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ieteen moottoritiellä on monenlaisia menijöitä - on isoja ja pieniä, punaisia ja sinisiä. Moni jää jälkeen, koska menopeli ei ole tarpeeksi
nopea, moni taas ajaa mutkassa ulos,
koska kiire on liian suuri. Matka tässä
mielikuvitusavaruudessa on kuitenkin
kaikille yhteinen.
Otaniemessä kasvaminen on usein
intellektuaalisesti kovin suojattua elämää ja siksi osa moottoritien kulkijoista jääkin pois näkökentästämme.
Tämänkertainen Kvantti on pyhitetty näille valtavirrasta poikkeaville matkalaisille, ja se pyrkii hieman
korjaamaan tätä oman tieteellisen
kulttuurimme eräänlaista köyhyyttä
tarjoamalla muun muassa uudenlaisia näkökulmia tuttuihin asioihin ja

antamalla vihjeitä erilaisista tavoista
ajatella.
Kuka tietää missä olisimmekaan
ilman niitä pseudotieteen pioneereja,
jotka keksivät auravalokuvauksen,
homeopatian ja joogalentämisen? Tiede ei välttämättä ole alkuehtojen suhteen jatkuva funktio.
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Puhinaa
Mikko Loimula

K

eväinen tervehdys!
Viimeinkin kaamosaika on ohi, ja
valo alkaa taas voittamaan. Energiaa imevä talvimaisema on vaihtunut paljaaseen
asfalttiin, ja Trigankin viereiset nurmikokentät alkavat jälleen vihertämään. Wappukin näyttää jälleen kerran jo kolkuttelevan oven takana. Life is good!
Alkanut juhlavuosi on pistänyt niin
rattaat kuin ihmisetkin pyörimään killassamme. Muutama suurimmista ponnistuksista, luentosarja ja Fuusio, ovat jo
takanapäin, ja niistä selvittiin hienosti.
Varsinkin vuosijuhlissa oli yhtäaikaa todella hieno ja hauska meininki. Seuraavia
samanlaisia juhlia varten joutuneekin taas
odottelemaan Fuusio70:een asti!
TKY:ltä päin tuulee myös. Viime
vuonna perustettu Teekkaritoiminnan
edistämisrahasto on potkaissut ensimmäisen hakunsa avustuksille käyntiin. Rahasto myöntää avustuksia teekkaritoiminnan
edistämiseen, ja hakuprosessi on avoin
kaikille teekkareille. Uskoisin että fyysikkojenkin joukosta löytyy yksi jos toinenkin hullu idea, joka on vain odottanut
tämänkaltaista tilaisuutta toteutukselleen.
Tarkempia tietoja löytyy TKY:n sivuilta,
mutta toimikaa nopeasti, sillä ensimmäinen haku päättyy jo 17.4. Piikki on auki!
Kiitos hyvin paljosta juhlavuoden ai-
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kana tapahtuvasta kuuluu teille kiltalaisille. On ollut todella hienoa nähdä, kuinka
tänä vuonna niin monet ovat aktivoituneet
ja lähteneet tekemään töitä jonkun juhlavuoden tapahtuman, ja siten killan, eteen.
Kiitos teille kaikille! Mielestäni killan tulisi olla organisaatio, jossa ihmiset voivat
ja saavat toteuttaa itseään sekä kokeilla
omia kykyjään sekä rajojansa. Tämä kaikki tietysti ihmisten omien halujen mukaan;
pakkonakitus toimii vain armeijassa.
Jos aktiivisia ihmisiä löytyykin tekemään ja järjestelemään asioita, vaikuttaa
killalla tällä hetkellä olevan hieman toisenlainen ongelma ihmisten aktiivisuuden
kanssa: ihmiset eivät tule osallistumaan.
Luentosarjan viimeisillä luennoilla ei ollut kuin kourallinen kiltalaisia. Puolipitkä
uhkaa peruuntua osallistujien puuttuessa.
Jopa joillekin yritysvierailuille on vaikeuksia saada osallistujalistat täyteen. Erityisesti luentosarjan ja yritysvierailuiden
suhteellisen alhainen suosio hämmästyttää. Näiden kummankinhan pitäisi olla
juuri sellaisia tapahtumia jotka kiinnostavat kaikkia. Jokainen halunnee töihin tai
päästä toteamaan sen miten kovia tyyppejä fyysikoista isoina tulee. Kiltalaiset,
kertokaa mitä te haluatte teille järjestettävän. Raadin ja allekirjoittaneen tavoittaa
helposti spostilla, ja killan nettisivujen

