Kvantti 2/02
Sisällys:
Pääkirjoitus
Uudet Windows-versiot
Fyysikkoustesti
Saaga jättien mittelöstä
Tasomaa
Kertauslesken herkkuspagetti
Ananas i sin Juice
Pariutumisen sietämätön vaikeus
Ruokalista, Fuusio 2003
Gravitaatio ja kansainvälinen opiskelu
Haku BESTin kesäkursseille
Suuri karkkiviinatesti
Muistoja suljetusta laitoksesta
45 valovuotta Pohjantähdestä oikealle
Viimeinen päivä
Valmistuneet & tapahtumat
Erikoiset tapaukset: eri puolilla lehteä

Julkaisija
Fyysikkokilta
Otakaari 3, 02150 Espoo
09-463993
fk@otax.hut.fi
Yhteystiedot
kvantti@otax.hut.fi
www.tky.hut.fi/~kvantti
Päätoimittaja
Valtteri Ervasti
Kiitokset seuraaville henkilöille/
tahoille:
Eeva-Riitta Havukainen
Jussi Pakkanen
Mikko Kuitunen
Juhani Simola
Kaisa Kautto
Pekka Pursula
Tapio Salomaa
Mikko Viinikainen
Visa Korkiakoski
Karkkiviinatestiryhmä
TEK
McKinsey & Company
Julkku
nimettömät kirjoittajat

2

Pääkirjoitus
Panokset kovenevat

tamaan osan lämpösäteilystä takaisin avaruuteen siihen asti, kunnes kasvihuonepäästöjä
on saatu leikattua tarpeeksi.

Lämpimän talven jälkeen on koittanut lämmin
kevät. Tammikuu oli normaalia lämpimämpi
jo viidennentoista (15.) kerran peräkkäin,
ja maaliskuun lopun lämpötilat kohosivat
ennätyskorkealle, yli 15 asteen. Lisää
samanlaista on luvassa. 80 vuotta sitten
ilmakehässä oli hiilidioksidia 280 ppm. Tänä
päivänä tuo lukema on 370 ppm ja pitoisuus
kasvaa n. 1.5 ppm joka vuosi. On mahdollista, että maapallosta ei tule lopullisesti
elinkelvotonta vielä meidän elinaikanamme,
ei ehkä vielä pitkään aikaan, mutta ainakin
kaikki se, mitä itse olen koskaan Suomen
ilmastossa arvostanut, on jo nyt peruuttamattomasti tuhottu. Mitään talvea ei enää ole,
ja kuuma vuodenaika pitenee kirjaimellisesti
vuosi vuodelta.

Ympäristöystävällisyys on ydinvoimaa puolustavan liturgian keskeisimpiä teemoja. Ne harvat
henkilöt, jotka maailmassa käyttävät valtaa, ovat
kuitenkin täysin haluttomia mihinkään muihin
kuin kosmeettisiin toimenpiteisiin. Heidän
arvomaailmastaan on ympäristöystävällisyys
kaukana: he eivät halua toteuttaa Kioton
sopimustakaan, jolla ei edes saataisi kuriin
pitoisuuksien kasvua, ainoastaan niiden kasvun
kasvu.
Viimeiset
kymmenen
vuotta
päästörajoituksista on vain puhuttu, ja tilanne
on koko ajan pahentunut.
Millä sitten olisi todellista vaikutusta? Tässä
vaiheessa ei enää millään. Tarvittavat uhraukset ovat aivan liian radikaaleja toteutettaviksi.
Ainoa jäljellejäävä lähestymistapa on se, jota
jo nyt toteutamme: annetaan maapallon pudota
kohti silppuria, teeskennellään ettei tässä nyt
mitään hätää ole, ja toivotaan että itse kukin
pääsisimme pois alta ennen kuin alkaa tosissaan rysähdellä. Eihän täällä kenenkään tarvitse
olla muutamaa vuosikymmentä pidempään.

Onneksi
suomalainen
teollisuusjohto,
työnantajajärjestöt ja suurin osa poliitikoista
ovat huomanneet lähestyvän uhkan. He aikovatkin nyt korjata tilanteen rakentamalla
maahamme uuden ydinreaktorin, jolloin
hiilidioksidipäästöt vähenevät ja maailma
pelastuu. On hienoa, että vaikutusvaltaiset
henkilöt ovat viimeinkin kääntyneet ympäristön
ystäviksi. Ehkä jo piankin samat tahot esittävät
myös muita, paljon merkittävämpiä parannuksia, kuten polttomoottorikäyttöisten autojen
pikaista korvaamista modernimmalla teknologialla. Ehkä tuota pikaa suurimmat yritykset lahjoittavat merkittävän osan voitoistaan
kasvihuoneilmiön hillitsemiseksi tehtävään
työhön. Ehkä jo
tällä vuosikymmenellä
lähetetään Maan kiertoradalle peilejä heijas-

Yksi ihminen ei voi saada aikaan mitään oleellista hyvää, mutta ei onneksi myöskään mitään
oleellista vahinkoa. Me olemme mitättömiä
niin hyvässä kuin pahassakin. Siksi elämästä
nauttiminen ja mielihyvän tunteminen on tässä
kurjassa, loppuaan lähestyvässä maailmassa
edelleen mahdollista. Muullahan ei ole väliä.
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Uudet Windows-versiot suunnitteilla
Microsoftin edustajat ovat jo pitkään ihmetelleet syytöksiä Windowsin
ja siinä käytettävien ohjelmien epäinhimillisyydestä. Mistäpä muusta
koneen oikkuilut voisivat johtua kuin inhimillisistä erehdyksistä?
Lopulta yhtiössä on tultu siihen tulokseen, että vika on kylmän
asiallisissa virheilmoituksissa, ja näitä ollaankin nyt muokkaamassa
asiakaslähtöisemmiksi. Seuraavassa muutamia esimerkkejä tekeillä olevista versioista.
Teen Age Windows
Tämä versio on suunniteltu yläasteille sekä perheille, joissa on teiniikäisiä lapsia. Esimerkiksi tuttu ilmoitus “ohjelma on suorittanut
laittoman toiminnon ja se lopetetaan” korvataan inhimillisemmällä
“vittu etkö sä vitun lehmä tajunnu vielä tätä tallettaa, mulle vittu riitti
nyt”.
Fanatic Windows
Käyttäjä voi itse määritellä koneen käsityksen hyvästä (esim. USA,
sharia tai Jokerit) ja pahasta (esim. kyttääjämummot, homokaasu tai
Tappara). Virheilmoitukset ovat sen mukaisia (esim. punainen kortti
ja WTC). Lisäominaisuutena käyttäjä voi laittaa koneen tuottamaan
henkeä nostattavia huudahduksia (esim. WTC) tasaisin väliajoin.
Jealous Girlfriend Windows
Kohderyhmää on hieman vaikea määritellä, mutta koska jotkut
miehet tuntuvat pitävän vapaaehtoisesti sairaaloisen mustasukkaista
tyttöystävää, uskotaan tällekin versiolle löytyvän kysyntää. Uutena
ominaisuutena perinteiseen Windowsiin verrattuna on se, että
käyttöjärjestelmä muuttuu sitä epävakaammaksi, mitä vähemmän
konetta käyttää. Konetta ei välttämättä saa enää edes käynnistettyä
yli kahden viikon tauon jälkeen. Lisäksi sopimattomien ohjelmien
käyttäminen ja joidenkin tiedostojen avaaminen on täysin mahdotonta.
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Suunnitteilla oli myös naisille suunnattu Jealous Boyfriend Windows,
mutta yhtiö ei ole vielä keksinyt, miten kone voisi iskeä käyttäjältään
silmän mustaksi, hakata tämän päätä seinään tai kuristaa.
Vicious Bitch Windows
Suunniteltu ihmisille, jotka viihtyvät muita nöyryyttävien paskiaisten
seurassa. Todennäköisempänä asiakkaana pidetään kuitenkin nörttiä,
joka asentaa käyttöjärjestelmän pilan päiten tuttavansa koneeseen.
Siinä pyörivistä tekstinkäsittelyohjelmista ei ole mahdollista poistaa
oikolukua eikä automaattista sanojen kirjoitusasun korjausta. Jokaisesta
käyttäjän virheestä - oli kyseessä sitten moka miinaharavalla pelattaessa
tai väärin kirjoitettu sana - kone avaa ruudulle valtavan lällättely-ikkunan ja soittaa sarjan epämiellyttäviä ääniä. Lisäksi se perustaa asennuksen yhteydessä oman www-sivun, jonne päivittyy viikottain uusia
perusteluja sille, miksi käyttäjä on täysi ääliö.

