakko-, kenguru- ja vesinokkaeläin-
miesten tunnetuksi tekemä eläinomaisten hilpeä 
yhteisö ei ole täysin vaaroista vapaa. Kerron 
teille kuvauksen käkimiehestä: eläinluontonsa 
viettien vangista, jota kokonaisuudessaan voi-
daan pitää merkittävänä modernina vitsauksena. 

Käkimiestä ei voida ulkoisten piirteiden 
perusteella erottaa tavanomaisesta tallaajasta, 
mikä omalta osaltaan edesauttaa käkimiehen 
toimintaa. Käkimiehen ensisijainen selviytymis-
keino on vastustamaton vetovoima, jolla käki-
mies houkuttelee naisväkeä lihalliseen yhteyteen 
itsensä kanssa. 

Ensisijaisesti käkimies viettelee perheellisiä 
naisia – noita yhteiskuntaamme ylläpitäviä tuki-
pilareita – levittääkseen siementään pahaa-aavis-
tamattomien perheenisien kasvatettavaksi. Nais-
raskauden liikuttaessa perheelliset kyyneliin, on 
vaikea hyväksyä ja ymmärtää, että ystävällisen 
sivullisen kohtu kantaa käkimiehen hedelmää.

Käkimiehen jälkeläiset tunnistaa parhaiten 
nopeasta fyysisestä kasvustaan ja luontaisesta 
röyhkeydestään, jonka voimin nämä turpeat 
käkimiespoikaset tönivät kasvattisisarensa pois 
puuropöydästä todeten lyhyesti: “Örh”. Käki-
miespoikasen nokkeluus ja dominoiva luonteen-
laatu johtaa kasvattisisarusten turmaan, jonka 
syitä opettajat, poliisit ja psykiatrit turhaan 
yrittävät ymmärtää.

Käkimiehen vaikutuksen levinneisyys voi 
olla erittäin laaja ja tämän voi itse kukin todeta 
astuessaan mielimäänsä olutravintolaan. Silloin 
tällöin ihminen pääsee todistamaan kahden 
aikuisen käkimiespoikasen yöllisen kohtaamisen 
baaritiskillä, jonka äärellä kaksi turpeanomaista 
lyhytpuheista etuilijaa vilkaisevat toisiansa, nau-
rahtavat merkiksi syvästä sieluntoveruudesta, 
nostavat maljojaan ja jatkavat matkaansa täy-
dellisen tietämättöminä yhteisestä epäpyhästä 
alustaan...

KäKImIes
Pieni ryhmä aaltolaisia 

lähti Thaimaahan tekemään 
aaltoinnovaatiota tunnetuksi. 
Mikael Kärmä on teollinen 
muotoilija projektissa, joka yh-
distää nuorisokulttuurin kaksi 
tärkeää elementtiä, crack-
huumeen ja persvaon. “Tää 
nimihän on tällainen sanaleik-
ki, joka tiivistää tän projektin 
idean, niinku vedetään crackia 
crackista”, kertoo Mikael Aalto 
on crack -projektista, jonka 
puitteissa aaltolaiset opiske-
lijat promotoivat silikonista 
Smack on your Crack -mallin-
persettä. Aalto on crack on 
ensimmäinen projekti, joka vie 
suomalaiset opiskelijat valmiin 
tuotteen kanssa Kaakkois-Aasi-
aan. Markkinointi-innovaation 
professori Juhana Smolander 
kuvailee projektia pioneeri-
maiseksi: “’Aalto on crack’ on 
hyvä esimerkki Aalto yliopis-
ton ideologian toteutumisesta. 
Nuorilla kavereilla on idea, 
johon he uskovat ja nojaamalla 
monialaiseen asiantuntijuu-
teen tätä lähetään rohkeasti 
promotoimaan suureen maail-
maan. Hieno homma, thumbs 
up kaverit!” 

“Smack on your Crack 
-silikonitakamus on herättänyt 
kovasti keskustelua. Täällä 
nuoriso osaa kysyä kovan 
luokan juttuja.”, kommen-
toi Tiina Kerma, projektin 
vastaava marketing führer. 
Smack on your crack -taka-
mukselle povataankin suurta 
menestystä Kaakkois-Aasian 
kasvavilla huumemarkkinoilla. 
Tiina jatkaa: “Tämä projekti 
on malliesimerkki eettisestä 
uusyrittäjyydetä. Parannetaan 
Kaakkois-Aasian prostituoitu-
jen asemaa korvaamalla oikea 
ihmisiho muovilla.” Aalto on 
crack on tehnyt neljän miljoo-
nan dollarin arvoisen sopimuk-
sen Kaakkois-Aasian markki-
noista ja tulevaisuudessa on 
suunniteilla Pohjois-Amerikan 
kiertue “Crack bakabomb”. 
Way to go Aalto!

aalTo on cracK!

Mukana Aalto on 
crack -projektissa

Tiina Kerma
Mikael Kärmä

Reijo Vesa
Xinhua Qi

Roberta Cicci
Douglas Analogous

Otto Monsterhelmet

Reijo Ruokalahti, teillä on tutkinto Kauppiksesta, 
Taikista ja TKK:sta, miksi teitä pitäisi kutsua?

– Polynomiksi.

?
Aalto esittäytyy
Neuroottisen algebran professori  
Autist Asperger. 

Tutkimusala? 
–Tutkimme vittumaisia renkaita emmekä 
katso silmiin puhuessamme.

