-

Loppuvuoden
viimeiset
rutistukset
Ma 10.11. Videoilta, 3A:n pelitila
Katsomme kaksi, kolme tai muun määrän
Tarantino-elokuvia limsan voimin. Paikalla
patjoja tms. pehmuste�a mielly�ävän elokuvanautinnon aikaansaamiseksi. 3A:n pelitila
on JMT 3A:n ensimmäisessä kerroksessa.

Pe-su 14.-16.11. FysikerFest, Turku

Excursio Suomen turuimpaan Turkuun sisältää päivällä luentoja ja illalla bileitä. Matkaan
lähdetään bussilla yhdessä ylälipastolaisten
kanssa. FysikerFest on IAPS Finlandin järjestämä tapahtuma, joka vaihtaa paikkakuntaa
joka vuosi. Viimeksi FysikerFest on ollut
Otaniemessä syksyllä 2001.

Ti 18.11. Karvasauna, Gorsu

Vanhoille jäärille tarkoite�u tapahtuma.
Tervetulleita ovat N-vuosikurssin tai valmistuneet tapaukset ja karvaisiksi itsensä
tuntevat neloset.

La 22.11. Pakkelisitsit, Takkakabine�i

Fyssan ty�öjen omat sitsit (järjestetään ensimmäistä kertaa). Tarkoitus on houkutella
Takkakabine�iin mahdollisimman paljon
kaikkien ikäluokkien edustajia. Kerrankin
mahdollisuus sitsata ilman hikisiä miehiä!
Lisätietoa tulee �_tytot-listalle. Ilmoi�audu:
suski@cc.hut.fi.

Ti 25.11. Resonanssisauna, Gorsu

Saunomme yliopiston fyysikoiden kanssa.
Jatkossa (eli ensi keväänä) Resonanssisauna
muu�uu SMFL-saunaksi, johon osallistuvat
siis jatkossa myös matemaatikot ja tietojenkäsi�elytieteilĳät ylälipastolta.

To 27.11. Vaalikokous ja pikkujoulut, F1 ja paikka Z

Tule valitsemaan killan raati ja tie�yjä toimihenkilöitä ensi vuodeksi tai asetu itse
ehdolle! Mahdollisuus myös hakea killan
jäsenyy�ä, jos se jäi edellisessä kokouksessa
tekemä�ä. Luvassa vuoden pisin kokous,
josta ei puutu väriä, ka�ee�omia lupauksia
tai piparkakkuja :)
Asiallisten hommien jälkeen jatkamme
pikkujouluihin, joista ei tässä vaiheessa ole
vielä havainnon munaa.

Ke 3.12. Akateeminen kalsarikännäys, Gorsu

Miehille suunna�u hyvin persoonallinen tapahtuma, josta ei huono maku lopu. Osallistujien on tärkeää muistaa nouda�aa Julkusta
2000 löytyvää kalsarikännäyksen etike�iä.

Ti 16.12. Varjo-opinto-opas -ilta, OK20 pieni

Ten�ikauden jälkeen on hyvä kirjoitella varjo-opinto-oppaaseen käymistään kursseista
tai päivi�ää muiden kirjoi�amia ju�uja.

ajalle 10.11.-16.12.
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kvantti

p-kirjoitus

kvantti@tky.hut.fi
http://www.tky.hut.fi/~kvantti/

suski@cc.hut.fi

“Mikä on kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu?” Näin
kyseli Mar�i Servo TKY131:n silliksellä humpanneelta juhlakansalta.

Julkaisija Fyysikkokilta
Käyntiosoite Otakaari 3
02150 Espoo
Postiosoite TKY/FK
PL 69
02151 Espoo
Painopaikka Datacom
Painos 150 kpl
P-toimittaja Susanna Junnila <suski>
Piirtäjä Mikko Kuitunen <mkuitune>
Toimittajat Timo Kalinainen <tkalinai>
Jukka Laurila <jplauril>
Klausveikko Oinonen <kkoinone>
Jussi Pakkanen <jpakkane>
Juhani Simola <osimola>
Pekka Urhonen <purhonen>
Nöyrä kiitos Laura Koponen
ja kumarrus Silja Holopainen
vapaa- Ossi Koivistoinen
aikaansa Henri Koskela
uhranneille Ville Halkola
Shakes- Esa Ritvanen
peare- Mikko Viinikainen
kandidaa- Eeva Pursula
teille ja digi- Ilkka Kudjoi
idiooteille sekä muu raati ja toimarit, jotka
kertoivat toimistaan
Sponsori Datacom
Tärkeä b - ääntyy samoin kuin suomessa
vinkki käytetyissä lainasanoissa oleva
klingonin ‘b’. Joissakin klingonin murteissa
lausumiseen kuitenkin saattaa ääntyä nasalisoituneena, vrt. esim. quenyan
kielen äänne ‘mb’. Jotkut harvat
klingonin puhujat saattavat myös
ääntää ‘b’:n ‘m’-äänteenä.

Omalta kohdaltani en osaa tähän vastata: meillä kun ei toimituksen kanssa ole ollut minkäänlaisia rii�ämä�ömyyden tai
epäonnistumisen tunteita kuluneen vuoden aikana. Kaikki
on mennyt ihan putkeen (siis lehden suhteen, en tarkoita
toimi�ajien henkilökohtaista elämää). Melkein pelo�aa.
Toimi�ajat itse ovat olleet täysin käsi�ämätöntä porukkaa. Joukkoon on mahtunut
tyyppejä yltiönör�i-demo-anime-faneista intellektuelleihin punkkufilosofisteihin.
Yllä�ävästä heterogeenisyydestä huolima�a tapaamisiimme on välillä osunut telepaa�isia hetkiä, jolloin olen ollut vakuu�unut geneerisen Kvantin toimi�ajan alienyhteyksistä.
Toimituksen lisäksi Kvantin tekoon on osallistunut ilahdu�ava määrä muita ihmisiä.
Joka lehdessä on kiite�y suunnilleen tusinaa eri avuliasta aatua, jotka ovat joko valokuvanneet, kirjoi�aneet tai suostuneet haastateltaviksi. Eikä meitä ole (toistaiseksi) edes
haaste�u oikeuteen (vaikka lähellä on käynyt).
Historiasta poiketen Kvantin sivut ovat täy�yneet kuin itsestään ja p-toimi�aja on
voinut jä�ää kaikille vastaantuleville huutelemisen ja “kirjoita Kvan�iin” -häiriköinnin. Lehtien paisumisen takia piti hankkia viime hetkillä vielä lisää mainostajia, kun
budje�i meinasi loppua kesken.
Tästä tuli nyt si�enkin juuri sellainen äklö-nami-nami-kiitoskirjoitus, jota koetin vältellä. Kiitos ja kumarrus. Anteeksi vielä. Ja tsemppiä ensi toimitukselle!

PS. Deadline on joillekin vielä hieman hämärä käsite. Haastan seuraavan päätoimi�ajan kirjoi�amaan asiasta artikkelin ensi vuoden ekaan lehteen :)
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4 ajankohtaista
Perjantaibileissä vilpittömän outo tunnelma

“Timo sopeutuu huonoihinkin
olosuhteisiin, asuu jossain masentavassa lähiössä ja toistelee, että
hyvä kun on katto pään päällä.”

-Kirjailija Sinikka Nopola erittelee toimittaja Kalinaisen
elinolosuhteita vähän liiankin henkilökohtaisesti
Helsingin Sanomissa 10.10.2003.

”Sauvakävelijä kuoli — leveässä
kuormassa ei ollut heijastimia”

-Ilta-Sanomien kirjoituksen 10.10.2003 johdosta Kvantti
haluaa ilmaista huolestumisensa sauvakävelijöiden
liikenneturvallisuudesta ja ehdottaakin, että sauvakävelijöille asetetaan jonkinlainen paino/leveysraja.

”Kun olen teekkarien tekemisissä
niin ehkä olen heidän mielestään
kunnianarvoisa herra. He ovat
minulle hyvin kohteliaita. Monet
esimerkiksi teitittelevät minua.”

-Kunnianarvoisa herra, Systeemianalyysin laboratorion
osa-aikainen professori ja leoparditakkikaupan tärkein
asiakas Esa Saarinen kertoo Nöjesguidenissa 7/2003,
että teekkarien kiinnostus filosofiaan on huikeaa.

”Antti Heikkinen ja Jukka Hietanen
aloittivat jännitystyöt Kampissa
kesällä, ja he löytävät pitkäaikaisesta projektista vain hyvää
sanottavaa.”

-Helsingin Sanomat ei lainkaan huomioi sitä stressiä
ja henkistä painetta, joka jännittäjien pitää kokea joka
päivä töissä. Kvantti ehdottaakin, että Kampin työmaalla
luovutaan jännittäjistä ja palkataan tilalle rentoilijoita.

Kvallup 5/03
Vuoden viimeisessä ja maailmanhistorian toisessa Kvallupissa udeltiin, minkä
sarjakuvan haluaisit nähdä Kvantissa.
Äänensä antoi kuulua yhteensä 131
kiinnostunu�a. Ylivoimaisen voi�ajan
tule�e näkemään ensi vuoden ensimmäisessä numerossa.
Kapteeni Juustodick
13,0%
Huonosti käy�äytyvät funktiot 51,9%
Puuha-Purhonen
35,1%
Tämän aukeman jutut: Susanna Junnila
Kuvat: Ilkka Kudjoi (perjantaibileet, Luukki,
laulusauna), Jussi Pakkanen (satusitsit) ja
Ossi Koivistoinen (ansiomerkki)

OK20:ssä 19.9. järjestetyissä Perjantaibileissä nähtiin kaikkea — siis paljon
enemmän kuin yksi silmäpari kestää illan
aikana.
Koska fyysikot eivät tunnetusti osaa
bile�ää, oli illaksi järjeste�y paljon ohjelmaa. Pian OK20:n täy�ymisen jälkeen
aloite�iinkin Twister-cup, jonka juontajat
tempaisivat yleisön mukaan innostuksellaan. Neljän hengen erissä käyty taistelu
saatiin pää�ymään melko rauhallisesti,
vaikka muutamia härskejä pyllistystaklauksia nähtiinkin.
Seuraavaksi vuorossa oli suuri lipaisunopeuskilpailu. Kilpailĳoiden tuli
nostaa painoaan juomalla vapaasti valitsemaansa juomaa mahdollisimman paljon tietyssä ajassa. Vaa’an lievän epätarkkuuden (noin kaksi kiloa) ja sinnikkään
tempoilun tuloksena voi�ajaksi selvisi
neljän kilon turvotuksella tosimies, joka
joi omien sanojensa mukaan vain olu�a.
Mieli nyrjähti viimeistään vonkauskilpailun käynnistyessä. Parei�ain etenevässä kilpailussa oli tarkoitus vongata
mahdollisimman epätoivoisesti (niin kuin
vain fyysikko osaa). Jatkoon päässyt valittiin huutoäänestyksellä. La�ialla nähtiin
kaikenlaisia yrityksiä perinteisestä ”lähe
ny meille” -linjasta ”mä tein tän laulun
sulle” -imelyyksiin asti.
Ilta pää�yi taiteelliseen ”maalaa oma
raatilaisesi” -kilpailuun, jossa tarkoituksena oli muu�aa jonkin raatilaisen kasvot
entistä edustavammiksi. Tyyli oli valite�avan vapaa ja suurin osa raatilaisista näy�i
kilpailun jälkeen lähinnä perheväkivallan
uhreilta.
Niille, jotka kävivät tapahtumassa eivätkä tämän seurauksena halua enää koskaan osallistua killan toimintaan, haluaisin huomau�aa, e�ä tällaisia tapahtumia
ei ole tapahtumakalenterissa kuin kerran
vuosisadassa. Kiitos ja anteeksi.

Twister-cupissa ei pelä�y pientä venyttelyä. Fuksipojat näy�ävät mallia.

Vonkauskilpailu pol�i sarveiskalvot ja
nyrjäy�i mielen. Kiltamme sukupuolivääristymän takia yli puolet esityksistä
sisälsi poikarakkau�a, mistä pojat
tuntuivat olevan vain innoissaan.

”Maalaa oma raatilaisesi” -kisan antia.

Killan kokous valitsi ansiomerkin
Killan kokouksessa 9.10. vali�iin killalle
ansiomerkki. Samasta merkistä valmistetaan sekä kultainen e�ä hopeinen versio.
Ansiomerkkien jakoperusteista kerrotaan
kunniamerkkiohjesäännössä, mu�a tähän
mennessä killalla ei ole ollut merkkiä eikä
sitä ole vielä jae�u kenellekään.
Ansiomerkkikilpailu oli avoin ja ehdotukset piti jä�ää viime keväänä. Ehdotuksia tuli kaiken kaikkiaan viisi kappale�a:
killan logo (eli fii ympyrän sisällä), killan
logo laakerinlehvillä reunuste�una, killan
logo tekniikan ra�aan sisällä laakerinlehvillä, Maltain risti eli mustakeltaisesta
nauhasta roikkuva nelisakarainen risti,
jossa keskellä fii sekä Strålrisk eli samanlaisesta nauhasta roikkuva säteilyvaaran
merkki, jonka keskellä pimeässä hohtavasta aineesta tehty fii.

