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Kevään, tai pitäisikö sanoa jo kesän, toinen 
Kvantti ilmestyy jälleen ajankohtaisella 
teemalla varustettuna. Kun jopa pohjoisessa 
Suomessa saadaan toista vuotta putkeen 
nauttia lähes ulkomaisen lämpimästä 
kesäsäästä, ottaa lehtemme teemaksi ulos 
luontoon säntäämisen. Sieltä löytää kaikkea 
mukavaa, kuten vaikka viereisellä sivulla 
komeilevia jöllisauruksia.

Tämän kerran henkilösivujuonteena on tribu-
naali aikamme suurimmalle kriitikolle. Tämä 
jo 50 vuotta sitten SKDL:n riveissä uransa 
aloittanut Fassbinderin ihailija ei totisesti 
säästele ketään tai mitään sanan säilänsä 
kanssa. Kvantin toimitus listasi arvon Krii-
tikon viimeaikaisimmat arviot. Saammeko 
esitellä, Tapani Maskula.

Sadepäivien ratoksi löytyy lisäksi puuha-
nurkkaa, sekä enemmän tai vähemmän mie-
lenkiintoista statistiikkaa kiltalaisten miel-
tymyksistä. Vastaukset on poimittu killan 
sivuilta, eikä Kvantti vastaa niiden oikeel-
lisuudesta. Riitatapauksissa siirrämmekin 
sen sijaan vastuun tiedottajalle, toivottavasti 
tämä ei kuitenkaan tapahdu ennen kuin 
toimituksen virkistysbudjetti on saatu 
käytettyä.

Hyvää kesän jatkoa toivottaen,
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Kvantti jalkautuu metsään - 
Mistä LuoMussa on oikein kyse?

Wikipedian virallisen tie-
don mukaan luomulla 
tarkoitetaan luonnon-
mukaista, mutta toi-
mitus laajensi käsitteen 
käyttöä myös mielen-
kiintoiseen suuntaan: 
onhan kyseessä myös 
Luonnon Muodot.

Olkoonkin sanottua: 
Niin metsä vastaa kuin 
sinne huudetaan? Mut-
ta vastaako?  Tässä myös 
yksi pulma josta täytyi 
ottaa selvää, ei niin sel-
vällä tavalla. Olipa jälleen 
toukokuinen perjantai 
ja fyysikolla tylsää ko-
tona kuten useimmin. 
Alkoi siinä sitten kyrsiä 
tunnelma itse kutakin, 
mutta kas vain jääkaa-
pista löytyikin kyrsää ja 
olutta..

Olipahan lähtöpaik-
ka. Maali on selkeä eli 
kohde, joka on kuvaan 
merkitty tekstillä ”Pui-
jo 3.7”. Reittivaihtoeh-
dot kyltin osoittama 
lenkkipolku tai oman 
pään sisäisen kompassin 
osoittama suunta met-
sän läpi.. Oliko tässä vai-
heessa epäselvyyttä mitä 
käyttää? 

Siinä sattui kispan pol-
kijalta jäänyt osanen 
olemaan puuhun kasva-
neena. Pyöräilijästä tai 
itse kispasta ei havain-
toja.

No mutta MINUL-TA 
saa. On se jännä. Tuom-
moisessa oksassa tuollai-
nen kyltti.
  

Matka jatkui jatkumis-
taan raikasta metsäilmaa 
puhallellen. Mutta aja-
tukset lähtivät aivan mui-
hin sfääreihin havaittuani 
nämä oravan syömät kä-
vyt. Ai että kyllä naaraso-
rava näyttää

tietävän mikä se parhain 
muoto kävyllä onkaan..

Luonto hymyilee kun 
oikein osaa katsoa =D

Trippi jatkui. Nyt Luon-
non Muodot tarjosivat 
nähtävillä tämän Vili 
Vilperin seikkailuista tu-
tun veden etsintä työka-
lun..



Käsillä kiinni kaksihaa-
raisesta päästä ja käve-
lemään. Kun toinen pää 
alkaa väpättää on koh-
dalla vettä tai vesilähde.

Reikä johon aurinko 
paistaa sittenkin..

Kuin kaksi marjaa. Pa-
hoitellaan toisen kuvan 
kuvakulmaa.. Se on jul-
kisesti saatavilla olevia 
kuvia.

Siinä kyllä fyysikkosil-
mä lepää kun katsoo ja 
mielikin kun voi kohda-
ta tällaista muotokieltä 
ilman mitään sosiaalisia 
tilanteita, keskellä met-
sää!

Kohde lähenee.. enää 1,5 
kilometriä! Metsäreittiä 
tietysti hiukan pitem-
mälti. No mutta siinä-
hän on! Missäs tätä kas-
via myydään kun tällaiset 
viljelmät on?  Tiedot kas-
vin huumaavuusvaiku-
tuksista voi lähettää ni-
mettömänä toimituksen 
tietoon.

That’s nice to know.

Sittenhän ollaan jo mel-
kein PERIllä. Vielä hetki 
lyö, viime hetki lyö jne..

Siinähän se torni. Vuon-
na 1370 valmistui Italiaan 
Pisan kaupunkiin torni, 
josta on myöhemmin 
erikoisen kaltevuuten-
sa takia tullut maailman 
nähtävyys. Saataiskohan 
tästäkin paikasta suosit-
tu jos vaikka Puijon tor-
ni kaadettaisiin? Siinäpä 
vakavasti harkittava aja-
tus Kuopion kaupungin 
matkailutoimelle, joka 
vuonna 2012 koostuu 
perussuomalaisista.

Matka alkakoon takaisin 
kohti lähtöpistettä. Vie-
läkö Luonnon Muodoil-
la on annettavaa?

Minkä taakseen jät-
tää, sen edestään löytää. 
Joku tuonkin Etelänaa-
purin tuliaisen on tuon-
ne hyljännyt. Mutta on 
tölkki kulkenut matkan. 
Paljon pidemmän kuin 
moni osaisi kuvitella-
kaan. Osaisipa tölkki ju-
tustella, paljon kyseltä-
vää olisi sen tarinasta.

Siinäpä tuote vuosi-
kymmenten takaa? Toi-
mitukseen voi lähettää 
tiedot mitä vuosikerta 
Koskenkorvaa(?) oli ky-
seessä. Maku jäi testaa-
matta.

