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Kvantin lyhyesti-palsta kertoo 
jotain poimintoja menneistä ja tu-
levista tapahtumista killassa. Pals-
ta ei ole missään nimessä kattava 
listaus killan tapahtumista, eikä 
sen tarkoituksena ei ole korvata 
mitään oikeita tiedotuskanavia.

28.9. Teekkarikultturi-illassa 
palkittiin ansioituneita kiltalaisia
Fyysikkokilta myönsi viidelletoista 
(15) killan nykyiselle tai entiselle 
jäsenelle fii-kunnianosoituksen 
ansiokkaasta toiminnasta killan 
tarkoitusperien hyväksi. Hyvä he.

16.10. Kiltahuoneen pienempi 
olohuone vihittiin Lumoksi
Accenturen suomin valtuuksin 
ennen “Ankea huone” uudelleenka-
lustettiin, -brändättiin ja -nimettiin 
Lumoksi korsolaisen monitoimi-
keskuksen ja lukion mukaan Kvan-
tin kulttuurituonnin seurauksena.

11.11. PT & FK: Urheilusitsit
Fyysikkokilta järjestää sitsit yh-
dessä Prosessiteekkarien kanssa. 
Sitsaamaan mahtuu 60 ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta, ilmoittautu-
minen kuitenkin viimeistään 9.11. 
mennessä.

12.11. Killan vaalikokous alkaa
Fyysikkokillan vaalikokous alkaa 
kello 16.15 salissa M1.

19.11. Killan vaalikokous päättyy, 
ja killan pikkujoulut alkavat
Fyysikkokillan vaalikokous palaa 
kokoustauolta kello 16.15 salis-
sa M1 ellei kokous päätä muuta 
paikkaa. Vaalikokouksen jälkeen 
on vuorossa killan pikkujoulut 
Rantasaunalla.

21.11.–23.11. Fysikerfest
Suomen fysiikanopiskelijoiden 
vuosittainen kokoontuminen, Fy-
sikerfest, järjestetään tänä vuonna 
Turussa.

4.12.–7.12. Puolipitkä Göteborgiin
Fyysikkokilta järjestää kahden 
vuoden tauon jälkeen ulkomaan 
ekskursion. Tällä kertaa kohteena 
on killan viimeksi neljännesvuo-
sisata sitten vierailema Göteborg 
Länsi-Ruotsissa.
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Sinusta

Hae jo tänään Kvantin toimittajaksi 
vuodelle 2015! Aloita säkenöivä 
toimitusura kirjoittamalla nimesi 
vaalilakanaan kiltahuoneen seinällä 
tai ilmianna itsesi raadille 
sähköpostitse, raati@fyysikkokilta.fi

Kvantti kaipaa tekijöitä. Tutkivaa 
journalistia, ammattitrollia, palstaviljelijää, 
kuvittajaa, taittajaa, sanaseppää, 
runoilijaa, ISOa, edunvalvojaa, luovaa 
hullua, retkeilijää, seikkailijaa, kokkailijaa, 
agitaattoria, yrittäjää, historijoitsijaa, 
sommelieria, chafööriä, tutkijaa, 
siisteysnatsia, tilastoijaa, kommentoijaa, 
oikolukiaa, mielenpahoittajaa, 
mielensäpahoittajaa, arkistoijaa, 
some-eksperttiä, diplomaattia, 
verkostoitujaa, verkkosivuhenkilöä, 
sivuhenkilöä ja tähteä. Kvantti kaipaa 

toimittajaa, Kvantti kaipaa sinua.

3 Tässä Kvantissa & Killassa
4 Puheenjohtaja
5 Päätoimittaja
6 Tyrkkytiski
8 JTU:  killat & konkretia
11 Holittomat
15 Kiltissiisteys
18 Quantum agriculture
20 Mielen sirpaleet
22 Kansainvälistyskatsaus
24 Kvantin lukijoilta
 Tekstaripalsta
 Kirjepalsta
 Tove Jansson
 Korso: vastine

Tässä K
vantissa Tä

ss
ä 

K
ill

as
sa

Viivi Halla-aho
Aapo Hanski

Petteri Heliste
Riina Jokiranta
Sami Jouttijärvi

Mariia Keitaanniemi
Joonas Kivi

Lari Koponen
Lauri Loiskekoski

Elsa Mannila
Janne Mäntylä

Mikael Parmala
Antti Rantala
Antti Rintala

Ville Romanov
Ville-Valtteri Tiittanen

Juho Timonen

Eetu Ahonen
Milja Asikainen
Ismo Heikkinen

Kristina Kunttu, YTHS
Heikki Pulkkinen
Eetu Pursiainen

Katri Selonen
Ainu Sulonen

Ari Viitala
Maria Viitanen

Akseli Mäkinen 
Insituutti

Durham Kiltinkurojat
Jotain muotoa

Kannon mestarit
Kvantti

Smökki tulee
International students

Φ-kunat

toimitus

kiitokset

Kvantti III/14
”Taidekasvatus II 
-Kvantti”
11/2014
Painos 150 kpl
Painotalo Casper

Tervetuloa 
lukemaan 

Kvanttia! Tällä 
kertaa olemme 

panostaneet kädenjäljen 
näkymiseen, oman ja 

muiden. Erityiskiitokset 
fuksiryhmille 

Kiljavalla tuotetusta 
luovasta kuvituksesta! 

Omaperäisia 
lukunautintoja!



4

Equality does not materialize in Aalto School of Sci-
ence. Everyone in our school and Guild should have 
the possibility to study and spend their time in an en-
vironment that feels safe and inclusive, regardless of 
race, ethnicity, sex, age, sexual orientation, language, 
knowledge of physics or any other feature. 
 
Recent events---which I'm not going to cover in 
detail, but I'll say they included gross objectification 
of women---have shown that some people or even 
the whole community is stuck with an archaic sense 
of gender roles. Fortunately, these events have not 
touched our Guild per se, but I think it's just a matter 
of time when this behaviour erupts in our community 
also.  
 
This notion applies also to other things. Everyone 
should have the right to take part in activities organ-
ized by the Guild or the school, irrespective of their 
knowledge of Finnish language. I have to admit that 
our Guild still has some improvement to be done in 
this aspect.  
 
Furthermore, we should strive to eliminate jokes 
based on features, especially ethnicity, race or sexual 
orientation. At least we should try to clearly empha-
size that these jokes are not an attack against any 
person or people. Again, I have to admit that I some-
times fall for this, too. 
 
One should not mock people, either, based on their 
knowledge of a particular subject, say, for example 
physics. It is true that our School provides a great 
deal of service-teaching for other schools in Aalto and 
that  many Guild members take part in this teaching 
as assistants. The assistants should bear in mind that 
they have a great responsibility in teaching, and if a 
student does not understang something or ask a silly 
question, the assistant is probably to blame. The as-
sistant himself/herself might have been in the same 
situation or that the student just isn't as fast learner 
as the assistant was. 
 
If you have experienced inequal treatment in the 
Guild or in our  School don't hesitate to contact yours 
truly (puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi) or the Board 
of the Guild (raati@fyysikkokilta.fi). Our School of 
Science has also an equality contact person responsi-
ble, Kirsi Peltonen (kirsi.peltonen@aalto.fi). 

Furthermore, you can contact AYY's harassment con-
tact persons Elias Laitinen (elias.laitinen@ayy.fi) or 
Laura Keski-Hakuni (laura.keski-hakuni@ayy.fi). 
 
Eetu Ahonen 
Chairman of the Board 

Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve olla 
hyvä. Hyvällä tarkoitetaan sekä kyvyllistä 
kompetenssia että moraalista oikeutta. 
Kyseessä on siis luontainen tarve tehdä 
hyvää ja vielä olla hyvä siinä. Tämä on kovin 
luonteva lähtötila.

Kompetenssin tavoittelu johtaa helposti 
erikoistumiseen. Koulussa monet meistäkin 
ovatkin oppineet olevansa hyviä esimerkik-
si matematiikassa. Hyvän matemaattisen 
kompetenssin tavoittelusta tulee helpolla 
tällöin lapselle ja nuorelle itseisarvo: on 
hauskaa olla hyvä jossain.  Kompetenssin 
kehittäminen on itseään ruokkiva kierre, 
omaan erikoisalaansa upottaa mielellään 
työtunteja ja tällöin kehittyy vielä parem-
maksi. Tämä on luonteva seuraus.

Vastaavasti kukaan ei halua olla huono. Se-
hän on hyvän vastakohta, ja huonoushan on 
tautologisesti huono asia. Edelleen, harva 
haluaa tehdä asioita, joissa on huono. Vält-
telemällä näitä voi vielä keskittyä tekemään 
asioita joissa on hyvä!

Kun on itselleen vuosia vakuuttanut ole-
vansa jossain toimessa huono, on siihen 
haastavaa tarttua. ”Teekkari laulaa mie-
luummin kuin hyvin” on mainio ohjenuora. 
Laulaminen on yhteisöllistä toimintaa, 
johon osallistuakseen ei tarvitse olla hyvä. 
Vastaava asenne saisi tarttua moneen muu-
hunkin toimintaan. 

Tätä lehteä toimittaessa olen patistanut 
lukuisia kiltalaisia piirtämään. Tätä seuraa 
tyypillisesti ensin voimakas vastareaktio: 
ei saa pakottaa ihmisiä piirtämään, en 
minä osaa, olen huono. Tällöin sekoitetaan 
kompetenssin puute fundamentaalimpaan 
huonouteen. Uskotaan että osaamisen 
puute tekee itsestä huonon ihmisen. Tämä 
johtaa voimakkaaseen fakkiutumiseen ja 
köyhdyttää ihmiselämää.

Vielä haitallisempi on kuitenkin saman 
harhan kääntöpuoli: kun uskoo olevansa 
hyvä ihminen, koska on hyvä jossain. Kun 
lakkaa moraalisen oikeuden tavoittelun 
saavuttaakseen suuremman kompetenssin. 
Kun luopuu ihmisyydestään.

Pysykää ihmisinä ja piirtäkää vähäsen!

Joonas Kivi
Päätoimittaja

Puheenjohtaja
Joonas 23-v

Päätoimittaja
Eetu 24-v
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Kvantin päätoimittaja asuu 

MIEHEN KANSSA 
huhujen mukaan useammankin

Kvantin päätoimittajana pääasiallinen huoleni on 
luonnollisesti puheenjohtajaehdokkaiden kyky 
tuottaa korkealaatuisi puheenjohtajan palstoja. 
Edelliset kaksi puheenjohtajaa ovat tuottaneet 
ihailtavan laadukkaita palstoja, ja minä soisin tä-
män linjan jatkuvan.

Minä kirjaimellisesti puhun koko toimituksen 
puolesta kun totean koko Kvantti-blokin äänes-
tävän ehdokasta, joka toimittaa Kvantille laa-
dukkaimman puheenjohtajaehdokkaan palstan. 
(Huolestuneille, luin lauseen ääneen.)

Aiheen saatte päättää itse, kirjoittakaa palstaa 
kuin olisitte puheenjohtaja ja kirjoittaisitte pu-
heenjohtajan palstaa. Ohjeellinen mitta kirjoi-
tukselle on 200-300 sanaa hyvällä yleiskielellä 
ja poikkeuksellisesti toivon vastausta sähköpos-
tiosoitteeseeni, etunimi.sukunimi@aalto.fi Toi-
mittakaa kirjoituksenne viimeistään 15.10. men-
nessä.

Puheenjohtajatyrkkyjen kirjoitelmat julkaistaan 
Kvantissa, joka ilmestyy marraskuun toisella vii-
kolla, hyvissä ajoin ennen itse vaalia.

T
A

U
S

TAA

Tyrkkypalsta
“Tässä sitä ollaan, löpisemässä puheenjohtajan 
palstalla. Tuleva vuosi tuo tullessaan varmasti 
paljon niin haasteita kuin mahtavia hetkiä. Pai-
no tässä onkin sanalla paljon — hyvinvointi ja 
jaksaminen ovat suoraan tulilinjalla itse kulla-
kin. Stressi tuntuu olevan se väsymätön rikka-
ruoho, jota ei saa katoamaan kovalla kitkemisel-
läkään.

Omalla kohdallani olen huomannut väkisinkin 
tavoittelevani todella paljon tekemistä — tylsis-
tyn ilman loputonta todo-listaa. Suurin huoleni 
olikin vapaa-ajan puuttuminen, kunnes tajusin, 
ettei opiskelijalla ole lomaa, ellei hän sitä itse 
itselleen järjestä. Tekemättömien asioiden mä-
rehtiminen niin kutsutulla vapaa-ajalla harvoin 
edistää tehtävien valmistumista.  Itselleni suu-
rin haaste on asioiden jättäminen kontrolloi-
dusti pois ajatuksista, mutta ongelman tiedos-
taminen auttaa ratkaisemaan sen. Tätä zen-tilaa 
tavoittelen jokapäiväisessä elämässäni.

Valheellisen zen-tilan olen osannut muodostaa 
jo vuosia — päällisin puolin kaikki vaikuttaa 
hyvältä, mutta pinnan alla kuohuu. Ilman sään-
nöllistä rentoutumista stressi saa ylivallan ja 
lopulta purkautuu kohtalokkain seurauksin, sa-
malla tapaa kuin flunssa, joka iskee heti pahim-
man stressipiikin väistyttyä. Olen ollut kuopan 
pohjalla monta kertaa, enkä varmasti olisi tässä 
ilman muilta pyytämääni apua.

Elämässä pääsee helpommalla, jos ei antau-
du stressin vietäväksi. Moni on varmasti usein 
kuullut ohjeen “älä stressaa niin paljon”, mut-
ta se on helpommin sanottu kuin tehty. Olen 
kuitenkin pikkuhiljaa opetellut kanavoimaan 
stressini tehokkaisiin työrupeamiin. Olen huo-
mannut, että kaikenlaista ehtii tehdä, kun vain 
ryhtyy toimeen. Tietenkään niin tehokasta 
työskentelyä ei jaksa loputtomiin, vaan urakan 
jälkeen koen ansainneeni rentoutumishetken. 
Mikäli stressi ottaa vallan, voi sitä purkaa myös 
muilla keinoilla, tärkeintä on vain löytää itsel-
le sopivat keinot. Toiselle sopii urheilu, toiselle 
löhöily.

Omien stressin kitkemiskeinojen ei tarvitse-
kaan löytyä heti — niiden löytyminen voi viedä 
aikaa tai ne voivat jopa vaihtua vuosien mit-
taan. Apua voi myös pyytää muualta. Itsestäni 
ainakin tuntuu usein helpommalta auttaa muita 
kuin itseäni — ohessa tsemppipupu kaikkia vä-
syneitä piristämään.”

Katri Selonen
Puheenjohtaja(tyrkky)

Hyvää iltaa, täällä Juho Timonen, Otaniemi.