Vili Heinonen
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Näin jo aivan aluksi haluan korostaa, että 
en tahdo vaikuttaa pikkumaiselta valittajalta. 
Päinvastoin, olen pidätellyt närkästystä sisälläni 
jo kauan, kuin ripulikakkaa epätoivoisella ku-
janjuoksulla kohti käymälää. Olen liian monen-
nen vuoden opiskelija maamme merkittävässä 
akateemikkotehtaassa. Ensimmäisten opis-
keluvuosieni aikana tuskin luennoille tai mui-
hin opiskelutapahtumiin vaivauduin. En edes 
ehtinyt syödä tai juoda mitään. Kävin ulkona 
kerran. Muu aikani kului subutexiin. Nyt voin 
kuitenkin ylpeänä kertoa, että olen onnistunut 
ottamaan itseäni niskasta kiinni. Subutexin 
ostamiseen tarvitaan ammatti, ja sellaisen saa 
vain opiskelemalla.

Poissaoloni aikana yliopistomaailma on 
kuitenkin muuttunut paljon. Minun on hyvin 
vaikea samaistua nykyisiin opiskelukavereihini. 
Suurin osa heistä on ankkoja. En halua vaikut-
taa ennakkoluuloiselta, mutta siis jumalauta, 
ankkoja! Sellaisia lyllertäviä vaakkuja. Onhan 
meitä "normaalejakin" muutamia, meillä on 
hyvin eläväinen alakultturimme, subkulttuurim-
me, tai jopa subutexkulttuurimme, yliopiston 
sosiaalisessa maisemassa, eli siis myös saman-
henkistä seuraa löytyy. Kuitenkin nämä helvetin 
ankat häiritsevät oikeastaan kaikkea elämää, 
sekä opinnoissa että niiden ulkopuolella. 
Ankkojen lahjakkuus ja lähtötaso ovat paljon 
alempia kuin muilla, ja opetus menee ankko-
jen tahdilla ja ehdoilla. Suurin osa ankoista on 
todella ankeaa (pun intended) seuraa. Niiden 
huumorintaju on ihan syvältä. Tällä hetkellä 
myös kaikki kämppikseni ovat ankkoja. Meillä 
on kolmen hengen solu, mutta koska ankat 
ovat pienempikokoisia, niitä mahtuu asuntoon 
enemmän kuin ihmisiä. Minulla on 18 kämppis-
tä, saatana! Ankat ovat ihan jees sarjakuvissa, 
mutta haluan ne pois yliopistostani!

Kysymykseni kuuluukin, että mitä minun 
pitäisi tehdä, että voin jatkaa opintojani ja yhä 
säilyttää mielenterveyteni. Minun täytyy joko 
kyetä suvaitsemaan yliopistoni nykyistä ilma-
piiriä tai löytää jokin toinen opinahjo, jossa ei 
ankkoja ole.

-Poltergeist Sarvinurminen

Hei Poltergeist! 

Yliopistomaailman ankat ovat 
paljonpuhuttu ilmiö. Et ehkä subute-
xiltäsi ole ehtinyt seuraamaan medi-
assa käytyä debattia aiheesta. Joka 
tapauksessa, yliopistojemme ankat 
ovat tulleet jäädäkseen. Sinun täytyy 
vain sopeutua tilanteeseen. Usko tai 
älä, ankka voi olla hyvä ja sydämelli-
nen ystävä. Tai jopa enemmän. Rap-
suta ankan niskahöyheniä kevyesti, 
kuiskaa sen korvaan hellästi esimer-
kiksi "Voisin pukea merimieasun ja 
jättää housut kotiin, jos olisit minulle 
Iines tänä iltana." – ja voitte uppoutua 
yhdessä pehmeään höyhenunelmaan. 
Voin kertoa kokemuksesta, että 
silloin tunnet itsesi onnekkaaksi kuin 
Hannu Hanhi. Ota rohkeasti ankka 
sydämeesi, vaikka sillä onkin nokka! 
Ja asiaan liittymättömänä neuvona: 
kannattaa muistaa ulostaa säännölli-
sesti. 

-Carlbarks Donrosa

KvanTIn eläInlääKärIPalsTa
 – anKaT

Kvantin eläinlääkäripalstan tämänkertaiseen kysymykseen vastaa Suomen Paul Anka- 
seuran salibandyjoukkueen neljännen tason suurmestari ELT. Carlbarks Donrosa.

Monsterhelmet! 
Se dildonmuotoinen pyöräilykypärä  

– koska pyöräillä täytyy  
kyrpä otsassa

Puuhanurkka

1. Mikä teltassa luuraa?

2. Etsi kuvasta innovaatio.

Tämänkertainen puuhanurkkamme sisältää kak-
si älypähkinää. Katso oikeat vastaukset sivulta 
26. Pip pip, onk onk.
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A<3 - kohti parempaa 
tulevisuutta

Fantastista! Upeeta! Uskomatonta! FUU! Nyt 
on meillä asiat paremmin kuin koskaan ennen. 
Ei tarvitse tyytyä oman vanhan opiskelupaikkan-
sa asettamiin keinotekoisiin rajoihin, uusi mah-
tava AALTO?!”-yliopisto (nimetty aikamme suur-
miehen, virheettömien rakennusten suunnittelija 
Alvar Aallon mukaan) antaa kaikille opiskelijoille 
tilaisuuden löytää oma sisäinen driving forcensa, 
joka ajaa kohti uutta, parempaa, innovaatioiden 
aikaa.