Ansiomerkiksi vali�iin tekniikan rattaan sisällä oleva killan logo, jota reunustavat laakerinlehdet. Äänestyskierroksia
tuli kaikkiaan kolme, joten ylivoimaisesta
voi�ajasta ei voida puhua.
Raati pää�ää ansiomerkin koosta ja
muista merkkiin lii�yvistä asioista kokouksen antamien suuntaviivojen mukaan.
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Luukissa tutustuttiin kaikkeen
ja pidettiin ritarillisen hauskaa
Luukin kiltapäivillä 23.-24.9. oli hyvä
mahdollisuus tutustua Fyysikkokillan ja
fysiikan amma�iainekerhojen toimintaan
sekä muihin kiltalaisiin. Maltain Ritarikunnan järjestämässä tapahtumassa oli
tarjolla asiapitoisen ohjelman lisäksi turnajaiset, lempeä puusauna, aarteenmetsästystä sekä vapaata pelailua.
Ensimmäinen bussi lähti Luukkiin neljältä. Amma�iainekerhot Optimi, Plä�y
ja Iteraatio sekä järjestöt SMFL (Suomen
matemaatikko-, fyysikko- ja tietojenkäsittelytieteilĳöiden lii�o) ja IAPS (International Association of Physics Students) esittäytyivät omilla rasteillaan ja pako�ivat
osallistujat joko aja�elemaan tai tekemään
jotain muuten vaan kummallista.
Toisen bussin saapuessa oli aika

aloi�aa perinteiset Maltain Ritarikunnan
turnajaiset. Salaiset, perinteen sanelemat
lajit käytiin läpi juhlallisen tunnelman
vallitessa.
Hetken hengähdyksen jälkeen joukkio siirtyi sisätiloihin katselemaan killan
jaosten ja raadin speksejä. Speksit olivat
— kuten odo�aa saa�oi — toinen toistaan
kahvaisevampia, ja suurimmat omstartit
huude�iin luonnollisesti Kvantille.
Loppuillasta seurasi vielä toinen toistaan huikaisevampia ohjelmanumeroita,
joista ritarit kuitenkin käskivät olemaan
ihan hiljaa.
Urheimmat uhosivat vielä aamubussissa menevänsä kahdeksan luennolle,
mikä on tunnetusti hyvä ratkaisu koko
yön lautapelisession jälkeen.

Toimareiden puvut olivat satumaisia.

Maltain Ritarikunnan turnajaiset eivät ole mikään leikin asia. Totiset kilpailĳat
huitovat toisiaan asiaankuuluvasti suojatuilla kiltiksen sohvatyynyillä, kunnes heikompi putoaa kilpailualustan päältä. Taustalla ritarit ja noviisi nauravat partaansa
minkä ehtivät.

Kemistit eivät tukkineet korviaan persiljalla laulusaunassa
Tiistaina 7.10. kemistien kanssa OK20:ssä
pidetyssä laulusaunassa fyysikoita odo�i
positiivinen yllätys: kemistit eivät juosseet
karkuun vaikka fyysikot lauloivat oikein
sydämensä pohjasta.
Lukkarit vetivät laulut usko�avasti,
mu�a heidän vetäydy�yään valokeilasta
illan muu�uessa yöksi loppui laulu kuin

seinään. Samalla rumat fyysikkomiehet
ryntäsivät saunaan ja kemistit hävisivät
kuin tuhka tuuleen. Ihan kohteliasta, e�ä
vasta siinä vaiheessa.
Toisena positiivisena havaintona pitää
esi�ää, e�ä iso puoli oli aivan täynnä
ihmisiä ja fukseja oli paikalla ilahdu�ava
joukko.

Trink, trink, Brüderlein trink, lass doch die Sorgen zu Haus...
Mitä lukkarit edellä, sitä vähemmän laulutaitoiset perässä.

Satusitseillä
lapsetti

Lauantaina 25.10. järjestetyillä toimarisitseillä (raati järjesti toimareille sitsit kiitokseksi työstä killan hyväksi) oli satuteema.
Sitseillä tarjo�u ruokakin oli sovite�u
aiheeseen: alkuruoaksi oli vispipuuroa
(Kultakutri), pääruoaksi viisi leipää ja
kaksi kalaa (Raama�u) ja jälkiruoaksi
myrkkyomenoita (Lumikki).
Toimarit olivat selvästi panostaneet
pukeutumispuoleen. Sitseillä nähtiin mm.
Nasse-setä, Vietman, geneerinen prinsessa, Tikru, Nalle Puh, Pupu Tupuna, Peter
Pan, Maĳa Mehiläinen, Zorro, Vesihiisi,
Lumiukko ja Pikku Myy.

Matrikkelitoimikunta kasaan
Vuoden 2003 fuksien matrikkelitoimitus
laite�iin kasaan 7.10. pidetyssä palaverissa. Päätoimi�ajaksi lähti O�o Vehviläinen
ja kaiken kaikkiaan toimikunnassa on 12
jäsentä. Toiminta on jo lähtenyt käyntiin ja
jonkinlaisia suunnitelmiakin matrikkelin
sisällöstä ilmeisesti on.
Hauskaa tilastotietoa nimistä: 1/4 matrikkelitoimikunnasta to�elee nimeä Laura
ja 1/6 nimeä A�e. Fuksikapteeni Topin
mukaan toimituskunnan menoa katsellessa ”haikeat muistot omasta fuksivuodesta
tulee kyllä mieleen”.

6 puhis lausuu

Silja
Holopainen

PUHIKSEN KOLUMNI
KILTAMME SÄÄNNÖT EPÄSELVÄT
Useimmat ovat varmasti huomanneet
jokin aika si�en FK:n nyyssiryhmässä
käydyn kiihkeän keskustelun killan säännöistä. Aja�elin tässä hiukan selventää,
mitä oikein on tapahtunut ja mitä asiassa
on seuraavaksi tarkoitus tehdä. Killan
rekisteröitymisprosessista kirjoitin tämän
vuoden toisessa Kvantissa enkä tässä toista sitä kirjoitusta.
TKY:lla on mallisäännöiksi kutsu�u
sääntöpohja, joka on tarkoite�u helpottamaan yhdistysten sääntöjen laatimista.
Meidän uudet sääntömme eivät pohjaudu
mallisääntöihin eikä mihinkään muuhunkaan pohjaan vaan ne on tehty alusta asti
puhtaalta pöydältä.
Sääntöjen perustana on kiltajärjestys eli
ohjesääntö, jota killan toiminnassa nouda-

tetaan. Kiltajärjestys sisältää itse säännöt.
Kiltajärjestys löytyy killan sivuilta h�p://
www.tky.hut.fi/~�/kilta/kiltajarjestys.txt.
Sääntöihin on kirja�u ainoastaan lain
vaatimat sekä killan toiminnalle erityisen
tärkeiksi koetut asiat. Erityisesti yhdistyslain toistamista säännöissä on välte�y ja
asiat on sano�u kompaktisti. Kiltajärjestyksessä asioita on si�en ava�u ja sinne
on kirja�u myös yhdistyslakia.
Tämän jao�elun ansiosta jatkossa mahdollisista sääntömuutoksista (esimerkiksi
lain muu�uessa), selvitään todennäköisesti kiltajärjestystä korjaamalla eikä
sääntöihin tarvitse koskea. Kiltajärjestyksen muu�aminen on huoma�avasti
helpompi ja jouhevampi prosessi, koska
sääntömuutoksessa säännöt on kierräte�ävä PRH:n kau�a, jossa käsi�ely voi
kestää kuukausia. PRH eli paten�i- ja
rekisterihallitus hyväksyy yhdistysrekisteriin tuotavat yhdistykset ja valvoo, e�ä
rekisteröityjen yhdistysten säännöt ovat
lain mukaiset.
Tänä kesänä PRH hyväksyi killan
säännöt ja Fyysikkokilta ry merki�iin
yhdistysrekisteriin 5.8.2003. Enää oli jäljellä TKY:n edustajistolle tehtävä ilmoitus
sääntömuutoksesta. Fyysikkokillan säännöt olivat käsi�elyssä syksyn ensimmäisessä edarin kokouksessa 18.9. Edustajisto
piti kuitenkin killan sääntöjä epäselvinä
ja tästä syystä pää�i olla hyväksymä�ä
killan uusia sääntöjä ylioppilaskunnan

yhdistyslue�eloon.
Käytännössä tämä tarkoi�aa sitä, e�ä
meidän on muute�ava sääntöjämme
kahdessa killan kokouksessa, minkä jälkeen ne lähetetään PRH:en ja sen jälkeen
tuodaan taas edustajistolle. Tällä hetkellä
olemme keskustelleet TKY:n sääntötoimikunnan kanssa säännöistä. Keskustelu oli
antoisa ja asioita selvisi puolin ja toisin.
Tuloksena oli, e�ä sääntöihin halutaan
lähinnä rakenteellisia selkeytyksiä. Pari
ihan hyvää konkree�isempaakin kommen�ia tuli kohdista, joita voisi hieman
selventää.
Sääntömuutoksia ei kuitenkaan saada
lainvoimaisiksi kuin aikaisintaan ensi kevään lopussa. Sääntömuutosta varten pide�ävät kaksi killan kokousta jäävät ensi
vuoden puolelle, sillä 9.10. olleeseen kokoukseen ei muutoksia ehdi�y valmistella
eikä vaalikokoukseen voi tuoda näin isoa
asiaa, koska kokous venyy muutenkin
useamman tunnin mi�aiseksi. Parhaassa
tapauksessa killan kokoukset saadaan
pide�yä heti alkuvuodesta ja paperit lähete�yä PRH:lle, jossa käsi�ely kestänee
arviolta ainakin kuukauden (PRH ei välttämä�ä edes hyväksy tehtyjä muutoksia).
Tässä ideaalitapauksessa säännöt ehtisivät
siis edarille kevään lopuksi.
Mielenkiintoisia hetkiä sääntöjen parissa toivo�aen,
Silja

vakavaa asiaa 7
Syksy on taas saapunut ja sen myötä pimenevät illat, sade ja lopulta loska. Tämä
voi aiheu�aa tylsistymistä, masennusta ja
yleisen väsyneen olon. On kuitenkin olemassa joukko ihmisiä, jotka jaksavat olla
pirteitä näinä vuoden synkeimpinä päivinä. Heidän kanna�aisikin mie�iä, onko se
kaikki todellakin sen arvoista.
Mie�ikääpä nyt vaikka luentoja. Kanna�aako sinne todellakin mennä hävyttömän aikaisin aamulla? Vaikka proffa
puhuisi kuinka selkeästi, ei asian sisältö
kuitenkaan aukea ennen kuin niitä käy
itsekseen läpi. Eikö kanna�aisikin jäädä
omaan lämpimään sänkyyn lepäämään
kerrankin kunnolla? Lääkärien ja muiden
amma�ilaisten mielestä hyvä yöuni on
väl�ämätöntä aivojen toiminnan kannalta. Eikö olisikin kokonaisuuden eduksi
vaihtaa hivenen luentoa uneen?
Jos päiväohjelmaan jää enää laskarit, ei
niissä kannata käydä turhautumassa. Assarit eivät ole saaneet opetuskoulutusta.

Ei niiden demoamista tehtävistä ota mitään tolkkua. Jos kyseessä on pistelaskarit,
on tilanne vielä huonompi: esitykset ovat
vielä sekavampia kuin assareilla. Korkeintaan kanna�aa käydä prujaamassa
tehtävät ja hakea pisteet kotiin.
Samaa voidaan sanoa bileistä. Mitä
siellä muka on? Huonoa musaa liian
kovalla, pahanmakuisia juomia ja umpikännisiä ääliöitä, joiden käsitys huvista
on kon�aaminen ympäri parkkialueita
alasti tuhannen tuubassa. Senkin ajan voisi käy�ää paljon hyödyllisemmin.
Samaa aja�elutapaa voidaan jatkaa
miltei mihin tahansa elämänalaan.
Leffat on ihan paskoja. Ravintoloissa ei
kannata syödä, koska siellä on kallista.
Ulkoilu on turhaa, ja lisäksi siellä tulee
kylmä.
Rokkikonserteissa
soitetaan
liian lujaa, jolloin on käyte�ävä korvatulppia ja ääni menee mössöksi.
Pitämällä tiukasti kiinni tästä näkemyksestä voit päästä pois tekopirteyden

An�i Motiva
Fyysikkokillan
oloneuvos

AUKTORITEETIN PALSTA
sokaisevasta neonkimalluksesta meidän
jokapäiväisten normaaleiden tummanpuhuvaan joukkoon. Kuuletko jo rauhallisuuden seireenien kutsut? Ne tulevat juuri
täältä: oman makuuhuoneesi lämpimästä
ja turvallisesta lämmön keskuksesta.

8 nyt-parodiasivu

Fyysikko
soitti kotiin
banaanivarastolle

Fyysikko kirjoi�i nimensä tauluun.

Onko salailu jonnin joutavaa, Henri Koskela?
Pelimies ratkaisee pizzojen märkyysongelman teflonpaistinpannulla.
Nyt kun olemme vihdoinkin
saaneet pelimiehen haasta�eluun, on aika hieman rao�aa
totuuden verhoa. Miten se
oikein tapahtuu, miten pelimies iskee sen suuren määrän
muĳjjia?
Ai miten vai? En mää voi
paljastaa, si�enhän kaikki
rupeais käy�ämään samoja
menetelmiä.
No eikös tuollainen salailu
ole jonnin joutavaa, kyllähän
pelimiehen silti luulisi pärjäävän?
Ei väl�ämä�ä, se on katos taktikointia.
Miten pelimiehelle mahtoi
käydä Tiina Teekkarin kanssa?
Niin miten kävi, ööö, no niin,
miten kävi, niin ööö. Myöhemmin Henri Jonnin pr-päällikkö
Henri Jonni Koskela lähe�i
sähköpostia ja kertoi, e�ä
kyseessä oli katos vain sellainen testinainen. Esimerkkinä
tuli vielä kaupan päälle aimo
annos tuubaa ohjelmoinnista
pakollisella teiniäXällä ryydite�ynä.
Miksi huuhaa on parempi
kuin /dev/null?
Huuhaa on monipuolisempi, koska input huuhaaseen

muu�aa huuhaan tilaa, mu�a
null pysyy aina vakiona.
Kuten kaikki huuhaata lukevat tietävät, et kelpuuta kuin
HK:n einespitsoja. Mistä tällainen priorisointi?
Ne on hyviä, ne on oikein
hyviä, HK, juuri hyviä. HK eli
Henri Koskela! Ovat muuten
aivan surkeita pizzoja, ellei
niitä lämmitä pannulla. (Henrin pizzavinkki: ”Eli jos joku
joutuu autiolle saarelle mukanaan vain HK:n pizzoja niin
ne kanna�aa lämmi�ää ensin
mikrossa ja si�en kuiva�aa
pohja teflonpaistinpannulla.”)
Asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka vihjeetön on
takapuolesi?
Ööö, viisi?