Minua pyydettiin kirjoittamaan tämä kuvitteel-
linen puheenjohtajan palsta. Puheenjohtajan on 
tärkeää olla oikeudenmukainen, ja koenkin velvol-
lisuudekseni julkaista nämä arkaluontoiset kohu-
tiedot Kvantin toimituksesta:

Kvantti on usein käyttänyt 
FYYSIKKOKILLAN TILOJA 
toimitiloinaan

Useamman Kvantin 
toimittajan 
huhutaan olevan 
SEURUSTELU-
SUHTEESSA
Joidenkin jopa 

MIEHEN 
KANSSA

Talvi on useampaan 
otteeseen YLLÄTTÄNYT 
ainakin yhden autoilevan 
Kvantin toimittajan

Useita Kvantin toimittajia on nähty 
JUHLIMASSA RAILAKKAASTI

Kvantin päätoimittajan huhutaan harrastavan
jonkinlaista DIKTATUURIA, kuuleman 
mukaan hän muun muassa päättää, mitä 
koko Kvantin toimitus killan kokouksissa 

ÄÄNESTÄÄ 

Kvantti on 
KUVANNUT 
SALAA 
kiltahuoneen 
ihmisiä

Kvantti on muutenkin salaa

TARKKAILLUT 
kiltahuonelaisten toimintaa

Kvantti on UHKAILLUT
kiltalaisia näillä kuvilla ja tiedoilla

Kvantissa on 
julkaistu hyvin 
ASIATONTA
MATERIAALIA
mm. vitsejä

Kvantti on harrastanut 

PLAGIOINTIA
esimerkiksi lehden nimi 
on varastettu jonkin 
suureen määräsuuruista 
pakettia tarkoittavalta 
asialta

KVANTTI-LEAKS
Kvanttia on ainakin kerran 
toimittanut ihminen, joka 

EI OLE OLLUT 
VIRALLISESTI 
TOIMITTAJA
Kvantin toimittajana on 
ollut ihmisiä, jotka eivät 
ole tehneet lehteen mitään 
toimikautensa aikana

Kvanttia on 
YRITETTY 
NAAMIOIDA 
asiaksi joka ei 
näytä lehdeltä, 
esim. kalenteriksiOlen KVANTIN

TOIMITTAJA

Kvantti tiedusteli Fiirumin kautta 
puheenjohtajaehdokkailta kuvit-
teellisia puheenjohtajan palstoja. 
Molemmat 3.11. ilmoittautuneet 
ehdokkaat sellaiset toimittivatkin. 

Alkuperäisen Fiirumi-viestin löydät 
viereiseltä sivulta.

Kvantti toivottaa molemmille 
ehdokkaille onnea puheenjohtaja-
kisassa!

Tyrkkypalsta
TAUST

A
A

KUIN KAKSI MARJAA
kuva ei liity artikkeliin
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Jottei totuus unohtuisi
Kiltatason konkretiaa

Vuosi, puolitoista sitten tehtiin Perustie-
teiden korkeakoulussa hyvinvointiselvitys. 
Sen mukaan yli puolet opiskelijoistamme on 
opiskelu-uupuneita (“opiskelijan burnout”) 
tai psyykkisesti oireilevia (varsinaista psyyk-
kistä oireilua, masennus- tai ahdistustyyp-
pistä). Itse kukin on jo varmasti huomannut, 
että opinnot meillä ovat jokseenkin vaativia. 
Mutta opiskelijankin hyvinvointiin vaikuttaa 
muukin elämä, ja joku onkin saattanut jo kek-
siä, että aika monen fyysikon vapaa-aikaan 
on vaikuttamassa Fyysikkokilta-niminen yh-
distys. Juttusarjan aiemmissa osissa Kvantti 
on raportoinut hyvinvointiselvityksestä ja 
yliopiston toimenpiteistä sen tiimoilta, nyt 
on aika paneutua kiltoihin. Kannattaa myös 
lukea Syys-Kvantin 3/2011 ansiokas juttu 
Kvantin arkistoista. 

Hyvinvointiselvityksessä kysyttiin melko kat-
tavasti myös kiltatoiminnasta. Kyselyyn vas-
tanneista 173 TFM-opiskelijasta 58 % kuuluu 
kiltaan ja osallistuu sen toimintaan, 35 % 
kuuluvat kiltaan, mutta eivät juuri osallistu 
sen toimintaan, ja loput eivät kuulu kiltaan. 
Fyysikkokiltaan kuuluvista 162 vastannees-
ta 37 oli raadissa tai toimihenkilö. Vertai-
lun vuoksi killalla on tällä hetkellä noin 450 
jäsentä, ja raatilaisia ja toimihenkilöitä on 

yhteensä viitisenkymmentä. Kyselyyn vas-
tasi noin kolmasosa läsnäolevista perustut-
kinto-opiskelijoista, joten vastaajat eivät ole 
täysin edustava ote kiltalaisista tai TFM-opis-
kelijoista. Harvoin kuitenkaan on ollut saata-
villa näinkään perusteellista selvitystä kiltaan 
osallistumisesta tai osallistumattomuudesta.

Kyselyyn vastanneista fyysikkokiltalaisista 
kolmannes on raadissa, toimihenkilö tai osal-
listuu muuten aktiivisesti killan toimintaan, 
vajaa kolmannes osallistuu satunnaisesti ja 
miltei 40 % ei osallistu kiltatoimintaan. Kil-
lan sääntöjen mukaan killan tarkoitus on yh-
distää teknillisen fysiikan ja matematiikan 
opiskelijoita. Miten tämä onnistuu, jos vain 
pieni osa osallistuu edes joskus toimintaan? 
Puheenjohtajammekin vahvistama fakta kui-
tenkin on, että nykymuotoista kiltatoimin-
taa ei pystyttäisi tarjoamaan 450 ahkeralle 
osallistujalle. Kiltahuoneelta loppuvat happi 
ja kahvimaito alta aikayksikön jo nyt, vaikka 
kuukausittaisia kävijöitä tuskin lienee sataa 
enempää. Toisaalta kilta pystyy toteutta-
maan tarkoitustaan muutenkin kuin siten, 
että kaikki jäsenet sitsaavat kerran kuussa: 
toiminnan ei tarvitse eikä ehkä pidäkään olla 
kaikille samanlaista.

Käytännön kiltatoiminnan suunnittelun kan-
nalta ehkäpä antoisin ja toisaalta haastavin 
kysymys oli kaikille vastanneille esitetty 
“Millaiseen kiltatoimintaan olisit jatkossa 
valmis osallistumaan?” Kysymyksessä sai va-
lita useamman vaihtoehdon. 20 prosentissa 

oli valittu  excursiot, 19:ssä vapaamuotoiset 
rentoutumis- ja hengailutapahtumat, 15:ssa 
kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, 14:ssa am-
matillisesti kehittävät tapahtumat, 12:ssa 
bileet, samoin 12:ssa opiskelun tai opintojen 
tukeminen. Hajaääniä saivat edunvalvonta, 
“en ole kiinnostunut osallistumaan jatkossa” 
ja “yleiset kiltatoiminnot”. Tapahtumakalen-
teriin verrattaessa varsinkin ammatilliset 
tapahtumat, jotka eivät ole excuja (mitä muu-
ta ne sitten ikinä ovatkaan), loistavat poissa-
olollaan. 

Pureskeltavaa löytyy myös erinäisistä kilta-
toiminnasta esitetyistä väitteistä. Fyysikoilla 
yleisesti ottaen vaikutti olevan varsin posi-
tiivinen kuva kiltatoiminnasta: vain viisi pro-
senttia oli sitä mieltä, että killassa ei panos-
teta opiskelijoiden hyvinvointiin. Toisaalta 
kuitenkin jo 26 % eli 45 tfm-vastaajaa oli sitä 
mieltä, että kiltatoiminnassa tulee nopeas-
ti olo, ettei kuulu joukkoon. Kuinka monelle 
opiskelijalle saa tulla tällainen olo? Kovin-
kaan yllättävää ei ole, että kilta-aktiivisuus 
korreloi vahvasti positiivisen kiltakäsityksen 
kanssa: ainakin toimijoista itsestään toimijoi-
den sietäisi olla helposti lähestyttäviä! Mah-
dollisen syy-seuraussuhteen suuntaa ei selvi-
tyksestä kuitenkaan löydy. 

Selvityksen varsinaisessa hyvinvointiosassa 
kilta-aktiivisuus korreloi opiskelu-uupumuk-
sen (“burnout”) kanssa, ja psyykkisesti oirei-
levat opiskelijat (“masennus”) taas osallistui-
vat ei-oireilevia harvemmin kiltatoimintaan. 
Milteinpä paradoksaalisesti, mitä suurem-
massa opiskelu-uupumusriskissä opiskelijat 
olivat, sitä enemmän he kokivat killassa pa-
nostettavan hyvinvointiin tai saavansa killas-
ta tukea opiskelun paineisiin. Psyykkisesti 
oireilevat taas kokivat kiltatoiminnan aiheut-
tavan suorituspaineita opintoihin. Muissakin 
kysymyksissä positiivinen suhtautuminen 
kiltaan vaikuttaisi korreloivan opiskelu-uu-
pumuksen ja negatiivinen psyykkisen kuor-
mittuneisuuden kanssa. 

Selvityksen muissakin osissa psyykkisesti 
kuormittuneet ja opiskelu-uupuneet erottu-
vat kahtena miltei pistevieraana ryhmänä, 
joiden vastaukset olivat useasti miltei vastak-
kaisissa päissä skaalaa. Vaikka stereotypiat 
opinnoilla ja vapaaehtoistehtävillä kynttilää 
kahdesta päästä polttavastaa “sankarista” ja 
toisaalta omaan kotiinsa sulkeutuneesta epä-
sosiaalisesta, ahdistuneesta opiskelijasta ei-
vät ehkä ole täysin vieraita, tulokset ovat silti 
hivenen yllättäviä. Reagoinnista tämä tekee 
entistä vaikeampaa, mutta killalla on ainakin 
periaatteessa vaikutuskanavia aktiiveihinsa, 
eli potentiaalisesti opiskelu-uupuneisiinsa. 
Epäaktiivisten tavoittaminen taas on ehkäpä 
kertaluokkaa vaikeampaa. Onko silti syytä 
hyväksyä, että vähintään kolmasosaa vuosi-
kurssista ei fuksivuotensa jälkeen tulla killan 
parissa näkemään?

Pahoinvoinnin laatu korreloi killoittain. Pro-
dekolla korostuu opiskelu-uupumus, Tieto-
killassa psyykkinen kuormitus. Päälinjat ovat 
kuitenkin samansuuntaisia kuin Fyysikko-
killassa ja informaatioverkostojen Athenella. 
Kvantti haastatteli korkeakoulun puheen-
johtajia toimenpiteistä. Tietokillan Sampsa 
Laapotin mukaan geneerisissä dokaussau-
noissa on nykyään tekemistäkin, vaikka ra-
dio-ohjattavia autoja. Fukseille on yritetty 
luoda opintoihin kannustavaa ilmapiiriä.

Prodekolla oli alkuvuodesta koulutusohjel-
mansa killan yhteinen keskustelutilaisuus. 
Etenkin fuksien täydet mallilukujärjestykset 
huolettavat. Infolla taas ammatti-identiteetin 
löytäminen voi olla vaikeaa, ja opintopsyko-
logi tulee puhumaan tästä. Athenen tapahtu-
matarjonta sinänsä todettiin hyväksi.

Kaikissa killoissa hyvinvointiselvitystä on 
kuulemma puitu edes vähän raadin kesken. 
Sille kuuluisalla rivijäsenelle tulokset ovat 
kuitenkin saattaneet jäädä etäisiksi, eikä äk-
kiseltään ainakaan Fyysikkokillan tapahtu-
matarjonta vaikuta reagoineen ainakaan vie-
lä hyvinvointiselvitykseen.

Yleistä
Killan tärkein kehityskohde tulevana 
vuonna on hyvinvointiselvityksen 
tuloksiin reagointi. Tulosten 
perusteella korkeakoulun ja 
hakukohteen hallinnossa on jo 
aloitettu kehitystoimet. Näissä killalla 
on tärkeä edunvalvontatehtävä. 
Myös killan toimintaa tulee 
kehittää hyvinvointiselvitysten 
tulosten perusteella. Erityisen 
tärkeitä kehityskohteita on kaksi: 
raadin, toimihenkilöiden ja muiden 
kiltatoimijoiden jaksamisesta 
huolehtiminen ja terveeseen 
opiskelukulttuuriin kannustaminen.

-Fyysikkokillan toimintasuunnitelma 
vuodelle 2014

yleiset kiltatoiminnot
10%/6%

edunvalvonta
1%/2%

opiskelun 
tukeminen
6%/12%

bileet
29%/12%

ammatillisesti
kehittävät
4%/14% kulttuuri 

ja liikunta
9%/15%

rentoutuminen 
ja hengailu
22%/19%

excursiot
19%/20%

Kuvaaja toivottujen ja 
järjestettyjen tapahtumien 
suhteesta. Esimerkkinä 6% 
kiltalaisista oli hyvinvointi-
selvityksessä toivonut killan 
järjestävän ”yleisiä kiltatoi-
mintoja”, mutta killan järjes-
tämistä tapahtumista joka 
kymmenes oli tätä luokkaa. 
Tästä kuvaajasta havaitsem-
me tapahtumien ylisuhdan 
ja hyvinvointiselvityksen 
mielipuolisen tapahtuma-
jaottelun. Hyvinvointiselvitys 
ja 2012 toimintakertomus.
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Kvantti otti härkää sarvista ja suoritti 
testauksen eräiden reseptien osalta. 
Nämä ovat nähtävissä seuraavalla sivulta 
tai drinkkivihosta. Juomat jaettiin aluksi 
kategorioihin sen perusteella, minkä 
sitsijuoman ne voisivat korvata. Tämän 
jälkeen drinkit testattiin lahjomattoman 
fuksiryhmän ja vielä lahjattomampien 
toimittajien avulla.

Toimitus huomauttaa lukijoille, että testit 
tehtiin hyvin epätieteellisesti. Koehenkilöt 
tiesivät koko ajan juomansa ainesosan 
tarkkuudella, lasit olivat muovimukeja eikä 
niitä pesty juomien välissä.

Eräänä marraskuisena iltana joukko 
entisiä, nykyisiä ja tulevia päätoimittajia 
kerääntyi keltsuun viettämään perinteistä 

päätoimittajien illallista. Illan aikana 
puheeksi nousi nykyisten sitsijuomien 

taso. Usein sitseillä saa juuri sopivan 
laatuista alkoholia, sellaista jolla pääsee 

humalaan. Alkoholittomien juomien kohdalla 
valitettavasti mennään siitä, missä aidan 

kohdalla ei tarvitse juurikaan jalkojaan nostaa. 
“Tässä on tätä Rainbow’n hienointa vuosikertaa.” 

“Eikö kossua muka voi korvata sitruunamehulla? 
Yhtä pahoja molemmat.” Päätimme ottaa maljat omiin 

käsiimme ja etsiä juomat, jotka olisivat oikeasti juhlallisia 
ja sopisivat myös sitseillä juotaviksi.

Päätimme ottaa selvää 
minkälaisia alkoholittomia 

drinkkejä maailmasta 
löytyykään. Paljastui, että vuonna 

2002 YTHS on tehnyt Holittomat-
drinkkivihkosen tarkoituksenaan 

alkoholittomien juomien statuksen 
korottaminen. Tämä vihko päivitettäneen joko 

tänä tai ensi vuonna.

Vihkoa on saatavilla tämän lehden liitteenä 
(tai kiltikseltä). Vihkosta paistaa melko 
voimakkaasti läpi se, että reseptit on 
otettu vähän mistä sattuu. Toiset 
mainostavat Valion tuotteita, toiset taas 

ovat elämänkerronnallisia pohdintoja 
siitä kuinka valmistaisin drinkin 

satunnaisista omistamistani 
tuotteista.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
     
 
  
           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKOHOLITTOMIA JUOMAOHJEITA  

                 

           

 

  

            

           

 

   
 

 

 

 

 

Juon tosin, 
mutta juon vain 
maistellen, 
en ahmi, niinkuin eräät, juopuen, 
en kättä kurkoittele 
himokkaasti  
päin viinimaljaa, 
vaikka otan sen. 
 
     - Omar Khaijam: 
       Viisaan viini 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö        2000 TTER

"Hulluille 

hillo
a!"

"TTER tukee opiskelijahankkeita, 
jotka tavoittelevat tähtiä, saavat muut 
innostumaan mukaan, kuuluvat ja näkyvät!"

TTE-rahastolta voi hakea avustusta 
huikeiden juttujen toteuttamiseen kahdella tavalla:

JATKUVA HAKU on auki lukukausien aikana ja se on tarkoitettu 
1000 €:n suuruisille ja sitä pienemmille avustuksille.

HAKUKIERROKSILTA voi hakea myös suurempia summia isompiin projekteihin.

