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Kiltahuoneella paheksutaan harva se päivä jotain Ylen tai
Helsingin Sanomien halvoista nettiotsikoista. Esimerkiksi  “Tätä 
moni suomalaismies ei osaa - Vesa harjoittelee lähes joka päivä”, 
“Miksi Jari Tervo pelkää kissavideoita?” ja mitä muuta vetävää ne 
klikkaushuoraherrat siellä keksivätkään meidän uutissyötteisiimme 
survoa. Enää ei riitä, että maamme keltainen lehdistö ottaa ilon irti 
tästä houkuttelukeinosta, vaan aiemmin vakavastikin otetut lähteet 
ovat pilanneet uskottavuutensa. Jopa Ylioppilaslehti myy itseään 
seksillä ja kakalla. Ja hyvin pyyhkii!

Houkuttelevat otsikot sisältävät usein jonkinlaisen käskyn kuten 
klikkaa, katso tai ylläty. Ehkä suomalaiset ovat niin alistuvaista 
masokistisakkia, että linkit koetaan kiihottavina kuin Christian Greyn 
piiskatuokiot. Viehättävyyttä lisää entisestään salamyhkäisyys, jonka 
varjoon voi paketoida mitä vain. Otsikossa ei koskaan paljasteta 
kunnolla, mistä on kyse ja siksi ei tarvitsekaan olla kyse juuri mistään. 
Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka klikkaustilastot ovat kehittyneet 
sitten klikkaushuoraotsikoiden läpilyönnin. Valitettava totuus lienee 
se, että kansakuntamme heikompi aines sortuu kajoamaan näihin 
houkutuksiin pikkuisilla kähmäsormillaan ja antaa näin medioille 
lisäkannustimen jatkaa hölmöä otsikointia. 

Kvantti on onneksi moisen toiminnan yläpuolella ja tietää, että 
huomionkerjäys aiheuttaa vain voimakkaan vastareaktion. Lehtemme 
kietaiseekin voimallisesti siveysvyön ylleen vastalauseeksi kurjille 
jakorasiamedioille. Siksipä Kvantissa on vain tylsiä otsikoita eikä 
yhtään kuvaa. Emme edes puhu tässä numerossa rinnoista tai 
pyllyistä, ellei pyllystä olemista lasketa. Lisäksi kiltalehtemme aikoo 
järjestää kollaboraatiossa Aalto ARTSin kanssa taidenäyttelyn nimeltä 
Klikkaushuorakirkko, jonka installaatiot kuvastavat nyky-yhteiskunnan 
syvää rappion tilaa ja alttiutta painaa nappulaa rimanalittavilla 
insentiiveillä. 

Fyysikkokilta päätti äskettäin kokouksessaan muodollisesti erota Tekniikan Akateemisten Liitto 
TEKistä ja lopettaa kyseisen liiton jäsenautomaattina toimimisen. Kokousta puheenjohtaessani 
pyrin itse olemaan suht neutraali, mutta minulla oli ilo seurata kiltaisten rohkeutta ja kykyä 
puolustaa omaa kantaansa hyvin argumentein. Kvantti on jo aiemmin uutisoinut asiasta ja sen 
aiheuttamista reaktioista sosiaalisessa mediassa ja luvannut raportoida asiasta lisää. Otan nyt 
valtuudet raportoida sitten tässä, onhan tämä Kvantin artikkeli kuitenkin.

Erään vaikuttamismallin mukaan hyvän vaikutuksen aikaansaaminen vaatii kolmea vaihetta.
State a problem, present solution, demand action. Kilta on päätöksensä jälkeen nyt 
ensimmäisessä vaiheessa. Ongelma on tuotu esille: TEK ajaa lukukausimaksuja ja ei päästä 
opiskelijoita kunnolla mukaan päätöksentekoon. Nopea vastaus ”TEK tarvitsee kaikkien 
jäsentensä näkökulmat toimintansa tueksi” julkaistiin TEKin verkkolehdessä jo seuraavana 
päivänä. Tämä on tyypillistä kriisiviestintää, jolla pyritään hillitsemään suurinta kohua. Asian 
suhteen eletään nyt hieman hiljaisempaa aikaa, mikä onkin juuri kriisiviestinnän tavoite. Itse 
vastaushan ei tosin ollut mikään lamaannuttava, mutta vaikutus on jo silläkin että vastaus tulee.

Fyysikkokilta ei kuitenkaan jätä asiaa tähän. Uusi toimari, ammattijärjestövastaava, 
todennäköisesti vie kiltaa present a solution ja demand action –vaiheisiin. Virkaan saattaa löytyä 
hyvinkin innokas ja oma-aloitteinen toimija, joka ei ainoastaan odottele, että TEK tekee jotain 
väärin. Tulevaisuudessa on hyödyllisempää kouluttaa opiskelijoistamme aktiivisia tekkiläisiä 
sen sijaan, että lopettaisimme TEK-yhteistyön kokonaan.

 Olemmeko me yksin? Fyysikkokillan toimet ovat herättäneet paljon mielenkiintoa, mutta 
 mitään suurta ryntäystä barrikaadeille emme ole ihan silti saaneet aikaan. Otaniemen killoista   
 useat ovat kuitenkin kiinnostuneita muokkaamaan TEK-yhteistyötään siihen suuntaan, että 
 fukseille ei enää työnnetä sitä jäsenlomaketta eteen heti ensimmäisenä päivänä. Killat tuntuvat 
 ymmärtävän meidän pointtimme ja ovat kiinnostuneita toiminnastamme. Muiden kiltojen 
 edustajia kuulleena luulisin, että joitakin kiltoja on mahdollista saada mukaan yhteiseen 
 vastarintaan, mutta ei kaikkia. Esimerkiksi Sähköinsinöörikilta ei halunnut ryhtyä mihinkään 
 toimenpiteisiin.

 Ymmärrän muiden kiltojen hillitymmän suhtautumisen. Täytyy muistaa, että kaikki killan 
 jäsenet eivät ole samaa mieltä asioista. Tällöin joskus voi tulla raja, jolloin vuorostaan killasta 
 eroaa tai jättää liittymättä ihmisiä. Missä vaiheessa voidaan vielä puhua kiltalaisten 
 edunvalvonnasta? Vaikka enemmistö olisikin jotain mieltä, niin vaarana on, että meistä tulee 
 järjestö, johon kaikki koulutusohjelmamme opiskelijat eivät halua liittyä. Tällöin olemme 
 varmasti menneet metsään tavoitteissamme.

 Tähän asti killan toimenpiteet ovat kuitenkin olleet järkeviä. Poliittisesti neutraaliksi itsensä 
 päättänyt Prodeko on toimiemme seurauksena huomannut, että heidän fuksien ensimmäinen 
 päivänsä ei ole kovin neutraali TEKin suhteen. Vaikka pienen varoituksen sanan tässä esitinkin, 
 niin voin kyllä olla ylpeä kiltalaisten rohkeudesta.

 Juho Timonen 
 puheenjohtaja

Fyysikkokilta-sivun 
tykkäykset, kommentit 
ja jaot. Piikki on killan 
ylimääräinen kokous 
19.2. ja FK:n päätös erota 
TEK-yhteistyöstä.

Se Paacirioitus Puheenjohtajan kynästä



Kevään korvalla kiltahuoneen sei-
nälle on ilmestynyt ilmoittautu-

mislakana ensi syksyn ICPS-matkalle 
Kroatiaan. Pohjatietojen perusteella 
IAPS ei herätä suuria intohimoja. Kat-
tojärjestö? Yhdenmukai-
suus? Konferenssi? Miksi 
ihmeessä vaivautuisin? 
Osallistuneet kuitenkin 
hehkuttavat matkaa ja ha-
luavat ehdottomasti uusia 
kokemuksen seuraavana 
vuonna. Kvantti sukelsi 
mystisten kirjainlyhentei-
den maailmaan ja haastat-
teli enemmän tai vähem-
män kokeneita ICPS:ilijöitä 
selvittääkseen, millainen 
kokemus konferenssi to-
dellisuudessa on. Juho Ti-
monen, Ilmari Pärnänen, 
Joona Kontula, Jori Jämsä, 
Petteri Heliste ja Ville Pyyk-
könen muistelivat mieluus-
ti reissujaan.