MITEN
KILTA
MAKAA

Kalle väsyi kesken koulupäivän — rukouskin
näyttää jääneen kesken.

Heräät yllä�äen Amigan ja
Linux-pää�een välistä. Mitä
on tapahtunut?
Mää olen käynyt ostoksilla
kirpputorilla.
Millaiseen kysymykseen haluaisit vastata?
Ööö kysymykseen, hmm... en
mää, mää oon tyhjä. Oikeestaan mää haluaisin vastata
kysymykseen ”Millainen on
Kvan�i?” ja vastaus olisi: ”Ai
lehti, joo... Kyllä se aina Tisleen voi�aa, jutut ovat kiitettävän omituisia ja älyvapaita,
välillä myös hauskoja.”
Si�en vielä viimeisenä voisit
laatia runon pelimiehestä.
Mää en ymmärrä mikä poin�i
on runoissa. No tässä on:
”Pelimies ei runoile eikä ruinaa!”

“Banaanivaraston takahuone.”
Kiltalehti Kvantin Nyt-parodiatoimituksesta hyvää iltaa,
kukas tö�eröpää siellä kuvittelee puhuvansa?
“No hyvää iltaa.”
Onko siellä perjantai?
“Täällä ei suinkaan ole perjantai. Täällä on liikaa tahvanaisia
ollakseen perjantai.”
Onkohan Hercule Poirot ratkaissut mitään viime aikoina?
“Lienee viimeisempänä ratkaissut kullipiiskan arvoituksen,
siitä on oikein valmisteilla
elokuvakin, ’Hercule Poirot ja
kullipiiskan arvoitus’.”
Onko se niin hirveän vaikeaa
ymmärtää, e�ä olisi pitänyt
käy�ää mallisääntöjä?
“O�aen huomioon muunmuassa
tämänvuotisen puheenjohtajan
vihjee�ömyyden...”
Eivätkös fyysikot nyt vaan
voisi pitää tunkkejaan ja
kaikessa rauhassa säteily�ää
päitä?
“Tunkin hankintaa on kyllä harki�u, mu�a yleensä ne on tapana
lahjoi�aa.”
Kiitoksia, jospa minä jatkan
tästä.
Sarja loppuu.

x

Itsesoi�elu onnistui.
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Tästä alkaa kaikinpuolin häröilevä, toimituksen viimeisiä tuntoja kuvasteleva

M u ltiversumi-Kvantti!
Joka sivulla on eri teema. Parempi pyytää anteeksi jo tässä vaiheessa.
• Sana-Kvan�i johda�elee vakavan aiheen äärelle: esirukouspyynnöt au�avat kun hätä on suurin.
• City-Kvantissa trendikkäitä opastavat Walter de Kvant ja TuubaLista.
• Historia-Kvan�i kertoo Kvantin historiaa sekä kysyy julkkiksilta, missä olit, kun...
• Pilkunnussinta-Kvantissa paneudumme modernin pilkun mi�oihin. Rohkea keskiaukeama!
• Klingon-Kvan�i opastaa klingonin ääntämisen kiehtoviin piirteisiin — hyödyllinen taito jokaiselle.

esirukouspyyntöjä
Seurakuntalaisten kirjeistä kokosi: Keppa Ruhonen
Hyvät nimimerkit “Onko Kimble syntiä, 962” ja “Herra, vihjeeni on vähissä, 981”, teille on postia toimituksessa.

Kaikki muut kiusaavat kiltaani
eivätkä suostu hyväksymään
sääntöjämme. Rukoilkaamme
Herralta, e�ä seuraajanikaan
eivät tässä onnistuisi, sillä
minä olen paras. Minulla on
myös vakavia addiktioita kolajuomia kohtaan. Lope�akoon
Herra tuollaiset tuo�eet, jo�a
pelastuisin. — Kohtuuhelppo
punapää, 990
•
Lapseni kuvi�elee olevansa
kovakin äĳä, vaikka ei osaa
edes suomen omistusmuotoja. Lisäksi hän kirjoi�aaa
minun sanomisiani joihinkin
‘nyysseihin’. Rukoilkaamme
Herralta, e�ä lapseni oppisi
edes vähän suomea ja saisi
opintonsa päätökseen, ja saisi
niitä kauan kaipaamiaan kavereita. — Vuorimiehen pe�ynyt
äiti, 991
•
Poikani on vihdoinkin valmistunut ja ymmärtänyt vaihtaa
kemian fysiikkaan. Hän ei
vielä kuitenkaan ole päässyt
eroon joistain mukamas näyttelĳöistä eikä hän vieläkään
ole löytänyt yhtään vihje�ä.
Rukoilkaa herraa antamaan
pojalleni vihje�ä isolla kauhalla ja saata hänet parempaan
seuraan. — Toiveikas isä, 992
•
Herra, elämäni on ongelmis-

sa. Kaikki toimi�ajani ovat
saama�omia vätyksiä, ketkä
(punapää.huom. oikea muoto
on ”jotka”) eivät kirjoita juttujaan ajoissa. Lisäksi joku on
piilo�anut oppikirjani kiltiksen jääkaappiin. Herra anna
minulle voimaa jaksaa muiden
ihmisten arvostelua. — Hyvin
vi�umainen punapää, 993
•
Hei!!!1 voisi�ex te kaikki
rukoilla mun puolesta, e�ä
määää pelimiähenä saisin
muĳjjia? Voisix sää jumala
myös muu�aa mun mutsia
sen verran, et se hyväksyisi
kaljanjuonnin?. — Klubinkin
varaken�ä on Kupi�aalla!, 994
•
Kiitos aikaisemmista rukouksista, ne ovat au�aneet jo
lnepan ja StoPin kanssa. Pyydetään Herralta, e�ä hän johda�aisi kaikki MoFyä iteroivat
suojiinsa ja iskisi salamalla
Kurki-Suoniota, jo�a me hartaat pääsisimme kurssista läpi.
— Ääliö-kääliö on muuten
palindromi, 995
•
Haluaisin elämässä yhtä pitkälle kuin eräskin tuntemani
pelimies. Siksi olen vongannut
kaikilta vastaantulevilta, edes
hivenen naista muistu�avilta
henkilöiltä. He kuitenkin kiertävät minut kaukaa. Rukoilkaa

puolestani, e�ä Jumala muuttaisi naiset suhtautuvaisemmiksi minuun. — Mikä on
nimimerkki?, 996
•
Herra! Asuintalossamme tehdään syntiä! Kanssa-asujamme eivät millään tahdo uskoa,
e�ä muovipusseja ei saa lai�aa
biojä�eesen, eikä täysi astia ole
syy jä�ää roskia ulos. Luoja
anna meille uskoa paremmasta maailmasta. — Kypsynyt
ky�ääjä, 997
•
Luojani! Flipperi pitää minua
vallassaan. En millään ehdi
hoitaa satoja luo�amustoimiani ja opiskella tarvi�avia

satoja opintoviikkoja. Herra,
anna minulle pari ylimääräistä tuntia ennen deadlineja,
jo�a saisin roikkuvat hommat
tehtyä. — Flipperi on parasta
päihde�ä, 998
•
Herrani. Maailmassa on pahoja virheitä. Opiskelĳaruokaloiden ruoat ovat loppu lähes
kolme tuntia ennen aikojaan,
kiltalaiset eivät osaa kunnolla
klingonia eikä nyysseissä ole
rii�ävästi
väärintekemistä,
jo�a pääsisin näy�ämään
älykkyy�äni huuhaaseen ja
warlordiin. — Star Trek -asut
kaikille kardinaaleille, 999

Esirukouspyynnöt elämäntapasaarnaaja Keppa Ruhoselle, katso yhteystiedot lehtemme alusta. Kirjeet käsitellään luo�amuksellisesti ja ne julkaistaan aina nimimerkillä henkilöllisyyden
suojaamiseksi.
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Rakas Walter! Olen käyttänyt Windowsia jo monta
vuo�a, mu�a viime aikoina
naapurin Linux on alkanut
himo�aa. Tuleeko Windows

TuubaLista 03

—mistä killassa mumistiin?
1. Kiltamme säännöt epäselvät

Lyhenteet PRH, TKYE ja FK ovat olleet viime aikoina kovassa
käytössä.1 Jos tällainen julkinen vastasyntyneen herjaaminen ei
kohta lopu, on Fyysikkokilta ry.:llä lopun ikäänsä identitee�iongelma. Epäselvää kertakaikkiaan.

2. Huumekannanotto

Raati antoi keväällä FK:n huumekannanoton, jonka mukaan
kilta ei hyväksy huumeidenkäy�öä ja tapahtumissa esiintyvää
tötöilyä voi seurata jopa ero�aminen2. Hyvää aikomusta vastaan
hyökkäsivät nyyssikirjoi�elĳat, jotka eivät itse käytä huumeita,
mu�a tietävät niistä kaiken ja puolustavat vapaata käy�öä.

3. Kiltiksen uudistus

Kiltiksen uu�a järjestystä laatimaan asete�iin oikein kiltistyöryhmä, joka si�en toi muutaman vaihtoehdon killan kokoukseen3. Äänestys meni tasan, jonka jälkeen puhiksen ääni ratkaisi
— valite�avasti väärin. Odotamme innolla, koska alkukeväästä
tehty päätös toteutetaan tai haudataan virallisesti.

4. Puolipitkä 03

Turussa on Suomen suurin tunkki sekä paljon juna-lau�a-liikenne�ä4. Poliisiauton ikkunasta ei kannata työntää päätään sisään
ja huutaa ”ARSE!”5. Näin syntyi FC Pepa ja lähes samanaikaisesti toinen sankari, Bu�fuck, näki valon6. Jos haluaa päästä sisälle,
kanna�aa o�aa avain mukaan7. Eikä ainakaan antaa palelevalle
miehelle omaa takkiaan8.

5. Hercule Poirot

FK:n kullipiiskakapteeni Poirot kyllästyi huuhaaseen postaileviin fukseihin ja ase�i ankaria ukaaseja kiltamme nyyssiryhmään9. Olo oli Via Dolorosa.
Sivun kokosi: Suski

Neuvo�ele Windowsisi kanssa ennen kuin teet mitään
radikaalia. Luultavasti Windows on innoissaan ja haluaa
tulla katsomaan, kun jaat
kovalevyä Linuxin kanssa. Jos
kuitenkin menet tekemään sen
Windowsin selän takana, olet
lopu�omien virheilmoitusten
suossa eikä suhde�anne pelasta enää mikään. Pidemmän
päälle kovalevysi joutuu kolmiosuhteessa aika koetukselle,
mu�a jos sinusta tuntuu, e�ä
prosessorisi kestää sen, niin
ota ilo irti.
Hei! Olen ihastunut erääseen

A

E R DE
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mustasukkaiseksi jos annan
osan kovalevystäni Linuxille?
Voiko tällainen kolmiosuhde
toimia?
Himojen riivaama

IA • W

Laskutikun sopiva pituus
riippuu hyvin paljon siitä,
mihin sitä haluaa käy�ää. Jos
haluat näytellä matemaa�isia
valmiuksiasi julkisesti, suosittelen mahdollisimman pitkää
ja tukevarakenteista laskutikkua, jolla voi tiukan paikan

tullen vaikka miekkailla. Jos
sen sĳaan haluat keski�yä
pinnallisen heilu�elun sĳaan
tosilaskentaan, käy siihen paremmin kompakti tikku, joka
kulkee
huomaama�omasti
mukana. Lyhy�ä matikkaa
lukeneille tytöille kelpaavat
kaikenkokoiset tikut, kunhan
opastat vakioiden sĳoi�amisessa asiantuntevasti. Pitkän
matikan lukĳat ovat arvaama�omampia ja he saa�avat
vaatia laskutikuilta täysin
epärealistisia asioita, kuten
murtolukujen jakolaskua ja
eksponen�ifunktioiden integroimista.

KS

Öljytessämme
laskutikkujamme kavereiden kanssa
olen huomannut, e�ä laskutikkuni on keskimääräistä
lyhyempi. Kuinka paljon tytöt oikeasti kiinni�ävät huomiota pojan matemaa�isiin
valmiuksiin? Vaikka usein on
toiste�u sitä, e�ä lyhyestä tikusta löytyvät samat ominaisuudet kuin pidemmästäkin
tikusta, kanna�aisiko minun
silti hankkia pidempi laskutikku?
Logaritmi

TKIMU
TU

Onko laskutikun koolla merkitystä?

ANTIN
KV

Kvantin toimi�ajaan. Missä
toimitus vie�ää yleensä aikaansa ja miten minun tulee
lähestyä toimi�ajaa?
Runoilĳa -87
Kvantin toimi�ajat viihtyvät
koneidensa ääressä 24/7, joten
heihin on ääre�ömän vaikea
törmätä yöelämässä. Parhaiten
saat yhteyden lähe�ämällä
sähköpostia (jos kestät parin
päivän viiveen). Tämän jälkeen
homma onkin jo helppo nakki
ja huomaat vielä, e�ä haluat
tyypistä eroon nopeasti.

6. Ulkomaanexcu

Excumestarin10 lähes yksin työstämä ulkomaanexcu kaatui kesän
harmilliseen väliintuloon sekä ihmisten opiskeluintoon. Hinnan
noustessa viimeisetkin jänistivät ja käteen jäi vain näppihärö.

7. Uudet fuksit

Uudet fuksit voivat hyvin ja ovat jo antaneet kaikenlaisia näyttöjä osaamisestaan. Voimakkaimpana suorituksena mieleen on
jäänyt erään fuksin vilpitön halu mennä nukkumaan bussin
tavaratilaan Luukista tullessa. Lihasjännityksetön ilmestys
kanne�iin lopulta nukkumaan kiltikselle, mistä fuksi raahautui
oma-aloi�eisesti sammumaan muutamaksi tunniksi myös miesten vessan porsliinial�arille.