Mutta miten voitaisiin inhimillistää
vanha tuttu “Blue Screen of Death”?
Servant Windows
Tämä versio on suunnattu erityisesti Aasian markkinoille, mutta sen
uskotaan kiinnostavan myös länsimaisia yritysjohtajia. Ajatuksena on,
ettei käyttäjää tarvitse turhaan kiusata jatkuvilla virheilmoituksilla.
Esimerkiksi ohjelman kaatuessa käyttöjärjestelmä pyrkii harhauttamaan
ehdottamalla esimerkiksi kahvitaukoa, jonka aikana se tuhoaa koneen
muistista kaiken mitä ei osaa käsitellä ja toimii sen jälkeen niin kuin
mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Sedge ’s’ Flux -malli
Tämä käyttöjärjestelmä korostaa positiivisia elämyksiä. Kone ilmoittaa
kovaan ääneen satunnaisin väliajoin siitä onnesta ja ihanuudesta, että
kone ei ole kaatunut niin-ja-niin moneen minuuttiin. Näin elämän
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pienistä iloista nauttiminen ei pääse unohtumaan. Jos kone joskus
kuitenkin kaatuu, kehoittaa yhä yltiöpositiivinen (ja kuuluva) ääni
käyttämään uudelleenkäynnistyksen kuluvan ajan työporukan tms.
ryhmähengen parantamiseen laskemalla yhdessä lautalla Pohjois-Norjan
koskia. Käyttäjän palattua matkalta häntä odottaa suunnattoman suuri
konsultointilasku.
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Miten voisi minusta olla iloa isänmaalle,
minusta joka en ole koskaan
puunannut panssarivaunua,
käynnistellyt rasvamopoa?
Mitäpä minä voisin tietää elämästä,
enhän ole koskaan löytänyt itseäni
näkkileipien jälkeen
nokkimisjärjestyksessä!
Ehkä minäkin löytäisin sisimmästäni
talvisodan hengen,
jos vain saisin teltassa
katsoa telkkaa ja mussuttaa pizzaa.
Voisin sitten minäkin kertoa tarinaa
jäätyneistä juomapulloista,
paleltuneista nenistä,
luottovangeista.
Mutta minulle ei ole kukaan kertonut,
miten sivistynyt ihminen tappaa toisen ihmisen.
Korkeaa tekniikkaa,
vai viidakkoveitsiä.
En osaa tappaa,
en tuhota.
Vain luoda.
Mikä hukkaan mennyt elämä.
Oh, Lord, I want to be in that number
when the SA Ints go marching in.
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Fyysikkoustesti
Oletko tosifyysikko vai vaan kevyt hangaround? Nyt voit testata
fyysikkoutesi tason helposti. Lue vain alla olevat väitteet ja päätä,
oletko niiden kanssa samaa vai eri mieltä. Aina kun olet samaa mieltä
saat yhden pisteen. Lopuksi katsot saamaasi pistemäärää vastaavan
alueen tulostaulukosta.
Väitteet:
Mummosi hautajaisissa katseesi vaeltaa kirkossa ja alat tarkastella
syvällisesti kirkon PA-laitteiston sijoittelua.
Palautat astioita opiskelijaravintolassa. Tämän jälkeen ajat miettiä,
miten olisit voinut laittaa astiat telineeseen vähemmillä liikkeillä.
Luet lehteä, jossa on kuvasarja alusvaatteisillaan olevasta vastakkaisen
sukupuolen edustajasta. Huomiosi kiinnittyy heti taustalla näkyviin
tietokoneisiin, oppikirjoihin, teknisiin vimpaimiin tai vastaaviin.
Kun luet tekstiä, jota ei ole tuotettu LaTeXilla, oletat automaattisesti
kirjoittajan olevan vähä-älyinen. Erityisesti silloin, kun on käytetty Wordiä.
Oikoluet känninyyssipostauksesi.
Mitä pölhömmän idean saat bileillan aikana, sitä varmemmin toteutat
sen selvittyäsi, mikäli se jäi illalla tekemättä.
Katsoessasi Titanicia, olet surullinen koska niin hieno rakennelma kuin
Titanic piti mennä rikkomaan. (vastaava ilmiö kelpaa myös WTC:n tornien
romahdukseen)
Tanssiessasi vuosijuhlissa poloneesia, alat laskea missä kohtaa riviä
pitää seistä, jotta pääsisi reunapaikalle.
Rokkikonserteissa sinua harmittaa, kun korvatulpat muuttavat korvan
taajuusvastetta.
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Pisteet:
> 6 Et edes laskenut pisteitäsi, koska tiesit automaattisesti
kuuluvasi tähän ryhmään.
>3, <= 6 Saatat olla turvassa ja kykenevä normaaliin elämään.
<= 3 Sait oikeasti yli 6 pistettä, mutta luit tämän kuitenkin
naureskellaksesi muiden arvosteluille.
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Saaga jättien mittelöstä
Monia muinaisia saagoja on Islannista kirjoitettu, mutta tämä on niistä muinaisin.
On mahtavia saagoja jättiläisistä ja miekan taitajista, mutta tämä on niistä mahtavin.
Monesti on karua saagojen saarta ylistetty, sen rosoista luontoa palvottu ja kirottu,
mutta tämä saaga kertoo totuuden. Tämä kertoo totuuden siitä, miksi Islannissa on
tulivuoria ja kuiluja, jäätiköitä ja jyrkänteitä, kraattereita ja geysirejä. Tässä kerron
totuuden siitäkin, miksei Islannissa elä jättiläisiä niin kuin ammoin.
Tuo maa oli muinoin maa, missä aurinko paistoi ja ruoho oli vihreää, ja kaikki metsän
eläimet olivat iloisia, ja näin oli hyvä.
Lehmiä ja lampaita vaelteli niityillä, ja nekin olivat iloisia, ja näin oli hyvä.
Muinoin eli siellä kaksi jättiläistä, ja he söivät niityillä vaeltelevia lehmiä ja lampaita, ja
olivat iloisia, ja näin oli hyvä.
Yksi heistä oli Fjædar nimeltään, toista Fjöduriksi kutsuttiin. Ja niin oli Fjædarilla
tapana istua laella vuoren, joka Fjædarsfjalliksi oli muinoin nimetty, istua sillä kuin
ihminen päällä männynkannon, ja sieltä aina aamuin lausua: “Ho!” Ja niin oli Fjödurilla
tapana istua päällä oman vuorensa, jota nimellä Fjödursfjall kutsuttiin, ja sieltä aina
aikaan auringonlaskun kajauttaa vastaukseksi veljelleen Fjædarille: “Ho-ho!” Velipoikia
olivat he, veljekset kuin ilvekset. Ja he söivät lehmiä ja lampaita.
Fjördurin poikia olivat he,
Fjædar ja Fjödur, poikia
Fjördurin ja pojanpoikia
Fjálmarin,
jota
Fjálmar
Hurjaksi
kutsuttiin;
maineikkaasta
Fjýmrin
jättiläisheimosta olivat he
siinneet, Jötunheimarin jäisiltä
tasangoilta muinoin uineet
halki hyisen meren, uineet
yhdeksän vuotta ja viimein
saapuneet maahan, missä
aurinko paistoi ja ruoho oli
vihreää. Ja niityillä söivät he
lehmiä ja lampaita.
Näin kului pitkään, yhdeksän kertaa yhdeksän vuotta, ja ajoittain veljekset hieman
nahistelivat, kun alkoivat kyllästyä toistensa seuraan, vihreään ruohoon ja
auringonpaisteeseen. Ja yhä istui Fjædar laella Fjædarsfjallin, ja sieltä auringon
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noustessa kajautti, “Ho!” mutta yhä kyllästyneemmin, niin että kajaus toteamukseksi
kävi, toteamus muminaksi. Ja yhä istui samoin Fjödur laella Fjödursfjallin, jolta illoin
lausui, “Ho-ho!” mutta yhä vaimeammin. Ja silti oli ruoho vihreää, ja yhä aurinko
paistoi.
Tapahtui sinä kohtalokkaana päivänä, jolloin tuo rauhaisa yhteiselo ikuisesti rikkoutui,
että Fjædar vaelsi tuon maan viheriäillä niityillä. Ja kun hän astui maahan oikealla
jalallaan, maa vapisi. Ja kun hän puolta minuuttia myöhemmin astui vasemmalla
jalallaan, maa vapisi. Näin hän eteensä asteli, kunnes huomasi niityllä pullean lehmän,
ja hänen vatsaansa kurni jättiläismäinen nälkä.
Ikävä kyllä kävi Fjödur samaan aikaan niityn toista laitaa, ja siten oli jättien kohtalo
sinetöity. Niin talsi Fjödur, että kun hän astui maahan vasemmalla jalallaan, maa vapisi.
Ja kun hän puolta minuuttia myöhemmin astui oikealla jalallaan, maa vapisi. Niin
hän eteensä käveleskeli, kunnes hänen katseensa osui niityllä märehtivään lehmään,
pulleaan lehmään, tuohon samaiseen pulleaan lehmään, johon myös Fjædar oli iskenyt
silmänsä, ja niin Fjödurin mahtavaa vatsaa koetteli jätin kova nälkä.
Nyt katsahtivat molemmat jätit lehmästä ylös toistensa ihmetyksestä suuriin silmiin.
Miten sattuivatkaan molemmat saman lehmän äärelle! Niin pälyilivät jätit kotvan
toisiaan vallan hiljentyneinä.

“Niin talsi Fjodur, että kun hän astui
maahan vasemmalla jalallaan, maa vapisi.”
Sanaakaan eivät he vaihtaneet keskenään, sillä elettyään kolme kertaa yhdeksän vuotta
tässä vehreässä maassa oli heidän keskustelunsa laimennut murahdusten tasolle, sillä
mitään uutta sanottavaa eivät he toisilleen keksineet. Kun oli kulunut kuusi kertaa
yhdeksän vuotta olivat murahduksetkin lakanneet, niin että viimeiset kolme kertaa
yhdeksän vuotta olivat jättiveljekset hiljaisina eläneet, lukuun ottamatta aamuruskon
aikaa laella Fjædarsfjallin ja illankoittoa laella Fjödursfjallin, jolloin jättien onnen
kajaukset kirmailivat halki ilman, vaimeina mutta sinnitellen.
Nyt käänsi Fjædar katseensa etäisiin puunlatvoihin ja hymähteli itsekseen. Samoin alkoi
Fjödur tutkailla sormenkynsiään ja vihellellä epävireisesti. Ajoittain kumpainenkin
mulkaisi lehmää, ja Fjædar pian jo alkoi kiristellä hampaitaan, Fjödur hieroa
kämmeniään. Niin murahtelivat molemmat jätit, ottaen yhden tai pari puolihuolimatonta
askelta lehmää kohti, ja kyräilivät toisiaan kulmiensa alta, huulet kiristyivät, sormenpäät
syyhysivät. Kaksi kertaa nielaisi Fjödur ja menetti hermonsa, syöksähti äkkiarvaamatta
pahaa-aavistamatonta lehmäparkaa kohti, ja minne hänen voimalliset askeleensa iskivät,
maa upposi kyynärän. Samassa rynnähti liikkeeseen Fjædar, ja minne hänen väkevät
askeleensa iskivät, maa säröili. Niin jyrähteli tuolloin niitty, ettei rauhassaan märehtivä
lehmä pysynyt tolpillaan vaan kellahti kyljelleen.
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Fjödur ennätti ensimmäisenä paikalle ja kahmaisi kouraansa peloissaan mylvivän
lehmäparan. Samassa Fjædar löi järeän nyrkkinsä veljensä leukaan niin, että Fjödur
lennähti ilmaan ja viiden minuutin kuluttua tömähti maahan kraatterin muodostaen. Nyt
oli Fjödur kovin vihastunut, ja läimäytti Fjædaria lehmällä poskeen. Tällöin äityi Fjædar
taas niin, että potkaisi Fjöduria sellaisella voimalla, että Fjödur uudelleen lennähti
ilmaan ja viiden minuutin kuluttua rojahti maahan toisen kraatterin muodostaen, mutta
yhä sinnikkäästi piti lehmästään kiinni ja murisi kraatteristaan Fjædarille ilkeyksiä.
Fjædar kostikin ovelalla kiertohyppypotkulla, niin että hänen yhdeksästä koivusta
veistämänsä tuohikenkä kärjellään lennätti pelosta kirkuvan lehmän Fjödurin kämmenistä
niin kauas yläilmoihin, ettei sitä sen koommin nähty, sillä Fjædar oli tähdännyt potkunsa
kohti Betelgeusea. Fjödur menetti vallan malttinsa, alkoi huutaa ja jylistä ja rähjätä
ja heitellä kivenmurikoita kaikkialle. Silloin kaikkosivat lähiniityiltä kaikki lehmät ja
lampaat pelon vallassa. Fjædar vastasi veljelleen ärjymällä kuin lakkaamaton ukkonen,
ja kaikki metsän eläimet, jotka ennen iloitsivat, samassa peittivät korvansa eivätkä enää
iloinneet.

“Jos oli joen uoman sammakoilla
perheriita, ratkomaan kutsuttiin Brite.”