“Sivuista”-osiosta löytyy palautelomake,
jolla voit antaa myös anonyymiä palautetta.
Tulkaa siis myös osallistumaan vuoden jatkuessa. Megalomaaniset järjestelyt
ja tuhat työtuntia eivät tee hyviä bileitä
tai mitään muutakaan tapahtumaa. Niillä
voidaan vain luoda puitteita. Viimekädessä hyvän tapahtuman tekevät osallistujat,
te kiltalaiset.
Toivotan kaikille hyvää ja onnistumisia täynnä olevaa kevättä! Muistakaa
myöskin opiskella ahkerasti, sillä kevät
on tunnetusti varma tenttikauden merkki.
Ja ennenkaikkea, hyvää Wappua!

3

Meiltä ja teiltä

Kaupunkijohtoista
liikennettä
Mä olen erittäin kriittinen HKL:ää kohtaan. HKL on vähintään
niiku perseestä, et niiku rakkautta HKL:lle. Jos tehdään kaupunkijohtoista liikennettä ja liikenteen pitäis olla sillon tuottavaa. Ni
sehän johtaa sellaiseen tilanteeseen, et siinä ollaan poliitikoista
pyllyt hiessä sen takia et lippuihin ei voi pistää hintaa ku kulutus
laskee mikä johtaa sit taas akuuttiin rahapulaan. Jos taas tehdään
niiku liikennetasolla pohjalla, ni ei voi tehdä sellaista päätöstä
että jokainen matka maksaa euron. Nyt meillä on miljardi erilaista lippua: meillä on matkakorttiarvo, meil on matkakorttiaika, meil on kertalippu, meil on kuskilt ostettui kertalippui. Tää
on ihan älytöntä! Ajattele nyt eurooppalainen kapunki, joka ikinen matka maksaa saman verta. Sit meil on kaikenlisäks vielä
kaikenmaailman vitun seutuverot tähän perään. Ku asut niiku
rajan vääräl puolel, Espoossa, ni se tulpaa matkojen hinnat ja
tekee matka-ajan tuplaks. Ihan mahollista, niiku et jostain Pitäjänmäestä keskustaan pääsee ihan helposti, sit auta armias jostain Leppävaarasta siis sä otat bussin, joka kiertää joka vitun
Espoon kolkan.
Kampin terminaali on ihan hyvä, mutta siis ensimmäinen perusmoka on siinä, että siellä ei voi käyttää maakaasubussia. Voei
vittu! Joka tarkoittaa siis sitä, että kaikki bussit linjasta 100-190
niin ne pitää niiku järjestää vanhoilla dieselbusseilla. Siis semmonen älytön suunnittelulapsus, että et maakaasubussit tulipalon
sattuessa dumppaa kaasut ulos, mikä on nyt tietysti ihan järkevää
normaalibussia aatellen, sinne vaan kaasut ulos eipähän räjähdä.
Se koko tunnelitsydeemi, se rakennus, siis sehän on, se rajoittaa
heti suurta osaa Espoon linjoista – minkälaista kalustoa pystyy
käyttää. Toinen mikä sielt puuttuu, sielt puuttuu Terminal Bar –
siis lopullinen baari. Yeah! Siin jossakin yhentoist jälkeen meet
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sinne ja rupeet venaa johonkin Leppävaaraan tai Otaniemeen tai
minne tahansa bussii. Siin se on nelkytviis minuuttii katella steriilii seinää ja suljettui kahviloita. Paljon mieluummin sä meet
semmoseen lopulliseen baariin, istut surullisena, juot kaljaa ja
mietit et taas joutuu menee himaan. Et taas joutuu mene himaan,
ettei taaskaan voi mennä kenenkään himaan. Sit siin vaan istut
ja katot ku humalaiset riitelee keskenään. Sekujahan se riitely ei
kiinnosta. Sekuja kiinnostaa se et jauhatsä purkkaa vai et. Eihän
sekuissa ylensä mitään, et poliisiks päässy vai?
ruoska
Kiitos huomioistasi, joita jouduimme tilanpuutteen vuoksi lyhentämään. Toimituskunta tuntee tuskasi tässäkin asiassa.
Toimitus

