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Fyysikkokilta aloitti 
historiateosprojektin 
keväällä 2014
Projektista suunnitellaan kolmivuotista, 
arvioitu valmistumisajankohta on Fuu-
sio 70. Projektia vetää killan entinen 
puheenjohtaja Jori Jämsä.

Kvantin Q/A-palsta aloitti 
toimintansa keväällä 2014
Kvantti viljelee nykyään muutakin kuin 
huonoja vitsejä.

ICPS 2014 – Heidelberg, 
Saksa 10.8.–17.8.
ICPS eli International Conference of 
Physics Students, tutummin paras juttu 
ikinä, järjestettiin tänä vuonna Heidel-
bergin yliopistossa Saksassa.

Vanhojen varaslähtö 23.8.–24.8.
Vanhojen varaslähtö oli viimein-
en tapahtuma ennen uusien fuksien 
saapumista.

Fuksien varaslähtö 30.9.
Fuksien varaslähtö oli puolestaan en-
simmäinen tapahtuma, jossa oli muka-
na uusia fukseja.

Fuksit saapuvat 
saapuivat maanantaina 1.9.
Varaudu siis tänäkin vuonna pitkiin 
ruoka- ja ruokakauppajonoihin Ota-
niemessä.

Lyhyesti

Fissio lauantaina 13.9.
Killan puolivuosijuhla tulee lähinnä puolen vuo-
den päässä Einsteinin syntymäpäivästä olevana 
lauantaina.

Seuraava HvZ Otaniemi 
järjestetään 16.9.–20.9.
Humans versus Zombies (HvZ), eli Ihmiset vas-
taan zombit, järjestetään syksyllä 2014 kolmatta 
kertaa Otaniemessä. Syksyn 2014 peli on ensim-
mäisen (eli syksyn 2013) pelin tavoin niin sanottu 
pitkä peli. Tätä peliä ei todellakaan kannata 
jättää väliin.

Fysikalen 11.10.
Koska vuosiluku on parillinen, saapuu Kungliga 
Tekniska Högskolanin (KTH) speksi Fysikalen 
esiintymään meille marraskuussa. Kyseessä 
on viimeinen mahdollisuus nähdä Fysikalenin 
tämänkertainen speksi “Kennedy”. Kvantti su-
osittelee.

Interspeksuaalisitsit 11.10.
Suomen kaikki speksit (ja tällä kertaa myös 
KTH:n speksin) yhdistävät sitsit järjestää tänä 
vuonna kiltamme oma Fyysikkospeksi. Tämänk-
ertaiset sitsit toimivat samalla myös Kennedyn 
“naksuna”.

Sukusitsit lauantaina 25.10.
Haluatko näyttää sukulaisillesi mistä teekkari-
kulttuurissa on kyse? Tai, haluaako joku hieman 
vanhempi sukulais-fuksi rikkoa pitkän sitsit-
tömän jaksonsa? Nyt se on taas mahdollista.

Pääaineen vaihtaminen kandivaiheen 
jälkeen helpottuu
Uudesta kandiohjelmasta valmistunut 
TFM-kandi pääsee kandipääaineestaan riippu-
matta suoraan opiskelemaan teknillisen fysii-
kan tai matematiikan ja operaatiotutkimuksen 
diplomitutkinnon(korj.) pääaineisiin tai nel-
jään kuudesta Life Science Technologies -ohjel-
man pääaineista. Tietotekniikan DI-ohjelmaan 
pääsee ilman erillista hakua suorittamalla ti-
etotekniikan sivuaineen, ja infon tai tutankin 
DI-ohjelmiin pääsee suoraan suorittamalla näid-
en sivuaineen ja koko kandidaatintutkinnon 
vähintään keskiarvolla 3,9.

Darfur:
Odotettavissa iltaan asti verilöylyä, kolmesta kuuteen ruumista. Kansainväliset 
suhteet viilenevät, mutta illalla odotettavissa tunteiden kuumenemista. Konflik-

tin ratkaisun näkyvyys paikoitellen heikkoa.
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Onnitteluja hienosta valinnastasi! Olet ilmeisesti 
alkanut selata Kvanttia, Fyysikkokillan kiltalehteä ja 
pää-äänenkannattajaa. Kokeneimmat lukijat huomanne-
vat kokoformaatin muuttuneen aiemmasta turvallisesta 
A4-koosta. Toivottavasti muutos on mieleinen!
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Ammattiliitto Tekniikan Aka-
teemiset (TEK) julkaisi 6.5. päivi-
tetyn koulutuspoliittisen ohjelmansa 
nimellä "Parasta Suomelle". TEKin sivuil-
la ohjelmaa esitellään muun muassa alaot-
sikoilla "Koulutus uusiksi - Suomi nousuun!" 
Ohjelman tiivistelmässä todetaan, että ylio-
pistot tarvitsevat innostavan ja kansainvälis-
en oppimis- ja tutkimusympäristön. En rupea 
tähän lainaamaan koko ohjelmaa, vaan tyydyn 
toteamaan, että pääpiirteissään ohjelma on hyvä. 

 Ohjelmaan on kuitenkin piilotettu ai-
kamoinen pommi: TEK kannattaa lukukausimaksuja! 
Ohjelmassa lukee: "[tulevaisuudessa] kaikilla opiskeli-
joilla on lukukausimaksut, mutta tukijärjestelmien vuoksi 
kotimaiset opiskelijat eivät niitä käytännössä maksa." Tou-
kokuun 9. päivä julkistettu tiedote vielä vahvistaa TEKin 
kannan: ulkomaiset opiskelijat (myös EU-maista) pitää 
vippaskonstein saada maksamaan lukukausimaksuja. 

 Olen järkyttynyt siitä, miten ammattiliitto 
samassa ohjelmassa peräänkuuluttaa kaikille avoimen kou-
lutuksen tärkeyttä Suomen tulevaisuudelle ja haluaa silti ra-
jata koulutuksen vain varakkaille muuttamalla se maksulliseksi. 

 Ohjelman mukaan yllämainitut tukijärjestelmät 
voisivat olla esimerkiksi opintotukijärjestelmä. Haluaisin näh-
dä sen päivän kun opintorahaa korotetaan niin paljon, 
että sillä voi maksaa tuhansien eurojen lukukausimak-
suja. Todennäköisempää on, että opintotukeen lisätään 
lainatakaus, jolla voi ottaa kymmenien tuhansien eurojen 
opintolainan, jolla sitten maksetaan niitä lukukausimak-
suja. Järjestelmä ei varmasti edistäisi koulutuksen 
tasa-arvoa tai vähentäisi sen periytyvyyttä. Tuskin-
pa se myöskään johtaisi TEKin peräänkuuluttamaan in-
nostavaan ja kansainväliseen oppimisympäristöön. 

 Koulutuspoliittisen ohjelman julkai-
semisen jälkeen AYY ja muut tekniikan alan yliopistojen 
ylioppilaskunnat ärähtivät yhteisellä lausunnolla, mutta 
toistaiseksi TEK ei ole reagoinut tähän. Otaniemen kiltojen 
puheenjohtajat valmistelevat yhteistä kannanottoa, jos-
sa tiukkasanaisesti sanoutudaan irti TEKin 
koulutuspoliittisesta ohjel-
masta ja uhkaillaan toimen-
piteillä, jos TEK ei huomioi 
paremminopiskelijoiden 
mielipidettä. Ainak-
in Fyysikkokilta on 
sitoutunuttaiste-
lemaan maksut-
toman koulutuk-
sen puolesta!

Uuden lukuvuoden myötä pärähtää käyntiin iki-
aikainen huumorin, väärinymmärrysten ja ryhmään 

kuulumisen halun kierre, koko killan ja opiskelijakunnan 
kattava ’rikkinäinen puhelin’ -leikki. Tällä leikillä arvotaan killan 

sisäisen asennekartta uusiksi parin vuoden välein. 
Otetaan  esimerkki.

Lahjakas kiltalainen esittää heinäkuussa sitseillä erittäin hupaisan imperso-
naation koneteekkarista, hienovaraisesti karrikoiden joidenkin koneteekka-

rien osoittamaa oluiden ja naiskauneuden arvostusta. Esitys tasapainoilee 
hyvän maun rajoilla, mutta saa juuri siitä osan huumoriarvostaan. Välittömästi 

vastaavan esitysten toisinnot leviävät pitkin kiltaa, itse kukin haluaa ilahduttaa it-
seään ja lähipiiriään ristiriidalla, joka syntyy tavallisesti hiljaisen ja vaatimattoman 

fyysikon hyljätessään hetkellisesti estonsa ja stoalaisen itsehillintänsä esittääkseen lii-
oitellun impulsiivista ja hedonistista koneteekkaria. Koska esitystä pystyy soveltamaan 

tilanteeseen kuin tilanteeseen, on sen toisintoarvo korkea, joten fockitmainen esitys 
jää elämään pidemmäksi aikaa.
Syyskuussa saapuvat fuksit. Kiljavalla he tarkkailevat kuinka vanhemmat tieteen-

harjoittajat toisentavat joukoin klassista kesäsitsiesitystä: ”Höhöö, nimittäin 
böntHÖÖ!” ”Joo nyt maistuisi bönthöli, nimittäin ÖLIÖLI.”  ”Voi pojat ku on BöNÄ, viel 

ku sais rinkulaa.” ”Jööö! Bönthöö ja rinkulaa!” ”Nimittäin bönthörinkulaa!” ”JÖÖ!” 
”Höhöhööööö!”, he nauravat.

