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Tämän lehden taipaleen alkupuolel-
la toimituksella oli kaksi taka-aja-
tusta: keräämällä Kvantin historian 
parhaat artikkelit säästäisimme itse 
vaivaa kirjoittamisessa vaivattomas-
ti prujaamalla vanhat artikkelit ja 
saisimme budjetin käytettyä; tun-
netusti budjetti pitää käyttää vuo-
sittain pois tai joku menee leikkaa-
maan sitä.

Kävi ilmi että vajaassa 40 vuo-
dessa lehtiä on kertynyt 200 kappa-
letta, eikä itseään kunnioittava fyy-
sikko ole kuunaan suosinut turhan 
tiivistä kirjoitustyyliä. Monet artik-
keleista olivat myös kätevässä skan-
natussa muodossa, josta toimittaja-
kunta itse pienin käsin sai reprota 
artikkelin tekstin. Voin vain kiittää 
2014 toimituskuntaa tästä urakasta, 
joka osoittautui päätoimittajan ruu-
suisia mielikuvia raskaammaksi.

Lehden paisuessa satasivuisek-
si kävi myös kiusallisen ilmeiseksi 
etteivät Kvantin kassan pohjalle 
jääneet hilut tulisi kattamaan tämän 
“yhden mustavalkoisen lehdykän” 
painokuluja. Tässä hädässä kään-
nyimme Teekkaritoiminnan edistä-
misrahaston puoleen, joka hyväksyi 
Kvantin sielun vastineeksi painoku-
lujen puuttuvasta osasta. Kauan elä-
köön TTER, hulluille hilloa!

Tässä eepoksessa on kuitenkin 
2014 toimituksen kuratoimana vali-
tut palat Kvantin liki 40-vuotisesta 
historiasta. Muistelkaa sitä lukies-
sanne lämmöllä 2014 toimitusta ja 
TTER:ää, jotka tekivät tämän mah-
dolliseksi!

Joonas Kivi
Kvantin päätoimittaja 2014

A a p o  H a n s k i
A n t t i  A u t e r e
A n t t i  R a n t a l a
A r t o  T.  H ä r k ö n e n
E e v a - R i i t t a  H a v u k a i n e n
E s a  R i t v a n e n
H e l v i  L i u k k a a l a
J a r i  ’ R a s t a ’  S a r a m ä k i
J o o n a  K a n e r v a
J u h a  H u o t i l a i n e n
J u h o  H ä p p ö l ä
J u k k a  L u o m a
J u u s o  I l o m ä k i
K l a u s v e i k k o  O i n o n e n
L a u r i  ’ D u p o n d ’  L o v e n
L a u r i  N e u v o n e n
L i l l i  K o n t t i n e n
M a r t t i  H e l a m a a
M a u r i  N i i n i n e n
M i k a e l  ’ M i f f i ’  P a r m a l a
M i k k o  K u i t u n e n
M i k k o  L o i m u l a
O l a v  T i r k k o n e n
O l l i  N i s k a n e n
O s s i  K o i v i s t o i n e n
P e k k a  L e h t e l ä
P e t r i  V u o l l e
P i r k k a  K ä r e n l a m p i
R i t v a  V e i j a l a i n e n
S a m u l i  S i l t a n e n
S i n i  S u u r o n e n
Te e m u  P ä k k i l ä
T i m o  K a l i n a i n e n
T i m o  Tu o m i s t o
Tu o m a s  ’ Tu b e ’  L ä h d e o j a
V a l t t e r i  E r v a s t i
V i l i  H e i n o n e n

A l e k s i  N i e m i
A n t t i  H u h t a l a
A n t t i  R i n t a l a

A t s o  S u o p a j ä r v i
E i r a  S e p p ä l ä

H a r r i  M ö k k ö n e n
J a n n e  ’ H G ’  H ä g g l u n d

J a r i  P a a n a s a l o
J o o n a s  K i v i

J u h a n i  S i m o l a
J u k k a  L a u r i l a

J u s s i  P a k k a n e n
K a t r i  S e l o n e n
L a r i  K o p o n e n

L a u r i  L o i s k e k o s k i
L e a  H e i k k i n e n

M a r k e  R e i n i k a i n e n
M a t t i  ’ P a t o l o g i ’  L i n d s t r ö m

M i k a  K o s k e l a
M i k k o  K a t a j a

M i k k o  L a a k s o
N i k l a s  Ta p o l a
O l l i  H a l m i n e n

O r a  L a s s i l a
O t t o  V e h v i l ä i n e n

P e k k a  U r h o n e n
P e t t e r i  H e l i s t e

R i k u  H y y t i ä i n e n
R u r i k  To m m i l a

S i l j a  H o l o p a i n e n
S u s a n n a  J u n n i l a

T i m o  E l o l ä h d e
T i m o  S a l o n e n

To n y  N y s t e n
Tu u l a  A a l t o l a

V i i v i  H a l l a - a h o

Toimitus on tehnyt parhaansa selvittääkseen 
kaikkien kuvien ja artikkelien ottajat/tekijät 
ja ottaa mielellään vastaan tietoa kuvista, 
jotka on merkitty toimituksen ottamiksi.

Toimitus



Parasta antia Kvantissa ovat olleet 
satiiriset fysiikka-artikkelit ja selk-
karipastissit. Satiiri on tyylilajina 
teekkarilehdissä harvinainen, ja 
fysiikka-väritteinen kirjoitustyy-
li fyysikoilla poikkeuksellisen hy-
vin hanskassa. Vaikka humanistille 
tekstin substanssi harvoin täysin 
aukeaakaan, jo kirjoitustyyli riittää 
hykerryttämään. Uskon että vitsit 
olisivat vielä hauskempia jos niitä 
ymmärtäisi.

Kvanttia leimaa myös ana-
lyyttisyys, itseironia ja ylipäätään 
älykkäämpi huumori. Alapääjuttuja 
löytyy (varsinkin vapun alla) runsain 
mitoin muistakin lehdistä, mutta 
hykerryttävää, älykästä komiikkaa 
on harvoin tarjolla. Myös itseiro-
nia on harvinainen hyve: moni kilta 
nauraa fyysikkojen kustannuksella, 
mutta vain fyysikot nauravat omal-
lansa!

Kautta aikojen huomaa ettei 
lehden sisältö, esanssi ole merkittä-
västi muuttunut. Lukemalla jo var-
haisempia 1900-luvun alkupuolen 
teekkarilehtiä huomaa, että fysiikka 
on ihmisistä fyysikoista hauskaa. 
Fysiikka ei ole perustavanlaatuises-
ti muuttunut ajan kuluessa, joten 
myös artikkelien tyyli säilyy sama-
na. Kvantti kuitenkin elää ulkoisesti 
vahvasti ajassa, tekniikan kehittyes-
sä uusiin työkaluihin on tartuttu 
rohkeasti. Lehdestä on tullut viime 
vuosina ammattimaisemman oloi-
nen, edellytysten kehittyessä. Kil-
talehdelle tyypillinen vuosikierto ja 
rytmi pysyy ja säilyy. Lehden ydin, 
sielu on pysynyt monenmoisista 
myllerryksistä huolimatta samana 
läpi vuosien. Samaan aikaan lehti 
pysyy tuoreena koska lukijat muut-
tuvat: lehteä luetaan aina aikakau-
den lasien läpi!

Tiina Metso
Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajanterveiset
Historia saa minut syttymään. Se 
kertoo mistä me tulemme, olemme-
ko aina olleet tällaisia ja mitä tun-
temattomia saavutuksia menneet 
sukupolvet ovat saaneet aikaan. 
Se kertoo meille millaisista älyttö-
myyksistä nykyiset perinteemme 
ovat syntyneet ja mitkä teekkari-
kulttuurin ilmentymät ovat juon-
taneet juurensa mistäkin hullu-
tuksista. Tuntemus oman yhteisön 
taustoista myös vahvistaa tunnesi-
dettä yhteisöön sekä vahvistaa yh-
teisön ja sen jäsenten identiteettiä.

Tiesitkö muuten seuraavia 
anekdootteja? 

 – Kursivoitu Fii-kirjain on ollut 
Fyysikkokillan symboli jo ensim-
mäisestä toimintavuodesta lähtien.

 – Killan ensimmäinen naisjäsen 
oli Eeva Kinnunen vuonna 1958.

 – Fyysikkokillan vuosijuhla tun-
nettiin aina vuoteen 1959 saakka 
nimellä “Fyysikkokillan Vuosijuh-
la”, jolloin silloisen sihteerin Pekka 
Hiismäen ehdottama nimi “Annihi-
laatio” vakiintui käyttöön 1960-lu-
vun loppupuolelle saakka. 

 – Yksi neljästä vuonna 1961 
Paavo Nurmen patsaan Wasa-lai-
van kannelle viennissä osallisena ol-
leista oli teknillinen fyysikko Matti 
Kaje.

 – Vuonna 1970 teknillisen fy-
siikan koulutusohjelman linjojen 
määrä kasvoi huomattavasti, aiem-
min valittavana olleiden teknilli-
sen fysiikan ja teknillisen matema-
tiikan rinnalle tulivat uutuuksina 
ydintekniikka, tietokonetekniikka, 
materiaalifysiikka, teollisuuden 
mittaustekniikka ja elektroniikka. 
Seuraavana lukuvuonna päivänva-
lon näki uusi aine: terveydenhuol-
totekniikka.

 – Killan toiminnassa mukana 
aina 2000-luvun loppuun saakka 
ollut kopiokonetoiminta sai alkun-
sa 1970-luvulla. Samoihin aikoihin 
poistui vähitellen luentopakko ja 
yhdessä vaiheessa kilta jopa maksoi 

luentomuistiinpanojen puhtaaksi 
kirjoittamisesta muutaman markan 
per arkki kiltalaisille. (Jos et ym-
märrä, miksi kerron kopiokoneista, 
kysy joltain vanhalta sedältä tai tä-
diltä.)

 – Ensimmäisenä päivänä Kilja-
valla käymisen perinne on alkanut 
vuonna 1981. Fyysikoiden tunnus-
laulu “Oh, Lord, It’s Hard to Be 
Humble”  kajahti ensimmäisen ker-
ran vuonna 1990 Kiljavan saunassa 
vastauksena erään vanhemman tie-
teenharjoittajan toimesta hieman 
itseriittoisille fyysikoiden ja Fyysik-
kokillan esittäytymisille.

Kaikki tämä ja enemmänkin 
tulee selviämään työn alla olevas-
ta Fyysikkokillan historiateok-
sesta, jota kirjoittaa tällä hetkellä 
filosofian tohtori Juho Kotakallio. 
Häntä työssään auttaa Fyysikko-
killan nykyisistä jäsenistä koostuva 
13-henkinen Historiatoimikunta 
sekä vanhemmista kiltalaisista ja 
asiantuntijajäsenistä koostuva oh-
jausryhmä. Tavoitteena on tuoda 
Fyysikkokillan historia paremmin 
kiltalaisten tietoisuuteen ja julkais-
ta laaja katsaus kiltamme mennei-
siin vuosikymmeniin.

Nauti siis tästä historiapläjäyk-
sestä, joka sinulla on nyt käsissäsi. 
Se on mitä maukkain alkupala ja 
johdatus siihen, mitä killassamme 
on tapahtunut ennen sinun aikaasi. 
Ja lisää on tulossa!

Jori Jämsä
Historiatoimikunnan puheenjoh-
taja

Killan historiaprojekti aloitettiin ke-
väällä 2014. Kolmivuotisen projektin 
tavoitteena on julkaista Fyysikkokillan 
ensimmäinen kokopitkä historiateos 
Fuusio 70:n yhteydessä. 

Ylläolevien anekdoottien lähteenä on 
käytetty “Teknillistä fysiikkaa TKK:lla” 
-teosta, joka julkaistiin vuonna 1994.

Puheenjohtajan jorinat
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TKY:n edustajisto päätti istunnossaan 5.2. pitää kil-
tojen toiminta avustukset entisellään (porvariäänin)- 
inflaatiolisältäkin säästyttiin. Ellei muita avustuksia 
saada kärsii killan toiminta tuntuvasti. FK tuleekin 
tekemään ylioppilaskunnalle esityksen kiltalehtien 
painatusmaksujen alentamiseksi. Tällä tavoin tuettai-
siin toimivia kiltoja, jotka haluavat tarjota jäsenistöl-
leen säännöllisesti ilmestyvän hyvätasoisen lehden.

Boikotti?
Teknillisen korkeakoulun assistentit TKKA ry on ve-
donnut Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen hen-
kilökuntaan ja opiskelijoihin tuntiassistenttien palk-
kauksessa suoritettujen huononnusten torjumiseksi. 
Kyse ei ole pelkästään palkan korotuksista – vaan 
tuntiassistenttien nykyiseen epävakaiseen ja määrit-
telemättömään asemaan on saatava parannus. Mikäli 
ensi syksyyn mennessä ei tuntiopettajien palkkaa ja 
asemaa koskevissa neuvotteluissa päästä tuloksiin on 
äärimmäisenä keinona turvauduttava boikottiin. Jäl-
jempänä on hallituksen hyväksymä kannanotto asias-
ta.

Vuosikokous
Fyysikkokillan vuosikokouksessa käsitellään viime-
vuoden tili- ja toimintakertomus sekä hyväksytään 
tämän vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Tule 
vaikuttamaan killan toimintaan! Vuosikokouksen 
alustava paikka ja aika ovat: Dipoli sali 3 , keskiviikko 
25.2. klo 18.00

FK on useissa eri yhteyksissä pannut merkil-
le alemman assistenttikunnan suojattoman aseman 
työoikeudellisessa mielessä. Vakavia epäkohtia on 
esiintynyt poliittisen syrjinnän ja palkanalennusten 
muodossa

FKH katsoo, että syynä epäkohtiin on suurelta 
osin tuntiassistenttien lainsuojaton asema: laki jättää 
tuntiassistentit työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän 
ulokopuolelle. Tuntiassistenttimääräys ei ole työso-

Fyysikkokillan kannanotto 
tuntiassistenttien boikotti-

kysymyksestä
Kvantista I/1976

pimus, vaan määräys, jossa työnantaja yksipuolisesti, 
monesti työntekijäpuolta kuulematta sanelee työ- ja 
palkkaehdot.

FKH:n mielestä valtiovalta on menetellyt nor-
maalin työmarkkinakäytännön vastaisesti alentamalla 
palkkiota tuntiassistentin tehtävistä. Palkanalennus-
ten johdosta joutuivat monet vähätuloiset opiskelijat 
taloudellisesti vaikeaan asemaan aikana, jolloin myös 
opintolainat ja -tuki on ollut laskusuunnassa.

FKH tukee TKKA:n vaatimuksia palkanalen-
nusten peruuttamiseksi ja tehtävien sitomiseksi 
työ- ja virkaehtosopimuslakien piiriin. FKH:n mie-
lestä pitäisi nopeasti käynnistää neuvottelut Otanie-
meläisten opiskelija- ja ay-järjestöjen välillä riittävän 
painostuksen aikaansaamiseksi vaatimustemme puo-
lesta. Erityisesti FKH vetoaa TKY:an; jonka tulisi pi-
kaisesti määrittää kantansa asiassa ja viedä sitä eteen-
päin valtakunnallisessa opiskelijajärjestöissä.

Pitkäälä tähtäyksellä ainoa tae assistenttien ase-
man parantamiseksi on riittävän voimakas ammatil-
linen järjestäytyminen. Siksi FKH kehottaa kaikkia 
tuntiassistentin tehtävissä toimivia fyysikkoja liitty-
mään assistenttiyhdistykseen.

Hyväksytty killan hallituksen kokouksessa 22.1.1976
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I Lause: Fuksit saapuivat. (todistus sivuutetaan)
Muut lauseet: Koska heidän (vrt. lause I) herkkä 
mielensä joutuu näin aluksi muutenkin kovalle koe-
tukselle, lienee parasta olla heitä liikaa järkyttämät-
tä mielipuolisilla kertomuksilla. Niinpä kirjoitankin 
päinvastoin täysin(päin epä-) selvää/selvin päin täysin 
selvää (tarpeeton yliviivataan) puolimielistä, kaksi-
mielistä, yksimielistä tai mieletöntä tekstiä1. Mieli-
puoliset, lukijankin puolimieliseksi saavat mielenköy-
hät jutut jääkööt seur. numeroihin. No leikki leikkinä 
ja liekki liekkinä, sanoi pultsarikin. Käykäämme siis 
asiaan.

Viime viikolla sain sattumalta kuulla, että TK-
K:lle olisi tulossa jokin uusi kurssi, joka olisi jokai-
selle pakollinen ja josta myöhemmin tulisi keskeinen 
osa opetusohjelmaa. Huhun mukaan kurssin ensim-
mäiseksi luennoitsijaksi tulisi alan uranuurtaja, do-
sentti Keino Horkonen. Uteliaisuuttani päätin ottaa 
asiasta selvää ja soitin dos. Horkoselle. Vaikka dos. 
Horkonen tunnetusti pitää työtään kohtuuttoman 
helppona, tuntui hänellä olevan jonnekin kova kiire, 
mikä onkin ymmärrettävää, sillä dos. Horkonen on 
vielä poikamies. Hän suostui kuitenkin vastaamaan 
muutamaan kysymykseeni:

Dosentti Horkonen, mistä uusin huhu on saanut al-
kunsa ja onko siinä perää?

Moderniin tieteeseen ja maailmankuvaan muo-
toutumiseen on viime aikoina voimakkaasti alkanut 
vaikuttaa uusi tieteenhaara, urkologia, joka kaksi-
kymmenvuotisen kehityksen jälkeen on saavuttanut 
useita varteenotettavia ja tieteellisiä uutuusarvoa 
omaavia tuloksia. Niinpä on katsottu aiheelliseksi 
ottaa oppiaine mukaan TKK:n kurssivalikoimaan. 
Kurssi on yleissivistävä, mutta antaa myös tarvittavat 
pohjatiedot myöhempiä urkeologian opintoja varten. 
Suunnitelmissa on tehdä kurssista pakollinen. Ensi 
vuosikymmenellä urkeologiaa tullaan opettamaan 
myös peruskoulussa kolmannelta luokalta alkaen.

Mitä tämä urkeologia sitten tutkii?
Urkeologia on hiukkastutkimuksen erikoistu-

nein ja siten ehkä myös vaikeimmin hallittava haara. 
Sen tutkimuksen kohteena oleva partikkeli, urkki, on 
monimutkaisuudessaan vertaansa vailla. Tässä kurs-
sissa tullaankin käsittelemään asiaan kuuluvia ilmi-

1 Yleisesti A(IV)-mielistä ( A(IV) ≥ 0), joskus 
myös imaginaarista

Lauseita

öitä vain kvalitatiivisesti, tutustuen urkin käyttäyty-
miseen ja vuorovaikutukseen muiden komplisoitujen 
partikkelien kanssa. (esim. hiukkaset karkki, virkki, 
arkki, sorzi ja brezi) Urkeologiassa on jouduttu otta-
maan käyttöön uusi energian yksikkö, ajasta riippuva 
urg. 1 urg = se energia, joka tarvitaan urkin sysäämi-
seksi radaltaan.Vielä ei ole pystytty määrittämään 
urgin suuruutta, sillä urkkia ei ole koskaan radalta 
sysätty. Onkin arveltu, että urg olisi hyvin suuri ener-
gian yksikkö. Yleensä käytetäänkin mittayksikkönä 
furgeja eli femtourgeja.

Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mutta mikä oikeastaan 
on tämä partikkeli, urkki?

Sitä ei ole vielä pystytty tarkkaan määrittele-
mään. Kuitenkin tiedetään, että partikkeli on erittäin 
stabiili, puoliintumisaika ilmeisesti >109s. Tiedetään 
myös, että urkkia kiertää muita komplisoituja par-
tikkeleita. Kullakin partikkelilla on oma orbitaalinsa. 
Sisimmät orbitaalit muodostavat yhtenäisen kuoren, 
jota usein kutsutaan sisärenkaaksi eli kabinetiksi. 
Teorian mukaan, jos urkki sinkoutuu radaltaan, täyt-
tää jokin muu partikkeli, luultavasti sisärenkaasta, 
urkin paikan. Tällöin joutuvat sisärenkaan ja myös 
muiden renkaiden partikkelit epästabiiliin tilaan, ja 
energiaa saattaa vapautua runsaasti. Luultavaa on, 
että urkin singottua pois joutuu muu hiukkassys-
teemi liikemäärän säilymislain mukaan vastakkais-
suuntaiseen liikkeeseen, mikä voi olla tuhoisaa. Juuri 
tämän vaaran takia on päätetty opettaa urkeologiaa 
kaikille.

Mitkä ovat suurimmat saavutuksenne urkeologian 
alalla?

Tjaah, tiedä niistä. Varsin yllättävä ja jopa järkyt-
tävä oli löytö, jonka teimme tänä kesänä. Teoriamme 
mukaan olisi kullakin partikkelilla oma antipartikke-
linsa. Mutta kokeemme osoittivat, että urkilla olisi 
jopa viisi eri antipartikkelia. Koko urkki-teoria oli 
luhistua, kunnes, käyttäen toista urkisointia ja rela-
tivistista kylläkin formaalia mutta täysin relevanttia 
kvasidiskreettiä Kekkonen-Hilbert alternoitua per-
turbaatioteoriaa yhdessä Brez-Newhouse normali-
soidun ortopolaarittoman sferikaalisen planaarial-
gebran kanssa huomioiden ortodoksit kovariantit 
transformaatiot virtuaalisessa ulotteettomassa faa-
siavaruudessa sisällyttäen joko eksplisiittisesti tai 
implisiittisesti proseduurin konfiguraatioavaruuden 
koordinaattien ortogonaalisuuden ja samanarvoisuu-
den ottaen invariantiksi parametriksi independentti 
ominaisaika, totesimme havaintomme pseudoan-
tiurkkien aiheuttamaksi. Edellisen kerran pseudoan-
tiurkkeja havaittiin v. 1968, mutta silloin niitä ei osat-
tu tulkita oikein.

Ei tuo nyt kohtuuttoman helpolta vaikuta. Taidat-
te olla pätevä mies. Kiitän ystävällisistä vastauksistanne. 
Kuulemiin.

Kiitos teille. Kuulemiin.

Kvantista IV/1977

0.07.00 Urkeologian perusteet (7) Kurssissa esitetään ylei-
sen ja erikoisen urkeologian yleiset ja yhtäläiset perustiedot kaikille.
dos. Horkonen luennoi kl 116t, 8t/v; harjoituksia 2t/v 
kurssikirjallisuus: Horkonen K.: Urkeologia ja sen sovellutus

Kriittiselle lukijalle: Virheet on tulkittava, jottei tulisivirhetulkin-
toja. (vrt. sähkön mitt. tekn. I s. 50,r.9)
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Pikkujoulukuvaelma
Ja tapahtui niinä päivinä, että killalta kävi käsky, että 
kaikkien fyysikkojen oli matkustettava Pariisiin. 
Tämä Pariisin matka oli ensimmäinen ja tapahtui 
Kalle Niskasen ollessa fyysikkokillan puheenjohta-
jana. Niin fyysikot ottivat ja pakkasivat salkkunsa ja 
lähtivät Otaniemestä, Espoon kaupungista, lentoken-
tälle, Vantaan kaupunkiin, he kun olivat Top Clubin 
matkalaisia. Niin he siirtyivät Pariisin kaupunkiin, ja 
asettuivat sinne, kukin omaan hotellihuoneeseensa. 
Mutta jo toisena päivänä he nukkuivat Seinen silto-
jen alla, koska heillä ei enää ollut sijaa majatalossa. 
Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että pieni fuksi 
ilmestyi heidän joukkoonsa. Ja he antoivat fuksille 
punkkua ja patonkia ja asettivat hänet kaljakoriin 
nukkumaan, sillä heille ei enää ollut sijaa majatalossa.

Ja niin sillä seudulla oli fyysikoita kedolla vartioi-
massa kalleinta omaisuuttaan. Niin heidän edessään 
seisoi yksi vaaleanpunainen elefantti, ja he peljästyivät 
suuresti. Mutta elefantti sanoi heille: ”Älkää peljätkö, 
sillä katsokaa, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka 
on tuleva koko killalle: joukkoonne on tänä päivänä 
liittynyt fuksi, joka on aktiivinen ja aina killan parasta 
ajatteleva. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte fuk-
sin hilpeänä Seinessä makaamassa.” Ja yhtäkkiä seisoi 
elefantin kanssa suuri joukko toisia vaaleanpunaisia 
elefantteja, jotka ylistivät kiltaa ja sanoivat: ”Kunnia 
killalle korkeuksissa, kun se järjesti ekskursion Pa-
riisiin fyysikoille, joita kohtaan sillä on hyvä tahto.” 
Ja kun elefantit olivat menneet fyysikoiden luonta, 
puhuivat he toisillensa sanoen: ”Menkäämme sillalle 
katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja mikä meille 
on ilmoitettu.” Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät 
fuksin, joka makasi hilpeänä Seinessä. Ja kun he oli-
vat tämän nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli 
puhuttu heille tästä fuksista. Ja kaikki, jotka sen kuu-
livat, ihmettelivät sitä, mitä fyysikot heille sanoivat. 
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Mutta isovelivastaava kätki fuksin nimen ja opinto-
kirjan numeron mieleensä vastaisen varalle. Ja fyysi-
kot palasivat Montmartelle kiittäen ja ylistäen kiltaa 
kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet.

Kun fuksi oli ilmestynyt Pariisin Seinessä killan 
ekskursion aikana, niin tietäjiä tuli Jämeräntaipaleelta 
Otaniemeen fysiikan osastolle, ja he sanoivat: ”Missä 
ovat kaikki fyysikot, sillä osaston ovi oli lukolla sul-
jettu ja kello oli kaksitoista päivällä. Sillä me näimme 
heidän merkkinsä (Φ) Jämeräntaipaleella, ja olemme 
tulleet sitä katsomaan.” Kun Routti sen kuuli, häm-
mästyi hän ja koko Otaniemi hänen kanssaan, ja hän 
kokosi kaikki professorit ja assistentit, ja kyseli heiltä 
, minne fyysikot olivat menneet. He sanoivat hänelle: 
”Pariisin kaupunkiin, sillä näin on kirjoitettu Kvan-
tissa: Ja sinä pariisi, Isle de Francen maakunnassa, et 
suinkaan ole vähäisin ekskursiokohteista, sillä sieltä 
on kotoisin punaviini, joka villitsee sinun joukkoasi, 
fyysikoita.” Silloin Routti kutsui tietäjät luokseen 
ja lennätti heidät seuraavalla reittikoneella Pariisiin 
sanoen: ”Menkää ja tiedustelkaa tarkasti fyysikoita, 
ja kun heidät löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että 
minäkin tulisin mukaan juhlimaan.” Kuultuaan Rou-
tin sanat he lähtivät matkalle, ja katso, merkki, jonka 
he olivat nähneet Otaniemessä kulki heidän edellään, 
kunnes se tuli sen sillan ylle, jonka alla fyysikot ma-
jailivat, ja pysähtyi siihen. Ja niin he menivät heidän 
luokseen, näkivät fuksin ja he lankesivat maahan ja 
kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hä-
nelle lahjan: yhden fuksityöpisteen.

Mutta kun he olivat menneet, tieteen hen-
ki ilmestyi fyysikoille ja sanoi: ”Nouskaa ja paetkaa 
Tampereelle, ja olkaa siellä siihen asti, kunnes minä 
teille sanon, sillä materiaalifysiikan tenttitulokset 
ovat viimeinkin tulleet.” Ja niin he nousivat, ottivat 
opintokirjansa ja lähtivät patonkia rouskutellen kohti 
Tamperetta ja olivat siellä siihen saakka, kunnes häly 
heidän matkastaan oli Otaniemessä laantunut.
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Pää kylmänä 
Otaniemessä

Pään kylmyysennätys on jälleen Suomessa. Otanie-
messä toimiva kylmäfysiikan tutkimusryhmä on kah-
den vuoden ajan jäähdytellyt kuumentuneita tuntei-
taan sen jälkeen, kun entinen ennätys lyötiin, ensin 
Ranskassa, sitten Amerikassa. Tämä hyvin matala 
pään kylmyys on nyt 30 mirjardisosaa absoluuttisesta 
nollapisteestä, jota ei hermodynamiikan kolmannen 
pääsäännön mukaan voi koskaan saavuttaa.

”Päämäärämme ei kuitenkaan ole ennätystehtailu”, 
vakuuttaa prof. V.O. Koillistaivas. ”Haluamme tutkia, 
millaiseen tilaan hermosto asettuu, kun tunteet jääh-
dytetään äärimmäisen kylmiksi.”

– ”Ja mitä hyötyä tällaisesta tutkimuksesta sitten 
on?”

– ”Kestää varmasti vuosikymmeniä, ennen kuin ta-
vallinen kadunmies, naisesta puhumattakaan, hyötyy 
näistä tuloksistamme”, vastaa prof. Koillistaivas. ”Ky-
symyksessä on perustutkimus. Viemme tiedettä hie-
man eteenpäin.”

Supratilat
”Mitä ilmiöitä voidaan tutkia ainoastaan pää kylmä-
nä?”

– ”Kun mennään asteikolla tarpeeksi alas, saadaan 
järki juoksemaan hyvin vilkkaasti, itse asiassa ilman 
mitään vastusta; järki on ns. suprajohtavassa tilassa. 
Riippuu henkilöstä, kuinka kylmäksi pää tulee jääh-
dyttää, jotta transitio olisi mahdollinen. Pölkkypäillä 
ei transitiota ole lainkaan havaittu. Erittäin mielen-
kiintoinen ja harvinainen on teoreetikoiden postu-
looma ja käytännössäkin havaittu ns. suprajohtava 
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tila: kerran johtoon päästyään Kekkonen jatkaa joh-
tamista vuosikymmeniä ilman minkäänlaista havait-
tavaa vastusta.”

– ”Tutkimusryhmään kuuluva prof. J. Järkikurvi huo-
mauttaa, että tämä havainto on arvokas tieto kokeel-
lisen tutkimuksen harjoittajille: ”Eiväthän kokeet-
kaan aina kaikkea paljasta. Teoria antaa heille niitä 
perustietoja, joiden mukaan kokeita voidaan edelleen 
kehittää. Käytännössähän ei ole osattu ennustaa näin 
kauan jatkuvaa UKK:n suprajohtavaa tilaa.”

”Mitkä ovat olleet suurimmat vaikeudet projektis-
sanne?”

Prof. Koillistaivas: ”Kesäkuussa, kun Suomen Aka-
temian tutkimusjohtaja vieraili laboratoriossamme, 
pojat eivät enää pysyneet kylminä, mikä viivytti pro-
jektia peräti kuusi viikkoa. Pystyimme kuitenkin saa-
vuttamaan tavoitteemme määräajassa olemalla töissä 
viikonloppuisin, myös juhannuksena ja jouluna.”

– ”Kuinka pää saadaan näin kylmäksi?”

– ”Monet hermodynamiikkaan perehtymättömät 
erheellisesti luulevat, että jooga ajaisi asian. Näin 
ei kuitenkaan ole, kuten maallikkokin voi edellises-
tä lauselmasta päätellä. Joogassa jäähtyy – tai jäätyy, 
kuinka vain – järki, ja tunteet herkistyvät. Meidän 
tarkoituksemme on päinvastainen. Jäähdytämme 
tunteet ja herkistämme järjen. Hermodynamiikan 
toisen pääsäännön mukaan suljetun systeemin entro-
pia ei voi vähentyä. Kokeissamme on aina kysymyk-
sessä suljettu systeemi, tai sitten pseudosuljettu tai 
ainakin virtuaalisesti kvasisuljettu pseudosysteemi. 
Tästä seuraa, että tunteiden jäähdyttäminen herkis-
tää järjen. Niin järjen suprajuoksevuus saa luonnolli-
sen selityksensä.”

Mitähän ne vielä keksivätkin.
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Murfologian kurssi
Alkusanat:
Jokainen on varmasti huomannut tavalla tai toisella, 
että myös arkipäivän eri tilanteet ovat yhtä lainalaisia 
kuin esimerkiksi planeettojen liikkeet. Näitä tilan-
teita määräävät yleismaailmalliset periaatteet ovat ki-
teytettynä Murphyn laissa, jonka lisäksi joukkoa mui-
ta yleispäteviä lakeja kutsutaan nimellä murfologia.

Tässä alkavan murfologian kurssin tarkoitukse-
na on tutustuttaa Kvantin lukijat murfologian salai-
suuksiin ja valottaa murfologian periaatteita useasta 
eri näkökulmasta. Ensimmäisessä kurssin osassa käsi-
tellään itse Murphyn lakia ja sen välittömiä seurauk-
sia, toisessa osassa murfologian liittymiä tutkimus-
työhön ja atk:hon, kolmannessa koneiden ja ihmisten 
välisiä suhteita, neljännessä johtamiseen liittyviä pe-
riaatteita ja viimeisessä, viidennessä, osassa arkipäi-
vän tilanteisiin kuuluvia murfologian lakeja. Kurssin 
voi suorittaa yhdellä loppukokeella viidennen luen-
to-osan jälkeen.

Ennen kurssin aloittamista lienee kuitenkin ai-
heellista mainita pari seikkaa kurssin suorittamises-
ta. Kurssi ei ole pakollinen, mutta sen suorittaminen 
katsotaan eduksi jokaiselle fyysikolle. Ja kun kurssin 
on kerran aloittanut, jatko onkin sitten itsestään sel-
vää Grinsbergin teoreeman mukaan:

1. Et voi voittaa.
2. Et pääse omillesi.
3. Et voi edes luopua leikistä.

Kurssin materiaalina ovat nämä Kvantissa jul-
kaistavat luentomonisteet ja oheislukemisena voi-
vat aiheesta erityisen kiinnostuneet käyttää Arthur 
Blochin kirjaa Murphy’s Law and Other Reasons why 
Things Go Wrong (Price/Stern/Sloan Publishers Inc., 
1977).

Kurssin opetusten omaksuminen on vaivatto-
mampaa pitämällä mielessä Pinaglen säännöt:

1. Parhaiten opit asian, kun ymmärrät sen ko-
konaan ennen kuin aloitat.
2. Kirjaa tiedot aina muistiin – se osoittaa, 
että olet työskenellyt.¨
3. Piirrä aina ensin kuvaajat ja kirjoita sitten 
vasta teksti.
4. Jos olet epävarma, kuulosta varmalta.
5. Kokeet täytyy voida toistaa – niiden kaik-
kien on epäonnistuttava samalla tavalla.
6. Älä usko ihmeisiin – luota niihin.