Montako reikää?
Kvantissa 1/2006 muuan M. M. Naakka esitti huolensa ihmisen
pinnan suunnistumattomuudesta ja siihen liittyvistä kielellisistä
rakenteista. Haluaisin nyt hieman kommentoida asiaa.
Ihmisen pinta ei voi olla Kleinin pullo, jollaiseksi siis M.
M. Naakka ihmisen oletti, sillä normaalin ihmisen genuksen tiedetään olevan 3. Tämän osoittivat kiistattomasti Urpelainen ja
Leppänen vuonna 2005 Turun Sanomien mielipidepalstalla julkaistussa artikkelissaan. Edes arvon M. M. Naakankaan genus
ei voi vastata Kleinin pulloa, jonka genus on 1. Sitä paitsi ei
olisi mitään järkeä käyttää sanontoja kuten pipo päähän, kengät
jalkaan jne., jos päällä tai jaloilla ei olisi hyvin määriteltyä sisäpuolta, jonne objektit on tarkoitus sijoittaa!
Suosittelen sinulle siis, M. M. Naakka, että seuraavalla kerralla hieman tutustuisit aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ennen tieteellisille areenoille marssimista.
C. Donald Tshernobyl
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Kysy meiltä
Kuinka teen jäynän?

Nimim. Kemisti

Perin helposti. Jäynä tehdään kuten kaikki muutkin suoritukset
TKK:lla. Etsit fyysikoiden vanhat mallijäynät ja valitset mieleisesi. Muista ottaa tarpeeksi vanha (3-4 vuotta) jäynä, jotta ne
fyysikot - joiden muisti toimii - ehtivät valmistua, ettei jäynääsi
epäiltäisi plagiaatiksi.

Oikealla on esitetty fotografinen illustraatio fyysikoiden
mallijäynästä vuodelta 2003, joka toimi esimerkkinä kemistien
vuoden 2007 jäynälle.

Paskoja vihanneksia
Neandertaalipojan August Ferdinansurullinen kohtalo din mieluisin tissiA Neanderthaler boy comes home from
school, and his mother asks him what he baari
”Pakistanin poliisi on pidättänyt 50
ihmistä epäiltynä Quettassa tehdystä
itsemurhaiskusta.”
– Uutislehti 100 19.2.
”Internetin laiton potenssilääke sisälsi
oikeaa ainetta. Lääkelaitos on saanut
testattua Kamagra-nimisen valmisteen,
jota myydään internetin suomenkielisillä
verkkosivuilla erektiolääkkeenä.”
– Helsingin Sanomat 24.3.

has learned today. He just grumbles and
seems to have made no progress at all.
Finally the mother asks:
“You didn’t go to school with the boy
from Hamilton again, did you??”
“Well, yes...”
“How often do I have to tell you?! If you
commute with the Hamiltonian, you’ll
never evolve!”

Ranskalaisia koiruuksia

Why did a mathematican call his dog
Cauchy?
Because the dog left a residue at every
pole.

Kommelluksia
kompleksitasossa LisääntymiskyvyThe pilot of a plane on its way out of tyn kyy
Poland dies unexpectedly in flight. A
passenger with a flight permit is asked to
fill in. He looks at the controls and shakes his head. “What’s wrong?” someone
asks. He replies: “I’m just a simple Pole
in a complex plane.”
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What do you call a one-sided nudie bar?
A Möbius strip club.