Siinäpä on suoraa nähtävissä. Suorat on aina fyysikon mieleen. Varsinkin sellaiset jotka leikkaa, mutta 
nyt niin ei käynyt. Siitä vielä alamäkeä kymmenisen minuuttia ja reilu parituntinen jalkautuminen Pui-
jon metsiin on tehty. 
Mitäs opimme? Liikkukaa hyvät lukijat, siitä kvanttikin ammentaa voimaansa. Liikkuminen metsässä on 
vielä suositeltavampaa, sillä silloin kohtaa tässä tekstissä esiteltyjä Luonnon Muotoja eli sitä paljon mai-
nostettua LuoMua.      -Pekka Kupiainen



Ankeuttajat - uhka pohjoismaista 
vai vääjäämätön tulevaisuus

Kuluneen vuoden aikana ovat palstatilaa vallanneet uutiset ro-
manikerjäläisistä. On ehdotettu kerjäämisen kieltämistä ja kaik-
kea muuta vitun tyhmää. Sikäli kun nämä kerjäläiset ovat ongelma, 
on ainoan varteen otettavan vaihtoehdon tämän ongelman rat-
kaisemiseksi esittänyt miljoonahymy ulkoministerimme: autetaan 
romaaneja heidän kotimaassaan euroopan laajuisella yhteistyöllä. 
 
Kuitenkin ilman mediahuomiota on jäänyt toinen erityisryhmä – 
ankeuttajat. Nämä ankeuttajat eivät tule Romaniasta vaan pohjois-
maista ja erityisesti Suomesta. Kadulla ankeuttajaa ei erota tavallis-
esta tallaajasta, mutta esimerkiksi naapurina tällainen ankeuttaja on 
joka ilta nipottamassa melusta minuutti hiljaisuuden jälkeen vaikka 
vain tiskaisit. Ankeuttaja myös paheksuu esimerkikiksi Alkon pe-
rustamista hänen kotikulmilleen ja kerää asukasyhdistyksen nimis-
sä addressia tätä vastaan. Ankeuttajan perusluonteenpiirteisiin ku-
uluu ilkeys, ahdasmielisyys, pikkutarkkuus ja huumorintajuttomuus. 
 
Suomessa on esimerkiksi niin suuri ankeuttajatiheys, että näitä 
ankeuttajia on päättäjien joukossa suuret määrät. Nämä an-
keuttajat haluavat, että olutta ei saa myydä keinotekoisen ai-
karajan jälkeen. Ravintolassa ei saa tupakoida. Junassa ei saa 
juoda jotain juomaa, jos se sattuu sisältämään alkoholia, vai-
kka siltojenmies voi istua paskat housussa metron takapen-
killä ja huudella sieltä hävyttömyyksiä. Ankeuttajat ilkeyttään 
säätävät tehottomia lakeja vaikeuttamaan ihmisten elämää. 
 
Luin äskettäin erään Helsingin Sanomien kuukausiliitteen jutun 
vuodelta 1989, jossa kerrottiin miten suomessa syödään kes-
kimäärin vanhaa, mautonta ja valmiiksi prosessoitua ruokaa vaikka 
tuorettakin olisi tarjolla peräti halvemmalla. Näin yli kaksikym-
mentä vuotta myöhemmin ei voi muuta kuin todeta: mikään ei 
ole muuttunut, paitsi nykyään tuoreet raaka-aineet maksavat 
vähintään yhtä paljon kuin pakasteet. Roiskeläpät tekevät kaup-
pansa ja tuoreet vihannekset ovat siedettävän hintaisia muu-
taman kuukauden vuodesta ja silloinkin kohtuu mauttomia. 
 
Vaikka osittain on kuluttajan syytä, että pakaste- ja valm-
isruoan suosio on ajanut tuoreiden raaka-aineiden kysyn-
nän ja sitä kautta tuotannon niin alas ja hinnan ylös, 
on tarpeen katsoa asiaa laajemmassa kontekstissa.  
 
Suomessa merkittävät ruokakauppiaat ovat S-ryhmä ja toinen 
erään sovinistin luotsaama tukkuliike. Tälle kartellillehan on 
tärkeintä tietenkin se, että logistiikkaketjut ja konsulttien kanssa 
suunnitellut ruoan elinkaariprosessit saadan optimoitua siten, että 
se viivan alle jäävä summa on mahdollisimman paljon plussalla. 
 
Tässäkin asiassa kysymys on ankeuttamisesta. Ihmiset voivat istua 
toimistoissaan pyörittämässä Excel-taulukoita kauemmin, kun ko-
tona ei tarvitsekaan alkaa pilkkomaan ruoan raaka-aineita vaan voi 
helposti turvautua pakastepizzaan tai Saarioisen “maittavaan” pyt-
tipannuun. Ei tarvitse turhaa valmistaa itse ruokaansa, kun samat 
ravintoaineet saa pakasteista kun kylkeen ottaa vitamiinipillerin. 
Tämä valitetttava ilmiö näkyy jo toisessa polvessa. Monien ihmisten 
kotona ei ole edes koskaan valmistettu ruokaa, vaan kaikki on 
lämmitetty suoraan pakastimesta. Nuoret eivät osaa eivätkä halua 
tehdä ruokaa kunnolla vaikka kotitalouttakin on koulussa opetettu.  

Kaikissa näissä esimerkeissä on kyse ankeuttamisesta. Vaik-
kakin päihteiden tapauksessa typerillä laeilla tapahtuvalle an-
keuttamiselle on heikohko moraalinen perusta, nimittäin se, että 
yhteiskunta joutuu korjaamaan lopputuloksen (vielä toistaiseksi), 
on taustalla oikeasti ankeuttajien ahdasmielisyys. Ankeuttaja on 
kykenemätön näkemään muita elämäntapoja kuin sen, että juo 
dieettikokista nurmijärveläisessä omakotitalossa ja syö uuni-
perunoita. Ankeuttajalle elämän tarkoitus on olla pala kansan-
talouden palapelissä viemässä Suomen osaamisyhteiskuntaa 
uuteen nousuun työnteolla kourassaan lasillinen Valion maitoa. 
 