Ja sille, joka haluaa päästä vielä helpommalla 
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kurssista, on paikallaan Wingon aksiooma: Kaikki 
Pinaglen laita voidaan sivuuttaa, kun opetellaan yk-
sinkertaisesti työskentelemään ilman aivoja. Turhaa 
stressiä kurssista ei kannata itselleen ottaa, sillä Mur-
phyn termodynamiikan lain mukaan asiat huonone-
vat, kun niitä prässätään. Ja lopuksi, jotta tuloksenne 
olisi paras mahdollinen, muistakaa odotusten yksi-
suuntaiset lait:

Kielteiset odotukset tuottavat kielteisiä tuloksia.
Myönteiset odotukset tuottavat kielteisiä tuloksia.

1. Luento
Murfologia on ihmeitä ja totuuksia paljastava ja se-
littävä tiedonala, joka sai alkunsa vuonna 1949 ame-
rikkalaisen kapteeni Ed Murphyn kuolemattomien 
sanojen, Murphyn lain, pohjalta. Koko murfologia on 
kiteytettynä tässä nerokkaassa lauseessa, joka paljas-
taa kaiken, selittää kaiken ja kertoo kaiken totuuden:

Jos jokin voi mennä pieleen, se menee pie-
leen.

(Lain todistus on suhteellisen suoraviivainen, 
mutta se ylittää tämän kurssin tason, joten se sivuu-
tetaan täsää yhteydessä.)

Murphyn lain varsin kauaskantoinen väittämä 
voidaan selittää monin eri tavoin ja sen seuraukset 
ovat hyvin moninaiset. Tässä esitetään tärkeimmät 
seuraukset:

 – Mikään ei ole niin helppoa kuin miltä se 
näyttää.
 – Kaikki vie kauemmin kuin luulet.
 – Jos on mahdollista, että useat asiat menevät 

pieleen, pieleen menee juuri se, josta koituu   
eniten vahinkoa.
 – Jos toteat, että asiat voivat mennä pieleen 

neljällä eri tavalla, ja vältät kaikki nämä, viipy-
mättä ilmaantuu viideskin tapa.
 – Kun asiat kehittyvät omalla painollaan, ne 

yleensä muuttuvat huonoista huonommiksi.
 – Milloin hyvänsä ryhdyt tekemään jotakin, 

jotain muuta on tehtävä ensin.
 – On mahdotonta tehdä mitään idiootinvar-

maksi, koska idiootit ovat niin nerokkaita.
 – Luonto on aina piilevä vian puolella.

Kuriositeettina mainittakoon vielä, että murfologi-
an perusteella on syntynyt jopa oma filosofian haara, 
Murphyn filosofia, jonka perusajatus voidaan ilmaista 
lauseella: Hymyile… huomenna on huonommin.

Tämän ensimmäisen luennon päätteeksi voi-
daan vielä lisätä O’Toolen kommentti Murphyn lais-
ta: Murphy oli optimisti.
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Matematiikka on täynnä outoja käsitteitä ja vieraspe-
räisiä sanoja. Joka päivä saavat tuhannet korvalliset 
kokea tuskastuneen kynsäisyn, kun niiden alla piile-
vät aivosolut taistelevat viimeiseen asti selkiytyäk-
seen kunnialla oppikirjojen sivuilta vastaan vyöryvis-
tä kieliopillisista katastrofeista, kuten ”lineaarinen 
approksimaatio”, ”ekvivalenssirelaatio” tai ”deskrip-
tiivinen geometria”. Kuka on luonut nämä hirviöt, 
jotka alinomaa kummittelevat opiskelijoiden elämäs-
sä Mitä ne kätkevät kiemuraiseen sisimpäänsä?

Sanojen arvoituksia on tutkittu. Täysin juuret-
tomiltakin vaikuttavilla sanoilla osoittuatuu yllättäen 
olevan selkä tausta. Muutama helppolukuisenpuolei-
nen esimerkki selvittäköön, mistä on kysymys.

Desimaaliluku
Desimaaliluvulla tarkoitetaan kymmenjärjestelmän 
lukua, jossa on kokonaisosa, piste ja desimaaliosa. 
Nimen synnyn ymmärtämiseksi meidän täytyy kai-
vautua historiaan, aikakaudelle, jossa pisteitä (/pilk-
kuja) sisältävät luvut olivat korkeasti koulutettujen 
matemaatikkojen ylellisyyttä. Kansan syvät rivit ei-
vät desimaalilukuja juuri tunteneet, mistä johtui että 
murtoviivaan jouduttiin turvautumaan jatkuvasti. 
Kynänpiirtoja kertyi runsaasti ja mustetta kului. Eri-
tyisen polttava ongelma oli kaikkialla, missä numerot 
piti maalata suurikokoisina kirjoituspinnalle. Lopul-
ta joku matemaatikko havaitsi kansan ahdingon ja 
osoitti heille, kuinka paljon säästeliäämpää on kirjoit-
taa 2 1/5:n asemasta 2,2 ja kuinka paljon vähemmän 
kirjoitusviiriä kului, kun merkintä 4 375/1000 korvat-
tiin 4,375:llä. Ennen puoli litraa vaatinut kirjoitustyö 
onnistui nyt yhdellä ainoalla desilitralla. Siitä on syn-
tynyt uuden kirjoitustavan nimi – desi-maali-luku.

Geometria ja sen sukulaissanat
Sana ”geometria” on suomalainen muoto englannin 
sanasta ”gee-o-metrization”, joka puolestaan tarkoit-
ti ratkaisua erääseen kirjoitusongelmaan ollen täten 
sukua edellämainitulle desimaalaukselle. Geometria 
kehitettiin Texasissa, missä kaikki on jättiläismäis-
tä, etenkin rancher Gulliver Giantin suurtila. Hänen 
omistamansa maa-alue oli niin laaja, että hänen ra-
janaapureillaan oli usein epäselvyyksiä siitä, mihin 
G.Giantin maat loppuivat ja heidän alkoivat. G.Gian-
tin ei auttanut muu kuin merkitä maansa. Hän päätti 
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oli kirjaimista syytä tehdä suuria, jotta työ saataisiin 
järjellisessä ajassa tehdyksi. Jotta metrien kokoinen 
G näyttäisi G:ltä kaivettuna, hakattuna ja istutettuna 
milloin mitenkin, se oli tehtävä huolella ja suunnitel-
len. Juuri tätä suunnittelua sana ”gee-o-metrization”, 
suomeksi ”G:n metristäminen”, tarkoittikin.

Menetelmä kehittyi niin pitkälle, että sitä voi-
tiin soveltaa yleiseen maanmittailuun. Niinpä ”geo-
metria” tarkoittaa nykyään myös maanmittausta ja 
tähän liittyvää matematiikkaa.

Tarkemmassa analyysissa metri on kuitenkin 
karkeanpuoleinen mittayksikkö. Niinpägeometrias-
ta kehitettiinkin kymmenen kertaa hienojakoisempi 
alalaji, geodesia. Samoin metri voi olla joskus her-
mostuttavan pieni, kun tulee kartoittaa kokonaisia 
mantereita ja meriä. Jos puitteet alkavat vaatia suu-
rempia mittayksiköitä, otetaan käyttöön geometrian 
suurimittaisempi johdos, isometria. Ja mittaustu-
lokset voidaan tallentaa vaikka hektografian – tai 
suomalaiskansallisemmin sanottuna hehtografian 
– avulla. (Täten osoittautuu virheelliseksi myös se 
ilmeisesti saksalaisperäinen käsitys, että hehtografia 
olisi karkuun päässeen hauen pituuden näyttämisme-
netelmä.)

Lineaarinen riippuvuus
Jokainen meistä on joskus nähnyt riippuvan riippu-
maton. Kuten tiedämme, on tyhjänä riippuvan riip-
pumaton pitkittäisprofiili varsin lähellä katenoidia. 
Kun matolle asetetaan kevyt paino, pingottuvat sen 
kannatinnuorat suoremmiksi. Painon lisääntyessä li-
sääntyy nuoran suoruus, mutta aivan suoriksi niitä ei 
saada muuten kuin äärettömän suurella painolla. Aina 
on olemassa nuoran ja suoran väliin mahtuva epsilon, 
kun mg lähestyy ääretöntä. Meillä on siis kaikissa 
olosuhteissa lineaarisesti riippumaton riippumatto. 
Lineaarista riippuvuutta esiintyy vain pystysuoraan 
riippuvissa systeemeissä, kuten leukakeinuissa.

Pistetulo
Ennen kirjanpito tapahtui kynän ja paperin avulla. 
Kaikki tieto kulki kirjanpitäjän kynän kautta. Kirjaa 
pidellessään huomasi kirjanpitäjä, että ainoa tieto 
lopullisesta tilitaseesta syntyi hänen kirjoituksensa 
tuloksena. Numerosarjat olivat niin toisensa näköi-
siä, että kukaan tuskin huomaisi, jos desimaalipiste 
hiukan siirtyisi…

Kvantista V/1981
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Lihasmopo – luonnonlähei-
nen vaihtoehto

Vuonna kaksituhatta koittaa arabisheikkien maail-
manloppu. Silloin kurnuttavat öljypuut tyhjää ja ben-
siiniä myydään apteekissa pipettipulloissa. Voi sitä, 
joka silloin öljyä tarvitsee, sillä maantie on kova kä-
vellä ja pakkanen raskas kantaa.

Jussi on onnellinen. Jussilla on oma sähköauto. 
Leveästi hymyillen hän ohittaa huoltoasemat ja niil-
lä autojaan tankkaavat lähimmäisensä. Mutta harva 
meistä näkee Jussin silloin, kun hänen yllätystreffinsä 
jäävät tekemättä akkujen kahdeksan tunnin lataus-
ajan takia.

Einarilla on polkupyörä. Einari ajaa äänettömäs-
ti ja kuntoaan kohentaen. Kun maasto käy ajokelvot-
tomaksi, kantaa Einari kuusi kiloa painavaa ajokkiaan 
kuin höyhentä. Mutta kun kilometrit seuraavat toi-
siaan loputtomana saattona ja kahdeskymmenes vaa-
ra kohoaa häämöttäviin korkeuksiin, aukenee Einarin 
sanainen arkku ja ryömii siitä esiin mitä kauhistutta-
vimpia sarvipäitä ja myrkkyhampaisia käärmeitä.

Öljyä meillä ei ole, sähköä emme halua käyttää. 
Meille jää siis vain elävän lihan voima ja tarmo, jota 
riittää niin kauan kuin ruis pelloilla kasvaa. Ja mikä-
pä sen miellyttävämpää: me käytämme mielellämme 
lihaksia, kunhan ne eivät ole omiamme. Ottakaamme 
siis orja. Ja koska emme pidä orjakapinoista, hankim-
me vain orjan oleellisimman osan. On syntynyt uusi 
ajoneuvo, jonka voimanlähteenä on laboratoriossa 
viljelty lihas.

Lihasmopo on nimensä mukaan lihaksen voi-
malla kulkeva moottoripolkupyörä. Voimanlähteenä 
toimiva kymmenen kilon painoinen lihas on suljettu 
veden- ja lämmönpitävään säiliöön, joka on kiinnitet-
ty tukevasti runkoon välittömästi etupyörän taakse. 
Lihaksen supistukset välittyvät kiertokangen kaut-
ta vedenpitävän pallonivelen läpi vaihteiston ensiö-
pyörälle, jolta otetaan ajovoiman lisäksi voima myös 
moottorin oheislaitteisiin. Lihasmopoa voi ajaa myös 
vaihtamalla jalkatuet polkimiin ja polkemalla itse. 
Vaihteistossa on myös tähän tarkoitukseen sopivia 
välityksia.

Lihas on säiliössä veren korvaavan ravinto-ha-
petusliuoksen ympäröimänä yhdessä liuoksen ent-
syymitasapainoa ylläpitävän pienikokoisen rauhasen 
kanssa. Liuos kiertää hapettimessa ja jäähdyttimes-
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sä, joka yhdessä säiliön lämpöä eristävän rakenteen 
kanssa takaa liuoksen ihanteellisen lämpötilan pak-
kasellakin. Pääasiallisen ravintonsa, glukoosin, lihas 
saa liuoksesta. Liuoksen glukoosipitoisuutta pitää 
yllä glukoosikonvertteri, joka kampea käännettäessä 
jauhaa reaktiokammioon sijoitetun polttoaineen, su-
lattaa sen ja poistaa jätteet kompakteina papanoina 
kampeamisen yhteydessä. Koko järjestelmää valvoo 
ja ohjaa mikroprosessori, jonka toiminnan varmistaa 
pienikokoinen akku.

Lihasvoimalla ajaminen eroaa polttomoottoril-
la ajamisesta monessa suhteessa. Päinvastoin kuin 
polttomoottorit lihas väsyy rasitettaessa. Sen sijaan 
lihas antaa voimaa heti nollakierrosluvusta alkaen, 
mihin ainakaan mäntämoottorit eivät pysty. Lihas te-
kee työtä vain supistuessaan. Vedon katkonaisuuden 
mahdollisesti aiheuttamat ongelmat voidaan torjua 
asentamalla mopoon useampia, vaihe-eron omaavia 
lihaksia.

Lihasmopon (kuten myös kaikkien nisäkkäiden) 
lihasvoima jakautuu anaerobiseen pikavoimaan ja 
aerobiseen kestovoimaan. Anaerobiset polttoaineet 
adenosiinitrifosfaatin (ATP) ja kreatiinifosfaatin 
(KP) lihas syntetisoi itse. Liikkeelle lähdettä-
essä on aluksi käytössä ATP, jota riittää kuor-
mitusoloista riippuen 15-16 sekunniksi. ATP:n 
loppuessa tulee sijalle KP, jota riittää kaksi 
tai kolme minuuttia. Tänä aikana mopon ha-
penkulutus saavuttaa kuormituksen vaatiman 
arvon ja mopo siirtyy käyttämään varsinais-
ta polttoainettaan, glukoosia. Tyhjennetty 
ATP-varasto palautuu ennalleen mopon levä-
tessä tai toimiessa kevyellä kuormituksella.

Lihaksen suurin pitkäaikainen teho on 
noin 300 wattia, mikä saavutetaan ensiöpyörän kier-
rosluvulla 120 RPM. Tämä riittää 40 km/h matkano-
peuden ylläpitoon. Anaerobisessa moodissa voidaan 
tilapäisesti saada jopa 1500-2000 watin teho noin 200 
ensiöpyörän kierroksella minuutissa, mutta tällöin 
on syytä muistaa, että lihaksen maitohappopitoisuus 
nousee nopeasti. Liiallinen absoluuttisen huippute-
hon vaatiminen kostautuu samalla tavoin kuin pitkän 
matkan juoksussa: lihas jäykistyy. Ajettaessa yli 200 
RPM kierrosluvulla ei lihaksesta saada enää täyttä 
tehoa ja lisäksi se voi joutua kouristustilaan kuten 
käden lihakset liian nopeasti kirjoitettaessa. Tällöin 
automaattinen kouristuskytkin kytkee lihaksen ja en-
siöpyörän irti vaihteistosta, kunnes kouristustila on 
lauennut. Kytkimen voi haluttaessa avata myös käsin.

Kylmää lihasta ei pidä milloinkaan käyttää täy-

Lihasmopon 
toimintakaavio

Lihasmopon pääosat

dellä teholla, sillä tällöin se saattaa vaurioitua. 
Paras käyttölämpötila on 40,5 astetta, minkä 
lihas nopeasti saavuttaakin varovaisen lämmi-
tysverryttelyn aikana. Helteellä on käyttöläm-
pötilaa syytä pitää silmällä, sillä yli 43 asteen 
lämpötila on lihakselle haitallinen ja yli 45 as-
teen lämpötila tuhoisa - tässä lämpötilassa alka-
vat lihakselle elintärkeät entsyymit hajota. Sa-
moin on lihasta suojeltava sille yhtä tuhoisalta 
jäätymiseltä, sillä levätessään lihas jäähtyy vähi-
tellen aina horrostilaan asti.

Huoltoa tarvitsevat mopossa vain mekaa-
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niset osat. Vähäisistä kudosvauriosta lihas toipuu 
omin avuin, kunhan mopo on varastoitu lämpimään 
paikkaan ja ensiöpyörä on lukittu paikoilleen. Lihas 
torjuu omin avuin myös useimmat vilustumistaudit 
ja virustartunnat, mutta jos liikkeellä on epidemioita, 
kannattaa mopo rokottaa ennakolta säiliön ylipaine-
venttiilin kautta. Paras mopon kunnon tae on rauhal-
linen, terveyttä vaaliva kohtelu - mikä sopii elävälle 
olennolle, sopii myös mopolle. 

Mopon polttoaineen on sisällettävä riittävästi 
tärkkelystä, valkuaisaineita, kivennäisiä ja vitamiine-
ja. Ajajan oman päivällisen tähteet ovat usein parasta 
polttoainetta. Alkoholia ja tupakkaa ei mopolle kan-
nata tarjota - ne huonontavat ajotulosta, eikä mopo 
nauti niistä millään tavoin. Mopon ruokavaliosta ei 
myöskään ole syytä tehdä liian rasva- ja hiilihydraat-
tipitoista, sillä tälllöin alkaa lihaskudos rasvoittua, ja 
liikalihavuudesta kärsivän mopon suorituskyky on 
huono.

Lihasmopon kaikkia suoritusarvoja voi kohen-
taa antamalla sille runsaasti liikuntoa. Tehokkaan 
harjoituksen avulla on teoriassa mahdollista nostaa 
aerobiset tehokierrokset 150 RPM:een ja teho yli 
500 watin – tämän vuoksi kierroslukumittarin kaikki 
varoitusmerkkialueet on tehty säädettäviksi. Niiden, 
jotka mielivät itselleen pikamatkoille erikoistunutta 
mopoa, kannattaa jo lihaksen viljelyvaiheessa pitää 
huoli siitä, että he saavat mopoihinsa nopeita, ana-
erobisia soluja sisältävän lihaksen.

Mopolla ajaminen saa lihasmopon myötä uuden 
ilmeen. Koska mopo vaatii ystävällisen ajotavan, hei-
jastuu uusi käyttövoima myös liikenteeseen. Mopon 
jälleenmyyntiarvo, päinvastoin kuin polttomootto-
riajoneuvojen, kasvaa jatkuvasti ajan myötä, jos lihak-
sesta pidetään hyvää huolta. Ja jos liuossäiliöt tehdään 
läpinäkyviksi, voi mopon omistaja kohentaa itsetun-
toaan pullistelemalla lihasta kateellisille matkakump-
panilleen liikennevaloissa. Ajaminen on äänetöntä ja 
saasteetonta – jätteitä pyörä laskee vain ajajan valitse-
malla hetkellä ja hänen valitsemaansa paikkaan. 

Tänään meillä on lihasmopo – ehkä jo huomen-
na näemme muskeliautojen esiinmarssin.

Näyttöteksti ja konvertteri

Tuula Aaltola
PT 1983
Hankintapäällikkö

Lehden toimittaminen vuonna 1983 
tarkoitti postilaatikkoon säännön-
mukaisesti nimettöminä lähetetty-
jen juttujen kirjaimellista leikkaa-
mista ja liimaamista (cut and paste) 
arkeille, joista Otapaino tai kilpaili-
ja monisti lehdet riippareihin. Tait-
tamisen hoiti noin neljä toimittajaa 
kiltahuoneella.

Syksystä 1981 vuoden 1983 
loppuun kansikuvat piirsi ja lehteä 
muutenkin kuvitti kurssitoverini 
Salla Myllylä. Se taisi olla graafisesti 
hienointa aikaa Kvantin historiassa. 
Salla jätti sittemmin teknisen alan 
ja heittäytyi taiteilijaksi. Sallalla on 
harvinainen kaksoistutkinto: tek-
niikan lisensiaatti ja kuvataiteen 
maisteri.

Tulleesta materiaalista karsim-
me törkeimmät pois. Ensimmäi-
sessä pääkirjoituksessani vastasin 
sensuuriväitteisiin, ettemme halua 
julkaista materiaalia joka loukkaa 
tekijänoikeuksia, yksityisyydensuo-
jaa, hyvää makua tms. Jokin seu-
raava toimitus julkaisi sitten kaikki 
raakkaamamme ylijäämät vappuleh-
tenä, joka näin voidaan luokitella 
aidoksi roskalehdeksi.

Hämmästyin kun luin uudem-
pia Kvantteja; sisältö on edelleen 
samanlaista kuin meidän aikanam-
me ja sitä ennen. Fyysikon sielun-
maisema on ajaton.

Arto Härkönen
PT 1985
IT-alan sekatyömies eli itsenäinen 
konsultti

Ah tuota aikaa, kun kiltalehtiä teh-
tiin käsin! Leikkaaminen ja liimaa-
minen olivat hyvin konkreettisia 
käsitteitä. Aiheuttivatkohan liiman-
käry ja korjauslakka pysyviä vaurioi-
ta? Tuksin. Uusi aika teki jo tuloaan. 
Kiltahuoneessa oli kirjoituskone, 
jolla pystyi kirjoittamaan koko-
naisen rivin ennen printtaamista. 
Moni juttu näyttää myös käyneen 
matriisikirjoittimen harvahampaan 
lävitse.

Kvantti oli 80-luvun puolivä-
lissä nuorisovaltainen. Tulin fuksi-
na päätoimittajaksi ja toimituksen 
keskimääräinen vuosikurssi oli 1.2. 
Pesti jäi kevään mittaiseksi, kesällä 
koitti armeija ja sen jälkeen lähdin-
kin muualle opiskelemaan.

Oman lyhyen urani kohokoh-
ta oli matematiikkalegendan Harri 
Rikkosen haastattelu. Pian Rikko-
sesta aika jätti mutta aikalaisistani 
kaikki muistanevat hänet. Voimain-
ponnistus oli Fyysikkokillan vuosi-
julkaisu. Ensin oli vääntö, että sitä 
aletaan tehdä ja siihen myydä mai-
noksia. Mainosmyyjille kehitetty 
huojennus ekskursiokuluista mei-
nasi toimia liiankin hyvin, kun mai-
nosmarkkoja tuli ovista ja ikkunois-
ta. Viimeinen ponnistus oli saada se 
valmiiksi inttitouhujen keskeltä.

Kvantin arkisto on mainio ai-
kamatka – etenkin, kun viisikymp-
pistä ex-fuksia eivät omat pääkir-
joituksetkaan jaksa nolottaa, vaikka 
syytä olisi.

Vanhan
päätoimittajan

sana
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Valla Saucerennen 
eli tuomaripeliä 

Linköpingissä
Terveisiä vaan Linköpingistä. Ai mitä siellä tapahtui? 
– Nyt ollaan oppiriidan paikassa: sitä on näet kaksi 
mahdollisuutta:

a) jutun kirjoittaa se, joka muistaa eniten 
matkalta
b) jutun kirjoittaa se, joka muistaa vähiten 
matkalta (varmuuden vuoksi)

Linköpingissä tapahtui hävytöntä tuomaripeliä: 
ruotsalaiset pedattiin voittajiksi.

Meitä oli neljän jermun joukkue, Martti, Teuvo, 
Petri ja Juhani, FK:n edustusmiehistönä Valla Sauder-
rennen -pulkkakisassa 27.-31. tammikuuta. Taktiikkaa 
ja puheita (selityksiä) oli mietitty voimallisesti jo Ete-
läsatamasta lähdettyämme. Taisteluhenki oli korkeal-
la (spirit was strong). Samoin oli mieliala. Ja pulkkana 
käyttämämme valtava musta ja kiiltävä kuorma-au-
ton sisärengas kumisi paineilman täyttämää tyhjyyt-
tään. Kilpailun oli määrä alkaa minä hetkenä tahansa. 
Verryttelimme kiistelemällä veljellisesti siitä, ketkä 
kaksi saisivat kunnian puolustaa FK värejä ihanassa 
lumisohjon ja mudan täyttämässä pulkkarännissä. 
Samaan aikaan yritimme viime tingassa päästä sel-
vyyteen pulkkakisan säännöistä (siinäpä oiva tehtävä 
ensi vuoden edustusjoukkueellemme).

Laukaus kajahti. Ensimmäinen pari syöksyi rän-
niin. Parupujottelu. Kuuluttajan ääni säkätti ämy-
reissä kuin konekivääri. Kansa hurrasi. Mutta me. 
Kylmän rauhallisesti valmistauduimme lähtöön. ”Fy-
sikergillet mot joku ihme solujengi”. Kyyristyimme 
odottamaan laukausta. 2. pari. Musta renkaamme. Ja 
kaksi vielä valkoisissa haalareissa olevaa teekkaria.

BANG! Syöksyimme matkaan. Ensimmäinen 
pujottelukeppi. Parimme kiertää sen vaivalloisesti. 
Suomalaisella oveluudella laskemme suoraan sen yli. 
Kumoon vain. Toinen keppi. Se katkeaa rysähtäen 
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hurjan menomme alla. Kolmas kaatuu. Neljäs. Vii-
des. Katkeavat. Johdamme jo. Toiset kiertävät vasta 
neljättä keppiä. Vaikea rata. Mutta ei meille. Oho. 
Emme meinanneet osua kuudenteen keppiin. Nopea 
kädenliike sieppaa sen salamana mukaan. Seitsemäs 
katki. Kahdeksas nurin. Yli vain yhdeksännestä ja 
kymmenennestä. Maalituomari väistää viime hetkes-
sä. Juhlimme voittoamme. Kilpailijamme osuvat maa-
lituomariin. Kumoon vain.

Mitä! Ei voi olla totta. Laskumme hylättiin. 
Parimme pääsi jatkoon. Käsittämätöntä. Miksi? Oi-
keusmurha. Teemme protestin tuomaristolle. Oslon 
Kauppakorkean torvibändi Pumphan karsiutuu toi-
selle kierroksella. Näin varmistettiin ruotsalaisten 
voitto. Hävytöntä tuomaripeliä toteaa joukkueemme 
liikuttuneena neliäänisesti.

Jälkipeli pelattiin virallisesti saunassa ja sen jäl-
keen iltajuhlassa, jossa oli ohjelmassa palkintojen 
jako. Parhaan pulkan palkinto meni tänä vuonna ohi 
FK:n suun. Hämmästyttävää kyllä isännät myönsivät 
sen itselleen. Isännille jaettiin muutenkin lahjoja, oli-
han jokainen joukkue sellaisen mukanaan raahannut. 
Niin mekin. Lahjojen kirjo peitti jokseenkin täydel-
lisesti erilaiset viinakset ja kylttikokoelmat. Meidän 
lahjamme oli 10 kg:n jäämötikkä, jonka sisällä oli 
jotain. Luovutimme lahjamme suomalaisten juoma-
laulujen säestyksellä. Viimeinen meistä luovutti vasta 
varttitunnin myöhemmin kuin kolme muuta.

Henkilökohtaisille isännillemme Ollelle ja Puf-
falle kiitokset siitä, että onnistuimme säilyttämään ja 
peräti kartuttamaan jääkönttiämme kolmen hikisen 
päivän ajan.

Niin, viimeisenä iltana karttui kiltahuoneemme 
kokoelma eksoottisella (autenttinen lausunto toi-
miemme estämistä yrittäneeltä sektionin sihteeriltä) 
Meksikon suurlähetystön kyltillä, jonka CTH oli ai-
kanaan kähveltänyt KTH:lta ja antanut lahjaksi Li-
TH:lle. Ja jonka siis TKK ja FK vei.

Sunnuntaiaamuna paljastui karu totuus: Isännil-
tämme oli loppunut turnauskestävyys kesken. Emme 
meinanneet millään saada Puffaa ja Ollea hereille. 
Hyvillä mielin keräilimme laajalle levinneitä tavaroi-
tamme, pakkasimme itsemme matkaan. Ja ryhdyim-
me miettimään hyviä selityksiä tappiollemme…
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Vastine Fyysikkokillan raadin, 
”Mustan Kvantin” kirjeisiin

Kvantti on vastaanottanut nimimerkillä ”Musta 
Kvantti” Varsin kovasanaisen kirjeen. Nimettömänä 
kirjoittaminen ei ole erityisen korrektia, mutta koska 
allekirjoittanut jokin aika sitten vastaanotti nimimer-
killä ”Fyysikkokillan raati” kirjeen, joka sisällöltään 
oli identtinen, niin tulkoon nyt tässä hieman kom-
mentoiduksi esitetyt syytökset:

Mitä tulee väitettyyn sensuuriin, ilmoitetta-
koon, että viime keväänä jätettiin julkaisematta yksi 
(1) sivun mittainen artikkeli. Kuten raati on aivan oi-
kein todennut, on päätoimittaja vastuussa lehdestä, 
myös tässä suhteessa. ”Jos joku kehtaa kirjoittaa ko-
vaa tekstiä, kehtaa sitä joku lukeakin.” toteaa ”Mus-
ta Kvantti”. Jos näin olisi, niin eihän päätoimittajaa 
oikeastaan tarvittaisi lainkaan.

Raati haluaisi sensuurin poistuvan ja under-
groundia tilalle. Minusta tuntuu, että he ovat ym-
märtäneet käsitteen ”painovapaus” hieman väärin: ei 
se, että saa painaa mitä tahansa, tarkoita, että pitäisi 
painaa mitä tahansa.

”Lehti jaettiin perjantaina vain fuksien riippui-
hin, kun jakajilla oli kiire” väittää ”Musta Kvantti”. 
Totuus on, että lehdet oli luvattu painosta vasta 
maanantaina, mutta hain jo valmistuneet kappaleet 
perjantaina, jotta edes osa jäsenistöstä olisi saanut 
lehtensä. Kaikille ei lehtiä tietenkään riittänyt, joten 
jaoimme niitä alkaen vuosikurssista 1.

Kvantissa ei muka ole toimituskunnan te-
kemiä juttuja! Se on valhe. Olen hieman laskes-
kellut eri lähteistä saatujen sivumäärien pro-
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sentuaalisia osuuksia viimeisten vajaan parin 
vuoden aikana, ja tullut seuraavaan tulokseen: 
 

Kevät-83: Toimitus 11%
Raati 35%

Syksy-83: Toimitus 20%
Raati 28%

Kevät-84: Toimitus 20%
Raati 27%

Kuten huomaatte, on toimituksen juttujen 
osuus sivumäärästä noussut. Ja vaikka itse sanonkin, 
on toimituksen jutuissa ollut enemmän yritystä kuin 
raadin jutuissa, jotka ovat nimenomaan sitä tasapak-
sua lässytystä.

Muista kiltalehdistä haluaisin sanoa, että sekä 
raadin että mustan kvantin halveksuma Sössö (sähkö-
killan lehti) on mielestäni juuri sellainen, kuin kilta-
lehden tulisikin olla.

”Musta Kvantti” kehottaa toimitusta tekemään 
jotakin leipänsä eteen. Mutta niinhän me teemme-
kin, ja lisäksi teemme vielä Kvanttia. Sillä on muistet-
tava, että Kvantin toiminta on aivan samalla pohjalla 
kuin muidenkin killan jaosten. Ei minkään jaoksen 
jäsenistöllä ole mitään suoritusvelvoitteita, kaikki-
han perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos killan piiristä 
haetaan henkilöitä, joilla on velvoitteita, niin he löy-
tyvät ehkä raadista. Kvantin toimituskunta ei kuulu 
raatiin, ei edes päätoimittaja. Tämähän itse asiassa 
asettaa Kvantin huonompaan asemaan kuin muut 
jaokset, joiden vetäjät kyllä kuuluvat raatiin.

Jos jollakin on jotakin sanottavaa asian tiimoilta, 
otamme erittäin mielellämme vastaan kommentte-
janne kirjeiden, artikkeleiden ym. muodossa.

Ora Lassila, päätoimittaja 
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Titaanien taistelu
Kvantin Herra toimittajalle

Pyydän kohteliaimmin palstatilaa seuraavalle 
vastineelle kvantti 2/85:ssa ilmestyneelle opinto-
neuvojan kirjoitukselle, jossa murjottiin säälimättä 
osastoa, allekirjoittanutta ja vielä varmemmaksi va-
kuudeksi kaikkea Kurkijärvi-nimistä, jo 50-luvulla 
kuollutta setävainaatanikin. Vastine on myöhässä, 
koska opintoneuvoja yhtä vähän kuin Kvantin toimi-
tus eivät toimittaneet lehteä minulle puhumattakaan 
siitä, että minulle olisi edeltä käsin tarjottu mahdol-
lisuutta vastata opintoneuvojan osin epätavallisen 
mauttomiin huomautuksiin.

Teknillisen fysiikan osastolla ei juuri ennen ole 
purnattu kurssien liiallisesta vaikeudesta eikä tällai-
nen kuulu osaston henkeen. Osasto pyrkii koulut-
tamaan insinöörejä, jotka pystyvät haastaviin uusiin 
tehtäviin tarvittaessa millä tahansa tekniikan alal-
la. Tämä on vaativa ja jossakin määrin luonteeltaan 
vanhanaikainen akateeminen tavoite, jos nyt tänä 
aikana akateemisuudesta vielä uskaltaa olla ylpeä. 
Tavoitteen luonteeseen kuuluu vaikeita kursseja, eikä 
sellaisten poistamisella saavuttaisi muuta kuin opin-
toneuvojan hyökkäys seuraavaksi vaikeimpia vastaan. 
Kvanttimekaniikka, Statistinen fysiikka ja termody-
namiikka sekä Klassinen kenttäteoria kuuluvat edellä 
kuvatulla tavalla määritellyn insinöörin varustukseen. 
Ne sisältävät tietenkin vaikeita asioita, ja opintoneu-
voja tietää varmasti, että vaikeiden asioiden oppimi-
nen on vaikeaa. Esimerkiksi sellaista ”Kvanttime-
kaniikka kaikille” (lue ”Quantum Mechanics Made 
Easy”)-kurssia ei ole olemassa, joka johtaisi käyttö-
kelpoisiin tietoihin. Kuten jo sanoin keskustellesani 
opintoneuvojan kanssa, maassamme on myös am-
mattikouluja. Niiden tavoitteet sopivat hyvin opinto-
neuvojan allekirjoittaneelle opettavaisesti esittämään 
ihanteeseen, että esimerkiksi lämpökoneiden hyö-
tysuhteista tulisi puhua vasta kun opiskelija tuntee 
itsensä ”motivoiduksi” esimerkiksi energiafysiikan 
yhteydessä.

Jos opiskelijoiden piirissä todella esiintyy laaja-
kantoista tyytymättömyyttä osaston kurssien vaikeu-
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den johdosta, killan tulisi koettaa valmistella asiasta 
jonkinlainen yhteinen kanta ja kutsua sitten osaston 
opettajat sitä kuulemaan ja keskustelemaan asiasta.

Mitä tentteihin tulee, yllättävillä kysymyksilläni 
pyrin näkemään, onko oppilas ymmärtänyt esitetyt 
asiat. Hyvin harvoja poikkeuksia lukuunottamatta 
joku on aina osannut antaa järkevän vastauksen täl-
laisiin tehtäviin. Olen joskus tosin ollut erittäin häm-
mästynyt saman kysymyksen aiheutettua vaikeuksia 
peräkkäisissä tenteissä. Uteliaisuuden pitäisi olla lä-
heistä sukua opinhalulle.

Sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka ovat il-
moittaneet valmistumisensa uhkaavan viivästyä esi-
merkiksi kvanttimekaniikan tentin takia, olen aina 
saanut asian järjestettyä. Ymmärrän jossakin mielessä 
sen, että minulle tuntemattomia tapauksia on saat-
tanut esiintyä. Pidän nimittäin hieman yllättävänä, 
että teknillisen fysiikan osaston opiskelijalla voisi olla 
tosi vaikeuksia vain hyväksytyksi tulemisessa jossa-
kin tentissä, ja vielä yllättävämpänä, että joku olisi 
valmis myöntämään tämän omalta kohdaltaan. Oli 
asia miten tahansa, kelpuutan opiskelijan suorituksen 
nähtyäni, että hän on käyttänyt tietyn määrän aikaa 
kyseessäolevan aineen ääressä esimerkiksi laskemalla 
itse joukon harjoitustehtäviä. Vaatimus itse laskemi-
sesta varmistetaan henkilökohtaisessa keskustelussa.

Johanssonin tahdikkaiden vihjailujen johdosta 
häntä vastaan kannetusta kaunasta: Keskustelu, josta 
Johansson kertoo ”pakinassaan”, ei alkanut Johansso-
nin halusta vaihtaa ajatuksia opettajien kanssa vaan 
minun aloitteestani Johanssonin valitettua kurssieni 
kohtuuttomasta vaikeudesta – ei suinkaan minulle 
vaan osastonjohtajalle. Johansson ei voi käsittää, mik-
si pidän hänen menettelyään sopimattomana. Hän ei 
näytä huomaavan sitäkään, että hänen sopertelunsa 
osaston vaihtamisen uhasta ovat selviä solvauksia. 
Itsesurkutteluun asti vaipuvan Johanssoninkin tulisi 
ymmärtää, ettei opintoneuvoja parkaa uhkaa enem-
pää minun tai kenenkään muunkaan teknillisen fysii-
kan osaston opettajien taholta muu kuin tavanomai-
set tenttivaatimukset.

Ystävällisin terveisin,
J.Kurkijärvi
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Ydinvoimahuumoria 
– sellaista sattuu

Toimiessani Belgrorogin ydinjätekäsittelylaitoksella 
kuljetuspäällikkönä vuonna 1967 sattui muuan hupai-
sa tapaus. Harkovin suuren ”Toveri Lenin”-reaktorin 
käytetty polttoaine, joka oli tuoti laitoksellemme 
käsiteltäväksi, jouduttiin säteilyvuodon takia pois-
tamaan laitoksesta. Esikäsitelty, hienoksi jauhettu 
jäte oli tarkoitus siirtää erikoisvaunuissa rautateitse 
Kastornojen laitokselle jatkokäsittelyyn. Eräällä väli-
asemalla kuitenkin asemapäällikkö, vodkaan menevä 
mies, sekoitti sivuraiteella veturinvaihtoa odottaneet 
ydinjätevaunut toisiin, ja koko lasti oli kadonnut ase-
malta, kun matkustajajunamme saapui. Asemapäälli-
kön lähetyslistoja tutkiessamme saimme selville, että 
vaunut oli lähetetty Ostrogožskin lähellä sijaitsevalle 
”Sirpin ja Vasaran voitto”-kolhoosille. Ehtiessämme 
paikalle oli korkea-aktiivinen jäte kuitenkin jo eh-
ditty levittää apulantana kolhoosin pelloille. Kylläpä 
Ukrainan maaseudun tovereille nauru maittoi, kun 
asian oikea laita selvisi! 

N.N, Irkutsk

Pahute Mesan aavikolla Nevadassa vuonna 1949 suo-
ritettua ydinkoetta seuraamaan oli kutsuttu myös 
Yhdysvaltain armeijan edustajia. Puoli tuntia ennen 
laukaisuhetkeä saimme päävalvomoon tiedon, ettei 
27. merijalkaväkirykmentin 11. komppania ollut il-
mestynyt sille varatulle tarkkailupaikalle. Koetta ei 
kuitenkaan voitu sääolosuhteiden vuoksi voitu lykä-
tä, ja  niinpä se suoritettiin onnistuneesti täsmälleen 
aikataulussa. Upean sienipilven kohotessa Nevadan 
kirkkaansiniselle taivaalle huomasimme armeijan yk-
siköidelle annettuja kirjallisia ohjeita tutkiessamme, 
että pilkkuvirheen takia 11. komppania oli neljäntu-
hannen metrin sijasta kaivanut poteronsa neljänsa-
dan metrin päähän nollapisteestä! Että meitä vakava-
mielisiä tiedemiehiä silloin hymyilytti!

G.C, Calif.

Harrisburgin Three Mile Islandin surullisuudenkuu-
luisaan ydinvoimalaonnettomuuteen vuonna 1979 
liittyi seuraava hykerryttävä tapaus. Kun voimalan 
jäähdytys petti ja ylikuumenemisesta varoittava hä-
lytysääni alkoi kaikua, keräännyimme me tiedemie-
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het päävalvomoon pienoisen paniikin vallassa. Kun 
hätäjäähdytysjärjestelmääkään ei saatu välittömästi 
toimimaan, aloimme hermostuksissamme korottaa 
ääntämme mielipiteitämme vaihtaessamme, ja samal-
la reaktorisydämen lämpötila kasvoi kasvamistaan. 
Sydämen lämpötila alkoi jo lähestyä vaarallisia rajoja, 
ja ilmassa oli ilmiriidan tuntua, kun huumorimiehenä 
tunnettu ydinfyysikko Ernie ”Little Boy” Berkowitz 
astui valvomoon ja laukaisi turhan jännityksen tokai-
semalla ”terveisiä kiinalaisille!”

T.T Philadelphia

Kun Windscalen ydinvoimalan polttoainesauvat vaih-
dettiin vuonna 1961, tapahtui käytettyjen sauvojen 
poiston yhteydessä huvittava kömmähdys. Sauvojen 
siirtolaitteistoa monitorien kautta tarkkailleilta val-
vojilta jäi huomaamatta, että yhden sauvan pohja oli 
murtunut ja pari tusinaa korkea-aktiivista polttoaine-
pellettiä tipahti siirron yhteydessä reaktorihuoneen 
lattialle ja vieri eräiden valvontapöytien alle. Kun 
sauvat oli siirretty erikoisvaunuihin ydinjätteenkä-
sittelylaitokseen kuljettamista varten, puuhasimme 
loppupäivän reaktorihuoneessa rutiinitarkastuksia 
tehden. Vasta illansuussa huomasimme, että henkilö-
kohtaiset säteilyannosmittarimme osoittivat pitkälti 
sallitun rajan ylittäviä lukemia, ja aloimme tutkia re-
aktorin ympäristöä. Sitä geiger-putkien rotinaa!

H.S, Manchester

Fyysikkoystäväni Aleksei Galkin ja minä olimme 
vietäneet hyvin ansaittua perjantai-iltaamme Pripy-
atin ”Punalipun kunnia”-ravintolassa, ja aamuyöstä 
aloimme olla varsin hilpeässä mielentilassa. Aloimme 
hupimielessä väitellä siitä, kuinka suuren jäähdytys-
tehohäviön voimalamme reaktorit kestäisivät ylikuu-
menematta tietyssä ajassa. Lopuksi löimme asiasta 
kymmenen ruplaa vetoa ja aloimme laskea olutlasin 
alusen takapuolelle, kuinka suuri jäähdytystehohäviö 
aiheuttaisi ylikuumenemisen puolessa minuutissa. 
Galkin arvioi häviöksi 30 prosenttia, minun mielestä-
ni 50 prosenttia oli lähempänä oikeaa. Nauttimamme 
vodkamäärä oli kuitenkin sumentanut matemaatti-
set kykymme, emmekä saaneet laskutoimituksesta 
uloks järkevää vastausta. Niinpä marssimme yhdessä 
tuumin tuttujen vartioiden ohi voimalamme pääval-
vomoon, jossa käänsin suurpiirteisesti kiinni puolet 
nelosreaktorin jäähdytysputkista Galkinin ottaessa 
aikaa kellolla. Jopas Galkinia nauratti kun hävisin ve-
toni!

V.K, Tshernobyl

Džeskazganin eteläpuolella Kazahstanissa rä-
jäytettiin elokuussa 1962 erittäin voimakas ve-
typommi, jonka räjähdys havaittiin seismolo-
gisilla mittausasemilla tuhansien kilometrien 
päässä. Koe onnistui erinomaisesti, ja ydin-
saastepilvi ajautui tuulten mukana harvaanasu-
tulle alueelle suunnitelmien mukaisesti. Ko-
keen jälkeen palasin työpaikkaani Moskovan 
yliopistoon, ja ajan mittaan tuosta mahtavasta 
räjähdyksestä tuli minulle ”kultainen muis-
to” nuoruusvuosiltani. Vähän aikaa sitten sain 
koealueen lähellä sijaitsevassa Baikonurin ava-
ruuskeskuksessa työskentelevältä tuttavaltani 
kirjeen, joka palautti tuon ydinkokeen elävästi 
mieleeni. Nauroimme professoriystävieni kans-
sa katketaksemme nähdessämme kirjeen mu-
kana tulleet valokuvat laskeuma-alueen pikku 
kirgiisikylän lapsenlapsista!

J.G, Moskova
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Opintoneuvojan löpinöitä
Opintouudistus
Viimeisten viiden kuukauden ajan on osastollamme 
ja laitoksissamme puuhattu minitutkinnonuudistus-
ta. Muutosta on esitetty koulutusohjelman yhteisiin 
opintoihin ja teknillisen fysiikan suuntautumisvaih-
toehdon kaikkiin opintoihin.

Vauhdinotto
Killan kannanotosta lokakuussa se kaikki alkoi. 
Aluksi suhtautuminen oli tavanomaisen nihkeää ja 
välinpitämätöntä, mutta sitten yllättäen ilmaantui, 
että muutamalla professorilla oli ollut aivan saman-
suuntaisia ajatuksia: opintoja oli kevennettävä ja po-
rukka saatava täältä ulos nopeammin.

Virkaportaita
Ryhdyttiin sorvaamaan uusia tutkintovaatimuksia. Ja 
katso: me opiskelijat osoittauduimme konservatiivi-
siksi ja toiveissamme - paljon enemmänkin voitaisiin 
opintoja rukata! Opintojen uudistus vietiin tammi-
kuussa juuri sorvattuun uuden hallinnon määrittä-
mään teknillisen fysiikan laitosneuvostoon, jossa se 
aiheutti hämmennystä, muttei kovin suurta vastus-
tusta.
Asia delegoitiin koulutusohjelman opintotoimi-
kuntaan. Opintotoimikunnassa kurssien pistemää-
riä ja koulutusohjelman rakennetta vatvottiin parin 
kokouksen ajan, ja niin helmikuun alussa oli valmis 
ehdotus tf-koulutusohjelman yhteisiksi opinnoiksi 
ja tf-suuntautumisvaihtoehdon kaikiksi opinnoiksi. 
Matemaatikot eivät olleet vielä kuitenkaan aivan tyy-
tyväisiä yhteisiin opintoihin, vaikka ja matematiikan 
ja systeemianalyysin laitosneuvosto taisi vahingossa 
hyväksyäkin ne edelleen esiteltäviksi.

Fyysikkofyysikoiden luvut
Tietotekniikan osastoneuvostolle esiteltiin siis opin-
touudistuksesta vain teknillisen fysiikan suuntau-
tumisvaihtoehtoa koskeva osuus. Se hyväksyttiin ja 
lähetettiin edelleen korkeakoulun hallitukseen lopul-
lisesti hyväksyttäväksi.

Yhteiset opinnot
Koko koulutusohjelman yhteisiä opintoja koskeva uu-
distusehdotus lähetetään osastonjohtajan päätöksellä 
perustettavaan teknillisen fysiikan koulutusohjelma-
toimikunnan synnytystoimikuntaan, jonka tehtävänä 
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on ilmeisesti sekä synnyttää itsensä että toivottavasti 
myös esittää osastoneuvostolle uusitut tutkintovaati-
mukset koulutusohjelman yhteisiksi opinnoiksi.

Jos koulutusohjelmatoimikunta pääsee synnytys-
tuskistaan, saamme ilmeisesti siltä ehdotuksen kou-
lutusohjelman yhteisistä opinnoista kevään aikana, ja 
tämä ehdotus kierrätetään mahdollisimman monen 
toimikunnan, neuvoston, elimen, instanssin, kokouk-
sen, sihteerin, esittelijän, päättäjän, pohdiskelijan, 
epäilijän, hyväksyjän, pöydällejättäjän, pöydältäpu-
toojan, hihastarepijän, päänsäsyöjän ja itse Ukko Yli-
jumalankin kautta jos minun mielipidettäni kysytään!

Raivohullu byrokraatti
Joku professori totesi osuvasti uudistusvimman käy-
dessä kuumimmillaan, jotta nythän se opintoneuvoja 
on lopullisesti seonnut. Hyvä niin. Elkää sitten ihmi-
set enää ihmetelkö, jos näette hiuksiaan repivän hul-
lun tolpille puhujan vaahtoa kuolaten törmäilemässä 
Tf-laitoksen kuppilan nurkilla. Se olen minä, mutta 
varokaa, olen aggressiivinen enkä nielaise purematta. 
Älkääkä kysykö, mistä pitäisi lähettää terveisiä Uu-
delle Hallinnolle.

Ai niin, tuliko selväksi?
Tällä hetkellä on jotakuinkin varmaa, että teknillisen 
fysiikan suuntautumisvaihtoehdon vaatimukset uu-
distetaan takautuvasti 1.1.1987 alkaen. Uudistukseen 
kuuluu kurssien ov-määrien korotuksia (ilman että 
sisältöjä laajennetaan) ja tutkintovaatimusten keven-
nystä, opettajien lupausten mukaan myös sisällön sel-
keyttämistä yms. Täsmällisen selvityksen muutoksis-
ta löydät Tf-laitoksen II kerroksesta opintoneuvojan 
ilmoitustaululta. Lopullinen päätös tehdään hallituk-
sessa maaliskuun alussa.

Koulutusohjelman yhteisiin opintoihin tulee 
muutoksia, mutta ne astuvat todennäköisesti voi-
maan vasta ensi syksynä. Infoa asiasta saatte ilmeises-
ti huhtikuun aikana.

Kaikissa muutoksissa sovelletaan tutuksi käy-
nyttä sääntöä, että helpotukset koskevat kaikkia ja 
epäselvissä tapauksissa pyritään oppilaan ety otta-
maan ensisijaisesti huomioon!

Muuten, soitelkaa ja pistäytykää kylässä vastaan-
ottoaikoinani tiistaisin ja perjantaisin puoli kymme-
nestä kahteentoista. Silloin lupaan kätkeä arosuden 
luontoni pimeämmän puolen - väliaikaisesti.

Nöyrästi Sinun,
Erkki
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Mikko-sedän niksipalsta: 
Kuinka prujaan tehokkaasti

Tässäkin laitoksessa tuhlataan tuhansia työtunteja 
päivittäin tehottomaan prujukoneen ääressä nyhertä-
miseen. Olen kyllästynyt jonottamaan ja katsomaan 
kuinka joku kokematon prujaaja odottaa kaikessa 
rauhassa koneen pysähtymistä kunkin sivun jälkeen 
ja kiirehtimättä hakee seuraavaa sivua. Tuo menetel-
mä käy amatöörimäiseen muutaman sivun kopioin-
tiin, mutta todelliset prujaajat, joiden prujauskohteet 
ovat jopa tuhansien sivujen paksuisia, ovat joutuneet 
perehtymään kopioinnin metodologiaan syvällisem-
min. Niinpä esitän ohessa oman menetelmäni, joka 
tuottaa kaksipuolisia kopioita oppikirjoista lähes ly-
himmässä mahdollisessa ajassa.

Prujaamisen valmistelut ovat tärkeitä mutta yk-
sinkertaisia. Pankissa kannattaa käydä vaihtamassa 
kolikot etukäteen. Markat käyvät kaikkiin koneisiin, 
mutta vitosia kannattaa käyttää, jos kone niitä huolii. 
Näin minimoituu rahansyöttöön kuluva aika. Pruju-
koneen valinta on myös tärkeää, mutta yleisiä ohjeita 
on vaikea antaa – valinta perustuu kokemuksen mu-
kanaan tuomaan arviointikykyyn. Kannattaa kierrel-
lä etsimässä prujukoneita, jotka on sijoitettu kauas 
suurista ihmisvirroista, esim. päärakennuksen ylem-
piin kerroksiin, koska ne hyväkuntoisina harvemmin 
aiheuttavat teknisiä ongelmia. Myös kirjaston koneet 
pidetään hyvässä kunnossa, mutta suljettujen paperi-
kasettien vuoksi kaksipuoleinen prujaaminen tuottaa 
ongemia. F-osaston ala-aulan konehan on legenda jo 
eläessään – vahvistamattomien huhujen mukaan joku 
on joskus saanut sillä tehdyksi jopa kolme prujua pe-
räkkäin, ennenkuin kone juuttui kiinni.

Varsinainen prujausalgoritmi on perustaltaan 
seuraavanlainen. Aloita kopiointi ensimmäiseltä au-
keamalta, josta otat KAKSI kopiota. Hyppää sitten 
yksi aukeama yli ja prujaa seuraava. Jatka ja prujaa 
joka toinen aukeama kunnes kirja loppuu (vain yksi 
kopio per aukeama, tietenkin). Hyvä tapa tarkistaa 
ettei aukeamia jää väliin, on vilkaista uutta aukeamaa 
avatessa että sivunumero on neljällä jaollinen (tai 
jaoton, rippuen millainen oli ensimmäinen prujattu 
aukeama). Itse prujaustekniikassa on olennaista, ettei 
kone ehdi pysähtyä kopioiden välillä. Olette varmaan 
huomanneet, että kun kopiointinappia painaa, kone 
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hurisee ensin hetken, ennen kuin valo lähtee liik-
keelle. Kone hurisee myös hetken aikaa valon pysäh-
tymisen jälkeen, ja jos kopiointinappia ehtii painaa 
uudelleen hurinan aikana, valo lähtee liikkeelle heti. 
Jos hurina ehtii lakata, uudelleenkäynnistykseen (ne 
alkuhurinat) tärväytyy 3–4 kallisarvoista sekuntia per 
sivu. Jos prujattava teos on esim. 400-sivuinen, tär-
väytyy odotteluun 20min, mikä on saman verran kuin 
mitä itse prujaus (optiminopeudella) kestää.

Koneen rytmiin pääseminen vaatii hieman har-
joittelua mutta myös kirjan asento levyllä vaikuttaa 
asiaan. Kirja täytyy laittaa sellaiseen asentoon lasille, 
että liikeradat sivua vaihdettaessa ovat nopeat ja mu-
kavat. Ei turhaa kirjan kääntelyä eikä otteiden vaih-
toa. Kukin hakekoon omalle ruumiinrakenteelleen 
sopivimman menetelmän. Prujukoneen kantta ei mis-
sään tapauksessa saa sulkea sivunvaihtoa hankaloitta-
maan. Myös rentous on tärkeää – jännittämällä ko-
neen rytmiin ei pääse kuin lyhyeksi ajaksi kerrallaan. 
Erilaisissa joogakirjoissa selitetyt hengitysharjoituk-
set ennen prujauksen aloittamista auttavat oikeaan 
mielentilaan pääsemistä. Myös itseluottamuksen kas-
vu prujauskokemuksen kertyessä helpottaa rentoutu-
mista, kunnes lopulta yhdenjaksoista prujausta ei tar-
vitse keskeyttää muuta kuin rahan lisäämistä varten.

Kun ensimmäinen prujauskierros on viety läpi, 
otetaan valmiiden kopioiden nippu ja laitetaan se 
paperikasettiin takaisin, mutta ylösalaisin, siten että 
valkea puoli on päällä. Kopioitu paperinippu on usein 
käpristynyt ja paksumpi kuin kopioimaton, joten jos 
kasetti uhkaa tulla liian täyteen, täytyy pohjalla olevia 
puhtaita papereita ottaa pois. Sekä liian täysi kasetti 
että käpristyneet paperit aiheuttavat tukoksia, jotka 
ovat erityisen ikäviä toisella prujauskierroksella, kos-
ka sivujärjestys menee helposti sekaisin. Käpristynei-
tä papereita voi yrittää varovasti oikoa.

Kun prujunippu on paperikasetissa, otetaan ko-
pio ensimmäisestä sellaisesta aukeamasta, joka jäi 1. 
kierroksella prujaamatta. Syntyneestä kopiosta tar-
kistetaan, että eri puolten tekstit ovat halutussa asen-
nossa toisiinsa nähden. Mikäli ne sattuvat kuitenkin 
olemaan väärin, käännä kasetissa olevaa prujunippua 
180 astetta (ei ole mitään syytä pilata optimoituja lii-
keratojamme kääntämällä lasilla olevaa kirjaa 180 
astetta), ja ota uusi kopio (siis kasetin prujunipussa 
on yhä kuitenkin puhdas puoli päälläpäin). Juuri tätä 
varten otimme 1. kierroksella ensimmäisestä aukea-
masta kaksi kopiota; uusi kopio on otettava vaikka 
nippu olisikin ollut heti oikein. Tällä toisella kierrok-
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sella kopioidaan jälleen joka toinen aukeama, ja si-
vunkäännön yhteydessä tarkistetaan, että sivunume-
rot ovat tällä kertaa neljällä jaottomia (tai jaollisia, 
riippuen mistä aloitettiin). Kun kaikki aukeamat on 
käyty läpi, meillä pitäisi olla valmis nippu kaksipuo-
leisia kopioita. Kannattaa katsoa, ettei kasettiin ole 
jäänyt sitä viimeistä yksipuoleista prujua, jonka toi-
nen puoli tuleekin jäämään valkoiseksi.

Kiusallisimpia ilmiöitä ovat tukokset toisella 
prujauskierroksella. Sellaisen sattuessa yksinkertai-
sinta on poistaa tukos; tarkistaa kasetissa olevien 
paperien tasaisuus; tarkistaa, että kasetissa päällim-
mäisenä olevan paperin tekstipuolella on oikea sivu-
numero (joskus tukos aiheutuu siitä, että kone ottaa 
kasetista kaksi toisiinsa takertunutta paperia samalla 
kertaa); ja jatkaa prujaamista seuraavaksi vuorossa 
olevalta aukeamalta, kuin mitään ei olisi tapahtu-
nutkaan. Älä missään nimessä ota uutta kopiota epä-
onnistuneesta aukeasta (se sotkee sivujärjestyksen), 
vaan kirjoita muistiin epäonnistuneen aukeaman 
sivunumero, se hoidetaan kuntoon koko prujausta-
pahtuman lopuksi. Kun koko teos on prujattu, kopioi 
kaikki pilalle menneet aukeamat (kaksipuoleisina) 
erikseen – se on vaivalloista käsityötä, mutta helpom-
paa kuin sotkun selvittäminen kesken 2. prujauskier-
rosta, kun meillä on vielä kasetti täynnä toistaiseksi 
järjestyksessä olevia yksipuoleisia prujuja.

Asiaan liittyy vielä muutamia pikkudetaljeja. 
Esimerkiksi rahansyöttö. Jos koneeseen työntää hy-
vin paljon kolikoita, se todennäköisesti hajoaa kesken 
kaiken ja rahat menevät hukkaan. Jos taas rahaa on 
jatkuvasti lisäämässä, siihen kuluu paljon aikaa ja ko-
neen tahdista joutuu pudottautumaan pois vähän vä-
liä. Parasta on syöttää koneeseen sen verran kolikoi-
ta, että ne riittävät suunnilleen samaksi ajaksi, minkä 
pystyy yhtäjaksoisesti pysymään koneen rytmissä 
mukana. Itse pysyn rytmissä tyypillisesti noin 40 au-
keaman verran kerrallaan, joten sopiva kerta-annos 

kolikoita on n. 10mk. Aina kun rytmistä putoaa pois 
(koneen hurina lakkaa, koska nappia ei ehdi painaa 
tarpeeksi nopeasti), on sopiva hetki lisätä kolikoita. 
Toinen yksityiskohta on sivunumeron neljällä jaolli-
suus/jaottomuus. Se täytyy heti nähdä luvusta, miet-
timisaikaa ei liiemmälti ole. On hyvä muistaa, että 
(neljällä) jaollisuuteen vaikuttavat vain luvun kaksi 
viimeistä numeroa (sataluvuilla ei ole vaikutusta). Jot-
ta luku olisi jaollinen, täytyy viimeisen numeron olla 
parillisilla kymmenluvuilla 0, 4 tai 8 ja parittomilla 
kymmenluvuilla 2 tai 6. Kuullostaa monimutkaiselta, 
mutta toimii hyvin käytännössä.

Se, kuinka päin tekstit haluaa lopullisiin prujui-
hin, riippuu henkilökohtaisesta mieltymyksestä. Itse 
kopioin siten, että prujun vastakkaiset puolet ovat 
nurinpäin toisiinsa verrattuna. Kun tällaisen A4-ni-
pun selättää paperien pitkältä sivulta, saa tulokseksi 
nipun, josta voi koko A3-kokoisen aukeaman (4 alku-
peräisen kirjan sivua) lukea nippua kääntämättä. Kos-
ka useiden kirjojen aukeamakoko on vähän pienem-
pi kuin A4, kannattaa kirja asettaa prujatessa lasille 
mittaviivoihin verrattuna sellaiseen kohtaa, että tyhjä 
alue jää siihen reunaan kopioita, johon myöhemmin 
tulee selkäkappaleen reiät. Tämä vaatii hieman ava-
ruudellista hahmotuskykyä, mutta kannattaa sillä on 
ikävää lukea sellaista prujua, jossa osia tekstistä puut-
tuu päälle osuneiden reikien vuoksi. Jos paperille tu-
lee joka tapauksessa jäämään tekstitöntä marginaalia, 
miksi emme käyttäisi sitä selkäkappaleen reikiä var-
ten.

Siinä olikin pääpiirteet omasta ”algoritmistani”. 
Tällä tavalla 400-sivuisen kirjan prujaaminen kestää 
kokemuksen mukaan n. 25min. Toivottavasti opeis-
ta on hyötyä ja mikä tärkeintä, toivottavasti ne ly-
hentävät niitä &%$% jonoja prujukoneille. Ja 
muistakaa jokaisen tieteentekijän kultainen sääntö: 
”Prujaa tai tule prujatuksi!”.
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Kalterisuden tarina
Tapaan hänet Korkeasaaren kuppilassa. Takkuinen 
turkki, sameat petomaiset silmät: kaikki kuten arve-
linkin. ja silti…

– Mä synnyin Kainuussa. Koti oli aika tavallinen: isä, 
emo ja meitä pentuja oli kolme. Asuttiin sellaisessa 
kuivassa kangasmetsässä, paljon puuta sisustuksessa 
ja silleen. Lapsuus oli ihan onnellinen, en mä voi va-
littaa.

Meil oli naapurina yks Sepe, josta äiti aina varotteli. 
Se oli sellanen pikkurikollinen, tienas elantonsa ka-
noja pyydystämällä. Silläki oli jutut suuremmat ku 
äijä, se aina selitti kännissä et kuin se ottaa jonain 
päivänä kiinni yhet tietyt porsaat ja pistää hulinaks. 
No tän Sepen kaa mä olin liikkeellä sit yhtenä syys-
sunnuntaina ku me löydettiin yhen polun varrelta 
puoliks juomaton keskikaljatölkki. Mikä lie joku 
metsästäjä jättäny jälkeensä. No me Sepen kaa juotiin 
se puokkiin, ja sit päätettiin lähtee keikalle. Mentii 
siitä sit yhen bönden laitumelle ja pyydystettiin yks 
vasikka siitä. No karkureissuhan siitä sitte tuli, mut 
Sepe pääs karkuun, ja mä jäin kii. Sepe tienaa muute 
nykyään leipänsä jonku lehen avustajana. Et siitä alko 
tän kundin eka Korkeasaaren reissu.

Hänen kova pedonkatseensa pehmenee, olen erot-
tavinani kyyneleen hänen silmäkulmassaan. Hänen 
äänensä särähtää.

– Mun mutsi ei kestäny sitä. Se ulvo vaan kaikki yöt. 
Sit paikalliset eräseuran jätkät kyllästy siihe ja ampu 
sen. Tosta vaan. Siinon sulle oikeusturvaa. 

– Korkeesaaresta mä olin kuullu etukäteen kauhu-
juttuja mitä nyt puskaradiosta kuulee. Tyyliin että 
sielt ei paljon takasin tulla jos sinne joudutaan. No 
todellisuushan osottautu paljon pahemmaks. Tiesitsä 
että esmes karhut mitä täällä on niin niillä on kai-
killa maksakirroosi. Kato ei tätä kestä muuten jos ei 
saa syödä sokeria. Ja sitähän ihmiset trokaa niille sitä 
palkkaa vastaan et ne tanssii niille. Eihän ne nyt nii 
paljon osaa tanssia. Mut ne tanssii alasti, ja ihmisistä-
hän se on varmaan tosi makeeta ku nuori naaraskarhu 
tanssii niille alasti. 

Kvantista IV/1989

Hän haukkaa palasen tuomastani makkarasta.

– No se eka Korkeasaaren reissu päätty sit kahen 
vuoden kuluttua. Mä olin kunnolla ja silleen. Ei siitä 
vapautuksesta paljoo etukäteen ilmoteltu, yhtenä aa-
muna vaan oli häkin ovi auki. Siihen aikaa ei tunnettu 
näitä tukiaisjärjestelmiä mitä nää nykyset saa, että 
luonnonkuvaajat järjestää haaskoja kuvausta vastaan 
ja sillee. Siitä vaan piti lähtee tielle. No mä palasin 
takasin kotiseudulle mut sielhän oli kaikki muuttunu. 
Mude oli siis ammuttu ja fade oli karannu jonku nuo-
ren nartun kaa ulkomaille tonne Karjalan puolelle. 
Meidän kodista ei ollu paljoa jäljellä ku siihe paikalle 
oli perustettu sellanen puuhamaa. Kyl sä tiedät, liu-
kuratoja ja pikkukersoja ja niin perkeleellinen meteli.

– No mä muutin siitä sitte kauemmas Lappiin ja oli 
oikeestaan niinku tavotteenaki et pääsis pois ihmis-
ten ilmoilta. Siellä mä sitte tapasin tän yhden nartun 
sitte. Se oli tosi raju muija siihen aikaan, oikee dis-
kosusi. Mä luulen ettei sille ois ihan tavalline uros 
kelvannukkaa, mut mulla oli kovan jätkän maine ja 
Korkeasaaren numero tatuoituna vasempaan taka-
lonkkaan. Mä rakastuin siihen heti ja seki tais rakas-
tua muhun et piti siitä sit ruveta perhettä perusta-
qan. Mä menin vakituiseen duuniinki silleen että me 
pistettiin yhden lappalaisukon kans pystyyn sellanen 
oma show. Mä aina esityksen alussa vähän murisin, ja 
sit se vähän komenteli mua ja muka nöyränä poikana 
tottelin luamakunnan herraa. Joskus oli pakko ruveta 
ulvoon kesken esityksen ku nauratti niin saatanasti. 
Mut turisteihi ja varsinki saksalaisiin se meni ihan 
täydestä. Ja ihan kivat rahat siitä tienaski: ei tullu näl-
kä meidän perheeseen pahempinakaan talvina. 

– Vaimo hankki omasta puolestaan elatusta perhee-
seen silleen että se pyydysteli keikkaluontoisesti mitä 
nyt löytyi: hirviä ja sellasta, niillä oli sellanen kolmen 
nartun porukkan. Meille synty siinä pari pentua ja 
elämä oli ihan mallillaan. Sit yks päivä ku mä tuun 
kotiin nii koko perhe makaa ammuttuna maassa. Ei 
mulle oo ikinä kerrottu miks ne sai tappotuomoin, 
kai se tuli jostain prosta jonka vaimo oli joskus tuonu 
kotii junioreille purtavaks. No mä menin ihan sekasi 
ja ryntäsin ja purin pakaraan yhtä niist äijistä. Ne otti 
mut kiinni ja tässä sitä nyt sitte ollaan.

En löydä sanoja. Hänen äänestään ei koko aikana ku-
vastu minkäänlainen katkeruus. Hän katsoo minua 
suoraan silmiin. Olemme hetken hiljaa. Korkeasaaren 
vierailuaika on päättymässä. Hän palaa takaisin häk-
kiinsä, minä jatkan asvalttiviidakossa. Kadulla näen 
hänen kumaran hahmonsa vastaantulevassa saksan-
paimenkoirassa.
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HRK 100 Vuotta
HRK on koulumme vanhin ja arvovaltaisin opiskeli-
jajärjestö. Senn jäsenet ovat enimmäkseen fyysikoita, 
mutta myös sähköläisten jäsenanomuksia on käsitel-
ty. Satavuotisen toimintansa aikana järjestö on ka-
sattanut jäsenmääränsä kolmesta perustajajäsenestä 
lukemattomiin ulko- ja kunniajäseniin. Varsinaisten 
jäsenten määrä on tosin yhä sama kolme.

Jokainen asiantunteva teekkari tietää, että Ota-
niemen paras meno löytyy HRK:n saunailloista ja 
excuilta ja että tämän jalon järjestön myötämielisest 
jakamat apurahat ovat paitsi rahallisesti mittavia, 
myös kunniakkaita vastaanottaa. Fyysikkojen kil-
tahuoneessa käyneet eivät koskaan unohda HRK:n 
hankkimia maittavia kyrsiä ja eineksiä, Heinzista 
puhumattakaan. Suurin fyssalaisia vaivaava arvoitus 
ei suinkaan ole esineiden sijainti kiltahuoneen ta-
kaosassa tai K. Niemisen kirjavaraston suuruus, vaan 
HRK:n kolmannen täysjäsenen henkilöllisyys.

Mutta asiaan. Pitkän ikänsä varrella HRK on 
jakautunut useisiin ala-jaostoihin, joista seuraavas-
sa pieni esittely (sillä uhallakin, että järjestömme 
CRAYsta loppuu muisti ja theo tämän kirjoituksen 
aiheuttaman jäsenanomusten tulvan käsittelyyn).

Hyvää Ruokaa Kaikille (HRK)
Järjestömme näkyvintä toimintaa. Kiltahuoneen 
jättimäinen pakkasloota on turvoksissa herkullista 
särvintä, jota fyysikot mikro-Auschwitzissa kilvan 
lämmittävät ja poskeensa pistävät. Kohtuullinen hin-
tapolitiikka ja aina vastaleivottu anti houkuttelevat 
mustanaan asiakkaita pyyteettömän organisaatiom-
me ruokapaikalle.

Helsingin Riistokommunistit (HRK)
Otaniemen toine poliittinen järjestö. Tiukkana ta-
voitteenamma on muodostaa Otakylästä itsenäinen, 
voitonmaksimointiperiaatteella toimiva puhtaan 
marxilainen kommuuni. TKK:n tiukkalinjaisinta toi-
mintaa! Tule mukaan!