Seuraavien kierrosten DL:t:
su 25.1.2015
su 22.3.2015

TTER.AYY.FI
FACEBOOK.COM/TTERAHASTO

Käy tsekkaamassa lisätietoja meistä 
sivuillamme sekä tykkäämässä facebookissa

Kvantti testaa:

holittomat
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Yhteenvetona drinkki-illasta todetta-
koon, että illan tulokset ovat hieman 
paremmin vertailukelpoisia kuin 
alkoholinmaisteluiltamien. Tuloksissa 
ei näy valumaa mitä pidemmälle iltaan 
mennään. Pieniä viitteitä tästä ilmiöstä 
kuitenkin havaittiin, sillä loppua kohden 
drinkkien arvostelu muuttui huomat-
tavasti myötämielisemmäksi. Tämän 
nojalla Kvantti aikookin testata tupla-
sokkotestinä efektin olemassaoloa.

Alkoholittomat drinkit ovat huomat-
tavasti hankalampi kokonaisuus kuin 
alkoholilliset drinkit, koska tavoitteena 
ei ole saada alkoholia juomakelpoiseen 
muotoon vaan saada juomakelpoisis-
ta juomista vielä juomakelpoisempia. 
Tämä näkyykin lopputuloksessa, jonka 
nojalla Kvantti ei voi suositella kuin 
yhtä maistettua drinkkiä varauksetta, 
muutamaa varauksella ja useampaa 
ei lainkaan. Ilta jäi pieneksi pettymyk-
seksi nautittujen juomien osalta, mutta 
Kvantti tekee parhaansa löytääkseen 
ne juomat, jotka tarjoaisivat positiivi-
sia kokemuksia myös alkoholittomien 
juomien ystäville.

Testi aloitettiin Ananasjuomalla, 
jonka oletettiin korvaavan valko-
viinin. Tämä kuitenkin osoittautui 
erehdykseksi, sillä juomasta ei 
juuri kirvonnut mieltä ylentäviä 
mielipiteitä. Juomaa kuvattiin tyl-
säksi ja kuin soratieksi Coloradon 
kulmilla, kukin päätelköön tästä 
mitä haluaa.

Holiton Petteri valittiin testat-
tavaksi lähinnä nimensä vuoksi. 
Toimitus suositteleekin lisäämään 
tähän alkoholia. Näin saa muodos-
tettua Holtittoman Pedderin. Tämä 
drinkki vaikutti toimituksesta 
petolliselta, sillä vaikka drinkis-
sä selvästi kuplia olikin eivät ne 
juurikaan maistuneet suussa. 
Lisäksi eräs toimittajista sai tästä 
drinkistä metallisen maun suuhun-
sa, mutta muu toimitus epäili tätä 
lähinnä aivoinfarktiksi. Drinkki 
oli kuitenkin varsin kohtuullinen 
esitys verrattuna edelliseen. Tätä 
juomaa jopa arvosteltiin sanoilla, 
joita voisi ehkä jopa tulkita positii-
visesti: “Tämä on samanhenkistä 
kuin valkoviini sitseillä.”

Hammoc oli nimensä mukaisesti riippu-
mattomaisen pehmeä. Siinä alkoholittoman 
punaviinin melko erottuvaa makua pyritään 
peittämään limen vähemmän räikeällä maul-
la. Lime ja punaviini keskustelivat hyvin; lime 
huusi punaviinin päälle. Kuitenkin mahdolli-
sena parannuksena olisi limen määrän roima 
vähentäminen tai punaviinin asteittainen 
lisääminen.

Autoilijan juoma ja Lentäjän ryyppy ovat omi-
naisuuksiltaan samanhenkisiä. Nämä drinkit ovat 
pikemminkin kokemuksia kuin juomia. Autoilijan 
juomaan muodostui vaahtoa, joka ilmeisesti maistui 
melko hyvältä. Koko drinkinkin maku oli yllättä-
vän hyvä. Kokonaisuus oli karvas, hapan ja makea. 
Lentäjän ryyppy puolestaan osui sektoriin “ruokaisat 
drinkit”. Drinkki maistui kylmältä tomaattikeitolta 
ja hyvänä yhteenvetona satunnainen kommentti 
“Lämpimänä ja terästettynä tätä voisi tosiaan särpiä 
kaksitasolentokoneessaan ennen nousua taivaalle, 
lämmittäisi hyvin ja ravitsisi vähän.”

Pohjan akan pitojuo-
ma oli toimituksen lähes 
yksimielisen päätöksen 
mukaan illan onnistunein 
drinkki. Drinkki voisi kor-
vata punaviinin mukavasti, 
tosin puolukkamehun voisi 
korvata happamammalla. 
Käytetty Riitan Herkun 
puolukkamehu oli kovin 
makeaa tähän käyttöön.

Kanan unelma -drinkissä on 
munaa, tai tarkemmin yksi kanan-
muna. Muuten se vaikutti karkilta 
eikä ollut sitä juurikaan juomakel-
poisempaa. Toimii varmasti hyvin 
jälkiruokana, mutta ei sen kyyti-
poikana. Tämä ja ruisleipä kui-
tenkin osoittautuivat toimituksen 
mielestä hyväksi yhdistelmäksi. 

After Dinner oli hämmentävämmästä päästä 
drinkkejä. Kerma ja sitruuna muodostivat kum-
mallisen vaahdon, joka haisi pahemmalta kuin 
miltä maistui. Juoma parani loppua kohden, 
kun herkät makuhermot toipuivat alkujärkytyk-
sestä. Erään mielipiteen mukaan tämä oli jopa 
paras juoma jota testattiin.

Tässä vaiheessa juomatarvikkeet alkoivat 
loppua, joten reseptejä jouduttiin soveltamaan 
hieman. Vuoroon saapui teebooli, joka muis-
tutti eräiden mielipiteiden mukaan maultaan 
TV-mixin ohuita pantterikarkin näköisiä 
karkkeja. Teeboolille ei kuitenkaan keksitty 
varsinaista käyttötarkoitusta. Koettiin että se 
ei ollut tarpeeksi hieno alkumaljaksi, eikä sitä 
muuhunkaan oikein voi käyttää. kokeilemisen 
arvoinen.

Vihreä jäämeri -drinkissä vihreys 
korostuu jäämeren ylitse. Aines-
osat ovat valitettavan helposti 
tunnistettavissa. Kermajäätelöä 
lisäämällä maku pyöristyy mutta ei 
juuri parane.

Illan viimeisenä drinkkinä oli 
Ykkösvaihde, jonka ainesosia 
katsomalla tarkimmat lukijat 
saattavatkin tunnistaa, mikä tär-
keähkö ainesosa drinkistä uupuu. 
Tämä puute tekee koko juomasta 
järjettömän, ellei satu erityiseti 
nauttimaan Tonic-vedestä.

Alkoholiton punaviinibooli 

n. 1,5 l  
75 cl alkoholitonta punaviiniä 

½ l  hedelmäpaloja (omenia, 

melonia, päärynää) 
1 appelsiini viipaleina 

1 sitruuna       ” 
1 pl sitruunajuomaa tai soodavettä 

sokeria maun mukaan 

jäitä  
 

Alkoholiton valkoviinibooli 

n. 8 dl  
75 cl alkoholitonta valkoviiniä 

1 paketti pakastemansikoita 

sitruunaviipaleita 
jäitä   

 
Karpaasien malja 

8 annosta  
½ l  Valio Karpaloinen mehua 

½ l  Valio Greippitäysmehua 

2 rkl hunajaa ½ l   Ginger alea 
 

Sekoita kylmät mehut., lisää hunaja, 

sekä juuri ennen tarjoilua Ginger ale. 

 
      

Paratiisibooli  
2,3 l  

1 l Valio 5 Hedelmämehua  

½ l  sitruunajuomaa 
½ l vichyä pikku pullo tonicia 
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Elokuun kimara 
 

8 dl Marlin mustaherukka-

puolukkajuomaa 
1 dl Marlin ananastäysmehua 

1 dl Spriteä tms. 
 

Kokoa juoma pitkään lasiin tai booli-

maljaan. Lisää joukkoon punaisia 

marjoja (mustaherukoita, puolukoita) 

ja jäitä. Juoma tarjoillaan viilen-

nettynä.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DRINKIT  
Juomasekoitusten valmistustavat: 

 
 sekoittaminen 
 ravistaminen 
 rakentaminen 

   
Sekoittamalla valmistetaan kaikki 

kirkkaat juomasekoitukset, jotka 

sisältävät samenemattomia, 

helposti toisiinsa liukenevia 

aineksia. Sekoita pitkävartisella 

lusikalla voimakkaasti edes-

takaisin kymmenkunta kertaa. 

Siivilöi jäät nopeasti, etteivät ne 

ehdi sulaa vedeksi ja pilata 

juomaa.  
Ravistamalla valmistetaan juomat, 

jotka sisältävät esim. hedelmäme-

huja, kananmunaa, kermaa, 

sokeria tms. vaikeasti liukenevia 

aineksia. Täytä ravistin vain puo-

leen väliin, kymmenkunta 

ravistusta riittää. 
 

Rakentamalla valmistetaan juoma, 

joka kaadetaan suoraan siihen 

lasiin, josta se nautitaan. Huolehdi 

siitä, että ainekset ovat kylmiin 

juomiin todella kylmiä, jotta maku 

säilyy. Voit pitää laseja hetken 

jääkaapissa ennen juoman 

tarjoamista.  
Juomasekoituksissa esiintyvä 

grenadiini on karamellin 

makuinen, punainen granaatti-

omenasiirappi.  
 

 
 

Drinkit tarjotaan korkeista laseista ja 

sekoitetut juomat nautitaan 

välittömästi valmistuksen jälkeen ja 

useimmiten kylminä.  
 

 
Skoolata voit alkoholittomallakin! 

 
 

 
Ananasjuoma 

(4 annosta)  
1 tölkki ananasmehua (½ l) 

1 pl tonicia  
Laita jääpalat ja ananasmehu 

laseihin, täytä lasit tonicilla. 

Voit tarjota juoman myös koverre-

tusta ananaksen puolikkaasta. 

 
 

Fruit punch  
hedelmälohkoja (tölkistä) 

appelsiinimehua 
grenadiinia   

Rakenna drinkki kuohuviinilasiin, 

jossa pilli ja pieni haarukka. 

 
 

Funny Girl  
Laita murskattua jäätä korkeaan 

lasiin. Lisää sitruuna- ja mansikka-

mehua yhtä paljon (yht. 5 cl).       

Täytä lasi alkoholittomalla kuohu-

viinillä. Sekoita ja koristele sitruuna-

viipaleella, mansikoilla ja cocktail-

marjoilla.   

 

 
 

      1 

 
 

 

VINKKI Boolimaljaksi sopivat isot 

lasimaljat ja purkit. Boolimalja 

syntyy tarvittaessa myös 

isosta muovikulhosta tai 

kattilasta, joka päällystetään 

foliolla ja koristellaan 
vaikkapa kukkaseppeleellä. 

 
 

 

 

Hammoc 
3 osaa alkoholitonta punaviiniä 
1 osa lime-mehua 1 osa vettä jäitä 

koristeeksi vihreä kurkun viipale 
Hen´s Dream 

10 cl appelsiinimehua 3  cl grenadiinia 1 muna 
Ravistetaan ja kaadetaan lasiin. 

2 

2 cl sitruunamehua 1 rkl tomusokeria 4 cl appelsiinimehua 4 cl alkoholitonta kuohuviiniä Sekoita sitruunamehu ja tomu- 
sokeri voimakkaasti. Lisää 
appelsiinimehu ja pari jääpalaa. 
Täytä lasi alkoholittomalla 
kuohuviinillä. Koristeeksi cocktailkirsikka 

Ykkösvaihde 
4  cl lime-mehua 15 cl tonicia jäitä 

Appelsiinibooli 
2 dl makeaa appelsiinimehua 
½ l  ananas- tai greippimehua 
1 sitruunan mehu 3 pl soodavettä 2 appelsiinia pakastemansikoita tai -vadelmia, jäitä 

Hedelmäbooli 
1 tölkki ananasta (n. 850 g) 
1 tölkki hedelmäcocktail- 
            sekoitusta (n. 450 g) 
1 sitruunan mehu 2 pl White Cap siideriä 1 sitruuna viipaleina jäitä 

Greippibooli 
4 pl Pommacia 1 pl kivennäisvettä 6 greipin mehu 5 mandariinia viinirypäleitä jäitä 

Sitruunapommi 
4 sitruunaa 2 appelsiinia 1 l Spriteä 1 l Vichyä 

Purista hedelmistä mehut booli-
maljaan, lisää juoma ja jäitä.  

Sole Mio 
3 dl greippimehua 1 tölkki ananaspaloja (2-3 dl) 

3 dl omenamehua3 pl soodavettä tai sitrujuomaa
jäitä 

Teebooli 
½ l vahvaa kylmää teetä 
½ l appelsiinimehua ½ l ananasmehua ½  sitruunan mehu 1 dl sokeria 1 pl Ginger alea appelsiiniviipaleita, jäitä 

Eksoottinen teebooli 2 dl   Marlin Ice Tea Lemonia 
½ dl  Marlin hedelmämehutiivistettä
7½ dl Spriteä/kivennäisvettä  Koristele sitruunan viipaleilla, jäisillä 

mansikoilla tai vadelmilla + sitruuna-
melissalla. Tarjoa kylmänä! 

Appelsiinijuoma 
2 dl appelsiinituoremehua 
1 dl kylmää maitoa Sekoita maito ja mehu. Nauti heti. 
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Tervetuliaismalja 

2 dl  mustaherukkanektariinia 2 dl  punaherukkamehua 
2 pulloa  kivennäisvettä
punaherukan terttuja 

Jäädytä mustaherukkanektari jääpala-astiassa. Sekoita 
punaherukkamehu ja kivennäisvesi. Annostele mehu laseihin. Pane jokaiseen lasiin nektarinpala.  Koristele punaherukan tertuilla ja tarjoa heti.

Vihreä jäämeri 

2 pl alkoholitonta valkoviiniä 1 dl lime-mehua 
Koriste: vihreitä cocktailkirsikoita

Marjabooli 
½ kg tuoreita tai pakastemarjoja 4 dl  sekamehua 
2 pl sitruunajuomaa 
3 pl  kivennäisvettä 
jäitä 

Puuttuva rengas 
4 dl ananastuoremehua 
4 dl greippituoremehua 
5 dl sitruunajuomaa 
greippiviipaleita 
ananasrenkaita 
vihreitä cocktailkirsikoita, jäitä 
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Tervetulojuoma 

pari kourallista nokkosenlehtiä muutama piparmintun tai sitruuna- melissan lehti 
1rkl hunajaa 
1 sitruuna 
poreilevaa virvoitusjuomaa, esim. Spriteä. 

Huuhdo nokkoset ja yrtit puhtaiksi ja hienonna tehosekoittimessa noin ½ litrassa kylmää vettä. Siivilöi ne. Lisää reilu rkl hunajaa,  sekä sitruunan mehu. Jäähdytä. Kaada laseihin ja täytä  virvoitusjuomalla. Korista kurkkuyrtin kukilla, jos niitä on käsillä. 

Raikas booli 
1 l appelsiinimehua  
1 l omenamehua 
1l sitruunajuomaa tai alkoholitonta siideriä.      
Koristeeksi sitruuna ja 
kurkkuviipaleita.       

Autoilijan juoma 
Vastapuristettua greippimehua + muutama tippa aitoa japanilaista soijaa tai Worchestershire-kastiketta + ripaus vastajauhettua mustapippuria + jääkuutioita. 

Vauhdikas alkoholiton juoma. 

Lentäjän ryyppy 
6 cl tomaattimehua 
muutama tippa sitruunamehua pari tippaa Worchestershire-kastiketta 
¼ tl valkopippuria 
oliivi, jäitä 

Kylmä appelsiinitee 
2½ dl kylmää teetä 
2½ dl Valio Bahama täysmehua 2 rkl   hunajaa tai sokeria 
5 dl    Valio Bahama täysmehua appelsiiniviipaleita 

Mittaa tee ja täysmehu kulhoon. Lisää hunaja tai sokeri. Sekoita kunnes sokeri sulaa. Säilytä seosta useita tunteja pakastimessa; sekoittele välillä, niin että saat  ”sohjoa”.
Mittaa noin 1 dl sohjoa lasiin ja lisää    1 dl Bahamaa. Korista lasit hedelmä- viipaleilla. 
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VINKKI 
Tervetulopikareiksi voit kai-
vertaa avomaan kurkun: kat- 
kaise kurkkupikariin tasainen 
pohja, kaiverra kurkun sisus-
taa niin, että jää tukeva pohja, 
ettei lasi vuoda. Skoolauksen 
jälkeen vieraat voivat syödä 
lasin, eikä sinulle tule tiskiä.