8. Kvantti vs. muu maailma

Kvan�i on tänä vuonna antanut vahvoja näy�öjä osaamisestaan.
Haasta�elimme Jaskaa ja Rikua ennen City-lehteä11, Kvallupiin
vastaa noin kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Polyteekkarin
kyselyyn ja elämänohjeita Ilman naista -sarjakuvasta lukevat jo
TKK:n ulkopuolisetkin tahot. Loistavaa, David!12

9. Baggy pantsing

”logout”-komento on tämän vuoden aikana painunut unholaan
niin monelta, e�ä BP-arkisto13 on suorastaan räjähtänyt käsiin.
Puheenjohtajan hiusten sekaisuu�a osoi�ava indikaa�ori, 1/r2riippuva flipperihäiriöken�ä sekä rahastonhoitajien Cayman- ja
natsikultasekoilut ovat vain osa vuoden aikana tehdyistä suurista paljastuksista.

10. Paperitukos

Prujukoneet — tuo kiltamme kestovitutuksen aihe. Välillä toimivat, yleensä eivät. Vuonna 2005 loppuvan sopimuksen tappioiden ka�amiseksi raati on tehnyt talkootöitä niska limassa.
Samaan aikaan yhä useammat luennoitsĳat kieltäytyvät viemästä prujuja Editaan, koska ”ne on niin kätevä kopioida tuossa
aulassa”.
vii�eiden selitykset sivulla 15

historia-kvantti 11
Kvan�i on käsityötä, joka on muu�unut
taiteeksi. Jokainen sana on käsin
poimi�u, hyvin kypsyte�y ja temperoitu
perinteiseen
tapaan
pohjois-Komin
alueella
valmiste�ujen
samovaarien
hehkeässä lämpöhehkussa.
Ensimmäisen Kvantin loi K.Fan�i,
joka
oli
kaikkien
legendaaristen
elefan�imiesten esikuva. Tuo rujo, mu�a
henkisesti ylpeä kaikkien toimi�ajien
esikuva vetäytyi luostariin, pois yleisen
hyljeksinnän tieltä. Siellä hän kontemploi
elämän tarkoitusta sulkeutuen kammioon
ja messuten aamusta iltaan.

eräs fennistinen, hyvin karkea murre.
Noviisilauma
alkoi
aikansa
kuluksi tulkita kääröjä ja kääntää niitä
munkkilatinaksi. Yllätys oli suuri,
kun huoma�iin, e�ä kaikki vuosien
itkuvirrenomaiset messut olivat mitä
uskoma�ominta orvokkituotantoa. Näin
hämmentyneenä ne alkoivat kiertää
luostarin noviisien keskuudessa, ja
merkiksi siitä, e�ä oli saanut luoda
silmänsä näihin arvelusta heräy�äneisiin
tekstuaalisiin tuotoksiin, sitoivat noviisit
kaapunsa ympäri kiedotun punavalkean
puuvillaisen vyön hieman kirjainta h

juurikin uppoutunut kuin Titanic kera
jäävuoren. Kuin auringon kehrä, joskus
himmentyen harmajaksi, joskus kirkastuen
sykähtelvän eläväiseksi valoksi, on
Kvan�i koonnut vapauden partikkeleista
ilosanomaansa kauneimpana käsityönä.
Kuin perhosen toukka kehräämässä
koteloaan, olemme me toimi�ajat
pusertaneet Kvan�iin vapauden ilmaista
itseämme ja ympäröivää multiversumia
sydänveri tihkuen hikirauhasistamme.
Valite�avasti emme synnytä yhtä kaunista
lopputuote�a kuin tuo perhosen toukka,
mu�a samaten se kuin mekin, aivan

Puppugeneraattorin nousu ja tuho

— Kvantin historiankirjoitus revisited
Jalo Fan�i ei koskaan nau�inut
muista lihallisista nautinnoista, kuin
kummallisesta
tummanruskeasta,
kuplivasta
ja
kofeiinipitoisesta
ilmeisesti teejuomavariantista. Hänen
henkilökohtainen huoneensa ei ollut
muiden munkkien tavoin siisti ja
askee�inen
vaan
epäjärjestyksen
harmonia sulki hänet hellään huomaansa,
kun surullinen messuamisensa täy�i
luostarin käytävät viinikellareista tornien
huipuille.
Koska K.Fantin messuaminen oli
niin
sydäntä
raastavan
surullista,
jäte�iin hänet aluksi rauhaan. Kun
messuaminen oli keskeytynyt vain
lyhyiden unĳaksojen takia viikoi�ain,
ale�iin luostarissa uusimpia noviiseja
koulu�aa kirjoitustaidossa käskien heitä
kirjoi�aa messuamista ylös. Näin tehtiin
ja muutamien vuosien kulu�ua saatiin
selville, e�ä kieli, jolla Fan�i messusi, oli

muistu�avalle rusetille.
Näin
holvikaarten
alla
levisi
suruisa
hirnahdu�elevan
puhelias
voimariimikokoelma. Näistä salasanoista
noviisit käsin poimivat ja poimu�ivat
muutamat ja ase�elivat ne perätysten
omia
tarkoitusperiään
varten.
He
transli�eroivat K.Fantin nimen ja näinpä
syntyi maailmankaikkeuteen kaunis
ykseys, joka tunnetaan sanana Kvan�i.
Yhätikin se koostuu maailmansielun
luomisen
tuskasta,
erilaisuuden
pelo�avasta viillosta ja ennen kaikkea
vapauden etsimisestä. Sillä kuten K.Fan�i
oli etsinyt luostarista omaa henkistä
oikeutustaan
ja
sielunsa
vapau�a
ruumiinsa valheellisista premisseistä,
näin etsivät noviisitkin vapautustaan
luostarin jäyheistä kaapuja kahisu�avasta
hierarkisesta mielen vitkastumisesta, joka
rappeu�i luovuuden pulppuavan virran.
Vapauden etsintäänhän Kvan�i on

samaten kuulumme universumimme
vibraatioiden ykseyteen.
Nykyinen
Kvantin
toimitus
ei
pidä
historiallisia
tar�umakohtia
rajoi�eina, vaan tunnustaa väriään
yhä puuvillaisten vöiden arvolle ja
muinaisten holvikaarien alla leĳuilevaan
yksityisyyteen perustuvalle inspiraation
haulle. Yhtä lailla me koetamme kuro�aa
kätemme ja poimia huonon huumorin
valitusvirrestä yksi�äisiä sanoja perä�äin
paperille paine�avaksi kuin muinaiset
edeltäjämme.
Lopuksi haluaisin siteerata erästä
johtotähteämme David Hasselhoffia, joka
on sen niin mainiosti sanonut – ja etenkin
musiikkivideoinut:
Olen etsinyt vapau�a
siitä lähtien kun lähdin kotikaupungistani.
Olen etsinyt vapau�a
vaan vieläkään sitä ei löydy.
Kvan�ifan�i jr.

Historiallisten ei-photoshopattujen sarjakuvien osaston ylpeydenaihe:
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Marraskuun pilkku: Computer
“What is the value of such a book? Well, in the
first place, it’s fun just to look at mechanically
constructed le�ers, even if the details of their
generation aren’t exactly understood. “
- Donald E. Knuth kirjansa “Computer
Modern Typefaces” esipuheessa.

Tämänkertainen keskiaukeaman pilk- Ensimmäiset versiot hän teki paine�ujen
kumme on jo vanha ystävä jokaiselle suurennoksien perusteella, ja lopulliset
eksaktien tieteiden harjoi�ajalle, ja moni versiot vuonna 1984 käsiinsä saamien
onkin varmasti halunnut tutustua siihen alkuperäisten pronssimuo�ien perushieman lähemmin. Knuthin mesteella. Koska TeX
Knuthin mestariluomuktariluomuksen, klassisen Computer
on
ylivoimaisesti
sen, klassisen Computer
Modernin, pehmeissä ja aja�omissa
suosituin ohjelma
Modernin, pehmeissä ja
kaarissa silmä todellakin lepää.
aja�omissa kaarissa silmä matemaa�isen teksVaikka nimi saa�aisi johtaa todellakin lepää.
tin tai�amiseen ja
luulemaan toisin, typografisessa
Computer Modern
terminologiassa “modern”-tyyli on jo siinä yleisimmin käyte�y kirjasinleikkaus,
kaksisataa vuo�a vanha. Tyylin loivat voidaan väi�ää, e�ä juuri nyt esiteltävä
Didot ja Bodoni 1700-luvun loppupuolel- pilkku on eräs maailmanhistorian tarkimla, ja siksi sitä kutsutaankin joskus myös min tutkituista.
“Didone”-tyyliksi. Tyylille ominaista on
Bodonin itsensä sanoin modern-tyysuuri ero paksujen ja ohuiden merkkien lissä on keskeistä säännöllisyys, siisteys,
osien välillä, joka aiheu�i ennen nykyai- hyvä maku ja arvokkuus. Kaikki nämä
kaisen digitaalitekniikan käy�ööno�oa ominaisuudet ovat nähtävissä kuukauden
usein vaikeuksia: hiuksenohuet viivat välimerkissämme. Toisaalta kyseessä on
katkeilivat helposti.
arkisen viaton ‘naapurinpilkku’, mu�a
Modern-kirjainleikkaukset olivat suo- silti kauno�aren olemus tuntuu olevan
si�uja 1800-luvulla ja
valmiina ihan kaikkeen: onhan
ne olivat ensimmäisiä Toisaalta kyseessä on hänen perustanaan professori
koneladonnassa käy- arkisen viaton ‘naapu- Knuthin kehi�ämä Turing-täyte�yjä.
1800-luvun rinpilkku’, mu�a silti dellinen METAFONT-kieli. Leiklopulla syntyi variant- kauno�aren olemus tun- kisän kujeilevaa estetiikkaa, vain
tuu olevan valmiina ihan
ti Clarendon, jonka
pienen näppäimenpainalluksen
kaikkeen: onhan hänen
jälkeläiset
Century
päässä käytöstäsi.
perustanaan
professori
Schoolbook ja Corona Knuthin kehi�ämä Tu“In a type style like modern we
ovat edelleen käytössä. ring-täydellinen META- can find inspiration to create letKnuthin Computer FONT-kieli.
Leikkisän terforms that are contemporary and
estetiikkaa, yet whose texture alludes to another
Modern on uudel- kujeilevaa
leentulkinta
nimet- vain pienen näppäimen- time, another place, in much the way
tömän suunni�elĳan painalluksen päässä käy- that a floral scent suffuses a winter
Monotype
Modern töstäsi.
room with the memory of a summer
8A:sta, jota oli käytetgarden.”
ty hänen teoksensa The Art of Computer
- Charles A. Bigelow
Programming ensimmäisissä laitoksissa.

Nimi: Computer
Syntymävuosi:
Pisteko

�
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r Modern Roman 10 eli “cmr10”

r Modern Roman
noin 1977-1984
oko: 10

Computer Modern Roman -pilkun
METAFONT-kielinen lähdekoodi

“Now we are ready for the fun part of this book: We get to see the programs that define
individual characters. [...] People who like puzzles may enjoy figuring out how these
programs work; the fact that they actually do work (and that they generated all of the
le�erforms used to typeset this book) is an important clue.”
cmchar “Comma”;
numeric dot_diam#; dot_diam#=if monospace: 5/4 fi\\ dot_size#;
define_whole_blacker_pixels(dot_diam);
beginchar(”,”,5u#,dot_diam#,comma_depth#);
adjust_fit(0,0);
x1-.5dot_diam=hround(.5w-.5dot_diam); y1-.5dot_diam=0;
comma(1,a,dot_diam,.2u,comma_depth); % dot and tail
penlabels(1); endchar;
def comma(suffix $,@)(expr dot_size,jut,depth) =
pickup fine.nib; pos$(dot_size,90);
if square_dots: pos$’(dot_size,0); z$’=z$; dot($’,$); % squarish dot
comma_join_:=max(fine.breadth,floor .7dot_size);
comma_bot_:=max(fine.breadth,floor .5dot_size);
pos@0(comma_join_,0); pos@1(comma_join_,0);
pos@2(comma_bot_,0); y@0=y$; y@1=y$l; y@2=y@1-depth;
x@0r=x@1r=x$’r; rt x@2r=good.x(x$-eps);
filldraw stroke z@0e--z@1e..z@2e; % tail
else: pos@1(vair,90); pos@2(vair,0); pos@3(vair,-45);
z@1r=z$r; rt x@2r=hround(x$+.5dot_size+jut)+2eps; x@3=x$-.5u;
y@2=1/3[y@1,y@3]; bot y@3r=vround(y$-.5dot_size-depth);
y_:=ypart((z@1{right}...z@2{down}...z@3)
intersectiontimes (z$l{right}..{le�}z$r)); if y_<0: y_:=1; fi
filldraw z$r{le�}..subpath (0,y_) of (z$l{right}..{le�}z$r)--cycle; % dot
filldraw stroke z@1e{right}...z@2e{down}...z@3e; fi % tail
penlabels(@1,@2,@3); enddef;

Ensi kerralla:
Helvetica Bold 13 paljastaa kaiken!
Asiantuntĳamme: Jukka Laurila
Lähde: D. Knuth, “Computer Modern Typefaces”, Addison-Wesley 1986.

14 klingon-kvantti
Koska viime aikoina on näy�änyt huolestu�avasti siltä, e�ä Fyysikkokillan jäsenistön keskuudessa on klingonin kielen taito päässyt rappeutumaan tai sitä ei ole edes au�avasti saavute�u missään vaiheessa, katson,
e�ä tilanteeseen on pikaisesti hae�ava parannusta keinolla millä hyvänsä. Aloitamme kevyesti alkeiden kertaamisella; tämä pelastanee FK:n ainakin toistaiseksi pahemmilta nöyryytyksiltä. pIqaD-aakkoston kertaaminen kuitenkin joudutaan painoteknisistä ongelmista johtuen sivuu�amaan; käytämme sen sĳaan latinalaista
transli�erointia.
Koska transli�erointi itsessään vaati jo jonkin verran fokusoitumista, tämän artikkelisarjan ensimmäisessä
osassa keskitytään pelkästään siihen.