Metsän eläinten säikähdys ja jättien ärhentely herätti levostaan lehdon keijukaisen
Briten, hyvän haltiattaren. Aikojen alusta oli Brite elellyt tässä metsässä, liihotellut
lintujen kanssa, kuiskutellut karhujen kanssa, supissut kaniinien seurassa, oikonut
kuusten oksia talven jäljiltä. Jos oli joen uoman sammakoilla perheriita, ratkomaan
kutsuttiin Brite. Jos oli mehiläisillä vaivalloiset työsuhdeneuvottelut, sovittelemaan
kutsuttiin Brite. Jos suri haapa, ettei saanut tarpeeksi aurinkoa suuren männyn
varjossa, puhutteli Brite lempeästi haapaa ja mäntyä niin, että ne taivuttivat oksansa
sellaiseen kompromissiin, että
sekä haavalle että männylle riitti
aurinkoa. Keiju Brite kierteli
metsäänsä lauleskellen, sillä hän
rakasti metsänsä jokaista pajua,
jokaista perhosta, jokaista etanaa
ja amebaa, ja kaikki rakastivat
Briteä. Kierrellessään heilautti
Brite taikasauvaansa niin, että
ilmaan
levisi
kultaista
taikatomua, joka kimalsi koko
metsän yllä, ja kun metsän
eläimet sitä hengittivät, tulivat ne
aina iloisiksi.
Brite oli surrut monien metsän eläinten vierellä, kun lehdon vanhin tammi oli
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aikanaan kuollut. Niin pitkään oli tuo tammi seisonut paikallaan kuin Brite muisti.
Verkkaisesti oli se elellyt, ja verkkaisesti lahoten teki se kuolemaa, niin että tammi
oli pitkään tämän maailman ja tuonpuoleisen välillä, niin että lahotessaan kykeni
kertomaan Britelle elämän ja kuoleman salaisuudet, kertoi maailman luomisesta
ja kertoi Ragnarökin tapahtumista. Briten kohtalonkin tammi kertoi, kuinka Brite
aikanaan kaatuisi tunkeilijan miekkaan omassa lehdossaan. Tämän kuultuaan oli Brite
kovin suruinen ja tammivanhuksen kuoltua kömpi tämän yhdeksänkymmentä vuotta
nuoremman pikkuveljen rungon onttoon koloon, ja rungon sisään vaipui horrokseen.
Mutta nyt hänet oli jättiveljesten mekastus rauhastaan herättänyt.
Fjördurin poikien metakka kantautui avomerelle asti, niin että myös ohitse purjehtiva
viikinkikapteeni Olaf Punaparta, Pohjanmeren berserkki, yllättyen käänsi laivansa ääntä
päin.
Tuo metakka kiiri etelään aina tulidemoni
Surtrin sijoille, kiiri pohjoiseen aina
Jötunheimarin jäisille maille. Ikipuu
Yggdrasilin yhdeksää juurta pauhu
vavisutti niin, että Nornat hetkeksi
lakkasivat kohtaloita kutomasta. Valhöllin
saliin jylinä kaikui niin, että itse Odinn
simatuoppinsa äärellä hätkähti.
Pian visersi varpunen Britelle koko
kuvauksen jättien kahinoinnista, ja herännyt keiju kiiti niitylle jättien ylle, keskeytti
kinan heilauttamalla taikasauvaansa ja lausui: “Jalot jätit, Fjördurin pojat, Fjálmar
Hurjan suvun vesat, kahden vuoren valtiaat, älkää nahistelko. Halajamanne lehmä,
niittyjemme komistus, Audhumlan suvun tytär, on poistunut keskuudestamme ja
rauhassaan liitää kohti kaukaista Betelgeusea. Älkää riidelkö, sillä riita on pahasta.
Tehkää sopu, sillä rauhassa on hyvä olla.”
Jätit pälyilivät varovaisesti toisiaan ja höllensivät sormiaan toistensa kaulojen ympäriltä.
Viimein Fjödur hymähti ja Fjædar murahti, ja kumpikin veti kätensä pois ja katsahti
välillä nolona, ujona keijua, metsän haltiatarta, jota jätit yli kaiken kunnioittivat.
“Kätelkää ja pyytäkää toisiltanne anteeksi”, muistutti Brite tomerasti, ja jätit niin tekivät,
vaikkakin anteeksipyynnöt jäivät vähä-äänisiksi murahduksiksi: “Anteex.” “Sori.”
Niin poistuivat jätit rauhaansa, ainakin toistaiseksi, kumpikin vuorellensa. Kulki Fjædar
laelle Fjædarsfjallin ja siellä murjotti, kulki Fjödur laelle Fjödursfjallin ja siellä kyhjötti.
Mutta mielensä salaisissa sopukoissa molemmat hautoivat pimeää kostoa.
Brite huokaisi syvään ja liihotteli kohti lehtoaan. Mutta horisontin takaa oli
silloin ilmestynyt viikinkilaiva, viidensadan norjalaissoturin pursi päällikkönään tuo
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edellämainittu Olaf Punaparta. Itse laivansa keulassa seisoi sotapäällikkö, toinen jalka
keulakuvan päällä, paksujen punaisten kulmiensa alta horisonttiin tiiraillen. Olafin
haukansilmät näkivät peninkulmaa kauemmas kuin muiden kuolevaisten, ja hän oli
nähnyt maan jo kauan ennen kuin mastosta tarkkaileva tähystäjä, ja havainnut jo maan
yllä tuulen selässä liitävän valopisteen, ja niin Olaf mahtavan partansa lomasta hymyili
häijyä hymyään.
Sillä hän oli Pohjolan kansojen mahtavin metsästäjä, eikä mikään eläin antanut hänelle
vastusta. Hän oli kaatanut metsien vahvimman hirven, ampunut jousellaan taivaan
nopeimman haukan ja surmannut yhdellä keihäällä merten suurimman valaan. Hyttinsä
seinät oli hän koristellut lukuisten petojen täytetyillä päillä, lattian nahoilla ja turkiksilla.
Hän ei metsästänyt syödäkseen tai hyötyäkseen vaan oli aito metsästäjä, hän metsästi
silkasta metsästyksen ilosta. Pohjolan jokaista eläinlajia oli hän onnistunut nappaamaan,
mutta ei vielä yhtäkään keijukaista, ja hän odotti ilolla tulevaa metsästyskoitostaan.