Vähä kerrallaan fuksit huomaavat kyseisten lainausten toistuvan toistelun 
johtavan liki poikkeuksetta positiiviseen vastaanottoon muiden opiskeli-

joiden suunnalta. Ergo, maltaisten ja karnaalisten himojensa julkilausumi-
nen ei ole vain sopivaa, vaan jopa suotavaa! On vain luonnollista omaksua 
voimakkaasti palkittu käyttäytymismalli. Osalle fukseista tämä malli tulee 
luonnostaan, heistä on mukavaa että tapakulttuuri tukee heidän mielty-

myksiään, ja he ruokkivat kyseistä kulttuuria entisestään. Puolestaan tätä 
kulttuuria vieroksuvat fuksit karsiutuvat pääjoukosta hiljalleen pois.

Vuoden päästä heinäkuussa uusille tavoille oppinut fuksierä on varsinainen 
rinkulahaukkojen parvi ja bönthöoriiden katras. Aiemmin humoristisesti es-

itetty toimintakulttuuri on totisinta totta, ja joka perjantaista bönthökuppikup-
pia pidetään ikiaikaisena perinteenä: fukseilla ei ole mitään syytä uskoa 

kulttuurin koskaan poikenneekaan vallalla olevasta.
Kuitenkin, suoriutunut johtajaori pitää presentaation, jota on valm-

istellut viikon päivät. Hän kultivoinut sanavarastoaan pänttäämällä 
rutkasti triviaa sekä sivistyssanoja ja esittää olevansa kuin kaikki- 
tietävä renesanssinero konsanaan. Esitys on suursuosio! Ketäpä ei 

huvittaisi nähdä fuksikurssin henkisen Dionysuksen pidättäy-
tyvän kaikista himoista ja omistautuvan itsensä sivistämiselle 
sekä muiden maailmaan luomien epäkohtien etsimiselle. Ristiri-
ita on kerrassaan hulvaton. Ennen niin suuripiirteinen mies hal-
uaakin nyt syynätä ja räknätä kaiken. Yksikään pilkku ei jää vii-

laamatta hänen kuvainnollisen viilansa toimesta. Pian fyysikot 
kisailevatkin vitsillä siitä, kenen metaforisessa viilassa 

on korkein grit-arvo. Syyskuussa 
taas seuraava vuosikurssi ottaa 

ensiaskeleensa akateemisella 
polulla (tervetuloa muuten!) 
ja kulttuurikaruselli aloittaa 
seuraavan kierroksensa.

Puheenjohtajan 
palsta Pääkirjoitus

Ole oma itsesi!
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Kvantti testasi keskeisimmät 
ISOkoulutukset ja haastatteli 
näiden järjestäjiä. Koulutusten 
pitkä ja rankka polku takanaan 
toimittajakuntaon varmasti ver-
taistutoroinnissa vailla vertaansa!

Teekkarijaoston ISOtoimi-
kunnan järjestämä koulutus 
tähtäsi varmistamaan ISOko-
kelaiden teekkarikulttuurin 
tuntemuksen. Silmien edes-
tä vilistävien kalvojen kautta 
verkkokalvoille poltettiin en-
simmäisenä kattava Kilta- ja 
haalariesittely. Fyysikkokil-
lasta opittiin perustamisvuosi 
(1947), fii-tunnus, vuosijuhlan 
nimi (Fuusio), sekä killan edes-
ottamukset tanssi- ja teatteri-
kulttuurin saralla, tanssiryhmä 
ManMan sekä Fyysikkospeksi! 
Eteenpäin jatkaessa oman esit-

Yliopisto ja ylioppilaskunta järjestivät perinteiseen 
tapaan ISOkoulutuksensa yhteisvoimin, joskin yli-
oppilaskunnan vetovastuulla. Koulutus oli suunni-
teltu antamaan ISOille työkaluja uusien opiskelijoi-
den vastaanottoon. Koulutus aloitettiin aktivoivilla ja 
ryhmäyttävillä leikeillä, joita suositeltiin käytettäväksi 
myös fuksien kanssa. Teatteri-ilmaisun harjoittelua 
jatkettiin hyvän aikaa. Aktivoivan vaiheen jälkeen siir-
ryttiin pohtimaan ISOn vastuita. Teatterilämmittelyllä 
oli haluttu seuraus: ajatuksia ja ehdotuksia lenteli epä-
tavanomaisen pirteästi! Keskustelulla ja pohdinnalla 
tuntui olevan selkiyttävä vaikutus monen läsnäolijan 
ajatuksiin, ja loppua kohden ISOn vastuut ja tavoitteet 
kristallisoituvat itse kunkin mielessä. Pohdinnan jäl-
keen yliopiston tarjoamat opintopsykologit tarjosivat 
pintapuolista raapaisua ryhmän psykologiaan, käyden 
läpi ryhmänmuodostuksen eri vaiheet. Kun osaami-
nen oli huipussaan, siirryttiin pienryhmiin harjoittele-
maan tyypillisten ISO-ongelmatilanteiden ratkaisuja. 
Näiden purkamisen jälkeen ylioppilaskunta piti vie-
lä lyhyen yleisen kalvoshown ja toivotti hyvää jatkoa 
ISOhenkilöille.

Killan koulutus otti rohkean erilaisen lähestymis-
suunnan: tavoitteena ei tuntunut olevan niinkään 
sivistää fukseja kalvovyörytyksellä taikka opettaa 
hyödyllisiä työkaluja, vaan ennemmin reflektoida 
omia asenteitaan. Koulutus järjestettiin rastikier-
telynä, jossa tulevat ISOt kiersivät omissa ryhmis-
sään rasteja läpi. Alussa kyllä oli vähän kalvojakin.
 Alkoholi- ja opintorasteilla kehotettiin 
pohtimaan omaa asennettaan huolella. Ketään 
ei saa pakottaa juomaan, ja ihmisten erilaisia 
oppimistapoja tulee kunnioittaa, vaikka helpolla 
omia asenteitaan luulee yleisiksi.  Fuksikapteenin 
ja ISOvastaavan rastilla käytiin läpi yleisemmin 
ISOn vastuullista asemaa fuksien vastaanotossa. 
Viimeiseksi kerrattiin teekkari-ISOkoulutuksen 
ydinviestiä teekkariudesta  ISOtirehtöörin rastilla.

SCI-korkeakoulu on todennut ettei 
yliopiston yhteinen koulutus kata var-
sinkaan mylläävien opintouudistusten 
keskellä kaikkia ISOjen tarpeita. Siksi 
korkeakoulu käy erikseen läpi omassa 
koulutuksessaan. Koulutus järjestettiin 
fuksien saapumista edeltävällä viikolla, 
tärkeimpänä koulutuksen asialistalla 
olivat orientaatioviikon aikataulu, ISOn 
tsekkauslista sekä muita käytännön asi-
oita. Koulutus toimi myös viimeisenä 
tilaisuutena kysyä etukäteen askarrutta-
via kysymyksiä, sekä tietty vastaisen va-
ralta kävi läpi tärkeimmät tahot joiden 
puoleen ISO voi ohjata fuksin kipe-
rimpien kysymysten kohdalla. Lopuksi 
varadekaani Eloranta tsemppasi vielä 
ISOja vastaanottoon!

telynsä saivat Wappulehdet 
sekä Tamperelaisten wappu-
lehden Tampin esittely, joka 
paljastui lopussa teekkarijäy-
näksi! Limusiinibussi Tampe-
reelle myyntiavajaisiin menikin 
sivu suun. Edelleen TEK piti 
sivistävän kalvoshown, jonka 
avainviestinä oli jäsenyyden 
kannattavuus. TEKin esityk-
sen jälkeen oli ruokatarjoilun 
aika, kärsivälllinen kalvojen 
katselu palkittiin puolikkaalla 
Subway-patongilla. Toimittaja 
katuu valintaansa syödä tonni-
kalatäytteinen patonki.

ISOtmistä 
ne on 
tehty?

Lämpimästi tervetuloa yliopistoyhteisömme jäseneksi! Muista, että koulussamme on monia henkilöitä sinua varten, joten 
tule rohkeasti kysymään! Tervetuloa opiskelemaan hyvään yliopistoon sekä loistavaan koulutusohjelmaan! Nauttikaa täysillä, 

Olkaa rohkeasti oma-aloitteisia fuksitoiminnan järjestämisessä! Hauskimmat ideat syntyvät usein pienellä porukalla. 
Superkiitokset jo nyt tehdystä työstä sekä kaikesta siitä, mitä tulette tekemään ISOhenkilönä! Olette todella tärkeitä ja 
korvaamattomia. Tsemppiä tulevalle lukuvuodelle ja muistakaa ottaa kaikesta iloa irti! ISOt, pitäkää hyvää huolta fukseista 
ja muistakaa, että ISOn ei tarvitse eikä pidä ratkaista fuksien kaikkia haasteita, vaan ohjata tarvittaessa eteenpäin!

sillä opiskeluaika voi tuoda mukanaan lukuisia uusia ystäviä sekä sisältää opintojen lisäksi paljon huikeita ja jänniä asioita.

Aalto-yliopiston ja Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan yhteinen koulutus

Perustieteiden korkeakoulun 
koulutus

Fyysikkokillan 
koulutus Joona Kontula

Fyysikkokillan 
ISOvastaava ja 

ISOtoimikunnan 
(ITMK) jäsen

Tiina Kerola
Suunnittelija

Perustieteiden 
korkeakoulu

Pauliina Mäkkeli
AYY:n hallituksen 

jäsen

 Loppukoulutus oli al-
kupuoliskoakin kulttuurintäyt-
teisempi. Ensiksi lavalle astui 
Lukkaritirehtööri, joka laulatti 
hieman unenpöpperöistä ylei-
söään. Vireystason hetkellisesti 
noustua oli vuorossa teekka-
rihistoriakatsaus, jossa käytiin 
läpi erityisesti Teekkarikylän 
historiaa. Koulutuksen päätti 
ISOtoimikunnan järjestämä 
speksi, jossa palautettiin mie-
leen vielä haalarivärit ja tär-
keimmät kiltastereotypiat.