Kvantin kielitieteellinen pläjäys:

KLINGON, OSA 1

1. Äänteiden transli�erointi
1.1 Konsonantit
•b - ääntyy samoin kuin suomessa
käytetyissä lainasanoissa oleva ‘b’. Joissakin klingonin murteissa kuitenkin
saa�aa ääntyä nasalisoituneena, vrt. esim.
quenyan kielen äänne ‘mb’. Jotkut harvat
klingonin puhujat saa�avat myös ääntää
‘b’:n ‘m’-äänteenä.
•ch - kuten ‘ch’ englannin sanassa
‘church’, ei koskaan kuin ‘ch’ saksan sanassa ‘Liebchen’
•D - kuten suomen ‘d’, mu�a hieman
palataalisempi äänne, so. kieli ei osu
äänne�äessä hampaiden juureen, vaan
taemmas.
•gh - kuin suomen ‘g’, mu�a aspiroitunut
•H - kuten ‘ch’ saksan sanassa ‘Bach’
•j - kuten ‘j’ englannin sanassa ‘joyful’
•l - kuten suomen ‘l’
•m- kuten suomen ‘m’
•n - kuten suomen ‘n’
•ng - kuten ‘ng’ suomen sanassa ‘rangaistus’
•p - kuten suomen ‘p’, mu�a äännetään voimakkaammin
•q - kuten suomen ‘k’, mu�a palataalisempi
•Q - kuten ‘q’, mu�a gu�uraalinen ja
aspiroitunut ja voimakkaammin äänne�y,
kuulostaa vähän tukehtumisen ja sylkemisen yhdistelmältä

•r - kuten suomen ‘r’
•S - kuten iirin kielen ‘s’, ie. hiukan
aspiroitunut
•t - kuten suomen ‘t’, mu�a äännetään
voimakkaammin
•tlh - kuten loppu atsteekkinimessä
‘Popocatepetl’
•v - kuten suomen ‘v’
•w - kuten englannin ‘w’
•y - kuten suomen ‘j’
•‘ - glo�aali pysähdys, so. todella lyhyt
tauko kahden äänteen välissä

1.2 Vokaalit
Klingonin kielessä on viisi vokaalia: a,
e, I, o ja u. Nämä ääntyvät samalla tavalla
kuin vastaavat vokaalit suomen kielessä.
Di�ongeja on kahdeksan:

äännät kaikki äänteet selkeästi ja oikein!
•nuqDaq ‘oH Qe’ QaQ’e’ [1]
•tlhIngan Hol vIjatlhlaHbe’ [2]
•Qapla’ [3]
•naDev vo’ yIghoS [4]
•HISlaH [5]
•bIjeghbe’chugh vaj bIHegh [6]
***
[1] Missä on hyvä ravintola?
[2] En puhu klingonia.
[3] Voi�o!
[4] Mene pois!
[5] Kyllä.
[6] Antaudu tai kuole!
Ville Halkola

•aw - kuten suomen ‘au’
•ay - kuten ‘ai’
•ey - ‘ei’
•Iy - ‘ii’
•oy - ‘oi’
•uy - ‘ui’
•ew - ‘eu’
•Iw - ‘iu’
Kun nyt kaikki tiedämme klingonin
kirjoi�amisesta latinalaisin kirjaimin,
voimme siirtyä harjoitustehtäviin. Alla
on muutamia klingoninkielisiä lauseita:
harjoi�ele niiden lausumista yllä olevien
ohjeiden mukaan. Pidä huoli siitä, e�ä

Huonosta kielitaidosta seuraa kaikenlaisia ongelmia. Kuvassa romulanit ja
klingonit taistelun tuoksinassa.

...ja tähän loppuu täysin käsi�ämätön keskilehden
Multiversumi-Kvan�imme tällä kertaa.
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1. Fyysikkokillan rekisteröitymisprosessi, ks. Puhiksen kolumni
sivulta 6.
2. Huumekannano�o, Kvan�i 3/03, sivu 4.
3. Killan kokous keväällä 03.
4. Suomen suurin tunkki ja juna-lau�a-liikenne: excursio Turun
satamaan puolipitkällä keväällä 03 (Kvan�i 2/03, sivu5)
5. Näin teki eräs fuksi. Valokuvatodisteet: Kvan�i 2/03, sivu 5.
6. Eräs toinen silloinen fuksi pää�i vie�ää aikaansa huutelemalla
pitkin Turkua kovaan ääneen ”Bu�fuck!”. Motiivit ovat hämärän
peitossa.
7. Eräs henkilö väi�i, e�ä hänellä on avain yöpaikkaan. Taksimatkan jälkeen (koska henkilö ei enää osannut kävellä yöpaikalle)
havai�iin, e�ä hän oli humalassa luullut kotiavaintaan yöpaikan

4

—selitykset sivun 10 viitteisiin

5

TuubaLista 03

0

Äiti ope�i sinut käy�äytymään hyvin — vähän liiankin
hyvin. Unohda yhteisön normit hetkeksi ja tee mitä itse
haluat. Tällä hetkellä olet niin
sietämä�ömän looginen ja
reipas, e�ä tekisi mieli vetää
sinua kuonoon.

1

Sinulle on aivan sama, mitä
ympärilläsi tapahtuu. Muun
kasvi- ja eläinkunnan huomioiminen on sinulle täysin
vieras ajatus. Jollet ala pikkuhiljaa heräilemään, sinut
saatetaan hei�ää roskiin seuraavassa kiltissiivouksessa!

3

Olet samoihin kaavoihin kangistunut, totaalisen kiltistynyt
hörhö. Suosi�elemme lomaterapiaa la�an ulkopuolella.
Uusi sanavarastosi, unohda
vanhat (omasta mielestäsi
hauskat) ju�usi ja laske nenäsi kulmaa 70 aste�a maata
kohti.

2

0-6 piste�ä: Tappavan tylsä

6

7-14 piste�ä: Vihannes

2

15-21 piste�ä: Jumiutunut

5. Joku tulee arvostelemaan
Pentiksenpeluutasi. Miten
reagoit?
a) Totean “minä pelaan taitavasti ja hyvin” ja vetäydyn
takaisin omaan maailmaani.
b) Pyydän anteeksi ja vetäydyn nopeasti pois taitavampien tieltä.
c) Käännyn salamannopeasti,
tartun tyyppiä kraiveleista ja

7. Mikä on mielestäsi suurin
epäkohta kiltiksellä tällä
hetkellä?
a) Tietokone, jolla oli saksalainen onnenpyörä-peli “Tombola”, ei toimi.
b) Kiltiksellä on ikäviä ihmisiä.
c) Kiltiksellä on liikaa ihmisiä
— palapeliä ei mahdu tekemään kunnolla.
d) Vartioliikkeen mielestä kiltiksellä nukkuminen ei ole ok.
Testiä suosi�elevat: Silja ja Suski

2. Raatilainen on unohtanut
avaimensa raadin kaapin
oveen. Mitä teet?
a) Suljen kaapin ja piilotan
avaimet johtotutkaan.
b) En tee mitään. Eihän se minulle kuulu.

3. Kiltiksen puhelin soi. Mitä
teet?
a) Annan soida — äiti on kieltänyt puhumasta vieraille.
b) Vastaan puhelimeen asiallisesti “Teknillisen korkeakoulun
ylioppilaskunnan
Fyysikkokillan
virallinen
puhelin, Teemu T. Teekkari,
reservin vänrikki, 2. vuosikurssi! Kuinka voin au�aa?”
c) Vastaan puhelimeen juuri
keksimälläni hassulla sanayh-

1

c) Varastan käteiskassan
— kel onni on, se onnen löytäköön.
d) Suljen kaapin, pidän avaimet tallessa ja lähetän mailia
raadille. Luovutan avaimet
takaisin raatilaiselle vain voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta vastaan.

6. Tulet kiltikselle ja sinulla
ei ole mitään tekemistä. Mitä
alat puuhailla?
a) Alan pelata tietokonepeliä.
b) Alan hajoi�aa kiltiksen
pöydällä satunnaisesti lojuvia
esineitä.
c) Luen Aku Ankkoja.
d) Totean, e�ä kiltiksellä ei
kannata haaskata tehokasta
aikaa ja siirryn kirjastoon
opiskelemaan.

0

1. Joku avautuu kiltahuoneella kovaäänisesti. Mitä
teet?
a) Vi�uilen. Muiden hajoaminen ei ole minun ongelmani.
b) En kiinnitä asiaan mitään
huomiota, koska Pentiksessä
on jännä vaihe menossa.
c) Astun lähemmäksi. Tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta!
d) Kauhistukseni määrä ylittää kiltiksen potentiaalikuopan ja pääsen emi�oitumaan
ulos kiljuntani siivi�ämänä.

4. Kiltiksellä pelataan Pentistä. Miten reagoit?
a) Myhäilen vieressä itsekseni
— kuinka joku voi olla tuollainen ton�u Pentiksessä?
b) Istun tyynesti kiltiksen toisella puolella — yksinkertaisille suotakoon omat ilonsa.
c) Käsken pelaajaa painumaan hiiteen — nyt on minun
vuoroni pelata!
d) Hengitän pelaajan niskaan
ja arvostelen hänen peliteknisiä ratkaisujaan.

3

- Testaa kiltishörhöytesi taso

heitän seinään — minun peliänihän ei arvostella!
d) Jatkan pelaamista ja maksan samalla mitalla takaisin
kun tulee hänen vuoronsa
pelata.

7
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distelmällä
omahyväinen
virne kasvoillani.
d) Käyn aulassa ilmoi�amassa, e�ä puhelin soi. Ehkä
joku asiantuntevampi tulee
vastaamaan.

avaimeksi. Seurasi yli kahden tunnin seisoskelu parinkymmenen asteen pakkasessa.
8. Edellisessä kohdassa mainitulla eräällä henkilöllä ei tietenkään ollut takkia mukana, joten hän lainasi naishenkilön takkia
väl�ääkseen vilustumisensa. Aamulla naishenkilö oli 39 asteen
kuumeessa.
9. Agatha Christien romaanihenkilö tai Topi Leistin sivupersoona. Topin o�aessa nokosia eräällä risteilyllä hänelle ilmestyivät
Hercule-tyyppiset viikset, jotka eivät lähteneetkään ihan helposti
pois (ks. Näin kilta makaa, Kvan�i 2/03, sivu 8). Myöhemmin
Topin jä�äessä yhteytensä auki häntä baggypantsa�iin ankarasti
aiheen tiimoilta. Huuhaaseen postaileva fuksi: ks. Nyt-haasta�elu tästä Kvantista, sivu 8.
10. Hatunnosto Ville Halkolalle aherruksestaan.
11. City-lehti 20/03 sivu 12.
12. David Hasselhoff on toiminut Kvantin henkisenä isänä tänä
vuonna.
13. h�p://www.tky.hut.fi/~kvan�i/baggy/
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Tohtori
Touhulempi
/eli kuinka lakkasin olemasta
huolissani ja opin rakastamaan kiltaa

Vuoden 2004 raati ja toimihenkilöt valitaan marraskuun loppupuolella. Kiinnostaisiko sinua puuhailla jonkin tärkeäksi kokemasi
asian parissa? Hommaa rii�ää kaikille kiinnostuneille, ja vaikka raativiroista joudutaan usein äänestämään, niin toimariksi pääsevät
ihan varmasti kaikki halukkaat. Älä huoli, kiinnostuksella ja ylenpal�isella hysterialla siitä selviää!
Lukuohjeet:

ISÄNTÄ / EMÄNTÄ

RAATIIN?

Fyysikkokillan hallitusta kutsutaan raadiksi. Raati valitaan vuodeksi ja siinä on
yleensä 8-9 jäsentä. Isäntien ja emäntien
määrä on vaihdellut välillä 2-3, ja viime
aikoina on puhu�u tiedo�ajan lisäämisestä raatiin. Tiedo�ajasta päätetään
kuitenkin vasta vaalikokouksessa.
Raati kokoustaa keskenään noin
kerran viikossa lukukausien aikana ja
muutaman kerran kesällä. Kokoukset
kestävät käsiteltävän asian määrästä
riippuen 1-2 tuntia. Kokouksissa mm.
suunnitellaan killan toimintaa ja käsitellään ajankohtaisia asioita. Kokoukset
ovat avoimia kaikille.
Lisäksi osa raatilaisista vetää omia
jaoksiaan (ks. jaokset edempänä toimihenkilökuvausten yhteydessä). Jaokset
ovat omia toimivia yksiköitään, joissa

SISÄJAOS

Isännät (2-3 kpl) hoitavat killan tapahtumien käytännön järjestelyt. Tämä tarkoi�aa sitä, e�ä isännät hoitavat kaiken sen, mitä
joku muu ei ole hoitanut. Isännän hommaan kuluu melkoisesti
aikaa, mu�a toisaalta asiat saa tehdä juuri niin kuin itse haluaa.
Ruoanlai�otaito, sommelier-koulutus tai puhtaanapitoalan
perustutkinto saa�aa au�aa, mu�a tehdessä oppii. Tärkeintä
on, e�ä viihtyy killan tapahtumissa, koska niissä sitä aikaa
tulee kulute�ua.
Isännät ovat (viimeistään loppuvuodesta) organisoinnin
ihmelapsia: kuka tahansa muu menisi lukkoon katastrofin
iskiessä, mu�a isäntä o�aa tyynesti uuden kanisterin kermaa
käy�öön ja tekee kastike�a lisää sadalle ihmiselle. Lisäksi he
muistavat vuokrata astiat ja pake�iauton, käydä hakemassa
avaimet ja tehdä n. 24 muuta asiaa, jotka tavallinen ihminen
olisi unohtanut.
Isännät vetävät lisäksi sisäjaosta ja osallistuvat TKY:n IE:n
(Isännistö ja Emännistö) toimintaan. IE on lähinnä hauskanpitoelin, joka yhdistää kaikkien kiltojen sisäjaokset. Lisäksi kollegoilta saa vaihtoehtoisia vinkkejä rutinoituneidenkin asioiden
hoitamiseen.
Isäntävuosi on siis työläs, mu�a organisointia oppii niin
paljon, e�ei tarvi loppuelämänsä aikana hermoilla. Lisäksi
isännille kehi�yy (edellä mainituista syistä johtuen) aivan
omanlaisensa huumorintaju.
Kommen�i: “Täydellinen vapaus tehdä tapahtumissa mitä haluaa. Tosin välillä joutuu tekemään aika tauo�a töitä jopa toistakymmentä tuntia samalla kun muut kiltalaiset ovat tuhannen päissään.”
Kysy lisää: tämän vuoden isännät Olli Sihvonen <osihvone>, Kalle Korpiaho <kkorpiah> ja Janne Antson <jantson>.