“Vaikkei Olaf mitään peljännyt, ei hän jättejä
tohtinut ärsyttää.”
Olaf ankkuroi laivansa lahden keskelle ja alkoi yksin soutaa rannalle, sillä hän oli ainoa
viikingeistä, joka oli maihin uskaltautunut. Miehistö näki mereltä saaren hurjat jätit
vuorillaan ja vapisi, mutta ei Olaf Punaparta. Hän ei peljännyt mitään, ei edes taivaan
tipahtamista niskaansa eikä kuolemaa. Hän oli soturina ylivertainen, järkäle mieheksi,
hän oli yksinään hyökännyt mittavia armeijakuntia vastaan ja voittanut. Hän astui
veneestään rannalle rautaisessa rintapanssarissaan, jousi selässään, oikeassa kädessä
rautamiekka ja vasemmassa rautainen kilpi.
Halki niittyjen matkasi Punaparta kohti metsää ja matkallaan nappasi ravinnokseen
lehmiä ja lampaita, jotka tämä mahtava soturi nielaisi kokonaisena, sitten sylki suustaan
luut ja suolenpätkät. Fjædarsfjallin ja Fjödursfjallin välin Olaf kulki nöyränä ja
varovaisena. Jätit istuivat liikkumatta kuin olisivat osa vuortansa, ja yhdeksänsadan
lampaan villasta kutomiensa pipojen alta heidän silmänsä seurasivat tulijaa kuin ihminen
seuraisi ohi tassuttelevaa muurahaista. Vaikkei Olaf mitään peljännyt, ei hän jättejä
tohtinut ärsyttää. Kukaan maailmassa ei näitä jättejä tohtinut ärsyttää, paitsi Fjædar
Fjöduria ja Fjödur Fjædaria. Eikä noista jäteistä saisi niin somaa metsästyspalkintoa
kuin keijukaisesta, jota voisi lintuhäkkiin teljettynä kuljetella maailman merillä, tuumi
Pohjanmeren berserkki ja harppoi määrätietoisesti metsää kohti.
Kun Punaparta viimein saapui metsän reunalle, odotti häntä metsän julmin susi. Sillä
linnut olivat lentäneet viikingin edellä ja visertäneet Britelle aseistautuneen tunkeilijan
tulosta, ja metsä oli valmistautunut. Susi kulmahampaidensa lomasta murisi kuoleman
murinaa ja sen keltaiset silmät kiilsivät kuoleman kiiltoa. Se ponkaisi kohti viikingin
kurkkua, mutta Olaf torjui hyökkäyksen kilvellään. Taistelu kesti pitkään, ja Punaparta
piti puoliaan suden voimaa ja nopeutta vastaan. Kului kolme päivää ja kolme yötä,
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ennen kuin hän sai miekkansa upotettua suden niskaan, mutta kynsillään ja hampaillaan
oli susi raadellut rautaisen kilven riekaleiksi.
Salomaiden siimekseen suuntasi Olaf, mutta seuraavana päivänä odotti häntä metsän
hurjin villisika. Torahampaat ojossa laukkasi karju soturia kohti, mutta viime tingassa
Olaf heittäytyi syrjään ja ampui nuolen. Paksuun turkkiin jämähtänyt nuoli selässään
hyökkäsi tappava sika uudelleen Pohjanmeren berserkin kimppuun, ja yhä uusia
nuolia ampui Olaf, kunnes karju viimein heikkeni. Kului kolme päivää ja kolme yötä
ennen kuin Olaf sai miekkansa upotettua sian niskaan, mutta kaikki nuolensa oli hän
ampunut.
Yhä syvemmälle puiden sekaan
suuntasi Olaf, mutta seuraavana
päivänä kohtasi hän Briten tammea
vartioivan harmaakarhun, metsän
vahvimman pedon. Karhu ei murissut
eikä ärissyt, oli haudanhiljaa, sillä
sen koko sanoi kaiken, niin että
vähäisempi mies olisi tuon ilmestyksen
edessä pötkinyt pakoon. Käpäläänsä
huitaisemalla kaatoi se Olafin maahan,
ja ennen kuin hän ehti miekkaansa
vetää, oli karhu ottanut hänestä tukevan
painiotteen. Kolme päivää ja kolme
yötä mittelivät voimiaan harmaakarhu
ja Punaparta, kunnes viimein viikinki naksautti otson selkärangan tuimassa
rutistuksessa.
Metsän sisimpään lehtoon saapui nyt Olaf ja karjui, karjui niin, että metsä kaikui.
Hän karjui haltiatarta näyttäytymään ja alkoi hakata miekallaan lehdon suurta onttoa
tammea, Briten asuintammea. Piilostaan Brite aisti tammen tuskan ja lensi lehtoon,
aneli viikinkiä lopettamaan tammen hakkaamisen. Samassa tammi ja lehdon kaikki puut
taivuttivat runkonsa ja ulottivat oksansa viikinkiä kohti, kietoivat oksansa Punaparran
ympärille, repivät ja kuristivat ja kiskoivat. Olaf hakkasi miekallaan kaiken, minkä
näki, ja ärjyvän berserkki-raivon vallassa viipaloi tammen ja silppusi muut puut ja koko
lehdon ja siinä sivussa Briten, niin ettei lopulta ollut muuta jäljellä kuin mekastava
viikinki sahanpurukasassa. Silloin hän katsahti kädessään lepäävän keijun elotonta
ruumista, joka ei ollut varpusta suurempi, ja hänet valtasi epämääräinen väsymyksen
tunne.
Berserkki-Olafin vatsaa kurni nälkä, mutta mistään ei hän löytänyt syötävää, sillä kaikki
metsän eläimet olivat hänen ympäriltään kaikonneet. Hän etsi polkua ulos metsästä,
mutta ei sitä löytänyt, sillä metsän puut olivat häntä vastaan. Ne siirsivät oksiaan ja
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muuttivat metsän varjoja niin, ettei Olaf erottanut suuntaa toisesta vaan harhaili ja eksyi.
Ne pakkasivat oksansa tiheäksi ryteiköksi hänen eteensä niin, että hän joutui kiertämään
sivulta ja yhä kiertämään sivulta, ja hän alkoi kulkea kehää hämärtyvässä metsässä.
Oksamuureja ei hän kyennyt katkomaan, sillä miekka oli tylsynyt käyttökelvottomaksi
lehdon taistossa. Olafin vaeltelua metsässä kesti päiviä, ja pian haaskansyöjät ilmestyivät,
korpit ja madot ja hyönteiset, ja alkoivat näykkiä tuupertunutta ruumista ennen kuin
Olaf oli oikeistaan kunnolla ennättänyt kuolla, mutta kun hän oli jo liian heikko
estääkseen kastematoa ryömimästä korvastaan sisään. Pohjanmeren berserkki viimein
antautui ravintoketjulle, ja vaivihkaa hänet peitti sammalmätäs.
Viikingit väsyivät odottamaan ja nostivat ankkurin, laiva lähti lahdestaan avomerelle.
Jätit poistuivat vuoriltaan niityille ja alkoivat yhä vihaisemmin pälyillä toisiaan
lammasvillapipojensa alta. Lehmiä he edelleen söivät ja lampaita, ja eipä aikaakaan kun
pääsivät jatkamaan riitaansa siitä, mihin se jäi, sillä jätti ei ikinä unohda eikä koskaan
anna anteeksi (mitä nyt välillä mumisee parransänkeensä “Sori” taikka “Anteex”).
Briten kuoltua ei mikään heitä estänyt, ja pian oli rähinä päällä.
Käsirysyn jälkeen jätit korisivat
päät punaisina sormet toistensa “Ja maa heidän allaan särkyi,
kaulan ympärille puristuneina, halkesi ja mureni.”
kieriskelivät
näin
toisiaan
kuristaen
maan
itäpäästä
länsipäähän, sieltä uudelleen itäpäähän. Ja maa heidän allaan särkyi, halkesi ja mureni.
Monen lehmän ja lampaan yli he näin kierivät, ja Fjædarin leveän selän alle liiskaantui
myös Briten taikametsikkö.
Jötunheimarin jättiä ei helposti hengiltä saa, Fjálmar Hurjan suvun vesaa vielä
vaikeammin. He painivat ja kierivät kädet toistensa kauloja kuristaen, kierivät
maan pohjoispäästä eteläpäähän, sieltä uudelleen pohjoispäähän. He potkivat, löivät,
hakkasivat, pieksivät. Vuosia ja taas vuosia mukiloivat Fjödur ja Fjædar toisiaan, usein
tiettyä liikesarjaa kausittain toistaen yhä uudelleen ja uudelleen. Luulisi tämän jo
pitkästyttävän, mutta Jötunheimarin jätti ei helpolla lopeta, Fjálmar Hurjan suvun vesa
vielä vaikeammin.
Maansa löivät Fjördurin pojat rikki, se halkesi rotkoiksi, ryppysi vuoristoiksi, katkesi
kallionjyrkänteiksi. Mikään ei jäänyt sellaiseksi kuin ennen, maa romuttui niin, että
kiven läpi alkoivat kuumat lähteet suihkuta. Itse aurinkokin Fjördurin poikien menoa
säikähti ja otti etäisyyttä, perääntyi etelämmäksi. Tuhkaakin alkoi maan alta suihkuta
siinä määrin, että niittyjen kituva ruohikko pian harmaaksi värjäytyi. Niin kävi, että
maa, missä muinoin aurinko paistoi ja ruoho oli vihreää, ei enää ollut maa, missä
aurinko paistoi ja ruoho oli vihreää.
Yhdeksän kertaa yhdeksän vuotta kesti Fjördurin poikien leppymätön taisto. Kun se
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viimein lakkasi, rojahtivat molemmat veljet kuolleina maahan; yhdenvertaisia olivat
Fjördurin pojat kuolemassa niin kuin elämässäkin, ei toinen ollut toista vahvempi.
Kuollessaan muuttuivat jättien ruumiit kiveksi ja jättien veri tulikuumaksi laavaksi. Siitä
lähtien on tuossa maassa ollut tulta kätkeviä vuoristoja, ja auringon perääntyminen kutsui
pian jäätiköt pohjoisesta. Olaf Punaparran viikinkialus oli kauan sitten tuolta saarelta
poistunut, mutta 800-luvulla Anno Domini purjehtivat maahan ensimmäiset siirtolaiset,
nimesivät saaren Islanniksi ja perustivat ensimmäiset maatilansa Reykjavíkiin.
Satunnainen matkaaja voi edelleen kulkea Islannin rosoisilla ylängöillä ja jos oikein
herkistää korviaan, saattaa kuulla auringonnousun aikaan tuulen tuivertavan erään
vuoren rinnettä niin, että sieltä kantautuu vaimea kajaus: “Ho!” Ja jos oikein herkistää
korvia illansuussa, saattaa kuulla etäisen kaiun toiselta vuorelta vastaavan: “Ho-ho!” Ja
silloin matkaaja tietää, että nämä vuoret olivat ammoin Fjædarsfjall ja Fjödursfjall.
Tapio Salomaa
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Kertauslesken herkkuspaghetti
Kun oma kulta lähtee kertaamaan, kannattaa hemmotella itseään hyvällä ruualla.
Paras lääke ikävään on suklaajäätelö, mutta myös seuraava resepti toimii hyvin.
Ainekset:
1 valkosipuli
1 sipuli
2-3 tomaattia
tilkka oliiviöljyä
nälän mukaan esim. katkarapuja, lohta ja/tai simpukoita
maun mukaan pippurin ja paprikan sukuisia mausteita, basilikaa
(mieluiten tuoretta)
spaghettia
punaviiniä
Valmistus:
Tunnetusti ruuanlaitto aloitetaan avaamalla pullo punaviiniä. Arkisia eineksiä
kokkaillessa tämä tuiki tärkeä vaihe jää usein väliin, mutta jos viikonloppuisin
budjetti sen suinkin sallii, rituaali kannattaa tehdä alusta loppuun oikein.
Kaada tilkka viiniä lasiin ja anna sen hengittää hetki laittaessasi spaghettiveden
lämpiämään. Veden kiehumista odotellessa valmistelet kastikkeen ainekset.
Täysipainoisen aterian tulee sisältää runsaasti tomaattia ja valkosipulia. Kuori
valkosipulinkynnet ja murskaa ne asettamalla kynsi (valkosipulin) tai pari
kerrallaan leikkuulaudalle, ison veitsen lappeen alle ja kumauttamalla sitten
veistä napakasti kämmenpohjalla. Mikäli illallisseuranasi on joku valkosipulifobinen kummajainen, vähennä valkosipulin määrää ja leikkaa murskatuista
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kynsistä pientä silppua. Yksin aterioidessa tätä ei kannata tehdä, sillä näin
ruuan valmistusaika pitenee, eikä ruokaa syödessä saa rouskutella maukkaita
valkosipulinkynsiä.
Leikkaa sipulista noin puolen millin levyisiä lyhyitä suikaleita. Kalttaa tomaatit
(dippaa kiehuvassa vedessä ja poista kuoret), paloittele ja poista kannat. Jos
teet lohipastaa, kuutioi kala. Jos et ole vielä muistanut laittaa pastaa kattilaan,
tee se nyt. Laita tilkka öljyä pannulle ja maistele viiniä odotellessasi sen
lämpenemistä.
Useimmat kuivat mausteet kannattaa laittaa pannulle jo tässä vaiheessa, sillä
monet makuaineet ovat rasvaliukoisia, eivätkä siis leviä kunnolla ruokaan
niistä pienistä maustehippusista, jos maustaminen tehdään vasta lopuksi.
Keittovedessä lilluva kokonainen pippuri onkin ennenkaikkea koriste. Tälle
säännölle poikkeuksen muodostavat lähinnä yrtit ja suola, ne eivät parane
öljyssä käristämällä.
Pyöräytettyäsi mausteet öljyssä lisää valkosipuli ja sipuli. Sitten mahdolliset
merenelävät ja hetken kuluttua tomaatit. Laita kansi päälle, jos sellainen on,
ja anna hautua sillä välin kun siivoat jälkesi, maistelet viiniä ja spaghetin
kypsyyttä sekä katat pöydän.
Jokainen Asterixinsa lukenut tietää englantilaisen ruuan salaisuuden olevan
vedellä maustamisessa, ja siksi veden lisäämistä ruokaan kannattaa välttää
jos suinkin mahdollista. Jos ruoka näyttää liian kuivalta, siinä on liian vähän
tomaattia. Joskus nestettä voi lisätä lorauttamalla sekaan esim. sitruunamehua,
kermaa tai viiniä.
Kun pasta on kypsää, kaada kattilasta vesi pois. Sekoita kastikkeeseen tuoretta
basilikaa, sytytä pöydälle pari kynttilää ja himmennä valaistusta. Nauti hyvästä
viinistä, ruuasta ja hyvällä tuurilla seurastakin. Pastan seurana voit tarjota
parmesania joko ruuan tai tomaattisiivuilla peiteltyjen paahtoleipien päällä.
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joskus sitä vain on niin pirun väsynyt
ei jaksaisi
ei edes muista
- työntää pois mielestään kaiken
mikä ei ole aivan välttämätöntä
ja joskus senkin toivoisi jotain
mutta mitä
mitä voi pyytää
mitä sanoa
ei ole muotoa
ei käsitettä
ei mitään mitä voisi hahmottaa
vajavaisilla aisteillaan
haparoivilla ajatuksillaan
jotka kiertävät vain sitä yhtä
epämääräistä
vielä sittenkin
kun kaikki on taas hyvin
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Pariutumisen sietämätön vaikeus
JMT 3A:ssa pidettiin maanantai-iltana 25.3. keskusteluilta pariutumisen vaikeudesta
otsikolla “Mahtuuko sinkku vielä mukaan?” Usein käy niin, että mielenkiintoiset tapahtumat järjestetään päällekkäin sellaisten ikävien velvollisuuksien kanssa, joista ei voi
olla poissa, ja tälläkin kertaa oli oltava kyseiseen aikaan matikan välikokeessa. En ole
aikaisemmin ollut läsnä yhdessäkään keskusteluillassa, enkä tiedä millaisia ne ovat,
enkä myöskään tiedä miten valmiita muutkaan ovat puimaan näin henkilökohtaista
aihetta toisten kuullen. Mutta minä en välitä. Olen nimittäin miettinyt koko asian valmiiksi jo kauan sitten.
Ne, joilla on parhaat meriitit ja jotka ovat ensimmäisinä liikkeellä, voivat valita parhaat
päältä. Kyseessä on yleinen ilmiö, joka esiintyy kaikilla elämän alueilla. Jos haluaa
mennä konserttiin tai jääkiekko-otteluun, saa yleensä havaita, että parhaat paikat ovat jo
menneet, ja joutuu tyytymään hajapaikkoihin. Jouluksi mummolaan menijän on pakko
varata junalippunsa ajoissa, jos mielii mahtua mukaan. Ilmiö toistuu työmarkkinoilla:
parhaat työntekijät pääsevät parhaisiin
työpaikkoihin, vähän huonommat vähän huonompiin, ja niin edelleen arvoasteikossa
alaspäin, kunnes lopulta ylijääneet saavat olla ilman. Makroskooppinen korrelaatio on
selvä, vaikka ihan tarkasti ei voi ennustaa, sillä eri ihmiset ja eri yritykset arvostavat eri
asioita. Mutta mitä reaalimaailmassa nyt sitten voitaisiin ennustaa aivan tarkasti?