ICPS:n mukana seikkail-
leiden ei ole vaikeaa kek-

siä toinen toistaan parem-
pia syitä, miksi muidenkin kannattaisi 
kansainvälistyä juuri tätä kautta. Sen 
lisäksi, että uusia kasvoja houkutellaan 
mukaan klassisilla "opit vieraasta kult-

tuurista" ja "uusia huipputyyppejä!" 
-argumenteilla, on matka kuulemma 
myös kätevä mahdollisuus tutustua 
uuteen kaupunkiin, verkostoitua sekä 
tavata oman alansa huippuja ympäri 

maailmaa. Uutta näkökul-
maa saa myös opiskeluun 
liittyviin asioihin luennoil-
la, jos niille juhlapöhinältä 
ehtii.

Ja pöhinäähän riittää: 
konferensseissa joka ilta 

järjestetään bileet vaihtu-
valla teemalla. Klassikoksi 
ovat muodostuneet ainakin 
naamiaiset ja Nations Par-
ty, johon osallistujat tuovat 
omien maidensa ruokia 
tarjolle. Suomalaiset ovat 
perinteisesti ainakin tutus-
tuttaneet vieraat maamme 
klassisiin janonsammut-
tajiin jopa niin, etteivät 
muistikuvat seuraavana 
päivänä ole olleet kirkkaim-
mat mahdolliset. Eräänä 

vuonna ManMankin pääsi 
laajentamaan katsojakuntaansa esiin-
tymällä ICPS-yleisölle.

Konferenssiin kuuluu lisäksi kak-
siosainen excursio. Yleensä ex-

cupäivänä ensin hoidellaan virallinen 
osuus vierailemalla jossakin 
paikallisessa yliopistossa 
tai instituutissa, ja myö-
hemmin illalla tutustutaan 
paikalliseen erikoisuuteen. 
Esimerkiksi menneinä 
vuosina on retkeilty kallio-
luolissa ja vuorenhuipuilla, 
laskettu jokea kanooteilla, 
vierailtu paikallisessa lin-
nassa tai opittu teekkareille 
tärkeää oluen panemisen 
jaloa taitoa.

ICPS-konkareiden mu-
kaan parasta konferens-

sissa onkin juuri se, että 
kaikille on jotain. Voi valita 
mieleisensä sekoituksen 
luentoja, juhlimista, kau-
punkiin tutustumista ja ih-
misiä. Hinta-laatusuhdetta 
kehutaan myös loistavaksi, 
sillä noin kahdensadan eu-
ron osallistumismaksuun 
kuuluu kolme ruokaa päi-
vässä, majoitus sekä ohjel-
ma. Ainoastaan lennot jää-
vät paketin ulkopuolelle.

Konferensseihin osal-
listuu yllättävän mo-

nipuolinen kirjo ihmisiä, 
vaikka oletusarvoisesti mu-
kaan lähteekin fyysikoiden 
spektrin sosiaalisemman 
pään yksilöitä.  Fyysikkous 
on ilmeisesti siitä huoli-
matta maailmanlaajuista, 
sillä yhteisen sävelen löytä-
misessä ei ole ollut hankaluuksia. Ikä-
jakauma on yllättävän tasainen, ja kon-
ferenssi kerää fyysikoiden lisäksi myös 

enemmän muihin sukulaistieteisiin 
kallellaan olevia ihmisiä, kuten meidän 
systeemianalyysin opiskelijoitamme.

Jännittävää on huomata, 
että fyysikko- ja mate-

maatikkohuumori on suh-
teellisen samanlaista ympä-
ri maailmaa: myös muualla 
veistellään loputtomasti hu-
via nabloista ja järjestetään 
päättömiä rastikiertelyitä. 
Kovin kuvaava esimerk-
ki fyysikoille tyypillisestä 
huumorin ja matematiikan 
yhdistämisestä on taannoi-
sen ICPS:n slogan "Don't 
drink and derive". Teemaan 
liittyi leikkimielinen rasti-
kiertely, jossa rakennuksen 
joka kerroksissa piti nauttia 
mallastuotteita ja suorittaa 
derivointitehtävä.

Universaalia on myös 
viha-rakkaus-suhde 

kemisteihin. Erään reissun 
aloitusluennolla puhuja oli 
siteerannut kuuluisaa sak-
salaista fyysikkoa Robert 
Bunsenia: "A chemist who 
is not a physicist is nothing 
at all."

Fyysikot vaikuttaisivat 
siis jakavan samat in-

tohimot ympäri maailmaa; 
raakojen tieteellisten fak-
tojen lisäksi fyysikkohuu-
mori, kemisteille kuittailu, 
hinaaminen sekä juomape-
lit saavat fyysikon sydämen 
lämpenemään. ICPS-mat-

kalle lähteminen on yksi mainio tapa 
on ottaa tästä itse empiirisesti selvää.

{iaps}
IAPS eli Inter-

n a t i o n a l 
Association of Physics 
Students on maailman-
laajuinen fyysikoiden ja 
eri maiden fyysikkojär-
jestöjen kattojärjestö. 
Vuodesta 1987 toiminut 
yhdistys on täysin opis-
kelijoiden pyörittämä, 
ja sen päämääränä on 
muun muassa synnyttää 
laajaa rauhanomaista 
yhteistyötä eri kulttuu-
reista tulevien fyysikoi-
den välille. IAPS on ehkä 
parhaiten tunnettu vuo-
sittain järjestämästään 
ICPS-konferenssista (In-
ternational Conference of 
Physics Students). Sen li-
säksi järjestöllä on vuosit-
tain myös muita tapahtu-
mia, kuten IAPS to CERN 
-matka, sekä kerran vuo-
dessa ilmestyvä julkaisu 
jIAPS (journal for the In-
ternational Association of 
Physics Students).

ICPS on IAPS:n 
vuosittai-

nen vaihtuvassa maassa 
järjestettävä kokoontu-
minen. Noin 300-400 
henkilön tapahtuma on 
maailman suurin opis-
kelijoiden järjestämä 
konferenssi, joka kerää 
eniten osallistujia yleen-
sä Suomesta, Kroatiasta, 
Briteistä, Saksasta, Un-
karista sekä Itävallasta. 
Paikallisen fyysikkoaine-
järjestön järjestämässä 
viikon konferenssissa 
valitaan muun muassa 
IAPS:n hallitus tulevalle 
vuodelle. Osa matkalla 
järjestettävien luentojen 
puhujista on erittäin ni-
mekkäitä, jopa nobelis-
teja, mutta myös opiske-
lijoilla on mahdollisuus 
pitää posterisessioita tai 
luentoja.

Konferenssiin täytyy ha-
kea, ja osallistujat vali-
taan maakohtaisten kiin-
tiöiden mukaan. Mitään 
suurempia ponnisteluita 
ei kuitenkaan tarvita, sil-
lä hakemus on tyyppiä 
"nimi ja sähköpostiosoi-
te". Lähes kaikki haluk-
kaat pääsevät mukaan, 
vaikka myöhemmin il-
moittautuneet saattavat-
kin saada tiedon hyväk-
symisestä vasta myöhään 
kesällä. Varjo-osallistu-
minen ilman varsinais-
ta ilmoittautumista on 
myös yleistä.



Tulokset 1
Kiehauttaminen haihdutti kannellisesta kattilasta 16 grammaa vettä, kannettomasta kattilasta 
haihtui 49 grammaa vettä. Yksi piste kannen käyttämiselle. (Kuva 1)

Kaikille meille, tai no ainakin minulle, 
on opetettu, että vettä kiehauttaessa 

kattilan kanssa tulee aina käyttää kantta. Kotitalo-
usopetuksessa kannen käyttöä perustellaan joskus 

ympäristönäkökulmasta; kannen alla vesi kie-
huu nopeammin ja energiaa säästyy. 
Toisinaan perusteluna on ajan sääs-
täminen: ”Kiehauttamisessa neste 
kuumennetaan nopeasti kiehumis-
pisteeseen (100 °C). Neste kuumuu 
nopeamapaa, kun kattilassa käyte-
tään kantta. Veden voi kiehauttaa 
myös vedenkeittimellä. Nesteen 
kiehuessa sen pinta poreilee.” (eKo-
titalous 7: Nauti arjesta, 2 painos). 
Kotitalousopetusmateriaalissa 
myös usein mainitaan hyvän kat-
tilan ominaisuudeksi, että sillä on 
olemassa tiivis kansi, tosin joissain 
tapauksissa tämä ohje saa seurak-
seen ristiriitaisia lisämääreitä ku-
ten, että kannen on hyvä olla tiivis, 
mutta varustettu höyryaukoilla.