Teekkari-ISOkoulutus

Haasteteltavien 

terveisiä ISOille!

Haasteteltavien 

terveisiä fukseille!

on
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Perustieteiden korkeakoulun 
hyvinvointiselvitys tehtiin 
vuosi sitten, ja raporttikin 
on jo puolivuotias. Tulosten 
perusteella hyvinkin kaksi 
kolmasosaa korkeakoulumme 
perusopiskelijoista voi pahoin 
tavalla tai toisella. Psyykki-
sesti kuormittuneita eli ma-
sennus- ja ahdistustyyppi-
sesti oirehtivia on kolmasosa, 
ja he suhtautuvat kouluun 
ja opiskeluun negatiivisesti. 
Puolella opiskelijoista taas on 
vähintäänkin lievästi kohon-
nut opiskelu-uupumuksen 
opiskelijan burnouttin ris-
ki, joka hiukan yllättäenkin 
korreloi positiivisesti kilta-
aktiivisuuden ja opiskelumo-
tivaation kanssa. (Tarkempaa 
raportointia tuloksista edelli-
sessä Kvantissa.)
 Jotain olisi siis aika 
tehdä, mutta konkreetti-
sia toimenpiteitä on varsin 
vaikea käytännössä havaita. 
Korkeakoulun puolesta hy-
vinvointiselvitykseen rea-
goiminen jätettiin enimmäk-
seen koulutusohjelmatason 
(anteeksi, hakukohteiden/
pääaineiden) huoleksi. Kor-
keakoulun opinnoista vas-
taavan varadekaanin Eero 
Elorannan kärkiä ovat olleet 
kurssien työmäärän seuranta 
ja opiskelijoiden haltuunotto 
-projekti, joka tosin on aloi-
tettu jo vuoden 2011 Aallon 
opetuksen arvioinnin seu-
rauksena. 
 Opiskelijoiden hal-
tuunotto ei ole niin karua, 
kuin miltä se kuulostaa: käy-
tännössä etenkin fuksien ja 
vähän muidenkin opintopis-
tekertymiä seurataan edes 
jollain tavoin, korkeakoululla 
on ihan oikea opinto-ohjaaja, 

opettajatuutoreille tarjotaan 
tukea ja opettajille koulutus-
ta, ja orientaatioviikkoonkin 
panostetaan jonkin verran. 
Melko lailla siis jatketaan 
sitä, mitä on ennenkin tehty, 
mutta Eero on ainakin omal-
la kotilaitoksellaan tutalla 
käynyt läpi kurssipalaut-
teiden valossa liian työläitä 
kursseja. Alkuvuodesta kuul-
tiin aika usein myös lausah-
dus “kymmenen pinnaa (%) 
pois työmäärästä”. Hyvin-
vointiselvitykselle on myös 
lupailtu jatkoa, joskin ei tark-
kaa aikataulua. Korkeakoulun 
strategiatiekarttaluonnok-
sessa kuitenkin lukee “Aalto 
SCI students’ well-being sur-
vey conducted approximately 
every three years and actions 
taken based on the results”.
 Teknillisen fysiikan 
ja matematiikan osalta jo ai-
van alkuvuodesta pidettiin 
killan ja henkilökunnan pa-
laveri, jonka saldona oli toi-
menpidelista. Listassa mai-
nittiin tutkinnon valinnaisten 
opintojen ohjaaminen, kan-
didaatintyö, kuormittavuus, 
ajankäytön suunnittelu ja 
opiskelutekniikat sekä fuksi-
en haltuunotto. Jossain mää-
rin hyvinvointiselvitystä on 
käsitelty koulutusohjelmatoi-
mikunta KOKAssa keväällä. 
Maaliskuun kokouksesta Fii-
rumille raportoinutta Topi 
Kuutelaa lainaten “opinto-
psykologin mukaan suunni-
tellut toimenpiteet hyvin-
voinnin parantamiseksi ovat 
hyviä, mutta ne pitää myös 
toteuttaa”. On tosin vaikea 
sanoa, mikä näistä ideoista 
on suoraan hyvinvointisel-
vityksen herättämä. Ainakin 
tutkinnon ja opetuksen laa-

tua on mietitty.
 T o u k o k u u s s a 
KOKA:lta konkreettisia toi-
menpiteitä kyseltäessä vas-
tauksia löytyi varsin niukas-
ti. Uusi kandiohjelmahan on 
aloittanut hyvinvointisel-
vityksen tekemisen jälkeen, 
fyysikkofuksien on havaittu 
hymyilevän, ja huhun mu-
kaan niillä näyttäisi olevan 
hauskaakin! (Toimittaja-
kunta välttää fuksien kanssa 
kommunikointia eikä voi vah-
vistaa havaintoa.) Fysiikan 
kandityöohjeistusta on pa-
rannettu ja aloitettujen kan-
ditöiden tekijöihin otetaan 
joskus yhteyttäkin, kurssien 
kuormittavuutta seuraillaan, 
kesäkuussa katsellaan fuk-
sien opintopistekertymiä. Ja 
hyvinvointiselvitys pidetään 
ehkä mielessä, kun uusia 
maisterivaiheen pääaineita 
suunnitellaan. Parempiakin 
toimenpideideoita otetaan 
varmasti kyllä vastaan.
 Ylioppilaskuntam-
me puolestaan on kuluneen 
kevään aikana yrittänyt jal-
kauttaa käytäntöön käsitettä 
opiskelukyky, joka tarkoittaa 
likimain opiskelijan työky-
kyä. Suomen ylioppilaskun-
tien liiton vetämässä projek-
tissa on siis yritetty saada 
yliopistot ja opiskelijatoimijat 
ymmärtämään, että opiske-
lijan hyvinvointiin ja opiske-
lukykyyn kannattaisi panos-
taa. Ihan vaikka siksikin, että 
opiskelija opiskelee enemmän 
ja paremmin, jos asia kiinnos-

taa ja olosuhteet ovat kohdal-
laan. Aiheesta on koulutettu 
mm. kiltojen puheenjohta-
jia, opintovastaavia ja fuksi-
en kanssa peuhaavia tahoja: 
opiskelukykyyn vaikuttavat 
niin omat voimavarat, opiske-
lutaidot, opetustoiminta sekä 
opiskeluympäristö. 
 Koko yliopistonkin 
tasolla on perustettu hy-
vinvointityöryhmä, mutta 
konkretiaa saattaa olla tur-
ha odottaa yliopistotasolta. 
Perustieteiden korkeakoulun 
sisällä tehdään myös kovasti 
hyvinvointia liippaavaa yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvo-
työtä, jota on ollut tekemässä 
erityisesti monellekin tuttu 
matemaatikko Kirsi Peltonen. 
Kvantti odottaa mielenkiin-
nolla tulevaa, hyvinvoivaa 
huippuyliopistoa.
 Entä kilta? Pikaisella 
silmäyksellä tapahtumaka-
lenteri näyttää kohtalaisen 
samanlaiselta kuin aikaisem-
pinakin vuosina, mutta aina-
kin kulttuuriin ja liikuntaan 
on tänä vuonna enemmän 
rahaa käytössä kuin aiem-

min. Selvityksen vastauksissa oli avointa 
palautetta killoille monta liuskaa, joten 
isompiakin muutoksia voisi odottaa nä-
kevänsä. Syytä saattaisi olla, kun kilta-
aktiivisuus korreloi opiskelu-uupumuk-
sen kanssa ja vähemmän kiltatoimintaan 
osallistuvilla on selkeästi negatiivisempi 
kuva killoista. Tästä lisää seuraavassa 
Kvantissa!

Jottei totuus 
unohtuisi
Tutkimuksesta toimenpiteisiin

suunnitellut toimenpiteet

ovat hyviä, mutta

ne pitää myös
hyvinvoinnin parantamiseksi

toteuttaa

Vuoden alussa julkaistiin Perustie-
teiden korkeakoulun hyvinvointisel-

vitys. Alkuperäisen selvityksen löydät 
osoitteesta tinyurl.com/hyvinvointisel-
vitys
Artikkelisarja seuraa eri osapuolten 
toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ra-
portoi hyvinvointiselvityksen tuloksia. 
Tavoitteena on pitää hyvinvointiselvitys 
toimijoiden mielessä, jottei uusimman 
selvityksen tuloksia lakaistaisi maton 

alle edellisten selvitysten tavoin.