Vaikkakin Suomessa, ankeuttamisen edelläkävijä maassa, ol-
laan vasta ankeutettu ruoka ja juoma. Suomessahan an-
keuttaminen on helppoa hallintoon sokeasti alistuvien suoma-
laisten hymistelijöiden takia, joten voidaan miettiä onko 
ankeuttaminen leviämässä pohjoismaista romanikerjäläisten 
tavoin muualle eurooppaan. Ruotsissa vastaavaa harrastetaan 
jo. Yhdistyneet kuningaskunnatkin omaa pitkät perinteet an-
keuttamiselle. Sarkozy on kieltänyt Ranskassa “juo niin paljon 
kuin jaksat” -tarjouksia. Tupakkalakeja tiukennetaan ympäri 
eurooppaa. Ja viimeisimpänä, Ruotsin kuningas on kieltänyt 
kaiken – ankeuttajat kun rakastavat asioiden kieltämisestä. 
 
Jäämmekin odottamaan, mikä ihmisen perustarpeista ankeu-
tetaan ruoan jälkeen seuraavana: hengittäminen, nukkumin-
en, vesi, seksi vai ulostaminen. Mikä näisä on oma suosikkisi? 

Harri Mökkönen 



 
 
 

Luontouutisia: Uusi sorsalaji löydetty Suomesta!

Koko läntisen maailman perustuksia, niitä mannerlaat-
toja, on viime aikoina järisyttänyt mullistava uutinen 
uuden suomalaisen vesilintulajin löytämisestä. Kysein-
en sorsalaji näyttää nopeasti tarkasteltuna hyvin paljon 
tavalliselta sinisorsalta mutta on tosin  erinäköinen.

Lintu on kooltaan tyypillisesti noin parivuotiaan naar-
astelkän luokkaa, mutta isompi. Tämän uuden lintulajin 
tunnistaa helpoiten appelsiinisen oransseista kaul-
ahöyhenistä, joiden väri vaihtelee dramaattisesti eri 
yksilöiden välillä.

Lintu saalistaa ravinnokseen noin nyrkin kokoisia, 
mutta pienempiä,  vesihyönteisiä. Paras paikka törmätä 
tämän lajin yksilöihin on kuumilla niittyheinikoilla, joilta 
se löytää siemenperäisen ravintonsa. Linnun ruokailu-
tottumukset eivät ole toistaiseksi tiedossa. Eläintietili-
jät ympäri maailman koittavat parhaillaan  
kuumeisesti selvittää mitä ja missä lintu syö.

Naaraspuolinen lajin edustaja munii keväisin tyyp-
pillisesti 3-5 kappaletta pieniä vihertäviä munia. Jopa 
neljän munan kokoisia pesueita on kuitenkin havaittu. 
Munat ovat tämän kokoiselle linnulle poikkeuksellisen 
suurikokoisia. Niiden väri on kellertävä. Erityisen kiin-
nostavaksi tieteen kannalta tämän sorsalajin tekee se, 
että se ei muni, vaan synnyttää eläviä poikasia.

Itä-länsi-suunnassa linnun esiityvyys rajoittuu Jyväsky-
län akselin länsipuolelle. Lintua tavataan pääsääntöis-
esti Itä-Suomessa. Pohjois-etelä-suunnassa lintua ei 
esiinny ollenkaan.

Uutisen toimitti Kvantin kesätoimitus.

Elokuvakriitikko Tapani Maskula 
arvostelee Einsteinin yleisen suhteel-
lisuusteorian.
Odotukseni olivat suhteellisen korkealla. Olin va-
rautunut antamaan jopa kaksi tähteä. Pettymys oli 
kuitenkin kalkki, joka oli karvas. Ohjaajan aiemmat 
työt, erityisesti Panssarilaiva Potemkin, kuuluvat eh-
dottomiin suosikkeihini ja häviävät silmissäni ehkä 
vain Fassbinderin Berlin Alexanderplatsille, tuolle 
ylivertaiselle parhauden singulariteetille. Suhteel-
lisuusteoria osoittautui kuitenkin pintapuoliseksi 
tekeleeksi, taiteelliselta arvoltaan suurin piirtein yhtä 
merkittäväksi kuin kahvipaketti. 

*



Kohtaamisia
Vähintäänkin hämyinen 

tarina jostain päin Espoota
Lähdimme liikkeelle noin kymmenel-
tä, ja palasimme 3.33. Edessämme oli 
tyhjää paperia ja viskipullo. Mitä teim-
mekään tänään? Phuh, tahtoisin sanoa, 
että ratkaisimme fuusio-ongelman ja 
löysimme rakkaimpamme. No eihän se 
näin mennyt. Meni paremmin.

Kun katsoin aurinkoon, näin vain 
jotain säteilevää. Lämmintä ja julmaa. 
Mutta vain silleensä huvittavalla tav-
alla. Muistetaan tavoitteet. Pallo kaver-
ille, kaveri palloa edelle, pallo edelle 
kaverin ja verkon, jos oikein toimii. 
Ainakin lentopallossa toimii.

Kuumuus tuhoaa huulet. Luulet saavasi 
jotain hyvää, kun kuuma kuppi lähe-
nee. Se jännittää yläkehoasi, höyry 
muistuttaa niistä itsellesi hieman liian 
polttavista löylyistä, joita sukusi ja oma 
itsesi pienenä otti. Ottaako vieläkin?

Noh, viski ja viikset kutsuvat väli-
tauolle, kai katsoitte Ben Hurin. 
Siinä kiimasi puolialaston mies läpi 
areenan, joka tuuletti menestykselle. 
Enpä tiedä, menestys voi olla sitä ja 
tätä. Ehkä näkyvin se on silloin, kun 
sivulliset hurraa. Ja mikäpä siinä, se 
on hauskaa aikansa, mutta mille itse 
hurraan? Toivottavasti itselleni, niin 
itsekästä kuin se onkin.

Ilta otti alkunsa Tapiolasta, tuosta 
viereisestä kiltistä naapurilähiöstä. 
Kuulimme kutsun lähettämään hyvää 
ystäväämme ja mahdollisesti hyvän-
näköisiä kavereitakin. Jäimme sinne 
harjoittelemaan Väinämöisen lausumia. 
Ka mahtisi näytä, oi vaivainen mies, kai 
jälkesi jättävät Hemingwaysin luo?