Herra Rakastaa Kaikkia (HRK)
Nyt loppu teenjuonnit ja hymisstelyt! Otaniemen 
ainoa puhdasoppinen uskonnollinen järjestö tarjoaa 
kaikkea kirjanpolttotilaisuuksista levyjen kuuntele-

Kvantista II/1990

miseen takaperin. Fundametalismia, vanhoillislesta-
diolaisuutta ja scientologiaa viriilisti yhdistävä liik-
keemme tarjoaa mielekästä puuhastelua uskonnosta 
ja moraalikysymyksistä kiinnostuneille. (Huom! Tu-
lossa Puhko Kondomit (PK)-kampanja)

Hallitus Remonttiin -Kapinaliike (HRK)
Se on se ja sama, kuka siellä puuhastelee, Holkeri, 
Sorsa vai Väyrynen! Meidän mielestämme Suomen 
hallituksen politiikka on täysin naurettavaa leper-
telyä. ”Tiukkaottesiet miehet vallankahvaan vaikka 
väkisin”, kuuluu iskulauseemme. Jos omaat taistelijan 
peruskoulutuksen ja reipasta järjestelyhenkeä, hylkää 
Teres ja liity meihin.

Hylkää Risk -kampanja (HRK)
Pahin opintoviikkojen reipasta keräilyä rajoittava 
ilmiö on Mac-luokassa vaaniva Risk-niminen virus. 
Riskin tiedetään saaneen pauloihinsa jo 23% koulum-
me oppilaista ja luku kasvaa koko ajan. Riskiryhmässä 
ovat eritoten viattomat Pascal-vääntäjät. Päämäärä-
nämme on polttopulloin, sorkkaraudoin ja tikkiläisin 
varustautuneina käydä taistoon tätä oppilaskuntam-
me moraalista selkärankaa jäytävää vitsausta vastaan.

Hurskaat Rauhankannattajat (HRK) 
Huomisen Rakentajain Klubi (HRK)
Kaipaatko elämääsi keskustelua, filosfiaa, maailman-
parannusta ja kaltaistasi seuraa? Vastaus on HRK. 
Me kokoonnumme joka ilta (joskus aamuisinkin) 
neuva-atavan ääreen pohdiskelemaan elämän syvim-
piä ilmiöitä. Kokoontumisppaikkana tietysti Keltsu, 
ja tiedossa myös lukuisia Vanhan Kellari -excuja. Liity 
meihin, me muutamme maailman.

Hakaristin Kilta (HRK)
Lopultakin. HRK:n kantajärjestö, joka aloitti toi-
mintansa nimellä Kansallissosialistiset Teekkarit ry. 
ja jolle vuosisata sitten opiskellut kunniakas riemu-
teekkari Äke Petrinen aikoinaan keksi sen nykyisen 
nimen. (mainittakoon, että ko. teekkari on ko. an-
sioistaan saavuttanut ylimmän mahdollisen kunnian-
osoituksen HRK:lta, nimittäin jäsenyyden honoris 
causa). Hakaristin killasta mainittakoon, että se on 
poliittisesti sitoutumaton alajaosto, jonka toimintaan 
kuuluvat mm. pakolaisavun tukeminen, antisemitis-
tisten liikkeiden tukahduttaminen sekä excut Kasvi-
tieteelliseen puutarhaan.

Tässä oli nyt sitten kaivattu esittely HRK:n 
toiminnasta, joskaan ei kattava sellainen. Ala-
jaostoja on yhteensä tuhatkunta, ja tilanpuut-
teen vuoksi niitä kaikkia ei mainittu. Jos joku 
tunsi jo tältäkin pohjalta innostuneensa HRK:n 
toimintaan, voi jäsenyyttä anoa jättämällä kir-
jallinen jäsenhakemus HRK:n riippariin fyssan 
lafkalle (Tf I). Hakemuksen tulee sisältää ni-
men, koulutusohjelman, osoitteen, opintokirjan 
numeron ja piin tuhatdesimaalisen likiarvon 
lisäksi huomattavia ansioita tai muita painavia, 
valintaa puoltavia syitä. Tieto hylkäämisestä 
tulee omaan riippariin kahden (2) vuoden ku-
luessa (nolohan se sentään nopeemmin ku ma-
tikassa toim.huom.). Jos luulet, että Sinulla on 
jokin tuore aate, jotavarten HRK:ssa ei vielä ole 
alajaostoa, laadi siitä selostus, josta tulee ilme-
tä aatteen filosofinen tausta ja varteenotettavia 
syitä, miksi **tussa meidän pitäisi välittää siitä 
pätkääkään. Selostuksen tulee sisältää liitteenä 
korkkaamaton tähkäviinapullo ja kaksituhatta 
(2000) Australian dollaria. Lyijy- tai kuulakärki-
kynällä tahi kirjoituskoneella (saati sitten tieto-
koneella) kirjoitettuja selostukia ei ehditä edes 
vilkaista.

Ystävällisesti
Samuli Siltanen (II täysjäsen)

Ville Pulkki (III -”-)
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Topin takassa tirisee
Markkaa siis yritettiin opettaa uimaan. Meni vaan 
pohjaan kuin naapurimme ydinjäte, joskin sillä erolla 
että ko. jäte toivottavasti pysyy merenpohjassa. Hal-
litus sen sijaan yrittää suorittaa varsin uskomatonta 
kuviokelluntaa – pää ei katoa näkyvistä oli aallokko 
sitten minkälainen tahansa. Nyt kun markka sukelsi 
niin ei Sorsan puhaltama pelastusrengas sitten enää 
kelpaakaan muille hemmoille myöhemmän hengissä 
pysymisen avittamiseksi, vaan hemmot haluavat ihan 
oman uimarenkaan, johon haluavat tehdä reikiä jo 
valmistusvaiheessa. Rantaan pääsyyn voi kulua vain 
muutama vuosi ja silloin voi renkaasta loppua ilma 
kesken. Nyt sitten aiotaan yritysten kannattavuutta 
& tuottavuutta kasvattaa korottamalla verotusta, ja 
kun vielä kaikki ryhmittymät haluavat devalvaatiosta 
hyödyn itselleen, ja heti, niin se pelastusrengas up-
poaa ja syvälle viimeistään eläkepommin pamahtaes-
sa valtion kassakaapin oveen. Topi ei välttämättä aio 
olla silloin enää maassa.

Viimekertaisessa reseptissä unohtui mainita, 
että lihat nautitaan keitettyjen perunoiden (kuori-
taan ennen käyttöä!) kanssa. Jos nyt kerkesit syödä 
pihvejä ja kastiketta ja hommata ehkä oikein kunnon 
viiniä ja siis yritti ko. aterialla valloittaa unelmiensa 
tytön/pojan, niin tsori nyt vaan kauhiasti. Olisihan 
tietty voinut yrittää selittää että lämpimiä leipiähän 
mä yritin mutta kun se leipä…

Muutenkin Topi vähän hairahtui kitupiikkilin-
jalta, ei tule toistumaan.19

91 Kvantista VI/1991

Topi huomasi, että joditabletit vanhenevat ko-
vin nopeasti. Nämä tulee vaihtaa uusiin säännöllisesti 
tai vaihtoehsoiesti tehdä excu/konsulttimatka Tsher-
nobyliin, jolloin voi huoletta nauttia hankkimansa 
tabletit.

Tällä kertaa mietimme auton hyväksikäyttöä 
ruoan valmistuksessa. Tämä säästää sähköä, ja sitten 
vihreät voivat sanoa, että ähäkuti, eihän sähköä enää 
paljon tarvitakaan, ja sitten ne estävät sen ydinvoi-
man rakentamisen, ja kaikki loppu sähkö tuotetaan 
lopulta nykyisten ydinvoimaloiden sulkeuduttua 
hiilellä ja öljyllä ja jossain määrin kaasulla, ja ollaan 
tyytyväisiä että huh kun säästyttiin ydinvoimalta ja 
saadaan hukkua/tukehtua/syöpyä/… 100 %:n toden-
näköisyydellä nokeen. savuun, rikkiin, turvepöyyn 
ja turvevoimaloiste vapautuvaan radioaktiivisuuteen 
ja… Eikö ihmiset uskalla vastustaa mikään mikä tuo 
niille itselleen suoranaista tämänhetkistä mukavuut-
ta: Hiilivoima on rikos ihmiskuntaa vastaan

Jos Etelänapamanner kuuluisi Amerikkaan olisi 
pingviineissäkin varmasti teksti: ”Government War-
ning: Pingquin contains toxic waste and may so cause 
health problems.”

Yllä mainittua auton käyttöä voi jokainen itse 
miettiä päissään. Topi suosittelee kuitenkin keittä-
mään koko viikoksi (n. 3*2l:n kattilallinen) Risetta-
riisipuuroa pussiin painetun ohjeen mukaan. Lisäksi 
voi kuoria muutaman porkkanan, voidella porkkanat 
voilla ja panna päälle vähän suolaa ja pallojuustoa ja 
kypsentää mikrossa 2-5min.

Topi
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Kestovitutus isäntä 
– Graafinen analyysi 

vuodesta 1992
Kyllä vituttaa huomata, ettei keskiverto pahvi (lue: 
fyysikko) pysty hahmottamaan mitään ellei sille piir-
rä jonkunlaista käyrää, jota voi tarkastella. (Vrt. rau-
talanka).

Ihan lämmittelyn vuoksi kuvaaja viime viikon perjan-
tailta. Pieni v on tässä vitutus, ei nopeus. Se saattaa 
aiheuttaa sekaannusta, mutta sille ei kertakaikkiaan 
voi mitään, että kaikki hyvät kirjaimet on jo käytössä. 
(Pilkunnussijoille tiedoksi: vitutuksella ei ole olemas-
sa SI-yksikköä. Siksi yksiköt puuttuvat kuvaajista).

Kuva 1 Vitutuskäyrä Pe 27.11.92

Kuvaaja on varsin helppo tulkita. Hetkellä t=0 (n. klo 
12) taisin herätä. Käyrän tasainen osa johtuu selvästi 
hitaasta aivotoiminnan palautumisesta yöunen jäljiltä. 
Tätä vaikeutti mm. aamiaisen nauttiminen. Hetkellä 
t1 (n. klo 14) muistin, että tänään on kvantin deadli-
ne. Sitäpaitsi edellisen kvantin kirjoitusten myöhäs-
tymisestä muistettiin urputtaa pääkirjoituksessakin. 
Tässä vaiheessa kuvaajan kanssa tuli vaikeuksia (loga-
ritmisesta asteikosta huolimatta) ja päätin lopettaa. 
Täytyy kai ostaa Cray-aikaa.

Toinen kuvaaja on viime tiistailta (pikkujoulut). Tä-
hän on kerätty koko killan vitutukset, joten selviä 

Kvantista VI/1992

piikkejä ei ole paljon. Yksittäiset pienemmät vitutuk-
set häviävät yleiseen vitutukseen.

Kuva 2 Fyysikkokillan resultanttivitutuskäyrä 
Ti 24.11.92

Maksimit selittyvät seuraavasti:
 – H0: phuksipascalin tentti.
 – E1: Kopsu Hartwallin exculla. Isännät il-

moittavat, ettei juomia saa ottaa mukaan. 
Kaikki mitä nauttii on nautittava paikan pääl-
lä.
 – E: Kopsu on palannut exculta ja on muiden 

mukana bussissa matkalla ravintola Kaisa-
niemeen. Luovuttaa Samulille (Savolainen) ja 
muille lähellä oleville Hartwallin tuliaisia.
 – H: Joulupukki jakaa lahjat.

Kolmas kuva näyttää taas isännän koko vuoden käy-
rän.

Kuva 3 Isännän vitutuskäyrä 1992.

Tämä kuvaaja selittäköön itse itsensä. Hauskaa Jou-
lua!
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Otteita tekn. yo. J.:n 
päiväkirjasta

Kvantin toimitukselle:
Jätän julkaistavaksenne entisen oppilaani, tekn.. yo. 
J.:n jäämistöstä löytyneet muistiinpanot. J.:n lupaa-
vasti alkanut fyysikonura jäi kesken hänen kadottuaan 
jäljettömiin. Hänen vaatteitaan löydettiin Laajalah-
desta ja poliisi uskoo hänen hukkuneen, mutta ruu-
mista ei ole vielä löydetty. Hänen papereistaan löytyi 
kirje, jossa hän pyysi minua saattamaan päiväkirjansa 
julkisuuteen, jos jotain tapahtuu. Loppuaikoinaan J.:l-
lä on selvästi ollut mielenterveydellisiä ongelmia - sen 
verran sekava ja morbidi tämä selvästikin fiktiivinen 
‘päiväkirja’ on - mutta haluan silti kunnioittaa hänen 
toivomustaan ja toivon teidänkin tekevän niin.

Tekn. tri. aaa sensuroitu Lat. Huom.

1.12.1992
Mittauksissa häiriöitä - laitteistossa jatkuvasti vir-
tapiikkejä. Missä vika? Kaikki laitteet muuten OK. 
vaihdettu jännitelähde.

3.11.1992
Mittaukset mahdottomia, sähkömagneettista häi-
riötä. Jännitelähteet vaihdettu pariin kertaan, kaikki 
maadoitukset tarkastettu. En ymmärrä! Liekö ilmas-
sa jotain viimeöisen kovan ukonilman johdosta - 
ukonilma joulukuussa, onko aikoihin nähty vastaavaa! 
Vai olisiko kellarissa rikkonainen pumppu… tarkistan 
huomenna.

4.11.1992
Pumput OK, mutta huoltotunneleissa laboratorion 
alla kuuluu kummallista jyrinää. En pysty paikallis-
tamaan lähdettä, aivan kuin ääni tulisi syvemmältä… 
Häiriöt jatkuvat yhä. Joku on raapustanut kummalli-
sia merkkejä tunnelin seinään… huonoa pilaa.

7.11.1992
Ääni ja häiriöt eivät hellitä. Huoltomiehet väittävät, 
ettei tunneleissa pitäisi olla mitään laitetta mikä edes 
rikkinäisenä voisi aiheuttaa moista. Laiskurit, eivät 
vain jaksa tulla korjaamaan… Yritin hankkia pohja-
piirrustuksia huoltotunneleihin, mutta ne eivät kuu-

Kvantista II/1993

lemma ole julkisia. Miksi ihmeessä? 
Jyrinä tuntuu tulevan sen seinän takaa, johon 

merkit on piirretty. Yritin tulkita niitä… yksitoistasa-
karainen tähti, kirjaimet O.Q. sekä suttuinen tekstin-
pätkä, josta sain selville ainoastaan sanat: “Tibi, Mag-
num Innominandum”. Latinaa?!? Suuri Nimetön? 
Todennäköisesti jokin roolipeliporukka on käynyt 
hakemassa tunneleissa lisäpotkua seikkailuilleen.

9.11.1992
Seinäkirjoitus jäi vaivaamaan minua, joten kyselin 
tuntemiltani roolipelaajilta, mihin O.Q.. ysitoistasa-
karainen tähti ja tämä Suuri Nimetön oikein liittyvät. 
Vesiperä, eivät kuulemma kuulu mihinkään roolipeli-
miljööseen. Sen sijaan eräs hieman historiaa ja myto-
logiaa tunteva ystäväni lainasi pari vanhaa ja kellastu-
nutta opusta, joista olisi apua… Kovin selvää kuvaa en 
niistäkään saanut. O.Q. ja yksitoistasakarainen tähti 
liittyvät ilmeisesti jotenkin pahamaineiseen Mustan 
Hendekagramman järjestöön. Magnum Innominan-
dumista en löytänyt mitään. Silti… okkultisteja Ota-
niemen huoltotunneleissa? Kummallista.

Ai niin - mittauksista ei vieläkään tule mitään.

10.11.1992
Ei ilmeisesti pitäisi lueskella moisia teoksia - näin vii-
me yönä hirvittäviä painajaisia. Unessa huoltotunne-
lin seinään oli ilmestynyt aukko, josta astuin sisään 
pimeään käytävään, joka vietti alaspäin. Hetken kä-
veltyäni saavuin suureen vihertävää valoa hohtavaan 
luolaan. Luolan keskellä oli yhdestätoista kivestä 
rakennettu ympyrä, jonka keskellä oli jonkinlainen 
alttari. Polvistuin alttarille ja huusin suureen ääneen 
(tämän muistan selvästi): ”Tibi, Magnum Innominan-
dum et buphaliformis Sadogue sigillum!” Maa järisi 
ympärilläni ja näin - ei, vaan tunsin - jonkin mustan 
ja muodottoman nousevan syvyyksistä ja kurottautu-
van minua kohti. En kyennyt pakenemaan, kenties en 
edes tahtonut, vaan jatkoin messuamista: “Iä! Tsat-
hoggua! Iä! Tsathoggua!” Hyvin todentuntuinen uni. 
Pitäisikö käydä psykiatrilla?

11.11.1992
Kenties mielenterveyteni on todellakin järkkynyt, 
kenties tämä kaikki on vainvainoharhaisen hourailua. 
Ei, toiveajattelua - tiedän olevani kunnossa, vaikka se 
mitä näin riittäisikin ajamaan heikkohermoisemman 
hulluuteen. Sillä Ne eivät ole kuolleet, vaan uinuvat 
mustissa syvyyksissään odottaen, kunnes tähtien 

asema on oikea… Kävin juuri varastamassa dy-
namiittia eräältä rakennustyömaalta, minun on 
tehtävä tästä loppu. Pian minuakaan ei enää ole, 
ja toivon, että tämä päiväkirja julkaistaisiin - 
kenties tiede löytää keinon joka sulkaa Portit.

Viime yönä löysin Oven. Tutkiessani jälleen 
tunnelin seinällä olevia merkkejä käteni osui jo-
honkin, kuului terävä naksahdus ja osa seinästä 
liukui kuin näkymättömien käsien työntämänä 
syrjään. Salaoven takaa paljastui syvyyksiin viet-
tävä tunneli, aivan kuten unessani.

Selvittyäni hieman järkytyksestäni läksin 
laskeutumaan alas tunnelia taskulampun valos-
sa. Tunneli mutkitteli ja kääntyili, joten menetin 
täysin suuntavaistoni. Vaellettuani noin tunnin 
verran saavuin valtavaan luolaan, jota valaisi-
vat iljettävät sienimäiset kolkkoa vihreää valoa 
hohtavat kasvustot. Luolan keskellä oli uneni 
Alttari, yhdentoista mustan kiven muodostama 
ympyrä. Seiniin oli kaiverrettu iljettäviä sym-
boleja ja sanoja muinaisilla kielillä, jotka olivat 
vanhoja jo silloin, kun ihmiskunta vielä ryömi 
merien alkulimassa. Luolan halki virtasi musta 
virta, kadoten jonnekin maanalaisiin syvyyksiin.
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En ollut luolassa yksin. Alttarin ympärillä oli 
polvistuneina yksitoista tummaan kaapuun verhou-
tunutta hahmoa, jotka messusivat rituaalinomaisesti: 
’Iä, Yog-Sothoth! Iä, Cthulhu fhtagn! Iä, Tsathoggua!’ 
Niiden äänet kuulostivat epäinhimillisiltä, kuin sam-
makoiden kurnutukselta. Silti, niiden hahmoissa oli 
jotakin tuttua, ne herättivät minussa muistoja, jotka 
tuntuivat tulevan vuosisatojen takaa, muistoja ajalta 
jolloin minua ei vielä ollut.

Ja silloin näin kaiken selvästi, silloin tiesin kuka 
olen ja astuin kiviringin läpi Alttarille, avasin sil-
lä olevan mustan kirjan ja huusin sydämeni pohjas-
ta: ”Tibi, Magnum Innominandum, signa stellarum 
nigrarum et buphaliformis Dadogue sigillum!” Tie-
sin kuka olen, tiestin keitä hahmot olivat ja annoin 
sieluni syöksyä mustiin syvyyksiin jälleennäkemisen 
riemulla, sillä suonissani virtasi Syväläisten veri. Ja 
me syöksyimme alas virtaan, iloiten, sillä nämä oli-
vat minun sukuani, minun esi-isiäni, ja he kertoivat 
minulle R’lyehin loistosta ja pian alkavasta C’thulhun 
aikakaudesta, jolloin Muinaiset nousevat unestaan. 
He kertoivat minulle Y’ha-nthlein ihanasta kaupun-
gista syvällä merien alla ja Dagonin loistokkaista 
temppeleistä. Olin vapaa, vapaa kaikesta ihmisyyden 
painolastista, luotu elmään vapauden liekkimeressä… 
Kuinka saatoinkaan jättää luolat ja virran ja nousta 
takaisin irvokkaan ihmiskunnan keskelle?

Dynamiittia? Mitä olen äsken kirjoittanut? Ei, 
minä en tuhoa luolia… Tänä yönä sukellan Laajalah-
teen, jossa Syväläiset odottavat minua ja me uimme 
yhdessä kohti syvyyksien ikuista riemua… Iä! C’thul-
hu fhtagn!

Samuli Siltanen
PT 1991
Teollisuusmatematiikan professo-
ri, Helsingin yliopisto

Kvantin tekeminen oli ratkiriemu-
kas sukellus graafisen suunnittelun, 
kuvitustekniikoiden, ajankohtaisen 
raportoinnin ja kirjoittajien patis-
telun kiehtovaan kokonaisuuteen. 
Varsinainen painotyökin oli koke-
misen arvoinen, liki Gutenbergi-
lainen elämys: Domus Academi-
can takahuoneessa Leppäsuolla 
oli pirtulta haisevia valurautaisia 
masiinoita, joiden kitaan syötettiin 
saksilla, teipillä ja liimalla kasailtu 
Kvanttioriginaali. Eipä ollut digi-
taalitekniikkaa sun muita pädejä ja 
pödejä käytössä! Nih!

Myönnettäköön: poskia pu-
noittaa noita vanhoja hengentuo-
toksia katsellessa. Syytän Pahkasian 
parissa vietettyjä teinivuosia, Poh-
jois-Korean diplomaattisten elkei-
den liiallista seurailua, Irakin sodan 
aikaisia kyseenalaisia tiedotuskäy-
täntöjä ja tietysti teekkarikulttuu-
rin yleistä rähväkkyyttä. Nyt kun 
takana on erinäisiä vuosia yliopiston 
komiteoissa ynnä muissa laitosneu-
vostoissa, äidinkielekseni on vaih-
tunut ns. "departmentese," jonka 
ilmaisutapa on, miten tämän nyt 
sanoisi, epäsuorempaa kuin vuoden 
1991 Kvanteissa.

Loppukaneettina toivon, että 
Moderni Fysiikka kakkosen ydin 
sekä "Hyvää Ruokaa Kaikille" -jär-
jestön henki jatkavat olemustaan 
kulttilehti Kvantin sivuilla toisiinsa 
iäti kietoutuneina

Vanhan
päätoimittajan

sana
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Seksuaalimoraalin 
tulevaisuus

Postmodernin informaatioyhteiskunnan globaalin 
strukt<<–

Virhe: Pseudointellektuaalista kvasikieltä (… 
mitä? Ai anteeksi, ei tämä ollutkaan sosiologien vaan 
fyysikoiden kiltalehti. Yritetäänpä uudelleen…)

Moraali ei ole enää sitä mitä ennen. Häpeämä-
tön rietastelu, avoimet perversiot, siveellisyyden 
pilkkaaminen ja muu säädytön toiminta on lisäänty-
nyt tämän vuosisadan aikana huomattavasti.

Mikä on tietysti hieno asia.
Mutta miten käy tulevaisuudessa? Kuljemme-

ko kohti vapaan seksin utopiaa vai uusviktoriaanista 
aikaa? Kuuluuko tulevaisuudessa valtionpäämiehen 
juhla-asuun nahkavaljaat kettingillä? Kielletäänkö 
pornolehtien myynti R-kioskeissa, vai tilataanko nii-
tä lastentarhoihin? Onko eläimiinsekaantuminen IN 
ensi vuosisadalla? Mistä seuraava Tom of Finland?

FK:n seksijaoksen futurologiryhmä on laatinut 
seuraavanlaisen ennusteen:

1996
Homoparit saavat avioliitto-oikeuden Suomessa. Toi-
mi Kankaanniemi muuttaa pettyneenä Iraniin.

1998
AIDS-rokote keksitään. Äkillisyyden vapaamieli-
syyden aalto. Vapaat suhteet tulevat taas muotiin. 
Kondomien suosio laskee, muitten ehkäisyvälineiden 
kasvaa.

1999
Joka puolella maailmaa pienempiä kuppa-, tippuri-, 
klamydia-, ym. epidemioita. Kondomien suosio kään-
tyy taas kasvuun.

2006
Uusi paavi helpottaa katolisten pappien selibaatti-
säännöksiä: avioliitto ja kaikenlainen naisten kanssa 
puuhastelu on edelleen kielletty, mutta homoilla sai-
si, ”kunhan kohtuudessa pysytään.”

Kvantista V–VI/1994

2019
Molemminpuolisen moniavioisuuden lisääntynyt 
harrastaminen ja yleinen hyväksyntä aiheuttaa han-
kaluuksia kielitoimistolle: millä sanoilla ja termeillä 
uusia sekavia suhdeverkkoja ja sukulaisuussuhteita 
kuvaillaan? Ratkaisuksi ehdotetaan graafien käyttöä.

2020
Suomen kenkäfetisistit vaativat oikeutta mennä nai-
misiin kenkiensä kanssa. Pääargumentti on se, että 
Hollannissa ja Tanskassa tämä oikeus jo on, ja siitä on 
saatu hyviä kokemuksia.

2043
Nasaaliseksi syrjäyttää suosiossa oraaliseksin.

2048
Ruotsin uusi pääministeri on mies, jonka puoliso on 
Hereford-rotuinen lammas. Ministeriä pidetään kon-
servatiivina yksiavioisuutensa takia.

2052
Uuspuritaanisuus on IN! Kaikki nuoret, kauniit ja 
menestyvät trendinmukaiset uraihmiset haluavat elää 
selibaatissa. Askeesi ylipäätään luo draivia ja poweria, 
ja auttaa uralla eteenpäin. Hedonistit jäävät auttamat-
ta urallaan jälkeen, saati sitten lapsia tekevät ihmiset. 
Yritykset rekrytoivat innokkaimmin luostareista. 
Eliittiluostareihin pääsystä syntyy huikea kilpailu. 
Vaitiololupauksen antaneet loistavat neuvotteluissa.

2057
Geeni-insinöörit keksivät ihmisen kolmannen suku-
puolen. Katolinen kirkko julistaa panseksualismin 
viralliseksi doktriinikseen.

Tästä eteenpäin yksityiskohtaisia ennustuksia on 
huomattavan vaikea tehdä. Noin 87% todennäköi-
syydellä kuitenkin vuoden 2140 tienoilla käydään 
aurinkokunnanlaajuinen kvarkkisota, joka hävittää 
ihmisen sivilisaation. Joitain ihmisiä jää kuitenkin 
henkiin, ja he pystyttävät ennen pitkää sivilisaation 
uudelleen.

Moraalisesti mielenkiintoisin piirre tässä uudes-
sa sivilisaatiossa on se, että seksi ei herätä minkään-
laisia moraalikeskusteluja, mutta musiikin kuuntelua 
pidetään siveettömänä. Tämä on maailma, jossa ihmi-
set naivat kaupungin kaduilla, mutta julkisella paikal-
la laulamisesta joutuu oikeuteen.
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Taxi kolaroitu Kiljavalla
Toistaiseksi selvittämättömien, todennäköisesti hä-
märien ja kosteiden olosuhteiden  vallitessa, on kaik-
kien rakastama Pöhkö-Taxi joutunut kolaroiduksi.

Luotettavien lähteiden mukaan Taxi on sam-
muttanut janoisia mieliä eikunsiis suita jo useissa so-
siaalisissa jet-set-tapahtumissa.

Kolarointi tapahtui jossain vaiheessa 4.9. kiltam-
me viihteellisluonteisessa illanvietossa Nurmijärven 
Kiljavalla. Syyllisiä ei ole saatu tähän päivään mennes-
sä selville, mutta asiamiehistöä epäillään. Palkkiota ei 
kuitenkaan makseta, vaikka tietonne johtaisivatkin 
tapauksen selvittämiseen. Kaikkien kiltalaisten on-
neksi Taxi saatiin kuitenkin vielä saman yön aikana 
Jämeräntaival 3 B:ssä sijaitsevalle korjaamolle, missä 
pintavaurio korjattiin.

N.B.

Ainiin, fuksejakin tuli ja ne on ihan kivoja, ja niitä on 
monta. Ainakin enemmän kuin kaksi. tai kolme. tain 
neljä. Toimittajamme kyseli kuulumisia ensimmäisen 
päivän iltana eräältä jo rentoutuneelta fyysikonalulta 
matkallamme Kiljava – Hki – Onaniemi. Päivä alkoi 
aivan kuin kaikki muutkin:

”Aurinko noushee jyrishten ja pikkulinnut karju-
vat puishsta. Ainiin, tänään alkaa she koulukin, 
olin nimittäin epähuomioshsha tullut hakeneekshi 
Teknillisheen Korkeakouluun ja minut oli pashitet-

Kvantista IV/1995

tu johon fyyshikkoyhteishöön. No mennään nyt 
katshomaan, tushkin she freelanche-toimittajan 
duunia voittaa. Välillä olimme ishosha shalishsha ja 
hirvittän tervetulleita ja sitten taash pienemmäshs-
hä ryhmishshä ja joksheenkin tervetulleita. Shitten 
käveltiin isojen talojen läpi ja poikki ja katki ja käy-
tävillä ja nähtiin kaikkea kivaa niinkuin riippareita 
ja kyyhkyslakkoja, joita nsh. ishoihmiset näyttivät 
meille. He oliva pukeutuneet kai hygienishishtä 
shyistä valkoisiin haalareihin, niillähän täytyy olla 
aika kummallinen bakteerikanta jo koulutuksen 
täshshä vaiheesha. Shitten… juu me ollaan Ishos-
ha, ishosha auttoshha ja johonkin shattuu, eikun 
tuo haalaripukuine kaveri heiluttaa jotain pulloa ja 
huutaa, shanoishta ei shaa shelvää, jotain kuiten-
kin …zzz… ah, juu Tuossha vedettiin köyttä eikun 
kaljaa taisiis köyttä ja lävetliin tuolla rannannalla 
ja pyyhes pääshä. Olishe ihan kivaa ja shai jutella 
ihmisten kanshsha. Niitä valkopukuishia on täällä 
enemmänkin ja kaikki on ihan hirveeshä humalas-
ha, onneksi olen kuitenkin tilanteen tashalla, josh 
tarvitaan eshimerkikshi kushkia. Juu käytiin me 
shaunashha tuuossha juu. Minä ja 50 muuta kave-
ria. Ja laulettiin. ja shitten katshottiin joku agent-
ti elokuva ja taash laulettiin. Voishitko shä pyytää 
tuota kaveri olemaa hiljaa, mun ishohenkilö on vä-
hän väshynyt?”

– Haastattelumme jatkamisen sai mahdottomaksi 
eräs kiltamme suurista ajattelijoista, joka oli päättä-
nyt pitää monologin aiheesta:

”Minä olen tyhmä kaveri.”
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Leukaparran sukimisen ja 
vallankumouksellisuuden 

välinen yhteys
Tiivistelmä
Tässä kansanterveystieteellisessä tutkimuksessa 
osoitetaan, että leukaparran (malli Lenin tai vastaa-
va) toistuva ja säännöllinen sukiminen, harominen, 
silittely tai nykiminen suoranaisesti aiheuttaa vallan-
kumouksellisia ajatuksia. Tutkimus on tehty laajalla 
testijoukolla käyttäen kahta kontrolliryhmää ja yk-
söissokkojärjestelyä, jossa koeolosuhteet on pidetty 
piilossa tilastotutkijoilta.

Johdanto
1800-luvun puolivälistä asti on karttunut aineistoa, 
joka näyttäisi asettavan leukapartojen ja vallanku-
mouksellisten ajatusten esiintymisen jonkinlaiseen 
korrelaatioon. Hämmästyttävää kyllä, minkäänlaista 
kontrolloitua tutkimusta, joka vahvistaisi ilmiöiden 
välisen kausaalisuhteen, ei kuitenkaan ollut tähän 
mennessä tehty. 

Vuonna 1986 tri. A Ivanov julkaisi teoriansa 
leuan ihon tuntohermojen talamisista kytkennöistä 
sekä näiden projektioista parietaalilohkon assosi-
aatioalueille. Kyseinen teoria kytkee yhteen leuan 
alueen hermoärsytyksen ja lisääntyneen tyytymättö-
myyden tunteen. Tutkimus ei kuitenkaan selitä, mik-
si esim. parranajon aiheuttama voimakas ihoärsytys 
ei johda aamuäreyttä huomattavampiin seurauksiin.

Kun jo hetken aikaa vireillä olleelle tutkimus-
hankkeelle järjestyi yht’äkkiä rahoitus vuoden 1992 
syksyllä, aloitettiin projekti välittömästi.

Aineisto ja menetelmät
Aineisto kerättiin yhdestä testiryhmästä (n=73) ja 
kahdesta kontrolliryhmästä (n=49 ja 38). testiryhmä 
koostui leukaparrallisista henkilöistä (72 miestä ja 1 
bulgarialainen kuulantyöntäjätär), joille annettiin 
tehtäväksi sukia partaansa säännöllisesti ainakin 12 
kertaa päivässä vähintään 5 minuutin ajan kerral-
laan. Sukiminen suoritettiin etusormen ja peukalon 
vuoroin lateraalisuuntaisella, vuoroin rostraali-kau-
daali -suuntaisella otteella distaalisuuntaan. Lisäksi 
koehenkilöt saivat haroa, nykiä, silitellä ja rapsutella 

Kvantista II/1996

partaansa niin usein kuin halusivat. Tyypillinen suki-
miskaavio on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1: Sukimiskaavio. Sukiminen etenee tasaisel-
la vaihenopeudella.

Ensimmäinen kontrolliryhmä koostui leukaparralli-
sista miehistä, joilta kiellettiin kaikenlainen parran 
koskettelu koeajaksi. Tahattoman kontaktin välttä-
miseksi koehenkilöiden parta kiedottiin rapisevaan 
sellofaaniin, joka myös suojasi sitä esim. keittoruo-
kien aiheuttamalta likaantumiselta. Toiseen kontrol-
liryhmään oli valittu 23 miestä ja 15 naista, joilla ei 
ollut leukapartaa. Tässä ryhmässä suoritettiin leuan 
ihon stimulaatiota näpelöimällä, hieromalla, hink-
kaamalla ja nyppimällä. Stimulaation frekvenssi ja 
kokonaiskesto olivat samanlaiset kuin varsinaisessa 
testiryhmässä. Kokeen kestäessä koehenkilöiden val-
lankumouksellisuutta mitattiin pisteytysjärjestelmäl-
lä, josta on esimerkki taulukossa 1.