Taustaa
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139,84€
Sosiaalipolitiikka
Verkkokauppa
Liikunta ja hyvinvointi
Edustajistovaalit
Neuvosto ja kummitoiminta
Mosaic ja KvTMK
Projektiavustukset
BEST
PYL-tapahtumat
Koulutuspolitiikka
Hallituksen projektivaraus
Probba ry, yhdistysavustus
Museo
Aava toimikuntineen
Kansainväliset asiat
Teknologföreningen
Viestinnän kulut
Pakettiauton vuokraus
Edunvalvonta
Rantasauna
Vuosijuhla
Yhteisötoiminta
Erityisasemayhdistysten avustus
Edustajisto
Teekkarijaosto toimikuntineen
Kulttuuriauto
TOKYO
Palvelupisteiden toimistokulut
Muut yhdistykset, avustukset
Aate media
Muut kertavuokrattavat tilat
Servin mökki
Hallinnon yleiset kulut
Aino-lehti
Yhteisötoiminnan henkilöstö
Yhteisöjäsenyydet
Viestinnän henkilöstö
Edunvalvonnan henkilöstö
Hallitus
Hallinnon henkilöstö
Jäsenpalveluiden henkilöstö
Toimiston kulut

0,07€
0,15€
0,15€
0,15€
0,22€
0,22€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
0,37€
0,37€
0,52€
0,52€
0,52€
0,59€
0,59€
0,67€
0,74€
0,82€
0,89€
0,89€
1,26€
1,26€
1,41€
1,41€
1,49€
1,63€
2,90€
3,49€
3,73€
3,94€
5,28€
5,94€
5,94€
6,76€

   7,73€
11,15€
11,15€
11,74€
12,93€
12,12€
14,94€

O.C.

Omaisuuskiistan oikeudenkäyntikulut

KvanttiGraafi:

Jäsenmaksu 
Mihin se menee?

Syksyn tullen on taas aika maksaa ylioppilaskun-
nan jäsenmaksu. 103 € livahtaa hyppysistäsi, mut-
ta minne se menee? Oheisessa kuvassa ylioppi-
laskunnan menot skaalattuna vastaamaan sinun 
jäsenmaksuasi.* Tämän verran sinä siis maksat!

*Paitsi jos olet jatko-opiskelija.

Mitä tässä on siis 
tarkalleen laskettu?
Maksamastasi jäsenmaksusta 
(103€) on poistettu YTHS-mak-
su 44 €. Tämän jälkeen on  vuo-
den 2013 ylioppilaskunnan aat-
teellisen puolen nettototeumaa 
skaalattu siten, että koko yliop-
pilaskunnan jäsenmaksutulot 
vastaavat jäljelle jäävää 59 euroa, 
jolloin näet jäsenmaksuasi vastaa-
van osuuden kuluista.

Kai AYY:llä on myös muita 
tulonlähteitä?
Aatteelliselle puolelle on lisä-
tuloja myös yrityssuhdetulot, 
joita kertyy noin kolmen euron 
edestä. Loppusumma katetaan 
sijoitustoiminnan tuloilla. Sijoi-
tustoiminnan tulot ovat erillisiä 
aattellisen toiminnan budjetista.

Keitäs nämä edustavat hen-
kilöt tässä oikealla ovat?
Kullekin sektorille on valittu esi-
merkkikasvo, kukaan kuvatuista 
henkilöistä ei siis ole yksin töissä 
sektorillaan. Kuitenkin kyseessä 
on AYY:n työntekijöitä.

Mikä on omaisuuskiista, ja 
miksi se on noin kallis?
Ne eivät varsinaisesti ole aatteelli-
sen puolen kuluja vaan kuuluisi-
vat sijoituspuolelle, mutta on nyt 
otettu mukaan mielenkiinnosta.  
Suuruus kannattaa suhteuttaa ky-
seeessä olevan omaisuuden mää-
rään: vastaavalla skaalauksella 
kiistanalaisen summan suuruus 
olisi 3000€

En ymmärrä jotain budjetti-
riviä. Mitä se meinaa?
Kannattaa kysäistä rivin tarkoi-
tusta joltain tutulta edaattorilta, 
eli edustajiston ( tai vara-)jäsenel-
tä. Heidän tulisi tuntea budjettiri-
vit summittain.

Miksi kokonaissumma on 
jäsenmaksuani korkeampi?
Kyseessä on tosiaan aatteellisen 
toiminnan budjetti. Aatteellinen 
toiminta AYY:llä sisältää muun 
paitsi asunnot ja sijoitustoimin-
nan. Asuntoja lukuunottamatta 
kaikki ylioppilaskunnan näkyvä 
toiminta on aatteellista. Osa aat-
teellisen toiminnan kuluista kate-
taan sijoitustoiminnan tuloilla.
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Kuva 3: Liikunta säätilan mukaan jaoteltuna.

Kuva 4: Juomasuoritukset säätilan mukaan jaoteltuna.

Kuitenkin, tämä on ainoa looginen johtopäätös, joka
voidaan vetää tämän kappaleen lämpötila–liikunta ja
lämpötila–juominen korrelaatiotutkimuksesta.

Kuvassa 3 esitetään liikunnan määrän riippuvuus ul-
koilman lämpötilasta. Kuvassa näkyvän aineiston perus-
teella liikunnan määrä korreloi positiivisesti ulkoilman
lämpötilan kanssa (korrelaatiokerroin r = 0,14; otosko-
ko 1156). Kun nämä arvot syötetään korrelaatiokertoi-
men t-testiin saadaan t =

√
r2 × (n − 2)/(1 − r2) = 4,7

ja p = 0,000004 (kaksisuuntainen testi). Eli, ei aivan
löytö, mutta vahvaa näyttöä. Lisäksi, täksi tilastollisesti
merkittäväksi pienimmän neliösumman suorasovitteen
kulmakertoimeksi saadaan 0,02 henkilöliikuntasuoritus-
ta celsiusastepäivää kohden.

Kuvassa 4 esitetään juomakertojen määrän riippu-
vuus lämpötilasta. Koska juomamerkinnät tulevat usein
vasta itse juomista seuraavana päivänä, käytetään läm-
pötilana suoritusmerkintää edeltäneen päivän lämpö-
tilaa. Aineiston korrelaatiokerroin on r = −0,04; mikä
antaa t-arvon t = −0,65. Kaksisuuntainen testi nolla-
hypoteesille juominen riippuu ulkoilman lämpötilasta
saa p-arvon p = 0,5 – eli ei käytännössä ollenkaan
riippuvuutta juomisen ja ulkoilman lämpötilan välillä.

Selvästi, jos IPCC:n pahin mahdollinen skenaario to-
teutuu, eli ilmasto on keskimäärin 6,4 astetta nykyistä
lämpimämpi vuosisadan loppuun mennessä – ja pohjoi-

Kuva 5: Liikuntasuoritusten lukumäärä ulkoilman läm-
pötilan funktiona. Pienimmän neliösumman sovitteen
kulmakerroin on 0,021 henkilöliikuntasuoritusta / kel-
vinvuorokausi.

Kuva 6: Juomasuoritusten lukumäärä (edeltävän päi-
vän) ulkoilman lämpötilan funktiona. Ei tilastollisesti
merkittäävää korrelaatiota lämpötilan ja juomisen vä-
lillä.

sessa vielä tätäkin enemmän, niin vuoden 2100 teknil-
lisen fysiikan opiskelijat liikkuvat jopa 60 % nykyistä
enemmän hyvinvointikilpailussaan! Ja toisin kuin jatku-
va poutasää ja siitä seuraava aavikoituminen, tämä läm-
peneminen ei lisää juomisen määrää. (Tämä olettaen
että kaikki muu säilyy ennallaan, koska eihän mikään
voi koskaan muuttua. Vale, emävale, tilasto < 31.)

3 Keskustelu
Kiitos kaikille aineiston luomiseen osallistuneille: kaikis-
ta noin 5 megasekunnista suoritettua liikuntaa ja 50 ki-
logrammasta kulutettua puhdasta alkoholia. Oma osuu-
teni oli 250 kilosekuntia ja 0,5 kilogrammaa puhdasta
alkoholia, eli vastaavasti 5 % ja 1 % koko nautinnosta.

1Tunnetusti, lämpötila ei korreloi esimerkiksi päivän pituuden
kanssa2.

2Pakollinen XKCD-viittaus http://xkcd.com/1208/.

2012 PARTNER OF THE YEAR
Public Sector 
  Government

Finalist

Innofactorin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua sekä kotimaassa 
että kansainvälistymällä. Tavoitteenamme on saavuttaa johtava asema 
Microsoft-ratkaisujen toimittajana Pohjoismaissa. Voimakas kasvu ja 
kansainvälistyminen tarjoavat työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittyä 
kansainvälisen tason huippuosaajiksi.

Innofactorin laaja ja monipuolinen asiakaskunta edellyttää 
henkilöstöltämme kykyä omaksua ja jalostaa jatkuvasti uutta. Keskeisin 
voimavaramme on osaavat ja motivoituneet työntekijät: Innofactorissa 
työskentelee yli 200 henkilöä yhteensä seitsemällä paikkakunnalla 
Suomessa ja Tanskassa. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa 
yrityksen kasvutarinassa.

Parhaiden palveluiden kehittäminen vaatii parhaat tekijät.
Seuraa työpaikkailmoitteluamme 

 
Oletko valmis tarttumaan haasteeseen?

Innofactor - suurin suomalainen 
Microsoft-ratkaisuihin 
keskittynyt toimittaja ja 
Helsingin pörssin nopeimmin 
kasvava IT-yritys. 

Innofactor Oyj, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Vaihde 010 272 9000, 

AYY:n nettotappiot 2013 
Skaalattu vastaamaan yhtä 
jäsenmaksua ja järjestetty 
suuruusjärjestykseen.
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Fyysikkomaista askartelua

Eikö olisikin hienoa saada lisätodisteita 
sydämen olemassaolosta? Onnistu-
minen ei voi olla liian vaikeaa, sillä sy-
dänsähkökäyriä on mitattu sairaaloissa 
rutiininomaisesti jo sata vuotta. Elekt-
rodeinavoi käyttää esimerkiksi vanhoja 
sykemittareiden vöitä. Älä kuitenkaan 
kytke itseäsi tai ketään muutakaan säh-
köisesti läppärin akkuun tai muuhun 
jännitelähteeseen, ettei käy epätoivot-
tuja vahinkoja.