Ja kun laulamahan päästiin niin lauluni 
soi. Enimmä sille neidolle, joka otteeni 
vastahan tarttui, vaikka riimi nyt vituiksi 
menikin. Se neitonen aika jalo oli, ja tie-
si mitä arvostaa. Varmuus ensin, ja sitten 
muu. Se sopi hyvin, ja muukin hyvää oli. 
Ne valkovuokot, sinivuokot, virkamie-
het, loistivat niin. Eivät valoisasti, mutta 
tuoksullaan, kesää enteilevällä, toivo-
valla, tietävällä. Se tuoksu tulee luok-
semme, meidän kirjoittajain, olemme 
sentään aivan AWESOME jätkiä.¨

Rurik, nyt tulee suoraan päin naamaa! 
Me ei jakseta enää, vittu. Ollaan ihan 
hajalla tästä stressisstä, mutta fiiliksissä 
selvitty ja mennään pelaa vielä lento-
palloo (klo on kuitenkin 7.06). Mutta 
pidäpä tästä artikkelista tai et niin tarjoa 
kirjottajille viskit! Pieni palkkio tälle 
taiteelliselle aikaansaannokselle olisi 
gutaa.. 

Joo, no siis tässä vaiheessa oltiin rant-
sussa. Eteemme tuli joukko tuntemat-
tomia miehiä, jotka eivät olleet lainkaan 
fyysikkotaustaisia. Nice, they gonna get 
it now! No hei, mitkä tiilet maistuu 
parhailta. ”Täh, kyllähän mie lihasta 
pidän, vaan jospa ompi tuollaista hieman 
karvaisempaa, niin tuntuu sitten niel-
iessäkin. Eihän siitä muuten mitään iloa 
olisi.

No annapa Pekka kommentit tuosta 
parrasta. Haluaisitko kokeilla? ‘No 
mieluummin noita Informaatiota 
sisältäviä naisia, tuntuu, että niissä saat-
taa olla karvoja useammissa paikoissa. 
Mä pidän karvoista.’ Karvamaatio-
moottori lähti taas päälle. Siellä ei 
pahemmin moottoriöljyä mäntien 
väleissä vaapu. Ne ottivat lomaa kun 
kuulivat fyysikkotoverien uusista 
mualimanvalloitus-suunnitelmista.

Laittakaahan hei taas pallit pyörimään. 
Jos ei momenttia löydy, tuskin kehit-
tyy kovaksikaan. Vaihtoehtona fyysik-
konaisille on pistää kovat pesään. Jolla 
tarkoitamme tietenkin mielenlujuutta 
ja sellaisia muita vaihtoehtotouhuja. 
‘Miten voi olla näin vitun pitkä’, kysyy 
kaveri vieressä’. Seuraava pömpelipöö 
unohtuikin.

The next fu***** hairy target, say 
what??? Yeah right, it must be in the 
cellars of mystery. Can it be that we 
just got a little ‘butterfly style’. Oi-
keesti, onhan se kaunista ja paljon niitä 
on luonnossa sen Nurmisen lisäksi. 
Kukapa meistä ei haluaisi lentää lailla 
tiedostomattoman Budha-munkin, 
tietoisuuteen, jonka käsittää vasta ku-
vitteellisen pokaalin muserrettuaan.



Alepassa joka tapauksessa ollaan. Noin 
kuukausi sitten, ja ruokareissuhan 
kyseessä. Ajettiin tandemilla pitkin 
Otakaarta ja toivoteltiin vastaantuli-
joille aivan sädehtivää kesänalkajaista. 
Kamera tuli mukaan, joten näköiskuva 
otettiin sopivan edustavasta vuorim-
iehestä. Tämän kuvan voimin nousee 
vielä neuvokseski.

Halutaan vielä sanoa pari sanaa tuosta 
laudasta. Tein nimittäin muutaman 
ollien Jussin laudalla ja ne oli -  aya aya 
aya – perfectoja. Mikään muu onnis-
tunutkaan. Mutta hyviä kesäkurpitsoja 
löytyi Alepasta. Ne yritti hyökätä 
meidän kimppuun, mutta ei annettu 
periksi. Vessapaperiakin oli, peräti Ser-
liä jolla on kuviollista maidonvalkeaa 
tomunpostinta.

Oletteko koskaan haistaneet juuri ras-
vattuja kenkiä? Juuri kokeilin mehiläis-
vahaa tai jotain vastaavaa. En voi muuta 
kehua. Mutta parasta on vaha ilman 
mehiläistä. 

Who the fuck is that???

Ai että oli hyvä meno ossin linnan 
parkkiksella! Mikä on elämän tarkoitus 
kuvan perusteella?? Onhan se selvää 
että naiset näyttää hyviltä keskenään. 
Toinen halusi toimittajaa,. Kummalla oli 
enemmän buugia liikkeissä se jää luki-
joiden arvoiteltavaksi. Vaatteet, asustus 
kokonaisuudessaan oli likoilla erittäin 
asiallinen ja luonnonmukainen, Lakki 
muuten kuului huhujen mukaan kil-
lan excuidiootille... Mutta miten nätti 
onkaan jalan asento vasemmalla olevalla 
tytöllä? Käsien asento on molemmilla 
aivan loistava!

Sitten oltiin Otaniemen syvimmässä 
olemuksessa. Mies nimeltä Eero oli 
käynyt parturilla pormestarilla, about 
7km tuohon suuntaan. Viimeisen mak-
karan Eero haluaa syödä Tampereella 
mutta toisaalta ehkä myös Puolassa, 
jossa tunnetusti makkara on halpaa ja 
lyhyttä. 

Tavattiin herra Paavi. ‘Herra Paavi, 
miten päädyitte Otaniemeen?’ Paavin 
mukaan viini on vihreää, tuoksuu 
kesäheinältä, aiheuttaa hermohäiriöitä 
aivoissa, juovuttaa hermoraukean, 
joka sanan luo vaaan enään ei. ”Viini 
on nuoreahko, kirkkaan kiprakkaa, jos 
vastapuoli lusikoi tuota makua siveää 
tai hieman tuhmaa.”



Kriitikko Tapani Maskula arvostelee...

vedyn.
Kevyttä, ajatuksia herättämätöntä tavaraa, jollaista on 
jo pitkään ollut aivan liikaa levityksessä.

*

grafeenin.
Mainonta antoi odottaa paljon, mutta substanssia oli 
vain ohuelti, ja vain pienen osan nähtyään olikin näh-
nyt jo kaiken.

*

kalat.
Kevyiden ruotojen ympärille on rakennettu vain vähän 
pureksittavaa. Epämiellyttävä haju.

*

Linnut.
Parempi kuin nisäkkäät, huonompi kuin Vertigo.

*½

ADHD:n.
Pitkästyttävä tekele. En jaksanut keskittyä loppuun 
saakka ja jätin puolivälissä kesken. Menin ostamaan 
huuliharpun mutta sitten yhtäkkiä päätinkin ryhtyä 
kouluttamaan apinoita nyrkkeilijöiksi.