Ota siis tilaisuudesta tsäänssi, ja kehitä 
itseäsi paremmaksi ihmiseksi! Mikä olisikaan 
parempi esikuva, kuin Maailman Paras Ihminen, 
kaikkien taiteiden ja tieteiden moniosaaja Jacob 
Asbest. Siinä on mies, joka voi tehdä mitä halu-
aa. Avain Suomen uuteen Nokiaan, parempaan-
kin. Siinä jäävät Omenat suun muut kakkoseksi, 
kun yhdistetään suomalainen huippuosaaminen 
ja innovatiivisuus. Suomen talous ja tiede uu-
teen nousuun!

Aalto ei jätä opiskelijoita kylmäksi, eikä 
anna heidän tyytyä lojumaan mukavuusalueel-
laan. Viimeisin esimerkki tästä luovuuden tul-
vasta nähtiin tämän syksyn alussa, kun opiskeli-
joiden innovaatiohermoja kutkuteltiin antamalla 
heidän itse tajuta uusien yhteisten salasanojen 
käyttöönotto. Aalto ei holhoa, Aalto inspiroi!

Anna siis Aallon tulla sydämeesi, ja ota 
päämääräksesi race for the perfection. Osallistu, 
tutustu, ole mukana luomassa uutta. Huippuyli-
opistossa myös sinä voit ottaa kaiken irti itsestä-
si. Ride the new generation!

a

Killan Pentis-skenestä 
kuuluu kummia! Maanantaina 
28.09.2010, aikavälillä 11-12 
tuota kaunista aamupäivää, 
siirtyi lyömättömänä pidetty 
Visan pentisennätys histori-
aan. Aiemmin jo yhden (1) 
pisteen päähän tuosta kaihois-
tasta tuloksesta päässyt Ville 
Haikola (ei tule sekoittaa Ville 
Halkolaan) ei tyytynyt vain 
siirtymään listan kärkeen, vaan 
rikkoi samalla myös 17 000 
pisteen rajapyykin, siirtäen 
uuden kärkituloksen lukuihin 
17 657. 

Kvantti yhytti vaitonaisena 
pysyneen ennätysmiehen kil-
tahuoneella, saaden kuitenkin 
muutaman tiedonjyväsen kai-

Pentiskorneri

Aalto-yliopiston tulevai-
suustyöryhmä on käynyt to-
pakkaa debattia uuden yliopis-
tokampuksen sijainnista. Jotta 
kolmen huippuyksikön tuotta-
mat synergiaedut olisivat op-
timaalisesti hyödynnettävissä, 
ennen pitkää kaikki osaset on 
saatava samoille seutuville. Jo-
kainen tietysti puolustaa omia 
etujaan. Plastisen sommittelun 
dosentti Avatar Kemppainen, 
34, toteaa: "Itse henkilökohtai-
sesti koen subjektiivisena näke-
myksenäni, että yhteinen sävel 
on löydettävä. Taikin ei aina-
kaan ole mitään syytä muuttaa 
Arabianrannasta, muille tieten-
kin ihan sama." Perusteita on 
suuntaan ja toiseen. "Meillä on 
täällä niin hyvät fasiliteetit ja 
miten luulette, että esimerkiksi 
keramiikkauunin siirto onnis-
tuu? Pitäisi olla kuorma-auto", 
Kemppainen kivahtaa hieman 
kiihdyksissään keskustelun 
lomassa.

Reskontraprofessori Aloe 
Vera ei välittäisi puolestaan 
käydä keskustelua ollenkaan. 
"Aalto on kuin vanha ja kapinen 
huora. Ei se syntyessäänkään 
ollut nätti eikä pätevä ja nyt 
vähän vanhempana se on vain 
visvainen ja kuvottava." Vähäi-
sen painostuksen jälkeen Vera 
suostuu hieman valottamaan 
näkemyksiään: "Otaniemes-
sä ei ole tilaa eikä Arabiassa 
ainakaan. Töölössä sen sijaan 
mahtuu rakentamaan sekä 
ylös- että alaspäin. Valinta on 
siis aivan selvä."

Otaniemen puolesta pu-
huu painokkaasti kallioteknii-
kan opettava tutkija Lystikäs 
Ampiainen. "Voisin ladella 
rationaalisia perusteita vaikka 
tuntikausia, mutta senpä sijaan 
mölisenkin nyt viisi minuuttia 
tauotta, saatana", tokaisee Am-
piainen ja alkaa korviavihlovan 
ulvonnan. ▪

Kampuskeskustelua

?
Aalto esittäytyy
Modernin elokuvataiteen professori 
Jouko ”Fuck, Fuck, Fuck, Fuck, Fuck, 
Fuck, Fuck, Fuck” Tourette.

Suomalaisen elokuvan nykytila?
–Vittu, kyrpä, perse.

vettua. Uusista haasteista udel-
taessa eräiden epämääräisten 
hiippailijoiden harrastaman 
korttipelin opetteleminen sai 
varovaisen “ehkä”-lausuman 
(toimitus tosin on hieman 
epäileväinen tämän suhteen). 
Sen sijaan paljon oletettavampi 
suuntaus, ainakin muutaman 
seuraavan viikon ajalle lienee 
eräs uudehko, sivilisaatioiden 
välisiin selkkauksiin keskittyvä 
Pc-peli, johon herra Haiko-
lalla oli sanottavaa: “Heräsin 
tänäkin aamuna kasilta pelaa-
maan”. Pentikseen palataksem-
me, joissakin piireissä närää 
aiheuttaneen annihilaatio-
nimisen liikkeen käyttämisen 
ennätysmies kielsi jyrkästi, 
piireissä vallitsee kuulemma 
herrasmiessopimus että kiltik-
sen koneella sitä ei tule käyt-
tää. Sitä käyttämällä arvioitiin 
kyllä yli 20 000 pisteen saaliit 
mahdollisiksi. 