•virat esitellään jaoksi�ain
•selvyyden takia raativirkojen
nimet on kirjoite�u ISOILLA
KIRJAIMILLA,
toimareiden
Tekstauksella
•tässä jutussa esitellään raativirkojen lisäksi vain osa toimarinviroista — loput löydät
netistä h�p://www.tky.hut.fi/~�/
kilta/toimihenkilot.php

Hovimestarit

Pidätkö ruoanlaitosta? Ai et. Entäs osaatko kei�ää perunoita?
Ai et sitäkään. No varmaan osaat sentään pilkkoa kurkkua?
Hyvä! Lähde hovimestariksi!
Hovimestarit au�avat isäntiä ja emäntiä tapahtumien
järjestämisessä. Ruoanlai�otaito ei ole vaatimus — moneen
muuhunkin asiaan tarvitaan apua. Hovimestarit voivat mm.
au�aa vuosĳuhlien kokkareiden järjestämisessä, sitsien tarjoilussa tai tukussa käymisessä.
Hovimestarin olisi hyvä olla kiinnostunut killan tapahtumista, koska niitä pääsee järjestämään juuri niin paljon kuin
haluaa. Isännät antavat mielellään “rutiinikeikkoja” kuten
saunailtoja kokonaan hovimestareiden yhdessä järjeste�äväksi.
Kysy lisää: tämän vuoden hovimestarit Katja Pennanen
<kpennane>, Pauli Immonen <paimmone>, Sampo Niskanen <spniskan> ja Lauri Haapamäki <lhaapama>.

toimihenkilöt tekevät tarvi�aessa yhdessä hommia tai pitävät muuten vain kivaa
keskenään.
Omien hommiensa lisäksi raatilaiset
au�avat toisiaan sekä pienissä (=saunailta) e�ä suurissa (=vuosĳuhlat) ponnistuksissa. Raatiin ei siis tule lähteä tekemään
vain “omaa hommaansa”.
Raatilaisella on vastuuta ja työtä, mutta vuoden aikana oppii tuntemaan muut
raatilaiset ja mahdollisesti muidenkin kiltojen kollegoita. Raativuosi on rankkaa
työtä ja lähes yhtä rankkoja huveja :)
Tie�yyn raativirkaan hakĳaksi voi ilmoi�autua lisäämällä oman nimensä kiltailmoitustaululle (kiltiksen ulkopuolella
prujukoneen vieressä) pari päivää si�en
saapuneeseen listaan.
Kysy lisää raadilta �@tky.hut.fi.

TOIMARIKSI?

Fyysikkokillan toimihenkilöt hoitavat
oman nimikkeensä mukaisia hommia.
Toimarinvirat vaihtelevat sekä työmäärän e�ä alansa puolesta aivan laidasta
laitaan.
Sama henkilö voi lähteä useaan toimarinvirkaan, joskin tällöin on vaarana,
e�ei malta tehdä kaikkia hommia loppuun asti.
Toimariksi voi ilmoi�autua lisäämällä oman nimensä kiltailmoitustaululle
(kiltiksen ulkopuolella prujukoneen
vieressä) muutama päivä si�en ilmestyneeseen listaan.
Kysy lisää: tämän vuoden vastaavalta
toimarilta (sähköpostitunnukset löydät
sivulta
h�p://www.tky.hut.fi/~�/kilta/
toimihenkilot.php) tai raadilta �@tky.hut.fi.

FUKSIJAOS

OPINTOJAOS
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OPINTOVASTAAVA

Opintovastaava taiteilee jossakin killan ja osaston
välimaastossa, informoiden opiskelĳoita osaston
uusimmista päähänpistoista ja valvoen opiskelijoiden etuja HalOpEdien kanssa. Opintovastaava
työskentelee sikäli harmaalla alueella, e�ä esim.
abi-infojen pitäminen ei kuulu yksiseli�eisesti killalle vaan myös osastolle.
Opintovastaavana tulee istu�ua erinäisissä
kokouksissa. Samalla oppii kokouskäytännöistä ja
esiintymisvarmuus kasvaa. Osaston proffat tulevat
tutuiksi ja samalla on mahdollisuus muistutella
heitä opiskelĳoiden olemassaolosta.
Tänä vuonna aikaa on mennyt paljon varsinkin
tutkintorakenneuudistukseen lii�yviin asioihin. Lisäksi opintovastaava vetää opintojaosta ja on näin
ollen viime kädessä vastuussa mm. varjo-opintooppaasta ja ten�ikokoelmasta.
Opintovastaavan homma ei ole raativirkana
aivan työläimmästä päästä, mu�a jos homman
haluaa hoitaa kunnolla (mikä on tietysti suotavaa)
siihen saa kyllä menemään aikaa.
Kommen�i: “Jos yritän olla rehellinen niin yksi
suurimmista ilonaiheista vuoden aikana on ollut, e�ä
osasto on ruvennut tekemään sellaisia asioita, jotka
sille mielestäni kuuluvat. Tai ainakin on tuntunut, e�ä
osastolla on tiedoste�u, e�ä killan ei pitäisi olla eikä se
halua olla mikään osaston työjuhta, vaikka killalta apua
saakin.”
Kysy lisää: tämän vuoden opintovastaava An�i
Savolainen <aesavola>.

FUKSIKAPTEENI

HalOpEdit

Hallinnon
opiskelĳaedustajat
pitävät huolta siitä, e�ä opiskelĳoiden etuja ei poljeta. Käytännössä HalOpEdit tutustuvat
kokouspapereihin
etukäteen,
kokoustavat lyhyesti keskenään
ennen kokousta ja osallistuvat
si�en itse kokoukseen.
Neljä HalOpEdia (ja heidän
neljä varajäsentään) vaiku�avat
osastoneuvostossa, kaksi kokatyöryhmässä (koulutuksen kehi�ämis- ja arviointityöryhmä,
joka peruste�iin viime talvena),
yksi bio-informaatiotieteen koulutusohjelmatyöryhmässä ja yksi
tieteellisessä neuvostossa.
Koka-työryhmässä tehdään
opiskelua koskevat esitykset,
jotka si�en tuodaan osastoneuvoston käsiteltäväksi. Näin
ollen koka-työryhmässä pääsee
vaiku�amaan asioihin aikaisemmin, jolloin tuloskin on yleensä
parempi.
Kysy lisää: tämän vuoden
HalOpEdit An�i Savolainen
<aesavola>, Ma�i Kortelainen
<mjkortel>, Ville Halkola <vhalkola> ja Taru Suor�i <tsuor�i>.

Fuksikapteenin virka on yksi näkyvimmistä mu�a samalla työläimmistä viroista killassa. Fuksikapteeni on
käytännössä vastuussa kaikesta fukseihin lii�yvästä
ja tämän takia tekee yhteistyötä monien kiltalaisten
kanssa.
Käytännön tasolla fuksikapteeni tiedo�aa fukseille
tapahtumista (luentotauoilla sekä sähköpostitse), jakaa fuksipisteitä, tekee fuksiaapisen, osallistuu TKY:n
FTMK:n eli Fuksitoimikunnan toimintaan, järjestää
fuksitapahtumia yhdessä sisäjaoksen ja muiden raatilaisten kanssa, organisoi killan isohenkilötoimintaa
yhdessä isohenkilövastaavan kanssa ja toimii tiiviissä
yhteistyössä fuksiGabrielin (eli vanhan fuksikapteenin) kanssa järjestäen uransa aikana mm. pari kappale�a kevään riemujuhlia.

VAALIKOKOUS

Fyysikkokillan vaalikokouksessa torstaina
27.11. F1:ssä valitaan raati ja osa toimihenkilöistä vuodelle 2004.
Hakĳat esi�äytyvät vuorollaan ja kertovat
omia näkemyksiään, jonka jälkeen heille voidaan esi�ää kysymyksiä.
Jos johonkin virkaan on useita hakĳoita,
järjestetään sulje�u lippuäänestys. Äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa.
Toimihenkilöistä vaalikokouksessa valitaan HalOpEdit ja Kvantin päätoimi�aja
sekä mahdollisesti muita, jos aikaa jää. Loput
toimihenkilöt hyväksytään uuden raadin toimesta heti alkuvuodesta.

Varjo-opinto-ohjaaja

Varjo-opinto-opas on muutama
vuosi si�en kokoonkyhä�y opas,
josta voi käydä katsomassa, mitä
mieltä muut kurssin suori�aneet
opiskelĳat ovat kurssista ja kurssiin
lii�yvistä asioista. Varjo-opintoopas sisältää tällä hetkellä noin sata
kurssia.
Tämänhetkinen VO-ohjaaja toimi�i oppaaseen kasvojenkohotuksen ja muu�i formaa�ia sen verran,
e�ä kurssien lisääminen on aiempaa
helpompaa. Jonkunnäköiset tiedot
tyylitiedostojen kanssa kikkailusta koetaan kuitenkin suotaviksi.
Toisaalta VO-ohjaaja voi panostaa
ne�isivujen ulkonäön sĳaan uusien
kurssikuvausten hankkimiseen (tarkoi�aa ihmisten painostusta).
Oppaaseen hankitaan uu�a materiaalia lukukausien lopulla varta
vasten järjestetyissä tilaisuuksissa,
joiden järjestäminen on viime kädessä raadin opintovastaavan harteilla.
VO-ohjaajan olisi kuitenkin hyvä
olla oma-aloi�einen tyyppi, jolle ei
tuota ongelmia ihmisten kirjoi�amaan inspiroiminen.
Kysy lisää: tämän vuoden VOohjaaja Ilkka Kudjoi <ikudjoi>.

Silloin kun fuksikapteeni ehtii hengähtää, hän
au�aa fukseja opiskelĳaelämän alkuun pääsemisessä
ja opastaa omalla esimerkillään :) Paljon aikaa menee
myös killan tapahtumissa oleskeluun, sillä fuksikapteenin tulisi olla aina käyte�ävissä. Fuksikapteenin
homma on siis hyvin ihmisläheistä, mikä motivoi
samoin kuin fukseilta saatava suora palaute. Fuksikapteeni jatkaa oman raativuotensa jälkeen vielä puoli
vuo�a fuksiGabrielina, joten helpolla ei pääse viran
kestonkaan kanssa.
Kommen�i: “Fuksikapteenin uralle sa�uu silloin tällöin myös hajo�avia ajanjaksoja, jolloin työtaakka kasvaa
melkoiseksi, mu�a rankkojen huvien tasapaino�amana
näistäkin ajanjaksoista on selvi�y.”
Kysy lisää: tämän vuoden fuksikapteeni Topi
Leisti <tleisti>.

VUOSIKURSSIRASISMIA:
FUKSIEN JA MUIDEN VIRAT
Fuksina ei ole suotavaa hakea fuksikapteeniksi tai isohenkilövastaavaksi,
koska nämä henkilöt osallistuvat
mahdollisen Walpurin riemujuhlan
järjestämiseen.
Kaikkiin muihin virkoihin voi hakea. Vakiintuneen käytännön (josta
tämä vuosi on poikkeus) mukaan
raadin sihteeri on ollut fuksi. Näin saadaan kaikkien vuosikurssien edustajia
raatiin ja fukseillakin on oma “yhteyshenkilö”, jolta voi kysellä asioita ehkä

helpommin kuin vanhoilta jääriltä.
Myös sisäjaoksessa (eli isäntänä tai
emäntänä raadissa) on nähty silloin
tällöin fukseja. Ongelmia kuitenkin
tulee mahdollisen kevään riemujuhlan
järjestämisessä, ellei sisäjaoksen toinen edustaja ole supersankari kaikilta
ominaisuuksiltaan. Jos sisäjaokseen
valitaan kolme henkilöä, on fuksin
helpompi lähteä mukaan.
Fuksit ovat siis oikein tervetulleita
fuksĳaosta lukuuno�ama�a kaikkiin
toimihenkilönvirkoihin. Killan jäsenillä kun on tapana vanheta joka vuosi ja
tuore�a näkökulmaa tarvitaan!
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PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja tekee kaiken, mitä joku muu ei tee ja on
vastuussa viime kädessä kaikesta killan toiminnasta. Kuulostaa hurjalta, mu�ei puheenjohtajaksi vallan heppoisin
perustein tule lähteäkään.
Puheenjohtaja johtaa raadin ja killan kokouksia ja pitää
huolta, e�ä raatilaiset tekevät hommansa. Hyvän delegointikyvyn lisäksi puhiksen on syytä olla myös itse sen verran
innostunut killan tapahtumista, e�ä jaksaa osallistua killan
tapahtumiin ja au�aa konkree�isissakin järjestelyissä.
Lisäksi puheenjohtaja osallistuu TKY:n Kiltaneuvoston
toimintaan (jossa ovat siis kaikkien kiltojen puheenjohtajat)
ja ylläpitää suhteita osastoon omalta osaltaan.
Raadin keskinäisen hengen ylläpitäjänä ja motivoĳana puhiksella on merki�ävä rooli. On kannustavaa, e�ä
puheenjohtaja huomaa raatilaisten tekemän työn ja antaa
kiitosta silloin kun muut eivät sitä tee. Puheenjohtajan tulee
olla itse valmis tekemään ja au�amaan jokaista raatilaista
tilanteen niin vaatiessa.
Kommen�i: “Puhiksena oleminen on ollut haastavaa. Eniten
stressiä aiheu�aa tietoisuus, e�ä on periaa�eessa itse vastuussa
kaikesta killassa tapahtuvasta. Kaikkea ei kuitenkaan voi tehdä
yksin ja toiminnassa on osa�ava luo�aa siihen, e�ä muut raatilaiset ja toimihenkilöt tekevät hommansa. Puhiksen homma on
loppujen lopuksi aika kiitollista työtä. Puhiksen virka on varsin
näkyvä ja ihmissydäntähän aina lämmi�ää, kun hänen työpanoksensa huomataan :)”
Kysy lisää: tämän vuoden puheenjohtaja Silja Holopainen <skholopa>.