“Hienokaan mainos ei auta, jos ei
ole mitään myytävää.”
Vastaavalla lailla, vaikkakin armottomammin, toimivat myös pariutumismarkkinat.
Lähes kaikki elättelevät kuvitelmia täydellisestä kumppanista, mutta harva on sellainen
itse. Asian voi ilmaista myös niin, että melkein kaikilla ihmisillä on ikävä toisen luo,
mutta paljon harvemmalla on keinoja päästä sinne. On olemassa pieni joukko ihmisiä,
joilla on kaikki kohdallaan ja jotka voivat valita kenet vain, jolloin he valitsevat toisensa.
Ylijääneet saavat jälleen kerran tyytyä siihen, mitä sattuu olemaan tarjolla. Unelmien
prinssit ja prinsessat ovat aina menneet jo, joten enemmistölle saa kelvata toiseksi tai
viidenneksi tai sadanneksi paras vaihtoehto: ajan mittaan jotkut oppivat olemaan siihen
tyytyväisiä, useimmat eivät.
Kysymys, jota todella pitää itseltään kysyä, kuuluu: miksi kukaan kiinnostuisi minusta?
Siihen täytyy olla jonkinlainen syy. Ongelma ei ole siinä, etteikö olisi keinoja saada
toiseen yhteyttä, mutta jos on huonoa seuraa todellisessa elämässä, niin silloin on
huonoa seuraa myös sähköpostitse. Internetin kirjeenvaihtosivut ovatkin pohjimmiltaan
turhia, koska yleisö jakautuu deittipalvelujen suhteen kahteen osaan: sellaisiin, jotka
eivät niitä tarvitse, ja sellaisiin, joille niistä ei ole apua. Hiukan kuivasti sanottuna
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hienokaan mainos ei auta, jos ei ole mitään myytävää.
Mistä löytää heila kesäksi, uskotaan monen teekkaripojan tähän aikaan vuodesta
kysyvän. Todellisuudessa ongelma on ympärivuotinen ja mahdoton ratkaista, sillä
onhan selvää, että jos joku tyttö on sekä sievä että muutenkin mukava, niin kaikella
todennäköisyydellä hän on myös varattu: jos ei ole, niin ei aiokaan olla. On
erittäin poikkeuksellista törmätä tyttöön, joka olisi sekä mukavaa seuraa että vapaasti
tavoiteltavissa. Todella, todella harvinaista.
Pitäisikin oppia olemaan tyytyväinen yksinäisyyteen sen sijaan, että turhaan yrittää
etsiä itselleen seuraa, jota ei kuitenkaan koskaan löydä. Jos onnea ollaan etsimässä, niin
silloin pitää yrittää olla onnellinen yksin.
Aluksi olin harmissani, etten päässyt kyseiseen keskusteluiltaan. Myöhemmin on selvinnyt, että niin oli parasta, sillä nämä asiat eivät puhumalla parane, ja järkeily ja pohdinta
tekevät niistä vain ahdistavampia. Kaikista mahdollisista markkinoista, työ-, koulutus-,
pariutumis-, tiede-, ynnä muista markkinoista on löydettävä se, jolla itse pystyy sijoittumaan tarpeeksi korkealle, ja jättää muut pois ohjelmasta. Ei kannata kilpailla, jos
ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa, sillä jatkuva häviäminen rasittaa ja vie kohti
ennenaikaista hautaa.
Nimetön raapustaja

Ruokalista, Fuusio 2003
Puudelin sisäfile cocktailtikussa
Puudelisosekeitto
Puudelipizza (täytteenä kokonainen eläin)
Uppopaistettu puudeli
Puudelimureke
Puudelin pää vadilla
Puudelimousse ja vaahdotettua lahnaa
Graavisuolattu puudeli
Puudelinhäntäliemi
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Haluatko kokeilla
liikkeenjohdon konsultointia?
Hakuaika nyt!

McKinseyn konsulttiharjoittelu
järjestetään jälleen syksyllä
2002 ja keväällä 2003.
Hakuaika harjoitteluun on
huhtikuussa 2002.
Harjoittelujaksot ovat
8–12 viikon mittaisia ja
niiden tarkka ajankohta
sovitaan yksilöllisesti
kunkin harjoittelijan kanssa.

Lisätietoja ja hakulomake:
www.mckinsey.fi
Voit myös soittaa:
Mervi Heinaro
McKinsey & Company
puh. (09) 61571714
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Gravitaatio ja kansainvälinen
opiskelu
Sain
tehtäväkseni
kirjoittaa
kansainvälisestä opiskelusta, mutta koska
epäilemättä teillekin, hyvät lukijat, ovat
tuttuja pitkät pakinat siitä, kuinka
kansainvälisyys on nykyaikana tärkeää
jne. jne., päätin lähestyä asiaa uudelta
kannalta.
Epäilyksettä käännyin tutkijakollegani
Hanna Bergerin puoleen. Velvollisuuteni
lienee ilmoittaa heti alkuun, että tämä
teoria on vasta lapsenkengissään ja kaipaa
ehdottomasti lisätutkimuksia, joissa juuri
Sinä voit olla suureksi avuksi.
Miksi mennä ulkomaille?
Tulimme pohdinnoissamme siihen tulokseen, ettei kysymys itseasiassa ole ollenkaan menemisestä, tai ainakin vain
vähäisessä määrin. Vaan gravitaatiosta,
antakaas siis kun selitän.
Etelänmaillahan Aurinkoa on eittämättä
enemmän kuin täällä Suomessa, joten
toki on selvää että etelään kohdistuu
suurempi määrä Auringon gravitaatiota,
joka puolestaan suorastaan kiskoo ihmisiä
sinne suuntaan. Sama syy selittää sen,
miksi etelän miehet vetävät pohjolan naisia
puoleensa ja etelän naiset taas pohjolan
miehiä, sillä nämä etelän ihmiset ovat
yksinkertaisesti absorboineet enemmän
tätä gravitaatiota. (Tämä ilmiö tukee gravitoni-hiukkasten olemassaoloa, eli mitä
enemmän gravitoneja ihminen tms. on
absorboinut, sitä suurempi vetovoima
hänellä puolestaan on.) Sama ilmiö on
osittain havaittavissa myös Suomessa
keväisin, kun ihmiset alkavat vetää toi-
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siaan puoleensa. Tietämättömät väittävät,
että keväthormonit hyrräävät, vaikka todellisuudessa gravitonit hyrräävät ja tekevät
temppujaan. Siis kaikkihan on loppujen
lopuksi kuitenkin vain Fysiikkaa.
Olemme kuitenkin havainneet, että ihmisiä
näyttää hakeutuvan opiskelijavaihtoon
etelänmaiden lisäksi myös Ruotsiin ja
muihin pohjoismaihin. Tämän olemme
tähän asti selittäneet häiriöteorialla, joka
lähinnä tarkoittaa suurten planeettojen
tuomia epätasaisuuksia gravitaatiokenttään
ja gravitonimääriin. Myös kuun kierrolla
saattaa olla merkitystä, ja täyden kuun
vaikutuksia tutkitaan. Mikäli tällainen
häiriögravitaatio sattuisi kohdistumaan
juuri sinuun, ei ole kuitenkaan mitään
syytä huoleen, sillä myös näistä kokemuksista olemme saaneet kaikesta huolimatta vain hyvää palautetta, ja kuten
sanottu kaipaamme lisätutkijoita, sillä omat
havaintomatkamme ovat suuntautuneet
Etelä-Eurooppaan. Joten varmuudella ei
voida sanoa onko kyseessä pohjoismaiden
kohdalla häiriö, vai jokin uusi gravitaation
toistaiseksi tuntematon piirre.
Tottahan ulkomaille kannattaa hakeutua
mm. oppiakseen uusia kieliä, saadakseen
laajempaa näkemystä opiskelualaansa ja
tutustuakseen eri maiden kulttuureihin.
Puhumattakaan uusien kontaktien luomisesta ja avautuvista ystävyyksistä. Mikäli
nämä seikat eivät saa sinua vakuuttuneeksi
kansainvälistymisen tärkeydestä, voit toki
edellä kerrotun perusteella mennä ulkomaille myös kerätäksesi gravitoneja. Kun
palaat Suomeen olet suomalaisnaisten
(ja -miesten) silmissä takuusti vetovoimaisempi. Gravitonien suuri jippo piilee
nimittäin siinä, että kun niitä on kerran
absorboinut, niin niiden vaikutus ei häviä

aivan hetkessä. Tätä ei ole vielä matemaattisesti todistettu (eikä mitenkään muutenkaan), mutta havaintojen perusteella tämä
näyttää pätevän. Tunnetustihan esim. Italiasta tai Espanjasta Suomeen väliaikaisesti
saapuvilla on hyvin suuri vetovoima, ja
usein se säilyy heissä melko pitkään,
vaikka ilmassa olevien gravitonien määrä
täällä onkin pienempi.
Tutkimuskollegani Berger totesi lisäksi,
erityisesti naisten keskuudessa tunnetun
tosiseikan, että mitä isompi, sitä suurempi
vetovoima. Olettaisin, että tämä tosiseikka
tunnetaan hyvin myös fyysikkopiireissä.
Tämä ”suuruushan” ei ”periaatteessa”
liity kansainväliseen opiskeluun juuri
mitenkään, mutta päätimme ottaa sen
esille tässä raportissa, onhan kyseessä
kuitenkin
yksi
gravitaatioteorian
kulmakivistä. Mainittakoon lisäksi, että
sen merkitys korostuu vasta paikan päällä
ja siten sen vaikutus lähtöpäätökseen on
minimaalinen.

myös muualta maailmasta sekä eritoten
miesten kokemuksia gravitaatiosta. Siispä
koko tutkimusryhmän puolesta toivotan
sinut lämpimästi tervemenneeksi ulkomaille! Lisäksi otamme innolla vastaan
myös havaintoja täältä Suomesta, joita voit
kerätä ryhtymällä kv-tutoriksi ulkomaalaiselle. Lisätietoja käytännön jarjestelyistä,
rahoituksesta ja vapaa-ajan aktiviteeteista
(kuten opiskelu) kohdemaassa saat
internetistä osoitteesta http://www.hut.fi/
Opinnot/KV.
Kv-tutoroinnista
saat
lisätietoja lähettämällä minulle esim.
sähköpostia. Olet myös hyvin tervetullut
juttelemaan henkilökohtaisesti minun
kanssani, joko tästä asiasta tai jostain
ihan oikeasta asiasta. Minut tavoitat
keväällä 2002 opintoneuvolasta tiistaisin
klo 12-14. Sähköposteihin vastaan osoitteessa fkvopinto@hut.fi.
Gravitoniterveisin
kv-neuvoja,
mielellään antaa kv-neuvoja.