Kesän paras janojuoma     
 appelsiinitäysmehua jäitä  

kivennäisvettä  
Kaada lasiin 1/3 appelsiinimehua. Lisää jääkuutio ja täytä lasi kiven- näisvedellä. Vie janon.  

 
 
 
Holiton Petteri  
6 cl kuivaa alkoholitonta valkoviiniä (esim. Favin Zero)  1 cl sekamehutiivistettä 1 cl PURISTETTUA sitruuna-mehua (ei valmista)  soodaa 

 
Ravista valkoviini ja mehut jäiden kera shakerilla, siivilöi grogilasiin. Täytä lasi soodalla. Koristeeksi ananaskirsikka ja pillit.  

 
 
 

 Pohjan akan pitojuoma  
1 osa Schweppes Russchiania 2 osaa laimennettua, melko vahvaa puolukkamehua  

Tosi kauniin värinen ja raikas juoma niille, jotka eivät tykkää "makeista litkuista"!  
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Talvinen mansikkajuoma      
Laita mukin pohjalle 3-4 puoliksi sulanutta pakastemansikkaa sekä pari isoa teelusikallista sokeria. Täytä muki kiehuvan kuumalla vedellä. 

Riko osa mansikoista mukin seinää vasten, sekoita ja nauti.  
 
 
 
 
 
Kunnollinen Mustikkavichy  
Kaada kauniiseen, korkeaan lasiin vahvaa, makeaa, mustaherukka-mehutiivistettä.  Täytä lasi kylmällä vichyllä.  Koristele halutessasi mustaherukanlehdellä ja nauti.  

Juoma kelpaa janojuomaksi tai hienostuneeksi seurustelujuomaksi koska tahansa ja peittoaa hento-aromiset, maustetut vichylitkut 5-0.  
 
Terveysdrinkki 1 lasi 
 
appelsiinimehua 1 raaka keltuainen ½ -1 rkl sitruunamehua ½ -1 rkl pölysokeria  

Vatkaa kaikki aineet kuohkeaksi hyvin jäähdytettynä. Tarjoile heti.  
 
 

Omena-lakkajuoma   
1/2 l omenamehua 2 dl pakastelakkoja Spriteä tai muuta poreilevaa virvoitusjuomaa sitruunamelissan lehtiä jäitä 

 
Laita boolimalja puolilleen omena-mehua ja lisää pakastelakat. Täytä kulho virvoitusjuomalla ja korista sitruunamelissan lehdillä.   

 
 
Vihreä lähde    
1 pl alkoholitonta valkoviiniä 1 l   päärynäsiideriä       minttuöljyä maun mukaan  1 appelsiini ½   tuoretta kurkkua       jäitä  

Leikkaa kurkku ja appelsiini viipaleiksi. Kaada juomat boolimaljaan ja mausta minttu-öljyllä. Lisää appelsiini- ja kurkku-viipaleet, sekä jäät.   
 
 
Porkkana-kurkkujuoma  
4 dl porkkanamehua 4 dl  kurkkumehua 3 rkl sitruunamehua     

Purista kasviksista mehut lingolla ja sekoita keskenään. Lisää jäitä.  
 
 

Virkistysjuoma  
4 dl mansikkatuoremehua 4 dl omenatuoremehua 4 dl vettä 

4 rkl sitruunamehua  
Sekoita aineet tarjoiluastiaan, lisää jäitä ja tarjoa heti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vadelmabooli  
4 dl  vadelmia 1 dl  valkoisia viinimarjoja 5 dl  omenatuoremehua 5 dl  mansikkatuoremehua 1 dl  poreilevaa sitruunajuomaa  

Sekoita aineet keskenään.  Lisää jääpaloja ja koristele sitruunamelissan lehdillä.  
 
Kurssijuhlabooli  
4  appelsiinia ohuina viipaleina 2 pl alkoholitonta kuohuviiniä 2 pl Pommacia 1 rkl grenadiinia, jäitä  
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VINKKI 
Pakasta jääpalojen sijasta mehukuutioita. Näin juomasi  ei  pääse vetistymään ja laimenemaan. 

 

BOOLIT  
 

Boolit sopivat tervetuliaisjuomiksi, 

onnittelumaljoiksi ja seurustelu-

juomiksi.  
Boolien luonteeseen kuuluu poreilu 

ja siksi niihin usein miten käytetään 

joko kuohuviiniä tai hiilihappoisia 

virvoitusjuomia, jotka lisätään booliin 

juuri ennen tarjoilua. Erilaiset hedel-

mät ovat tavallisia boolien koristeita 

ja makua lisääviä aineita. Käytä 

mielikuvitustasi boolin koristelussa. 

Esim. karambolasta saa kauniita 

koristeita. 
Booli tarjoillaan aina viileänä. 

 
Booli on helppo valmistaa seuraavan 

yleisohjeen mukaan: 

1. Jos käytät marjoja tai hedelmiä, 

anna niiden vetäytyä viileässä 

booliin tulevan juoman kanssa 

muutaman tunnin ajan. 

2. Lisää viilennetty viini ja mehu. 

3. Kaada juuri ennen tarjoilua 

joukkoon hiilidioksidipitoiset 

aineosat, virvoitusjuomat tai  

kuohuviini. 
4. Lisää lopuksi jäät ja  

jäiden päälle koristeet, 

viipaloidut hedelmät tai 

marjat.   
 

Herukkabooli  

 
11/2 dl vahvaa viinimarjamehua 

1 l helmeilevää virvoitusjuomaa 

viinimarjoja 

jäitä  8

Kurkkubooli  

2,6 l (= n. 26 lasillista) 

 
1 l omenamehua 

1 l greippimehua 

2 pl kivennäisvettä 

kurkkuviipaleita, jäitä 

 
 

Mustaherukkabooli 

 
1 pl mustaherukkamehua 

2 dl mustaherukkamehutiivistettä 

2 sitruunaa ohuina viipaleina 

2 sitruunan mehu 

1 iso pullo Spriteä 

pestyjä herukanlehtiä ja marja- 

terttuja  
 

 
 

Juhlava kesäbooli  
 

 
1 pl alkoholitonta kuohuviiniä 

1-2 dl mansikkamehua 

tuoreita mansikoita, ananaspaloja 

jäitä   
 

 
Saunabooli 

 
päärynäsiideriä 

Spriteä 
jäitä  

Kaada yhtä paljon siideriä ja Spriteä 

ja lisää jäitä. 

 

After dinner 

 
2 cl puristettua sitruunamehua 

2 cl ananasmehua 

2 cl kermaa 

2 tippaa vanilja-esanssia 

 
Sheikkaa voimakkaasti ja siivilöi 

cocktail-lasiin. 

 
 

 
VINKKI 

Juhlista drinkkilasisi sokeri-

reunuksella:  Pyyhkäise lasin 

reuna sitruunalohkolla, laita 

sokeria lautaselle ja paina lasin 

suu sokeriin. 

 
 

 
Kesäjuoma  

 
6 cl kuivaa alkoholitonta 

valkoviiniä (esim. Favin Zero) 

2 cl sekamehutiivistettä 

2 cl puristettua sitruunamehua 

4 cl puristettua appelsiinimehua 

2 cl sokerilientä 

7 tuoretta mansikkaa 

soodaa  
Laita juomat, mansikat ja 

jäämurskaa sähköblenderiin. 

Sekoita kunnes mansikat ovat 

soseutuneet. Kaada isoon lasiin 

(n. 4 dl vetoiseen) 

jäineen ja täytä lasi soodalla. 

Koristeeksi mansikka.                                        

 
 

Johanin grogi 

 

 
jäitä puolet tuoremehu (appelsiini) 

puolet Schweppes Ginger Alea  

pikkuisen grenadiinia (väriä) 

 
 

 
 

 
Zalmiakkidrinkki 

 
 

3 dl Marlin Ice Tea Lemon 

7 dl omenasiideriä 

3-4 tl Zalmiakki juoma-ainesta tms. 

 
Kokoa juoma pitkään lasiin. Laita 

mukaan tikku johon pehmeä 

salmiakkikarkki. 

 
 

 
 

Kanan unelma 

1 lasi  
appelsiinimehua  

1 kananmuna 

1 tl grenadiinisiirappia 

 
Täytä 1/3 cocktailravistimesta jäällä. 

Lisää muut aineet. Ravista voimak-

kaasti ja siivilöi. Koristele lasi ohuella 

appelsiiniviipaleella. 
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Hammoc 

3 osaa alkoholitonta punaviiniä 

1 osa lime-mehua 

1 osa vettä 

jäitä 
koristeeksi vihreä kurkun viipale 

Hen´s Dream 

10 cl appelsiinimehua 

3  cl grenadiinia 

1 muna 

Ravistetaan ja kaadetaan lasiin. 

2 

2 cl sitruunamehua 

1 rkl tomusokeria 

4 cl appelsiinimehua 

4 cl alkoholitonta kuohuviiniä 

Sekoita sitruunamehu ja tomu- 

sokeri voimakkaasti. Lisää 

appelsiinimehu ja pari jääpalaa. 

Täytä lasi alkoholittomalla 

kuohuviinillä. 

Koristeeksi cocktailkirsikka 

Ykkösvaihde 

4  cl lime-mehua 

15 cl tonicia 

jäitä 

Appelsiinibooli 

2 dl makeaa appelsiinimehua 

½ l  ananas- tai greippimehua 

1 sitruunan mehu 

3 pl soodavettä 

2 appelsiinia 

pakastemansikoita tai 

-vadelmia, jäitä 

Hedelmäbooli 

1 tölkki ananasta (n. 850 g) 

1 tölkki hedelmäcocktail- 

            
sekoitusta (n. 450 g) 

1 sitruunan mehu 

2 pl White Cap siideriä 

1 sitruuna viipaleina 

jäitä 

Greippibooli 

4 pl Pommacia 

1 pl kivennäisvettä 

6 greipin mehu 

5 mandariinia 

viinirypäleitä 

jäitä 

Sitruunapommi 

4 sitruunaa 

2 appelsiinia 

1 l Spriteä 

1 l Vichyä 

Purista hedelmistä mehut booli-

maljaan, lisää juoma ja jäitä.  

Sole Mio 

3 dl greippimehua 

1 tölkki ananaspaloja (2-3 dl) 

3 dl omenamehua

3 pl soodavettä tai sitrujuomaa

jäitä 

Teebooli 

½ l vahvaa kylmää teetä 

½ l appelsiinimehua 

½ l ananasmehua 

½  sitruunan mehu 

1 dl sokeria 

1 pl Ginger alea 

appelsiiniviipaleita, jäitä 

Eksoottinen teebooli 

2 dl   Marlin Ice Tea Lemonia 

½ dl  Marlin hedelmämehutiivistettä

7½ dl Spriteä/kivennäisvettä  

Koristele sitruunan viipaleilla, jäisillä 

mansikoilla tai vadelmilla + sitruuna-

melissalla. 

Tarjoa kylmänä! 

Appelsiinijuoma 

2 dl appelsiinituoremehua 

1 dl kylmää maitoa 

Sekoita maito ja mehu. Nauti heti. 
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Hammoc 

3 osaa alkoholitonta punaviiniä 

1 osa lime-mehua 

1 osa vettä 

jäitä 
koristeeksi vihreä kurkun viipale 

Hen´s Dream 

10 cl appelsiinimehua 

3  cl grenadiinia 

1 muna 

Ravistetaan ja kaadetaan lasiin. 

2 

2 cl sitruunamehua 

1 rkl tomusokeria 

4 cl appelsiinimehua 

4 cl alkoholitonta kuohuviiniä 

Sekoita sitruunamehu ja tomu- 

sokeri voimakkaasti. Lisää 

appelsiinimehu ja pari jääpalaa. 

Täytä lasi alkoholittomalla 

kuohuviinillä. 

Koristeeksi cocktailkirsikka 

Ykkösvaihde 

4  cl lime-mehua 

15 cl tonicia 

jäitä 

Appelsiinibooli 

2 dl makeaa appelsiinimehua 

½ l  ananas- tai greippimehua 

1 sitruunan mehu 

3 pl soodavettä 

2 appelsiinia 

pakastemansikoita tai 

-vadelmia, jäitä 

Hedelmäbooli 

1 tölkki ananasta (n. 850 g) 

1 tölkki hedelmäcocktail- 

            sekoitusta (n. 450 g) 

1 sitruunan mehu 

2 pl White Cap siideriä 

1 sitruuna viipaleina 

jäitä 

Greippibooli 

4 pl Pommacia 

1 pl kivennäisvettä 

6 greipin mehu 

5 mandariinia 

viinirypäleitä 

jäitä 

Sitruunapommi 

4 sitruunaa 

2 appelsiinia 

1 l Spriteä 

1 l Vichyä 

Purista hedelmistä mehut booli-

maljaan, lisää juoma ja jäitä.  

Sole Mio 

3 dl greippimehua 

1 tölkki ananaspaloja (2-3 dl) 

3 dl omenamehua

3 pl soodavettä tai sitrujuomaa

jäitä 

Teebooli 

½ l vahvaa kylmää teetä 

½ l appelsiinimehua 

½ l ananasmehua 

½  sitruunan mehu 

1 dl sokeria 

1 pl Ginger alea 

appelsiiniviipaleita, jäitä 

Eksoottinen teebooli 

2 dl   Marlin Ice Tea Lemonia 

½ dl  Marlin hedelmämehutiivistettä

7½ dl Spriteä/kivennäisvettä  

Koristele sitruunan viipaleilla, jäisillä 

mansikoilla tai vadelmilla + sitruuna-

melissalla. 

Tarjoa kylmänä! 

Appelsiinijuoma 

2 dl appelsiinituoremehua 

1 dl kylmää maitoa 

Sekoita maito ja mehu. Nauti heti. 
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Kesän paras janojuoma     
 

appelsiinitäysmehua 

jäitä  
kivennäisvettä 

 
Kaada lasiin 1/3 appelsiinimehua. 

Lisää jääkuutio ja täytä lasi kiven- 

näisvedellä. Vie janon. 

 
 
 
 
Holiton Petteri 

 
6 cl kuivaa alkoholitonta valkoviiniä 

(esim. Favin Zero)  

1 cl sekamehutiivistettä 

1 cl PURISTETTUA sitruuna-mehua 

(ei valmista)  

soodaa 
 
Ravista valkoviini ja mehut jäiden 

kera shakerilla, siivilöi 

grogilasiin. Täytä lasi soodalla. 

Koristeeksi ananaskirsikka ja pillit. 

 
 
 
 

 

Pohjan akan pitojuoma 

 
1 osa Schweppes Russchiania 

2 osaa laimennettua, melko vahvaa 

puolukkamehua 

 
Tosi kauniin värinen ja raikas juoma 

niille, jotka eivät tykkää "makeista 

litkuista"!  

 
 

4 
 

Talvinen mansikkajuoma     

 
Laita mukin pohjalle 3-4 puoliksi 

sulanutta pakastemansikkaa 

sekä pari isoa teelusikallista sokeria. 

Täytä muki kiehuvan kuumalla 

vedellä. 
Riko osa mansikoista mukin seinää 

vasten, sekoita ja nauti. 

 
 
 
 
 
 
Kunnollinen Mustikkavichy 

 
Kaada kauniiseen, korkeaan lasiin 

vahvaa, makeaa, mustaherukka-

mehutiivistettä.  

Täytä lasi kylmällä vichyllä.  

Koristele halutessasi 

mustaherukanlehdellä ja nauti. 