Tämänkaltainen opetus on mää-
ritelmän mukaan indoktrinaa-
tiota. Kotitalousopetuksessa ei 
koskaan kyseenalaistettu oppimateriaalissa 
mainittuja ohjeita tai osoitettu niiden 
paikkansapitävyyttä esimerkiksi 
demonstraatioiden avulla. Sen 
sijaan oppimateriaalia pidettiin 
täydellisen erehtymättömänä 
oikean tiedon lähteenä. Oi-
kein käytettynä indoktrinaa-
tio on erittäin tehokas väline 
saamaan ihmiset uskomaan 
opetuksen sisältö sitä kyseen-
alaistamatta, kuten histo-
riasta olemme voineet oppia. 
Aihetodisteiden perusteella 
allekirjoittanut uskoo valta-
osan ihmisistä uskovan kan-
nen käyttämisen olevan hyö-
dyksi – koska heille on näin 
opetettu. Ja, miksipä he eivät 
uskoisi? Niin minäkin tein.

K
va

nt
ti 

t

estaa

Ve
de

n 
ke

itt
äm

in
en

 ilman kantta

Kuva 1: veden määrä ajan funktiona ilman kantta ja kannen kanssa. Kuvaajien aika-akseli 
on valittu siten, että molemmissa kokeissa vesi kiehui kohdassa kiehuu.

Koeasetelma 1
Koeasetelma 1 suunniteltiin alunperin mittaamaan kiehautetun veden jäähtymis- ja haihtu-
misnopeutta. Tarkoituksena ei ollut mitata veden keittoaikaa, koska tämän uskottiin olevan sel-
västi pidempi kannettomalle kattilalle.

Olkoot yksi 2,4 litran kattila (massa 500 g), sen lasikansi (massa 403 g), ja yksi vedenkestävä me-
tallikuorinen lämpöanturi (massa 10 g). Kiinnitetään lämpöanturi kattilan sisäpuolelle siten että 
se ei kosketa kattilan pohjaa, lisätään kattilaan yksi kilogramma kylmää vettä (noin 10 °C), ja 
kokeesta riippuen laitetaan kansi tiiviisti kattilan päälle. Punnitaan yhdistelmä. Laitetaan katti-
la sopivan kokoiselle levylle, asetetaan tämä maksimiteholle ja mitataan veden lämpötilaa ajan 
funktiona. Kun vesi kiehuu, nostetaan kattila liedeltä takaisin punnitukseen (sammutetaan 
levy). Mitataan veden lämpötilaa ja yhdistelmän massaa ajan funktiona.



Pohdinta
Molemmissa koeasetelmissa saatiin oleellisesti sama tulos: vesi kiehuu hitaammin kannen 
kanssa kuin ilman. Kotitaloudessa opetettu ajan ja energian säästö ei siis pidä paikkaansa. 
Miksi näin tapahtui? Koeasetelman yksi lämpötilakäytös ja koeasetelman kaksi kiehumisäänen 
alkamisen ajankohta saattavat olla avain selittämään tämä omituinen ilmiö. Kannettomassa 
kattilassa on voimakas virtaus, joka pitää huolen tasaisesta lämpötilajakaumasta. Kannellisessa 
kattilassa näin ei ole, vaan kattilan pohjalla oleva vesi lämpenee voimakkaammin (kiehumi-
sääni alkaa kun pohjaa vasten oleva vesi saavuttaa kiehumispisteen). Tämä johtaa joko kor-
keampaan hävikkiin levystä muihin lieden osiin tai pieneen tehon alentumiseen levyssä, mikä 
puolestaan pidentää* kiehautusaikaa. Ilmiö on mahdollisesti sukua ”Mpemba-ilmiölle”, eli sille 
että joissain oloissa lämmin vesi jäätyy nopeammin kuin kylmä.

* Folioidun kattilan tapaus on monimutkaisempi. Kiehumisääni alkaa aikaisemmin kuin 
lasikannen kanssa, mutta kiehuminen on nopeampaa kuin kummassakaan muussa tapauk-
sessa. Todennäköisesti folio toimii lämpöeristeenä vähentäen lämpöhukkaa kattilan kyljistä ja 
yläpuolelta huoneilmaan.

Tulokset 2
Kannen kanssa kiehumisen ääni alkoi 165 sekunnin kohdalla. Haluttu yhtenäinen kiehumis-
kuplavirtaus saavutettiin 225 sekunnin kohdalla. Vettä haihtui 3 g.

Ilman kantta kiehumisen ääni alkoi 169 sekunnin kohdalla, ja haluttu yhtenäinen kuplavirtaus 
saavutettiin 216 sekunnissa. Vettä haihtui 8 g.

Folioidussa kattilassa kiehumisen ääni alkoi 161 sekunnin kohdalla, haluttu kiehumisen taso 
saavutettiin 213 sekunnissa. Vettä haihtui 3 g.

Toisin kuin koeasetelmassa yksi, nyt kannen lämmittämiseen menevä työ voisi selittää koko 
eron (kannen lämpötilaa on erittäin vaikea mitata tarkasti). Todennäköisesti näin ei kuiten-
kaan ole, koska kansi lämpenee vain vähän kiehauttamisen aikana.

Poislukien kannettoman kattilan ensimmäiset kolmekymmentä sekuntia, jäähtymään nos-
tettujen kattiloiden lämpötilan käytös muistutti likimain eksponentiaalista vaimenemista 
kohti huoneen lämpötilaa (19,5 °C). Tämä viittaisi siihen että valtaosa jäähtymisestä tapahtuu 
konvektion avulla. Kannellisen kattilan jäähtymisen aikavakioksi saatiin noin 5900 sekuntia ja 
kannettoman noin 1700 sekuntia. Kansi siis saa lämpötilan pysymään vedessä noin 2,5 kertaa 
pidempään. Toinen piste kannelle. (Kuva 2)

Yllätyksenä: veden keittoajaksi saatiin kannellisella kattilalla tasan kymmenen minuuttia, 
ilman kantta vastaava kiehumistaso saavutettiin yhdeksässä ja puolessa minuutissa. Tekninen 
tyrmäys kannelle. Mitä ihmettä oikein tapahtui? Ensimmäinen ajatus on, että osa lämmitys-
työstä menee kannen lämmittämiseen. Tämä ei kuitenkaan riitä selittämään koko eroa koska 
kannen lämpötila ei nouse polttavan kuumaksi ja kannen lämpökapasiteetti on vain noin 4,2% 
koko systeemin lämpökapasiteetista (kannen lämmittämiseen menevä työ selittää enintään 
puolet tästä erosta, luultavasti huomattavasti vähemmän). Lämpötila-aineiston perusteella 
kannettoman kattilan lämpötila nousi huomattavasti nopeammin kiehauttamisen alussa (huo-
juen hieman edestakaisin, mikä viittaisi voimakkaaseen sekoittumiseen kattilassa – kannen 
kanssa nousu oli huomattavasti tasaisempaa, mikä viittaisi lämpötilan johtumiseen vedessä 
sekoittumisen sijaan). Kannettomassa kattilassa veden lämpötila saavutti huomattavasti no-
peammin noin 60 °C.

Koeasetelmaa yksi (tai käytettyä lämpöanturia) ei ollut suunniteltu mittaamaan lämmittämi-
sen nopeasti muuttuvaa lämpötilaa. Tästä syystä muodostettiin uusi koeasetelma kaksi, jossa 
pyrittiin minimoimaan veden kiehautusaikaa.