RAHASTONHOITAJA

Rahastonhoitaja hoitaa killan maksuliikenteen ja kirjanpidon.
Toisin kuin yleisesti luullaan, rahastonhoitaja ei kulje ympäriinsä huutelemassa “kilta ei maksa”. Sen sĳaan rahastonhoitaja
kertoo, miten jokin päätös vaiku�aisi killan talouteen ja raati
tekee päätökset rahankäytöstä yhdessä.
Rahastonhoitajan tulee pysyä koko ajan mukana menossa
laskujen maksun suhteen — se, mitä piti maksaa eilen, ei välttämä�ä pädekään enää tänään. Killan tapahtumia siirretään ja
perutaan koko ajan, eikä ole suotavaa, e�ä kilta maksaa käy�ämä�ömistä tiloista.
Kirjanpitoon tulee vientejä vuodessa viitisensataa. Kirjanpidon laiminlyönnistä tai virheistä voi joutua rikosoikeudelliseen
vastuuseen, eli hommat on tehtävä kunnolla.
Kommen�i: “Homma ei sovi täysin epäjärjestelmälliselle ihmiselle,
joskaan ihan päivi�äin rahiksen hommia tarvitse tehdä.”
Kysy lisää: tämän vuoden rahastonhoitaja Ossi Koivistoinen <omkoivis>.

INFOJAOS

SIHTEERI

Sihteeri toimii (yllätys, yllätys) sihteerinä
killan ja raadin kokouksissa. Kokouspöytäkirjojen puhtaaksi napu�elun ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitusten metsästämisen
ohessa sihteeri huolehtii killan irtaimistosta
sekä julkaisujen (Kvan�i, pääaine-, fuksiyms. oppaat) arkistoinnista. Myös killan
jäsenlista ja sähköpostilistat ovat sihteerin
hoivassa.
Sihteerin hoitama tiedotuspuoli siirtyy
mahdollisesti vali�avalle tiedo�ajalle tulevaisuudessa, samoin kuin infojaoksen johtaminen.
Koska sihteerillä ei ole vallan hirvi�ävästi
omia hommia, työllistetään häntä usein muun
raadin toimesta niin pienillä kuin suurillakin
toimeksiannoilla. Koska sihteeri tekee paljon
pieniä asioita, ei hänellä tarvitse olla ka�avaa
kokemusta killan toiminnasta. Näin ollen
virka sopii fuksille vallan mainiosti.
Vaalikokouksessa sihteeriehdokkaat esiintyvät perinteisesti minihameessa ja puheenjohtaja testaa sopivat ehdokkaat istu�amalla
heidät sylissään. Tämä “perinne” ei kuitenkaan liene ihan pakollinen kokousyleisön ja
tulevan puheenjohtajan hyvinvointia ajatellen — ainakaan jos hakĳat ovat isokokoisia
mieshenkilöitä.
Kommen�i: “Sihteeri on hyvä homma tarkkailemaan, mitä kaikkea muihin raativirkoihin
oikein kuuluu. Varsinkin jos sihteeri on fuksi,
niin raativuotena saa oikein hyvän kuvan killan
ja TKY:n toiminnasta. ”
Kysy lisää: tämän vuoden sihteeri Ree�a
Vartiainen <rvartiai>.

Kvantin päätoimittaja, toimittajat & piirtäjä

Rakkaan kiltalehtemme Kvantin toimi�amisessa rii�ää monenlaista hommaa.
Päätoimi�aja on viime kädessä vastuussa kaikista lehteen lii�yvistä asioista.
Hän kutsuu koolle Kvantin kokoukset (yleensä 1-2 kokousta lehteä kohti), vastaano�aa valmiit jutut, tai�aa lehden, on yhteydessä painofirmaan ja mainostaa
valmiiden lehtien saapumista kiltikselle. Näiden lisäksi Kvantin ne�isivujen päivitys on päätoimi�ajan hikisten sormien varassa. Huoma�avan tärkeää on myös
toimituksen yhteishengen luominen, sillä se korreloi lähes lineaarisesti lehteen
tulevien ju�ujen määrän ja/tai laadun kanssa.
Mikään näistä hommista ei kuitenkaan ole laissa määrä�yä — jos toimi�ajat
haluavat tehdä jotakin päätoimi�ajalle kuuluvista asioista, voi hän aivan hyvin
luovu�aa niiden tekemisen muille ja keski�yä itse enemmän sisältöpuoleen.
Toimi�ajat tekevät lehden sisällön. Koska toimituksen ulkopuolelta tulee
melko vähän ju�uja (noin pari sivua kuhunkin lehteen), lepää lehden linja toimituksen kapoisilla harteilla. Toimi�ajilla on painava sanansa sano�avana lehden
aiheiden sekä tietysti omien ju�ujensa suhteen. Ju�uja voi tehdä aivan kuten
haluaa, esim. sulkeutumalla yksin pimeään huoneeseen viikoksi tai katselemalla
huonoja elokuvia muun toimituksen kanssa ja kirjoi�amalla mitä mieleen juolahtaa.
Piirtäjä tekee lehden kansikuvan sekä niin paljon kuvitusta kuin muu elämä
antaa myöten. Piirtäjiä voisi olla enemmänkin kuin yksi, sillä harvemmin kuvia
on liikaa. Piirtäjän ja toimi�ajan raja on vähintäänkin häilyvä: piirtäjä voi kirjoittaa ja toimi�aja voi piirtää. On kuitenkin hyvä, e�ä on selkeästi muutama ihminen, kenelle kansikuvan luomisen voi delegoida.
Innostus tehdä asioita porukalla sekä jonkinasteinen Suomen kilen-tai�o lasketaan plussaksi.
Kommen�i: “Tunkkihan se on aina mielessä, mu�a tehdään se lehti nyt ensin.”
Kysy lisää: yhteystiedot sivulla 3.
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ULKOJAOS
ULKOVASTAAVA

Spexmästaren

Ulkovastaava hoitaa killan ulkosuhteita järjestöihin ja yrityksiin sekä
järjestää excursioita. Myös ulkomaalaisista opiskelĳoista huolehtiminen kuuluu toimeen. Apunaan ulkovastaavalla on ulkojaos.
Ulkovastaavan työ on melko kausiluonteista. Keväällä aikaa
kuluu Fuusio-sponsoreiden soi�elemiseen ja Kotimaan puolipitkän
excursion (3-4 päivää) järjestämiseen. Syksyllä aikataulussa on fuksiexcursio (vuorovuosin Loviisaan ja Olkiluotoon). Muitakin kuin
perinteisiä excuja järjestetään, tänä vuonna mm. FysikerFest-excu
Turkuun sekä muutamia iltaexcuja konsul�ifirmoihin.
Suhteita ulkomaailmaan pidetään toki yllä muutenkin kuin excuin — läheisimmät keskusteluvälit meillä on muihin fysiikan alan
opiskelĳajärjestöihin.
Joka toinen vuosi (seuraavaksi 2004) ulkojaoksen (ja varsinkin
spexmästarenin) hoide�avaksi lankeaa Fysikalen, jonka järjestäminen vie paljon aikaa (ks. Spexmästaren-ju�u oikealla).
Kommen�i: “Tosi kivaa hommaa, tapaa paljon uusia ihmisiä. Kausiluonteisuus saa�aa jurppia: joko on stressiä tai si�en ei ole mitään tekemistä. Excun toteutuessa homma on kuitenkin palkitsevaa.”
Kysy lisää: ulkovastaava Klausveikko Oinonen <kkoinone>.

Ruotsalaisten fyysikoiden tekemä speksi, Fysikalen, tulee
vierailemaan Suomeen joka toinen vuosi. Syksyllä 2004
KTH:n (Kungliga Tekniska Högskolanin) fyysikot tulevat
taas esi�ämään meille osastonsa voimanponnistuksen. Fysikalenin tekemiseen Ruotsissa osallistuu keskimäärin 150
henkeä ja sitä valmistellaan reilusti yli vuosi.
Spexmästaren kokoaa itselleen Fysikalen-toimikunnan.
Spexmästarenin johdolla toimikunta hankkii ruotsalaisille
majoituksen ja ruokkii heidät, järjestää juhlalliset nachspex-sitsit esityksen jälkeen, mainostaa Fysikalenia kaikille mahdollisille tahoille, hankkii sponsoreita ja hoitaa
lipunmyynnin. Hommaa löytyy monenlaista.
Mikään pieni homma spexmästarenina oleminen ei siis
ole, ja tehtävään tarvitaan jotakuinkin järjestelmällinen ihminen. Oman työnsä tulokset näkee kuitenkin selvästi, ja
speksiviikonloppu jää mieleen hienona muistona.
Kommen�i: “Hauskinta tehtävässä on itse speksiviikonlopun suunni�elu ja esityksen säätäminen ruotsalaisten kanssa.”
Kysy lisää: vuoden 2002 spexmästaren An�i Kemppinen <akemppin>.

Raatilaisten ja toimareiden tajunnanvirrasta jutun koosti: Susanna Junnila
Järky�ävän lapsellisia kuvia piirteli: sama tyyppi

Uppotukkien vaikutus

seksielämään
Opiskelĳan elämä on julmaa. Paras paikka hänelle oli kuuleman mukaan kohtu ja
siellä vie�ämästään ajasta ei suhteellisen
normaali muista mitään. Muistona on
vain elinikäiset traumat omasta syntymästä; yllä�äen vede�iin lämpimästä ja
pimeästä kylmään ja kirkkaaseen maailmaan, lyötiin käteen fuksipistevihko ja sano�iin: “Tämän avulla voit si�en tutustua
tämän paikan moniin mukaviin ihmisiin
ja iloisiin tapahtumiin. Kyllä täältä kaikille jotain löytyy.” Itku pääsee vähemmästäkin. Ja jos ei kyyneleitä näkynyt, jalasta
roikute�iin ja selkään lyötiin. Keskustelut
opiskelĳoiden mielenterveydestä eivät ole
kenties si�enkään turhia.
Joskus olen mie�inyt (wow!) elämääni (täh?) ja sen mahdollista nykytilaa,
jos olisin valinnut silloin peruskoulun
jälkeen toisin. Vaihtoehtona suoraan ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen
ei vaikuta enää niin huonolta ja tylsältä
vaihtoehdolta, jos sitä tarkastelee laskuharjoituspapereiden ja luentomonisteiden
läpi. Olisi niin helppoa vain käydä pyörittämässä mu�eria ja haukkumassa työnantajaa päivästä toiseen samassa iloisen
harmaassa työpaikassa (huomatkaa kir-

joi�ajan stereotypiset mielikuvat oikeasta
työstä, jonka avulla tämä kansakunta
toivo�avasti toimii). Työpäivän pää�eeksi
voisi kävellä läheiseen kuppilaan ja sieltä
si�en illan laskeutuessa hieman horjuen
suunnata kulkunsa kotiin, josta vaimo (se
kolmas) on vaihtunut paperilappuseen
kei�iön pöydällä (huomatkaa myös kirjoi�ajan karsean stereotypiset mielikuvat
oikeista ihmisistä). Olisi niin vaivatonta
mieltää Pythagoras vain tavallista kalliimmaksi drinkiksi paikallisen yökerhon
listalla.
Aikaisempi vii�aukseni tällaisen elämän tylsyyteen johtuu aivan kyseisen
henkilön ajatusmaailmasta ja sen janosta
uuteen tietoon. Kenties minut on kiro�u
tällaisella ominaisuudella. Tulisiko minun
helpo�aakseni elämääni o�aa se liimapurkki käteen tositarkoituksessa? Toisaalta etanoli suurina annoksina muutaman
päivän välein monen vuoden ajan joidenkin lähteiden mukaan ajaisi saman asian.
Eli ratkaisu omaan ongelmaani löytyi.
Samalla löysin vastauksen kysymykseen
“Miksi Jeppe juo?”.
Moninaiset ovat vaikeudet tiedonnälkäisillä ja kaikki ei johdu suinkaan

omasta syntymästä tai halukkuudesta
oppia. Suurin osa tulee ongelmista tai
niiden puu�eesta muiden samanlaisten
kanssa. Yleensä toisen sukupuolen kanssa. Ainakin toisen sukupuolen kohdalla
näin kenties on. Tilanne on sama kuin
noilla kosteiden paikkojen fuksikapteeneilla, syvänmerenkaloilla. Ajatelkaamme tilanne�a, jossa tällainen kalaurho K
havaitsee ihanan limaisen kauno�aren A
jossain matkan X päässä. Matka X ei olisi
suinkaan mahdoton kiimaisen kalaurhon
taite�avaksi ajassa T, ellei näiden kahden
lisääntymiskykyisen lajinsa edustajan
väliin olisi ihminen ase�anut kenties
epähuomiossa uppotukkikasaa O. Koska
syvänmerenkalalla, kuten fuksikapteeneillakin, on suunna�omat paineet viimeisten kuukausien tapahtumien takia,
hän yri�ää tai�aa matkaa X täysin suoraviivaisesti seuraavan havainnollistavan
esimerkin lailla:
K ---> O

A

Tästä voimme päätellä, e�ä kalaurho
K epäonnistuu surkealla tavalla. Hän ei
osaa paineidensa alla kiertää uppotukkikasaa. Sama on ongelma opiskelĳoiden
seuranhaussa. Heidän esteenään on
mielenterveytensä ja sen järkkyminen.
Yleensä etanolin nau�iminen suurina
annoksina eri�äin lyhyiden ajanjaksojen
välein on ollut apuna tuon kuvaannollisen uppotukkikasan kiertämiseen. Apuna
voi olla myös mie�iä niitä fuksikapteenin
paineita ja niiden helli�ämiseen tarvi�avia keinoja.
Esa Ritvanen
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AKVAARIORAKKAUTTA PUNAVUORESSA
Ossi on yllättävän homo lonkero eikä raati ota eteen.
Killan rahastonhoitaja Ossi sai tällä kertaa
kunnian ruokkia toimitusta kotonaan.
Ruokakriitikot muistivat tälläkin kertaa
kunnioi�aa perinteitä ja saapuivat perille
täsmällisesti vain tunnin myöhässä, sekin
vain siksi, e�ä toimi�aja Pakkanen on
nykyistäkin pienempänä käynyt koulua
kivenheiton päässä Ossilta. Ossi ei onneksi ikävystynyt yksinään vaan käy�i
tilanteen edukseen ja lavasti viihtyisän
yksiönsä siistiksi: ”Te tuli�e niin myöhään, e�ä mä ehdin siivota pari tuntia
ylimääräistä.”
Ossi hurmaa toimi�ajat väli�ömästi
tarjoamalla mainiota itse tehtyä valkosipulivoita, joka sula�aa paatuneetkin
sydämet — edes Suski ei löydä siitä pahaa
sano�avaa. Kun alkupalat on ahmi�u ja
Ossi vetäytynyt puuhastelemaan kei�iöönsä, huomio kiinni�yy nurkassa hyrräävään Appleen, jonka OpenGl:ää hyödyntävä käy�is vie�elee toimituskunnan
väli�ömästi. Myös levyvalikoima ja jokseenkin psykopaa�isen taulun alapuolelle
sĳoite�u sänky haukutaan hyviksi.
Koska sisääntulosta on kulunut jo useita minuu�eja, aika katsotaan kypsäksi
aperitiivin nau�imiseen. Arvoisa makuelin on valinnut tehtävään valkoviinin, joka
paljastuu yllä�ävän maukkaaksi, tosin
valkosipulivoi saa�aa vaiku�aa asiaan.