 
Juoma kelpaa janojuomaksi tai 

hienostuneeksi seurustelujuomaksi 

koska tahansa ja peittoaa hento-

aromiset, maustetut vichylitkut 5-0. 

 
 
Terveysdrinkki 

1 lasi 
 
appelsiinimehua 

1 raaka keltuainen 

½ -1 rkl sitruunamehua 

½ -1 rkl pölysokeria 

 
Vatkaa kaikki aineet kuohkeaksi 

hyvin jäähdytettynä. Tarjoile heti. 

 
 
 

Omena-lakkajuoma  

 
1/2 l omenamehua 

2 dl pakastelakkoja 

Spriteä tai muuta poreilevaa 

virvoitusjuomaa 

sitruunamelissan lehtiä 

jäitä 
 
Laita boolimalja puolilleen omena-

mehua ja lisää pakastelakat. 

Täytä kulho virvoitusjuomalla ja 

korista sitruunamelissan lehdillä. 

  
 
 
Vihreä lähde  

 

 
1 pl alkoholitonta valkoviiniä 

1 l   päärynäsiideriä 

      minttuöljyä maun mukaan  

1 appelsiini 

½   tuoretta kurkkua 

      jäitä  

Leikkaa kurkku ja appelsiini 

viipaleiksi. Kaada juomat 

boolimaljaan ja mausta minttu-

öljyllä. Lisää appelsiini- ja kurkku-

viipaleet, sekä jäät.  

 
 
 
Porkkana-kurkkujuoma 

 
4 dl porkkanamehua 

4 dl  kurkkumehua 

3 rkl sitruunamehua    

 
Purista kasviksista mehut lingolla 

ja sekoita keskenään. Lisää jäitä. 

 
 
 

Virkistysjuoma 

 
4 dl mansikkatuoremehua 

4 dl omenatuoremehua 

4 dl vettä 

4 rkl sitruunamehua 

 
Sekoita aineet tarjoiluastiaan, lisää 

jäitä ja tarjoa heti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vadelmabooli 

 
4 dl  vadelmia 

1 dl  valkoisia viinimarjoja 

5 dl  omenatuoremehua 

5 dl  mansikkatuoremehua 

1 dl  poreilevaa sitruunajuomaa 

 
Sekoita aineet keskenään.  

Lisää jääpaloja ja koristele 

sitruunamelissan lehdillä. 

 
 
Kurssijuhlabooli 

 
4  appelsiinia ohuina viipaleina 

2 pl alkoholitonta kuohuviiniä 

2 pl Pommacia 

1 rkl grenadiinia, jäitä 
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VINKKI 

Pakasta jääpalojen sijasta 

mehukuutioita. Näin juomasi  

ei  pääse vetistymään ja 

laimenemaan. 

 

Tervetuliaismalja 

2 dl  mustaherukkanektariinia 

2 dl  punaherukkamehua 

2 pulloa  kivennäisvettä

punaherukan terttuja 

Jäädytä mustaherukkanektari 

jääpala-astiassa. Sekoita 

punaherukkamehu ja kivennäisvesi. 

Annostele mehu laseihin. Pane 

jokaiseen lasiin nektarinpala.  

Koristele punaherukan tertuilla ja 

tarjoa heti.

Vihreä jäämeri 

2 pl alkoholitonta valkoviiniä 

1 dl lime-mehua 

Koriste: vihreitä cocktailkirsikoita

Marjabooli 

½ kg tuoreita tai pakastemarjoja 

4 dl  sekamehua 

2 pl sitruunajuomaa 

3 pl  kivennäisvettä 

jäitä 

Puuttuva rengas 

4 dl ananastuoremehua 

4 dl greippituoremehua 

5 dl sitruunajuomaa 

greippiviipaleita 

ananasrenkaita 

vihreitä cocktailkirsikoita, jäitä 
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Tervetulojuoma 

pari kourallista nokkosenlehtiä 

muutama piparmintun tai sitruuna- 

melissan lehti 

1rkl hunajaa 

1 sitruuna 

poreilevaa virvoitusjuomaa, esim. 

Spriteä. 

Huuhdo nokkoset ja yrtit puhtaiksi ja 

hienonna tehosekoittimessa noin ½ 

litrassa kylmää vettä. Siivilöi ne. 

Lisää reilu rkl hunajaa,  sekä 

sitruunan mehu. Jäähdytä. Kaada 

laseihin ja täytä  virvoitusjuomalla. 

Korista kurkkuyrtin kukilla, jos niitä 

on käsillä. 

Raikas booli 

1 l appelsiinimehua  

1 l omenamehua 

1l sitruunajuomaa tai alkoholitonta 

siideriä.      
Koristeeksi sitruuna ja 

kurkkuviipaleita.       

Autoilijan juoma 

Vastapuristettua greippimehua + 

muutama tippa aitoa japanilaista 

soijaa tai Worchestershire-

kastiketta + ripaus vastajauhettua 

mustapippuria + jääkuutioita. 

Vauhdikas alkoholiton juoma. 

Lentäjän ryyppy 

6 cl tomaattimehua 

muutama tippa sitruunamehua 

pari tippaa Worchestershire-

kastiketta 
¼ tl valkopippuria 

oliivi, jäitä 

Kylmä appelsiinitee 

2½ dl kylmää teetä 

2½ dl Valio Bahama täysmehua 

2 rkl   hunajaa tai sokeria 

5 dl    Valio Bahama täysmehua 

appelsiiniviipaleita 

Mittaa tee ja täysmehu kulhoon. 

Lisää hunaja tai sokeri. Sekoita 

kunnes sokeri sulaa. Säilytä seosta 

useita tunteja pakastimessa; 

sekoittele välillä, niin että saat  

”sohjoa”.
Mittaa noin 1 dl sohjoa lasiin ja lisää    

1 dl Bahamaa. Korista lasit hedelmä- 

viipaleilla. 3 

VINKKI 

Tervetulopikareiksi voit kai-

vertaa avomaan kurkun: kat- 

kaise kurkkupikariin tasainen 

pohja, kaiverra kurkun sisus-

taa niin, että jää tukeva pohja, 

ettei lasi vuoda. Skoolauksen 

jälkeen vieraat voivat syödä 

lasin, eikä sinulle tule tiskiä.

Hammoc 

3 osaa alkoholitonta punaviiniä 

1 osa lime-mehua 
1 osa vettä 
jäitä 
koristeeksi vihreä kurkun viipale 

Hen´s Dream 

10 cl appelsiinimehua 
3  cl grenadiinia 
1 muna 

Ravistetaan ja kaadetaan lasiin. 

2 

2 cl sitruunamehua 
1 rkl tomusokeria 
4 cl appelsiinimehua 
4 cl alkoholitonta kuohuviiniä 

Sekoita sitruunamehu ja tomu- 

sokeri voimakkaasti. Lisää 

appelsiinimehu ja pari jääpalaa. 

Täytä lasi alkoholittomalla 
kuohuviinillä. 
Koristeeksi cocktailkirsikka 

Ykkösvaihde 

4  cl lime-mehua 
15 cl tonicia 
jäitä 

Appelsiinibooli 

2 dl makeaa appelsiinimehua 

½ l  ananas- tai greippimehua 

1 sitruunan mehu 
3 pl soodavettä 
2 appelsiinia 

pakastemansikoita tai 
-vadelmia, jäitä 

Hedelmäbooli 

1 tölkki ananasta (n. 850 g) 

1 tölkki hedelmäcocktail- 
            sekoitusta (n. 450 g) 

1 sitruunan mehu 
2 pl White Cap siideriä 
1 sitruuna viipaleina 
jäitä 

Greippibooli 

4 pl Pommacia 
1 pl kivennäisvettä 
6 greipin mehu 
5 mandariinia 
viinirypäleitä 
jäitä 

Sitruunapommi 

4 sitruunaa 
2 appelsiinia 
1 l Spriteä 
1 l Vichyä 

Purista hedelmistä mehut booli-

maljaan, lisää juoma ja jäitä.  

Sole Mio 

3 dl greippimehua 
1 tölkki ananaspaloja (2-3 dl) 

3 dl omenamehua
3 pl soodavettä tai sitrujuomaa

jäitä 

Teebooli 

½ l vahvaa kylmää teetä 
½ l appelsiinimehua 
½ l ananasmehua 
½  sitruunan mehu 
1 dl sokeria 
1 pl Ginger alea 
appelsiiniviipaleita, jäitä 

Eksoottinen teebooli 

2 dl   Marlin Ice Tea Lemonia 

½ dl  Marlin hedelmämehutiivistettä

7½ dl Spriteä/kivennäisvettä  

Koristele sitruunan viipaleilla, jäisillä 

mansikoilla tai vadelmilla + sitruuna-

melissalla. 
Tarjoa kylmänä! 

Appelsiinijuoma 

2 dl appelsiinituoremehua 
1 dl kylmää maitoa 

Sekoita maito ja mehu. Nauti heti. 
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TOIMITUKSEN SUOSITUS 

PUNAVIININ KORVIKKEEKSI

TOIMITUKSEN SUOSITUS 

KERMALIKÖÖRIN KORVIKKEEKSI 

PIENELLÄ VARAUKSELLA
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Jokaisen fyysikon 
toinen koti ja yhteinen 
ylpeydenaiheemme 
on rakas ja ajoittain 
viihtyisäkin kiltahuone. 
Etenkin viime aikoina tätä 
älykkyyden ja kehnojen 
anekdoottien keskittymää 
on kuitenkin piinannut 
kiusallinen ongelma: 
kiltahuone sotkeentuu 
ja törkyistyy kuin 
tuntemattoman voiman 
vaikutuksesta.

Sikojen-
lahden 
siistintä

Kvantin kuvareportaasi:
Toimitus siivosi kiltahuoneen 

säihkyvän puhtaaksi, otti 
ennen-kuvat potentiaalisista 

sotkunpaikoista ja jäi 
väijymään. Päivän aikana 

kaikki siisteyden suhraajat 
merkittiin muistiin. Illan 

koittaessa toimitus kuvasi 
päivän aikana syntyneen 

kaaoksen.

Growing 
leaders.

To truly develop yourself, you have  
to challenge established thinking. 
You have to seek a better way.

A new  challenge

A new experience

A new approach

A new industry

A new market

A new client

The Boston Consulting Group is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, age, religion, sex,  
sexual orientation, gender identity / expression, national origin, disability, protected veteran status, or any other characteristic protected under applicable law.



16

Olivatpa kaiken takana jäynäilevät prosessi-
teekkarit tai epätavallisen vahvaksi äitynyt 
entropia, Kvantin toimitus päätti pureutua on-
gelman ytimeen. Mitkä ovat perimmäiset syyt 
sotkun takana? Rohkeat toimittajamme virit-
tivät vaivihkaa ansat sotkijoiden kiinni saa-
miseksi ja asettuivat tarkkailuasemiin. Syvälle 
kiltalaisten käyttäytymiseen ja sielujen syöve-
reihin kaivautuessa esiin nousi myös patoutu-
neita agressioita. 

Siisteystarkkailun aikana todistettiin laborato-
rio-olosuhteissa se, minkä jokainen näkökyvyl-
lä evoluutiossa siunattu kiltalainen voi todeta. 
Tarkkailujakson aikana sotku ja sekasorto li-
sääntyivät likimain lineaarisesti kiltalaisten 
hylätessä tavaroitaan ympäri kiltahuonetta. 
Erityisesti keittiöön muodostui likaisen kahvi-
kuppien keskittymä ja olohuoneen pöytä alkoi 
lainehtia tavaroista. Muutos siististä sekaiseksi 
tapahtui järkyttävän nopeasti.

Kvantti nappasi pihteihinsä kiltahuoneella rel-
lestäneitä fyysikoita ja pääsi sisälle sotkijoiden 
ajattelumaailmaan. Kävi ilmi, että useimmat 
oman pesän tahrijoista aiheuttavat epäjärjes-
tystä tahattomasti ja ajatuksissaan. Siisteyden 

Barrikadeille noustaan myös 
kiltahuoneen suosituinta vir-
kistettä vastaan. Eräs limupul-
lonsa pöydälle hylännyt henkilö 
kommentoi kärkkäästi kahvin-
juojien erityisasemaa ja ylival-
taa kiltahuoneella. Hän koros-
taa kahvikuppien aiheuttamaa 
siisteyshaittaa ja ilmaisee myös 
selvästi kantansa killan finans-
sipolitiikkaan: ”Kahvi vie killan 
rahat, sotkee kiltiksen ja on 
kaiken lisäksi pahaakin! Loppu 
kahvisorrolle!”

Onneksi ehdotuksia siisteyden 
parantamiseen löydettiin myös. 
Oleskelutilan pöydälle toivot-
tiin hankittavaksi lehtiteline 
uusille lehdille ja astianpesu-
koneeseen kaivattiin selkeitä 
käyttöohjeita, koska tekniik-
ka vaikuttaa olevan tekniikan 
asiantuntijoille ylitsepääsemät-
tömän mutkikasta. Kiltahuo-
neen kultaiseksi moraaliohje-
nuoraksi ehdotettiin sitä, että 
voi sotkea vähän, kunhan sil-
loin tällöin myös siivoaa vähän.

Kiltahuoneen siistinä pitämi-
nen vastaisuudessa voisi hel-
pottua kiltissiisteyskampanjan 
avulla. Siisteysrikosten teki-
jät ideoivatkin jo kampanjalle 
nimi- ja sloganehdotuksen:

Sikojenlahden siistintä - “Jos sä 
tiputat kynän, mä tiputan sut”

ylläpito tuntuu hankalalta, vaikka sitä moraa-
lisesti kannatetaankin. Helposti käy niin, että 
luettu lehti vain jää pöydälle paremman paikan 
puutteessa tai kahvikuppi hylätään tiskialtaa-
seen, koska astianpesukone on täynnä.

Pieni osa kiltahuoneen sotkijoista on ikävä kyl-
lä myös paatuneita ja kylmiä rikoksenuusijoita, 
jotka kerta toisensa jälkeen haistattavat pitkät 
yhteiselle hyvälle ja silkasta ilkeydestään jättä-
vät jälkensä siivoamatta. Erään omatuntonsa 
menettäneen yksilön näkemyksen mukaan kil-
tahuoneen pitäisi sijaintinsakin vuoksi muis-
tuttaa enemmän nörttien haisevaa ja törkyistä 
luolaa. Kertomansa mukaan kyseinen henkilö 
on ennenkin laiminlyönyt kiltahuoneen siiste-
yttä: “Olen myös kussut kiltahuoneen nurkkiin 
ja syljeskellyt näppäimistöille.”

Sotkijoiden joukkoon mahtuu kuitenkin myös 
siisteysongelman tiedostava kansanosa. Nämä 
tosielämän anarkistit yrittävät toimillaan kiin-
nittää kiltalaisten huomion mieliä ja esteettistä 
silmää painavaan epäkohtaan ja sotkevat siis-
teyden tähden. Mielenosoituksellisella toimin-
nalla yritetään saada ihmiset ymmärtämään, 
että viihtyisä kiltahuone on kaikkien etu.

Pahantahtoinen 

kiltahuoneen sotkija

Sikojenlahden siistintä - 

“Jos sä tiputat kynän, mä 

tiputan sut”
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Torstai 13.2. Kvantin kokous 
Kvantti kokoustaa kiltahuoneella ei-niin-talvisena helmikuun toisena torstai-iltana. 

Kokouksessa keskustellaan Kvantin 1/2014 artikkelien aiheista. Tämän jälkeen 
alettiin ideoida suurempaa toimituksellista linjaa. Keskustelu kääntyy luomutuottei-

den kautta GMO-ruokaan. Kaksi päivää aikaisemmin EU on pitkän kiistelyn jälkeen 
hyväksynyt torjunta-aineita itsestään tuottavan maissilajikkeen #1507 viljelyn. Eräs 

toimittaja pohtii, mistä hän saisi ostettua GM-maissia, koska se kuulemma maistuu 
paremmalta kuin tavallinen maissi. Koska sitä ei kuitenkaan tule Suomessa kaup-
poihin, ehdottaa toinen toimittaja, että Kvantti alkaa itse viljellä kyseistä maissia.