Taulukko 1: Esimerkki pisteytyksestä.
Kokoomuksen äänestäminen -7 pistettä
spontaani huudahdus: “Yhteisrintamaan!” 3 pistettä
nyrkin puinti ja punalipun heiluttelu 4 pistettä
Tiedonantajan tilaaminen 5 pistettä
Kristiina Halkolan levyjen toistuva/jatkuva soittaminen 6 pistettä

Kukin koehenkilö piti itse päiväkirjaa tekemisistään 
ja tulokset pisteytettiin ja analysoitiin keskitetysti.

Tulokset
Ryhmien saavuttamat keskimääräiset pistemäärät on 
esitetty kuvassa 2. Varsinainen testiryhmä pääsi jopa 
12 pisteen saavutukseen. Molemmat kontrolliryhmät 
jäivät tähän verrattuna kuin ns. tikku paskaan: edes 
leukaparrattomien ryhmä ei päässyt kuin kuuden pis-
teen tuntumaan. Kuvasta 3 puolestaan ilmenee leuka-
parrallisen kontrolliryhmälle sattunut sivuvaikutus: 
yli puolet sai kummallisen miehen maineen nopeam-
min kuin Marlboromies ehtii sanoa “keuhkosyöpä”.  
Mutta kukapa ei olisi valmis kuljeskelemaan ympä-
riinsä parta sellofaanissa, kun kyseessä on sentään 
tieteen ikuinen marssi eteenpäin!
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Teekkaritoiminnan edistämisrahaston 
(TTER) juuret johtavat aina vuoteen 
1948. Tuolloin TKY:n yhteyteen perustet-
tiin Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys 
(TTEY). TTEY:n avulla kerättiin alun perin 
rahaa Teekkarikylän rakentamiseen tuomal-
la sodanjälkeisestä pulasta kärsivään Suo-
meen ylellisyystarvikkeita kuten nailonsuk-
kia, kahvia ja appelsiineja.

Tämän jälkeen TTEY:n merkitys teek-
kariyhteisölle väheni hiljalleen. Se vietti 
vuosia TKY:n pöytälaatikkoyhdistyksenä 
ja tuki mm. musiikkiyhdistysten ja wappu-
lehtien julkaisutoimintaa, kunnes lopulta 
70-luvulla unohtui ylioppilaskunnalta.

Ylioppilaskunta löysi unohdetun yh-
distyksen Teekkarimuseon rakentamisen 
yhteydessä 1990-luvun alussa. Tästä alkoi 
vuosien taistelu ylioppilaskunnan oikeudes-
ta edustukseen yhdistyksen hallituksessa 
sekä teekkaritoiminnan avustukseen. Asia 
ratkesi vasta 2006, jolloin yhdistyksen hal-
litus lahjoitti TKY:n alaisuuteen perustetul-
le TTER:lle sen pesämunan, n. 5 miljoonaa 
euroa. TTEY vaipui nimenä historiaan sen 
vaihdettua nimensä 2010 Pyöreän tornin 
kilta ry:ksi.

Nykyisin TTER jakaa avustuksia kai-
kille Aalto-yliopiston opiskelijoille ja opiske-
lijayhteisöille sekä AYY:n piirissä toimiville 
yhdistyksille. Opiskelijatoimintaa tuetaan 
vuosittain keskimäärin 100 000 eurolla. 
TTER:ltä voi hakea avustuksia tätä nykyä 
jatkuvan haun kautta, joka on avoinna luku-
kausien aikana sekä kolme kertaa vuodessa 
järjestettäviltä hakukierroksilta. Lisätietoja 
rahastosta löytyy osoitteesta tter.ayy.fi.

TTER

Kuva 2: Keskimääräiset pistemäärät.

Kuva 3: Näin käy kun dallaa ympäriinsä parta 
sellofaanissa

Näinkin selvistä tuloksista huolimatta haluttiin ilmi-
ön dynamiikkaa selventää lisäkokeella: testi ryhmä-
läisiltä ajettiin parta hetkellä F seuraten samalla nor-
malisoidun partisaani-indeksin <πP> kehitystä. Kuva 
4 puhukoon puolestaan: alle aikayksikön karskit ja 
irvistelevät iskurityöläiset muuttuivat velliperseisiksi 
porvarinperkeleiksi. Sus siunakkoon!

Kuva 4: Parranajo tapahtui hetkellä EF . Huomaa 
välitön velliperseytyminen.

Yhteenveto
Tutkimuksessa saatiin selvä ja tilastollisesti merkit-
sevä yhteys leukaparran sukimisen ja vallankumouk-
sellisuuden välille. Valitettavasti tämän tutkimuksen 
rahoitus päättyi ennenaikaisesti Arsenalin konkurs-
sijuristin toimesta. Aiheen tiimoilta riittäisi tutkit-
tavaa enemmänkin, esimerkiksi miten erilaiset suki-
mistavat suhteutuvat toisiinsa ja onko parran värillä 
väliä.

Kiitokset
Tutkimuksen tekoon on ujutettu varoja SKP:n 
konkurssipesästä Sirola-opiston kautta. Kiitokset 
asianosaisille ja terveisiä Katajanokalle. Eikös sieltä 
kalterien välistä ole merinäköala?
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Miestä mieli
No voi helvetti, tässä sitä ollaan. Sinkkuna kauniina 
kesäpäivänä, jonka voisi tuhlata järkevämminkin kuin 
haahuilemalla, mutta kun hormonit hyrähtävät käyn-
tiin on ihan turha vastustaa. Ja masturboinnistahan 
saa vain karvoja käsiin ja sitähän me emme helteellä 
halua… ei ei, on tarpeeksi kuuma muutenkin. Kilta-
huoneen Reginat tuntuvat kiimankatkuisine juttui-
neen vähintään elähtäneiltä… kaukaisilta. Jännittävä 
Elämä lipuu etäältä ohitse mukWWanaan kaikki hur-
jia ajatuksia herättävä syntinen pikkukiva – ei hyvä. 
Sitä kaipaisi totisesti hieman piristystä ankeaan ja 
nuhjaantuneeseen olotilaansa.

Poikamiestyttöelämän valtaisat edut unohtuvat 
tyyten sen masentavan tosiseikan alle, että sinkuilla 
ei ole omaa hanikultamussukkaa, jonka voi himon yl-
lättäessä laittaa ansaitsemaan pestyt sukkansa ja läm-
pimät ateriansa. Melkein harmittaa ettei antanut sen 
kaudenkaadossa kimpussaan pörisseen idiootin jäädä 
hihaan roikkumaan – nyt sille olisi ollut käyttöä… 
ensi kesäksi täytyy sittenkin hommata kesäeinari, 
vaikka semmoisen hylkääminen syksyn saapuessa 
onkin hieman kurjaa ja saa tytön tuntemaan itsensä 
sydämettömäksi. Mutta viisaat päätökset eivät nyt 
paljon lohduta – siispä toimintaan.

Ensin soitetaan läpi vanhat heilat – ehkäpä joku 
niistä on kotona ja tarpeeksi puutteessa. Tuut tuut 
tuut… nobody home. Kännykkä on poissa kuuluvuus-
alueelta ja puhelinvastaaja kertoo turjakkeen mat-
kustaneen jonnekin huitsinnevadaan. Pahuspahus-
pahus- kyllä ne sitten jaksavat vongata jaloissa kun 
ovat ottaneet vastenmieliset länät ja itsellä on jokin 
tärkeä ihmissuhdeprojekti menossa, mutta voiko nii-
den olettaa olevan paikalla kun niitä todellatodella 
tarvitsisi – eipä tietenkään… miehet.

Ja kun tarkemmin ajattelee – oman narttumai-
suuden aallonpohjaan takertuneen ja sinne jymähtä-
neen suolan uudelleenpehmitys olisi muutenkin ollut 
kovin työlästä ja kuitenkin aiheuttanut jotain ikäviä 
väärinkäsityksiä. Mutta kun on niin tylsääääää… pieni 
kesäseikkailu on ehdottomasti paikallaan.

Joskus hamassa menneisyydessä, mikäli nuori 
neito uskalsi edes itselleen tunnustaa unelmansa, täs-
sä vaiheessa olisi kirjoitettu päiväkirjan rivien väliin 
hiljainen ja peitelty toive jostain pitkästä tummasta 
komeasta, joka astuu elämään ja tempaisee sen rai-
teiltaan. Ja sitten odotettiin, kyllästyttiin ja mentiin 

Oijoi sentään, kylläpä kesää herkistää nuoren mielen. 
Aurinko paistaa ja kutittelee poskipäitä, lämmittää 
varpaita… alavatsassakin kuumottaa… Kuumottaa? 
Hmmm… Ei – se ei ole aurinko – eeei menkat… ei… 
eikä myöskään nälkä. Vaikuttaisi aivan siltä, että jälleen 
tekee

Kvantista III/1997

naapurin pojan kanssa naimisiin. No, nykyään ei pal-
jon odottelu maita ja naapurin poikakin osoittautui 
miehiin meneväksi, joten topakka tyttö käärii hihat 
ja ryhtyy järkkäämään itselleen Antoisaa Iltaa eli ru-
memmin ilmaistuna Yhden Yön Pokaa. Mikä ei luon-
nostaan kohdalle lankea, se täytyypi voimakeinoin it-
selleen riistää.

Ensin tehdään Välttämättömät Valmistelut eli 
mennään kauppaan ja Alkoon.

Kaupasta ostetaan
 – 300g hyvää lihaa – vaikkapa sisäfilettä
 – purkillinen kunnon kermaa – ei mitään di-

eettimössöjä ne on tarkoitettu itseäänpettä-
ville pelleille.
 – perunoita (pieniä paljon, isoja 3–4 kpl)
 – sipulia
 – valkosipulia
 – pussillinen jotakin yrttimaustetta, vaikkapa 

timjamia
 – Mövenpickin kermasuklaajäätelöä
 – kondomipaketti (tai useampi – toivossa on 

hyvä elää)
Alkosta haetaan iso pullollinen hyvää punavii-

niä. Runsasta ja täyteläistä, EI El Tiempoa, ei kerras-
saan mitään, jolla viitsii Suomen hintatasolla vetää 
lärvit. Hyvää punkkua ei kannata tuhlata huonoihin 
miehiin – ne juotetaan halvalla valkkarilla, mutta nyt-
pä ei ollakaan juottamassa ketään vaan nauttimassa 
elämästä.

Kotona soitetaan vielä täysin kokeilumielessä 
sille äärettömän suloiselle tyypille, joka antoi sinulle 
pakit viime kuussa – jos se ei sittenkään ollut ihan 
tosissaan… (kai miehetkin voivat naisten tavoin leik-
kiä vaikeasti tavoiteltavaa?) ”Jaa että et tule vaikka 
laittaisin täytettyä kamelia? Joo, haista ite!” Se sii-
tä. Tämä oli oletusarvo, joten eipä masennuta vaan 
aloitetaan valmistelut. (Mikäli heppu olisi suostunut 
– joskus sitä lykästää – ilta olisi saanut kovin toisen-
laisen käänteen, mutta siitä vaihtoehdosta kerrotaan 
seuraavassa numerossa / elämässä.)

Menestyksekkään illan kannalta on olennaista, 
ettei itseään raskauta liialla vaatehtimisella. Se, mikä 
ruuassa on paha, on asusteissa hyvä: Kevyt kevyt ke-
vyt – kevytmielinen, kevytkenkäinen. Ei tietenkään 
liikaa. Mitä syntisemmän alusasun mahdollisimman 
lyhyen mekon alle ujutat, sen parempi- tunnet itse-
si vaaralliseksi ja seksikkääksi ja säteilet ympärillesi 
maagista naisenergiaa (=lupauksen ihanasta yöstä). 
Pidä pienessä mielessäsi, että ne miehet, joita sinä 
olet nyt etsimässä eivät tosiaankaan kiinnitä huomio-
ta älykkääseen katseeseesi ja pääsi sisältöön ylipää-
tään vaan keskittyvät halkion pituuteen ja kaula-au-
kon syvyyteen. Unohda kaikki mitä mummosi kertoi 
sivistyneestä pukeutumisesta äläkä edes viitsi ajatella 
mitä se killan tylsin ja konservatiivisin räähkä olisi 
mieltä lookistasi. Ethän sinä sitä ultradaijua jäykkistä 

ole iskemässä. Muista: Sinä olet Nainen ja saat 
myös näyttää sen. Kaikkein tärkeintä on olla 
rehellinen itselleen – catsuit on erittäin sexy, 
mutta ei todellakaan pue jokaista. Vaan sexyhän 
voi olla niin monin tavoin. Pienellä mielikuvi-
tuksella ihan kenestä vaan saa varsin kelvollista 
jälkeä aikaan. Koeta katsella itseäsi toisen nai-
sen silmin – kun alat vihertyä kateudesta olet 
oikeilla jäljillä.

Ja sitten metsästysalueen valintaan. Oma 
kantakapakka on ehdottoman no-no – siitä ei 
tule kuin sanomista. Ylipäätään mikään paikka, 
josta normaalina iltana menisit etsimään tuttu-
jasi ei ole nyt se oikea. Teinien lihatiskeillä taas 
alkaa touhua seuratessaan liiankin tehokkaasti 
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pohtia, miksi se, mitä lähti hakemaan muka olisi niin 
tavoiteltavaa… joten suunnistat siis korot kopisten 
johonkin siivomman tason ravintolaan.

Ravintolassa luo tiukka silmäys ympärillesi. 
Hmmm. pyödässä istuu jokin Varsin Mukavannäköi-
nen einari – ainakin tältä etäisyydeltä. Mutta voi, sen 
seuraan änkeytyy kolme muuta miestä, jotka käyt-
täytyvät keskenään sangen tuttavallisesti. Kyseessä 
on tyypillinen Jätkäporukka. Ne puhuvat keskenään 
paskaa ja humaloituvat illan myötä voimakkaasti. 
Tämmöiset poppoot on syytä kiertää kilometrin 
päästä – sieltä ei mitään saa. Yksinäiset einarit baa-
ritiskillä sen sijaan odottavat notkuen noutajaa. Nyt 
vain valitset mieleisesi.

Kiirettä ei ole – voit suorittaa tarkkoja vertai-
luja. Ehdit hyvin ottaa hieman etanolipotkua moot-
toriisi samalla kun valitset tulevan Hoidon. (Älä juo 
liikaa, tai einari vielä lipsahtaa munahaukankynsistä-
si.) Kiinnitä huomiota yleiseen hygieniaan ja etenkin 
juodun alkoholin määrään – umpitukkelissa oleva ei-
nari on helppohelpompihelpoin poka, mutta ei siitä 
tosiaan mitään iloa ole, ellet sitten ole auttamatto-
masti kiihottunut kolmen minuutin munista.

Valittuasi uhrin, suunnista sen viereen baaritis-
kille, tilaa jotakin ja suuntaa suloisin pikku hymysi (et 
ole nyt Miss Suomi kilpailuissa, joten vertahyytävä 
hymy lienee syytä jättää käyttämättä) kohti einaria. 
Kun se alkaa puhua sinulle, hymyile edelleen. Mikäli 
einari ei sano mitään, olet tehnyt vakavan virhearvi-
oinnin ja sinun täytyy vaihtaa uhria. Mutta ei se mi-
tään – miehiä tulee ja miehiä menee – suoritettuasi 
äsken tarkan vertailun pystyt nyt nopeasti suunnis-
tamaan sen toiseksi parhaan luokse ja aloittamaan 
alusta. Ja kyllä yritys kantaa hedelmää. Tätä varten-
han einarit raflaan tulevat: jotta joku Sinunkaltaisesi 
häikäisevä olento saapuisi niitä etsimään.

Kun joku einari sitten aloittaa jutustelun, niin 
muista, että keskusteluun pätee sama, minkä miehet 
kuvittelevat pätevän naissuhteisiin: tärkeää ei ole laa-
tu vaan määrä. Itseasiassa on olennaista, että keskus-
telua ylipäätään on. Valehtele. Paljon. Häikäilemättä 
ja silmää räpäyttämättä. Sitä ei opeteta viestinnän pe-
rusopintojaksolla, mutta noviisitason linssiinkusemi-
sen oppii aika helposti ihan itse. Mikäli tunnet olo-
si kurjaksi valehdellessasi, voit toki puhua tottakin, 
mikä on täysin yhdentekevää, koska Hoito olettaa 
sinun kuitenkin puhuvan paskaa ja halehtelee itsekin 
minkä kerkiää. Voit vetää mitä roolia lystää – saat va-

lintasi mukaan: Jos leikit hyökkäävää (leikit… hah!) 
lady Dominaa, mies muuttuu pikku hiirulaiseksi, 
joka odottaa syömistä ja jos esität toista ääripäätä 
– aavistuksen verran etäistä, herkkää ja runollis-
ta tyttöä, käsissäsi on pian ”huolehtiva” isäpappa. 
Äärilaidat ovat aina hieman vaarallisia – jos olet 
liian päällekäyvä miestennielijä, saattaa se herättää 
vastenmielisyyttä joissakin omasta miehuudestaan 
epävarmoissa pösilöissä. Toisaalta taas liiallinen 
pidättyväisyyden teeskentely voi johtaa einarin pit-
kästymiseen ja siirtymiseen toisille apajille.

Joutavia lirkutellessasi luot samalla hieman lä-
hemmän yleiskatsauksen einariin. Jos se ei ole susi-
ruma, se saa kelvata. Ei ole myöskään väliksi, jos se 
ei osaa sanoa millä pallonpuoliskolla sijaitsee Poh-
jois-Amerikka. Mikäli se tietää että vesi on märkää 
ja talvella on kylmä, niin se voidaan luokitella mie-
hisessä mittakaavassaa älykkääksi ja siinä alkaakin 
olla kaikki, mitä sinulla on varaa Hoidoltasi vaatia. 
Tämä ei ole elokuvaa.

Jossakin vaiheessa peli on selvä molemmille ja 
suuntaatte yhdessä ulos ravintolasta. Ehdottomasti 
einarille tai hotelliin. Kotiin ei Hoitoja viedä. Ne 
jäävät kovin helposti venymään nurkkiin. Lisäksi, 
kotonasi jäät todennäköisemmin kiinni edellä ker-
tomistasi valheista. Einareilla on ehkä vähänlaises-
ti harmaata aivomassaa, mutta joskus ne pystyvät 
uskomattomiin päättelysuorituksiin – on aivan tur-
haa antaa niille mahdollisuus keksiä sinusta jotakin 
mitä et halua niiden tietävän. Kaiken kauheuden 
päälle saattaa jopa käydä niin, että einari osaa myö-
hemmin takaisin luoksesi. Hyvin usein syyllisyydes-
tä (tai muista vastaavista turhista tunteista) hihassa 
riiputettava Turha Poikakaveri on vain kotiin raa-
hattu ja asemastaan erehtynyt Hoito. Semmoisesta 
on huomattavasti vaikeampi päästä eroon kuin kul-
kukissoista ja yleensä se ei osaa olla puoleksikaan 
niin kiitollinen elätti kuin kapisinkaan katti.

Mikäli einari osoittautuu keskusteluvaiheessa 
komeaksi, sivistyneeksi ja kaikin tavoin hurmaa-
vaksi mieheksi, ja harkitset, josko tästä tulisikin 
jotakin pysyvää hyvää, niin unohda kaikki suunnit-
telemasi hauskanpito. Jos mies vaikuttaa vakavasti 
otettavalta, se ei saa vielä. Piste. Tämä on täysin 
loogista, pirun laskelmoivaa ja huomattavasti vä-
hemmän romanttista kuin uskoisi. Tosin Unelmien 
Miehiä sattuu metsästysreissulla harvemmin eteen 
– kuvitelmasi einarin hyvyydestä johtuvat todennä-
köisesti päässäsi kiehuvasta alkoholista, joten jatke-

taanpa suunnitelman mukaan.
Einarin luokse päästyänne asiat etenevät yleen-

sä toivotulla tavalla – nopeasti. Siis heti päästyänne 
kämpälle paina mieleesi poistumisreitti ja etsi kat-
seellasi jokin hyvä paikka, minne on helppo koettaa 
suunnata vaatteensa ja josta sitten pukeuduttuaan 
pääsee pikaisesti ja mahdollisimman hipihiljaa pai-
numaan ulos ilman että tyyten hoideltu einari edes 
kylkeään kääntää.

Kun ilahduttavan yön jälkeen saavut väsy-
neenä, mutta onnellisena kotiin. seuraa Antoisan 
Illan täydellistävä osuus: Kuori ja tsipaloi perunat 
rasvattuun uunivuokaan. Viipaloi joukkoon paljon-
paljon valkosipulia, heitä joukkoon hitunen suolaa 
ja työnnä vuoka kuumaan uuniin. Sen jälkeen leik-
kaat sisäfileen kahdeksi pienehköksi pihviksi, nuijit 
ne kevyesti lihan rakennetta rikkomatta (nyrkillä), 
kuumennat paistinpannun, johon lorautat makusi 
mukaan öljyä. Ruskista sipuli renkaina ja laita syr-
jään. Paista pihvejä kunnes ne alkavat pisaroida 
yläpuolelta ja käännä. Paista toiset puolet mukavan 
ruskeiksi. Voit tarkistaa kypsyyttä veitsellä leikaten 
– kun liha on pinnalta kypsää, mutta tirisee vielä si-
sältä punaista, hekumallisen syntistä verta, pihvi on 
erittäin bueno. Pikkuisen hyvää punaviiniä maus-
teeksi ja vielä hetki rasvan räsähtelyä pannulla, jotta  
viinistä ehtii tarttua makua itse lihaan. Kaada puo-
let kermasta perunoiden joukkoon ja jätä ne uuniin, 
kunnes ne ovat sopivan kypsän oloisia. Nosta pihvit 
syrjään (johonkin suojaisaan paikkaan, jossa ne ei-
vät jäähdy ihan heti – vaikka sinne sipulirenkaisen 
seuraksi) ja tee pannulle kastike – kaada rasvan ja 
punaviinin joukkoon loput kermasta ja valitsema-
si yrttimausteet. Hyppysellinen suolaa tekee myös 
varsin hyvää.

Kata pöytä itseäsi ilahduttavalla tavalla (kynt-
tilöitä, hyvää musiikkia…) Tarjoile ateria niin edus-
tavasti kuin vain voit (ota tässä vaiheessa jäätelö 
pehmenemään jääkaappiin) – onhan se tehty Hyvin 
Erityiselle Ihmiselle – Sinulle. Syö kaikki pois hy-
vällä ruokahalulla ilman minkäänlaista syyllisyyttä, 
juo viini loppuun ja muista nauttia suklaakermajää-
telöstä… Nyt voitkin pujahtaa viileiden lakanoiden 
väliin uinumaan ja näkemään taivaallisen paheellisia 
unia. Seuraavan kerran herätessäsi huomaat maail-
man olevan oikeastaan varsin kaunis paikka nuoren 
naisen olla ja elää.

Moraalinvartijan ominaisuudessa
Lea
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Lemmen tasapainoetäisyys
Tähän mennessä tapahtunut:
Nuori ja kaunis fyysikko Ellen Dalton on äskettäin aloit-
tanut työt tunnetun ja hyvämaineisen yliopiston fysiikan 
laitoksella. Alku vaikuttaa lupaavalta, työtoverit ovat 
ystävällisiä ja työtehtävät mielekkäitä. Ellenistä tuntuu 
kuitenkin, että hänelle ei kerrota kaikkea. Laitoksen 
menneisyydessä tuntuu olevan jotain, mistä vaietaan. 
Komea apulaisprofessori Greg Mellowstone on erityisen 
avulias ja hämmentää Elleniä flirttailevalla käytöksellään. 
Laitoksen kesäjuhlissa Ellen juo itsensä humalaan ja pää-
tyy Gregin kanssa sänkyyn. Seuraavana työpäivänä lai-
toksen sihteerillä on Ellenille järkyttävää kerrottavaa…

Ellen ei saanut sanaa suustaan. Hän kykeni vain tui-
jottamaan Karenia lasittunein silmin.
– Oletko tosissasi?
– Totta kai. Sanon tämän suojellakseni sinua. Olet 
uusi täällä. Näin kyllä, mitä se paskiainen taas yritti, 
mutta en uskonut, että menisit ansaan näin pian.
Karen vaikeni äkkiä ja punastui.
– Tarkoitan… En tarkoittanut… En vain ehtinyt rea-
goida tarpeeksi ajoissa. Olen pahoillani.
– Karen… Sanoit ”kaikki”. Tarkoititko tosiaan…? 
Ihan kaikki?
– No melkein. Ainakin kaikki alle 40-vuotiaat se on 
käynyt läpi.
– Sinutkin…?
Karen käänsi silmänsä pois.
– Niin. Olin vasta 22-vuotias kun tulin tänne, suoraan 
sihteeriopistosta. Hänet oli juuri nimitetty apulais-
professoriksi. Ihailin häntä, suorastaan jumaloin. 
Hän oli komea, fiksu, varakas ja hyvässä asemassa. 
Hän sai minutkin tuntemaan itseni jotenkin erikoi-
seksi. Olin rakastunut ja luulin hänenkin olevan. Niin 
hän minulle sanoi. Sitten hän jätti minut, heitti syr-
jään kuin vanhan rätin. 
Karenin silmistä valui kyyneliä, hitaasti kuin sadepi-
sarat syysaamuna.

– Mutta, Ellen, minä rakastan sinua! Usko minua, se 
on totta, huusi Greg.
– Kyllä minä sinunlaisesi miehet tiedän. Noin olet 
varmasti sanonut heille jokaiselle. Oi, tunnen itseni 
niin tyhmäksi! Kuinka saatoin langeta pauloihisi?

Kvantista I/1998

– Myönnän, että minulla on ollut joitakin… pikku 
juttuja joidenkin laitoksen naisten kanssa. Mutta he 
liioittelevat. Minkä minä sille voin, että he pitävät 
minua niin puoleensavetävänä? Sinä olet erilainen. 
Sinä todella ymmärrät minua. Ellen, en tule toimeen 
ilman sinua. Minä rukoilen, älä jätä minua.
– Voit olla varma, että en enää koskaan puhu kanssasi 
muista kuin työasioista.
Ellen hillitsi itsensä, käveli ulos Gregin työhuoneesta 
pää pystyssä ja sulki oven varovasti. Sitten hän syök-
syi vessaan ja purskahti itkuun.

Ellen oli hyvällä tuulella. Hän oli päässyt taas työn 
makuun. Välikohtaus Gregin kanssa oli melkein 
unohtunut. Kukaan laitoksella ei muutenkaan tuntu-
nut olevan kiinnostunut tapahtuneesta. Joko he eivät 
tienneet tai sitten he eivät välittäneet. Ellenin tutki-
musprojekti eteni sujuvasti. Hän istui tietokoneensa 
ääressä ja kirjoitti yhteenvetoa viime aikojen tuloksis-
ta. Erästä tietoa etsiessään hän muisti, että laitoksella 
oli yli kymmenen vuotta aikaisemmin tehty aihetta 
sivuavaa tutkimusta. Professori Richard Klent, tuol-
loin vielä apulaisprofessori, oli saavuttanut tutkimuk-
sella runsaasti arvostusta ja kunniaa. Laitoksen maine 
huippuyksikkönä perustui paljolti juuri tuonaikaisiin 
tuloksiin. Silloin oli huhuttu jopa Nobelin palkinnos-
ta, mutta se oli sittenkin myönnetty muualle. Ellen 
päätti lähteä hakemaan tarvitsemaansa tutkimusra-
porttia. Jostain syystä raportti ei ollut paikallaan lai-
toksen kirjastossa, joten Ellen laskeutui ahtaat por-
taat kellarissa sijaitsevaan arkistoon. Sieltä löytyikin 
kopio raportista. Juuri kun Ellen oli lähdössä, hän 
kuuli Gregin äänen portaissa. Häntä ei huvittanut 
kohdata Gregiä ja hän pujahti piiloon hyllyn taakse. 
Gregin seurassa oli joku. Ellen tunnisti Bertha Mille-
rin äänen. Bertha oli eräs laitoksen pitkäaikaisimmis-
ta tutkijoista.
– Kyllä se täällä on. “Beta-mesonien absorptio ve-
typlasmassa”. Katso nyt, tätä minä tarkoitin, narisi 
Bertha.
– Niin, onhan tuo toki merkittävä julkaisu, mutta itse 
ajattelin, että Johnsonin työ Humphreyn bosonien 
dualiteetista…
Ellen kuuli äänten vaimenevan ja ajatteli juuri livah-
taa portaisiin kun hän yhtäkkiä tajusi kuulleensa 
oman nimensä. Hän terästi kuuloaan.
– Onkohan hänellä jotain epäilyksiä? Minusta hän on 
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käyttäytynyt omituisesti viime aikoina. Ikään kuin 
hän olisi vältellyt kontaktia. Richard on kiinnittänyt 
siihen huomiota, hän on huolissaan. Hänen mieles-
tään tyttö on vähän liiankin nopeaälyinen.
Enempää Ellen ei kuullut. Äänet katosivat arkiston 
uumeniin. Hän melkein juoksi portaat ylös. Mistä he 
puhuivat? Mitä hänen olisi pitänyt epäillä? Oli totta, 
että hän oli vältellyt professori Klentiä viime aikoina, 
sillä häntä hävetti, että hänen oli nähty lähtevän Gre-
gin mukaan laitoksen juhlista. Mutta mistä Klent oli 
huolissaan? Ellen tunsi olonsa epämukavaksi.

Seuraavana päivänä Ellen seisoi laitoksen kahvihuo-
neessa keittämässä itselleen päivän kolmatta kupillis-
ta vahvaa kahvia. Hän oli nukkunut huonosti mietit-
tyään ensin aamuyöhön, mitä kellarissa kuullut oudot 
puheet voisivat tarkoittaa. Työtkään eivät sujuneet. 
Yhtäkkiä hän kuuli lämpimän miesäänen sanovan 
hänen takanansa:
– Sinä olet varmaankin Ellen.
Ellen kääntyi ja näki edessään hymyilevän nuoren 
miehen. Miehellä oli vaalea polkkatukka ja kirkkaat 
siniharmaat silmät. Hänen ohut paitansa ja kireät 
farkkunsa paljastivat hyväkuntoisen vartalon. Elleniä 
kuumotti. Hän oli varma, että hänen silmänalusen-
sa olivat tummat ja hänen hiuksensa sekaisin. Häntä 
harmitti. Mies avasi taas suunsa.
– Mark Jones. Olen vieraileva tutkija, professori 
Klentin ryhmässä. Tulin vasta tänään. En oikein tun-
ne paikkoja. Kohtahan on lounasaika. Veisitkö minut 
johonkin hyvään ruokalaan? Minä tarjoan.

jatkuu seuraavassa numerossa

Juhani Simola
PT 1999
Java-konsultti, Rakettitiede oy

Minun aikaani Kvantti eli jonkin-
laista välivaihetta. Tein lehteä vain 
puoli vuotta, Lean ja minulle legen-
daaristen wanhojen kausi oli men-
nyttä (lukuunottamatta jakomieli-
sehkön Seksiä ja epsiloneja -kvantin 
seksipuolikasta, jonka sain kunnian 
saattaa loppuun), mutta toisaalta 
toimituskunnan luominen, sivu-
koon kasvatus ja prujukone-estetii-
kasta luopuminen olivat vielä kau-
kana edessä. Mutta, lehdet tulivat 
tehdyksi ja niitä luettiinkin.

Seksikyselyn tulokset analysoi-
va koodi oli muuten kirjoitettu itse 
C:llä. Oi niitä aikoja, oi tekemisen 
tehokkuutta ja voi tietämättömyyt-
tä siitä, mitä samasta datasta olisi 
parin infokurssin opeilla saanut irti.

Jussi Pakkanen
PT 1999
Ohjelmistokehittäjä, Canonical

Vuoden 1999 päätoimittajuus oli 
jaettu kahteen osaan. Itse toimi-
tin syksyn lehdet. Se tuntui olevan 
vähän välivuosi, seuraavina vuosi-
na niin toimituskunnan koko kuin 
lehden ulkoasukin parani merkit-
tävästi. Itse lehdet kasattiin kak-
sivaiheisella menetelmällä. Ensin 
vongattiin mahdollisimman moni 
toimihenkilö kirjoittamaan lehteen. 
Vaiheessa kaksi sulkeuduttiin tait-
tokoppiin ja keksittiin omia juttuja 
kunnes sivumäärä oli täynnä. Kil-
talaiset tykkäsivät lopputuloksista, 
joten menetelmä voitaneen todeta 
onnistuneeksi.

Vanhan
päätoimittajan

sana
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Journalismi on kuollut 
– mitä Contactorin tilalle?

Onnitteluni Nyytisille, Otahuudolle ja TKY:n sihtee-
ristölle! Nyt, kun vaikuttaa siltä että Contactorista 
päästään lopullisesti eroon, Otaniemeen ei jää enää 
yhtäkään journalismin piilopaikkaa. Sehän on muka-
vaa, sillä jos joku ottaisi kantaa, hänhän voisi olla jopa 
eri mieltä jonkun kanssa!

Jäljellejäävien kahden lehden kohdalla ei nimit-
täin voida puhua juuri minkäänlaisesta journalistises-
ta otteesta. Nyytiset on täysiverinen uutislehti – siinä 
tyylilajissa aivan kelvollinenkin. Mitään särmää tai 
kantaaottavuutta sen kohdalla ei parhaalla tahdolla-
kaan pysty havaitsemaan. Otahuuto taas tunnetusti 
on lähinnä Teekkarikylän lehti – sisällön vaativuus on 
jotain Länsiväylän ja Uutislehti 100:n väliltä. Väitän, 
että oikeaa journalismia tarvitaan ja että jotain on 
siksi saatava Contactorin tilalle.

Contactor on ehdottoman vertailukelpoinen 
minkä tahansa muun yliopistolehden kanssa. Paljosta 
on kiittäminen Jukka Nissistä, jonka loistava ironinen 
ote pitää lehden kasassa. Numerosta toiseen lehti on 
tehnyt juttuja aiheista, jotka tuntuvat jatkuvasti liian 
vaikeilta Otaniemen lehdistölle: kasvihuonekaasu-
päästöt. ydinvoima ja sosiaalinen eriarvoisuus vain 
muutamia mainitakseni. Lehdellä on runsaasti toisis-
taan eroavia kolumnisteja, joille ei mikään ole pyhää. 
Kauppakorkean päässä tehdyssä mielipidetutkimuk-
sessa lehti sai moitteita lähinnä ”liiasta yhteiskunnal-
lisesta kantaaottavuudesta”. Jos tämän päivän kaup-
pislainen sanoo niin, silloin lehdessä on juuri oikean 
verran yhteiskunnallisuutta. Ylioppilaskuntia lehti ei 
toki ole mitenkään erityisesti yhdistänyt, ei silti.