Siispä antaudu gravitaatiolle!
Tämän teorian innoittamina olemme kollegojeni kanssa perustaneet ensimmäisen
tutkimusaseman Milanoon ja se on aloittanut toimintansa hyvin. Tosin olemme
saaneet eteemme uusia haasteita, sillä
näyttää siltä, että tutkijamme ”Pohjolan
vaaleaverikkö” Tuovinen vetää kovasti
puoleensa paikallisia gravitaatiomachoja.
Onko gravitaatiolla piilevä tarve tasoittaa
esiintyviä suuria gravitaatioeroja? Koska
tämä
on
vain
yksi
teoriamme
porsaanrei’istä,
olemme
piakkoin
avaamassa uutta tutkimusasemaa Espanjan Valenciaan, jonne sijoitamme takuusti
toimeliaan tutkija Bergerin. Tarvitsemme
kuitenkin kipeästi runsaasti lisähavaintoja
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joka

BESTin haku kesäkursseille on loppumaisillaan
DL 21.4.2002
Kiinnostaisiko parin viikon lomareissu Eurooppaan? Seuraavilla
spekseillä:
- opiskelet päivällä jokusen tunnin kiintoisaa aihetta
- illat ja muun ajan biletät
- seuraa saat muista Euroopan iloisista teekkareista
- kurssista saat todennäköisesti jokusen opintoviikon
- hinta on enintään 50 euroa (sis. majoituksen, ohjelman,
ruokailut ja muun oheissälän)
Hyvä. Lue lisää: http://www.tky.hut.fi/~best/.
Terveisin,
Local Best Group Helsinki
Erään kurssilaisen kokemuksia kesältä 2001 Romaniasta
Viime kesänä päätin käyttää niukan lomani
ennakkoluulottomasti ja kokeilla suuresti
mainostettuja BESTin kesäkursseja.
Viimeisenä mahdollisena hakupäivänä
surffasin vivaldin sivuille ja pistin sallitut
kolme hakemusta menemään. Kurssit valitsin sen mukaan, miten hyödyttömältä
aihe kuulosti. Päädyin Romaniaan ClujNapocaan opiskelemaan valoa ja
valaistusta. Valinta osoittautui hyväksi.

Perillä oli vastaanotto ystävällinen. Tervetuliaisbileisiin ei päästetty, ennenkuin lasi
x-volttista palinkaa oli tyhjä. Majoitus oli
järjestetty paikallisiin opiskelija-asuntoihin, jotka olivat hyvää paikallista tasoa.
Keskeltä isoa asuntolaa pajastui bilehuone,
jossa läpi yön luonnollisesti pidettiin yllä
kohtalaista db-tasoa. Äänieristys kuitenkin
oli ihan toista mitä täällä koto-Suomessa;
ketään ei melu vaivannut vähääkään.

Matkustaminen
Cluj-Napocaan
oli
miellyttävintä tehdä Budapestin kautta.
Suoriuduttuani siellä tapaamieni espanjalaisten ja kroatialaisen kurssitoverien
kanssa Cluj-Napocaan vievään junaan ei
kahden seuraavan viikon kulkemisia ja
nukkumisia tarvinnut murehtia.

Opetuskin
paljastui
yllättävän
mielekkääksi kokonaisuudeksi. Paikallisen
korkeakoulun valaistusta käsittelevä osasto
hoiti pääosan opetuksesta. Opettajia oli
lukuisia ja monet puhuivat ihan hyvää englantia. Nyt tiedän, miksi ruokakaupoissa
ja kahviloissa käytetyn valon spektri on
erilainen.
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Myös paikallisten opiskelijoiden järjestämä sosiaalinen ohjelma oli
monipuolinen ja hyvä. Pakollisten baari-, kaupunki-, kasvitarha-, kirkkoja yökerhokierrosten lisäksi oli erilaisia pelejä ja picnic-retkiä. Viikonloppuna teimme
retken kauniille ylänköalueelle, missä yövyimme mökeillä. Retken suurinta antia oli
ilman pahempia ennakkovaroituksia toteutettu päivän pituinen vaellus kanjonin pohjalla,
jossa eteneminen vaati paikoitellen kainaloita myöten kahlaamista hyisessä vedessä ja
tälläkään retkellä ei mikään säälittävä turvahössötys päässyt estämään virvokkeiden
nauttimista edes järjestävältä osapuolelta.
Ensi kesänä tulen varmasti hakemaan
uudestaan BESTin kesäkurssille.
Toivottavasti niin päättää tehdä moni muukin.
- Visa

Kesäkurssin osanottajat valmistautumassa lopputenttiin Romanian Cluj-Napocassa.
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Suuri karkkiviinatesti

Testiryhmä:

Susanna Junnila, Vili Järvi, Jukka Katainen, Jukka Laurila,
Klausveikko Oinonen, Jussi Pakkanen, Pasi Salento,
Pentti Säynätjoki

Kaikki terveet nuoret ihmiset pitävät karkeista ja alkoholista. Jostain kumman syystä
näitä kahta yhdistetään varsin harvoin, satunnaista salmiakkikossua lukuunottamatta.
Opiksi ja ojennukseksi testasimme eräiden karkkien soveltuvuuden viinan mausteeksi.
Testit tehtiin liuottamalla kahden desin pikkukossuihin yksi rasiallinen kutakin karkkia.
Karkit liukenivat kossuun päivässä lukuunottamatta Tervaleijonaa ja Sisua, joilta meni
liukenemiseen noin kaksi päivää. Arvovaltainen raatimme maisteli tuotteet läpi
kiinnittäen erityistä huomiota ulkonäköön, tuoksuun ja makuun. Arvosteluasteikkojen
kalibrointiin käytettiin Alkon tavallista salmiakkikossua sekä Viiden pisteen vihjettä.
Testi paljasti, että useat karkit eivät sovellu kovin hyvin viinan mausteiksi, mutta
kokeilemalla löytyi myös muutama erinomaisen helmi makuyhdistelmä. Alla olevat
arvostelut on laitettu juomien nauttimisjärjestykseen.
Alkon Salmiakkikossu
Testin ensimmäisenä kalibrontijuomana toimi tuttu Alkon salmiakkikossu. Kaikista
testin tuotteista tasavärisin, sopisi pigmentiltään aurinkolaseiksi. Jo pikkupullo kuitenkin
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pysäyttää valon täydellisesti, mistä miinuksia käytettävyyteen.

mitä odottaakin: runsaan tervainen. Testatuista kaikkein suurin viskositeetti.

Tuoksu todettiin perinteisen lakritsaiseksi,
jossa myös havaittavissa tuoksahdus anista.
Maku yllätti vertailutestissa: salmiakin
aromi on hämmästyttävän vaimea,
enimmäkseen tuote maistuu lakritsilta.
Sekoitettuna puoliksi Viiden pisteen
vihjeeseen oikein mainiota, mutta
pelkällään ei pääse kärkikahinoihin.

Maku on, arvattavasti, vahvasti tervainen,
mutta jotenkin vajaa. Karkkeja tai sokeria
voisi laittaa hivenen enemmän. Maku jakoi
testiryhmän, mutta mausta pitämättömät
jäivät voitolle.

“Jälkipoltto hienoinen.”
“Haju: lakritsi - etanoli - kengänpohja.”
Läkerol mustaherukka “Lohi”
Tuotteen pinkkiys tuo välittömästi mieleen
homokaasuastian. Vaikutelmaa eivät auta
pullossa lilluvat pikkupartikkelit, jotka ovat
ilmeisesti pintakäsittelyaineiden jäämiä.
Aromi on voimakkaan mustaherukkainen,
mutta silti epämiellyttävä.
Lohi jäi testissä viimeiselle sijalle, mutta
siitä löytyy silti hyviäkin ominaisuuksia.
Erityisesti ensimmäinen maisto järkyttää,
mutta hivenen enemmän juotuna jopa
jossain määrin kelvollista. Pepsodentaromi ja homomaisuus kuitenkin pudottavat pisteitä.
“Krapulamarjapuuro. Viiltävä. Hattivatti”
“Lopputulos: ‘Hyi silmä’.”
Kaksi testiryhmän jäsentä kuvaili tuotetta
My Little Ponyjen avulla toisistaan riippumatta.
Tervaleijona “Ruutana”
Kaupallisenakin saatava tuote näyttää
lähinnä limasimalta, mutta tuo mieleen
myös viemäriveden. Tuoksu on juuri sitä

“Paneskeleva, jos lisätään
“Rankka, mutta palkitseva
penkkiurheilusuoritus.”

leijonia.”

Mynthon “Miljoonakala”
Väri on puhtaan sininen, näyttää pullossa
ollessaan hivenen hyytelöltä. Jostain syystä
pulloa katsellessaan tulee mieleen
uimahalli. Haju selkeän mynthonmainen,
kirkas ja puhdistava.
Maku myötäilee tuoksun linjoja: Mynthonin aromi vahvasti läsnä, joidenkin
mielestä jopa voimakkaampana kuin itse
karkeissa. Maku tuo myös mieleen suuveden. Ei sovellu runsaaseen juomiseen,
mutta oikein hyvä välisnapsiksi tai illan
viimeiseksi hörpyksi hengitystä
raikastamaan.
“[Väristä] Sitä voi katsoa ja olla silti varma
seksuaalisuudestaan.”
“Krooli - kloriitti - kronkeli.”
“Pinnalla kelluvat residyt ja väri
tuovat mieleen DDR:läisen järven.”
“Laguuniin uponnut uppopallojoukkue.”
Pectus “Sushi”
Testin toinen homokaasun pinkeä juoma
on Läkerolia tummempi, jopa hivenen
violetti ja tuo mieleen Tiivi-Taavin. Aromi
on kepeän miellyttävä, mutta ohut. Por-
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nahtava väri vie huomion muualle.

jalotuote.

Maistettuna tuote ei vakuuttanut, mutta
paljasti yllättävän kaksinaisuuden. Pieninä
hörppyinä maku selvästi pahempi kuin
runsaasti juotuna. Testiryhmän mielestä
tätä voisi juoda runsaammin kuin muita
tähän asti testattuja.

“Laskuvarjohumala. Riippuliitohumala.”
“Pelottavan hyvää, laitetaan
korkki kiinni.”
“Silmiin nousevat liikutuksen kyyneleet.”

“Helposti pämpättävä.”
“Eka huikka: eihän tää nyt niin pahaa ole.
Toinen huikka: onpas!”
“Samean hämärä, luolan perältä kirkkaana
häikäisevä, mutta oleellisesti matkalla
absorboitunut pornosäde.”

Koko testin kakkoseksi noussut Eukalyptus on ulkonäöltään varsin
tavanomainen. Vain hienoinen sameus
erottaa sen puhtaasta viinasta. Tuoksu on
puhtaan eukalyptusmainen, viinan aromia
ei havaitse juuri ollenkaan.

Viiden pisteen vihje

Maku on erinomainen, väkevästi eukalyptusmainen ja makea. Mukava kirpeys
tuo mieleen syksyn. Monipuolinen
miellyttävyys nostaa tämän tiukasti
Vihjeen ohi.

Karkkimaiset viinat nousuun nostanut
klassikko. Aromi perinteikkään puhdas,
ammoniumkloridimainen. Ei hempeile
esanssisuudella vaan on reilusti alkoholimainen.
Maku on Vihjemäisen muikea, maukas ja
miellyttävä. Hivenen hienosäätämällä saisi
loistavan kombinaatin. Loistavista
ominaisuuksista huolimatta jäi yllättäen
vasta kolmannelle sijalle. Arvonsa tunteva
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Eukalyptus “Lahna”

“Suht kiva. Tää on hyvää. Jumalaut, koko
ajan paranee!!!”
“[Maku] alkaa ja loppuu selvästi, toisin
kuin tämä testi.”
“Hyvää savustettuna?”