Valitettavasti paikalle 
osunut toimittaja ei saanut 
tämän enempää infoa irti. 
Kvantti suuntaakin seuraavaksi 
katseensa menneisyyteen, ja 
lähtee selvittämään mitä miel-
tä entinen ennätysmies Visa on 
asiasta mieltä. Palataan astialle 
ensi numerossa, jos aihetta 
siihen on.
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uudeT TuuleT PuHalTavaT TuulImyllyjen 
maaIlmassa
Kun tuuli puhaltaa, tuulimylly pyörii ja jau-
haa mielin määrin lisäarvoa omistajalleen. 
Entä kun ei tuule? Mylly makaa tyhjän pant-
tina tuottamassa pääomakuluja. Moinen peli 
ei vetele Aalto-yliopiston uusien energiateknii-
koiden laboratorion huippuprofessorin Petteri 
Lehdon mukaan. Hän onkin kehittänyt tähän 
ongelmaan ratkaisun.

Kvantti kävi katsastamassa uraauurtavan 
koetuulimyllyn Etelä-Espoon Westendissä.

Myllyn designissä on ripaus retrohenkeä

400 kW Siemensin sähkömoottori pyörittää 
myllyä tyynellä säällä

Vaihteistoa suunniteltaessa on otettu huolletta-
vuuskysymykset huomioon.

A4_Rekry_Nuoriso_KVANTTI_92010 9/29/10 8:35 AM Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

on nuorekas, kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jossa on reipas
tekemisen meininki ja mukava työskennellä. Toimitamme korkeatasoisia internet-
pohjaisia ohjelmistoratkaisuja yrityksille, järjestöille, seurakunnille, kunnille ja
kaupungeille sekä valtionhallintoon Suomessa ja muualla Euroopassa.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Turussa, Lahdessa ja Oulussa.

Parhaiden palveluiden kehittä-
minen vaatii parhaat tekijät.
Löytyisikö sinun paikkasi meiltä?
Tule tapaamaan meitä Talent IT -messuille 4.11.2010 Dipoliin! Löydät meidät ständiltä
nro 16. Lisäksi pidämme tietoiskun Klondyke-salissa klo 12 siitä, miten Innofactorissa
osaamisesi kasvaa pilviin!

Otamme myös avoimia hakemuksia vastaan osoitteessa rekry@innofactor.fi

www.innofactor.fi/rekry
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Vitutustiski
Voihan subutexhuoran vit-

tu taas kerran! Sitä on virkis-
täytynyt kesän tekemällä jotain 
täysin hyödytöntä paskatyötä, 
ja sitten kun yrittää aloittaa 
koulunkäynnin, niin ei pääse 
edes tietokoneelle sisään. Ja 
mistähän se johtuu? No uusis-
ta aaltosala-vitun-sanoistapa 
tietenkin! Mikä perkele siinä 
on, että kun sellainen kaikkia 
koskeva asia kuin uusi pääsa-
lasana otetaan käyttöön, niin 
siitä ei voida kertoa kellekään? 
Joo, tiedän, salasana on salai-
nen, mutta pitääkö sen olla 
tosiaan näin salainen? Juma-
lauta, viikko sen jälkeen kun 
oli jo liian myöhäistä tuli lopul-
ta yhdelle (1) ilmoitustaululle 
lappu asiasta. Ja mitä helvettiä, 
tähänastinen vakiosalasana-
ni 2$_:) hELVIsIPILA.,_27342 
ei tietenkään kelpaa, koska 
uusien aaltosääntöjen mukaan 
salasanan pitää olla vähintään 
64 merkkiä pitkä, sisältää kol-
men entisen YK:n apulaispää-
sihteerin nimet, kaksi erilaista 
ASCII-hevosta eikä siinä saa 
olla sellaista numeroyhdistel-
mää, jollainen isällä on ollut 
armeija-aikana polkupyörässä. 
Meni viikko että sain ehdot 
täyttymään. Sen jälkeen olen 
kirjautunut jo monesti uuteen 
aaltoubuntuun, ja vain joka 
toinen kerta se kone on men-
nyt siitä rikki.

Sade piiskaa katua ikkunan ulkopuolella. 
Ihmiset vilisevät pisaroiden pommittamalla jalka-
käytävällä. Odotan Ombarin pöydässä Anselmi 
Hertosta. Ansku saapuukin pian ja istuu vas-
taapätäni moccalattensa ja apple-kannetavansa 
kanssa. Hertonen tekee työkseen ideoita. Tai 
ideoi aihioita, joista jonakin päivänä kuoriutuu 
idea.

”Otetaan vaikka joku keskikokoinen IT-yri-
tys. 10-20 osaavaa työntekijää, nopea liikevaih-
don kasvu ja parempi kilpailukyky kuin isoilla 
mammuttifirmoilla. Tässä on juuri siitä kysymys, 
että mammutti on konseptina liian kömpelö. Sen 
iso ruho kääntyy hitaasti, eikä se ehdi reagoi-
da haasteisiin, kuten vaikka mäyrä kykenee. 
Mammutit ovat lisäksi todella karvaisia. Niin-
kuin kaikki tietävät, karvat eivät ole nykyaikaa. 
Elämme posliiniyhteiskunnassa, se nyt vain on 
tosiasia. Jotta mammutti voi pärjätä nykypäivän 
arvoelementtien kontekstissa, se pitää ajella 
norsuksi.”, kiteyttää Anselmi ”an selmi – in eng-

lish” Hertonen. 
Anselmi Hertonen on yritysjohdon konsultti. 