*

Anderssons lista -elokuvan.
Pysäyttävä kertomus miehestä, jolla on ajatuksia ja 
missio, muttei mediaa saada ääntänsä kuuluviin. 
Kaunis tuhkimotarina, jossa lasikengät rikkoutuvat 
sirpaleiksi mielen raunioilla ja kurpitsasta ei olekaan 
vankkureiksi - töin tuskin edes yöastiaksi. Elokuva 
laukkaa dialogin ja päähenkilön kauniisti maalattujen 
mielenmaisemien tenholla, mutta toiminnan ystäviä 
kosiskeleva ammuntajaksokaan Gamla Stanin arjen 
sykkeessä tuskin jättää edes valistuneemman elokuvan 
ystävää kylmäksi. Varoituksen sanana mainittakoon, 
ettei hyvän arvosanan pidä antaa hämätä: kyseessä ei 
todellakaan ole edes köyhän miehen Berlin Alexander-
platz.

****



Elämää lähellä

Usein kuulee, että kaupunki on vieraantunut lu-
onnosta. Näin voi ollakin, mutta esikaupunkialue-
illa tilanne ei ole onneksi yhtä ikävä: esimerkiksi Ot-
aniemessä vihreyttä löytää joka ainoan nurkan takaa. 
Entäpä jos käyskentely elävässä luonnossa ja pois-
tuminen tietokonepelien ja aikuisviihteen tunkkaisilta 
laitumilta ei kuitenkaan viekoittele? Ei haittaa; biodi-
versiteetin valtavuuden voi kokea myös kotioloissa.

Raottamalla ikkunaa ulkoilmaa ja ihmiskontak-
teja kaihtava opiskelijapoika saa tuta kukkivien pu-
iden tuoksut ja, mikä parasta, päästää itse kukin-
notkin osaksi huoneensa sisustusta. Mukana 
seuraavat pienet, lentelevät eläimet, joita aivan kuin 
huomaamatta liihottelee usein jopa henkitorveen 
asti. Keittokomerossa luonnon riemujuhla jatkuu: 
viinirypäleet saavat punasilmiään hauskasti siristel-
evät banaanikärpäset hurmioon, ja toissaviikkoinen 
leipä houkuttelee puoleensa erilaiset toukat, jotka 
hauskasti möngertävät pitkin kattoa ja kamanoja. Ja 
huoli pois, nämä vieraat eivät ihan heti kyläilyyn ky-
llästykään. Myös makuusopessa kukkii kesän vehmai-
sa kauneus. Seinillä kipittelee hämähäkkejä pitkin itse 
kutomiaan lankoja, lakanan mutkassa lymyää punkki, 
ja pedin alapinnalla valojen sammumista odottelee 
hilpeä ludepartio. Ja jos joskus sattuu käymään ul-
kona, jo rappukäytävässä voi portaiden alapinnoilla 
tavata mylviviä myskihärkiä odottelemassa munasar-
jojensa kuoriutumista.

Jotain kuitenkin puuttuu – ei eliökunta ole pelkkää 
flooraa ja faunaa. Vaan eipä hätääntyminen kannata 
nytkään, sillä jo vilkaisu kylpyhuoneen rusolaikkui-
seen kattoon kielii vahvasti, kuinka sienetkin ovat 
löytäneet oman paikkansa tässä mainiossa mikroko-
smoksessa. Niitä, kuten ekosysteemin pienempiäkin 
osasia voi paikallistaa myös muualta, kuten talvis-
esta meetvurstista jääkaapin perällä tai siitä häm-
mentävästä paistinpannun laikusta, joka taannoin oli 
kanansiipi. Tätä on luonto kauneimmillaan ja, hyvät 
lukijat, lähempänä kuin tulisi mieleenkään.

- Olli Heikkinen



Kriitikko Tapani Maskula arvostelee...

pikkulapset.
Henkilökohtaisesti en pitänyt pikkulapsia erityisen 
taiteellisesti stimuloivaksi artikkeliksi. Olen käynyt pit-
kiä henkilökohtaisia keskusteluja monien merkittävien 
ajattelijoiden kanssa. En koe, että pikkulapset kykenivät 
ajatuksillaan herättämään sisälläni juurikaan varteeno-
tettavaa diskurssia. Monet heidän mielipiteistään olivat 
hyvin juveniileja ja naiiveja. Kenties kulttuurillisesti 
harjaantumaton ja yksinkertaismielisempi katsoja 
löytää heistä kuitenkin otollista kosketuspintaa. 

*½

olla-verbin.
Taiteellisesti ja kielitieteellisesti täysin tarpeeton 
turhake. 

*

neekerin.
Repulsiivinen tekele. Värimaailma oli tarpeettoman 
tumma. Luiden ympärille oli saatu harmittavan vähän 
sisältöä. 

*½

thaihieronnan.
Näyttelijäntyö oli huonoa ja kerronta ontuvaa. Näyt-
telijät vaikuttivat lähinnä pakotetuilta työhönsä. En-
nalta arvattavan kliseinen, onnellinen loppu jätti pahan 
maun suuhun.

*

Kvantin päätoimittaja Rurik Tommilan.
Minun makuuni hieman liian lyhyt. Saman tien olisi 
voinut jättää kokonaan tekemättä. Oppia voisikin ottaa 
Fassbinderin sangen pitkästä Berlin Alexanderplatz 
–teoksesta, jolla silläkään ei olisi varaa olla yhtään 
lyhyempi.

* ½

pallon.
Ennalta arvattava ja mitäänsanomaton tekele, johon 
paneutuessani olisin toivonut enemmän särmiä ja 
rosoisuutta. Keskipisteen etäisyys reunalta ei tuottanut 
kertaakaan yllätystä.

½

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

Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Turussa, Lahdessa, 
Kuopiossa ja Kajaanissa.

Juuri nyt haemme: 
SharePoint-osaajia 
Ohjelmistokehittäjiä. 
Kysy myös kesäharjoittelupaikkojamme!

Lisätietoa tehtävistä: Anne Nirkko/p. 044 582 8028,
anne.nirkko@innofactor.com. Seuraa myös ilmoitteluamme osoitteessa
www.innofactor.com/rekry sekä Helsingin Sanomissa ja Oikotiellä!