Yhdistä EKG:n kanssa ja lähde kilpai-
lemaan Polarin, Suunnon, Garminin 
yms. kanssa.

GPS-satelliittien lähettämä signaa-
li on kaikkien saatavilla - hyödynnä 
sitä! Tee itsellesi GPS:ään perusW-
tuva matka- ja nopeusmittari. Vaih-
toehtoisesti voit tehdä GPS-häi-
rintälaitteen, jolla voi hämmentää 
ihmisiä kadulla.

Harjan tasapainottelu ylösalaisin on 
helppoa ihmiselle, mutta sellainen voisi 
onnistua yksinkertaiselta robotiltakin. 
Rakenna kiskolla liikkuva kärry, johon 
voi asettaa kepin. Lisäksi tarvitset 
sopivan säätöalgoritmin kärrylle, jot-
ta keppi pysyisi epästabiilissa tasa-
painoasemassaan. Abi-infoilu muuttuu 
varmasti mielenkiintoiseksi, kun nes-
tetyppiastia laitetaan kepin nenään.

Ainakin verkkokauppa Amazon suunnittelee lisäävänsä toimitustapoi-
hinsa nelikopteri-vaihtoehdon, jossa nelikopteri lentää kevyehkön ti-
lauksen kanssa kotiovelle puolessa tunnissa. Sopivien moottoreiden 
lisäksi tarvitaan kopterin asentoon reagoiva ohjausjärjestelmä, jonka 
avulla laite saadaan pysymään ilmassa. Hyppää kehityksen kelkkaan!

Kävelyyn kyllästyneen ykkösvalinta. Segway näyttää maailman type-
rimmältä ja hyödyttömimmältä keppihevoselta, mutta on sitäkin haus-
kempi ajaa. Segwayn rakentaminen myös varmasti opettaa monenlaisia 
asioita säätötekniikasta ja voimansiirrosta. Kvantti ei suosittele aja-
maan Segwaylla lähellä kalliojyrkänteitä.

Tallenna muutamalla mikrofonilla kiltishinausta musiikin soidessa taus-
talla, ja erottele äänilähteet tallentamastasi datasta. Erotteluun sopii 
esimerkiksi Aallossa paljolti kehitetty tekniikka nimeĺtä Independent 
Component Analysis eli ICA. Liitä mukaan myös puheen ja puhujan tun-
nistus ja keskustelun automaattinen dokumentointi tekstimuotoon, 
jotta tarvittaessa voidaan helposti selvittää, kuka on väittänyt mitäkin 
ja milloin.

Kiltishinaus valitsemastasi aiheesta on-
nistuu parhaiten, kun paikalla on sopivan 
‘asiantuntevia’ hinaajia. Hukkareissujen 
välttämiseksi kannattaa tehdä kiltiksen 
webbikameradatasta henkilön tunnistava 
algoritmi. Kiltiksellä parhaillaan lymyile-
vät henkilöt voisi siten kätevästi tarkistaa 
killan omasta pikku-PRISM:stä. Lisäksi 
avautuu mahdollisuus kiltishengaajien kil-
tisaktiivisuuden ennustamiseen menneiden 
hengailujen pohjalta.

Kasvojen tunnistus

Segway

GPS

Nelikopteri

Linssitön kamera

Esineitä tasapainotteleva 
robottiEKG

Äänilähteiden erottelu

Hinauksen lisäksi kiltahuoneella törmää usein kaikkitietäväisyyteen. Erityisesti vanhemmat tieteenharjoittajat tuntuvat 
tietävän, miten asiat pitäisi hoitaa. Lähes poikkeuksetta kyseiset ratkaisut jäävät kuitenkin puheiden tasolle; etenkin 
jos jotain konkreettisesti pitäisi tehdä. 

Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmaan pääsevät vuosittain lukioiden parhaiten me-
nestyneet opiskelijat. Ensimmäisenä päivänä koulutusohjelman johtaja ja killan tärkeimpien yhteis-
työkumppaneiden edustajat väittävät fyysikoiden olevan voittamattomia teknologiainnovaattoreita, 
joiden kehittämät teknologiat muovaavat maailmaa. Ideoiden puutteesta fyysikoita ei voi syyttää, 
mutta harmittavan harvoin maailmalle lähtee kiltahuonekeskusteluissa alkuun laitettua 
teknologiaa. Jos maailmalle tekeminen tuntuu kaukaiselta, voi aluksi askarrella pienem-
pää hauskaa; esimerkiksi jotain “kiltahuoneen tarpeettoman monimutkaisen kahvipan-
nuindikaattori”:n tapaista. Kvantti selvitti mahdollisia aiheita 
askarteluprojekteille.

Kuvan ottamiseen ei välttämättä tarvita 
valoa taittavaa linssiä. R, G ja B-kompo-
nenttien intensiteetit mittaava detektori 
valoa sopivasti läpi päästävän monitorin 
takana yhdistettynä lineaarialgebraan riit-
tää. Teknologia ei ole vakiintunutta, ja siksi 
tässä voisi olla rahantekomahdollisuus. 
Lisähaastetta kaipaava voi rakentaa lins-
sittömän videokameran!
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Kiltahuoneella kertaal-
leen mainittu sanapa-

ri “paperiton yliopisto” sai 
aikaan pienoisen myrskyn, 
jossa hinaajien voimallisuut-
ta karilleajaneiden ajatusten 
pelastamisessa todella koe-
teltiin. Keskustelu keskittyi 
kuitenkin aivan turhaan kuol-
leiden puiden ja sähkölaittei-
den vertailuun. Seuraavassa 
Kvantti esittelee muutaman 
turhaan hyljeksityn tallennus-
median.

Verellä seinään

Vaihtoehtois
ista tallennu

smedioista 

ehdottomasti parhaite
n mieleen, 

ainakin muiden mieliin, jäävä
 on viestin 

verellä 

seinään kirj
oittaminen. Tämä valitettava

sti 

vaatii hieman etukäteis
valmisteluja, ja 

on ikävän to
dennäköistä

, 

että joku ke
skeyttää kir

joitusproses
sin.  Jos ei

 halua kulut
taa itseään 

loppuun, 

Kvantti suosit
telee kirjoit

usvälineeksi 
naudan vert

a, jota saa 
kaupoista 

suhteellisen
 halvalla. Li

tra naudan 
verta maksaa noin 1

0 euroa, mutta tällä 

rahalla saa 
tulostusmustetta vain

 puolitoista 
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ta, paperin 
hinnasta 

nyt puhumattakaan. P
uhdistamisen voi puo

lestaan hoit
aa 

valkaisuainee
lla, joka poi

staa verijälk
ien lisäksi 

mahdolliset D
NA-todisteet t

ekosistasi.

Peruskallio
P a p e r i l l e 
t u l o s t a m i s e n 
sijaaan voi harkita 
l a b r a s e l k k a r i n 
k i r j o i t t a m i s t a 
p e r u s k a l l i o o n . 
Peruskallioon riittävän syvään 
kaiverrettu teksti säilyy ainakin 
seuraavaan jääkauteen asti ja on 
vaikuttavan näköinen, jos fonttikoko 
on tarpeeksi suuri. Toisaalta huonompiin 
puoliin kuuluu ainakin tallennusprosessin 
työläys ja riittävän tallennustilan etsiminen. 
Lisäksi tyypillistä fyysikkoa voi hidastaa lihaskestävyys, 
etenkin jos tehtävään sopivien koneiden hankkiminen ei 
aikarajan puitteissa onnistu. Peruskallioon palautettavan 
työselostuksen tekemistä ei siis kannata aloittaa viimeisenä 
iltana. Myös prujaaminen saattaa olla todellinen ongelma, 
mikäli joku muu kuin assistentti onnistuu selvittämään 
selostuksesi koordinaatit.

Le
hm

ät
Lehmät 

tarjoavat 
joustavan ja itsestään 

liikkuvan vaihtoehdon 
paperille. Lisäksi lehmät 

lisääntyvät itsestään, joten turhia 
kauppakäyntejä voidaan välttää. 

Kirjoitusvälineenä voi käyttää muun 
muassa poltinrautaa tai paintball-asetta. 

Paintball-aseella voidaan kirjoittaa lehmiin 
jopa parinkymmenen metrin päästä, ja 6 mm 
kuulilla saavutetaan tulostustarkkuudeksi 
40 DPI. Lehmien paksun nahan vuoksi 
tämä on myös melko humaani vaihtoehto. 
Suurempaa tarkkuutta vaativissa tehtävissä 

voidaan käyttää myös poltinrautaa, 
mutta tämä tuottaa vain ns. read 

only -dataa. Poliitikot
Poliitikkoja 

on hyvin saata-
villa ympäri maailmaa. 

Poliitikot uusiutuvat nope-
ammin kuin esimerkiksi puut, 
joista tuotetaan paperia. Ne 

osaavat myös liikkua itsenäi-
sesti, eikä niitä tarvitse tiedon 
siirtämiseksi paimentaa yhtä 
paljon kuin lehmiä. Ikävä kyllä 

poliitikot ovat herkkiä kor-
ruptoitumaan, eivätkä ne 
sovellukaan pitkäaikaiseen 
tiedontallennukseen.

Poliitikkoon tallennettu tieto 
voi olla vaikea saada noudetuksi 

eksaktissa muodossa, koska poliitikot puhuvat hyvin 
ympäripyöreillä lauseilla. Tämän takia tallennuksessa kannattaa suosia 

ns. populistisia poliitikkoja. Esimerkiksi perussuomalaiselta politiikolta saa sitä, mitä tilaa.