Vai oliko se sittenkin graphic designer. Design 
on vähän kuin suunnittelua, mutta englanniksi. 
Anselmi saattaa ehkä olla myös AD. Se on lyhen-
ne ”Art Directorista”, joka sekin kansainvälisessä 
hengessä englantia. 

”On rehellisesti sanottuna sieluaraastavaa 
katsella kuinka ihmiset hukkaavat luontaista po-
tentiaaliaan. Liian monet eivät uskalla kuunnella 
sitä nälkää joka saa meidät tahtomaan saada ja 
tahtoa. Ihmisen mieli on kuin kuohuva Imatran 
koski. Sillä on voima lämmittää ja valaista koko 
maan kodit ja niissä asuvat perheet. Mutta se 
voima täytyy ensin valjastaa, koski padota. Täs-
sä pitää kuitenkin muistaa myös vaelluskaloja. 
Lohiporras ei ole suuri investointi ja se mahdol-
listaa lohikalojen nousun myös yläjuoksulle ja 
tuo tuhansia euroja paikallisten kuntien talou-
teen vapaa-ajan kalastajien muodossa. Perho-
kalastus on ollut aina lähellä sydäntäni, suurin-

piirtein siinä aortan vieressä.”, 
miettii Anselmi ”never heard” 
Hertonen. 

Anselmi jatkaa ylläolevan 
kaltaisella linjalla, eikä vauhti 
ainakaan näytä hiljenemi-
sen merkkejä. Kuola pärskyy 
helminä naamalleni, joudun 
puhdistamaan silmälasejani 
muutaman sekunnin välein. 
Suoraan sanottuna minulla ei 
siis ole pienintäkään aavistusta 
kuka edessäni istuva mies on. 
Päätoimittaja käski minut ta-
paamaan tätä tyyppiä. Lehtem-
me linjaan kuuluu haastatella 
maan nuoria kykyjä taiteen, 
tieteen ja talouden kentiltä.

”Metafora, metafora ja 
metafora.”, toteaa Anselmi 
”siis oikeasti, kuka helvetti toi 
on?” Hertonen.

Lukiokaverini Pekka 
soittaa. He ovat viettämässä 
iltaa irlantilaishenkisessä Molly 
Malones ravintolassa. Ovat 
kaikesta päätellen viettäneet jo 
jonkin aikaa. Heillä on haus-
kaa. Vittu, ja minä istun täällä 
jonkun tyypin kanssa, joka 
sanoo minulle, että ”tahtotila”. 
Soitan takaisin Pekalle, ja so-
vimme, että liityn pian heidän 
seuraansa. Puhelun lomassa 
Antsa jatkaa näkemystensä 
esittämistä. Valitettavasti en 
kykene nyt enää keskittymään, 
ja mieleeni tarttuu vain yksit-
täisiä sanoja.

”Informaatioyhteiskunnan 
tulevaisuus, oikealle tasolle 
virittyminen, Kouvola, porkka-
nat 4,80 euroa kilo ja Design 
koira”, Antsu-veitikka pohtii.

Sanon kesken lauseen, 
että minun on nyt mentävä. 
Kättelemme, ja miltei juoksen 
ulos sateeseen. Viimeinen 
kerta Ombarissa, ei vittu enää 
ikinä! Antero ”Antero Herto-
nen” Hertonen jää pöytään 
leikkimään iPhonellaan. Ruu-
dulla oleva ”vesi” käyttäytyy 
aidon näköisesti kun puhelinta 
kallistelee. iPhonen liikkeen-
tunnistussysteemi on ehkä 
paras laatuaan alalla.

anselmI HerTonen 
– IdeoIden IdeoIja

Tötsä Vesipiippu 
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Hejssan svejssan! Olen menossa lauantaina 
ylilääkäri-isosetäni rapujuhliin. Haluaisin 
kysyä että kuuluuko ravuista syödä aluksi 
pyrstö vai sakset.
-Mietteliäs sydän

Hej då min vän mieteliäs sydän! Sanoisin että 
tärkeintä on aluksi ottaa alkusnapsi ja ruokas-
napsi eli matsnaps. Snapsien väleissä voi sit-
ten syödä rapuja, jos sattuu nälättämään. Pidä 
hauskaa tai niinkuin minulla on tapana sanoa ha 
jättekiva!

Guten tag kuten teikäläiset sanovat, haluai-
sin kysyä eräästä mieltäni askarruttavasta 
purjehdusasiasta nimittäin rullapurjeista. En 
ole kovinkaan viitseliäs tai hyvä purjehtija, 
joten mielelläni ostaisin rullapurjeilla varus-
tetun veneen. Mahtaako sellainen rullapurje 
herättää kovastikin hilpeyttä kokeneemmissa 
merenkävijöissä Lauttasaaren pursiseuralla?
-Kultapiisku

Nej men saavut pursiseuralle täydessä seilissä, 
huoli pois. Olet heti vahvassa myötätuulessa 
muihin purjehdusystäviin tutustumisessa. Muis-
ta vain pitää kansitakin taskussa hieman akva-
viittia.

Tässä olikin kaikki hassunhauskat fråganit tällä 
kertaa. Kyselkää lisää i nästa Kvanten och sam-
ma på svenska.