Sisu “Monni”
Perussuomalainen Sisu jäi testissä keskijoukkoon. Väri on hivenen hailakka, saisi
olla selkeästi tummempi. Ulkonäkö tuo
mieleen jäteöljyn. Tuoksu on puhdas Sisu,
muita aromeja ei erota.
Maku seurailee tuoksun jälkiä: sisumainen.
Tuntuu suussa öljyiseltä. Suhtautuminen
makuun riippuu täysin omasta suhteesta
Sisuun.
“Väri kuollut Wesley Snipes. Haju kuollut
Wesley Snipes, joka on syönyt rekkalastillisen Sisuja. Maku sitkeä, kuollut, alkoholisoitunut Wesley Snipes.”
“Aivot siirtyvät erilleen kallosta -> jomottaa.”
“Selän takana vehkeilevä.”
Vicks Lemon “Kusi”
Testin musta hevonen. Epämiellyttävän
kirkkaankeltainen väri ei anna odottaa
paljoa. Jo kevyt nuuhkaisu parantaa
kuitenkin arvostusta huomattavasti. Tuoksu
on puhtaan sitruunainen ja miellyttävä,
ehkä hivenen esanssinen.
Maku on miellyttävän sitruunainen ja
raikas. Sitruunan alta voi maistaa
kevyehkösti viinan. Jättää suuhun
viipyilevän sitruunan aromin. Miltei
yksimielisesti maukkaaksi todettu.
“Särky loppuu, hampaiden tunto heikkenee.”
“[Tuoksussa] jopa perusfairyinen marsuesanssi.”
Fisherman’s friend “Hauki”

Testin ennakkosuosikki kestää paineet
hyvin ja nousee tiukasti voittoon Eukalyptuksen ohi. Ulkonäkö ei ole paras mahdollinen, vaan tuo harmaanruskeana mieleen
epämiellyttäviä asioita. Testiryhmä löysi
miedosta tuoksusta suolaisuutta ja eukalyptusta.
Maku on kerrassaan loistava. Iloinen
terävyys ja aromien puhtaus saivat koko
testijoukon jakamattoman riemun taaksensa. Tuiman ystävällinen maku virkistää
kehon ja mielen ja reipas puraisevaisuus
avaa röörit nenästä vatsaan asti. Mahtava
paketti!
“Ei ainakaan muumi - ennemminkin
Nuuskamuikkunen.”
“Nautittava juuri ennen kotiintuloa / flunssassa / Astoria-salin naistenvessassa.”
“Back to square one: käsi on vakaa, mieli
virkeä.”
Koottuja kommentteja:
“Vehjeraattori! Se muuttais satunnaisten
sanojen tilalle sanan ‘vehje’.”
“Äiti, tuu pyyhkimään!”
“Bulgarialaiset naiskuulantyöntäjät ja
testosteroninjämät.”
“Mä pesen aina mun kondomit OMO:lla.”
“Juon teistä kauniin.”
Taulukko 1. Pisteet ja sijoitukset
Fisherman’s friend 35,5
Eukalyptus 33,5
Viiden pisteen vihje 30,5
Vicks Lemon 28
Sisu 26,5
Mynthon 25,5
Salmiakkikossu 25
Tervaleijona 20
Pectus 14
Läkerol 11,5
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Muistoja suljetusta laitoksesta
“Annoinko teille luvan kaivaa nenää?”
On olemassa normaalia elämää, ja sitten on
olemassa laitoselämää. Vain harva onnistuu välttämään laitoksia koko elämänsä.
Normaali elämä tiivistyy kolmeen osaan:
teen palveluksia -> saan rahaa -> hankin
rahalla mitä tarvitsen. Laitoksessa mutka
on suoristettu: teen palveluksia -> laitos
antaa minulle mitä tarvitsen. Jos tarvitsen
jotain, jota ei anneta, en tarvitse sitä.
Laitoksessa ei tarvita rahaa, sillä laitos
huolehtii suoraan kaikista jäsenensä tarpeista. Rahan asemesta huolenpidosta
maksetaan ruumiilla ja sielulla: molemmat halutaan annettavan täysin laitoksen
haltuun. Laitoksessa jokainen sekuntisi on
toisten määräämä, ja laitos päättää, mitä
syöt, milloin nukut, keitä ihailet, miten
elät, miten kuolet.

“Tupakat sammuu NY!”
Laitoksessa ihminen lakkaa olemasta
ihminen ja hänestä tulee laitoksen jatke,
tai on tarkoitus tulla. Eri laitokset eroavat
toisistaan siinä, kuinka suljettuja ne ovat,
kuinka suuren osan ne vievät päivittäisestä
elämästäsi, kuinka paljon ne sietävät
yksilöllisyyttä, kuinka pitkään ne pitävät
sinusta kiinni ja mitä ne haluavat saada
aikaan siinä ajassa. Toiset laitokset ovat
lievempiä kuin toiset. Kaikki olemme
olleet peruskoulussa ja muistamme sieltä
erilaisia laitostamisen asteita. Kyllähän
meidät ruokittiin, terveydestä pidettiin
huolta ja aina välillä yritettiin puuttua
käyttäytymiseenkin. Omassa koulussani
myös kiellettiin jossain vaiheessa “tarpee-
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ton liikkuminen” käytävillä oppituntien
aikana.

“Järjestyminen
hidasta,
alkaen kulmamiehestä takaisin tupiin mars mars!”
Armeijan lisäksi on olemassa kaksi muuta
suljettua laitosta, nimittäin vankila ja
mielisairaalan suljettu osasto. Kokemuksistaan kahdessa jälkimmäisessä ihmiset
eivät juurikaan puhu, vaikka ne ovat täysin
verrattavissa inttiin. Kuten joku kuolemattomasti totesi: mieheksi syntyminen on
Suomessa raiskaukseen, törkeään pahoinpitelyyn tai petokseen verrattavissa
oleva rikos, josta rangaistaan 6-12 kuukauden pakkotyöllä ilman ihmisoikeuksia. Mietimmekin joskus aikanaan, mihin
pitäisi syyllistyä, että ensikertalaisena joutuisi samaksi ajaksi vankilaan.

“Sillon liikkuu!”
Puolustusvoimilla on kunniakas menneisyys. Kuten jokainen kirkasotsainen
reservinupseeri Otamiemessä osaa kertoa,
on armeija välttämätön, jotta vaimomme
ja lapsemme saisivat elää vapaassa maassa.
Tämän takia kaikki, mitä siellä tehdään,
on hyvää ja oikein. Ihminen elää ideologialla kuitenkin vain muutaman tunnin,
jonka jälkeen maalliset heikkoudet alkavat haitata. Ei kukaan armeijassa enää
kahden päivän jälkeen ajattele asiaa jonain
isänmaallisena velvollisuutena tai minään
muunakaan. Sieltä vain haluaa päästä pois

ja tuntee rajatonta kateutta niitä kohtaan,
jotka ovat jo päässeet.
Suurin palkinto, jonka laitos voi sinulle
antaa, on päästää sinut pois laitoksesta.
Vastaavasti
pahin
rangaistus
on
päästämättä jättäminen, lomien peruuttaminen eli kotoisasti pekka. Vankilasta
päästään myös välillä lomalle, ja kuten
armeijassa, sanktiot ovat kuulemma ankarat, jos lomalta paluu viivästyy. Ja miten
sitä lomaa sitten saa? Armeijasta saa
lomaa, jos pelaa siviilissä potkupalloa
jossain joukkueessa, joka voittaa jonkin
mitalin. Silloin voi saada vapaata vaikka
viikon.

“Perseelleen meni, miehet!”
Siellä missä aikuisia miehiä kokoontuu,
puhutaan yleensä jossain vaiheessa inttijuttuja: missä oltiin, mitä tehtiin, kenellä
oli kamalinta, kuka valvoi useimmat yöt
perätysten. Ei tarvitse selittää juurta jaksain, kun toinen tietää jo. Teekkari-ikäiset
puhuvat inttijuttuja lähes aina, vanhemmat miehet eivät niinkään, mutta näyttäisi
kestävän jopa kymmeniä vuosia ennen
kuin asian yli todella pääsee. Itse olen
jälkeenpäin ajatellut, että kyllä kai siitä suhteellisen vähillä vammoilla selviää, jos omat
asiat ovat siviilissä täysin kunnossa. Näin
ainakin luulisin.

“Tarkastus ohi - tulos ei
TODELLAKAAN kelpaa!”
Väitetään, että armeijan käyminen olisi
joskus ollut meriitti työelämää varten,
“mutta ei niinkään enää”. Se on likainen
valhe. Työnantajat eivät nykyisin palkkaa
nk. hyviin tehtäviin ketään, ennen kuin ovat
ottaneet selville aivan kaiken hakijan taus-

toista. Jos olet jättänyt armeijan kesken,
se saadaan kyllä tietää, eikä sitä anneta
koskaan anteeksi. Olethan päässyt helpommalla kuin muut.

“No niin, sykkii sykkii!”
Nykyisin tiedän vastaantulijoista, että
tuokaan ei ole se hyvä jätkä jolta se
ehkä aluksi vaikuttaa. Valoisan ulkokuoren alla nimittäin piilee totuus, joka
on paljon pimeämpi. Armeijassa hän oli
vapaa toteuttamaan sitä dominoimisen ja
nöyryyttämisen tarvetta, joka siviilissä on
pakko salata. Siellä hän sai myös lääkitä
omaa pahaa oloaan herättämällä pahaa
oloa muissa.
Autoja, oppiarvoja, osakkeita ja rahaa on
ollut olemassa niin vähän aikaa, että ne
eivät vielä ole murtautuneet itseisarvoiksi
ihmisen ajatteluun, vaan niitä tavoitellaan
sen aseman takia, jonka niillä saa toiseen
ihmiseen nähden. Armeijassa taas ei tarvita mitään kummallisia kommervenkkejä,
kun aseman on kerran saanut. Johtajaksi
ylennetty saa rajattoman vallan alaisiinsa.
Nöyryyttämistä, komentelua ja rangaistuksia. Täydellisen tyydytyksen eväät.