”Tärkeintä on, e�ä
toimitus saa ruokaa”

Ossi on itämaisen ruoan ystävä ja valmistaa meille lihawokkia oman reseptinsä
mukaan. Idea on peräisin itämaisista
kei�okirjoista, jotka lepäävät sopuisasti
akvaariolehtien ja ohjelmointioppaiden
lomassa. Kaikille on ollut käy�öä; Ossilla
on hieno perinne opetella joka kesä uusi
ohjelmointikieli, muutenhan kesätöissä
pääsisi aivan liian helpolla. Kalankasvatusoppaat lii�yvät rahastonhoitajamme
akvaarioharrastukseen, olohuoneen nur-

kassa oleva laajakulmakalaviljelmä on
kieltämä�ä hieno.
Aperitiivi ei pidä raavaiden miesten
nälkää loitolla ja koska toimitustakin
hiukoo, hyökkäämme paremman puutteessa
tomaa�i-basilika-diee�i-lastujen
kimppuun. Alkuinno�omuuden jälkeen
yleinen mielipide tuomitsee vähärasvaiset
perunalastut onne�omiksi tekeleiksi, jotka Klaven sanoin haisevat kahvaisevilta.
Mokomien käy�ö muuhun tarkoitukseen
kuin tylsien vieraiden karko�amiseksi
tulisi kieltää lailla.
Kei�iöstä leĳailevan tuoksun inspiroimana keskustelu kääntyy ruokaan.
Paavo kehuu Ossin maustevalikoimaa
kunnioite�avaksi ja muut hymistelevät
hyväksyen. Kysymykseen ”Paljonko sulla
oli köksän numero koulussa?” Ossi vastaa
mahdollisimman fyysikkomaisesti: ”Oisko ollut kahdeksan. Eiku oli se varmaan
parempi koska oli meillä köksässäkin
teoriakoe.”

”Rakkaus on kuin nuudeli,
sen pitäisi olla al dente”

Viimeinkin ruoka on valmista ja reippaat
lapset rientävät pöytään. Herrasmiehinä
ja –naisena muistamme toki käy�äytyä
arvomme mukaisesti ja jätämme Ossin
ilman tuolia ja aterimia. Kaikeksi onneksi Jussille löydetään syömäpuikot
joten Ossikin pääsee maistamaan työnsä
hedelmiä. Koska kokin pokka pitää, mekin uskallamme aloi�aa pääruoan — ja
hyväähän se on. Tuore inkivääri antaa
mukavasti persoonallisuu�a muutenkin
hyvin onnistuneelle lihalle. Ruokajuomana nautimme australialaista Yellow Tail
–marjamehua, mu�a onneksi ruoka peittää sen maun hyvin. Lisukkeeksi saamme
nuudeleita. Ruoka ei kauaa lautasilla viihdy, onhan se ”hyvää ja erinomaista”.
Saatuaan ravintoa toimitus innostuu
taas luovasta journalismista, keskustelu

rupeaakin pelo�avasti luisumaan anaalikilpi- ja penetraatiolinjalle. Naurunremakan ja huonojen vitsien välissä joku kysyy
Ossilta, josko tämä haluaisi kertoa jotain
asiallista: ”En mä oikeastaan. En mä tiedä
voiko tätä tilanne�a enää pelastaa.”

”En pidä itseäni raadin
homokiintiönä”

(”Niin, sitä vartenhan se Topi siellä on”)
Aiheellisista peloista huolima�a tilanne
rauhoi�uu sen verran, e�ä voimme palata haasta�eluun. Puhu�aessa raadista
Ossi on tapansa mukaan diplomaa�inen.
Raati toimii varsin hyvin, kukaan ei
ole toiminnallaan aiheu�anut ainakaan
Ossille ylimääräistä päänsärkyä. Sensaatiohakuisen toimituksen udellessa, onko
raadissa tarpeeksi munaa, Ossi vastaa:
”Miksei olisi?”
Sakkokierroksen mahdollisuus ei häntä inspiroi, mu�a ehdotonta kielteisyy�ä
rahastonhoitamisen iteroimiseen hän ei
tunnusta. Sisäjaoksen järjestelynakeista
Ossi kieltäytyy kohteliaasti vedoten enasu-Otaniemessä-enkä-omista-autoa-tekosyyhyn. Klave ei tästä lannistu, vaan
lupaa myydä avovaimonsa auton Ossille,
jos tämä suostuisi. Nautitusta valkoviinistä ja juodusta punkusta huolima�a Ossi
pysyy kylmänä Klaven ehdotuksille.
Sääntökiistassa Ossi nouda�aa linjaansa: Edarin tehtävä ei ole ruotia sääntöjen
laillisuu�a — sitä varten on PRH — vaan
niiden sopimista TKY:n alayhdistykselle.
Tämän provoisoivampaa kommen�ia
hänestä ei saa, mies olisi aivan liian kil�i
juontamaan ’Heikointa lenkkiä’.

”Paavo, älä pidä kiinni Jussin lötköstä kun se puhuu”

Pääruoka sulatellaan katselemalla kuvia
Gillesitseiltä, joilla oli merirosvoteema.
Kun kaikki ovat nauraneet tarpeeksi

raatikokki 21
Arvoisan makuelimen vaalea valinta

Buzet Blanc l’Instant Nature (Ranska)
Vaaleankeltainen; hieman kehittynyt. / Tuoksu:
Hedelmäinen. / Maku: kuiva, runsaahko, sopivan
hapokas. / Sopii: Rasvainen kala, äyriäiset, ennen
ateriaa tarjottava juoma, pitsat, piirakat ja pikkulämpimät. / 0,75 L / 7,28 e.
•”Vähän niin kuin hapokas jälkimaku”
•”Kevyen herukkainen”
•”Tää on tosi kevyt, jälkimaku on hyvä ilman tätä
valkosipulia”
•”Kukkea, kuohkea, kaikkea muuta kuin narttumainen”
•”Hienostunut kesäleski”

Arvoisan makuelimen punainen valinta
Yellow Tail Shiraz (Australia)
Sinipunainen, tuore. / Tuoksu: marjainen. / Maku:
keskitäyteläinen, notkea, maukkaan mehumainen. /
Sopii: Nauta, porsas, juusto ja juustoruokalajit, lammas. / 0,75 L / 7,85 e.
•”Tää on tosi hyvää, ei maistu yhtään punkulta”
•”Ihan pimeetä tää Campari-punaviini”
•”Australialaiset on lisänny tähän kaljaa”
•”Fosters-punaviiniä!”
•”Vaniljainen maku”

Arvoisa makuelin ei osaa päättää...

Pato Amado (Chile)
Punainen, tuore. / Tuoksu: runsas, lakritsainen. /
Maku: täyteläinen, mehevä, pehmeä, lämmin. / Sopii:
nauta, lammas, juusto ja juustoruokalajit, hirvi ja muu
suurriista. / 0,75 L / 8,10 e.
•”Tämähän maistuu jopa punaviiniltä”

Topin parralle, Suski tekee jälkiruoaksi
lämmintä suklaakastike�a. Jäätelön,
suklaakastikkeen, punaviinin ja sherryn
sekakäy�ö aiheu�aa mopon totaalisen
karkaamisen käsistä. Klave loukkaa sukupuolisivey�ä geelitäy�eisen rannetuen
kanssa ja vitsitkin käsi�elevät lähinnä
sondiksia ja tauteja, joista ei voi parantua.
Tilanne näy�ää jo pelo�avalta. Jussi
ja Paavo innostuvat piiskaamaan toisiaan rannetuella ja muu toimitus hirnuu
hysteerisesti, kunnes ”konjakin ja sperman mainitseminen samassa lauseessa
vetää yllä�ävän vakavaksi.” Vaikka Ossi
mainostaa kaapissa oleva kylmää olu�a,
kello näy�ää jo keskiyötä ja lasten on aika
lähteä tutumaan. Niinpä kiitämme isäntäämme maukkaasta ruuasta ja hyvästä
seurasta ja suuntaamme Punavuoren
yöhön.
Timo Kalinainen

Ossi kompensoi kei�okomeronsa koon isolla veitsellä.

Itämaisvaikutteinen sherrypossu viidelle
porsaan tarjoussisäfile (noin 500 g)
2 porkkanaa
paprika
paketillinen tuoreita herkkusieniä
purkillinen babunversosuikaleita
2 kevätsipulia
0,5 dl soijakastiketta
0,5 dl sherryä
0,3 dl omenaviinietikkaa
1 dl ananasmehua
0,5 dl sokeria
0,5 dl maissitärkkelystä (tai tarpeen mukaan)
2 cm3 tuoretta inkivääriä
5 valkosipulin kynttä
pippuria
suolaa
korianteria

1. Leikkaa sisäfile syiden vastaisesti ohuiksi viipaleiksi
(n. 3 mm).
2. Laita viipaleet kulhoon ja lisää puolet soijasta, sherrystä ja viinietikasta. Leikkaa inkivääri silpuksi ja lisää
kulhoon. Lisää vielä n. rkl soijatärkkelystä ja sekoita.
Anna maustua jääkaapissa mielellään pari tuntia.
3. Sekoita keskenään loppu sherry, viinietikka, soijakastike ja maissitärkkelys.
4. Ruskista lihat kovalla lämmöllä riittävän pienissä
erissä (noin minuutti) ja nosta sivuun.
5. Laita valkosipuli ja suikaloidut kasvikset pannuun ja
paista melko kovalla lämmöllä noin 5-10 minuuttia koko
ajan sekoittaen.
6. Lisää lihat pannuun ja kaada sekaan kohdan 3 seos ja
mausteet. Sekoita. Lisää ananasmehua ja sokeria niin,
että kastike ei ole aivan liisteriä ja että se on riittävän
makeaa. (Jos mehua laittaa paljon niin sokeria ei
tarvitse niin paljon.)
7. Anna hautua pikanuudeleiden keittämisen ajan.
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Ristikko 4/03
Ristikkoa 4/03 ei ratkaissut kukaan
(p-toimi�aja mukaanlukien) oikein.
Toivo�avasti tämänkertaisesta
ristikosta sataa vastauksia si�en
sitäkin enemmän...
Ristikon 4/03 oikea ratkaisu:

HERA FOLIO UHKA
EDUSTAJA MA E L
DESI NALLEKARHU
ETAANI LINTUNEN
LÄKKI PILAILEVA
M OASIS J A O
ÄETSÄ ARAT T SE
T KOLO U ISAT
OSA K MOPO LÄJÄ
MISSÄ ILOT AROT
AVU Ä ILO YTY
NÄTIT TISKIT Ö

Valmistuneet
Kuusi, Tuomo
Neuvonen, Tuomas
Jarimo, Toni
Pelkonen, Jarno
Oikarinen, Emilia
Bergholm, Ville
Antila, Kari
Dietrich, Jaakko
Laurila, Jouni
Hynönen, Ville
Väänänen, Hanna
Ojanen, Teemu
Paalanen, Anssi
Perkkiö, Juha-Matti

TASOMAA
Lävistäjä, olen kotona!
Mitä meillä on ruokana?

Àlakanttiinista saa varmaan
jotain eilisen tähteitä.

Herkkä runohetki
Silmiäni hieraisin,
heräsin ja pieraisin.
tosin sieraimiin vieraisiin.
Ka - ei lie naisiin
tenhonnut tuo niin,
et suutelon viel saisin.
Vaan jos totta puhutaan, niin
voi veljet - kylhän mie haisin.
Suuri runoilĳa Klausveikko Oinonen

Minä olen nyt syönyt n päivää
re
eilisen tähteitä!
Eikö meille a/0 koskaan uutta
ruokaa tuoda !?

(c) 2003 by Mikko Viinikainen

s
o
t d!
i
i
K avi
D
)

(ja

ut
u
m

Purhonen tarjosi
pottakampauksen
Timo kohotti
kulmakarvojaan

OJ:lta saksittiin
korva ja nenä
Kuitsi shokeerasi
Saksikäsi Edward
-kasvomaalauksella
Paavo turisi
(edesmenneeseen)
partaansa
Suski
näytti
palaa
Klave ihastutti
haute couturella
Jussi laittoi peliin
säärikarvansakin

Meitä ei luultavasti tulla kaipaamaan.
On tässä yhteiskunnassa siis edes jotain hyvää.