Kuva 2: veden lämpötila ajan funktiona ilman kantta ja kannen kanssa. Kuvaajien ai-
ka-akseli on valittu siten, että molemmissa kokeissa vesi kiehui kohdassa kiehuu.

Koeasetelma 2
Otetaan yksi litran kasari (massa 314 g) ja sen lasikansi (massa 275 g), lisätään kasariin 250 g 
10 °C vettä, punnitaan yhdistelmä ja asetetaan kasari (kylmällä vedellä jäähdytetylle) pienel-
le korkean tehon keittolevylle. Mitataan keittoaika (koska lämpöanturi ei vieläkään sovellu 
nopeaan muutokseen, jätetään se suosiolla pois ja keskitytään maksimoimaan kiehautus-
ajan mittaamisen tarkkuus). Lasikannen lisäksi kokeiltiin käyttää kaksinkertaista alumiini-
foliopinnoitusta kattilan ympärillä ja päällä (massa 7 g).



Kiltahuoneella on jo pitkään pelattu erinäisiä pelejä, 
joihin liittyy ruokaa ja juotavaa. Nyt kuitenkaan ei ole 
kysymyksessä kaikkien tuntema PIPpeli tai Otaniemi-
peli, vaan Spurgux ja NetHack. Itse enemmänkin Ro-
guen kaltaisia pelanneena haluan tuoda hieman vaih-
telua killan hieman suppeaan kuolemisvalikoimaan.
 
Olin positiivisesti yllättynyt, kun kiltikselle ilmestyi uusi 
tietokone, jossa oli Windows ja Steam. Tätä yllätystä jat-
koi vielä sinne ilmestynyt FTL, joka on moderneista Ro-
guen kaltaisista onnistuneimpia. Kuitenkin yksi alkuai-
kojen peli on jäänyt pahasti killassa jalkoihin, erityisesti 
kun se on saanut Indiegogo:n kautta 90 000$ ulkoasun-
sa päivittämiseen. Kyseessä on siis Ancient Domains of 
Mystery eli tuttavallisemmin ADOM. Siinä missä Net-
Hackissä on noin sata luolaston tasoa, on ADOM:ssa liki 
kaksi sataa tasoa, joita yhdistää Ancardian alue, jossa 
kaikki tapahtuu. Tämän lisäksi on Ancardiassa vielä 
ääretön jokaisen tason satunnaisesti luova luolasto.
 
Fyysikot tuntien näiden pelien suurin ilo tulee uu-
den oppimisesta ja mahdottoman oppimismuu-
rin voittamisesta. Tämä tulee myös ADOM:ssa 
esille, sillä hahmon luonnin jälkeen on pelaami-
nen ilman hyviä arvauksia tai manuaalin/wikin 
lukemista vähintäänkin haastavaa. Uusimmassa 
versiossa, prerelease 23, tulee mukana vinkkisys-
teemi ja tutoriaali, mutta kuka nyt tällaisia käyttää.
 
Kuten tyypillisissä Roguen kaltaisissa myös ADOM 
on armottoman reilu pelaajaa kohtaan – sankareita 
nousee ainoastaan kovassa paineessa ja monen seik-
kailijan ruumiin alta. Toisaalta syntynyttä sankaria ei 
saa hengiltä ellei hän päätä tehdä jotain uhkarohkeaa 
kuten kävellä kaoottiselle alttarille, lähteä uimaan tai 
kantaa mukanaan omaa taloaan ja rusentua sen alle. 
ADOM:n maailman selvittäminen on ollut allekirjoit-
taneelle pitkä ja mielenkiintoinen matka. Tämä matka 
alkoi vuonna 2001 versiosta 1.0.0. Nyt 14 vuotta myö-
hemmin ADOM porskuttaa vahvana versiolla 1.2.0 pre-
release x, jossa x on ilmaisversiossa 23 ja testaajilla 54. 
Nyt uusimpiin versioihin on tulossa vielä lisää tutkit-
tavaa, kun pelin ylläpitäjä Thomas Biskup lisää peliin 
kolme uutta tehtävä polkua ja uusia alueita. Samalla 
maailmaan lisätään uusia rotuja (nyt 12) ja hahmoluok-
kia (nyt 22), joilla kaikilla on omanlainen pelityylinsä.

Suosittelen kaikkia Spurgux:n ja NetHack:n ystä-
viä kokeilemaan ADOM:a, sillä uskon tämän maail-
man ja pelityypin sopivan teille. Lisäksi niille, jotka 
eivät Roguen kaltaisia aikaisemmin kokeilleet ja pi-
tävät pään seinään hakkaamisesta sekä peliohjai-
mien seinään heittämisestä, tämä peli sopii teille.
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PlayBoy on Kvantin uusi 
pelijournalistinen jatko-
sarja, joka toivottavasti 
ilmestyy vastakin.

Miksi urheilua ylipäätään kutsutaan 
urheiluksi?
Urheilu-sanan sijaan käytettiin pitkään kil-
pailua, sillä liikuntaa harrastettiin yleensä 
muiden ihmisten kanssa kilpailuhenkisesti. 
Urheilu-sanan käyttö yleistyi vasta 1950-lu-
vun lopulla Urho Kaleva Kekkosen vaiku-
tuksesta. Urho oli sen verran kova jätkä, että 
hän voitti ylivoimaisesti kaikki kilpailut joi-
hin osallistui. Kilpailu-sanan käyttö ei ollut 
enää mielekästä, sillä mittelön lopputulos 
tiedettiin jo etukäteen. Sen sijaan alettiin 
käyttämään Urho-nimestä johdettua verbiä 
urheilu. Kekkosen motivaatio osallistua kil-
pailuihin alkoi kuitenkin pian laskea, kun 
muista ei ollut hänelle vastusta. Jännityksen 
palauttamiseksi Urho yritti antaa muille ta-
soitusta vaikeuttamalla omaa suoritustaan 
mm. vanhenemalla ja juomalla viinaa. Kun 
Urhon voittoputki vain jatkui hänen täytyi 
ottaa kovemmat metodit käyttöön. Esimer-
kiksi hiihtokilpailuissa Urho hiihti ladun 
vieressä omalla kaistallaan, johon oli kasattu 
havuja hidastamaan hänen matkantekoaan. 
Eräässä kilpailussa havuja ei ollut hänen 
mielestään tarpeeksi. Näin syntyi legendaa-
rinen lausahdus :”Havuja perkele!”

Sodexon menu keskiviikkona 4.2.2015: 
“Tonkatsu-Japanilainen porsaanleike”. Suo-
meksi teekkarinleike maustetulla ketsupilla. 
#kämää -Kulinaristinisti

Mihin ryhmään kannattaisi fuksina hakea 
lafkalle töihin, jotta pääsisi varmasti? Vas-
tatkaa pian.

Amfi-vessassa kahdestaan jonkun rando-
min kanssa. On niin hiljaista, etten uskalla 
paskoa vapautuneesti. -Fuksi

Testaan Kvantin tekstaripalvelua. YK?

Töistä pääsee jo valosalla kotiin, kevät tulee 
jee! Ainiin, ja ne #vitun #hanhet. Paskaa.

MIKSI fyssanlafkan kesätyöhakulomake ei 
enää ole vihreä! Ei kukaan noin epäinnosta-
vaan paikkaan hae.

Hunaka! hUmala”

Kuka jätti kertomatta helmikuulle, että sen 
pitäisi olla talven kylmin kuukausi? Räntää 
ja paskaa maat täynnä, koita tässä nyt sitten 
kävellä lafkalle.