Perjantai 11.4. Kaupunkiviljely-yhdistyksen kokous
Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys ry myöntää Kvantille käyttöoikeuden 9,1 ne-

liömetrin viljelypalstaan. Palsta sijaitsee Otaniemen uudella kaupunkiviljelyalueella 
Martti Levónin puistossa, Ossinlammen vieressä. Tämä laajennus on huomattava, 

koska tyypillisenä vuonna Kvantin yhteenlaskettu kokonaispalstapinta-ala on vain 
6,0 neliömetriä. Tässä vaiheessa paljastuu, ettei tällä palstalla saa viljellä GMO-

lajikkeita; pettyneenä Kvantti päättää siirtyä luonnonmukaiseen viljelyyn.

Maanantai 5.5. kaupunkiviljelyalue
Yöllä on ollut pakkasta, taivas on selkeä ja aurinko alkaa lämmittää. Päivän ylin lämpötila on aavistuksen 

alle kymmenen astetta.
Kaupunkiviljely-yhdistyksen hallitus järjestää yhdistyksen toimintaan perehdyttävän kokoontumisen Ota-

niemen kaupunkiviljelyalueella. Tapahtuman kuvauksen mukaan tarkoituksena on tutustuttaa viljelijöitä toi-
siinsa, sekä sopia alueen yhteisten työkalujen käyttämisestä. Kvantti soluttaa paikalle kaksi toimittajaa.

 Paikalla on aluksi vain 16 viljelijää. Osallistujien määrä kasvaa kuitenkin hiljalleen, enimmillään 
paikalla on kerrallaan hieman päälle 20 henkeä, ja yhteensä noin 30 eri ihmistä. Kaupunkiviljelijät ovat 

monenkirjava joukko: vanhasta professorista nuoriin opiskelijoihin. Nopea kolmen kysymyksen haastattelu 
paljastaa yhden näitä ihmisiä yhdistävän tekijän – halun tuottaa itse osan omasta ruuastaan. Yksi paikalla-

olijoista kertoo metsästävänsä ja toivoo jatkossa saavansa myös riistalle lisäkkeitä viljelmältään.

Tiistai 13.5. palsta
Kesä näyttää tulleen aikaisin. Pilvisyydestä huolimatta lämpötila on 

lähellä kahtakymmentä astetta ja sääennuste lupaa yöpakkasten 
olevan mennyttä aikaa. Kvantti päättää levittää siementään, ja artik-

keliin valittu toimituksen osajoukko laittaa siementä vakoon.
Palstan maahan päätyy hyötykasveja: retiisiä, porkkanaa ja avo-

maankurkkua. Palstan reunalle kylvetään auringonkukkia. Myöhemmin 
kylvöä täydennetään koristekukilla ja yrteillä.

Tiistai 20.5. palsta
Kesä. On yli 20 astetta lämmintä. Pilvenhattaraakaan ei näy. Tämä tarkoittaa lä-
hes päivittäistä kastelua. Retiisit itävät ensimmäisinä. Lähipäivinä seuraavat myös 

porkkana, kurkku ja auringonkukat. Lisäksi ympäröivä luonto täyttyy kesäisistä 
väreistä ja tuoksuista – voiko tämä olla näin helppoa. (Toimittajan huomautus: 
kesäisen kuva-arkiston selaaminen sopivan palstakuvan valitsemiseksi auttaa 

mukavasti unohtamaan syksyn kylmän, märän ja tuulisen todellisuuden.)

Kesäkuun puoliväli, Etelä-Suomi
Etelä-Suomeen saapuu kylmää ja kosteaa ilmaa. Yölämpötila putoaa alle viiden 
asteen. Kaikki kasvu näyttää pysähtyneen. Palstalla olevista kahdeksasta kurkun-
taimesta viisi paleltuu hengiltä. Ongelma ei ole yksin Kvantin: hallaharso peittää 
maan myös muilla palstoilla ja naapuripalstankin kurkut kuolevat.

Kesäkuun loppu, palsta
Sää muuttuu taas. Hallaharsot katoavat yhtä nopeasti kuin ne 
ilmestyivät. Monet kasvit – erityisesti rikkaruohot – venyvät 
silminnähden suuremmiksi päivä päivältä.

Heinäkuu, palsta
Heinäkuun keskilämpötila on 20 astetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkona 
on usein tuskaisen kuuma, ja jatkuvasta kastelusta huolimatta palsta näyttää aina 
sinne palatessa rutikuivalta. Ehkä tästä johtuen retiisit kasvavat erittäin nopeasti.

Maanantai 21.7. naapurin palsta
Palstanaapurin palstaa ympäröi puoli metriä korkea kanaverkkoaita. Kolmannes 
Kvantin auringonkukista on kadonnut. Palstalla on vieraillut kaneja, paniikki, toivot-
tavasti Rabbit of Caerbannog ei ole joukossa.

Torstai 24.7. palsta
Noin puolet palstoista on aidattu, joten myös Kvantti päättää 
tarttua tuumasta toimeen ja rakentaa aidan. Kvantin aita on 
kanaverkkojen rullakokostandardeista taktisista syistä johtuen 60 
senttimetriä korkea.

Perjantai 19.9. palsta
Aamukastelun yhteydessä minkään ei huomata olevan vialla. 
Iltakastelun yhteydessä puolestaan havaitaan, että osa palstan 
porkkanoista on poimittu. Seuraavana päivänä selviää porkka-
navarkaident käyneen myös muilla palstoilla.

Lauantai 20.9. palsta
On sadonkorjuun aika. Sää suosii: päivä on aurinkoinen ja lämmin. Toimittajiakin on paikalla kohtalaisesti. Vaikka intuitio 
käskisi vielä jättämään kasvit maahan kasvamaan, sääennuste lupaa yöpakkasta seuraavalle viikolle.

Satoa on, joskin vähemmän kuin mitä odotettiin. Allekirjoittaneen porkkanat ovat pieniä, mutta makeita. Niitä on tosin 
aivan liikaa – ihan kuin joku olisi kylvänyt liikaa ja harventanut liian vähän. Toinen toimittaja onnistuu paremmin viljelyssään. 
Porkkanoita on vähemmän, mutta ne ovat suurempia. Retiisien maanpäällinen osuus on suuri ja lupaa hyvää satoa, mutta 
valitettavasti näkymätön osuus jättää toivomisen varaa. Selvinneet kurkuntaimetkaan eivät tuota kuin yhden pienen kurkun.

Kun huomioi vielä sen, että parhaan sadon tuotti palstan ainoa ei-fyysikko, on melko selvää, että fyysikon olisi parasta 
pysyä nablaamassa.

Yhteenveto
 + Palstaviljely saa menemään ulos (kun on aurinkoista, sadepäivinä ei tarvitse 

mennä).
 + Viljely on kivaa.
 + Itse kasvatettu porkkana on erittäin hyvää.
 – Palstaviljely vie paljon aikaa.
 – Viljely on kallista.
 – Sato on heikko, ja lisäksi sekin vähä kärsii neli- ja kaksijalkaisista eläimistä.
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Mielen sirpaleet
Seuraava kertomus perustuu tosihkoihin tari-
noihin. Henkilöiden nimet on vaihdettu tun-
nistettavuuden vaikeuttamiseksi. 
Kaikki alkoi, siitä kun Timo oli nuori ja oli 
kavereiden kanssa pelaamassa lätkää luon-
nonjäällä eräällä läheisellä järvellä. Timo 
lähetti veljen hakemaan kauas lauottua 
kiekkoa, mutta kaikkien järkytykseksi veli 
hukkuikin kun jää olikin yllättävän vir-
tauksen vuoksi heikompaa juuri siellä mi-
hin kiekko oli lentänyt. Timon perhe kui-
tenkin pyrki olemaan syyttämättä Timoa 
tästä tapahtumasta ja kävi kesäisin Evits-
kogin raikkaassa saaristolaismaisemassa. 
Timon lämpimimmät muistot ovat siitä, 
kun hän sai ajaa mökkitienpätkän, joka vei 
mökin pihaan. Kuitenkin lopulta hukku-
neen veljen muisto oli vanhemmille liikaa 
ja he erosivat. Isä jäi polttamaan tupakkaa, 
kun äiti sai pääasiallisen huoltajuuden. 
Eron jälkeen Timollakin alkoi mennä huo-
nosti ja hän joutui tappeluihin, saattoi nai-
sen raskaaksi ja lopulta joutui vankilaan. 
Ennen vankilaan joutumistaan hän oli to-
distanut isänsä lopullista romahtamista. 
Isä oli mennyt uusiin naimisiin, jossa vai-
mo oli kieltänyt Timon isältä ralliurheilun, 
joka oli yksi harvoista ilonlähteistä hänen 
elämässä. Isä lopulta kyllästyi tähän kaik-
keen ja ajoi autolla rekkaa päin. Vankilassa 
Timolla oli aikaa pohdiskella asioita ja sitä 
omaa lastaan jonka hän oli pistänyt maail-
maan. Timo tajusi että on yhä enemmän 
isänsä kaltainen, joka ei myöskään omassa 
elämässään saavuttanut juuri minkäänlais-
ta muutosta. Timon elämässä kuitenkin oli 
vielä kaksi vahvaa hahmoa, hänen ukkinsa 
joka oli taistellut talvisodassa ja Jarin 
mummo, joka oli menettänyt jo sekä poi-
kansa että pojanpoikansa. Niinpä kun pu-
helu siitä että vaari kuoli vihdoin saavutti 
hänet, romahti maailma hänen ympäril-
lään. Ainoana toiveena vapauduttuaan hä-
nellä oli päästä katsomaan Jarin mummoa, 
joka oli toiminut edes jonkinlaisena moraa-
lin ja järjen äänenä hänen nuoruudessaan. 
Ja niin vankilasta pois päästyään hän meni 
katsomaan ja hänen onnekseen mummo 
yhä asui samassa paikassa. Mutta pääs-
tyään perille hän löysi naisen joka oli vain 
haamu entisestä eikä edes muistanut mies-
tä, joka oli ennen ollut kuin lapsi hänelle. 
Timo yritti kuitenkin viimeiseen asti pär-
jätä, vaikka koko hänen elämänsä oli rikki 
revitty hänen istuessaan vankilassa. Hän 
sai valtion tukemana asunnon kerrostalon 
kolmannesta kerroksesta ja alkoi hakea töi-
tä. Kuitenkin työnhakua haittasi naapurin 
perhe, jossa oli väkivaltainen mies. Joka ilta 
ennen nukkumaan menoa Timo yritti sul-

kea ulos ääniä, jotka muistuttivat hänen 
väkivaltaisesta menneisyydestään, kun 
mies viereisessä asunnossa taas suuttui 
jostain pikkuasiasta. Nainen ajoi lapset pii-
loon ja heitä suojellakseen ja perheen yh-
dessä pitääkseen otti iskut. Eräänä iltana 
kun riita oli taas puhkeamassa, siitä että 
suolapurkki ei ollut pöydässä. Timo me-
netti malttinsa lopullisesti. Meni ovelle. 
Painoi ovikelloa. Mies tuli avaamaan ja sit-
ten Timolla pimeni. Kun Timo heräsi seu-
raavana aamuna pää ja käsi kipeänä oli vie-
reinen asunto tyhjennetty. Timo sai lopulta 
pahoinpitelysyytteet ja elämä alkoi muu-
tenkin luisua alamäkeen.  Yhä useammin 
hänet nähtiin kaupungin kantapaikka kivi-
jalkabaarissa. Siellä hän tutustui Erkkiin, 
josta muodostui hänelle läheinen ystävä. 
Erkki oli maailmaa nähnyt suihkuverho-
rengasedustaja, joka työskenteli lain har-
maalla puolella. Erkki oli varoissaan ja 
kustansi parivaljakon juomisen. Tämä kui-
tenkin vei Timon yhä syvemmälle pimey-
teen. Näinä pimeinä vuosina hän tapasi 
Kaijan. Hänen suhteensa Kaijaan oli lyhyt 
mutta intensiivinen lähinnä kännisekoilua 
sisältäen. Mutta Kaijasta muodostui jon-
kinnäköinen pakkomielle Timolle. Timon 
äiti oli heittänyt veivinsä vain muutama 
vuosi takaperin, ja koska Timo ei koskaan 
ollut ehtinyt nähdä äitiään vankilavuosien-
sa jälkeen oli hän päättänyt ottaa äitinsä 
uurnan omaan kotiinsa. Hän lupasi äidil-
leen että viettäisi tämän kanssa enemmän 
aikaa. Kaija ei oikein ymmärtänyt Timon 
pakkomiellettä ja vaati että "äiti" heitetään 
pois. Timo hermostui tästä ja löi Kaijaa. 
Timo joutui jälleen oikeuteen vastaamaan 
teoistaan ja sai lähestymiskiellon. Timo ei 
kuitenkaan luovuttanut vaan alkoi selvit-
tää miten Kaijaa suojellaan. Kuitenkin jon-
kin aikaa tilannetta seurattuaan hän totesi 
että mitään mahdollisuutta ei ole ja luovut-
ti. Hänen psyykkeensä oli palasina ja hän 
päätti yhdistää elämänsä naiset siten. että 
keräsi lattiakaivosta Kaijan hiukset, kuivat-
ti ne ja asetti äitinsä uurnan ympärille. 
Timo sortui yhä synkempiin ajatuksiin, 
mutta hänen ystävänsä Erkki ei kuitenkaan 
jättänyt häntä. Yhä useammin Erkki pyrki 
kannustamaan Timoa jättämään synkät 
aatteensa, mutta masennuksensa kourista 
Timo ei reagoinut. Timo oli melkein täysin 
mennyttä. Kun Erkki kuuli Timon alttaris-
ta, alkoi Erkkiä pelottaa. Jos hän oli tehnyt 
noin rakkaalleen ja äidilleen mitä hän teki-
sikään Erkille kun hän kuulisi että hän on 
muuttamassa Mallorcalle myyntituloil-
laan. Vähin äänin Erkki pakeni suomesta. 
Mutta kohtalon ivana tämä oli se sysäys, 

joka pakotti Timon takaisin todellisuuteen. 
Hänen käytöksensä oli tuhonnut kaiken 
mitä hän oli rakastanut. Hän saattoi äitinsä 
hautuumaalle ja heitti pois Kaijan hiukset. 
Hänen jopa onnistui saada töitä paikalli-
sesta rautakaupasta, vaikka työ ei ollut mo-
tivoivaa ja Timoa ei juurikaan kiinnosta-
nut, oli se kuitenkin työ. Ja oli siellä töissä 
myös nätti tyttö nimeltä Liisa. Timo raatoi 
päivästä toiseen vaikka motivaatio ei aina 
riittänyt. Kuitenkin kävi kuten usein näissä 
tarinoissa käy ja Timo ja Liisa rakastuivat. 
He päättivät yhdessä ostaa asunnon. Luet-
tuaan että on huomattavasti halvempaa os-
taa tontti ja rakentaa sille kuin ostaa val-
mista asuntoa ostivat he tontin 
maakunnasta. Kaikki meni hyvin ja Timo 
oli valmistellut kaiken, ostaen jopa ruotsis-
ta edullisen kopion aidoista jalas-mökeistä. 
Sitten kaikki jälleen romahti. Timo joutui 
toteamaan tulleensa huijatuksi tonttikau-
passa. Tontti oli myyty, mutta siihen ei 
kuulunut perustuksia taikka lupahakemuk-
sia. Joten Timo joutui aloittamaan järjettö-
män prosessin näiden asioiden kuntoon 
saamiseksi. Toinenkin takaisku sattui juuri 
näihin aikoihin. Mallorcalle paennut Erkki 
Mäkinen oli kuollut ja Timo joutui otta-
maan suru-uutisen vastaan. Hän kuitenkin 
päätti tehdä Erkin onnelliseksi ja väänsi 
pullon korkin lopullisesti kiinni. Timo ja 
Liisa päättivät että tontin lupahakemusten 
valmistelu olisi liian kallista ja nielivät tap-
pionsa ja muuttivat takaisin Helsinkiin. He 
asuivat vuokralla ja asiat sujuivat jonkin 
aikaa hyvin. Kuitenkin täydellinen onni eli 
lapsi jäi puuttumaan. Timo ja Liisa kävivät 
lapsettomuushoidoissa, mutta kävi kuten 
Timo oli pelännytkin. Koska Timolla oli jo 
lapsi tiesi hän että syy on luultavasti Lii-
sassa. Ja niinhän se olikin. Tämä oli raskas 
painolasti liitolle ja lopulta liitto päätyikin 
eroon. Eräänä iltana kun Timo ja Liisa kat-
soivat lottoa joka sunnuntaiseen tapaansa, 
ilmoitti Liisa, että hän muuttaa pois ja jät-
tää eroilmoituksen. Timo ei voinut muuta 
kuin katsoa silmät soikeina ja ihmetellä 
että mitäköhän ihmettä nyt tapahtuu. 
Myöhemmin paljastui että Liisa oli jo pi-
demmän aikaa pettänyt Timoa. Timosta 
oli tässä vaiheessa kehittynyt jo jonkinnä-
köinen pettymysten asiantuntija. Olihan 
hänen elämänsä ollut hyvin rankkaa huoli-
matta hänen verrattain nuoresta iästään. 
Hän tapasi Sirpan eräänä keväisenä päivä-
nä Helsingin katuja kävellessään. He elivät 
onnellisina jonkin aikaa Helsingissä, mutta 
90-luvun lama heitti heidät molemmat tyh-
jän päälle. Heidän yhteenlaskettu varalli-
suutensakaan ei enää riittänyt kaupungissa 
asumiseen, joten heidän oli pakko muuttaa 
maalle. Heidän onnekseen eräässä pitäjässä 
oli myynnissä talo erittäin halpaan hintaan 
ja siitä innostuneena he ostivat sen. He kä-