Itsekritiikki olematonta
Masentavaa on verrata jäljelle jääviä lehtiä mihin 
tahansa yliopiston julkaisuun. Ylioppilaslehti ottaa 
rohkeasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin – silti 
saarnaamatta. Sekin on laimentunut viime vuosikym-
meninä, muttei ole sentään alennustilassa. Monista 
muista hyvistä lehdistä voisin mainita esim. Tutkai-
men ja Hälläpyörän. Nämä lehdet ovat täynnä toi-
mittajia ja kolumnisteja, jotka uskaltavat ja osaavat 
kirjoittaa. He eivät tee vain raportteja bileistä, koelas-
ke liukumäkiä tai ”Harri sai duunin Nokialta”-juttuja 
yms. höyhenenkevyttä ja yhdentekevää. Eivätkä he 
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varmasti tee pääkirjoituksia tähän tapaan: ”Ohhoh, 
tulipas se DL nopeasti. Enpä keksinyt tähän muuta 
kirjoitettavaa kuin tämän. –Päätoimittaja.” Näin kir-
joitti jo Otahuuto joku kuukausi sitten. Missä on it-
sekritiikki? Eikö pohja tule koskaan vastaan?

Voidaan pohtia, ovatko journalismin alennus-
tilaan syypäitä aivottomat lukijat vai munattomat 
(naisilla jotain vast.) toimittajat. Lukijoiden syyllisyy-
den puolesta puhuu ainakin se, että lehdet tehdään 
pääosin lukijakunnasta värvättyjen ”toimittajien” 
voimin. Kun lehdiltä on totuttu odottamaan tiettyä 
tasoa, lehtiin valikoituu juuri sen tasoisia toimittajia. 
Kun ei ole vertailukohdetta, on helppo tottua mihin 
hyvänsä.

”Kolumni? Mikä se on?”
Olen erityisen huolestunut siitä, että monet lukijat 
eivät tiedä mitä tarkoittaa ”hyvä lehti”. Karmaisevana 
osoituksena tästä oli se, kun Otahuudossa aloitti uusi 
kolumnisti, joka tarttui aiheisiinsa melko persoonal-
lisella otteella. Seuraavassa lehdessä pääkirjoituksessa 
ilmeni, että kolumnisti oli saanut melkoisesti lukija-
palautetta. Mutta millaista! Lukijoiden käsittämätön 
päättelyketju meni näin:

”Kirjoittaja on oikeistolainen. Enemmistö lukijoista ei 
ole samaa mieltä asiasta. Siksi kirjoittajan kolumneja 
ei pitäisi enää julkaista.”

Minun oli vaikeaa uskoa että joku ihan oikeasti ajat-
telee, että jos joku on eri mieltä enemmistön kans-
sa, hänen mielipiteitään ei pitäisi julkaista. Sanon 
suoraan, että minua hävetti niin kovasti kirjoittajien 
puolesta, etten voinut laatia edes mielipidekirjoitusta 
aiheesta. Tapaus kuvaa hyvin sitä, miten hämärtynyt 
kuva monilla on kolumneista ja lehtikirjoittamisesta 
yleensä.

Contactorin lopettaminen on rikos kaikkia ajat-
televia otaniemeläisiä kohtaan. Otaniemi tarvitsee 
jatkossakin kipeästi kunnollisen lehden, joka haastaa 
niin kirjoittajat kuin lukijatkin, lehden, joka uskaltaa 
ajatella itsenäisesti ja tarttua aiheisiin. Tähän tarvi-
taan hyviä kirjoittajia. Heitä ei tunnu Otaniemestä 
löytyvän, tai he ovat piiloutuneet kiltajulkaisuihin 
(Seksi-Kvantin nimim. Fuksityttö?).

Useita vaihtoehtoja on tarjolla. Nyytisten uutis-
kapasiteetti voitaisiin yhdistää Contactorin henkisiin 
voimavaroihin. Otahuuto lykättäisiin kylän asukas-
lehdeksi. Myös Nyytiset ja Otahuuto voitaisiin yh-
distää, mutta tällöin tarvittaisiin journalistista tukea 
muualta. Jotain on kuitenkin tehtävä. Toivottavasti 
sihteeristä on jo tehnyt suunnitelman, jolla turvataan 
laadukkaan kirjoittelun jatkuminen jonkin uuden 
lehden muodossa – tai jäljelle jäävien lehtien profiilin 
raju kohottaminen.

Lukekaa kesällä muutakin kuin Hesaria, toivoo
Janosz Skrivkin
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Kreikkalaisten kirjaimien 
helpot ja kivat muistikkaat

System mαnction.

Niin makaa kuin βa.

Ennen treffejä on syytä γta hiukset.

Mennään leirintäalueelle δilemaan.

Hyvin kapseloitu Postscript-koodi tuottaa suuren ε.

Juokζi kuole!

Nu ska vi gå och η.

Englannissa on tapana viettää kello viiden θukoa.

Huonot jutut saattavat haιa.

κs vaan.

Jos ei nukuta, laske λita.

μmälävarkaus on rikos.

Ei siis pidä νsiä kaupasta kamaa.

Tehο varastaminen on erityisen vakavaa.

Juosta voit, mutta πloon et pääse.

Gradientti, divergenssi ja ρttori.

Vappuσ on syytä panna ajoissa käymään.

τlukkokirja.

Rυnija sai potkut Raision tehtaalta.

φs ξtä.

χntopisteiteraatio

Väkivaltainen isä läψ laψaan.

Jukka-Pekka Palo juonsi ωvisaa.

Susanna Junnila
PT 2003
Markkinointipäällikkö

Päätoimittajana oli hauskaa. Toi-
mitus oli sekalainen kokoelma fyy-
sikkojen ug-aatelia. Kasvatimme 
lehden fyysistä kokoa, matkimme 
Nyt-liitteen formaatteja ja otimme 
kantaa miten milloinkin. Graafik-
ko Mikko Kuitunen loihti lehdelle 
maskotin, Kvantti-fantin, ja toinen 
toistaan häikäisevämpiä kansia (leh-
den 2/03 kansi voi aiheuttaa jopa 
näköhäiriöitä). Legendaarinen Il-
man naista -sarjakuva alkoi ilmes-
tyä. Vuoden muiksi journalistisiksi 
kohokohdiksi nostaisin Wappuisen 
metsästyspelin (3/03), keskiaukea-
man pilkun (5/03) ja Keppa Ruhosen 
esirukouspyynnöt (5/03) sekä ulko-
puolisten avustajien jutut, joihin 
viihtymiseen keskittynyt toimitus-
prosessimme ei onneksi päässyt vai-
kuttamaan. Lehtien taitto ja valo-
kuvien laatu on iloisen ala-arvoista 
nykystandardien valossa. Kopioko-
netta emme sentään enää käyttä-
neet :)

Vanhan
päätoimittajan

sana
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Kuoleman kuvia 
kahvin äärellä
Viime päivinä on katseltu uutiskuvia, joissa lentoko-
neet törmäävät pilvenpiirtäjiin ja rakennukset romah-
tavat. Samat tapahtumat on katsottu tv:stä monista 
kuvakulmista ja moneen kertaan, siksi kai, että kun 
itse kukin katastrofin riittävän monta kertaa näkee 
televisiosta, sen alkaa vähitellen uskoa tapahtuneen.

Rutinoitunut länsimainen tv-uutisten katselija 
näkee kuvia sodista, terrorista ja kansanmurhista joka 
päivä, tai ainakin silloin kun uutistoimistot jaksavat 
toistensa kaltaisia veritekoja vatvoa jännittävämpien 
seksiskandaalien ja budjettikeskustelujen väliin pur-
sistettuina puolen minuutin annoksina ennen odo-
tettuja formulauutisia. Kuolemaa katsotaan silmiin 
nojatuolista, hörppien samalla iltakahvia ja mielellään 
sen kera myös jotakin maukasta pullaa. Luotetaan 
siihen, että YK näitä hoitaa tai joku instituutio, en 
minä voi tehdä tälle mitään, jos omatunto kolkuttaa 
niin sopii uhrata pari kymppiä SPR:lle ellei satu ole-
maan kovassa kiireessä jonnekin.

Syyskuun 11. päivän tapahtumat pysäyttivät 
koko maailman tv-ruutujen äärelle, terrorihyökkäys 
järkytti monestakin syystä. Kuolleiden määrä ja ai-
neelliset tuhot olivat sitä luokkaa, että teko muistutti 
enemmän sotaoperaatiota kuin terrori-iskua, tällaista 
ei pitäisi tapahtua rauhan aikana. Toiseksi järkytti se 
julmuuden ja suunnitelmallisuuden yhdistelmä, mil-
lä isku oli toteutettu, syntyi mielikuva, että tekijät 
ovat pelottavan fiksuja psykopaatteja. Pahiten taisi 
kuitenkin häiritä se, että tällaista ylipäänsä voi tapah-
tua, että läntisen yhteiskunnan keskipisteeseen on 
hyökätty. Pentagon on maailman tarkimmin vartioitu 
rakennus, mikään ei enää näytä olevan turvassa. USA 
satsaa miljardeja ydinaseisiin ja tähtien sotiin, mutta 
terroristit löytävät jonkin yksinkertaisen ovenraon 
turvajärjestelyissä, ja tällä kertaa siitä ovenraosta li-
vahti monta yrittäjää yhtä aikaa ennen kuin USA ehti 
reagoida.

Katastrofilla tehdään jo politiikkaa (Putinin 
hienovaraiset Tshetshenia-vihjailut), siitä kuulee 
vinksahtanutta salaliittovitsailua radiossa (että tämä 
olisi tempaus, jolla mainostetaan uutta Jerry Bruck-
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heimer -elokuvaa, sama tyyppihän tuotti mauttoman 
saippuaviihde-elokuvan Pearl Harborista), etsitään 
mystillistä näkökulmaa (tapaus taitaa sopia Nostra-
damuksen ennustuksiin).

Aiempiin Kvantteihin olen ottanut tavaksi kir-
joittaa viimeisellä viikolla (käytännössä yleensä dead-
line-päivänä) jonkin fiktiojutun, mutta New Yorkin ja 
Washingtonin tapahtumat jättivät sillä tavalla apeak-
si, ettei ole tehnyt mieli suoltaa mitään lennokasta 
höpöä, kun ajatukset vielä pyörivät yhden asian ym-
pärillä. Toisaalta tämä teksti ei varmaankaan sano 
asiasta mitään, mitä ei ole moneen kertaan sanottu. 
Fiksuina ihmisinä lukijatkin ovat itse miettineet 
asiat läpi eivätkä tarvitse näin rasittavaa valittelun ja 
moralisoinnin yhdistelmää, kun Kvantti pari viikkoa 
tapahtuman jälkeen julkaistaan ja ihmiset potevat jo 
uutiskrapulaa. Ehkä tällaisen informaatiotulvan kes-
kellä kannattaisi nimenomaan hiljentyä.

Tämä on kirjoitettu 13. syyskuuta, pöly laskeu-
tuu hiljalleen, siihen mennessä kun Kvantti julkais-
taan, on normaaliin elämään palattu, niin kuin pitää-
kin. Ehkä silloin on saatu uhrien lukumäärä setvittyä 
(1000 vai 10000?), kuolleet muutettua tilastoiksi, 
niin että rutinoitunut sohvaperuna voi turvallisin 
mielin rentoutua seuraamaan tv--uutisia kahvin ja 
pullan äärelle, kun on mielessään arkistoinut tapauk-
sen jonnekin abstraktien katastrofien ranking-listalle 
vaikkapa Titanicin ja Pearl Harvorin väliin.

Tapio Salomaa

Olkoonkin, että rocksanoitusten siteeraaminen on 
tavallaan kornia, siteeraan nyt kumminkin, kun tämä 
kappale pyörii päässä, vaikutti kirjoitukseen ja liittyy 
asiaan:

”I’m sick of all this… 
Sick of hearing again and again 
That there’s gonna be 
Peace on Earth 
… 
She never got to say goodbye 
To see the colour in his eyes 
Now he’s in the dirt 
That’s peace on Earth”

– U2
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Teknillisen Korkeakoulun 
uusi ohjesääntö

TKK:n uudistus- ja edistystoimikunta 
Marraskuu 2002

Valmistuvilla diplomi-insinööreillä tulee olla terveet 
arvot ja elämäntavat, rautainen itsekuri sekä hyvä 
fyysinen kunto. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, on 
välttämätöntä luoda teekkareille tarkka päiväjärjes-
tys. Teekkarien tulee esiintyä yhtenäisenä joukkona, 
jonka sisäisiä ristiriitoja ei näytetä ulospäin. Nykyti-
lanne on vaikea ja hämmentävä, emmekä voi hyväk-
syä sitä.

Seuraavat muutokset TKK:n toimintaan näh-
dään tarpeellisiksi toteuttaa pikimmiten.

Päiväjärjestys
Arkisin kello 6:00 on teekkarikylässä herätys, jota 
seuraavat ohjatut aamutoimet, vuodevaatteiden 
tuuletus ja aamulenkki.  Taloittain porrastetusti klo 
6:50 – 7:30 marssitaan aamupalalle Alvariin. Ruoka-
lassa jonotetaan levossa seisten, ja liikkellelähtö ta-
pahtuu asennon kautta. Yhteisessä aamunavauksessa 
Alvarin aukiolla vannotaan uskollisuutta TKK:n li-
pulle sekä lauletaan TKK:n virallinen ideologiahym-
ni. 

Luentosalissa täytetään jokainen paikka en-
simmäisestä rivistä alkaen. Luennoitsijan saapuessa 
saliin opiskelijat seisovat asennossa rintamasuunta 
luennoitsijaan päin. Myöhässä luennolle saapuvan 
on asennossa seisten pyydettävä luennoitsijalta tä-
hän lupa. Luennoitsijaa puhutellaan kunnioittavaan 
sävyyn. Luennoilla on osallistumis-, seuraamis-, ja 
omaksumispakko sekä keskustelukielto. Luennoilla 
esitetyn materiaalin kyseenalaistaminen on kielletty. 

Päivittäin noin klo 17:30 pidetään teekkarikylän 
soluissa tupa-, kaappi-, ja siisteystarkastus, joka on 
läpäistävä hyväksytysti. Jos yksittäisen solun tarkas-
tus ei tarpeeksi pian mene läpi, niin opiskelijakotiin 
(Smökin uusi nimi) ei ole mitään asiaa koko talolla.

Yhtenäistäminen
Korkeakoulun esikunta (rehtorin kanslian uusi nimi) 
määrää, että tulevaisuudessa kaikki teekkarit asuvat 
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teekkarikylässä. Tämä on välttämätöntä parhaiden 
opintotulosten ja yhtenäisen teekkarihengen saa-
vuttamiseksi. Tavoitteen toteuttamiseksi rakenne-
taan Ossinlammen ympärille yhteismajoitusasuntoja 
8000 hengelle. Jo olemassa olevat asunnot remon-
toidaan uusia asumiskäytäntöjä vastaaviksi. Viimeis-
tään 1.1.2004 mennessä kaikki teekkarit velvoitetaan 
asumaan teekkarikylässä: tästä kieltäytyvä menettää 
opiskeluoikeutensa TKK:lla. Mikäli kaikki uudet 
majoitustilat eivät vielä tuolloin ole valmiina, järjeste-
tään ylijääville teekkareille tilapäinen telttamajoitus 
siihen asti kunnes pysyvä majoitus on valmis. Kylän 
ulkopuolisen kanssa pariutuneille teekkareille tarjo-
taan mahdollisuus tavata puolisoaan valvotuissa per-
hetapaamisissa kahden kuukauden välein. 1.1.2004 
asti korkeakoulupoliisi valvoo kylän ulkopuolella asu-
vien teekkarien asuntojen teekkarihenkisyyttä pisto-
koeluonteisesti kaikkina vuorokauden aikoina.

Haalareista tulee kaikkien teekkareiden yhte-
näinen varustus. Haalarit ilmaisevat, millä osastolla 
kukin teekkari opiskelee. Haalarimerkkien paikat 
määritellään myöhemmin, mutta nykyisestä käytän-
nöstä, jossa merkkejä kiinnitellään epäsäännöllisesti 
sinne tänne, tehdään varmasti loppu. Poikkeuksen 
muodostavat arkkitehtiopiskelijat, joilla on oikeus 
käyttää haalarin ohella myös Marimekon Jokapoi-
ka-paitaa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden vappuna fuksi 
ylennetään teekkariksi, hänen ylitettyään 120 opinto-
viikon rajan yliteekkariksi ja edelleen diplomityövai-
heessa kadettiali-DI:ksi. Näitä ilmaisevat opintoar-
vomerkit kiinnitetään haalareihin. Väärien haalarien 
tai opintoarvomerkkien käyttäminen on erittäin ras-
kas rike. Teekkarin on korkeakoulualueella terveh-
dittävä saman osaston vanhempia opiskelijoita sekä 
kaikkia professoreita ja dosentteja. Toisten osastojen 
vanhempia opiskelijoita ei tarvitse tervehtiä.

Vuorokaudeksi kerrallaan nimetään 50 opis-
kelijan vahvuinen virka-apuryhmä, jonka on oltava 
kaikkina vuorokauden aikoina valmiudessa lähteä 
ratkomaan differentiaaliyhtälöitä, ominaisvektoreita 
ja muita mekaanista laskentaa vaativia, yllättäen il-
maantuvia ongelmia.

Teekkarilla on aina oltava mukanaan henkilö-
kohtainen funktiolaskin ja hänen on muistettava las-
kimen sarjanumero ulkoa.  Graasten laskinten käyttö 
on yleisesti kielletty, mutta voidaan tapauskohtaisesti 
hyväksyä rehtorin luvalla. Palloharmonisia funktioita 
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käsiteltäessä laskimeen tulee olla kiinnitettynä sy-
säyksenvahvistaja.

Tentissä luntannutta tai muuhun rikkeeseen 
syyllistynyttä rangaistaan Rikoslain 46. luvun mukaan 
joukon edessä Alvarin aukiolla. Mahdollisia rangais-
tuksia ovat poistumiskielto, ylimääräinen palvelus 
(esim. ominaisvektorien ratkaisu, metrisen tensorin 
käyttöharjoitukset ym.), häpeäpaaluun sitominen 
tai vakavammissa tapauksissa korkeakouluoikeuteen 
määrääminen ja mahdollinen siirto Espoon-Vantaan  
ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintola-linjalle.

Tietojenkäsittelyn helpottamiseksi ja turvalli-
suussyistä yksittäiseen teekkariin viitataan tästä lähin 
nimen asemesta ensisijaisesti opiskelijanumerolla. Sa-
moista syistä jokaisen TKK:n opiskelijan vasempaan 
korvalehteen tullaan asentamaan tunnistussiru, jonka

avulla teekkari voidaan satelliittipaikantaa 2 
metrin tarkkuudella kaikkina hetkinä.

Otaniemen korkeakoulualue ympäröidään säh-
köaidalla. Otaniementien molempiin päihin sekä 
Tekniikantielle pystytettävistä, korkeakoulupoliisin 
valvomista porteista pääsee sisään vain esittämällä 
asianmukaisen opiskelijakortin. Asuintalon ala-au-
lassa opiskelijakortti luovutetaan päivystäjälle. Ulko-
puolisilta on korkeakoulualueelle pääsy ehdottomasti 
kielletty.

Teekkarilta vaadittavat asiat
Teekkarilta vaaditaan opetettavien asioiden sata-
prosenttista omaksumista. Tämän tarkistaakseen 
korkeakoulupoliisilla on oikeus pysäyttää yksittäi-
nen teekkari ja esittää hänelle pistokoeluonteisesti 
kysymyksiä hänen opiskeluaikanaan suorittamiensa 
kurssien asioista. Jos teekkari ei pysty antamaan oi-
keita vastauksia, suoritukset ko. kursseista perutaan 
ja teekkari passitetaan uusintatenttiin.
Korkeakoulupoliisi partioi myös Espoon ja Helsin-
gin avainalueilla, valvoen että teekkarit käyttäytyvät 
vapaa-aikanaan opiskelijallisesti. Teekkarin on kysyt-
täessä osattava esittää korkeakoulupoliisin vaatima 
laulu TKY:n virallisesta laulukirjasta. Jos teekkari ei 
pysty esittämään haluttua laulua tyydyttävästi, hänet 
passitetaan uusintalaulukokeeseen tai ratkaisemaan 
ominaisvektoreita.

Vapaailtanaan teekkarin tulee humaltua arvonsa 
mukaisesti. Lomalta palaaville teekkareille tehdään 
Otaniemen portilla puhalluskoe. Mikäli teekkari ei 
tuolloin ylitä 2 promillen rajaa, korkeakoulupoliisi 

korjaa hänet putkaan, josta hän vapautuu vasta olles-
saan riittävän humaltunut.

Teekkarin tulee myös osata ulkoa TKK:n viralli-
sen ideologian sisältö avainkohtineen sekä pitää kaik-
kina hetkinä mukanaan Rehtorin Pientä Punaista 
Kirjaa. TKK:n virallisen ideologian kyseenalaistami-
nen on erittäin raskas rike. Korkeakoulupoliisi kont-
rolloi tilannetta Otaniemessä pistokokein kaikkina 
vuorokauden aikoina. Ideologisista epäpuhtauksista 
epäillyn teekkarin suhteen ei oteta minkäänlaisia 
riskejä, vaan hänet toimitetaan välittömästi Turun 
opiskelijamielisairaalaan tahdosta riippumattomaan 
hoitoon.

Teekkarilla on oikeus hakeutua differentiaaliyh-
tälöttömään koulutusohjelmaan, jonka kesto on aina 
330 opintoviikkoa. Osana Suomen valtion koulutus-
poliittista linjausta järjestetään myös vaihtoehtoisen 
palveluksen mahdollisuus niille, joilta eettiset tai va-
kaumukselliset syyt estävät opiskelun kokonaan.

Korkeakoulututkinnon jälkeen oppivelvollisuus 
jatkuu diplomi-insinöörien kertauslaskuharjoituk-
sina, joissa kerrataan ja vahvistetaan teekkariaikana 
hankittuja laskutaitoja. Vastuullinen diplomi-insinöö-
ri pitää näitä taitoja yllä myös itsenäisesti harjoitte-
lemalla säännöllisesti askelmenetelmiä ja ratkomalla 
ominaisvektoreita, myös niissä tapauksissa, joissa hän 
ei ko. taitoja jokapäiväisessä elämässään suoranaisesti 
tarvitse.

Teknillisen korkeakoulun uusi ideologia kitey-
tyy yhtenäisyyteen, kuriin ja turvallisuuteen. On vain 
yksi TKK, yksi tekniikka, yksi teekkarihenki ja yksi 
Rehtori.

Teekkariksi aikoville
Onnitteleme sinua viisaasta valinnastasi. Saatat miet-
tiä, onko sinusta kovaksi kouluksi joskus mainitun 
TKK:n oppilaaksi. Tahdomme rohkaista sinua: teek-
kariudesta voi selvitä! Reipas asenne, sävyisä ja alis-
tuva luonne sekä hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto 
tulevat varmasti auttamaan sinua teekkariaikanasi. 
Hyväksyttävästi suoritettu diplomi-insinöörin tut-
kinto hyödyttää sinua koko elämäsi ajan ja sitä arvos-
tavat myös yhä useammat työnantajat.

Sota on rauhaa 
Vapaus on orjuutta 
Joukossa on voimaa 
Alistu ja tottele!
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Teekkarisatu osa VI
Veijon ilta on ollut pitkä. Pahoja drinkkejä on kumottu 
ja kaljapullon henkeen tutustuttu, mutta mikä nyt eteen 
kun murhanhimoiset lipastolaiskultistit käyvät päälle?

Vaikka voidaan olettaa, että liekitetty piimäcampari 
vetysulfaatilla ja ihmisen munuaiset eivät varsinaises-
ti tule keskenään niin harmonisesti toimeen, että oli-
si aihetta ryhtyä varaamaan kirkkoa ja rivitalonpätkää 
Kirkkonummen perukoilta, ei tämä kirvelytaso ollut 
enää ihan normaalia. Auts.

”Ei perhana, tuo äijähän on fileeraamassa mi-
nua”, ajatteli Veijo. Ennen kuin hän ehti liikahtaa, 
kaksi jääkaappipakastimen kokoista kaapuheppua 
oli jo tarttunut häneen kiinni. Pyristely ei auttanut. 
Tyypit nostivat Veijon korokkeella olevaan kidutuste-
linetyyppiseen härpäkkeeseen pystyasentoon, kasvot 
yleisöön päin, ja sitoivat hänet kiinni tukevilla rem-
meillä. Mustakaapuinen yleisömassa mesosi entistä 
kovemmin. ”Ah-ma! Ah-ma! Ah-ma!” Veijoa veitsellä 
törkännyt ylipappi kääntyi yleisöön päin ja viittasi 
heitä hiljenemään. Hän huusi: ”Oi Suuri Ah-ma! Ota 
vastaan uhri! Ota vastaan voima! Ota vastaan valta! 
Ota vastaan maailman herruus! Ota meidät mukaasi!” 
ja astui Veijoa kohti verinen veitsi kädessään. ”Parem-
minkin voisi mennä”, Veijo mietti.

Tässä vaiheessa Veijon ilta muuttui merkillisek-
si.

Veijon mahasta purskahti runsashampainen öt-
tiäinen, joka loikkasi ylipapin kimppuun ja söi hänen 
päänsä ennen kuin hän ehti edes sanoa ”mustikkapii-
rakka”. Kas, tiesinhän että se alieninmuna-gammel-
dansk-tonic kannatti juoda, ehti Veijo ajatella ennen 
kuin hänen tajuntansa sumeni massiivisen verenhu-
kan takia.

Maailma pimeni…
…ja valkeni. Mitä helvettiä? Jaa, taitaa olla ky-

seessä ihan perussarjan kuolemanjälkeiskokemus. 
Leijuntaa tyhjiössä valoa kohti – check. Vartalon al-
phakanava 0.5 – check. Vieressä samaan suuntaan lii-
hottelevia (ex-)kanssaihmisiä – check.

Kvantista IV/2003

Veijo katseli hetken ympärilleen. Väki näytti 
olevan hieman pihalla ja kukin reagoi omalla taval-
laan. Osa katseli ympärilleen hämmentyneenä. Jotkut 
tekivät ristinmerkkiä ja näyttivät lukevan jotain ru-
kousta. Vakaumuksellisten ateistien myrtyneen mi-
tä-piste-vittua -ilmeen pystyi tunnistamaan kaukaa.

”Tällaiselta siis tuntuu olla kuollut… vai onko-
han tämä vasta kuolemanläheiskokemus?” Ei, olo oli 
liian selkeä ollakseen kuolevien neuronien viimeisiä 
houreita.

Veijo tajusi yhtäkkiä, että näkisi pian oikean 
vastauksen lukemattomiin teologisiin väittelyihin. 
Mitähän edessä odottaisi? Jeesus? Nirvana? L. Ron 
Hubbard? Edessä oleva kirkas valo kävi suuremmaksi 
ja suuremmaksi. Veijon valtasi hyvä, lämmin olo. Hän 
oli täydellinen, turvassa ja kotona… kunnes yhtäkkiä 
raastavan tunteen myötä valo vetäytyi, sirpaloitui, 
pikselöityi ja sammui.

Kun Veijo heräsi, hän makasi pienen huoneen 
lattialla. Katto oli tasainen luonnonvaloa säteilevä 
levy, seinät mattamustat. Parin metrin päässä oli mu-
kava nojatuoli, jossa istui mustiin pukeutunut baske-
ripäinen mies siemailemassa punaviiniä. Veijo tajusi 
heti, mikä kosmologinen teoria loppujen lopuksi oli 
oikeassa ja totesi: ”Jaahas, no tervepä terve. Olikos 
arkkitehtisedällä niitä pillereitä tarjota?”

”Ei niitä tällä metatasolla saa, mutta valkkaapa 
ovi.” Veijo huomasi, että huoneessa oli kolme suljet-
tua ovea, joissa oli numerot 1, 2 ja 3. ”Jaa, no vaik-
ka kakkonen.” ”Oletko varma? Et haluaisi vaihtaa?” 
”No en nyt vielä.” Arkkitehti avasi ykkösoven, jon-
ka takana oli Kekkosen palsamoitu ruumis. ”Muutin 
mieleni, valitsen kolmosoven.” Arkkitehti naurahti 
itsekseen, totesi: ”Älä viitsi, et sinä bayesiläisten hel-
vettiin halua”, avasi kakkosoven ja viskasi Veijon siitä 
niskapersotteella läpi.

Veijo putosi, putosi ja putosi kunnes lopulta las-
keutui… sohvalle. Fyssan Lafkan Aulan Sohvalle. Väl-
kehtivä ja kimmeltävä dimensioportaali katossa um-
peutui. Uupuneena pitkän illan seikkailuistaan Veijo 
venytteli jäseniään, haukotteli ja vaipuessaan uneen 
Sohvan pehmeyteen ajatteli, että kaiken tämän jäl-
keen mikään ei olisi voinut tuntua paremmalta
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Romuautolla 
Azerbaidzhaniin

Harvemmin saa päähänsä lähteä muutaman satasen ar-
voisella autolla kiertämään Mustaa merta, mutta kerta 
se on ensimmäinenkin. Alla vanha auto, taskussa passi, 
Venäjän viisumi sekä tukku rahaa. Seikkailu odottaa!

Alkukesän 2002 Itä-Euroopan autoretkeä muistellen 
istuimme vuosi sitten Mikon kanssa Leppävaaran 
menomestassa Pinokkiossa, ja kuin yksissä tuumin 
aloimme puhumaan tulevasta kesästä.

 – Olisi se taas hienoa lähteä.
 – Joo, todellakin. Tällä kertaa voisi olla vähän 

pidempään ja ajaa vähän kauemmaksi.
 – Naulan kantaan! Mitä jos lähdettäisiin kiertä-

mään Mustaa merta?

Ideasta suunnitelmaksi
Kevään aikana pidimme palavereja, keräsimme tie-
toa, hankimme matkaseuraksemme Valentinan ja 
VP:n ja teimme alustavan reittisuunnitelman. Ajai-
simme Venäjän ja Ukrainan läpi Mustalle merellä, 
jonka rantaa seuraisimme Romanian, Bulgarian ja 
Turkin läpi Georgiaan, josta jatkaisimme Azerbaidz-
haniin Kaspianmeren rantaan. Vielä lautalla takaisin 
Venäjälle, ja lopulta takaisin Suomeen. Matka kestäisi 
kuukauden, ja kilometrejä kertyisi reilusti toistakym-
mentätuhatta.

Kaluston hankinta ja testaus
Menopelille asetimme tiukkaakin tiukemmat kritee-
rit: Auton piti olla halpa. Sen piti kulkea ongelmitta 
matalaoktaanisella itäbensalla ja katsastuksen piti 
olla voimassa vähintään syyskuun ’03 loppuun. Ja tie-
tysti piti voida luottaa, että ajoneuvolla pystyisi aja-
maan vielä sen 20000 kilsaa ennen romuttamoa.

Jo toisella koeajolla tärppäsi. Sateisena ja pimeä-
nä toukokuun iltana teimme Mikon kanssa autokau-
pat. Olimme törmänneet todelliseen helmeen: vuosi-
mallia -86 oleva Mazda-929:ään. Automaattilaatikko, 
sähkötoimiset ikkunat, radio, katsastettu, sisältä 
erinomaisessa kunnossa, ulkoa ruma kuin koiran ok-
sennus, mittarissa vain 170 000 km ja kaiken kruunu-
na säädettävä jousituksen jäykkyys! Hinta tinkimisen 
jälkeen 365€.

Kvantista I/2004

Emme toki lähteneet soitellen sotaan. Kesän 
aikana ajoin Mazdalla mm. kestä-vyystestin tappa-
van kuoppaisilla sorateillä Laatokalle suuntautuneen 
melontaretken yhteydessä, sekä käytettävyystestin 
Riikaan tehdyn viikonloppumatkan aikana. Auto suo-
riutui moitteettomasti.

Tuunaus
Pientä laittoa Mazda silti vaati. Kulunut jarrupala piti 
vaihtaa uuteen, sekä varmuuden vuoksi vaihdoimme 
niin öljyt öljysuodattimineen kuin myös sytytyspuo-
lat. Auton alla äheltäessämme huomasimme myös 
vasemman takarenkaan tukivarren olevan osittain 
puhkiruostunut. Totesimme, että kyllä se kestää sen 
kymppitonnin, ja annoimme asian olla. Tuunauksen 
lisäksi hankimme myös matkalla tarpeellisia varustei-
ta: rattilukon, bensakanisterin, varoituskolmion…

Matkaan!
Lähtöpäivä koitti elokuun alussa. Valmistelut oli teh-
ty, auto kunnostettu, viisumit hankittu ja kotiväki 
hyvästelty. Takakontti pinkeänä suuntasimme Vaali-
maalle, ja illan hämärtyessä ylitimme Venäjän rajan.

Itäblokin ihmeitä
Pietarissa etenkin omalla autolla käyneet tietävät, 
millaisessa kunnossa paikallinen tiestö on. Erittäin 
hyvässä, ainakin verrattuna muihin Venäjän teihin. 
Huonoa tietä tulee vasta Pietarin jälkeen. Tie Mosko-
vaan on aivan hirveässä kunnossa! Toistuvia tietöitä, 
20 sentin uria, valtavia kuoppia ja töyssyjä, jatkuvaa ja 
voimakasta tienpinnan epätasaisuutta… Ja se liiken-
ne! Jatkuva jono rekkoja, jotka ylä- ja alamäissä ohit-
televat vuoronperään toisiaan muusta liikenteestä 
välittämättä. Nopeusrajoituksia ei tunneta, kuten ei 
juuri muitakaan liikennesääntöjä. Vähän välistä vilk-
kaasti liikennöity tie toimii pikkukylän pääraittina, 
jonka yli lapset loikkivat koulumatkallaan ja jonka 
varrella mummot myyvät mustikoita, kantarelleja, ui-
mapatjoja, pyyhkeitä, mitä nyt ovat käsiinsä saaneet.

Alkujärkytyksestä huolimatta asiat Venäjällä su-
juivat suhteellisen hyvin. Majoituimme Moskovassa 
paikallisessa perheessä ja pääsimme tutustumaan ve-
näläisten nuorten arkitodellisuuteen. Toisaalta näim-
me myös karun puolen; viiden ensimmäisen Venäjäl-
lä viettämämme vuorokauden aikana näimme omin 
silmin (tai satuimme paikalle välittömästi tapahtu-
man jälkeen) kymmenkunta peltikolaria tai ulosajoa, 
yhden hirvikolarin sekä kolme jalankulkijan fataalia 
yliajoa.