Miksi mä en osaa kännissä käyttää 
mun puhelinta.
Vastaus tähän kysymykseen on yksinkertai-
nen. Kognitiiviset ja motoriset taidot heik-
kenevät humalatilan voimistuessa. Tällöin 
yksityinen viesti saattaa vahingossa mennä 
julkiseen jakoon tai vaikka saisitkin kirjoi-
tettua viestin oikeaan osoitteeseen, ei sen 
sisältö välttämättä miellytä enää aamulla 
(iltapäivällä). Onneksi morkkista aiheuttavat 
virheet on vältettävissä vähentämättä nau-
tintoaineiden kulutusta. Oman puhelimen 
käyttäminen sisältää riskinsä, jotka voi vält-
tää käyttämällä kaverin puhelinta. Tällöin 
oman puhelimen käytön virheet laskevat 
illan ajaksi takuuvarmasti nollaan. Nyt voit 
kirjoitella estottomasti peukalot sauhuten, 
eikä sinun tarvitse murehtia tulevaa puhe-
linlaskua. Parasta tässä on kuitenkin se, että 
kämmit joita teet kaverin sosiaalisessa medi-
assa aiheuttavat sinun kannaltasi kärsimyk-
sen sijaan hupia.

Please take your trashes to the waste con-
tainer instead of the floor of the recycling 
point!

YK … Vastaako siellä kukaan?

Yhdestä nimmarista on palkankorotus kiin-
ni, voihan helvetti mikä #lafka!

Luotettavasta lähteestä kuultu juttu: Länsi-
metro Otaniemessä onkin vain Tuula Teerin 
tuleva hautamonumentti. Aseman nk. si-
säänkäynnin ylle aluksi rakennettu pyrami-
di todistaa tämän. Todellisuudessa ihmisten 
vihaama Otaniemenkoukkaus jää metrolta 
toteuttamatta, joten Keilaniemen länsipuo-
lelta Itäiseen Satamakaupunkiin pääseekin 
jopa minuutin nopeammin! -Foliohattu

Herra luutnantti!

Hei sinä ihana matemaatikko, karvaiset 
jalkasi hurmasivat minut Kiltiksellä, ja 
haluaisin kovasti tavata ne uudestaan. Laita 
tekstari minulle numeroon 0449340611, jotta 
voisimme kohdata taas palavasti! t. (Toistai-
seksi) salainen ihailija.
Fuksit meluaa siten ettei tuu Kvantin toi-
mittamisesta mitään. Perkele.

Lukioilta tektiviesti
palsta

kysymys
palsta

vastaus&



Eniten a-vastauksia:
Sinä voisit olla enemmänkin 
raskaana. Älä tuhlaa penno-
siasi Clearbluen viikkonäytöllä 
varustettuun raskaustestiin, 
sillä tuskin tärppää. Kannattaa 
ennemmin ostaa ovulaatio-
testi ja tutkia, irtoaako sinulta 
lainkaan munaa.

Eniten b-vastauksia:
Jatka tilanteesi tarkkailua, sillä 
oireidesi perusteella raskauden 
mahdollisuutta ei voi koko-
naan sulkea pois.

Eniten c-vastauksia:
Paras mennä hankkimaan 
keissi- tarkoitan lastenkärryt 
saman tein.

Oletko uupunut?

a) Heräsin itse asiassa klo 5.55 ja kävin aamulenkillä ja 
joogassa ennen tätä sillistä. Eikä väsytä!
b) Lörs lärä vujut ja silleen ei joo väsytä yhtään. Skumppaa!
c) Mie oon pikkasen poikki ja mä tulin tänne bailaa.

Onko vatsasi turvonnut?
a) Ei, strategiset mittani eivät ole muuttuneet tragedisem-
miksi.
b) Ehkä vähän, mutta tumma vaatetukseni hoikentaa.
c) Frakkiliivini ei enää ulotu kiinni asti.

a) En! Pikemminkin hyvinvoinnista!
b) Lainaas sitä muovipussia.
c) En enää, kaikki tuli jo ulos.

Onko ruokahalusi kasvanut?

a) Ei! Voisin työntää nakit silmiini välttyäkseni ruoan 
näkemiseltäkin.
b) Ei ehkä kasvanut, mutta olen alkanut himoita nakkeja 
hillon kera
c) Kyllä, söin juuri emakollisen pekonia.

a) Ei, eritemääräni on stabiili.
b) En pidä kirjaa asiasta.
c) Eilisten diurieettitalkoiden jälkeen kyllä.

Aristavatko nännisi?

a) Minulla ei ole nännejä.
b) Aristavat, mikäli niihin applikoi voimakasta puristuso-
tetta tahi eilen saamani ansiomerkin.
c) Nännini ovat punaiset ja pinkeät ja tuottavat maitoa 
kuin Valion meijeri.

a) Minulla ei edelleenkään ole nännejä.
b) Ei, mutta kaulaan kyllä.
c) Nänninystyräni räjähtivät eläinpukuni läpi juuri äsken!

Esiintyykö sinulla kiinnittymisvaiheen vuotoa? 

a) Kiinnittymiseen vaadittava telakka puuttuu minulta.
b) Mun nenä vuotaa.
c) Haluaisin vuotaa, jotta saisin eilen illalla minuun kiinnit-
tyneen henkilön irrotettua itsestäni.

Oletko tehnyt raskaustestin?

a) Tykkään enemmän Turingin testistä.
b) Kävin eilen vaa’alla.
c) Virtsasin sähköaitaan, lasketaanko se?

Kärsitkö pahoinvoinnista?

Onko nännipihoihisi ilmestynyt tummia alueita tai nystyröitä?

Onko virtsaamistarpeesi lisääntynyt?

RAS 
KAU 
STE
STI

Kvantin suuri sillisaarteenetsintä on täällä taas! 
Kokoa siis mieleisesi aarteenetsintäjoukkue, 
kierrä rasteja JMT 3:n sisällä ja lähiympäristös-
sä, ratkaise vihjeet ja löydä aarre! Joukkueiden 
kokoa ei ole rajoitettu, mutta mitä enemmän 
joukkueessa on jäseniä, sitä enemmän aarteella 
on jakajia…

Rastiradalta löydät kahdenlaisia vihjeitä: rasti-
vihjeet johtavat seuraavalle rastille ja aarrevih-
jeet auttavat selvittämään itse aarteen sijainnin. 
Kaikki rastit löytyvät oheisen kartan rajoittamal-
ta alueelta. Mukaan seikkailuun tarvitset viiltä-
vän älysi ja hyvän seuran lisäksi tämän lehden 
sekä kynän.

Ensimmäinen rastivihje: “Ensimmäinen rasti 
löytyy viiden tien risteyksestä.”

SILLI
SAART 
EENET 
SINTÄ
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 Inversio-ongelmat, nuo matematiikoiden märät päiväunet ovat 
löytäneet vihdoinkin tiensä Kvanttiin. Tämä pulma on paras-
ta tehdä kaverin kanssa kahdessa vaiheessa. Vaihe 1: Ratkaise 
forward-ongelma eli keksi sanoille vihjeet ja täytä ne lopuksi oikean 
puoleiseen tyhjään ristikkoon. Vaihe 2: Anna inversio-ongelmasi 
kaverillesi ratkaistavaksi.  

Mikäli tämä ristikko on vielä ilman vihjeitä, katso ohjeet edellisel-
tä sivulta. Jos taas vihjeet ovat paikallaan, kaverisi on ratkaissut 
forward-ongelman ja tehtävänäsi on ratkaista käänteinen ongel-
ma. Ps. Ratkaisu ei ole yksikäsitteinen (välttämättä kumpaankaan 
suuntaan).



Killan virallinen historia yltää vain vuoteen 1947 saakka, mutta tässä suhteessa todellisuuden 
aika-avaruuden nelivektori on lumo-kvarkkiakin ihmeellisempi. Todellisuudessa killan perusta-
minen on tapahtunut jo antiikin aikoihin, jolloin muinaiset foinikialaiset mallinsivat virtausdyna-
miikan ongelmia savireikäkorteilla koodaten [1].. [1] Tämäkin oli vain alkusysäys kreikkalaiseen 
loistoon ja hellenismiin. Sittemmin killasta on eronnut erinäisiä kiltoja ja organisaatioita, kuten 
temppeliritarit, väitetysti 100-vuotias Koneinsinöörikilta, Illuminatin teknokratiajaosto, Kemisti-
kilta sekä vapaamuurarit [2].. [2] Nämä kuitenkin pian turmeltuivat palvelemaan omia epäpyhiä 
tarkoitusperiään, ja niiden tärkein tehtävä eli tieteistä puhtaimman, fysiikan, harjoittaminen jäi 
auttamattomasti maailmanvallan tavoittelun, titraamisen ja muttereiden rasvaamisen varjoon. 