vivät paikallisessa K-raudassa ostamassa 
tarvikkeet ja remontoivat talon. Remontti 
sujui hyvin, he kunnostivat pihan, maalasi-
vat seinät, raaputtivat mustat pisteet pois 
kylppärin seinistä ja rakensivat uuden te-
rassin talolle. Aikaa kului ja he yrittivät 
saada töitä. Mitään ei kuitenkaan ollut pi-
täjässä tarjota ja naurahtaen työvoimatoi-
mistosta todettiinkin että "Ei täällä ole ol-
lut töitä sitten Mauno Koiviston kauden". 
Rahat alkoivat käymään vähiin ja Sirpan ja 
Timon piti keksiä yhä enemmän säästö-
kohteita. He päättivät päästää rakkaan 
mäyräkoiransa luontoon sillä heidän luon-
tonsa ei riittänyt sen lopettamiseksi. Hei-
dän sydämiään kuitenkin särki ajatus siitä 
että mäyräkoira joutuisi yksin pärjäämään 
pakastuvissa syysilloissa. Jotta asiat eivät 
olisi menneet liian hyvin, Sirpalle kehittyi 
ikävä ihottuma. Tätä kesti jonkin aikaa ja 
lääkärissä käynnin yhteydessä paljastui 
että se oli allerginen reaktio homeitiöihin. 
Hometarkastaja kutsuttiin paikalle ja pal-
jastui, että ne mustat pisteet mitkä he oli-
vat remontin yhteydessä raaputtaneet pois, 
oli hometta. Koko talo oli niin homeessa 
että olisi kannattavampaa repiä koko talo 
alas ja rakentaa uusi kuin remontoida. 
Tämä mursi Sirpan ja Timon talouden lo-
pullisesti. He myivät tontin ja katsoivat 
kun rakennusyhtiön Caterpillarit ajoivat 
talon lanaan. Naapurin isäntä kuitenkin 
tunsi myötätuntoa heitä kohtaan ja myi 
heille vanhan Lada Samaran, jolla he pääsi-
sivät kaupunkiin asti. Niin he muuttivat 
takaisin Helsinkiin kaiken menettäneinä. 
Kun he heräilivät autosta aamuisin heille 
huudeltiin "saatanan koditon". Mutta heil-
lä oli toisensa, joten he kestivät pilkan. En-
nen pitkää he saivat töitä ja jopa kaksi ter-
vettä lasta ja asunnon. Mutta Timo oli 
todennut entisistä kokemuksistaan, että 
mikään onni ei ole kestävää. Ja niinhän täl-
läkin kertaa kävi. Sirpa alkoi käyttäytyä 
kummallisesti ja Timo unelmoi siitä että 
hän lähtisi suhteesta. Häntä oli alkanut 
epäilyttää myös se että ovatko lapset hä-
nen. Lapsilla oli vaaleat hiukset ja leveä 
otsa aivan kuin hänen veljellään Tomilla. 
Eräänä päivänä hän lopulta otti asian Sir-
pan kanssa puheeksi ja päätti että nyt on 
ohi. He eivät enää tapaisi tässä eivätkä edes 
ensi elämässä. Vuodet vierivät ja Timo eli 
yksin. Hän alkoi jälleen käydä kantapaikas-
saan juopuusvuosiltaan. Siellä hän vielä 
tänäkin päivänä muistelee menneitä villejä 
vuosiaan. Kaikkia naisia, joita on rakasta-
nut ja kaikkia unelmia jotka on yksi kerral-
laan särkyneet. Erkin, Isän, Vaarin, ja vel-
jien kuoltua hän on tässä maailmassa yksin. 
Baarin nurkassa hän istuu kalja kädessään 
ja pohtii kuinka hänet torstaina haudataan, 
koska silloin haudataan köyhät ja yksinäi-
set. Hän on osajoukko molemmista.
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Hyvin harva opettaja/muu henkilökunta puhui englantia 
(ainakaan paljoa) ja orientaatiotkin oli kaikki japaniksi! 
Kieltä siis oppi nopeasti paljon lisää. Sain paljon hyviä kan-
sainvälisiä ja japanilaisia kavereita, ja eri kulttuurien eroja 
oli hauska vertailla. Opiskelu oli lähinnä diipadaapa kieltä 
ja kulttuuria, eli fysiikkaa ei tullut opiskeltua, mutta muu-
tamat kursseista olivat hyvin mielenkiintoisia, esimerkiksi 
antropologian kurssi ja käännöksiä vertaileva lastenkirjal-
lisuuden kurssi avasivat japanilaista kulttuuria ja kielen 
merkitystä erittäin valaisevalla tavalla. Matkustelin ympäri 
maata ja yksi ehkä hienoimmista kokemuksista oli Fujille 
kiipeäminen sen rankkuudesta huolimatta! Myös Hokkai-
dolla Timon kanssa matkustaminen vaihdon päätteeksi oli 
ihanaa :)

Ruotsi ei ole mikään eksoottinen ja jännit-
tävä vaihtokohde, sillä eroja Suomeen ei ole 
paljon. Suurin huomaamani ero vahvistaa ste-
reotypiota, sillä Ruotsissa ihmiset vaikuttavat 
paljon avoimemmilta ja iloisemmilta.
 Itsekin yllätyin kuinka helppo sekä 
paikallisiin että muihin vaihtareihin oli tutus-
tua. Etenkin vaihtariporukoissa mukaan pää-
see helposti, jos on vain itse kiinnostunut.
 Ainakin itse valitsemieni kurssien 
perusteella opiskelua on enemmän kuin Suo-
messa, mutta toisaalta opetus on inspiroivaa 
ja kurssit mielenkiintoisia. Opetushenkilö-
kunta vaikuttaa olevan vilpittömän in-
noissaan sekä aiheesta että opet-
tamisesta.

Montréal, Aalto Science Institute -harjoit-
teluapuraha ja minä! Kesän aikana tein eri-
koistyötäni, sain nimeni tieteelliseen julkai-
suun ja tutustuin upeisiin kanadalaisiin ja 
suomalaisiinkin tyyppeihin. Kävin monissa 
konserteissa, festareilla sekä palloilemassa 
F1-kisoissa.
 Tutkimusryhmän ryhmäpotrettia 
ottaessa minulla oli joko proffa olkapäilläni 
tai olin maassa spagaatissa, eli yhtään nor-
maalia kuvaa ei näissä virallisissa sessioissa 
tullut otettua.

Ensimmäisenä Singaporessa vai-
kutuksen tekivät aivan uudet 
mahdollisuudet matkustamiselle: 
lyhyen lentomatkan päästä löy-
tyi yhtäkkiä lukuisia eksoottisia 
matkakohteita. Fiksu vaihtari 
suunnittelikin lukujärkestyk-
sensä niin, että kotiin voi palata 
tiistai-aamuna ja uuteen reis-
suun lähteä taas torstai-iltana. 
Rankkalle matkustelulle löytyy 
onneksi vastapainoa ahkerasta 
opiskelusta: luentoja pidetään 
myös lauantaisin ja arkisin aina 
iltakymmenneen asti.

Tähänastinen vaihtoaika on tuntunut siltä, 
kuin olisi palannut lähtöruutuun. Et tunne 
ketään, et tunne tapoja; töhöilet vaan ym-
pääriinsä ja paikalliset paheksuvat. Ihan 
kuin fuksina, paitsi että oikeasti et enää 
ole fuksi vaan vanha kääpä, jota ei huvit-
taisi laisinkaan hyperaktiivisten etelä-eu-
rooppalaisten jatkuva toiminnankaipuu.
 Täkäläinen opiskelijakulttuuri 
koostuu siitä, että mennään perjantaisin 
yliopistolla sijaitseviin opiskelijabaarei-
hin juomaan olutta. Toisinaan kaljanjuon-
tia piristetään naamiaisasuilla ja kek-
simällä kekkereille luovia nimiä, kuten 
“Thursday bar” tai “Friday bar”.
 Opiskelu vie onneksi paljon aikaa 
näiltä riennoilta. Osa valitsemistani kurs-
seista on varsin työläitä, osa taas ei vaa-
di kuin parin tunnin panoksen viikossa. 
Hauskaa vaihtelua on, että useilla kurs-
seilla ei ole lopputenttiä lainkaan ja jos on, 
niin kurssikirjan ja muut materiaalit saa 
ottaa kokeeseen mukaan. Kurssijärjeste-
lyiden heikoin lenkki ovat ehdottomasti 
surkeat kurssiassistentit, joita ei vaan ker-
takaikkiaan kiinnosta.
 Minulle, kaavoihinsa kangistu-
neelle n-vuosikurssilaiselle, tämä vaih-
tohässäkkä tuntuu vain ylimääräiseltä 
rasitteelta. Mikäli Sinä sen sijaan puhiset 
innosta päästä kansainvälistymään ja 
vaikka popsauttelemaan lisää niitä kuu-
luisia Erasmus-vauvoja tähän maailmaan, 
niin antaa palaa vaan!

Työskentelin viime kesän tutki-
musapulaisena Oxfordissa. Ensivai-
kutelmana kaupungista jäi mieleen 
keskusta-alueen upeat, satoja vuo-
sia vanhat rakennukset sekä aivan 
joka paikassa suhaavat pyöräilijät. 
Kesä kului yllättävän nopeasti sillä 
tekemistä riitti: labrassa kiinteiden 
väriaineaurinkokennojen kanssa 
puuhastelu osoittautui hyvinkin 
haastavaksi ja aikaavieväksi, kun 
taas vapaa-ajalla itse Oxfordissa, 
sen lähialueilla sekä Lontoossa 
(jonne pääsi bussilla kellon ympäri 
menopaluun maksaessa 13 puntaa) 
retkeily tuli tutuksi.

Asuinkerros: 5
Koulumatka portaina: 

noin -50 + 80 + 40
Lähin supermarketti: 2 km

Karhuvaroitusten määrä 
kampuksella: ~ 15

Tyypillinen ihmismäärä tunneilla: 
20 henkeä

Samaan aikaan aloitta
neiden vaihto-opiskelijo

iden määrä: 800 

Opiskeljabaarien määrä kampuksella: 17

Matka kampukselta kiipeilyhallill
e: 0m

Suurimpien opiskelija
bileiden kävijämäärä: 3000

Mikroaaltouunien määrä kampuksella -->
 inf

Kesän aikana kulutettujen 
kertakäyttöastioiden määrä: 296 kpl

Viini- ja siideritilavierailujen lukumäärä: 6 kpl
Koulumatkan kesto: 20 min metrolla
Etäisyys lähimmälle F1-radalle: 9 km 

(pääsee metrolla)

Oluttuopin hinta: 
3€ (Molson Canadian) 
7€ (Oikeasti hyvä 
paikallinen pienpanimo-olut, 
      esim. Dieu du Ciel)

26.7°C Vuoden keskilämpötila

10 kpl Kampuksen sisäisiä 

bussilinjoja 

18€ Klubien sisäänpääsy

6€ Taksi ulkomaille

35% KV-opiskelijoita
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20% - Yliopiston osuus kaupungin asukkaista

 << 100 m - Keskimääräinen etäisyys lähimpään 
pubiin keskustassa kulkiessa

9 100 000 - Kaupungissa vuosittain vierailevien turistien määrä 
(vrt. asukasluku noin 150 000)

17 % - Päivittäin töihin pyörällä kulkevien osuus työntekijöistä
 

 > 2 - Omiin havaintoihin perustuva arvio pyöräilijän ja auton 
nopeuksien suhteelle aamuruuhkassa
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Kvantti haastatteli kansainvälistyviä kiltalaisia. Näiltä 
pyydettiin viisi lukua ja sata sanaa. Sadan sanan rajoitus 

osoittautui monelle haasteeksi. Kansainvälistyminen 
herättää ainakin tunteita.
toisin kuin tämä ingressi



24

Hej Peter!

Tack för ditt erbjudande, men jag tror att du är på en vär-
delös strävan.

Det ser ut att du vill ha en ny länk mot din sida, som du 
tror skulle öka din ranking i sökmotorerna. Du är fel med 
det antagandet.

Efter Google uppdateringar i 2011 och 2012, delar Pa-
geRank algoritmen alla länkar till bra länkar och dåliga 
länkar. Bra länkar kommer från webbplatser som 1) är 
skrivna på det samma språk (i ditt fall, svenska) och 2) 
som har samma ämne (i ditt fall, webbutveckling). Vad du 
föreslår nu, är att vi skulle länka mellan våra webbplatser, 
som är skrivna på olika språket och av orelaterad ämnet. 
Det skulle skapa en dålig länk, och faktiskt minska våra 
PageRank poäng.

Jag uppriktigt rekommenderar att du lär dig sökmotoropti-
mering tekniker som fungerar i dag, i stället för de som har 
fungerat tio år sedan.

Allt gott,
Kvantti

Kära webbansvarige, 

Jag råkade stöta på din webbplats kvantti.ayy.fi när jag 
surfade runt på nätet och skulle gärna vilja utbyta länkar 
med dig.

Det jag erbjuder är en gratis, rättvis och fördelaktig deal 
för ett utbyte av en bakåtlänk. 

På http://www.websidahjalp.com/ hittar du även allt från 
nybörjar guider till mera avancerade ämnen som resulte-
rar i verklig trafik till din webbplats.

Allt helt utan kostnad. 

Låt mig veta vad du tycker, då jag ser fram emot att utbyta 
länkar med dig.

Med vänlig hälsning,
Peter Karlsson - Websidahjalp.com 

Kirjeet
Tällä kertaa lehden loppupuoli on varattu 
lukijoiden sanaa varten. Olemmekin saaneet 
lehden toimituksen aikana lukuisia lukijakirjeitä. 
Toimitus ottaa lukijoidensa sanan vakavasti. 
Otamme vastakin vastaan vastineita ja muita 
kirjoituksia ilomielin!