Parhaiden palveluiden kehittä-
minen vaatii parhaat tekijät.
Oletko valmis tarttumaan
haasteeseen?

www.innofactor.com/rekry
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Kvantin

Muotinurkkaus
Diplomi-Insinööriksi valmistumisen 
yhteydessä, liikkeenjohdon konsultin 
kesätyötä tehdessä tai vaikkapa vaan 
kasinolle lähtiessä kohtaa teekkari usein 
pukeutumisen haasteet. Niin ikään mon-
et arvokkaat juhlatilaisuudet saattavat 
edellyttää arkea huolitellumpaa pukeu-
tumista.

Yksi oiva tapa ehostaa omaa asukoko-
naisuutta on rusetti. Rusetti on vuosien 
saatossa joutunut epäsuosioon ja tullut 
pitkälti solmion syrjäyttämäksi, mutta 
tänä päivänäkin tämä nostalginen kapine 
tarjoaa mitä pikanteimman säväyksen 
nuoren herrasmiehen pukeutumiseen. 
Seuraavassa annamme vinkkejä siihen, 
kuinka valmistaa niin asukokonaisuuteen 
kuin tilaisuuden luonteeseen sointuva ru-
setti.

Rusetin ompeleminen on huomattavas-
ti helpompi operaatio kuin ensin luulisi. 
Verrattuna kauppojen yksipuoliseen (ja 
huomattavan kalliiseen) tarjontaan itse 
tehty rusetti tarjoaa runsaasti mahdol-
lisuuksia tämän vaatetuksen kruunaavan 
yksityiskohdan varioimiseen. Vaikka 
perinteisesti rusetit onkin valmistettu 
ohuesta ja kauniisti hohtavasta silkki-
kankaasta (Kuva 1), se ei suinkaan ole 
ainoa vaihtoehto. Täysin päinvastaista 
tyylisuuntausta edustaa maastokankaas-
ta ommeltu, taistelurusetiksikin kutsuttu 
vaihtoehto (Kuva 2). Kolmas lähesty-
mistapa voisi olla mahdollisimman halv-
asta kankaasta ommeltu, erinäisissä ta-
pahtumissa likaantumiselle altistuva niin 
kutsuttu rymyrusetti, eli rysetti.

Ymmärrettävästi tämä laaja käyttökoh-
deskaala asettaa erilaisia vaatimuksia 
rusetin materiaalille ja siten myös ompe-
luprosessille. Jämäkkä taistelurusetti saa 
olla kooltaan suurempi kuin hienostunut 
silkkirusetti (esimerkiksi h = 9 cm vs h = 
5 cm). Toisaalta rusettisolmun muhkeus 
(uskaltanemme myös käyttää ilmaus-
ta jytkyys) riippuu myös siitä, montako 
kangaskerrosta rusetissa on - säästeliäs 
ompelija toki käyttää halvempaa kangas-
ta, kuten tuki- tai lakanakangasta, piiloon 
jääviin osiin. 

Myös ompelijan kärsivällisyys asettaa 
omat rajoituksensa rusetin topologialle.
Mikäli kärsivällisyys ei lähene ääretöntä, 
nelinkertaiseen maastokankaiseen ruset-
tiin ei kannata suunnitella sentin levy-
istä välikappaletta (tällaisen rusetin järk-
evä parametrialue on d > 3 cm). Lisäksi 
rusettikappaleen tikkaamista 1-2 mm 
etäisyydeltä reunasta kannattaa harkita, 
mikäli käytetty kangas on paksua ja/tai 
jäykkää. 

Vaatetoimitus: 
Juho Häppölä
Mari Ijäs

Kuva 2: Taistelurusetti      .

Kuva 1: Kvantin toimittaja kauniissa silkkikankai-
sessa rusetissa



Kvantin toimittajat, joista suurin osa on pukeutunut rusettiin, pohtivat niihin liittyviä vapausasteita



Tilastolaatikko:
kiltalaisten mieltymykset



Kvantin toimittaja tutustuu luontoon...

ja tulee siitä silminnähden onnelliseksi!



Kriitikko Tapani Maskula arvostelee...

huomisen sään.
Pilvirintamat etenevät täysin odotusten mukaisesti. 
Vaihtelua päivän aikana on sangen yritteliäästi, vaik-
kakin kuurojen pituudet ja raekoko jättävät paljon 
toivomisen varaa. Rehellisyyden nimissä täytyy myös 
todeta, että säätila Rainer Werner Fassbinderin Berlin 
Alexanderplatz -teoksessa oli huimasti kiinnostavampi. 
Mitään ennen kokematonta ei siis kannata odot-
taa, ja mieluummin tuhlaisinkin rahani esimerkiksi 
kävelysauvoihin.

**

ne sellaiset pienet kärpäset.
Aivan turhia.

*

uudet henkilökortit.
Suomen kansalaisten henkilökortti toi mieleen Katri-
Helenan ja happaman maidon. Ulkomaalaisten hen-
kilökortti muistutti lähinnä Eufratin rantamullista. 
Useankaan katselukerran jälkeen osaset eivät nivou-
tuneet mitenkään toisiinsa ja kokonaisuus oli pelotta-
van ontto.

*

numeron kaksi.
Alun kurvi oikealle on niin loiva, että sen voi ajaa vii-
tonen silmässä. Takasuoran jälkeen tulee pirun jyrkkä 
vasen, jossa yleensä nähdään viikonlopun komeimmat 
ulosajot. Kokenut kuski sai tosin enemmän viihdykettä 
silmukoista, jotka 90-luvun alussa poistettiin.

**

tämän samaisen arvostelun.
Tämä arvostelu alkaa sanoilla: ”Tämä arvostelu alkaa 
sanoilla: ”Tämä arvostelu alkaa sanoilla””. Jo ne luet-
tuani tiesin että Fassbindermaisen nerokkaan Berli-
nalexanderplatzin sijaan edessäni oli massatuotettu 
kalkkuna. Anteeksiantamattomin virhe on, että tässä 
arvostelussa on aivan liikaa rekursiota. Sen ajattelem-
inenkin saa pääni kipeäksi. Kaikessa itseensä viittaa-
vuudessaan koko arvostelu haiskahtaa ikävästi jonkin-
laiselta Gödeliaaniselta paradoksilta. 
 
*½



Kriitikko Tapani Maskula arvostelee...