Suomeen fysiikka päätyi Hansaliiton aikana n.ca. 1750, mutta lopulta sammui Ruotsin ja Venäjän 
välisen sodan jälkeen vuonna 1809 Venäjän tsaarin Aleksanteri I:n, tunnetun sähköteekkarin ja 
keemikoiden sympatiseeraajan, asettamien hinauksen kieltävien lakien takia [3].. [3] Fyysikko-
killan uusi nousu alkoi vuonna 1918, jolloin kuuluisa vapaamuurari-insinööri sekä fyysikko J.E. 
Tuokkola alkoi levittää fysiikan ilosanomaa. Hänen sikareita rakastavat läheiset toverinsa Jean 
Sibelius ja C.G. Mannerheim olivat mukana perustamassa ensimmäistä loosia eli eriötä Suomeen 
[4].. [4]

On myös spekuloitu fysiikan rantautuneen ensimmäistä kertaa Suomeen noin vuonna 1150 ensim-
mäisen ristiretken tosiasiallisena tarkoituksena. Tämä väite on tosin leimattu paikkaansapitämät-
tömäksi legendaksi, sillä aikakauden ainoassa suomalaisessa laskaridokumentissa esiintyneessä 
kiihtyvyysanturia kuvaavassa differentiaaliyhtälössä on ylimääräinen miinusmerkki. Lisäksi teh-
tävän aihetta on pidetty liian soveltavana, yhtälön ratkaisemisessa käytetään epäuskottavaa meto-
dia eli separointia, ja koordinaatistokin on valittu vasemmankätiseksi [5].. [5]

Helsingin Teknillisen Reaalikoulun Fyysikkokillan nimellä toimi opetushenkilöstön kahvi- ja 
salaompeluseura, joka herätti pahennusta, ihailua sekä neutraalia suhtautumista alkustadilaisissa 
Hietaniemen torin laidalla noin vuosina 1849–-1872 [6].. [6] Opiston nimi muutettiin Suomen 
Teknilliseksi Korkeakouluksi Fyysikkokillan aloitteesta, ja tällöin heräsi ajatus myös pseudotoi-
mintaa harjoittavien pseudoainejärjestöjen pseudoperustamisesta. Tavoitteena oli peittää Fyy-
sikkokillan kansainvälisesti merkittäväksi muuttunut poliittinen toiminta kaupungilla remuavien 
keemikoiden ja maanmittareiden äänekkään (> 96 dB(A)) ilonpidon alle [7].. [7] Merkittävimpiä 
Fyysikkokillan yhteistyöjärjestöjä olivat tähän aikaan Kuubalainen kansanpuolue, Viiksien ystä-
vät ja Berliinin sosiaalidemokraattien kantaaottamaton siipi. Yhteistyö oli, kuten kuvitella saattaa, 
hedelmälihaista [8].. [8]

Fyysikkokillan ensimäinen 
raati vuonna 1947

puheenjohtaja 
Osmo Rajanen

sihteeri 
Osmo Ranta

rahastonhoitaja 
Eero Vesa

varapuheenjohtaja 
Pentti Tamminen

fuksivastaava 
Martti Reinilä

urheilu 
Jarkko Marttinen

Fyysikkokilta
kaikkien kiltojen emo?”!

Fyysikkokilta täyttää pian 70 vuotta, ja killan kunniakas historia 
on määrä tiivistää huikeaan historiateokseen. Kvantti on saanut 
käsiinsä Fyysikkokillan historiatoimikunnan salaiseksi merkittyä 
raakamateriaalia, joka kertoo Fyysikkokillan unohdetusta 
suuruudesta.

Jos sinulla on oikeaa historiaa 
kerrottavana, Fyysikkokillan 
historiatoimikunta ottaa vastaan 
kaikkea killan historiaan liitty-
vää materiaalia, kuten valoku-
via ja tarinoita, osoitteessa his-
toria@fyysikkokilta.fi. Killan 
puheenjohtaja ottaa vastaavasti 
fanipostia vastaan osoitteessa 
puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi.

1880-luvulla Fyysikkokillan laajennettua toimintansa koskettamaan Otaniemen saunatilakartellia 
olivat pseudokillat, kuten Koneinsinöörikilta, Maanmittarikilta sekä Kemistikilta saavuttaneet 
merkittävän osan saunojen hallinnassa. Tätä tilannetta korjaamaan kutsuttiin merkittävä panomi-
es, oluttehtailija Paul Sinebrychoff nuorempi [9],, [9] joka kirkasti Fyysikkokillan jalon aatteen 
tuoden mukanaan heleästi pirskahtelevan taikajuoman, oluen, Otaniemeen yhdessä Alexander le 
Coqin, Saku Tuopinrinteen, Tuomas Karhun ja Lappi ”“Kulta” Kullervon kanssa. 

Vuonna 1945 fyysikot alkoivat kertoa toiminnastaan julkisesti, kun yleisen riemun ja nelipäi-
väisten karnevaalien saattelemana perustettiin Teknilliseen korkeakouluun Tteknillisen fysiikan 
laitos. Pian tämän jälkeen perustettiin myös itse Fyysikkokilta vuonna 1947 kulissiksi varsinai-
selle fysiikoiden toiminnalle. [10] Tästä johtuen nimekkäimmät fyysikot eivät lähteneet perus-
tamaan kiltaa vaan tämän tekivät sijaiskärsijöinä toimineet syntipukit. Myöhempinä hetkinä 
Fyysikkokillan aloitteesta on perustettu mm. Tietokilta sekä Sähköinsinöörikilta saunaillassa 
esitystä haasteesta tai mahdollisesti hyvänä jäynänä [11].. [11]
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Maailmassa on paljon pahuutta. Kristinusko selit-
tää pahuutta perisynnillä, Pohjois-Korea Yhdysvalloilla 
ja vanuatulaiset kookosjumalan epäsuosiolla. On kuiten-
kin yksi sateenvarjo, joka kokoaa alleen kaiken maailman 
pahuuden linnakkeeseen, jota voi syyttää kaikesta mah-
dollisesta kärsimyksestä ja vääryydestä, jota maa pääl-
lään kantaa. Tämä pahuuden pesä on fasismi, joka 
varsinkin venäläisessä ulkopolitiikassa rinnastetaan sään-
nöllisin väliajoin länsimaiden, kuten Suomen, ylimmäk-
si doktriiniksi. Muista länsimaista en mene vannomaan, 
mutta Suomen kohdalla Venäjä ei voisi olla enempää oi-
keassa. Suomen koululaitos on valtava fasistinen mylly, 
jonka läpi jokainen suomalainen piltti rusennetaan vain 
tasaiseksi fasistiseksi massaksi. Näin ainakin kävi minulle.
 
 Aloitetaan alusta. Nuorena ja reippaa-
na eskarilaisena olin vannoutunut humanisti, 
joka uskoi ihmisarvoon ja itsensä kehittämi-
seen. Harrastin Erasmus Rotterdamilaisen 
kirjallisuutta, modernia taidetta ja viikonlop-
puisin tein vapaaehtoistyötä kehitysvammais-
ten lasten parissa. Kaikki kuitenkin muuttui, 
kun menin peruskoulun ensimmäiselle luokalle. 
Ensimmäinen kontaktini systeemin fasismin kanssa 
oli koulun harjoittama vapaudenriisto. Ylempi auktoriteetti 
vaati ehdotonta kuuliaisuutta, piti olla siellä missä käsket-
tiin ja syödä sai vain, kun se oli yhteisön toiminnan kannalta 
sopivinta. Totesin jo silloin mielessäni, että opettajamme oli 
aikamoinen natsi, enkä olisi voinut olla enempää oikeassa. 
Tätä menoa jatkui koko syksyn ja lumen leijuessa marras-
kuussa maahan aivopesu nostettiin uudelle tasolle. Joulu-
kuun kuudennen lähestyessä aloimme tapailemaan Siniris-
tilippumme säkeitä, ja meitä kehotettiin pohtimaan, miksi 
vahva ja itsenäinen Suomi on hyvä asia. Kun itsenäisyyspäi-
vä sitten koitti, meidän puhtaat ja viattomat äänemme lau-
loivat lipputangon alla ilmoille: ’’[...] sinun puolestas elää ja 
kuolla / on halumme korkehin’’ vapautemme symbolin nous-
tessa hulmuten muistuttamaan kansaa merkkipäivästä. 
 