Ukrainan tiet olivat tasaisia mutta rosoisia, nai-
set kauniita ja poliisi (joka Venäjällä vaikutti hyvin 
luotettavalta) korruptoitunut. Tekaistuista sakoista 
selvisi muutamalla eurolla, jos ei jaksanut jäädä väit-
telemään, ja pienellä voitelulla olisimme päässeet Ts-

hernobylin suljetulle alueelle maisemia ihastele-
maan. Pikkukylän paskaisessa hotellissa joimme 
vodkaa (4€/l) paikallisten kaasuputkimiesten 
kanssa elekielellä kommunikoiden. Odessassa, 
Mustan meren rannalla nukuimme puistossa 
ja kävimme uimassa salaisen poliisin aidatulla 
(vaan ei lukitulla) rannalla. Meidät koirineen yl-
lättänyt vanha likainen setä tyytyi hetken selit-
telyn jälkeen vain tarkkailemaan meressä alasti 
peseytyvää joukkoa, ja etenkin Valentinaa.
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Auton huoltoa
Olisi ollut melkoinen yllätys, jos olisimme selvinneet 
matkasta ilman auton vikaantumista. Olimme varau-
tuneet ongelmiin ottamalla mukaan kattavan nipun 
työkaluja. Ja kyllähän niitä vikoja ilmeni. Todella 
pienestä maavarasta johtuen pakoputki ja äänenvai-
mennin pamahtelivat usein tiehen kiinni ja monesti 
pelotti että näinköhän putki putoaa kokonaan pois. 
Äänenvaimentimen yläreuna oli ruostunut puhki, ja 
reiästä purkautu-vat kuumat kaasut kuumensivat ta-
kakontin pohjaa niin, että mm. teltan suojapussi suli. 
Turkissa totesimme, että pakoputken ja moottorin 
liitoksesta puuttui yksi pultti ja pakokaasut vuotivat 
moottoritilaan ja sitä kautta sisälle autoon. Läppärin 
autolaturilla onnistuimme polttamaan monta sula-
ketta autosta, ja itse laturin sulakkeen jouduimme 
korvaamaan sähköjohdonpätkällä, koska sopivaa 
sulaketta ei löytynyt. Yksi moottorin kolmesta ku-
misesta kiinnityskappaleesta oli puoliksi revennyt 
ja antoi reilusti periksi moottorin vääntäessä tietyllä 
kierrosalueella. Vahvistimme kiinnikettä letkuliit-
timillä sekä nippusiteillä, jotka auttoivat hieman. 
Iskunvaimentimet olivat todella kuluneet eivätkä oi-
kein auttaneet kuoppaisilla teillä, ja Azerbaidzhanissa 
ohjaustehostin hajosi.

Pahin vika sattui Turkissa kapealla ja mutkaisel-
la vuoristotiellä. Noin 80 km/h vauhdissa reikäinen 
tukivarsi katkesi. Onneksi kyse oli Y:n muotoisen 
varren toisesta haarasta; murtumasta huolimatta 
rengas oli vielä puoliksi kiinni. Vaikka rengas heilui-
kin holtittomasti, mitään fataalia onnettomuutta ei 
sattunut, ja paikallisten avustuksella köröttelimme 
läheiseen kylään, jossa kyläseppä yhdessä hujaukses-
sa hitsasi tukivarren kasaan. Kuusi tuntia onnetto-
muuden jälkeen matkamme jatkui! Rengas jäi hieman 
väärään asentoon ja kului uhkaavasti toiselta sivulta, 
mutta ei kuitenkaan kerinnyt puhjeta.

Kaukasus
Turkin hyvien teiden, turistien ja komeiden vuoris-
tojen jälkeen ylitimme Georgian rajan keskellä yötä. 
Ylitykseen sisältyi liuta mitä ihmeellisempiä maksuja 
ja kiivasta väittelyä lahjuksia keränneiden rajamiesten 
kanssa. (Tyypillisiä rajanylitysmaksuja Itä-Euroopas-
sa ovat mm. desinfiointimaksut, tieverot, erilaiset 
rekisteröintimaksut, automaksut, maksu asiakirjojen 
tulostamisesta, maksu että virkailija lyö leimansa pa-
periin, maksu että rajamies avaa viimeisen puomin…)

Georgia oli uskomattoman huonossa kunnossa. 
Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä maan teolli-
suustuotanto putosi 90 prosenttia, ja sen kyllä huoma-
si. Rakennukset olivat surkeassa kunnossa, maantiet 
huonoja ja tiet monissa kaupungeissa lähes ajokelvot-
tomia. Yöllä oli hauskaa, kun vastaantulevien autojen 
valot seilasivat tien laidasta laitaan kuskien väistelles-
sä Belgian kokoisia reikiä teissä. Silmiinpistävää olivat 
lehmät, jotka laidunsivat vapaasti keskellä pienempiä 

kaupunkeja ja tukkivat tehokkaasti liikennettä. Kult-
tuurihistoriastaan huolimatta maan pääkaupunki 
Tbilisi oli todella ankea ja masentava eikä tarjonnut 
autoturistille sen ihmeempää nähtävää ja kaupunki 
hiljeni täysin pimeän laskeutuessa. No, ei sentään 
aivan täysin, sillä illan hämärtyessä vilkkaan tien lä-
heisyyteen hotellin taakse parkkeeraamamme auton 
takakontti oli murrettu auki ja tavaramme varastettu. 
Varkaat olivat kuitenkin sen verran jaloja, että olivat 
käyneet palauttamassa mm. opiskelijakorttimme ja 
matkavakuutuspaperimme, mutta eivät sentään likai-
sia vaatteitamme, joista ryöstösaalis pääosin koostui.

Azerbaidzhan
Kevennetyllä varustuksella jatkoimme Azerbaidzha-
niin. Maasto oli karua puoliaavikkoa. Kyliä ja kau-
punkeja oli vähän, samoin kuin liikennettä, ja huolto-
asemat ja kaupat olivat harvassa. Maan pääkaupunki 
Baku erosi Tbilisistä kuin yö päivästä. Länsimaista 
keskustaa ympäröivät saastaiset öljykentät ja slum-
mimaiset esikaupungit. Naiset pukeutuivat lyhyisiin 
hameisiin ja tiukkoihin toppeihin, mutta kaikilla 
miehillä oli pitkät housut, ainuttakaan poikkeusta ei 
ollut. Shortseihin ja hihattomiin t-paitoihin pukeu-
tuneita matkaajia tuijotettiin kuin avaruusolioita. 
Lämpöä oli tukanduttavat 40+ astetta. Majoituim-
me halvassa hotellissa, jonka vessoissa oli vain reikä 
lattiassa. Siivoojanaiset pesivät lakanoita yhteisissä 
pesutiloissa käsikäyttöisellä pesukoneella ja arvaten-
kin järkyttyivät suomalaisista miehistä, jotka pesivät 
vaatteitaan alasti kylpyhuoneen lavuaarissa.

Karvaaksi pettymykseksemme saimme kuulla, 
että Bakusta (Azerbaidzhanista) ei mennyt lauttoja 
Venäjälle, eikä rahtilaivoihin ollut lain mukaan sallit-
tua ottaa matkustajia. Totesimme että ainut vaihtoeh-
tomme olisi lentää Moskovaan, sillä emme halunneet 
ajaa pitkää matkaa takaisin Turkin läpi (tai hankkia 
Georgian viisumeja uudestaan). Emme myöskään 
uskaltaneet vain hylätä autoamme johonkin tien syr-
jään, koska meitä oli rajaasemalla peloteltu suurilla 
sakoilla (2000$) jos emme veisi Mazdaa pois maasta. 
Niinpä kaksi päivää kestäneen ja 100 dollaria maksa-
neen prosessin jälkeen allekirjoitin paperin, jolla luo-
vutin Mazdan Azerbaidzhanin valtiolle.

Takaisin Suomeen
Matka Suomeen sujui ongelmitta. Lensimme Mos-
kovaan, josta jatkoimme junalla Suomeen. Kokonai-
suutena matka oli uskomaton kokemus. Kilometrejä 
kertyi lähes 10000. Kulut kuukauden reissusta olivat 
n. 1300 euroa per henki, josta pelkät viisumit hauk-
kasivat 250 €. Muistojen lisäksi käteen jäi myös tuhat 
valokuvaa, 30 sivua koneella kirjoitettua matkapäivä-
kirjaa ja 15 tuntia digitaalivideokameralla kuvattua 
materiaalia, josta työstettävä dokumentti valmistuu 
piakkoin. Suosittelen kaikille romuautomatkailua 
halvassa Itä-Euroopassa!
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Pojan ja Teknillisen Korkea-
koulun välisestä ystävyydestä

Tämä kirjoitus on tarkoitettu oppaaksi kaikille niille, 
jotka ovat joskus olleet, aikovat olla tai tulevat vain 
perinteen vuoksi olemaan kanssakäymisessä Teknil-
lisen Korkeakoulun kanssa. Kanssakäyminen ei tässä 
yhteydessä kuitenkaan ole ollenkaan yksiselitteistä, 
sillä vanha sanonta ”miehet ovat Marsista, Teknilliset 
Korkeakoulut Espoosta” on edelleen hyvin kuvaava ja 
paikkansa pitävä. Aion tässä kertoa puolueettomasti 
kokemuksia kanssakäymisestä Teknillisen Korkea-
koulun, tuon meitä miehiä ikuisesti askarruttavan 
mysteerin kanssa.

Jokainen opiskelunsa aloittava fuksi on varmasti 
joskus haaveillut omasta tutkinnosta, jostakin, joka 
olisi aina kotona odottamassa, kun töissä on ollut 
rankkaa, tai kun tuntuu, ettei kukaan ymmärrä mistä 
puhut. Jotakin, johon vedota kun seuraavaa ylennys-
tä aletaan puuhaamaan työpaikalla. Tämä on täysin 
normaalia ja tavoiteltavaa, mutta sen saavuttaminen 
onkin sitten jo aivan eri juttu.

Ensin tahtoisin hieman kertoa kursseille ilmoit-
tautumisesta uusille opiskelijoille: vaikka joku kurssi 
näyttäisi ensi alkuun mielenkiintoiselta, niin ei ihan 
heti kannata rynnätä ilmoittautumaan kurssille, vaan 
kannattaa ensin tutustua kurssin sisältöön, ja vaikka 
jossain välissä käydä kurssin kotisivuillakin tutustu-
massa kurssin vanhempiin versioihin. Sitten kun on 
tehty lähempää tuttavuutta kurssin kanssa, voidaan 
jo harkita ilmoittautumista. Kurssille ilmoittautumi-
nen on kuitenkin sitoumus niin teknillisen korkea-
koulun puolelta, kuin myös ilmoittautujan kannalta. 
Ja pitää myös suvaita erilaisten kurssien ottajia, koska 
kurssivalinta on täysin henkilökohtainen asia. Vaikka 
se sairaalta näyttääkin, niin ei ole mitään pahaa lukea 
C-matematiikkaa ja japanin kieltä samassa periodis-
sa, kunhan vain siitä ei ole teknilliselle korkeakoululle 
tai opiskelijalle mitään haittaa ja asia on molemmin-
puolisesti hyväksytty.

Tämä voi nyt kuulostaa hämmentävältä, mutta 
kun kuitenkin muistaa riskit ja pitää Herran mieles-
sä, niin kyllä se kursseille ilmoittautuminen on par-
haillaan parasta ajanvietettä, mitä yksi vastuullinen 
aikuinen ja yksi Teknillinen Korkeakoulu voivat yön 
myöhäisillä tunneilla tehdä. Ja jos todella tietää, mitä 
tekee, ei välttämättä tarvitse olla selvänäkään, jolloin 
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ylimääräinen jännitys miehen ja Teknillisen Korkea-
koulun kurssitarjottimen välillä pienenee (vaikka 
jotkut sanovatkin ilmoittautuvansa kursseille juuri 
tämän jännityksen tähden). Sanottakoon kuitenkin, 
että ensimmäistä kertaa ei kannata pilata liialla alko-
holilla, sillä ensimmäisen ilmoittautumisen, useim-
miten helpohkolle ja aloittelijoitakin ymmärtävälle 
tietokone työvälineenä -kurssille olisi hyvä olla iki-
muistoinen hetki jokaisen miehen elämässä.

Kuitenkin, varsinkin vanhollisista piireistä mi-
nulle tullaan usein sanomaan, että sietäisin hävetä, 
kehdatessani julkituoda Teknillisen Korkeakoulun 
kursseille ilmoittautumisen. Tosiasiahan nyt kuiten-
kin on se, että näistä asioista saa ja pitääkin puhua. 
Oletetaan heti, että kun kursseille ilmoittautuminen 
on tehty helpoksi niin kenelläkään ei ole valmiutta 
sitoutua ilmoittautumilleen kursseille. Esimerkik-
si katolisen kirkon kantahan on pitkään ollut, ettei 
miehen ilmoittautumisen tulisi olla helppoa, koska 
tällöin kursseille ilmoittauduttaisiin pelkästään hu-
vittelumielessä. Ja Paavikin on sanonut, että ”menkää 
WWWTopiin ilmoittautumaan ja täyttäkää maa tut-
kinnoilla.”, mikä hyvin kuvastaa kirkon kantaa siitä, 
että kursseille ilmoittautumisen tähden on todella 
nähtävä vaivaa ja kärsittävä.

Kuitenkaan kirkko ei ole täysin perättä varuil-
laan. Vaikka kurssien suorittaminen onkin helposti 
mukavaa puuhaa, kunhan molemminpuolista iloa ei 
pilata liialla suorituskeskeisyydellä, on aina vaarana 
ei-toivottujen tutkintojen syntyminen. Onko opiske-
lija valmis pitämään tämän harkitsemattomasti suo-
ritetun tutkintonsa? Kyllä se vastuu aina mielellään 
siirretään sinne Teknillisen Korkeakoulun puolelle 
ja sanotaan, että tuolta minä valmistuin, mutta eipä 
kiinnosta oman alan hommat ei. Onneksi kurssien 
keskeytys on kuitenkin nykylainsäädännöllä mah-
dollista, mutta tätä vaihtoehtoa kannattaa harkita 
tarkkaan ja ajatella myös Teknillisen Korkeakoulun 
tunteita.

Valitettavasti tutkinnon suorittamiseen liittyvät 
kiemurat eivät vielä lopu tähän. Vaikka onkin kehi-
tytty pitkälle niistä päivistä, kun vanhemmat tekivät 
kurssivalinnat lasten puolesta, on edelleen olemassa 
lieveilmiöitä kuten joidenkin Teknillisten Korkea-
koulun kurssien tarjoaminen maksusta. Joku voisi 
sanoa, että elintasokuopan johdosta Teknilliset Kor-
keakoulut on pakotettu tähän tilanteeseen, mutta 
minus- ta on koko laitosta halventavaa, että kurssi-
tarjotin läväytetään tiedonhimokkaan miehen eteen 
ja tämä vain valitsee ne kurssit, jotka sillä hetkellä 

sattuvat kiinnostamaan. Eikä sillä taksalla voi 
mikään Teknillinen Korkeakoulu suorittaa edes 
perustason laitehankintoja. Kyllä sen on niin 
oltava, että jos mies ei maksamatta saa kursse-
jaan, niin sitten hänen sietää kyllä tyytyä Teknil-
lisen Korkeakoulun kurssiesitteisiin ja Nelosen 
Discovery-dokumentteihin!

Erikseen ovat tietenkin sitten taas ne mie-
het, jotka pitkään kurssivalintansa jälkeen aina 
silloin tällöin tapaa yöelämässä haikailemasta 
toisten tutkintorakenteiden perään. Moni on 
kuullut sanat ”siinäkin tutkinnossa oli liitettynä 
niin laajat kandidaatinseminaarit, että olin ihan 
valmis vaihtamaan pääainettani sillä sekunnilla.” 
Tämä on tietenkin vain median antamaa har-
haa opinnoista, sillä kandidaatinseminaarithan 
ovat vain pieni osa pääainemoduulia, eivät itse 
tarkoitus ja täten täysin riittämätön syy tutkin-
to-ohjelman muuttamiseen.

Jos olet aikeissa suorittaa kurssivalintaa 
tulevaisuudessa, toivon hartaasti, että pohdit 
lukemaasi huolella ja antaumuksella, sillä en to-
dellakaan halunnut säikytellä tai antaa aiheesta 
liian synkkää kuvaa lukijalle. Oikein harrastet-
tuna kurssivalinta voi olla ja todellakin joiden-
kin ihmisten mielestä on parasta, mitä Teknilli-
sen Korkeakoulun kanssa on mahdollista tehdä, 
joten toivotan antoisaa kurssivalintaelämää Si-
nulle ja Teknilliselle Korkeakoulullesi vielä mo-
neksi vuodeksi eteenpäin!

Kirjoittaja on toisen vuoden fuksi.
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Fyysikoiden salaseuraleikit
Dan Brownin romaanit Da Vinci -koodi ja Enkelit ja de-
monit nostivat salaseurat otsikoihin jälleen kerran. Ihmi-
sen kiinnostus salaisiin järjestöihin ja niiden taipumuksiin 
hallita maailmaa tai suojella salaista tietoa on kuitenkin 
paljon vanhempaa perua ja tätä kiinnostusta täyttämään 
on historian saatossa syntynyt mitä erilaisimpia tuhat-
vuotisia veljeskuntia.

Mitä ikinä fyysikoiden ajatusmaailman ratio-
naalisuudesta voidaankaan sanoa, tämä taipumus 
– tai ainakin viehtymys todellisuuden kummallis-
ten yksityiskohtien selittämiseen monimutkaisilla 
ja humoristisilla ajatusrakennelmilla – on johtanut 
monenlaisiin spekulointeihin parempaan tekemi-
seen tukehtuvissa päissä. On puhuttu Kim Il Sungin 
ja Elviksen lavastetuista kuolemista, lafkan kellariin 
arkistoidusta palsamoidusta Kekkosesta, Itämeren 
delfiineistä ja vaaleanvihreistä messuista pilkullisine 
kynttilöineen sekä silloin tällöin perustettu oikea sa-
laseura muinaisine historioineen, riitteineen ja salai-
sine kädenpuristuksineen.

Kuten tiedämme, salaseuran täysin salaisena pi-
tämisessä ei ole mitään järkeä. Eihän kukaan silloin 
koskaan edes kuulisi siitä! Toimitus otti yhteyttä nel-
jään Fyysikkokillan läheisyydessä toimineeseen tai 
edelleen toimivaan salamyhkäiseen seurueeseen.

Hankkijat

”Hankkii ja sijoittaa, käyttäytyy ja edustaa. On höl-
mö ja harmiton.”

Virkistävänä poikkeuksena Hankkijan historia ei ole 
vuosituhantinen. Edesmenneeltä maataloustukulta 
nimensä saanut porukka sai alkunsa vuonna 2002 
puolipitkällä excursiolla Lappeenrannassa juomien 
ja paikallisen teekkarin monistamien Hankkijan lip-
pisten äärellä, tilaisuudessa jota kuvaavat parhaiten 
seuraavat säkeet:

Kun vielä olin nuori ja viaton, eivät päänsäryt ja 
oksentelut olleet läsnä ain. Opiskelin vain, kirjoja lueskelin 
mut sit mä jouduin kemuihin tuonne rantahan, ja maistaa 
sain kalaa tuota oikeaa. Nyt hummaan ja haukea maiste-
len, ei elämää oo mulla kuin hankkija vain.

Perustamisestaan lähtien seurue on käyttäyty-
nyt ja edustanut killan tapahtumissa sekä niiden ul-

”
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kopuolella, hankkinut, sijoittanut, nostanut hattua ja 
levittänyt lempijuomansa Hauen sanomaa. Viimeises-
sä tehtävässään seura on onnistunut niin hyvin, että 
juomaa on nähty monissa baareissa ja jopa teollisesti 
pullotettuna Alkossa. Tunnuslaulu Katon rajass’ kul-
kee hauki on siivittänyt hauen sisääntuontia monilla 
sitseillä, serenaadina on laulettu muitakin kappaleita. 
Hankkijat voi tilata tilaisuuteensa esittämään runon-
lausuntaa tai serenadin kätevällä www-lomakkeella 
osoitteessa http://www.hankkijat.com/

Alkuperäinen seurue on aikojen saatossa laajen-
tunut alihankkijoilla. Mukaan on otettu sopivia hen-
kilöitä, jotka hankkivat ja sijoittavat, käyttäytyvät ja 
edustavat, ovat hölmöjä ja harmittomia.

Hankkijan toiminnalle on ollut erityistä yritys 
laajentua eteläisiin naapurimaihin. Piensijoittajatoi-
mintaa on harrastettu mm. Tallinnan kalamarkkinoil-
la. Seuran historian suurin sijoitus, yritys Tallinkin 
hankkimiseksi, valitettavasti kaatui limusiinin vie-
dessä järjestön edustajat yhtiön konttorin sijaan Tal-
linnan teknillisen yliopiston pihalle. Koska Hankkijat 
eivät päässeet tekemään tarjousta Tallinkista, tarjosi-
vat he vain toisilleen. Oranssin vallankumouksen le-
vittäytyminen Latviaan jäi myös kesken, kun latvia-
lainen poliisi hajotti yleisessä puistossa aamukuudelta 
pidetyn hankkijakokouksen.

Oranssien hankkijalippis- ten, solmioiden, suk-
kahousujen ja muiden asusteiden lisäksi Hankkijoi-
den julkiseen ilmeeseen kuuluu seremoniamestarin 
sauva, Piilu-Keppii, jota lainataan tarvitsevaisille 
– erityisesti jos näiden fiillä koristeltu keppi sattuu 
olemaan korjauksen alainen.

HRK

”Ja idän taivaalta hehkuvat tuomiopäivän liekit! Ja 
Ensimmäinen Jäsen ajaa tulipyöräisillä vaunuilla! 
Ja niittää kaikki vääräuskoiset, nuo toukkain äpärät, 
valkohehkuisella viikatteellaan!”

HRK, ryhmittymä, joka tunnettiin pidemmillä ni-
millä Hakaristin kilta, Helsingin riistokommunistit, 
Homot rouvien käyttöön, Haalimme rahaa kirja-
kaupalla ja niin edelleen, laskee historiansa alkaneen 
Ensimmäisen Jäsenen maan päälle laskeutumisesta 
juuri alkuräjähdyksen jälkeen. Järjestön aktiivinen 
vaikutus killan historiassa ajoittui vuonna 1989 ta-
pahtuneen Toisen ja Kolmannen Jäsenen liittymisen 

”
ja Ensimmäisen Jäsenen kuoleman vuonna 1994 
välille.

HRK jäi kiltalaisten mieliin lihapiirakoi-
den jakelun (Hyvää ruokaa kaikille) lisäksi spek-
taakkelimaisista tapahtumista: sadat ihmiset 
kumarsivat valkoisten HRK -kirjainten edessä 
ylistyslaulua hymisten, kun II ja III jäsen pu-
huivat hehkuvin mielin ja tulisin sanankääntein. 
Yleisen meuhkaamisen ja paskanpuhumisen 
lisäksi nähtiin teatraalisia ja musiikillisia esi-
tyksiä. II jäsen muistelee erityisellä lämmöllä 
HRK:n musiikillisten iltamien Kuisma Lap-
palainen -konserttia III jäsenen pitäessä mer-
kittävimpänä aikaansaan- noksena kummal-
lista mainetta. Propagandakoneiston lonkerot 
ulottuivat Kvanttiin, jonka johtoryhmä väitti 
olevan HRK:n sensuurin alainen ja jonka pää-
toimittajana II jäsen toimi vuoden ajan. Killan 
saunailloissa laulettiin HRK:n laulukirjan vii-
suja. HRK:n jäsenistöön kuului johtoryhmän 
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I, II ja III jäsenen lisäksi orjia. Nämä kutsuttiin ja 
nimitettiin killan syyskokouksessa. Julkisilla paikoilla 
jäsenen tunnisti kunniamerkeistä.

Järjestön historia päättyi Kvantissa julkaistuun I 
jäsenen muistokirjoitukseen ja Smökissä järjestettyyn 
muistojuhlaan. Haastatellut korostavat, että tilaisuu-
dessa puheet pidettiin palavin käsin. Auts.

Lisää tietoja HRK:n teoista löytyy killan histo-
riikin HRK:lle omistetusta, johtoryhmän omakäti-
sesti kirjoittamasta luvusta. Kuka muu voisi yhtä kau-
nopuheisesti ylistää järjestön tekoja ja Ensimmäisen 
Jäsenen kunniaa?

Maltain ritarikunta

”Yksi kaikkien ja kaikki maltaiden puolesta.”

Maltain ritarien ennestään tuhatvuotiseksi tiedetyn 
historian paljastettiin Codex Quantumissa (Kvantti 
3/2004) alkaneen ensimmäisestä kokoontumisesta 
vuonna 304. Perustamista seuranneen takassa lau-
lamiseen liittyneen kiusallisen onnettomuuden ja 
pitkällisen hiljaisuuden jälkeen ritarit palasivat julki-
suuteen Fyysikkokillan piirissä (killan raadin pöytä-
kirjojen mukaan ritarikunta perustettiin 1985, mutta 
tämän tiedon luotettavuus on spekulaatioiden va-
rassa). Ritarikunnan tuhatvuotisista perinteistä tär-
keimpiä ovat olleet hyvien oluiden hankkiminen ja 
niistä bakkanaaleissa nauttiminen. Ritareita on näh-
ty edistämässä maltaiden asiaa muuten killan nimissä 
kulkeneissakin tapahtumissa.

Toisin kuin eräät fiktiosta tunnetummat kaapui-
hin pukeutuvat ritarikunnat, Maltain Ritarikunta on 
pitänyt toimintaansa suhteellisen avoimena. Maltain 
hengen hyväksi katsomia kiltalaisia kutsutaan ritari-
kunnan noviiseiksi ja ovatpa kiltalaiset päässeet to-
distamaan salaseuran vihkimysrituaalejakin. Noviisi-
en valkoiset, ritarien ruskeat ja suurmestarien mustat 
kaavut tulevat nopeasti tutuiksi kiltatapahtumien 
kävijöille.

Bakkanaalien lisäksi ritarikunnalla on omia sa-
laisia tapahtumiaan, joiden olemassaolosta tiedetään, 
mutta joiden sisältöä jäsenet eivät paljasta ulkopuo-
lisille. Onko ritarien olutta maisteleva julkinen kuva 
sittenkin vain harhautusta?

”

Slaavilaiset veljet

”Sitä tikulla silmään, joka muistaa.”

Slavian saagan mukaan Slavia oli alussa tyhjä, kun 
Ukko Ylislaavi loi ensimmäisen slaavin, veli Sergein. 
Killan historiaan Veljet ilmestyivät hiljaisenpuoleises-
sa saunaillassa tammikuussa 1998. Silloin kävivät ilmi 
veljien slaavilaiset nimet ja ikiaikainen kamppailu 
perivihollisensa sleesien kanssa. Myöhemmin veljes-
kunta jäi mieleen hymninsä Uralin pihlajan esityksis-
tä sekä miehekkään ankarista urheilulajeista, painista 
ja puolalaisesta ruoskasta.

Näitä esityksiä nähtiin pikkujouluissa ja sitseil-
lä, joilla veljekset tunnisti slaavilaisen uhon lisäksi 
lipusta, johon oli kuvattuna punainen pihlajanmarja 
suviyössä. Veljien edustusasuun kuului musta puku 
ja paita sekä punainen solmio, taisteluasustukseen 
myös punaisella merkillä koristettu musta päänauha.

Veljien suurin maineteko oli Slaavien Excursio 
Venäjälle, Sosnovyi Borin ydinvoimalaan ja takaisin 
Viron kautta. Hetken päähänpisto kolmannessa lä-
hiseudun ydinvoimalassa excuilusta kasvoi ensin va-
kavammaksi ideoinniksi ja lopulta oikeaksi ulkomaan 
excursioksi. Veli Vasili korostaa excursion olleen Sla-
Ven järjestämä: Tästä olemme valmiita menemään vaik-
ka käräjille tai pelaamaan muutaman erän puolalaista 
ruoskaa killan nykyisen johdon kanssa.

Historiallisena jäämistönä kiltalaisten piirissä 
huhutaan edelleen kiertävän pimeitä kopioita äänit-
teestä SlaVen tuotanto, joka sisältää muun muassa 
kappaleet Uralin Pihlaja ja Uralin Plaja sekä puhu-
tun esityksen Slavian Saaga. Veljesten loiston päivinä 
puolalaista ruoskaa nähtiin pelattavan ei-jäsentenkin 
toimesta kaukana Otaniemestä.

Ketkä ovat henkisiä esikuvianne?
1. Hankkija: Suurhauki joka suhisee kaislikoissa ja 
suhinallaan kuiskaa ohjeita oranssiin olemassaoloon.
2. HRK: Kim Il Sung ja Enver Hoxha
3. SlaVe: Viisi kunniaslaavia: Mustanaamio, Jim Mor-
rison, Eino Leino, Oulun taigarastas, ja viides kun-
niaslaavi jonka nimeä ei ole päättäväisistä yrityksistä 
huolimatta saatu palautettua mieliin.

4. MaltRK: Baijerin kuningas Ludvig I, ensim-
mäisen Oktoberfestin järjestäjä.

Keille te olette henkisiä esikuvia?
1. Olemme aikamme henkisiä esikuvia. Kai-
kille.
2. Kim Jong Il.
3. Kenelle me emme olisi? Tuokaa se sleesi 
tänne, niin saa maistaa kiovalaista kekälettä.
4. Lähinnä itsellemme.

Jos olisitte ruokalaji, mikä ruoka-
laji olisitte?
1. Appelsiineilla täytetty ananas: päältä häm-
mentävä ja sisältä oranssi.
2. Höyrytettyjä kastanjoita sappinesteessä.
3. Borsch-keitto.
4. Schweinshaxe. Ehkä myös bratwurstia ja ha-
pankaalia.

William Shatner vai David Hassel-
hoff?
1. Hasselhoff.
2. Hasselhoff tietysti!
3. Hasselhoff näyttää enemmän hallitsijaltam-
me Tsaari Sergeiltä.
4. Järjestömme ei ole luonteeltaan uskonnol-
linen eikä ota kantaa moiseen dogmatiikkaan.

Lähettäkää vielä terveisiä 60-vuo-
tiaalle Fyysikkokillalle.
1. Se on 15 markkaa tunti, kun heittää tikkaa ja 
lakki on Hankkija.
2. II Jäsen: Vain äärimmäisyydet yhdistä-
mällä voi saavuttaa neutraaliuden. III Jäsen: 
Koska Ensimmäisen Jäsenen kuolemasta on 
kulunut vasta 12 vuotta, on Tuhannen Vuoden 
Suruaika vielä voimassa ja kossua tulee juoda 
tuplaannoksin kaksinkertaistetulla taajuudel-
la.
3. Turha odottaa vuosijuhlalahjaa! Tarkan kir-
janpitomme mukaan olemme aiempina vuosi-
na hankkineet Fyysikkokillalle ainakin kaksi 
lahjaa, mutta kilta ei meille ainuttakaan.
4. Jalka mk.

”
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Stop perrs!

Kvantista III/2008

Kvantti testasi killan grillin
Killan tarjoamien palveluiden joukosta löytyy nyt 
myös raatikopperossa säilytettävä pallogrilli. Kvan-
tin toimitus testasi grillin toimivuutta haastavissa 
olosuhteissa Ossinlammella. Ruoka kypsyi grillissä 
moitteetta: varsinkin grillattavan aineksen pinta pais-
tui vauhdikkaasti mustaksi. Negatiivista palautetta 
arvostelijat antoivat vain valopetrolin mausta, joka 
teki osasta ruokaa syömäkelvotonta. Estetiikan puo-
lesta grilli sai lisäpisteitä komeasta alatulesta, mutta 
kahvojen ja pyörien tulenkestävyys olisi  voinut olla 
parempi.

Kvantti testasi killan kenkälusikan
Kiltahuoneen kenkäkaranteenin jälkeen suosituim-
maksi kiltahuoneen lusikaksi nousi välittömästi 
upouusi kenkälusikka. Kvantin toimittaja Harri 
Mökkönen päätti kokeilla kenkälusikan toimivuutta 
ankaralla toistokokeella. Positiivista sanottavaa lu-
sikka sai kelluvuudestaan ja itä-saksalaisen betonin 
väristä. Myös lusikan äänitehostetta, eli uhkaavaa na-
tinaa, pidettiin viehättävänä. Kenkälusikan varsi olisi 
voinut olla pidempi, ja sen kestävyydessä oli toivomi-
sen varaa. Lisäksi sirpaleita pidettiin turhan terävinä.

Kiltahuoneen kenkälusikka löydettiin 
tuhottuna
Killan kenkälusikka löydettiin säpäleinä kiltahuo-
neen lähistöltä. Lusikka oli katkennut keskeltä use-
aan palaan. Fyysikkokillan rahastonhoitajan mukaan 
kenkälusikkaa ei ollut vakuutettu. TKK:n Tila- ja 
turvallisuusasiain toimisto epäilee syylliseksi tun-
nistamatonta, äänekästä, pukuun sonnustautunutta 
miestä, jonka raportoitiin käyttäneen lusikkaa kilta-
huoneen eteisessä. Silminnäkijöitä pyydetään otta-
maan yhteyttä killan raatiin. 

Killan grilli ilkivallan kohteena
Killan grilli joutui vandaalien käsiin. Tuhopolttajat 
olivat vaurioittaneet grillin kahvaa, ja sulattaneet 
toisen pyörän käyttökelvottomaksi. Hajusta päätel-
len tuhovälineenä käytettiin valopetrolia. Kvantin 
saamien tietojen mukaan asialla oli Ossinlammen 
läheisyydessä liikkunut, äänekkäistä suomalaisista 
miehistä koostuva joukko. Silminnäkijöitä pyydetään 
otamaan yhteyttä killan raatiin.

2
Mikael ”Miffi” Parmala
PT 2012
Philips Medical Systems Physicist 
trainee

Oman vuoteni toimitusta leimasi 
hyvin voimakkaasti vaihtuvuus ja 
hullut juttuideat, joita toteutettiin 
vaihtelevalla menestyksellä (mm. 
AYY:n puheenjohtajan siskon 
kaappaaminen ja paintball jäi to-
teuttamatta). Pitkän uran tehneet 
toimittajajoukko oli eläköitynyt 
(valmistunut) suurella joukolla ja 
päättänyt yhdessä lopettaa lehden 
toimittamisen omalta osaltaan. 
Tästä syystä pääsin rakentamaan 
lehteä täysin tyhjältä pohjalta, eikä 
menneisyyden painolastia juuri 
ollut (paitsi toki siltä osalta, että 
edellinen toimitusjoukko oli voit-
tanut vuoden kiltalehti – palkin-
non). Vuotta väritti lapsenomainen 
innostus lehden tekemisestä mikä 
näkyi hieman hätäisinä artikkeleina 
ja ennen kaikkea myöhemmin suur-
ta suosiota niittäneessä "Korjauk-
sia edelliseen lehteen" -palstassa. 
Parhaiten vuodesta muistuu aivan 
ensimmäinen lehti, joka julkaistiin 
Fuusion sillikselle, jossa pyrittiin 
vakuuttamaan ihmiset siitä että 
kyseinen lehti oli vasta edellisenä 
yönä tullut painosta. Hieman rie-
hakkaampien vuosijuhlien ja on-
nistuneiden tulevaisuuden ennusta-

misten ansiosta muutama ihminen 
uskoikin että lehti onnistuttiin 12 
tunnissa saamaan lopulliseen pai-
nokuntoon. Tämän jutun tekemi-
nen muutenkin oli hyvin viihdyttä-
vää, ja sen ansiosta pääsimme mm. 
odottamaan pitsaa hanasaaressa 
ulkona kylmässä ja viimassa. Olim-
me jo luovuttamassa, kun pitsakus-
ki kurvasi pihaan ja saimme jutun 
pakettiin ja lähdimme onnellisesti 
nauttimaan työmme hedelmistä ja 
pitsasta.