Taru Sormusten Herrasta – elokuvatrilogian
Peter Jacksonin ohjaama Taru Sormusten Herrasta – 
trilogia on saavuttanut suurta suosiota sekä katsojien 
että kriitikoiden keskuudessa. Henkilökohtaisesti minä, 
Tapani Maskula, en laisinkaan ymmärrä tämän suo-
sion syytä. Anteeksiantamattomin virhe on trilogian 
lyhyt kesto. Tunnustetusti ja oikeutetusti maailman 
ylivoimaisesti paras elokuva, Fassbinderin Berlin Alex-
anderplatz, kestää yli 15 tuntia, kun Sormusten Herra 
– trilogia yltää hädin tuskin kaksinumeroiseen luke-
maan. En myöskään ymmärrä miksi tarina on pitänyt 
jakaa kolmeen osaan. Olisin mieluummin katsonut 
sen yhtenä kokonaisuutena. Peter Jackson on ohjan-
nut kalkkunatrilogiansa J. R. R Tolkienin taiteellisesti 
mielenkiinnottoman kirjan pohjalta. Fassbinder taas ei 
edes tarvinnut lähdemateriaalia, vaan konjuroi Berlin 
Alexanderplatzinsa pelkän sofistikoituneen mielikuvi-
tuksensa avulla. Tai sitten ei, mutta se ei haittaa, sillä 
Fassbinder saa tehdä mitä haluaa.
 
*

lobotomian.
Mielen tyhjentävä kokonaisuus, ei kuitenkaan hyvällä 
tavalla.

*½

Monster Helmet - pyöräilykypärän.
Se on kypärä, jossa on kiinni dildo.

*

Suomen merkittävin elokuva-alan tuntija, 
Tapani Maskula, arvostelee Sinebrychoffin 
ykkösoluen.
Jäin sanattomaksi, ja retoriikkani petti kuin hevonen 
liukkaalla järvenselällä. Kuten tiedätte, Tapani Masku-
lan retoriikka harvoin pettää. Tämä jo kertoo paljon 
arvosteltavana olevan tuotannon laadukkuudesta. Jo 
ensimmäinen pisara Sinebrychoffin ykkösolutta räjäytti 
suussani kulttuurisideologisesti virittyneen audiovis-
uaalisen multiorgasmin, jonka säkenöivät etäpesäkkeet 
sinkoutuivat ballistisina lieskoina nostattamaan ke-
honi jokaisen solun Danten seitsemänteen taivaaseen. 
Jos Fassbinderin Berlin Alexanderplatz olisi olut, se 
olisi Koffin ykkönen. Enkelkuoron säestäessä Tapani 
Maskula antaa Sinebrychoffin ykkösoluelle täydet viisi 
Tapani Maskula - tähteä.
*****
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kisahallin putkan.
Olin viettämässä perjantai-iltaa elokuvatieteen dosentti Veijo Hietasen kanssa. Kello 5.26, jo lauantain 
puolella, päätimme virtsata alas kolmen sepän patsaalta, samalla kun lauloimme Popedan Ukkometson 
kertosäettä. Pian noin kolmekymppinen, hieltä haiseva ja taiteellisesti mielenkiinnoton konstaapeli saat-
toi meidät pintapuoliseen massatuotanto-autoonsa. Pitkästyttävän automatkan jälkeen löysin itseni kaikin 
puolin repulsiivisesta ja ohuelti substanssia sisältävästä tilasta. Kaikista pahinta oli, että useista pyynnöistä 
huolimatta minun ei annettu edes katsoa suosikkielokuvaani, Fassbinderin ilmiömäistä Berlin Alexander-
platzia.  

*

napalmin.
Tyypillistä amerikkalaista massaviihdettä. Lyönee läpi vaikkapa Kaukoidän markkinoilla, mutta itse en ole 
koskaan tällaisesta syttynyt.

½

Tapani Maskulan.
Masentava tekele. Liiallinen kriittisyys vie pohjan kaikelta uskottavuudelta, ja saa Tapani Maskulan vaikut-
tamaan melkein omalta parodialtaan. Tästä on Fassbinderin hyperbolisen loistava Berlin Alexanderplats 
kaukana. 

* 



Vihjeet:

1. Merkittävä paikkakunta
2. Mies tai koulu, molemmat kaiken yläpuolella
3. Merkittävä poliitikko, tuleva presidentti
4. Vähemmän merkittävä poliitikko ja eloku-
vanäyttelijä
5. Huumorikelponen väestöryhmä
6. Maailman ilkein kanadalainen
7. Anssin laji pienellä ja isolla
8. Suppokarkkienkin luoja
9. Viime vuoden ainoa todellinen uutisaihe
10. Ellipsikin
11. “Se oli..., muahhahhaa!”
12. Lillukan äiti
13. Huumorikelvoton rauhaspari (vrt. kohta 5.)



ulkomaankirjeenvaihtaja - 
tosiasioita skånesta

Nyt kun hänen majesteettinsa on kieltänyt kaiken 
hauskan lisäksi ylipäätään kaiken ja on siis korkea aika 
lähteä kotimatkalle Ruotsista, oli hyvä hetki koota irral-
liset kokemukset ja ajatukset yhteen pakettiin ja jakaa 
se myös Kvantin lukijakunnalle. 

Lundin vappu eli Valborg on joka neljäs vuosi (viimeksi 
2010) ilmeisesti normaaliakin hillittömämpi useam-
man päivän Taiteiden yön ja Helsingin vapun yhdis-
telmä. Normaali-Valborg oli vähän kuin vääristynyt ja 
lievästi himmeämpi peilikuva Helsingin vastaavasta: 
piknikille mennään jo 30. päivä, ainoastaan suoma-
laisilla on ylioppilaslakki, haalareita ei ole kellään ja 
paikallisten kisakunto pettää jo yhden illan jälkeen. 
Vappu on myös selvästi opiskelijanuorison juttu: ain-
oa vanhemman väen ohjelmanumero on paikallisen 
mieskuoron pakolliset keväthitit -konsertti yliopiston 
päärakennuksen portailla. Piste ehkä kuitenkin siis 
suomalaisille - Lundin viimetalvisen remontin jälkeen 
kaunis kaupunginpuisto on ihan villiä nähdä täynnä fe-
starikansaa, mutta Ulliksen tunnelmiin ei ihan päästä. 
Sivumennen myös eteläruotsalaiset ja suomalaisten sit-
sien ero on samansuuntainen: kaikki Lundissa koetut 
sitsit toimivat periaatteella “talo tarjoaa ruoat ja ku-
hunkin pöytään saapuneet erilliset seurueet puuhaavat 
mitä mieleen tulee”. Tasapuolisuuden vuoksi (opiskeli-
ja)iltaelämä on kuitenkin tolkuttoman aktiivinen koko 
lukukauden ajan ja menoa löytyy noin joka illalle, sillä 
varauksella että suurin osa osakuntien ja tiedekunta-
järjestöjen hulppeista bileistä on melkoisen geneerisiä 
“mikä tahansa sedula, mutta ilkeämmillä portsareilla ja 
opiskelijahintaisella baaritiskillä”-iltamia, joiden tuo-
tolla osakuntatalojen sun muiden vuokrat ilmeisesti 
maksetaan. 