 Tätä jatkui vuosi toisensa perään ja pikku-
hiljaa päähämme tungettiin enemmän ja enemmän 
fasismin sanomaa. Kirkossa käytiin säännöllisesti 
koulun toimesta, ja vielä useammin seurakunnasta 
tuli kirkon edustaja kertomaan Jumalan sanaa ja lau-
lattamaan virsiä aamunavauksen muodossa. Välillä 
kotitehtävänä oli haastatella isovanhempia ja kysellä 
heidän lapsuudestaan ja elämästään. Arvatenkin li-
säpisteitä sai, jos kertoi, kuinka ukki oli ollut muka-
na, kun pieni Suomi oli vuosien 1939 ja 1940 välisenä 
talvena urhokkaasti puolustautunut ylivoimaista 
hyökkääjää vastaan ja saavuttanut talvisodan hengen 
ja suomalaisen sisun avulla torjuntavoiton katalista 
kommunistislaaveista. Laulurepertuaariimme karttui 
luonnollisesti Maamme-laululla ja Finlandialla, eikä 
tästä maasta taida löytyä ketään, joka ei koulussa oli-
si tavannut tarinoita jaloista suomalaisista esikuvista, 
kuten Sven Dufvasta ja Saarijärven Paavosta. Pikku-
hiljaa vapaa-aikanikin alkoi pyöriä fasismin ympärillä. 
Liityin partioon ja käytin viikonloput harjoitellen sis-
sisodan alkeita ja lähitaistelua leirien ja leikkimielisen 
painimisen muodossa. Iltaisin hyräilin Ateenalaisten 
laulua samalla, kun haaveilin syntyneeni 70 vuotta ai-
kaisemmin, jotta olisin voinut olla mukana, kun Suo-
mi  vuodesta 1941 alkaen otti marsalkka Mannerheimin 
johdolla takaisin sen, joka on Suomelle aina kuulunut.

 Kun ilmestyin koulutustuutin toisesta päästä 
ylioppilaslakilla varustettuna ei minulla ollut luonnol-
lisesti muuta vaihtoehtoa kuin suorittaa asepalvelus, 
koska se on vähintä mitä saatoin tehdä niiden jalojen 
sielujen, jotka antoivat henkensä varjellessaan hei-
momme ikiaikaista kotimaata, puolesta. Marssin siis 
’’koti, uskonto ja isänmaa” -mantraa hokien armei-
jaan, ja vihdoin kaikki ne Sillanpään marssilaulun, 
Jääkärimarssin, Porilaisten marssin ja lukuisten mui-
den Suomea ja itsensä uhraamista isänmaan puolesta 
ylistävien laulujen parissa vietetyt tunnit maksoivat 
itsensä takaisin. Nuoren minäni kirkas sopraano oli 
tietenkin vaihtunut alempaan äänialaan, mutta nyt 
sanojen takana oli sitäkin hurjempi isänmaallinen 
hurmos, jonka koululaitos oli minuuteeni etsannut.

 Luonnollisesti suoritin vuoden palvelukse-
ni kunnialla käyden reserviupseerikurssin taatakse-
ni itselleni mahdollisimman hyvät edellytykset riis-
tää henki maatamme uhkaavalta hyökkääjältä jopa 
30 käsiparin voimin. Nykyään palvelen isänmaata 
opiskelemalla koulussa, jonka tarkoitus on kouluttaa 
diplomi-insinöörejä palvelemaan isänmaata ja ihmis-
kuntaa ja odotan innolla, milloin Putin suo minulle 
mahdollisuuden antaa kalleimman uhrini maam-
me puolesta. Ateenalaisten laulun sanat ’’Kaunis on 
kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut, / taistellen 
puolesta maas puolesta heimosikin’’ kuvaavat hyvin 
sitä, minkälaisen ajatusmaailman maailmalla ylis-
tetty suomalainen koululaitos on päähäni upottanut.                    
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Selittäviä tekijöitä liikenneturmien takana

Talvisin luemme päivittäin onnettomuuksista ja kola-
reista. Missä on syy toistuviin tapaturmiin? Kvantin 
tie- ja aluevesitoimituksen suorittamat onnettomuus-
tutkimukset ovat onnistuneesti tunnistaneet lukuisten 
liikenneonnettomuuksien selittävät tekijät.

10.12. Rauma Mies ohitti suojatien eteen py-
sähtyneen ajoneuvon pysähtymättä. Tämän 
jälkeen hän törmäsi suojatietä ylittäneeseen 
12-vuotiaaseen pyöräilijätyttöön. 30-vuotias, 
hieman ylipainoinen mieshenkilö röhisee: 
”Emmää jaksan mihinkkä suajatiä ette py-
sähtty, vaikkui siins se toine autov venail hil-
jaltte. Sais nua mukulak katto mihi ne oikke 
kohla niitte föörpollareittenk kans. Ei sitä siint 
tiirannu hyvälläkkää ko se ol se toine auto sii-
he ettehe pakannu. Ei pitäs sil taval jäär sei-
soskelema keskel tiät.”

16.12. Riihimäki Lapsi koulun kohdalla suo-
jatiellä, kun hän jäi henkilöauton alle. 60-vuo-
tias yliajanut naishenkilö puhuu hieman na-
saalisella äänellä: ”Joo en minä oiken nähnyt 
sitä lasta siinä suojatiellä. Oli kaamalan kehno 
sää, oisitte ite olleet paikalla. Kyllä semmo-
sella säällä itse kukin nyt yhtä lasta töytäisee. 
Enkä minä oiken kehdannut hidastella siinä 
koulun kohdalla, piti päästä töihin pelaamaan 
pasianssia. Jäi eilen peli jännään paikkaan! 
Suotta se lapsi itki, kyllä minä muistan kun 
minua kuusikesäisenä töytäisi hevonen, enkä 
minä siinä poraamaan alkanut, hiihdin vain 
kouluun yhdellä suksella. Sinä talvena hiih-
dettiin kouluun juhannukseen asti, eikä hel-
mikuun jälkeen ollut lunta, että rankkaa oli!”

27.12. Pöytyä Myöhään perjantai-illalla auto 
törmäsi jalankulkijaan kohtalokkain seurauk-
sin. Jalankulkija menehtyi törmäyksessä. Kus-
ki selvittää tapahtunutta: ”Siinä oli kattokaas 
tilanne päällä, oli nopeutta aika lailla niin ei 
siinä vaan ehtinyt jarruttaa. Ei tosin sillä että 
oisin koittanut, talvisin on kova työ jo tuossa 
tiellä pysymisessä, ei siinä parane penkereitä 
koko ajan silmäillä jonkin hullun jalankulkijan 
varalta. Mikä siinä on niin vaikeata käsittää 
että kaksi tonnia metallia ei pysähdy tuosta 
vaan. Ei nimittäin kannata ryntäillä sillä tavoin 
tielle.” Perheenisä rapsuttaa persettään kuin 
ilmoittaakseen puheenvuoronsa päättyneen.

4.1. Vuosaari, Helsinki Henkilöautoa kuljet-
tanut mies ajoi ostosreissulla olleen naisen 
yli. Mies kertoo: ”Juu en mä oiken nähnyt sitä 
naista ajoissa. Sen ois pitänyt näkyä aiemmin. 
Koitin väistää, mutta ei siinä oiken ollut enää 
mitään tehtävissä. Kun se kerran oli siinä suo-
jatien keskellä niin mihinkäs siinä olisi väistä-
nytkään.”