Taannoinen matka Atlantin tuolle puolen 
sai allekirjoittaneen ajattelemaan asioita, jotka 
ovat tuolla mantereella niin kovin erilaisia kuin 
kotoisessa Euroopassa ja tutussa Suomessa. 
Tutun kulttuurierojen listaamisen sijaan lienee 
opettavaisempaa pohdiskella mistä nämä lukui-
set eroavaisuudet kumpuavat.

Useimmissa tapauksissa eroavaisuuksien 
selittämiseksi on helppoa keksiä ainakin nä-
ennäisen oikeellinen hypoteesi. Esimerkiksi 
Ontariolaista valtatietä matkustaessaan saattaa 
huomata vastaantulevien lava-autojen suuren 
määrän. Toinen toisensa jälkeen ladottujen 
betonilaattojen saumoja lukiessa mieleen kum-
puaa eittämättä ajatus, että korkeampi maasto-
auto lienee mukava ajettava Pohjois-Amerikan 
töyssyisillä teillä. Eittämättä tämä herättää 
seuraavan kysymyksen: Miksi tiet ovat siellä 
töyssyisiä mutta täällä eivät? Toki loputtomasti 
miksi-kysymystä toisteleva maailmantarkkailija 
ennen pitkää törmää ilmiöön, jonka syytä ei 
pysty päättelemään.

Toisten kysymysten kohdalla maantieteel-
lisille eroavaisuuksille löytyy yksinkertainen se-
litys, vaikkapa ilmasto. Toisaalta on muutamia 
asioita, joissa syyn pohdinta johtaa umpiku-
jaan. Asioita, jotka ovat meillä näin ja toisaalla 
toisin. Asioita, joiden suhteen tämän maantie-
teellisen eron selittäminen tuntuu suorastaan 
mahdottomalta.

Sen sijaan, että kertoisin teille verkko-
sähkön jännitteestä tai eri mittajärjestelmistä, 
suuntaan huomioni muunlaisiin esimerkkeihin, 
joilla yritän tuoda tämän suuren kulttuurillisen 
symmetriarikon silmienne eteen.

Otetaanpa ensimmäisenä esimerkkinä 
vessanpönttö. Kuvittelisin, että kunkin kan-
sakunnan edustajat hoitavat hävetyt ruumiin-
toimintonsa jokseenkin samalla tavalla, mutta 
ruumiintoiminnoista huolehtimiseen tarkoitettu 
posliinivälineistö poikkeaa eri maiden kesken 
rankasti. Siinä missä suomalainen Arabian tai 
IDOn pönttö on korkea ja luonteeltaan solak-
ka, on hänen amerikkalainen virkaveljensä 
matala maljakonomainen kapine. Vesiallas on 
saksalaisen laakea ja tuotokset jäävät tekijänsä 
ihaltavaksi veteen kellumaan kuin tarjottimel-
la, huuhtelu suoritetaan tyypillisesti kääntyvää 
vipua käyttäen, ei nupista vetämällä tai, kuten 
Suomessa nykyisellään on tapana, nappia pai-
naen.

Myös posliinireunuksen ylle laskeutu-
va muovirengas on suomalainen käsite, sillä 

KuluTusKulTTuurIn 
sPonTaanI symmeTrIarIKKo

Juho Häppölä

Kysy 
suomenruoTsalaIselTa

Kvantin vähemmistövastaava  
suomenruotsalainen Torsten Björk-
dahl vastaa suomenkielisten mieliä 
askarruttaviin kysymyksiin. Lähes-
ty rohkeasti och fråga om vad som 
helst!

– Anteeksi mutta teidän huussistanne 
puuttuu paperi.
– Ei se mitään, meillä on tämä uusi 
pyyhkäisyelektronimikroskooppi, lähe-
timme kaikki paperimme PRL:n.
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amerikkalaisen klosetin tavaramerkki on lähes 
täysi ympyrä, joka kuitenkin katkeaa pöntön 
etuosasta noin kämmenenlevyiseltä matkal-
ta. Sen lisäksi, että suomalainen suoli puskee 
tuotoksensa viemäriverkoston kuljetettavaksi 
jokseenkin samalla tavoin kuin amerikkalainen 
kollegansa, on asian hämmästelyssä otettava 
huomioon myös pöntön valmistusprosessi. Mi-
nun on nimittäin hyvin vaikea uskoa, että josta-
kin syystä amerikkalaisissa oloissa käännettävän 
vivun valmistus olisi kustannustehokkaampaa 
kuin Suomessa. Niin ikään kiinalainen muovi-
tehdas tuottaa samalla vaivalla eri genuksella 
varustettuja wc-pöntön reunuksia. Itse asiassa 
voisin kuvitella että pikemminkin ylikansallinen 
wc-pönttövalmistaja saisi kilpailuetua tuottamal-
la samanlaisia pöntönreunuksia sekä Amerikan, 
että Euroopan markkinoille. Mutta ei, ilmeisesti 
kunkin mantereen väestö on sen verran itsepäis-
tä, ettei ulostaminen vieraan mantereen malliin 
käy päinsä. Näin on meillä ulostettu ja uloste-
taan vastakin. Jo vesivessan lyhyen historian 
aikana kukin kansakunta on ehtinyt kanonisoida 
ulostustottumuksensa. Järkevää syytä erolle ei 
tunnu löytyvän.

Kuten sanottua, oletan, että samanlaisten 
wc-pönttöjen käyttö kaikkialla maailmassa olisi 
käytännöllistä, pönttöjä voitaisiin tuottaa suu-
remmissa erissä, kustannustehokkaammin. Mut-
ta aina ei ole näin, ajatelkaapa vaikka seuraavaa 
esimerkkiämme: Ananasta.