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi pa-
rin vuoden päästä. Voi noita tulevia sukupol-

via, jotka eivät enää koskaan joudu optimoimaan, 
milloin on siirryttävä lyijykynästä kuulakärkikynällä 
puhtaaksikirjoittamiseen äidinkielen esseetehtävässä! 

Aalto-yliopistossakin on jo lausut-
tu ääneen sanapari sähköinen 

tentti, ja jotkin eksyneet sielut ovat jo 
joutuneet palauttamaan harjoitustöi-
tään Moodle-järjestelmän syövereihin.

Kvantti esittelee:

u u d e t
innova
tiiviset

kirjoitus
m e d i at
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”Hei, 
kiltiksellä 
on menossa kunnon 
vanhojen hyvien aikojen hinaus!”, joku 
kirjoittaa Whatsappiin. Ihmiset ryntäilevät kohti 
Fyysikkokillan kiltahuonetta valmiina puolustamaan omaa 
mielipidettään. Tällaista tapahtuu nykyään hyvin usein, ja trendi on nousussa.   Hinaus, 
eli pitkäkestoinen ja yksityiskohtainen väittely, on saavuttanut fyysikkojen keskuudessa erittäin suuren 
suosion. Hinaus on joskus turhaa, ikävää ja ihmissuhteita tuhoavaa, mutta jokin siinä viehättää meitä jääräpäisiä 
sanasotureita.   Sanavalmis fyysikko tietää, että hinaus voi alkaa milloin tahansa. Hinausta voi syntyä aivan mistä tahansa 
asiasta ja aivan missä tahansa. Kuitenkin yksi paikka on ylitse muiden. Vain rohkeimmat ja toivonsa menettäneet uskaltavat mennä 
alas kahvila Elissan vierestä lähtevät portaat ja laskeutua hinauksen kehtoon, Fyysikkokillan kiltahuoneelle. Siellä majailee aamusta 
iltamyöhään läjä fyysikoita, jotka ovat tulleet sinne piilottelemaan päivänvalolta. Silloin tällöin he myös aloittavat hieman epäröiden 

keskustelun, koska eivät halua olla sosiaalisesti täysin kyvyttömiä. ”Kaunis päivä tänään”, joku saattaa mutista. Tällaiset viattomat 
keskustelunavaukset saattavat kuitenkin laukaista armottoman hinauksen, jos keskustelun jossain vaiheessa tulee ilmi, 

että keskustelijoilla on eri mielipide asiasta. Äänen voimakkuus kasvaa, sävy tuimenee, 
päällekkäin puhumisen (ja huutamisen) määrä lisääntyy ja puheeseen tulee ovelia 

tehokeinoja, kuten sarkasmi ja kirosanat.   Hinausaiheista jotkut 
tulevat esille yhä uudelleen. Muun muassa ”kaksi 

suurta” eli pakkoruotsi ja ydinvoima 
ovat kärjessä. Kielioppi- ja 

oikeinkirjoitusasiat 

ovat 
hyvin herkkiä 
aiheita, ja usein päädytäänkin Kotimaisten 
kielten keskuksen sivuille tarkistamaan asian laita. On 
jopa ehdotettu, että kiltikselle tehtäisiin lista väittelynaiheista, 
ja aina sinne tullessaan saisi valita listasta aiheen ja antaa sanojen soljua kauniina virtana 
äänihuulten läpi. Matematiikasta ja fysiikasta väitellään harvoin, sillä niitä pidetään yleisinä 
totuudenlähteinä. Kuitenkin on yksi poikkeus. Tämä käsite on housujen genus. Asiasta on väitelty hyvin monta 
kertaa, ja siihen on huhujen mukaan löydetty kaikkia tyydyttävä ratkaisukin, mutta kukaan ei muista sitä enää.   Toinen 
paha paikka hinausta pelkääville on killan kokous. Monesti yli nelituntisiksi venyneitä maratonhinauksia on jouduttu jatkamaan 
muualla, kun varatussa kokoustilassa ei ole enää saanut olla lafkan mennessä kiinni. Yhtenä pahamaineisimpana tapauksena 
muistetaan vuoden 2013 ensimmäinen vaalikokous, jossa hallituksen kokoonpanosta hinattiin noin tunti, ja lopulta asia pöydättiin, 
kun yhteisymmärrykseen ei päästy. Vastuuvapauden saaminen on raadille usein työn ja tuskan takana, koska toiminnantarkastajat 

ovat hinaajista pahimpia ja tarkimpia. Varsinkin raadin sihteeri ja rahastonhoitaja saavat pelätä henkensä 
puolesta koko toimikautensa ja vielä paljon sen jälkeenkin.   Seuraavaksi lasketaan, 

kuinka kauan hinauksen alkamiseen menee fyysikoiden kohdatessa. Hinauksen 
alkamisajan odotusarvo riippuu paikalla olevien fyysikoiden lukumäärästä. 

Oletetaan, että yhden fyysikon keskustelun 
aloittamisajan odotusarvo yhden 

henkilön kanssa on 

1 minuutti. Tämä on laskettu olettamalla, 
että nopeimmat aloittavat keskustelun heti 
jonkun nähdessään, ja hitaimmilla se kestää 
2 minuuttia, koska silloin hiljaisuus menee 
jo liian kiusalliseksi. Lisäksi oletettiin, 
että tällä välillä satunnaismuuttuja, 
eli keskustelun aloittamisaika, on 
tasajakautunut.

Jos paikalla on n henkilöä, yhden 
fyysikon keskustelun aloittamisajan 
odotusarvo on 1/n minuuttia, koska on n 
henkilöä, joille voi puhua. Odotusarvo 
sille ajalle, jolloin joku näistä n henkilöstä 
aloittaa keskustelun, on 1/ n² minuuttia. Nyt, 
jos oletetaan, että odotusarvo sille ajalle, 
joka menee keskustelun alkamisesta siihen, 
että yksi fyysikko aloittaa hinaamisen 
yhden fyysikon kanssa on 3 minuuttia 
ja n henkilön tapauksessa on sama 1/
n²-riippuvuus, niin saadaan hinauksen 
alkamisajan odotusarvoksi 1/n² + 3/n² = 4/
n² minuuttia.

Esimerkiksi viiden fyysikon saapuessa 
samaan aikaan kiltahuoneelle odotusarvo 
sopuisan yhteiselon kestolle on hieman 
alle 10 sekuntia. Hienoa. Nyt voinkin 
alkaa suunnittelemaan omia hautajaisiani, 
koska heitin näihin laskuihin aika paljon 
juttuja hatusta. Joku on varmasti eri mieltä 
käytetyistä oletuksista ja tuo varmasti 
äänensä kuuluviin.

Hinaus-      
artikkeli      

3 Tähän lukuun päätyy laskemalla 
naiivisti reiät housuista. On yksi 
reikä vyötärölle, yksi vasemmalle 

jalalle ja yksi oikealle jalalle, yhteensä 
siis kolme. Kahvikupissa on yksi reikä, 
pallossa nolla, joten metodi vaikuttaa 
toimivalta. Metodi ei kuitenkaan ota 
huomioon että reiät yhdistyvät: kaksi 
jalkaa menevät sisään yhdestä reiästä, 
eikä tätä reikää tulisi tällöin laskea. 
Vastaavasti kahvikupissa olisi reikä 
sisään ja ulos. Tämä vastaus on siis 
väärä.

2 Tähän lukuun päätyy jos leikkaa 
housun sivusaumat auki ja toteaa 
alueen olevan yhä yhtenäinen. 

Tähän sisältyy kuitenkin oletus että 
housuilla on paksuus, ja että leikatessa 
leikataan suljettu polku housujen sisä- 
ja ulkopuolta pitkin. Vaihtoehtoisesti 
voi unohtaa vaatimuksen suljetusta 
polusta. Jos vaatii housujen olevan ai-
dosti pinta (eikä  hyväksy ei-suljettuja 
leikkauksia), ei tämä ole hyväksyttävä 
ratkaisu.

0 Lähdetään liikkeelle siitä, että 
housut ovat pinta ilman ulottu-
vuutta. Tällöin housuihin ei pysty 

leikkaamaan ainuttakaan suljettua 
polkua hajottamatta niitä useampaan 
palaseen. Täten housujen genus olisi 0.

Artikkelissa mainittu housujen genus 
on tunnettu kiistelyn ja keskustelun 
aihe. Genus on topologian, eli pin-
tojen tutkimuksen, pintaa kuvaava 
käsite. Topologiassa genus on määri-
telty määränä suljettuja polkuja, jot-
ka kappaleen pintaan voi leikata si-
ten että se pysyy yhtenäisenä. Esim. 
kahdeksikon muotoisen ilmapallon 
genus olisi 2: 8:n molempien päiden 
lenkkeihin voi leikata suljetun polun 
niin, että palat pysyvät vielä kiinni 
toisissaan keskeltä.

Genus Mikä on housujen genus?
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Huhtikuussa Kvantti otti askeleen pääkaupunkiseudun pimeälle 
puolelle ja matkasi Vantaan syvimmän olemuksen kiteytymään, 

Korsoon. Matkaa suunniteltiin ylevissä tunnelmissa: Korson 
eksotiikan ihastelua pidettiin varmasti mielenkiintoisena artikkelin 

aiheena. Mitä kaikkea hauskaa siellä tultaisiinkaan tekemään! 
Pääsisimme tutustumaan aitoon proletariaatin asuinseutuun, 

tapaamaan vähemmän korkeakoulutettuja ihmisiä. 
Erilaisuus huokuisi Korsosta kuin denaturointiaineet pulsusta. 