9.1. Kallio, Helsinki Taksi ajoi koululaisen 
päälle, kuljetti hänet kotiin ja poistui paikalta 
jättämättä yhteystietojaan Tavallinen taksi-
kuski perustelee päätöstään: ”Oisin kyllä ollut 
todella tonttu jos olisi sitä paapomaan jäänyt. 
Olisi voinut mennä kortti, katsokaas, kui mä 
oisin sit tehny duunii? Sitä paitsi oma vikahan 
se on jos loikkaa siihen suojatielle, ei tommo-
sia voi arvata.”



Juho
Ai jos minut lasketaan? Heikki.
sinisenväristä
fyssan lafka (labra-assarointi)
Humala
Jossain sairaassa paikassa
Iisalmen aluesairaala
On. Kaikki Arnen lanseeraamat, esim. 
Ilmari eating in places
lörs on burga
Krapula
Banachin avaruus

Kiskiskis
Kalevi
Punainen
Viimeisin oli Lärä ja sitä ennen Lörs
Oleminen
Epäoleminen
Saunassa
Taksissa
En voi hyvin
Jaa? Joo. Jee!
Sellainen pluslasku. Vai mikä se nyt on.

Miika
Pätevä
sininen
Lumenkolaaja
nukkuminen
nukahtaminen
Kotihoidossa
Jyväskylässä
http://imgur.com/gallery/ChzUb
Kuumaa kamaa
Hamiltonin operaattori, antaa 
kunnon energiaruiskeen heti aamusta

Minea
Melissa
Vihervalkoista
Fregatti Oy (kyllä, purjelaivat <3)
Fyysikkous <3
Born In The U.S.A! -> Made In U.S.A!
Niin siis oikeasti: Carle Foundation Hospital
, Urbana-Champaign, Illinois, USA
Scout.Me:In:istä löytyy parhaat!  
Laajemmin tunnetuista meemeistä ”On does 
not simply...”yleensä takaa naurut.
Sisis hoitaa!
Biolaisuus
Laplace

Hannu Pantsar
Antero
suon (swamp)
Helsingin vankila
avara
vähätilainen
no en mie tiiä
Lapin keskussairaalassa
Ei, mutta Susikoira Roi-vitsit on hyviä
Oletko koskaan miettinyt miltä tuntuis olla
 silloin, kun ei ole kännissä, krapulassa tai
 kipeänä ja on hyvin nukkunut?
Sauvamagneetti

Viktor Honkanen. Sanokaa vaan Viki.
Salama
Käytän niin harvoin, etten muista väriä.
Suomen puolustus(?)voimat, lol.
Villi alkuihminen
Sivistynyt juntti
Onneksi en tiedä.
Kauan sitten, kaukaisessa Itä-Suomessa,
Joensuun keskussairaalassa.
”Taas mennään saatana”
”Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä vai 
lähetänkö kuvani seuraavassa viikkomailissa?”
Bosen-Einstein kondensaatti on paras ja 
KVANTTImekaniikka.

Irc -nick koshilla on Dimi, 
mitä muita nimiä tarvitsee?
Irc -nick lytalla on Dim7
Ei preferenssiä
Fysiikan assari
Valokuvaaja.
Opintovastaava.
Liian kauan sitten, ei voi muistaa.
Vaasan keskussairaalassa.
Selvästi lähin sukulaissieluni eli trollface.
Jaoksemme on olemassa juuri sinua varten!
Relativistinen tarkastelu, eikun ai niin, piti 
olla jotain noloa. Ehkäpä fyysikkojen suuri 
erimielisyys kvanttimekaniikan luonteesta.

Mikä sinun nimesi muuten on?!
Mikä on toinen nimesi?
Minkäväristä tiskirättiä käytät?
Viimeisin työpaikkasi?
Mikä on toinen luontosi?
Entä ensimmäinen?
Missä sairaalassa sinut on pantu aluilleen?
Entä synnytetty?
Onko sinulla lempimeemiä? Jos on niin mikä?
Jaoksesi iskulause tälle vuodelle?
Mikä on lempparifyysikkoasiasi?

Minea
Melissa
Vihervalkoista
Fregatti Oy (kyllä, purjelaivat <3)
Fyysikkous <3
Biolaisuus
Born In The U.S.A! -> Made In U.S.A!
Niin siis oikeasti: Carle Foundation Hospital, 
Urbana-Champaign, Illinois, USA
Scout.Me:In:istä löytyy parhaat!L aajemmin 
tunnetuista meemeistä ”On does not simply...” 
yleensä takaa naurut.
Sisis hoitaa!
Laplace

Juho
Ai jos minut lasketaan? Heikki.
sinisenväristä
fyssan lafka (labra-assarointi)
Humala
Krapula
Jossain sairaassa paikassa
Iisalmen aluesairaala
On. Kaikki Arnen lanseeraamat, esim. Ilmari 
eating in places
lörs on burga
Banachin avaruus

nimim. savom miäs 93
3.14?
Tuu kattoo ;)
kauhia tyä_maa
hei alkaa jo ujostuttaa
oon vähä herkkis
tätä keskustelua perheessäni ei koskaan käyty
hyvässä
oispa kaljaa
moi, fuksit!
no jos joku mut kahlitsisi Markov-ketjuihin...

Olli
Olavi
TEKin vihreä on tällä hetkellä
Koodaan
Muumi talviunilla
Muumi
Raision sairaalan takapihalla
TYKS
www.lookatmyhorsemyhorseisamazing.com/
”How <em>you</em> doin’”
Lol, joku fyysikkojuttu. Sanotaan vaikka
ristitulo :)

Tän saatte itse päättää :)
Samuli
Näitä keltaisia, nää on hyviä
Assari hommia, assarihommia
Onko niitä kaksi?
Jallu
Jorvaksen Shellillä
Mikä se nyt on missä kaikki täältäpäin olevat 
on? Niin siinä.
Ei oo ;;;((( Keksikää pls joku kiva. Eikun onhan 
mulla sittenkin! Hähää!
Saanks paistaa mun nakin sun uunissa?
Avoimet joukot ofc



TOIMARIVAIHTO

Lintutornilla saatiin jokaisen 
toimarin sacred treasure eli 
toimarivoimapyykkipoika!

Rastikiertelyyn kuului oman 
räyhälipun valmistus. Tässä 
tiimimme eli Monetaarisesti 

viriilien tyylinäyte! 
Mottomme on (tietenkin): 

RA-HA LIIKKEELLE!!

Sitsien aluksi alkoholittomia 
pyydettiin kääntämään lasit 

nurinpäin. Päätoimittaja tekee 
työtä käskettyä.

Maukas sitsiruoka 
maittoi myös 

Aava-opossumille, 
sitsien söpöimmälle 

osaanottajalle!

Sitsipöydän päästä oli hyvät 
näkymät.

Antti U.n rikkomien tuolien pino. 
AYY:n tilasivari kiittää!

Vanha PT ilahdutti 
meitä läsnäolollaan ja 

söi jälkiruokamme

Aapo ja eksistentiaalinen ahdistus.

Speksin 
pulkassa

Speksi on tulossa ja kovaa! 

Tällä hetkellä ollaan kuvainnollisesti mäen 
juurella. Käsikirjoitus on pitkällä, produktiossa 
paljon hyviä tekijöitä ja esityskalenteri selvillä, mutta 
itse speksi on vielä tekemättä.

Vaikka useimmat osa-aluevastaavat ovat jo kasassa, speksi 
kaipaa yhä tekijöitä! Käsipareja ei ole koskaan liikaa, jokaiselle 
halukkaalle löydetään kyllä tekemistä. Fyysikkospeksi tunnetaan 
avoimesta suhtautumisestaan innokkaisiin vapaaehtoisiin.

Tuottajana tavoitteeni on varmistaa että speksin tekeminen on hauskaa. Haluan 
että speksi on ihmisille tapa kokea onnistumisen elämyksiä ja päästä osaksi jotain 
uskomattoman suurta. 

Speksi astuu tänä vuonna suurille areenoille: esitykset pidetään Tapiolan 
Louhisalissa ja Helsingin keskustassa Gloriassa. Tavoitteena on myös liki tuplata 
katsojamäärät. Toivon että killasta löytyy tarpeeksi kunnianhimoisia avuksi tähän!