Ateneumin Tove Jansson -näyttely on toiseksi 
viimeistä päivää auki. Näyttelyn loppuminen on 
antanut minulle syyn tulla takaisin ”ei paluulip-
pua” –henkiseltä matkaltani Keski-Euroopas-
ta. Saapuessani paikalle kello kaksi kiemurte-
lee pitkä jono rakennuksen julkisivun nurkan 
taakse. Olen henkisesti valmistautunut jonot-
tamiseen. Tunnen olevani kuin pyhiinvaeltaja 
matkansa viimeisellä etapilla valmistautumas-
sa kohtaamaan määränpäänsä. Jonossa käyn 
mielenkiintoisen keskustelun siitä, miten ma-
tematiikan taitoja arvostetaan liikkeenjohdon 
konsulttirekrytoinnissa. Päädymme toteamaan, 
että demonstroitua matemaattista osaamista 
pidetään ajattelukyvyn mittarina, vaikka ajatte-
lukyky voi ilmetä tuhannella muullakin tavalla.
 
Jonotus osoittautuu myös kannattavaksi: edel-
lämme oleva nainen tarjoaa minulle ja keskus-
telukumppanilleni vapaaliput näyttelyyn - nuo-
ria pitää kuulemma tukea!
Pääsemme vihdoin itse näyttelyyn. Ensimmäi-
sessä tilassa on lyhyt selostus Toven lähtökoh-
dista: syntynyt 1914, vanhemmat kuvanveistä-
jä ja kuvittaja. Esillä on Toven isän muovaamia 
patsaita, joiden mallina Tove on toiminut, äidin 
karttakuvitus sekä veljen ottamia potretteja 
Tovesta ja muista perheenjäsenistä (myös yksi 
Per Olovin selfie peilin kanssa). Seuraavaksi 
esitellään Toven lapsuuden piirustuksia. Mietin 
voisiko niissä jo nähdä merkkejä taiteellisesta 
nerosta. Muut näyttelyvieraat ovat samansuun-
taisissa pohdinnoissa. "Onpa varhaiskypsää! 
Hän osasi piirtää juonteet ihmisen suun ym-
pärille," toteaa eräs täti-ihminen toiselle. Myö-
hemmin luen Toven elämäkerrasta hänen aloit-
taneen piirtämisen jo 1,5-vuotiaana.
 
Vierailija johdatellaan läpi Toven uran eri vai-
heiden läpi useiden teosten avulla. Materiaalit, 
tyylit ja taiteen lajit ovat lukuisat. Paitsi kuvitta-
ja ja tarinankertoja, Tove oli myös loistava taide-
maalari. Ennen tätä näyttelyä tämä lieni hänen 
tuntematon puolensa. Ihmettelen arvostuksen 
puutetta ääneen museotyöntekijälle, koska olen 
hyvin vaikuttunut Toven taiteesta. Tämä epäilee 
asian johtuvan osittain ajoituksesta. Tove aloitti 
uransa toisen maailmansodan aikaan, jolloin ih-
misillä ei ollut varaa taiteeseen. Naisena Toven 
oli myös vaikeampaa luoda nimeä taiteilijana. 
Lopullinen niitti olivat muumit, jotka leimasivat 
hänet kirjailijaksi. On silti lohdullista, että sata 
vuotta Toven syntymän jälkeen hänen kuvatai-
dettaankin osataan arvostaa.

Lähde:
Westin, Boel (2014) Tove Jansson: Life, Art, Words. Lontoo: Sort of Books. 

ajattelija

Mikä tekee Tovesta suuren taidemaalarin? Sa-
notaan, että kuvataidetta ymmärtääkseen pitää 
tuntea taidehistoriaa. Täydellisen amatöörin 
silmin sekä Toven maalauksista että piirustuk-
sista (muumikuvitukset mukaan lukien) kuvas-
tuu äärimmäisen älykäs ja ajatteleva ihminen. 
En voi muuten selittää sitä tunnetta, joka kuvia 
katsellessa syntyy. Tuntuu kuin niissä olisi lu-
kemattoman paljon tasoja ja ajatusta. Hahmot, 
niiden asettelu, värit, tekstuurit, kaikki tuntuu 
harkitulta ja merkitykselliseltä. Olen ennen aja-
tellut, että abstrakti taide on hämmentävää ja 
sekavaa. Toven abstraktejakin kuvia katsellessa 
pää työskentelee miellyttävällä tavalla. Ikään 
kuin ratkaisisin jonkinlaista arvoitusta. En osaa 
verbalisoida kysymystä enkä ratkaisua, mutta 
tuntuu, että pää on katselun jäljiltä paremmassa 
järjestyksessä.
 
Toven taide on myös jollain selittämättömällä 
tavalla lempeää, vaikka aiheet itsessään ovat 
laidasta laitaan, potretteja, maisemia, asetel-
mia. Näennäisen proosallista shakkilautaa ja 
kukkamaljakkoa katsellessa herää kummalli-
nen toiveikkuus maailman suhteen. Toven tai-
teessa on usein teemana paratiisi, Muumilaak-
so tunnetuimpana esimerkkinä. Jonkinlainen 
paratiisinomaisuus henkii myös muista kuvista.
 
Rohkeus on kolmas kantava vaikutelma Toven 
taiteessa. Hän piirsi toisen maailmansodan ai-
kaan Hitleriä ja Stalinia pilkkaavia pilapiirrok-
sia Garm-lehteen (joista eräs jopa sensuroitiin), 
rinnasti itsensä Rembrandtiin omakuvassaan 
(kts. elämäkerta), ja maalasi auringossa kylpe-
vät kalliot verenpunaisiksi.

Tunnen, että, kolme tuntia näyttelyssä ei riitä 
ja palaan rikospaikalle vielä seuraavana päivä-
nä. Jättäessäni hyvästejä näyttelylle hetki en-
nen sulkemisaikaa sunnuntaina minut valtaa 
liikutus. Silmäni kostuvat katsellessani huolella 
vuoltua kaarnalaiva-armadaa, johon näyttely 
päättyy. Että elämä voi olla niin kaunista ja het-
kellistä - tämäkin näyttely nyt ohi! Toven motto 
oli “Rakasta ja tee työtä”. Sunnuntaina olen pää-
tynyt ajattelemaan, että Tove maalasi rakkautta. 
Aluksi turkoosia, lempeää valoa. Myöhemmin 
kirkkaan punaista, ehdotonta mutta kaunista.

TO
VE

JANSSON
-
suuri

Voisivatko ISOt opettaa fukseille, miten 
ruokaloissa toimitaan? Aivan naurettavaa, 
että aina joutuu odottelemaan, kun joku 
alkaa voitelemaan leipää ruokajonossa. 
Nälkäinen ja kiireinen

Onko kaikki päälafkan siivoojat virkava-
paalla? Kiltiksen vessoista on aina paperi 
loppu ja keittiön roskikset täynnä. Jotain 
järkeä!  Hygienia-Heikki

On se kumma, kun kaikki konsulttiexcut 
on viikon sisään syksyllä ja vielä enemmän 
pistää vituttamaan se sähköpostispämmi. 
Ajatteleeko kukaan myöskään fukseja ja 
tupsuja? Sivustaseuraaja

Torstaina uusi kahvinkeitin ja jo lauan-
taina täynnä päivän seissyttä kahvia. Hy-
vin ryssitty! Kyylä

Maarilla koitin tulostaa jotain mutta ei-
hän siitä mitään tullut kun hiiressä oli 
senssit kaakossa. Ainut mihin osuin oli 
käynnistävalikko ja työpöydän näyttö, 
perkele.  (T)ulostaja

Nyttenkin taskussa polttaa ja pullottaa, 
miksei kännykköiden säteilylle tehdä mi-
tään! Vaadimme päitä vadille ihmisten 
säteilyttämisestä!1 Suurin ihmiskoe ikinä. 
Tapsa

Yritäpä lukea tenttiin, kun puolet luento-
kalvoista makaa jossain proffan koneella! 
Opiskeluinto

Ennen Otaniemen Alepasta sai alkoholia 
ilman papereita kun kaikki oli yli 18v ja 
nykyään ei saa kukaan kun ketään ei ole 
yli 30v. Mies-24v

Koita tässä nyt sitten varustautua säihin 
kun ulkona on helvetin kylmä ja sitten 
liikkuessa paahtuu tai sitten ulkona on 
kuuma mutta sisällä paleltuu hengiltä. 
Kvarkissakin aina on ollut kylmä mutta 
nyt sitten kylmällä säällä paistuu. Kuumat 
aallot

Kansan virallinen riistovirasto ottaa 
kaikki tukikuukaudet takaisin kun vähää-
kään koitat tehdä töitä. Onko liikaa vaa-
dittu että vuodessa saisi opiskella 70 op 
ja tienata samalla rahat vuokraan ja ruo-
kaan… Rahamies

Voisiko joku tehdä jotain? Rehelliset ih-
miset eivät pääse töihin huhtikuusta lo-
kakuuhun, kun joka kulkureitti on tukittu 
joko valkoposkihanhilla tai niiden ulos-
teilla. Ornitofobisti

Oli muuten paljon vaadittu näidenkin 
juttujen kirjottaminen kun ei kädet pysy 
Kiltiksen näppäimistöillä kun (jonkin 
vuoden) fuksikapun pikku tahmatassut 
on vähän hieroneet rasvasormiaan pitkin 
näppäimistöhattuja. Luistovoiteet on ihan 
omasta takaa

Tekstarit

Lukijakirje Peteriltä

Kvantin vastaus
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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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tyimme baaria itsevarmoin askelin. Saavut-
tuamme sen porteille tunsimme kuitenkin 
voimakkaan vihamielisen auran: tämä 
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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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Myöskin Korson vertaaminen lepokylään ei 
voisi olla kauempana totuudesta, koska elämä 
Korsossa on kovaa ja lyhyttä. Leipä on tiukassa 
elinkeinorakenteen jakautuessa pullojen ke-
räämisen (41%), katusoiton (30%), polkupyö-
rävarkauksien (18%) ja prostituution (10%) 
välille. Kaiken sen brutaalin väkivallan ja inhi-
millisen kärsimyksen, jota Korsossa kutsutaan 
tiistaiksi, keskelle joutuessaan Tony Halmeel-
lakin olisi tullut äitiä ikävä. Mikäli Korsossa 
haluaa iskeä kiinni isoihin rahoihin ja oikeasti 
menestyä elämässä, vaatii se armotonta pon-
nistelua ja peräänantamatonta työtä Kelan lo-
makehelvetissä, etenkin jos lukutaito on niin 
ja näin. Vain harvoilla ja valituilla vuosien raa-
danta on johtanut korsolaisten graalin maljan, 
sairaseläkkeen, auvoisille viheriöille, joilla kir-
matessa ei tarvitse välittää huomisesta, koska 
valtio kustantaa tasoittavat ja krapula on vain 
myytti. Artikkelissa mainittu kirjakauppias, 
jolle mikään ei riitä, on korsolaisen elinkeino-
elämän kummajainen yksityisyrittäjyydellään 
(1%), sekä bisnesnero, koska Tiimarin men-
nessä konkurssiin kyseinen oman elämänsä 
sankari iski kiinni markkinarakoon kuin pult-
sari Lasoliin ja tällä hetkellä hänen krääsämo-
nopolinsa tuottaa valtaosan Korson alkoholin 
ulkopuolisesta bruttokansantuotteesta.

Korsolaista juoma- ja ruokakulttuuria käsitel-
täessä oltiin oikeilla jäljillä. Korson pitsat ovat 
paksuja ja rasvaisia kuten paikalliset naiset-
kin, ja juomapuolella kenttää dominoivat vil-
jatuotteet. Korson geopoliittinen asema hipoo 
täydellisyyttä lähimmän Koffin tehtaan ollessa 
vain muutaman kilometrin päässä, joten ar-
tikkelissa ihmetelty oluen tarjoilu kuorma-au-
tosta ei ole vain mahdollisuus vaan etuoikeus. 
Toimitus kuitenkin astuu harhaan uskoessaan, 
että Valdemar-viini on pahinta, mitä Korsossa 
voi kurkkuunsa kaataa. Korsossa yleisin hy-
västelytoivotus ‘Nähdään, jos näkö säilyy!’ ei 
ole pelkästään joviaali sutkautus, vaan myös 
kokemuksen syvällä rintaäänellä lausuttu elä-
mänviisaus. Korsolaiset eivät kuitenkaan heitä 
mitään hukkaan, joten epäilyttävät viinapullot 
myydään yleensä halvalla jo ennestään sokeille.

Tulkitkaa tämä kirjoitukseni hinaamiseksi, 
mutta syntyperäisenä korsolaisena en voinut 
antaa tämän painokoneesta syljetyn valheen 
rellestää kaiken kansan luettavissa ilman, että 
joku edes yrittää valaista asioiden oikeaa tilaa. 
Vaikka jotkut sanovatkin tuota kaukana kehä 
kolmosen tuolla puolen olevaa tuppukylää ih-
misyyden irvikuvien asuttamaksi periferiaksi, 
on se silti joillekin onnettomille koti ja ansait-
see tulla kuulluksi. Tämän inhorealistisen ku-
vauksen luettuaan herkemmät saattavat jopa 
järkyttyä, mutta heille totean, että tietäisittepä 
vaan millaista on Keravalla.

Ari Viitala, 
kolmannen polven korsolainen

Edellisessä Kvantissa oli artikkeli Korson ni-
mellä kulkevasta Koillis-Vantaalaisesta väes-
tökeskittymästä (Korso Mafia, Kvantti 2/14). 
Jutussa esitettiin varsin värikkäitä havaintoja 
Korsosta, sen ihmisistä ja heidän elämäntyylis-
tään ja jotkin niistä jopa osuivat varsin lähelle, 
mutta suurimmalta osin artikkeli käsitteli Kor-
soa yhtä osuvasti kuin kolmikuinen kuurosokea 
muutamaa kromosomia vailla oleva ahven kä-
sittelisi metafysiikkaa. Jutun pohjatyönä toimi 
nähtävästi toimituksen kevätretki Korsoon, ja 
vaikken väitäkään, että olisi mahdotonta luo-
da Korsosta kattava kuva sinä ohikiitävänä 
hetkenä jonka ajaksi uskaltaa työntää nenän-
sä ulos N-junan ovista ennen kuin juna jatkaa 
matkaansa kohti pohjoista, jää kuva silti varsin 
pinnalliseksi ja Korson syvin olemus, sielu, si-
säistämättä. Henkilökohtaisesti olen viettänyt 
Korsossa koko 20-vuotisen elämäni ja toivon-
kin nyt voivani korjata ihmisille artikkelin joh-
dosta syntyneitä harhakuvitelmia Korsosta ja 
peltisepän lailla oikoa Korson rautaiseen julki-
sivuun murjotun lommon.

Ensinnäkin, artikkelissa esitetyt havainnot 
korsolaisten vapaa-ajanviettokulttuurista ovat 
hämääviä. ”Korson parhaasta menomestasta” 
voidaan olla montaa mieltä, sillä tällä rintamal-
la erilaisten ravitsemusliikkeiden kirjo on vah-
va: Lumon lukion vieressä sijaitseva Sir Kippis 
on tunnelmaltaan ehdoton Vanhojen tanssien 
ja penkkareiden aikaan, Night Pubissa pääsee 
joka päivä aamuyhdeksästä alkaen uuteen nou-
suun karaoken siivittämänä ja Pickwick Pubin 
kosteissa tunnelmissa kuivaa on vain valkoviini 
ja visailuemännän läppä. Listaa voidaan jatkaa 
vielä ravintoloilla Sorento ja Top Hat, joista 
edellisen terassille on juuri asennettu kaiteen 
alareunaan värillinen lasimosaiikki, josta läpi 
tiiraillessa elämä ei näytä enää niin harmaalta. 
Steissin Pubi on siis vain yksi palanen Korson 
juottolainstallaatiossa ja totuuden löytäminen 
vaatisi vähintään appro-henkistä toimintaa 
Suur-Korson alueella. Olen myöskin skeptinen 
artikkelissa raportoidun ”vihamielisen auran” 
suhteen ja olen valmis lyömään spekuloitavissa 
olevan korsolaisen kunniani pantiksi siitä, että 
kyseessä oli vain väärin tulkittu yleinen harmi-
tus, koska happy hour ei ollut vielä alkanut.

VASTINE
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