Valveutunut matkaaja huomaa myös, että 
Ontariolaisesta elintarvikekaupasta ostettu anan-
as maistuu aivan toiselta kuin Sellon Prismasta 
hankittu vastaavanlainen hedelmä. Yhtä lailla 
sekä Ontario, että Suomi sijaitsevat alueella, 
jossa ananaksia ei ilmeisistä syistä viljellä, niin-
pä kyseiset hedelmät täytyykin kuljettaa sekä 
Ontariolaisiin, että Suomalaisiin elintarvikemyy-
mälöihin rahtina jostakin kolmannesta maasta, 
sanokaamme vaikkapa Costa Ricasta. Kuitenkin 
jostain syystä Costa Ricasta tuodaan tyypin yksi 
ananakset Kanadaan, tyypin kaksi Suomeen. 
Ei suinkaan olisi kaikkien etu yhtenäistää tätä 
ananaksentuotantoa, sillä toiset plantaasit tuot-
tavat paremmin tyypin yksi ananasta, toiset taas 
tyypin kaksi. Luulisinkin, että on yhteisen edun 
mukaista totuttaa Suomalainen kuluttaja yhden-
laiseen makuun ja Kanadalainen toiseen. Näin 
kummassakin maassa saadaan kansan enemmis-
tön tottumuksia vastaavia hedelmiä ja kumman-
kin tyypin ananaksille löytyy sopivat loppumark-
kinat. Mutta kuka on alun perin päättänyt kumpi 
maa totutetaan kumpaan makuun? En usko että 
kukaan. Aikojen alusta on vain syöty lokaalisti 
oikeanlaisia ananaksia, eikä tiedetty paremmas-
ta.

Tämä on sitä todellista spontaania symmet-
riarikkoa maailman Hamiltonin funktiossa. Arki-
elämässä, silmiemme edessä. Ajatelkaapa sitä.

Taas mennään. Soitto, hetken harkinta ja 
vastaus. Reittiopas, vartin päästä bussi. Noh, 
ei tässä mitään, yksillehän sitä vain mennään. 
Tunnin reissu, matkoineen ehkä kaksi, ei siinä 
myöhään mene.

Ah. Ensimmäinen. Ehkä myös viimeinen. 
Vaikka eihän tässä mitään pitäviä päätöksiä tule 
tehdä, alkaisi vaan ahdistaa. Senhän takia tässä 
yksillä ollaan töiden jälkeen, että rentouttaisi, 
eikä murehtimassa pienistä. Joskus ehkä toiste, 
muttei nyt. Nyt on ilon aika. Ollaanhan tässä 
rauhallisesti istuskelemassa, paikassa joka tuo 
mieleen kesäisen rantakasvillisuuden. Iloisia 
muistojahan siitä tulee.

Tuoppi tyhjä. Tässä sitä nyt taas ollaan, 
päätösten edessä. Onneksi nerokas opiskeli-
ja osaa soveltaa äidinkielen ja matematiikan 
taitojaan. “Yhdet” on monikko. Kyllähän sen 
yhden voi monta kertaa juoda. Oikeastaan se 
olisi väärin, jossei näin tekisi. Kyllähän sen 
myös vähänkin korkeampi matematiikka ker-
too. Unohdetaan nyt pluslasku, sehän opete-

taan jo ensimmäisellä luokalla. Kertolasku olisi 
jo parempi, mutta pyh, yliopistossahan tässä 
opiskellaan. Me käytämme potenssia! Ystäväm-
me potenssi kertoo meille, että 1^n = 1. Hei, 
tässähän ei mitään hätää! 

So goes the night. Onwards to the rock! we 
say, hooray. Vittu, harvoin tää on hyvään johta-
nu, mutta tuleepahan halvemmaks. Kuulemma 
siellä jossain olisi paikka, jossa olisi omanlaa-
tuisensa tunnelma, alueen hengen tiivistymä. 
Harmi vain, että sen löytäminen on hieman 
hankalaa. Vähän kuin Tylypahkaan vievä juna, 
vaatii omat loitsunsa. Tai joku hyvä trippi, ker-
ran on sen kokenut, ja tekisi mieli vielä joskus 
uudelleen koittaa, kun se kaihoisana muistois-
sa huutelee. Tänä iltana ei kuitenkaan ole sen 
aika. Onneksi täällä päin kaupunkia on matkaa-
jaa lohduttamassa moni kulma.

Voi saatana. Eiku helvetti. Tai mitä näitä 
nyt oli, tietänette tunteen. Tää on taas niitä 
hetkiä. Jonkun vihreän oven taakse on jouduttu, 
genuksia lasketaan ja muuta yhtä kehittävää. 
Tässähän alkaa jo oman itsensä kanssa kohta 
filosofioimaan. Se tosin johtuu siitä että muut 
homostelee tuolla jossain muualla. No mut 
mulla on viintä, jokin ees hyvin. Kuulen kyllä 
jotain hassuja ääniä tuolta, pitäskö mennä kat-
tomaan?

Hej Anders, Anders har en list! Och potatis. 
Nej men, den är inte Anders’s. Nåjå, syön niitä 
silti. Vitut Andersista. Varmaan joku bättrefol-
ke, ei mulle kerrottu. Ei ne muutenkaan ikinä 
kerro, paskoja kavereita. Musta tuli muuten just 
se jätkä josta puhuttiin, se joka syö perunaa. 
Tästä on Atkinsin dietit vittu kaukana. Haluu-
kohan ne syödä mut. Ja niistä saa kaiken lisäks 
vielä vasektomian. Ei se kyl vielä tule. Men, på 
onsdag.