Pahaa aavistamatta kuuden hengen tutkimuspartio kerääntyi 

kiltahuoneelle ja lähti matkaan kohti tuntematonta. Joukkion 
jäsenet eivät arvanneet, mitä tulisivat matkallaan kohtaamaan…
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Viha
Toimitus oli etukäteen selvittänyt, että 
Korson paras menomesta olisi aseman 
kupeessa sijaitseva Steissin pubi. Lähes-
tyimme baaria itsevarmoin askelin. Saavut-
tuamme sen porteille tunsimme kuitenkin 
voimakkaan vihamielisen auran: tämä 
juottola lukeutuu epäilemättä paikallisten 
mohikaanien ydinalueeseen. Täällä toimit-
tajakunta menettäisi päänahkansa hyvin 
äkkiä. Toimittajanilkkejä ei toivotettaisi 
tervetulleiksi tähän paikkaan. Jatkoimme 
vähin äänin matkaamme.

Kateus
Alkossa vierailun jälkeen retkikun-
ta suuntasi nauttimaan paikalli-
sen marketin ja juomamyymälän 
antimia pienelle kalliolle, jota oli 
ympäristöstä löytyneistä tölkeistä, 
käytetyistä kondomeista sekä se-
kalaisista vaatekappaleista päätel-
len käytetty aiemminkin kohtaus-
paikkana ja sosiaalisten rientojen 
keskipisteenä. Oli aika korkata tuo 
pahamaineinen Valdemar ja testata 
Alkon myyjättären väitteet, mais-
tuuko se vielä viikonkin jälkeen? 
Ensinuuhkaisulla juoma antoi 
käyneen vadelmamehun kaltaisen 
vaikutelman. Mutta oliko se niin 
pahaa kuin väitettiin? Makutuo-
maristo tuli yksimieliseen päätök-
seen siitä, että paljon pahempaakin 
on olemassa. Jos Valdemar on 
pahinta, mitä tässä kylässä voi 
lasiinsa laittaa, niin ovathan asiat 
toki paljon paremmin Korsossa 
kuin esimerkiksi Otaniemessä! Ja 
niin mielet mustina he palasivat 
takaisin kotiin, kateudesta vihreinä 
Korsoa muisteloiden.

Ylpeys
Tapahtumat saavat alku-
sysäyksensä killan vuo-
sikokouksesta. Kvantin 
budjettia leikattaessa toi-
mitus älähtää toimittaja-
matkansa puolesta vain 
kuullakseen kokouksen 
ivallisen kommentin:
“Menkää vaikka Korsoon.”  
Toimitus kuiskaa itsel-
leen yhteen ääneen: Niin 
menemmekin, saatte 
vielä nähdä!

Laiskuus
Korso on ideaalinen ajanvietepaik-
ka ihmiselle, joka ei viitsi liikoja 
liikkua. Tähän lepokylään pääsee 
puolessa tunnissa Helsingin päärau-
tatieasemalta. Kaikki lepolomalaisen 
tarvitsemat palvelut, kuten K- ja 
S-kauppa sekä Alko, on sijoitettu 
aseman välittömään läheisyyteen sen 
molemmille puolille. Leijona-viinat 
ja Valdemarit voi siirtyä nauttimaan 
kivenheiton päässä olevalle kalliolle. 
Kiviä on selkeästi heiteltykin, sillä 
kallio kimmeltää auringonpaistees-
sa lasinsiruista. Kehoaan pääsee 
rentouttamaan myös thaimaalaispe-
räisissä hieromoissa sekä paikallisten 
suosimissa pittoreskeissä bistroissa.

Ahneus
Havaintomme osoittavat, että korso-
laiset eivät harrasta hyvettä, jota myös 
kohtuudeksi kutsutaan. Täällä toimi-
tetaan oluttakin vain kuorma-autolla 
suoraan letkusta suuhun kaadettuna! 
Vähempään ei korsolainen tyydy, he 
ovat kyltymättömiä. He halajavat aina 
vain itselleen lisää ja lisää maallista 
omaisuutta. Näin oli käynyt myös 
paikalliselle kauppiaalle, joka ei voinut 
tyytyä kirjakauppiaan osaansa, vaan 
halusi samaan liikkeeseen vielä aasia-
laisia elintarvikkeita ja sekatavara-
kaupankin. Samasta saa kaupasta niin 
Oksasen uusimman, rapusipsit kuin 
Kiinassa tehdyt tilbehööritkin. Kirjojen 
hinnoissa ei tosin ollut kauppiaamme 
liikoja ahnehtinut, alennuslaarista sai 
opuksia sopuhintaan.

Ylensyönti
Jo matkalla retkikunta joutui 
Korson syntien pauloihin: 
Pasilan aseman karamelli-
kauppa keräsi monta onne-
tonta uhria, jotka junamatkan 
ajan mässäilivät alennusma-
keisiaan. Ahtaessaan namusia 
pohjattomiin kurkkuihinsa 
he unohtivat äitiensä pyhät 
saarnat siitä, että karkkia ei 
syödä ennen oikeaa ruokaa. 
Kun junamatkan ahminta-
kekkerit viimein päättyivät, 
johti tie suoraan paikallisen 
kebabbilan tiskille tilaamaan 
lisää apetta. Niin oli pöytä 
täynnä kebabbia, falafelia, 
rasvaa tihkuvaisia pihvejä 
sekä paksuakin paksumpaa ja 
lihaisaa pitsaa. Tämän aterian 
jälkeenkin itse kunkin mieli 
jäi halajamaan jäätelön suloja. 
Kyllä, retkikunta oli todella-
kin rappion partaalla!

Himo
Kuin kompassi ohjasivat kuivat 
kielenkantamme meidät koh-
ti paikallista Alkoa. Paikalle 
päästyämme marssimme myyjän 
pakeille tiedustellen liikkeen 
myydyintä tuotetta:

“Jaa myydyin vai? Se on muovikas-
si, niitä myydään selkeästi eniten.”
“Ai että juomista? Se on varmaan 
joko Suomi-viina tai Leijona-vii-
na, jompikumpi niistä puolen litran 
lekoista. Niille on oma hylly tuossa 
ovella.”
“Ja muista kuin tiukoista? Se on 
vissiin tuo väkevä Valdemar-viini. 
Kamalaa tavaraa, sen maistaa vielä 
viikon sen ‘nauttimisen’  jälkeen.”

Noudatimme sanatarkalleen 
myyjän ohjeita ja ostimme 
muovikassin, puoli litraa Suomi-
viinaa ja pullon Valdemaria. 
Valdermar-pullon viriilin viik-
sekkään miehen katse porautui 
sieluihimme. Miten mielim-
mekään kostuttaa kielemme 
tuon pullon suusta. Tartuimme 
pulloa kaulasta voimakkaasti, 
sujautimme sen pussiimme ja 
jäimme odottamaan täyttymyk-
sen hetkeä.
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Toisen laitoksen tenttiin osallistuminen 
vaatii aina erilaiseen ajatusmaailmaan 
virittäytymisen. Tiedän jo kokemukses-

ta, että Sähkötekniikan korkeakoulun 
tentit poikkeavat monin tavoin fysiikan 

laitoksen tenteistä. Sähkötekniikan ja 
elektroniikan tentti ei ole tässä mikään 
poikkeus. 

Ensimmäisenä tentistä pistävät 
silmään jyhkeät virtapiirisymbolit, 

joita ei esimerkiksi fysiikan tenteis-
sä tarvita. Niiden lisäksi on annettu 

lähtötilanteeseen liittyvät numeroar-
vot. Tenttipaperissa ei ole ainuttakaan 
matemaattista kaavaa, sillä tarvittavat 

laskumenetelmät on annettu erillisessä 
kaavakokoelmassa. Tarvittava mate-

matiikka on hyvin yksinkertaista, eikä 
kaavakokoelmassa ole ainuttakaan 

integraalimerkkiä tai nablaa. Tenttipa-
perissa on viisi välikoetehtävää, joista 

neljä täytyy tehdä välikokeen suorit-
tamiseksi. Kääntöpuolella on kaksi 

lisätehtävää niille, jotka ovat suoritta-
massa tenttiä. 

Tentin sisältö tukee eläytymis-
täni maskuliiniseen arvomaailmaan. 
Sanavalinnat uhkuvat valtaa ja hal-

litsevuutta. Voimavirta. Kuin Japanin 
tsunami, joka huuhtoo mukanaan niin 
talot kuin valtamerilaivatkin. Operaa-
tiovahvistin. Operaatio, sota, taistelu. 

Voitto tai kuolema. Tehoelektroniikka. 
Mammuttiuros, jonka tielle ei asetu 

kukaan eikä mikään. Jo met-
rien päähän sädehtii, että tähän 

tenttiin pienet ja tehottomat asiat 
eivät kuulu. 

Totuuden nimissä on sanottava, 
että tentissä on myös pieniä asioita. 