Piti vielä sanomani
Kerran eräs kantahenkilökunnan jäsen
rähjäsi ja huusi ja juoksutti meitä, koska
olimme olleet epäkiitollisia ruoasta ja
muista “ilmaisista” palveluista. Ei riittänyt,
että olimme hänen henkilökohtaisia orjiaan
24 tuntia vuorokaudessa, vaan olisi vielä
pitänyt olla kiitollinen. Laitos ei hyväksy
vastaväitteitä.
Valtteri Ervasti
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45 valovuotta Pohjantähdestä oikealle
“Me olemme löytäneet avaruudesta älyllistä elämää!”
Kaukana, kaukana maapallolta, pienellä
yksinäistä aurinkoa kiertävällä planeetalla
asuu pieni tutkijakansa, joka kutsuu kutsuu
itseään vodokeiksi. Vodokit ovat aivan
toisenlaisia kuin ihmiset. He eivät elä
ruoasta, eivät ilmasta - he elävät tiedosta.
Jokainen vodokki on omistautunut jollekin tieteenalalle.
Eräänä päivänä avaruus-, satelliitti- ja
humanoidisektoria ravisutti suuri uutinen.
Jokainen sektorin lehti julisti kissankokoisin kirjaimin: “Me olemme löytäneet avaruudesta älyllistä elämää!” Koko sektori
oli aivan sekaisin, kunnes sektorin johtaja
Wert Glo ilmoitti pitävänsä puheen. Kaikki
hiljentyivät kuuntelemaan, sillä Wert Glo
oli Kunnianarvoisa isolla K:lla.
Wert Glo ilmoitti komitean päättäneen
lähettää tuolle erikoiselle planeetalle tutkijan (suosionosoituksia), joka ottaa selvää
älyllisen elämän laadusta. “Tämä tutkija
on nuori Wimble Pu”, hän jatkoi. (Hurraahuudot nuorten keskuudesta keskeyttivät
hänet.) “Astu esiin!”
Tuo päivä oli Wimblelle suuri päivä.
Kaikki onnittelivat häntä, suuri Wert Glo
tunsi hänet ja hän sai käyttöönsä upo uuden
lentävän lautasen. Suosionosoitusten vielä
kaikuessa hän läksi matkaan. Matka kesti
viisi tuntia, jonka aikana Wimblellä oli
tilaisuus tutustua ohjeisiinsa: Luo kontakti humanoideihin. Esitä ystävällistä. Ota
selvää, esiintyykö vihamielisyyttä. Hankkiudu planeetan johtajan puheille.
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Uusi planeetta oli Wimblelle pettymys:
se oli lähes samanlainen kuin hänen
oma planeettansa. Hän laskeutui pienen
metsän keskelle lähelle suurta kaupunkia.
Ensimmäiseksi hän yritti jututtaa läheiselle
niitylle kokoontuneita lehmiä. Yksipuolisten vastauksien jälkeen hän päätteli ammuvat oliot ei-älyllisiksi. Alkuhankaluuksista
masentumatta hän suuntasi kulkunsa kohti
laatikkomaisia rakennelmia horisontissa.
“Nuo eivät voi olla luonnonmuodostelmia”, hän tuumi.
Kaduilla käyskenteli kummallisia otuksia.
Wimble päätti puhutella heitä. “Anteeksi,
hyvä rouva. Voisitteko neuvoa minut tämän
planeetan johtajan puheille.” Rouva katsahti alaspäin, sillä Wimble oli vain hieman
yli metrin mittainen. “Katsos, olen juuri
saapunut tälle planeetalle ja en tunne vielä
ketään”, hän selitti. “Pyh!” tuo tuo lihava
rouva tuhahti seuralaiselleen, “Tuo luulee
olevansa kunniallinen ihminen.” Ja hän tallusteli Wimblen ohitse sanomatta hänelle
sanaakaan.
Wimble oli ällistynyt. Eikö vieraan planeetan edustajalle osoiteta minkäänlaista
huomiota? Hän päätti yrittää uudestaan.
Puistonpenkillä istuva vanha ja kumarainen mies näytti sopivalta. “Päivää, herra!
Saavuin juuri Vodokki-planeetalta ja kysyisin tietä johtajanne luokse.” “Pois siitä
häiritsemästä. Eivätkö nykyajan nuoret
osaa ollenkaan kunnioittaa vanhempiaan?” mies ärähti. “Tuota... Kuinka vanha
te oikeastaan olette?” Wimble tiedusteli,

sillä hän ajatteli tiedosta koituvan joskus
hyötyä; sitten hän huomasi sen olevan
hieman epäkohteliasta ja lisäsi: “Minä
olen teidän vuosissanne laskettuna vasta
525-vuotias, mutta...” Tässä vaiheessa mies
keskeytti hänet: “Minähän käskin sinun
poistua. Senkin rakkari!”
Wimble ihmetteli planeetan tapoja.
“Ovatkohan nuo ihmiset rasisteja? Eivätkö
he hyväksy vihreätä ihoani?” hän mietti.
Rattaissa makaavalta pieneltä olennolta
hän sai ensimmäisen myönteisen vastauksen: “Gluglu tata mamaa!” Wimble
jäi miettimään, mitä ihmettä se mahtoi
tarkoittaa, sillä käännöstä ei löytynyt edes
Maailmankaikkeuden Sanakirjasta. Pienen
olennon ystävällisyydestä piristyneenä hän
yritti vielä muutaman kerran, mutta joutui
lopulta palaamaan masentuneena lentävälle

lautaselleen.
Vodokkien planeetalla hän luovutti
raporttinsa Wert Glolle. Kunnianarvoisa
Wert Glo, arvoisa komitea, raportti alkoi,
useista yrityksistä huolimatta en saanut
minkäänlaista kontaktia älyllisiin olioihin.
Minun täytyy valitettavasti todeta, ettei
Maa-planeetalla ole älyllistä elämää.
Seuraavana päivänä avaruus-, satelliitti- ja
humanoidisektoria ravisteli uusi uutinen:
“Väärä hälytys! Maassa ei älyllistä
elämää.” “Jaahas”, totesi Wert Glo
filosofisesti laskiessaan sanomalehden
käsistään, “Ei auta muu kuin jatkaa
etsimistä.”
Toinen nimetön kirjoittaja

Ajankohtaista TEKistä
kuulu
huhtikuun
kuluessa, tarkista nämä:
-Oletko muuttanut ja unohtanut
kertoa uuden osoitteesi TEKin
jäsenrekisteriin? WWW-kaavakkeen
kautta tai soittamalla jäsenrekisteriin ilmoitat uuden osoitteesi helpoiten.
-Tarkista, että olet jäsen. Onnistuu
samoin kuin osoitteen muuttaminenkin.

Oletko lähdössä ulkomaille töihin?
Tiesitkö, että TEKin www-sivuilta
löytyy paljon tietoa myös työskentelystä ulkomailla? Klikkaappa itsesi
sinne tarkistamaan, oletko muistanut hoitaa kaiken tarvittavan.
Huhtikuun alusta tulivat voimaan Tekniikan Akateemisten Liiton TEKin uudet
jäsenedut. Listalta löytyy vanhoja tuttuja etuja ja muutama aivan uusikin
alennus. Edut saa käyttöönsä esittämällä TEKin jäsenkortin, joka lähetetään huhtikuun kuluessa kaikille
TEKin jäsenille, niin opiskelijoille kuin valmistuneillekin.
Mikäli jäsenkorttia ei näy ei

Tarkista
etusi!

Sinua palvelevat kiltasi TEK-yhdyshenkilö: Visa Korkiakoski
email: vkorkiak@cc.hut.fi ja TEKin Otaniemen korkeakouluyhdysmies Reetta Mäkelä, puh: 468 3255 tai email:
reetta.makela@tek.fi. Jos et vielä ole liittynyt TEKkiin, voit
tehdä sen helposti osoitteessa www.tek.fi.
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tietosi,

säilytä

Viimeinen päivä
“Kaikki, mihin olin eläessäni uskonut, kaikki, mitä olin
rakastanut, kaikki, mistä olin ollut ylpeä, oli tuhoutunut.”
Oli hiljaista. Vihdoinkin, kuukausia
jatkuneen pommituksen jälkeen. Olin
yksin, mutta hengissä, mitä ei voinut sanoa
niistä miljardeista sodan uhreista, jotka
menettivät henkensä muutamien ihmisten
takia.
Joskus alkuvuodesta 2000, tarkkaa
päivämäärää en muista, sota alkoi. Se
ei oikeastaan ollut sota, se oli suurvaltojen välinen hävityskilpailu. Jo alussa oli
selvää, ettei ihmiskunta kestäisi sellaista.
Kukaan ei kuitenkaan kuunnellut tavallisia ihmisiä, ja jokin kaiken kattava hulluuden aalto levisi yli maapallon.
Lopulta kukaan ei muistanut, mistä tuo
hävitys oli saanut alkunsa. Miljardit
ihmiset kuolivat, ja minä piilouduin vanhan
talomme sokkeloiseen kellariverkostoon.
Sähköt katkesivat ja tiedot ulkopuolisesta
maailmasta
loppuivat.
Kuukausien
kuluessa opin näkemään pimeässä.
Olin varannut mukaani ruokaa ja vettä
puoleksi vuodeksi, mutta tuo aika alkoi
olla lopussa. Jo viikkoja olin silmällyt
pelokkaasti hupenevaa ruokavarastoani ja
säännöstellyt sitä mutta en ollut uskaltanut nousta ylös täältä pimeästä, mutta
turvallisesta piilopaikastani. En tiennyt
yläpuolisesta maailmasta mitään. Televisiota en ollut tuonut mukanani, eikä
radiolähetyksiä ollut. Ainoa ääni, jonka
kuulin ulkopuolelta, oli vaimea pommien
jysähtely.
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Hiljaisuuden keskellä vaelsin pimeään
nurkkaan, jossa säilytin ruokatavaroitani.
Kirkas valo vihloi silmiäni, kun vapisevin
käsin sytytin kynttilän. Tuijotin pitkään
surkean pientä vesipulloa, puolikasta
korppupussia
ja
yhtä
vaivaista
kanasäilykepurkkia. Vilkaisin laihaa ja
likaista käsivarttani. “Ei, minun on pakko
saada ruokaa”, sanoin itsekseni. Söin
hiukan ja ladoin loput ruokatavarani
laukkuun. Hitaasti nostin sen olkapäälleni
ja läksin etsimään lisää syötävää.
Ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen astuin
ulos kellaristani. Aamuaurinko häikäisi
silmiäni rikkinäisten seinien yläpuolelta:
taloni oli täysin tuhoutunut. Tajusin nyt,
miten ajattelematon olin ollut: jos katto
olisi sortunut kellarinoven eteen, olisi
piilopaikastani tullut myös hautani.
Koko kaupunki oli maan tasalla. Täältä ei
tulisi löytymään yhtään suupalasta. Läksin
laahustamaan katua pitkin. Siellä täällä
lojui hylättyjä ja ruosteisia autoja, mutta
mätänevät ruumiit olivat kauheinta katsottavaa. Kiersin ne mahdollisimman kaukaa
pidättäen hengitystäni kuvottavalta hajulta. Tunsin kirkkaasti paistavat auringon
pilkkaavan ihmisten mielettömyyttä ja heristin sille nyrkkiä.
Puoliltapäivin, tai ehkä vähän sen jälkeen,
söin viimeisen suupalani. Olin heittänyt
pois viimeisen toivonrippusenkin ja vain
itsesuojeluvaisto sai minut jatkamaan.

Yhtäkkiä kuulin villin huudon. Järkensä
menettänyt, ryysyinen mies hyökkäsi
kimppuuni ruostuneen autonromun takaa.
Tuo olento iski hampaansa käteeni ja
yritti kuristaa minut. Potkaisin hänet irti
ja juoksin pakoon. Hulluparka ei jaksanut
seurata.
Huomaan ymmärtäväni tuota viheliäistä,
laihaa ukkoa. Hän halusi vain ruokaa ja
aikoi syödä minut! Kylmät väreet kulkivat pitkin selkäpiitäni. Kaikki, mihin
olin eläessäni uskonut, kaikki, mitä olin
rakastanut, kaikki, mistä olin ollut ylpeä,
oli tuhoutunut. Ihmiskunnan tarina oli

loppunut.
Voimani olivat lopussa. Kaaduin maahan
ja jäin siihen makaamaan. Oli jo yö.
Tähtien valossa näin lihavan torakan rapistelevan käteni ohi. Hitaasti liikutin sormiani ja sieppasin sen. Tuijotin nyrkissäni
vääntelehtivää torakkaa silmät kiiluen ja
lopulta tungin sen suuhuni.
Hiljaisuus pyörteili ympärilläni. Suljin
silmäni ja kaikki pimeni.
Vielä yksi nimetön kirjailija
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Valmistuneet
Jukka Katainen
Sini Kyhäräinen
Jussi Pakkanen
Merja Oja
Tapahtumia
26.4. Fuksijäynä paikassa X
30.4. Aamiainen Amfilla
1.5. Wappu
8.5. Isohenkilösauna Gorsussa
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