Nyt ei kuulemma oo virtaava olo, ei olla 
niinku Flow-festareilla. Mitä hittoa, aina ei 
ymmärrä. Toisaalta joo, joskus myös uni on hy-
västä, silleen oikeesti. Mutta onko tää oikeasti 
se tunne? Mä en kyllä ehkä välitä ees tietää. On 
tuo mualima sen verta kerenny tässä viskoma-
han että osaa tietyt asiat filtteröidä. Ainakaan 
kohta näytettävää kuvaa ei kannata skipata, 
siellä on huvudreporter. Det är kul. Lika som 
Anderson, och hans list.

Joo hej, rapport sluter här. Magnetismista 
kirjoittaminen ois jo liikaa, varsinkin saunalla. 
Pitänee mennä ja rauhoittua, niin kuin isäntä 
käskee. Pip pip, onk onk, 1=1. Näin kävi tä-
nään.

oTeTaanKo KaHdeT? Rurik Tommila

Haastattelimme kauppatieteilijää. Miksi halu-
atte isona?
– Haluan olla palindromi
T: Anna Homo Anna

?
Aalto esittäytyy
Aalto-yliopiston vuoden opettaja, 
verkostomarkkinoinnin dosentti 
Hannu ”Hande” Cap

Pelaatteko te koripalloa?
– En. Olen neliraajahalvaantunut. 
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One might think that Pieksämäki is one 
of your typical dormant little town in the ne-
verending woods of Eastern Finland but alas, 
there is a thrilling story of the origins of this 
city. It is not by coincidence that this town is 
called Pieksämäki, “Beating Hill” in English. 
Not too long time ago it was not uncommon 
for young people in the surrounding areas to 
have their typical amok run through the extre-
mely hostile Pieksämäki. The hairy unhospital 
grumpy small men living in the little cottages 
around the “Beating Hill” would normally wel-
come the young explorers by publicly beating 
them up with gnarly staves. It was unknown 
whether these men knew any proper language 
since people returning from the “Beating Hill” 
reported just hearing short nasal signals sup-
posedly meant to inform the visitor of the fact 
that he is not welcome there. But like all the 
exotic, too strange minicultures, also “Beating 
Hill” was slowly habited by the general popula-
tion of Finland. Now there is just the name and 
the legend: never ask a Pieksämäki man “Onko 
oravanne kyllin liukas?”, “How’s beating?”

Vissarion Möttönen

Nowadays about 90 per cent of the Finnish 
people practice Lutheran Christianity or are at 
least members of the Finnish Lutheran Church. 
However, long before christianity reached our 
country there was an unique order of noble men 
practising the creed of Brotherhood. The cult 
still survives but has fallen into the clutches of 
obscurity and is hardly known anymore.

The main point of this fine paradigm of life 
is that the only acceptable relationship is one 
between a man and his brother. Beginning the 
long way of Brotherhood is thus quite easy. Pro-
ceeding into greater levels is restricted by more 
strict rules instead. At one point, a relationship 
of two jolly brothers is not enough but three are 
needed instead. As climbing up the mountain 
of a happy soul even further a price has to be 
paid too. One of the three brothers has to be 
mentally handicapped, one of them has to play 
the clarinet all the time and the third one has to 
stink of urine, cigarettes and wet concrete.These 
roles are interchangeable to some extent but all 
the conditions have to be met at any given time.

There is no exact information of the current 
amount of members in the order. However, a 
well-known fact is that it has drastically reduced 
within the last century. One main reason is of 
course smaller families. Three brothers has even 
become a sort of rarity. The brother triplets of 
course do have some problems with producing 
offspring as well, which does not actually help 
the cult rise into a new boom either. Nevert-
heless, the fine religion of Brotherhood is an 
essential part of Finnish history and must never 
be forgotten.

Orson Wirtanen

BroTHerly love 
– a TradITIonal FInnIsH Way

Puuhanurkan vastaukset:
1. Kääpiöstrippari

2.

Lukijakilpailun satoa

Viime lehdessä arvuuttelim-
me arvon lukijoiltamme, keitä 
mahtaakaan luurata reportaasis-
samme analysoitujen sepalusten 
takana. Saimme kisan tiimoilta 
yhteydenottoja yhtä runsaasti 
kuin muutenkin – eli emme 
laisinkaan. Sen vuoksi haluam-
mekin pitää jännitystä yllä ja 
olla paljastamatta oikeita vasta-
uksia. Sen asemesta avitamme 
lukijoita arvaustyössä hieman 
ja kerromme, keitä sepalusten 
takana ei ole:
–sepalus 1: Buzz Aldrin
–sepalus 2: Pocahontas
–sepalus 3: Keiko-valas
–sepalus 4: Kaksi tuolia ja ananas.

If you thought Kvantti was 
paska, send your own  
story to the next issue.  
Coming out in December.

Also check out our new 
website on kvantti.ayy.fi. 

”Perästä kuuluu sanoi  
petomaani!”

PIeKsämäKI – THe HIsTory oF 
THe InFamous “BeaTIng HIll”



Broaden your  
perspective
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This is not practice – it’s real. 
Join an international consulting team 
for 8-12 weeks. Work with exceptional  
people and learn from them. 
McKinsey’s International Internship 
gives you the chance to challenge 
yourself. This is not just another 
internship – it’s the start of your career!  

The program is intended for students 
with more than 150 credits and  
the application period ends on  
October 22, 2010. 
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