Ne on kuitenkin asetettu arvoiseensa 
kontekstiin. Piensignaalianalyysi on 

vain yhden tehtävän aiheena. Tehtävän 
vaihtovirtasignaalin amplitudi on vain 

voltin kymmenesosia, vaikka siihen 
liittyvä tasavirta on useita voltteja. Sig-
naali on kirjoitettu pienellä kirjaimella 

e, erotukseksi tasavirtalähteestä, joka 
kirjoitetaan suurella kirjaimella. Pik-
kuinen e on hyvin surullinen kirjain. 
Se näyttää masentuneelta, sikiöasen-

toon käpertyneeltä ihmishahmolta. 
Sen näkeminen aiheuttaa minussa 

säälin tuntemuksia, joita on 
vaikea peitellä. Samanlaisia tuntemuk-

sia herää, kun näen kadulla miehen, 
jota ei voi kutsua mieheksi, vaikkapa 

kapeaharteisen tai alle 180-senttisen. 
Tenttipaperin lukemisesta 

aiheutuva tunnekuohu alkaa laantua 
vasta puolen tunnin kuluttua. Koko-
naisvaikutelma viestii, että tenttiä ei 
ole tarkoitettu nörteille, vaan todel-

lisille miehille, joiden tavoitteena on 
päästä lopputulokseen suorinta tietä. 

Jos oikea mies haluaa päästä 
talon toiselle puolelle, hän hakkaa 
kirveellä reiän seinästä läpi. Haluan 
olla oikea mies.

Laskiessani tehtäviä tunnen, 
kuinka testosteronitasoni lähtee 
nousuun. Erään vastuksen resistanssi 
on huikeat 6,8 kilo-ohmia. KUUSI 
TUHATTA KAHDEKSANSATAA OH-
MIA. Kun kirjoitan paperille nollan 
toisensa jälkeen, penikseni kovettuu 
ja rintakarvani alkavat kasvaa pituut-
ta. Painaudun tukevasti luentosalin 
penkkiä vasten. Piirrän tenttipaperiin 
itseni rakastelemassa joka ainoaa 
komponenttia. Paperi kostuu hiestä 
ja sydämeni hakkaa yhä nopeammin.

Kynäni kärki sätkii pitkin pape-
ria, kun pyörittelen mielessäni tentin 
valtavia lukuarvoja. Lienee sano-
mattakin selvää, että 6,8 kilo-oh-
min resistanssi pystyy tappamaan 
ihmisen. Kenties jopa harmaakarhun 
tai miekkavalaan, eläinkunnan mah-
tavimmat huippupedot. Aistin suurta 
ylemmyydentunnetta, kun minun 
päätösvaltani alle luovutetaan tällai-
nen määrä tappavaa voimaa. Murha 
kiehtoo minua eroottisuudellaan. 
On kuin olisin armeijassa jälleen. 
Tulikomentoja. Ampumavalmis. Olen 
kenttätykin putki, joka sykkii edes-
takaisin tykistökeskityksen aikana. 
Taakse, eteen, taakse, eteen.

Määritettyäni jännitteen huipun 
viidennessä tehtävässä, saavu-
tan myös oman huippuni. Isku, 
ampukaa, tulta. Kranaatit räjähte-
levät ympärilläni. Istun huohottaen 
paikallani, märän lätäkön levitessä 
allani. Tykistökeskityksen päätyttyä 
luentosalissa on hiljaista. Ulkoa 
kantautuu korviini lintujen laulu. 
Yhtäkkiä ymmärrän sen täysin. 
Talitiainen on kuin puuhun kiiven-
nyt leijona, luomakunnan kruunu. 
Kuuntelen kuinka tuo piskuinen 
prospektori julistaa omistavansa 
jokaisen kuuloetäisyydellä olevan 
naaraan lajista riippumatta. Ja kuinka 
toinen ääni vastaa, kertoo olevansa 
myös omistaja, mutta suostuvansa 
jaettuun käyttöoikeuteen. Tunnen 
syvää alemmuudentunnetta ihmis-
rodun edustajana. Noiden iloisten 
veikkojen välisestä solidaarisuudesta 
voisi moni ottaa oppia.

En enää koske seuraaviin tehtä-
viin. Nousen paikaltani ja palautan 
tenttipaperini kaljupäiselle professo-
rille, joka muistuttaa koko olemuk-
sellaan hopeaselkäistä gorillaa. Salin 
ulkopuolella revin paitani riekaleiksi 
ja siirryn kävelemään neljällä jalalla. 
Mieleni tekee raakaa lihaa.

Tentti, josta
vaikutuin



24

Ketä syyttää, kun kaikki 
menee pieleen?

Epäonnistumisten kohdatessa ihminen alkaa herkästi etsiä syypäi-
tä huonolle onnelleen. Peilistä osoittaa syyttävä sormi aina itseen, 
joten se kannattaa ensitöikseen heittää mäkeen. Syyllisiä on joka 

puolella, kunhan vain viitsii vähän katsoa. Jotkut väittävät huonoa 
onnea kirousten aikaansaamaksi, toiset Murphyn lain, mutta 

Venäjällä on löydetty tähän mennessä uskottavin selitys: Fasismi!

Fasismi on syntipukkina loistava, koska: a) fasisteja on ollut, 
b) heitä ei enää ole. Näin ollen ketä tahansa voi syyttää fasistiksi 

ilman, että syytetty ryhtyisi puolustamaan fasismia. Syyllinenhän 
on jo löydetty ja rikos tiedossa, joten on turha alkaa taittamaan 

peistä siitä, onko syytetyllä ollut jokin motiivi fasismin edistämisen 
lisäksi.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa koulujen PISA-tulokset. Suomi on 
pitkään ollut kärjessä, mutta viime tutkimuksessa Suomi putosi 
monta sijaa alaspäin. Tottumattomampi voisi luulla, että vika on 

peruskoulujärjestelmässä, koululaisten asenteissa tai väkivaltaviih-
teessä. Väärin! Syyllinen on fasismi, joka herkeämättä mädättää 
koululaistemme aivoja yrittäen aivopestä heistä uusia fasisteja.

Vaan mistä fasisteja sitten oikein tulee? Vastauksen tarjoaa 
KOM-teatterin kappale Tango fasismin ja kapitalismin suhteesta: 
“Sillä hirttämättä järjestelmä jäi, ja fasismi on järjestelmän täi.” 
Näin ollen valppaalla fasistinmetsästäjällä ei ole minkäänlaista 

pelkoa riistakannan romahtamaisesta.
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Less than one hour since the first reports came 
in and I've already seen my first zombie. It was 
horrifying. The sweet face of a young woman I had 
just been messaging, now twisted and contorted by 
the corruption of undeath. The thought that any one 
of our comrades could not only fall in battle, but 
then join the side of the enemy is... despicable. The 
Original Zombie (or "Subject Zero") is even more 
devious than we thought, having gotten his first kill 
well sooner than our best projections could predict. 
All we know is that Subject Zero is one of us. The 
virus is spreading. We need help. From the outside.
 Educational, transportation, and commer-
cial services seem to be fully functioning, despite the 
impending cataclysm. We have no shortage of food 
or drinkable water... for now. Even so, we are setting 

up water collection systems to grab rainwater just in 
case. You can never be too sure.
 There are positives in all this. We can confirm 
that the virus is not, at least yet, airborne. It seems to 
spread only through a zombie's physical contact with its 
victims, so ranged weaponry gives us the upper hand. 
We have had to resort to crude, make-shift weapons 
(some recruits are even trying to somehow make us of 
socks. SOCKS!) that are not capable of killing the zom-
bies, only momentarily stun them. Still, even stunning is 
a relief that gives us the respite we need to regroup and 
reload. We will be needing something more powerful if 
we are to stem the tide of walking corpses, so I beseech 
you: please, anyone hearing this message, we require 
weapons, we require manpower, we require exfil.
God help us all.

Our numbers are dwindling. All around me, friends 
and allies are being turned into blood-thirsty mons-
ters. Most of us will not survive the night.
 The feeling of being alone, stranded in 
a building filled with people willingly ignoring our 
impending demise, was terrifying. After I gathered 
my wits and attempted to move towards Otaniemi, I 
immediately encountered a large group of wandering 
zombies. Luckily, I managed to retreat unnoticed, 
but was once again stuck. After several attempts I 
finally made contact with my boyfriend, who, thank 
the heavens, was still human, and in a building near-
by. We met to start a desperate search for bracelets 
with but minutes to spare before the infection slowly 
creeping in our veins turned us into the very creatu-
res we were hiding from.

The rain was pouring heavily and the clock was ticking, 
but we saw no glimpses of purple and were starting to 
lose hope. Finally, near Ossinlampi, luck favored us, 
and we could retreat to the headquarters with bracelets 
that could save us. There were but 5 minutes left, but 
with the help of better-equipped allies we managed to 
get to the HQ safe and sound. A few of our brothers 
who'd arrived just minutes before us had not been as 
lucky - they'd been devoured mere meters away from 
safety.
 As I am standing as lookout and waiting for 
our friends to return from their mission, I'm reminded 
again that none of us are safe, and any minute may 
be our last. Keep the spirits high, however, and cover 
eachothers' backs, and doom may just have to wait 
another day.

Since the zombies last vanished, peace has flou-
rished. Homewer, Kvantti wants to remind it’s 
readers of the atrocities the zombies once brought 
with them: We fear they are already on the move 
once again. Some letterds from long-deceased 
correspondents were found. Never forget the 
terror. Also, don’t forget to sign up for the united 
counter zombie defence forsces at http://tinyurl.
com/zombifabo . 

Bran Stark (Game of Thrones -hahmo)

Eetu Pursiainen ((Tiettävästi) sinkkumies)

Kuin kaksi marjaa

Varoitus! Lehti lähestyy loppuaan. Voit rauhoittua 
katselemalla allaolevia kuvia samannäköisistä ihmisistä. 
Toivottavasti lehti oli nautinnollinen lukuelämys. Kan-
nattaa alkaa kärttää jo seuraavaa lehteä toimitukselta jos 

tämä oli mieleesi!

Aleksi Lahti (Ulkovastaava)

George Falconer (A Single man)
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