Kannattaa siis lähteä Kvant-
tiin siinä pääsee tekemään kai-
kennäköistä hullua samanmielisen 
porukan kanssa. Kvantti on myös 
siitä kiitollinen alusta, että sitä ei-
vät perinteet juuri velvoita ja jutuis-
sa yleensä vain jutun kirjoittajan 
oma mielikuvitus on rajana sille että 
pääsee tekemään kaikkea kummaa. 
Parhaiten tämän tiivisti edellisen 
Kvantin toimittaja ”Joka vuosi ih-
metytti että miksi meidän huono-
jen sisäpiirin läppien painamista 
tuetaan suurilla summilla, mutta en 
valita”.

Vanhan
päätoimittajan

sana
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Lamasankari: 
Kalapuikkomies

Jokainen aika luo omat sankarinsa. Sankareiden paik-
ka on korkealla tavallisen kansan yläpuolella. Näiden 
sankareiden toimia seurataan tarkasti ja heidän saa-
vutuksistaan ja esimerkeistään toivotaan voimaa, joka 
auttaisi jaksamaan yli vaikeidenkin aikojen.

Sankarin tehtävä on helpompi, kun hänen taka-
naan seisoo valtava koneisto. Neuvostoliitossa Sta-
hanovin oli helppo lapioida satuhiiltä punakoneiston 
tuen avustamana. Managerien armosta, nopeiden 
tyrmäysten toivossa, parhaana pidetty Mike Tyson ei 
uransa huipulla kenties kohdannutkaan sarjansa ko-
vimpia haastajia.

Vaikeampi on niiden sankareiden tie, jotka kul-
kevat vastavirtaan. Homma käy nimittäin vaaralli-
seksi, kun tavallinen puuseppä hyppää vetten päälle 
pomppimaan, tai musta mies pommittaa Berliinin 
hiilimurskalla ”arjalaisen herrakansan” edustajiin ver-
rattuna ylivertaisia tuloksia. Tällöin sankarin on itse 
oltava omien tekojensa herra, oman tiensä raivaaja.

Vastavirtaan päätti kulkea myös vantaalainen 
koulupoika keskellä Suomen pimeintä talvea. Oli jo 
aikakin! Tilanne oli nimittäin kehittynyt jo varsin 
synkäksi. Olihan maailmantaloutta tällä hetkellä rau-
taisessa otteessaan pitävä lamakurimus jo asettanut 
kouluruokailuunkin tarkat rajoitukset ja tiukat mää-
räykset, jotka ehdottomuudellaan tekivät syömisestä 
varsin väkinäistä hommaa.

Kalapuikkopoika päätti kuitenkin toimia niin 
kuin parhaaksi näki. Rajoitusten määräämän kolmen 
kalapuikon, tai oikeasti kalapalan, sijaan hän halusi 
elämäänsä edes pienen nautinnon, muiston menneis-
tä hyvinvoinnin ajoista, ja päätti tehdä sen kaikkein 
rohkeimman teon: ottaa vielä yhden kalapuikon, 
Kielletyn Neljännen.

Kun poika vielä kieltäytyi palauttamasta tätä ka-
lapalaa, sen jo sotkeuduttua kastikkeeseen, lama-ajan 
hallituksemme ei ollut asiasta lainkaan mielissään. 
Tarvittiin voimakeinoja, tapahtumat seurasivat toi-
siaan. Poikaa yritettiin väkivoimin pakottaa palaut-
tamaan ylimääräinen kalapuikko. Tarjotin tipahti lat-
tialle. Poliisin eliittiryhmä saapui paikalle ja piiritti 
kou- lun.

Vasta tällöin oli Kalapuikkopojan antauduttava. 
Aatteestaan hän ei kuitenkaan koskaan luopunut – 
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ihmiset ovat kuolevaisia, aatteet elävät iankaikkisesti.
Jokainen, jonka on elettävä nämä ajoista synkim-

mät, voi oppia Kalapuikkopojan esimerkistä. Talou-
den synkkien pilvien alla saattaa tehdä mieli heittää 
pullo väkevää ykkösellä helttaan ja käydä keinutuoliin 
haulikon kanssa kiikkumaan, mutta voimme valita 
myös toisen tien.

Soveltakaamme pojan toimintatyyliä omaan elä-
määmme. Syville mieliimme taottu lama-ajattelu käs-
kee meitä luovuttamaan, mutta toimikaamme päin-
vastoin. Taloja ei kannata rakentaa, koska ne eivät 
mene kaupaksi, töitä ei kannata hakea, koska niitä 
ei saa eikä muutenkaan kannata tehdä mitään, koska 
ei siitä kuitenkaan tule mitään. Tällaista pessimismiä 
vastaan voi taistella vain virallisen kalapuikkoprotes-
tin avulla.

Esimerkiksi talonrakennuksessa kalapuikko-
protesti on oiva keino laittaa kunnolla jytisemään. 
Aluksi on hankittava rakennuslupa tietylle määrälle 
taloja tietylle alueelle. Tämän jälkeen alkaa talojen 
kiivas rakennus, mutta talojapas rakennetaankin 
yksi enemmän kuin mihin lupa antaa oikeuden. Tä-
män jälkeen odotetaan, että viranomaiset huomaavat 
teon ja puuttuvat asiaan. Kun ylimääräisestä talosta 
huomautetaan, on aika toimia. Tällöin painetaan kä-
dessä olevaa kaukolaukaisinta, joka räjäyttää talojen 
alle asennetut räjähteet, jotka muuttavat kaikki ra-
kenteilla olevat talot pölyksi taivaalle. Tämän jälkeen 
on aika nostaa kädet pystyyn ja odottaa virkavallan 
paikalle saapumista.

Tämän aloittaa tietysti debatin siitä, olisiko sit-
tenkin ollut järkevämpää antaa yritteliään miehen 
rakentaa vielä se yksi talo, kun toinen vaihtoehto oli 
kaikkien talojen tuhoutuminen. Tästä seuraa yleisen 
hyväksynnän ja taistelumielialan leviäminen jokaisen 
ajattelua hallitseviksi elementeiksi. Pian kalapuikko-
protestin jälkeen alkaakin jo valtava rakentamisryn-
täys, joka nostaa talouden uuteen nousuun.

Kalapuikkoprotestin mahdollisuudet ovat rajat-
tomat, jos vain muistaa edetä virallisen neliportaisen 
toimintakaavan mukaan: yksi enemmän – kieltäyty-
minen – täystuho – antautuminen.

Kalapuikkopojan esimerkki valaiskoon tiemme 
kohti parempia aikoja. Säästötalkoot eivät palvele ke-
tään; ne huonontavat elämämme laatua ja rajoittavat 
taloudellista liikkumavaraamme. Sen sijaan meidän 
on pidettävä maailman pyörä pyörimässä, vaadittava 
sekä itseltämme että muilta vielä se ylimääräinen pin-
nistys voimien jo loputtua. Karhut nukkukoon talviu-
nensa – me emme niitä tarvitse.
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Kvantin eläinlääkäripalsta 
– Ankat

Kvantin eläinlääkäripalstan tämänkertaiseen kysymyk-
seen vastaa Suomen Paul Anka -seuran salibandyjouk-
kueen neljännen tason suurmestari ELT. Carlbarks Don-
rosa.

Näin jo aivan aluksi haluan korostaa, että en tahdo 
vaikuttaa pikkumaiselta valittajalta. Päinvastoin, olen 
pidätellyt närkästystä sisälläni jo kauan, kuin ripuli-
kakkaa epätoivoisella kujanjuoksulla kohti käymälää. 
Olen liian monennen vuoden opiskelija maamme 
merkittävässä akateemikkotehtaassa. Ensimmäisten 
opiskeluvuosieni aikana tuskin luennoille tai muihin 
opiskelutapahtumiin vaivauduin. En edes ehtinyt 
syödä tai juoda mitään. Kävin ulkona kerran. Muu 
aikani kului subutexiin. Nyt voin kuitenkin ylpeänä 
kertoa, että olen onnistunut ottamaan itseäni niskas-
ta kiinni. Subutexin ostamiseen tarvitaan ammatti, ja 
sellaisen saa vain opiskelemalla.

Poissaoloni aikana yliopistomaailma on kuiten-
kin muuttunut paljon. Minun on hyvin vaikea samais-
tua nykyisiin opiskelukavereihini. Suurin osa heistä 
on ankkoja. En halua vaikuttaa ennakkoluuloiselta, 
mutta siis jumalauta, ankkoja! Sellaisia lyllertäviä 
vaakkuja. Onhan meitä ”normaalejakin” muutamia, 
meillä on hyvin eläväinen alakultturimme, subkult-
tuurimme, tai jopa subutexkulttuurimme, yliopiston 
sosiaalisessa maisemassa, eli siis myös samanhenkistä 
seuraa löytyy. Kuitenkin nämä helvetin ankat häirit-
sevät oikeastaan kaikkea elämää, sekä opinnoissa että 
niiden ulkopuolella. Ankkojen lahjakkuus ja lähtöta-
so ovat paljon alempia kuin muilla, ja opetus menee 
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ankkojen tahdilla ja ehdoilla. Suurin osa ankoista on 
todella ankeaa (pun intended) seuraa. Niiden huu-
morintaju on ihan syvältä. Tällä hetkellä myös kaikki 
kämppikseni ovat ankkoja. Meillä on kolmen hengen 
solu, mutta koska ankat ovat pienempikokoisia, niitä 
mahtuu asuntoon enemmän kuin ihmisiä. Minulla on 
18 kämppistä, saatana! Ankat ovat ihan jees sarjaku-
vissa, mutta haluan ne pois yliopistostani!

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

Poltergeist Sarvinurminen

Hei Poltergeist!

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

Carlbarks Donrosa
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Kvantin suuri vaaliennakko
Killan vaalikokous lähestyy vääjäämättä kuin likaiset hou-
sut. Fyysikkokillan innokkaat opiskelijanuoret makaavat 
jo sängynpohjillaan rankan vaalikuumeen kourissa. Eri-
tyisesti puheenjohtajavaalipeli käy jo kuumimmillaan. 
Kaikilla on oma suosikkinsa, ja kovaääniset spekulaatiot 
raikavat jo konetalon käytävillä. Kvantti, killan virallisena 
tiedotuska navana, kokee vastuukseen tuoda vaalipelin 
lähelle myös tavallista kiltalaista ja esittelee tärkeimmät 
puhistyrkyt. Tässä he ovat.

Antti Viheraho
Kvantti: Kerro itsestäsi lyhyesti.
Antti: No mitäpäs minä nyt itsestäni. Olen tällainen 
peruskaveri. Kolmas opiskeluvuoteni on juuri lähte-
nyt käyntiin. Kursseja ja tapahtumia pukkaa joka tuu-
tista. Ei meinaa tällainen hämäläisjannu pysyä edes 
perässä, heh!

Kvantti: Olet siis hakemassa killan puheenjohtajan pestiä. 
Mikä puhishommissa sinua eniten kiehtoo?
Antti: Minua aina kiinnostanut olla mukana teke-
mässä erilaisia juttuja. Olin yläasteaikana isosena ja 
lukiossa oppilaskunnassa. On hauska tehdä ja nähdä 
heti työnsä  jälki.

Kvantti: Mitkä olisivat vahvuutesi  puheenjohtajana?
Antti: No, mulla on tosi vahva sosiaalinen omatunto.

Kvantti: Hmm, vai niin. Kerropa vielä mottosi jos sinulla 
sellaista on.
Antti: Vastuullisesti hauskaa, hauskasti vastuuta!

Viljami-Kosti Ökkämö
Kvantti: No kukas te olette, esittelepä itsesi lyhyesti.
VK: Valtamerilaivat kiinnostavat. Mitä suurempi, 
sitä kiinnostavampi. Tiesittekö, että Titanicilla oli 9 
kantta. Komentosilta oli ylimmällä kannella, ja sen 
takana olivat perämiesten hytit. Neljännen savupii-
pun liepeillä oli toisen luokan ravintolasalonkiin va-
loa tuova kattoikkuna, heh!

Kvantti: Öh, no en tiennyt. Hieman kyllä putosin kärryiltä, 
tai ehkä jopa kannelta, heh. Miten Titanic nyt liittyy mi-
hinkään?
VK: Titanicin suunnittelijana toimi Harland & Wolf-
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fin toimitusjohtaja Thomas Andrews, joka oli aiem-
minkin ollut tekemisissä White Star Linen laivojen 
kanssa.  Titanic matkasi valtameren poikki täydellä 
vauhdilla tarkoituksenaan tehdä ainutlaatuisen lois-
telias neitsytmatka, vaikka Atlantin ylityksen nope-
usennätyksen rikkomiseen Titanicia ei ollut suunni-
teltu.

Kvantti: No se. Mottosi liittyy varmaan laivoihin sekin?
VK: Ei kun mottoni on jo pitkään ollut: ”Mieluum-
min Pisang Ambon kuin pissa”.

Eero Jussila
Kvantti: Miten opinnot ja elämä yleensäkin soljuvat?
Eero: No siis opinnothan ovat olleet mulle aina aika 
helppoja. Olen saanut loistavia tuloksia minimaalisel-
la työllä. En ihan tajua kuinka tätä linjaa muka pide-
tään niin vaikeana. Ei minulla ole ollut vaikeaa, heh!

Kvantti: Hmm...Joo. No tuota, haluat siis killan puhiksek-
si, miksi?
Eero: No siis haluan todellakin puhikseksi. Tajusit-
teko? Seksi on ihmisen perustarve. En pelkää sanoa 
sitä ääneen, että haluan pimperoa! Römpsää ja lettua, 
tötsää ja tuubia, rasiaa ja piirakkaa, vaginaalia, vit-
tulooraa ja sitä vanhaa kunnon pilderbergerströmiä, 
josta isot pojat aina puhuvat. Ja puhiksena sitä juma-
lauta saa! Pillua!

Kvantti: Joo. Ehkä tämä haastattelu alkaa riittää. Onnea 
vaaleihin.
Eero: Mun motto on, että ”pikkupillu mulle, isopillu 
mulle. Keskikokonenpillu mulle”, hehheh.

Ninna Frosenius
Kvantti: Ninna, mitäs sinun syksyysi kuuluu?
Ninna: Mä olen just avannut mun uuden liikkeen, ja 
just nyt mä koen tosi vahvasti. Mä olen ja mulla on 
henkinen koti. Pitäis varmaan vähän siivota sitä, heh.

Kvantti: Ahaa, no se on hyvä. Missäs tämä koti on, ja miten 
puhiskampanjointi etenee?
Ninna: Hengen koti, sielun satama, on siellä mihin 
valo palaa pitkän yön jälkeen. Mulle se on siellä missä 
mulle tärkeät asiat on lähellä. Tärkeintä on etäisyys 
ja välimatka sielussa. Näitä ajatuksia oon koittanut 
peilata mun Lillukka-sarjassani, erityisesti sarjan kah-
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vikuppi kuvastaa tätä ideaa, niinku et kun läsnä on 
poissa ja siten just enemmän läsnä.

Kvantti: Voi helvetti nyt oikeasti. Eikö kenelläkään ole mi-
tään järkevää vastausta mihinkään kysymykseen?
Ninna: Mun mummo oli Ritva ja mä sain nimen sen 
mukaan. Kun mä olin 19, mä vaihdoin sen, koska sil-
lon ei ollu ritvaolo. Ei yhtään ritvaolo. Mä makasin 
sängyllä ja irtauduin mun ruumiista neljästi. Sit mä 
tajusin, että mun just pitääkin päästää irti Ritvasta, 
ennen kuin me molemmat kuollaan. Ritvasta oli tul-
lut ruma vaate, joka ei enää sopinut. Mut hei, onks 
sul röökii?

Kvantti: En polta. Mutta en malta odottaa, mikä sinun 
mottosi on.
Ninna: Ei mulla ole niinku mottoa, mä elän hetkessä, 
tässä virrassa. Mut just nyt mä mietin, et lihapullat on 
niin mielettömän aistikkaita. Tai ei aistikkaita, mutta 
silleen ylösalaisin. Auh!

Paavo Väyrynen
Kvantti: Tohtori Paavo Väyrynen, olette ehdokkaana ensi 
talven presidentinvaaleissa. Kuinka aikanne riittää Fyy-
sikkokillan puheenjohtajavaaleihinkin?
Paavo: Vastuutani en voi väistää, heh.

Kvantti: Ymmärrän. Kertokaapa meille, miksi juuri teidät 
pitäisi valita.
Paavo: Kaikilla on omat vahvuutensa. Sattuu vain ole-
maan niin, että  minussa nämä vahvuudet yhdistyvät. 
Minä olen Jumalan valittu johtamaan Suomen kansaa.

Kvantti: Mitäpäs tähän lisäämään. Kertoisitteko vielä 
mottonne?
Paavo: En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin 
päinvastoin

Anders L. Andersson
Kvantti: Kerro itsestäsi.
Anders: Jag har inga vänner och jag har ingen familj, 
heh.

Kvantti: No voi. Kuulostaa vähän surulliselta.
Anders: Men jag har min lista. Och jag hade…

Kvantti: No miksi lopetit lauseen kesken?
Anders: Ratatatatattatatatatattatatatata! (te-
kee ampumiseleitä käsillään)

Kvantti: Huh!?
Anders: Jag hade en röst i riksdagsvalen. Anderssons 
lista, på teatern, på onsdagen!

Kvantti: Ja mottosi?
Anders: Kom och titta! Kom snällä!

Anssi T. Brederholm
Kvantti: Mikä on mielessäsi?
Anssi: Koripallo.

Kvantti: Heh. Mikä erityisesti olisi vahvuutesi puheenjoh-
tajana?
Anssi: Koripallo.

Kvantti: Niinpä tietysti. Ja sano nyt se mottosi sitten vielä.
Anssi: koripallo.

Kvantti toivoo, että tämä killalle tarjottu etukäteiskatsa-
us auttaa valitsemaan Kiltaan kerrankin kunnon puheen-
johtajan. Ei sillä, että aiemmissa olisi mitään vikaa ollut, 
mutta lienee tyhmemmällekin lukijalle selvää, että tässä 
esitellyissä ehdokkaissa on tarjolla aivan uskomattomia 
helmiä! Älkää siis antako onnenne valua sivu suun vaan 
muistakaa äänestää!
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Indefinido
Kvantti on saanut lukijoiltaan palautetta lehden olevan 
jopa turhan tiukkaa asiaa: vanhojen aikojen perseankkai-
lut tuntuvat jääneen unholaan. Kunnioittaakseen perin-
teitään Kvantti julkaisee  lukijakunnan iloksi tässä ja nyt 
useita epämääräisiä artikkeleita.

a [öö…]

Epämääräisten artikkelien anglosaksinen kestosuo-
sikki tyrmää ytimekkäällä ilmaisulla. Mielikuvituk-
sekkaasti aakkosten ensimmäinen kirjain on yhdis-
tetty helpoimpaan mahdolliseen ölinä-äänteeseen, 
jolla muinaisbritti pelasi aikaa miettiessään oliko ti-
laamassa stouttituoppia vai taksia.

an [önh…]

Epätoivoisessa yrityksessä selventää englannin kieltä 
päätettiin lanseerata toinen epämääräinen artikkeli, 
joka sopii paremmin alen tilaamiseen. Tässä mal-
lissa ilahduttavan yksinkertainen ölinä on korvattu 
vähemmän banaalilla yninällä, kuitenkin säilyttäen 
alkuperäisen arpovan asenteen.

unas [ns]

Erikoismaininnan ansaitsee espanjan epämääräinen 
monikollinen feminiinen artikkeli.  Konetulityylisen 
keskustelukulttuurin kumppanina tähän hengen-
vetoon on ympätty hirvittävä määrä informaatiota 
suhteessa sen vetoisuuteen. Selkeästi tehokasta tilan-
käyttöä, joka onkin tarpeen painomusteen säästämi-
seksi.

un [öe–]

Kulttuurikansa Ranskanmaalta käyttää jouhevan 
järjenjuoksunsa tyydyttämiseksi hiukan nopeampaa 
”pienoisölähdystä”. Sana tarkoittaa myös kätevästi 
lukusanaa yksi. Kokonaisuutena nopea, tiivis ilmaus 
luo sanalle terveen myskisen mystiikan ilmapiirin.
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une [yn]

Tervettä sukupuolierottelua varten on valikoimassa 
myös feminiininen epämääräinen artikkeli. Lisäämäl-
lä perusmallin kirjoitusasun perään ilmeisen naiselli-
sen e-kirjaimein sanan muutetaan täysin sanan ääntä-
mys. Tiiviys ilmauksessa säilyy, kyseessä on kipakka, 
ryhdikäs ja trendikäs pakkaus.

ένα [joo just. eva? eeva? ieva?]

Kreikassakin on käytössä epämääräinen artikkeli, 
joka on siinä määrin epämääräinen ettei toimitus saa-
nut siitä oikein selkoa. Fyysikoille tuttuakin tutumpi 
aakkostus lämmittää kuitenkin mieltä, kyseessä ei ole 
missään nimessä huono artikkeli

ein [ain]

Taas loogisesti lukusana yksi on valittu epämääräisek-
si artikkeliksi. Saksan edustaja kuitenkin eroaa muis-
ta selkeästi selkeydellään: sana ei ole epämääräistä 
ölinää muiden epämääräisten artikkelien tavoin. Sana 
on yksinkertaisuudessaan ja ilmauksessaan kuin insi-
nöörin suunnittelema, varsinainen artikkelien Volk-
swagen.

ett [et]

Voimakas t-äänne rytmittää puhetta mukavasti luo-
den siihen selkeän, pirtsakasti loiskuvan tahdin. Eri-
tyishuomio pitää myöntää mahdollisuudesta käyttää 
kerrankin ligatuuria, joita muutoin pääsee turhan 
harvoin käyttämään. Kokonaisuudessaan pirteä yk-
silö.

— [jii]

Viimeisimmässä maailmanmahdissa Kiinassa suosit-
tiin yksinkertaisia ratkaisuja. Merkinnäksi artikkelil-
le on valittu vaakaviiva, joka pystyviivan ohella lukeu-
tuu helpoimmin piirrettäviin kiinalaisiin merkkeihin. 
Ääntämys on myös valtavirrasta poikkeava innostu-
nut ”jii”, jonka paperikoneen prujanneen kiinalaisin-
sinöörin uskoisi päästävän työpäivän päätteeksi.

Vitutus Tiskin Alle

Atte-Kumioravan uusimman singlen “Näätä, pyy, rotta, aatto ryypätään!” kansikuva.

Palindromimusiikki 
Kvantin toimitus on saapunut Iin kansallisille 
palindromifestivaaleille haastattelemaan 
suomalaisen palindromimusiikin nousevaa 
kiintotähteä, Atte-Kumioravaa. Bändiin 
kuuluvat laulaja Eelis Alasilee, rumpali 
Emma Amme ja retoromanialais-
bolivialainen kitaristi Arabypak Kapybara.

Toimittaja: Eelis Alasilee, te olette 
tämän bändin sanoittaja-säveltäjä-
laulaja-monialajohtaja, mikä sai teidät 
valitsemaan niinkin spesifin alan kuin 
palindromimusiikki?

Eelis Alasilee: Kyllähän tämän voi 
laittaa osittain laiskuuden piikkiin. 
Palindromilaulun voi jättää puolivalmiiksi, 
sillä loppu tulee aivan omalla painollaan.

T: Olette julkaisseet jo useita levyjä, 
mutta kriitikoiden ylistyksestä huolimatta 
myyntiluvut ovat jääneet vaisuiksi. Onko 
teillä aavistusta siitä, miksi vasta uusin 
levynne on tehnyt teistä koko kansan 
suosikin?

EA: Luulen, että ensimmäiset levymme olivat 
liian pienelle kohderyhmälle suunnattuja. 
Ensimmäinen albumimme “Taidediat” 
oli kirjoitettu kokonaan onanian erittäin 
vokaalipitoisella kielellä. Toinen albumimme “Hallan aho – Johan Allah” julkaisitiinkin suomeksi ja erityisesti kappale “Ota natsivoimaa 
Saksa! Paska saami! Ovista Nato!” olikin hitti tietyissä piireissä.

T: Millä nykyinen kansansuosionne on sitten saavutettu?

EA: Aloimme kirjoittaa lauluja suomalaisen miehen mielenmaisemasta. Erityisen hyvin tuntuvat uppoavan “Au, krapula, halu parkua” ja 
“Aikomuksia, iskumokia”. 

T: Mistä sitten saatte innoituksen kappaleisiinne?

EA: Helpointa on lähteä yksinkertaisesti palindromijammailemaan. Hmm hmmh mmh mmh ja siitä se lähtee!

T: Entä mikä on oma musiikkimakunne? Mitkä yhtyeet ovat inspiroineet teitä?

EA: Luonnollisesti ykkösenä on ABBA. Lisäksi pidämme Grateful Deadin alkupään tuotannosta.

T: Jaahas, palstatilamme onkin aivan lopussa, sillä koko juttu on kirjoitettu kissankokoisin kirjaimin. Haluatteko vielä lähettää terveisiä?

EA: Muistakaa lapset, dadaismi on valttia: Ani, anodisatsumaa mustaa sidon aina. Rotat SIG-Rurikin äänikirurgista, Tor!

Fuusio-Kvantti I/2012 Fuusio-Kvantti I/2012

Juttusarjassa etsitään lopullisia ratkaisuja 
Vitutustiskillä aikanaan esitellyille asioille.
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Kuvassa esimerkinomainen epämääräinen 
artikkeli. Kvantin taitto ei ota vastuuta 
mahdollisesta mielipahasta toimittajalle.
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Kiltahuoneen keittiö saksalaisperspektiivistä.

(Tekstissä mainittu) virtaava vesi parantaa kilta-
huoneen chi-voita.

Pommisuojan ovi kestää ydinpom-
min räjähdyksen

Kuva näyttää meille kaapin ja sohvaryhmän paikan.

Kiltahuoneella on käytävä!
100 101

Uusi Kiltis
Tämä artikkeli on ns. asiajournalismia ja ennen kaik-
kea olemassa historiaa varten. Mahdolliset vitsit ovat 
tahattomia.

17.5. kiltalaiset saivat kuulla yllättävän uutisen: 
kiltahuone, joka on vuodesta 2008 sijainnut Kone-ta-
lolla, muuttaa päälafkalle. Kiltiksen siirtyminen on 
osa suurempaa uudelleenorganisaatiota, sillä myös 
kiltiskäytävän laboratoriot siirtyvät muualle ja Kone-
talo jää kokonaan konelaisten käyttöön. Uusiin tiloi-
hin on tarkoitus päästä kesän aikana. 

Uusi kiltis sijaitsee idyllisesti päälafkan kella-
rissa, eikä siihen kuuluu nykyaikaisia hömpötyksiä 
kuten ikkunoita pihalle. Labravahinkojen varalta kil-
tiksen yhteydessä on myös pommisuoja, jossa kiltalai-
set voivat syödä maukkaita nuudeleita, kunnes vaara 
on ohi. Funktionaalista designia edustavat myös kil-
tiksen perällä oleva vesimittarihuone (kuva ohessa) 
sekä käytävän varrella sijaitseva akkuhuone, joka 
nimensä mukaisesti sisältää akkuja. Seikkailunhalui-
sille kiltalaisille mainittakoon, että kyseiset huoneet 
eivät toimituksen vierailun aikana olleet lukossa, jo-
ten Kvantti saattaa myöhemmin myös testata niiden 
toimintaa.

Uuden kiltahuoneen sisustuksesta on tehty suu-
ria suunnitelmia. Uusi kiltahuone on entistä suurem-
pi, joten tilaa monenlaisille visiolle on. Mahdolliseen 
kalustoon kuuluvat mm. videotykki, valkotaulu sekä 
innovaatiivisuutta ja positiivista pöhinää henkivä 
Fatboy-säkkituoli. Lisäksi jossain hieman kaukai-
semmassa tulevaisuudessa myös rivikiltalainen saat-
taa saada luvan käyttää kiltistä ympäri vuorokauden. 
Onneksi kuitenkin myös perinteitä kunnioitetaan, ja 
killan Pentis-koneet säilyttävät arvoisensa osan kil-
talaisten olohuoneesta. Valitettavasti killan toinen 
liki-ikiaikainen elementti, suuri neuvottelupöytä, ei 
saanut puheenjohtajan hyväksyntää ja teki tästä syys-
tä polttoitsemurhan.

Kvantista II/2013
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Kvantisoijan sana
Kvantin sähköisestä arkistosta:

Aluksi oli suo, kuokka ja nettisivu. Vuonna 
2012 tilanne Kvantin sähköisessä arkistos-
sa oli seuraava, Nettisivulle oli päätynyt 
tuntemattomista lähteistä useita 90-luvun 
loppupään, 2000-luvun alkupään Kvantte-
ja sekä viimeisimmät Kvantit. Kuitenkin 
Kvantin alkutaipaleesta liikkui lähinnä 
epämääräisiä tarinoita, arkisto oli tältä osin 
synkkä ja vailla toivoa.

Vuonna 2012 vuoden '81 vuosikurs-
si tuli pitämään vuosikurssitapaamistaan 
rantsulle ja sinne kutsuttiin myös raati töi-
hin. Syystä tai toisesta sinne päätyi myös 
tuon vuoden päätoimittaja, eli allekirjoit-
tanut. Paikalle tuli myös Kvantin päätoi-
mittaja vuodelta 1983, joka oli tuonut mu-
kanaan ansiokkaasti säilytetyn kokoelman 
Kvantteja 80-luvun alkupuolelta. 

Koska arkistointityö oli käytännössä 
tehty puolestani, pyysin että saisinko skan-
nata Kvantit arkistoa varten ja onnekseni 
Tuula suostui tähän. Ensimmäiset uudet 
vanhat Kvantit saatiin arkistoon Joonas 
Kiven ja silloisen fuksin Olli Keisasen avul-
la keväällä 2012. Loppuvuosi sujui päätoi-
mittaessa Kvanttia ja projekti jäi hieman 
pimentoon.

Vuosi 2013 projekti oli melkein täysin 
talviunilla, mutta kuitenkin muutamia kil-
tiskappaleita saatiin Mihail Douhaniariks-
en, Lari Pelkolan ja Joel Kaupon avulla siir-
rettyä sähköisen arkiston syleilyyn. Vuonna 
2014 vihdoin lähdettiin agressiivisesti aja-
maan Kvantin arkistointia. Silloinen raati 
armossaan suostui myöntämään allekirjoit-
taneelle Kvantistoijan tittelin. Pian vuoden 
2013 päätoimittajan, Lauri Loiskekosken, 
kautta osuikin kohdalle oikea jättipotti. 
Marja-Liisa Siikonen, oli häneltä kysynyt 
kiinnostaisiko meitä Kvantin ensimmäiset 
numerot. Lauri ansiokkaasti jatkolähetti 
viestin minulle ja noin viikon päästä nämä 
ensimmäiset Kvantit olikin jo nähtävillä 
Kvantin sähköisessä arkistossa.

Tästä sain vihdoin tarvitsemani in-
noituksen aloittaa projekti todella ja Fyy-
sikkoalumnin suosiollisella avustuksella 
(pienten vaiheiden jälkeen) saatiin fyysik-
koalumnin jäsenille lähetettyä kysely ha-

luaisivatko he osallistua tähän projektiin. 
Vastauksia tuli huomattava määrä ja ilokse-
ni huomasin, että vastanneet olivat kerän-
neet sopivasti eri vuosikymmenten Kvant-
teja joten Kvantin arkisto täydentyi melko 
pitkälti nykyiseen muotoonsa. Kiitokset 
näistä laajasta määrästä Kvantteja Timo 
Elolähteelle, Samuli Siltaselle, Eija Myöty-
rille ja Janne Jalkaselle, sekä myös Mikko 
Seppäläiselle, jonka suosiollisella yhteis-
työllä saatiin Tilse-Kvantti arkiston uume-
niin. Heidän apunsa oli korvaamaton tässä 
työssä ja sen ansiosta Kvantin arkisto on 
lähes täydellinen. Näihin aikoihin käytiin 
myös tutustumassa Tiina Metson suosiol-
lisella yhteistyöllä AYY:n arkistoon ja sen 
aarteisiin. Sieltä löytyi muutama kappale 
jotka siirrettiin välittömästi nettisivuille.

Kuitenkin Kvantin arkisto on yhä kes-
ken, muutamia Kvantteja puuttuu välistä. 
Kuten Kvantti 2/1992 ja 3/1987, (jos sinulla 
on tietoa näistä Kvanteista ja niiden fyysi-
sistä kappaleista, ota välittömästi yhteyttä 
Kvantin päätoimittajaan). Mutta kaikkein 
tärkein asia on, että Kvantti on ja pysyy 
aina keskeneräisenä loppupäästä. Erään 
vanhan päätoimittajan sanoin: ”Valaistu-
kaa ymmärtämään, että ellette te kirjoita 
ja ikuista omien vitsienne ja perinteiden-
ne takana olevia tarinoita, ne kulkeutuvat 
unohdukseen.” Kvantti on kohta 40 vuo-
tias, mutta ikäisekseen verrattain vetreäs-
sä kunnossa ja muutamia vaikeita vuosia 
lukuunottamatta ilmestynyt jatkuvasti vä-
hintään kerran joka vuosi kaikkina näinä 
vuosikymmeninä. Kvanttiin arkistoituu 
kaikkien toimittajien omat ajatukset, ajan 
henki sekä toimittajien häröilyt. Kvantti 
on ehdottoman tärkeä osa kiltaa ja myös 
sen kaikkein parhaiten arkistoituva osa. 
Tämä arkistoituvuus ei kuitenkaan ole 
itsestäänselvyys vaan vaatii kulloisenkin 
vuoden toimitukselta ahkeraa työtä. Pitä-
kää huolta siitä ettei omat omituisuutenne 
vaivu historian hämäriin vaan jäävät sulos-
tuttamaan muiden elämää vielä tästäkin 
eteenpäin, pohjatyö on nyt tehty ja tästä 
on helppo jatkaa.

Entinen Päätoimittaja, vailla vastuuta
Mikael ”Miffi”  Parmala

Punakampela Augustus

Ilman Naista – Osa 12

Sarjakuvia vuosien takaa
Tyhjä joukko – Tyhjentymiskohteet
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