Lukuunottamatta sitä että luennoitsijoiden käsitys 
lukukauden kestosta on välillä vähän eteläeurooppa-
laisen luova - tätä kirjoittaessa vuokrasopimus Lundis-
sa päättyy muutaman päivän päästä ja yhden kurssin 
deadlineja on vielä sen /jälkeen/ - noin opiskelumah-
dollisuuksien puolesta tänne kannattaa lähteä. Mo-
nella kurssilla on luennoitsijoiden rakkaudella (maist-
erikursseilla englanniksi) kirjoittama kansitettu pruju 
tukemassa oppimista ja itse luennoilla on hyvä meno, 
ruotsalaisfyysikot kun ovat ottaneet vaikutteita isosta 
maailmasta ja tenttaavat asioita luennoitsijoista mak-
savan asiakkaan innokkuudella. Tukholmassa vielä 
näkyvämpi ruotsalainen “laitetaan kaikki päälle jotain 
samalla tavalla individualistista”-asenne näytti ulottu-
van myös fyysikoihin: yhdessä tentissä puolella salista 
näytti olevan päällä samanlaiset vaaleanvioletit ten-
nisshortsit. Piste sekä luennoilla hereillä olemisesta 
että tennisshortseista ruotsalaisille. Hempeitä värejä 
pelkäämättömien ruotsalaisten lisäksi kaupungissa on 
joka lukukausi noin 1600 kansainvälistä opiskelijaa 
eli kuutisen prosenttia koko opiskelijakunnasta, mikä 
näkyy ja kuuluu: lähes jokaisella kurssilla oli joku 
ruotsia puhumatonkin vaihtari paikalla. Vaihto-opis-
kelijoita oli lisäksi noin jokaiselta mantereelta ja alalta 
eli seura oli mukavan kirjavaa - varsinkin kun kuten 
kotona, vaihtarien ja paikallisten kanssakäyminen jää 
helposti valitettavan vähälle. 

Ruotsi on nykyisillä euron kursseilla kallis maa ja Tan-
ska vielä kalliimpi. Tiukalla budjetilla liikkeellä olevan 
kannattaa kiertää molemmat kaukaa tai ainakin laskea 
pelimerkkinsä tarkasti. P-skaksi maaksi kumpaakaan 
ei voi kyllä haukkua: etenkin loppukeväästä ja kesästä 
Öresundin koko seutu on nähtävyyksien ja luonnon-
kauneuden puolesta vaikka ihan turistimatkankin ar-
voinen ja juniin saa erilaisia ryhmä- ja päivätarjouksia 
joilla rinkiä Kööpenhamina-Helsingør-Helsingborg-
Malmö-Kööpenhamina voi ajaa ympäri alle puoleen 
hintaan kertalipuista. 
 
Keskipitkän kouluruotsin lukeneille skoonelainen 
korostus voi olla vähän rankkaa kuunneltavaa, mutta 
vähänkin enemmän kielen kanssa tekemisissä olleille 
sen pitäisi olla ihan ymmärrettävää ja nuoriso puhuu 
joka tapauksessa joko standardiriikinruotsia tai eng-
lantia. Tanskan kielestä ei saa kuultuna mitään selvää, 
piste, mutta kaikki ihmisten ilmoilla puhuvat englan-
tia ja kylttien sisällön voi arvata.



Jos tanskalaisille yrittää puhua ruotsia, se kannattaa 
tehdä korostetun suomalaisittain: ystävälliseen Suo-
mi-Ruotsi-piruiluun verrattuna ruotsalaisten ja tan-
skalaisten nokittelu ei ole aina ystävällistä ja vääränku-
uloiseen skandinaviskaan vastataan Tanskassa välillä 
happamalla naamalla ja englanniksi. Myös Ruotsin 
puolella kannattaa puhua suomenruotsia - kaikki sy-
vässä etelässä eivät ole kuulleet söpöä muminsven-
skaa ja sillä sai kerran ilmaisen kahvikupin täytön yh-
dessä Lundin kahvilassa, kun korostus oli kassatytön 
mielestä niin hauska. Tiivistetysti kaikki ruotsalaiset 
ovat tanskalaisten mielestä hirveältä kuulostavia 
sääntöuskovaisia moralisoivia natseja ja tanskalaiset 
ruotsalaisten mielestä hirveältä kuulostavia limaisia 
kaappinatseja ja rasisteja, joiden suvaitsevaisuus ra-
joittuu siihen että jakkupukuleideillä saa olla violetit 
hiukset ja tatuointeja.

Kukaan Lundissa ei tuntunut noteeraavan /sitä/ jääk-
iekon MM-finaalia - nuoriso on liian tiedostavaa ja 
finaali tuli itse katsottua pelkästään vaihtarien ja maa-
hanmuuttajien kansoittamassa, Ruotsin 60-70-luvun 
miljoonan uuden asunnon hankkeen osana rakenne-
tussa Klostergårdenin kaupunginosassa. Lohdutuk-
seksi sentään iltapäivälehtien lööpit lähimarketissa 
olivat aika komeat.

Yhteenvetona Öresundin melkein-metropolialueel-
la on hyvä boogie ja tänne kannattaa tulla vähintään 
käymään. Lundin yliopistolla tuntuu menevän juuri 
nyt monella tapaa lujaa ja vauhti todennäköisesti vaan 
kiihtynee, kun tänne rakenteilla olevat yhteiseurooppa-
laiset tutkimuslaitteet alkavat valmistua. Oikeita töitä 
etsivienkin kannattaa noteerata seutu: kaikenlaisia 
teknologiapuistoja nousee sekä Ruotsin että Tanskan 
puolelle kuin sieniä sateella ja palkkataso on paikallis-
ten mukaan riittävä niiden isompien elinkustannusten 
kattamiseen.  
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