After the great flood Noah gathered all
the animals on the beach and told them
“We’ve all survived the perils of the
flood, now you must go forth and multiply.” A small snake replied with a sad voice “I can’t multiply, I’m an adder.” Noah
thought for a while, then he went into the
forrest with an axe and cut down some
trees. He brought them to the beach and
constructed a small wooden table. Then
he told the adder: “Now you will be able
to multiply even though you’re an adder.
I’ve built you a log table!”
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Fyysikkokillan raati 2007
Puheenjohtaja Mikko Loimula (TFY IV)
Mikkelin lahja Fyysikkokillalle saapui
opin tielle vuonna 2003 ja hurahti nopeasti kilta-aktiiviksi. Tämän jälkeen elämä
on sujunut nousujohteisella uralla opiskellessa, viime vuonna isäntänä ja tänä
vuonna vihdoin puhiksena.
Hinaaminen raadin kokouksissa on
Mikon rautaisen valtakauden aikana tippunut puoleen ja raatilaiset elävät vihdoin
kurissa ja herran nuhteessa. Isällisellä
otteella Mikko on paimentanut kiltakarjaa ensimmäiset kaksi kuukautta urastaan
ja sama meininki tulee luultavasti jatkumaan loppuvuoden.

Vapaa-ajallaan Fyysikkokillan yksinvaltias harrastaa pokerin pelaamista ja
snookeria. Laulumiehenäkin tunnettu veijari on myös silloin tällöin tavattu hyvän
olutpullon ääreltä, milloin vain työ/opiskelu/kiltakiireet antavat myöten.

Sihteeri Tapio Lahtiharju (TFY I)
Kysykää itseltänne mitä saadaan jos laitetaan Marika Fingeroos, Jyrki Katainen
ja Hunksien Samuli tehosekoittimeen?
Luultavasti siitä tulee kauhea sotku, mutta siitä voisi syntyä myös raadin sihteeri
vuodelle 2007 Tapio ”Tapsa” Lahtiharju.
Tapsa on samaan aikaan killan puheenjohtajan salarakas (kuvat yksinoikeudella
juhlakvantissa), nuorena vanhojen joukossa eli raadin ainoa fuksijäsen ja showmies ManManissa. Kaiken tämän lisäksi
Tapsalta löytyy aikaa näennäiseen opiskeluunkin. Tällä sihteerillä on aina pilke
silmäkulmassa ja henki korkealla. Tapio

on mies paikallaan, kun pitäisi saada raadin jaaritukset kiteytettyä kristallinkirkkaiksi henkisen ylivertaisuuden ja vahvan
ammattitaidon fyysikkomaisiksi julkilausumiksi eli referaateiksi ja pöytäkirjoiksi.
Mahdollinen kevään riemujuhla uhkaa
kuitenkin harhauttaa sihteerimme opintojen kaidalta polulta.

Fuksikapteeni Otto Vehviläinen (TFY III)
Kylmälabran kahvihuoneessa kerrotaan
tarinoita epäilyttävästä hiipparista, joka
pyörii kiltiksellä tahkoen salaperäisesti
Mac:iaan, ja ajoittain nauraa röhöttelee
ei-satunnaisten Pentiksen pelaajien kanssa. Tämä ulkopuolisille avautuva kuva
pitkätukkaisesta hipistä on kuitenkin
kaikki vain hämäystä, sillä oikeasti tämä
henkilö on uunituore fuksikapteeni! Salaidentiteettinsä turvin hän suunnittelee
jo metkuja ja kiemuroita uusien fuksien
päiden menoksi. Sitä odotellessaan tämä
mies on myös mukana johdattamassa
nykyistä fuksipolvea kohti kyyhkyn valkoista teekkarilakkia. Kyllä, hän on Otto
Vehviläinen!
Otto saapui Otaniemeen kauniina
syyskuun aamuna 2003. Ilma oli petolli-
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sen tyyni, ja auringon helmeilevä lämpö
sai käsivarret kananlihalle. Yhtälailla kuin
tämä kirjoitus on runollisuuden suurin
riemuvoitto sitten Jörn Donnerin runokokoelman, ei Otaniemi tulisi enää olemaan
entisenlaisensa. Jo fuksivuonnaan Otto
integroi itsensä kiinni niin kiltaan kuin
yleisestikin teekkaritoimintaan. Välivuosi
yhteiskunnan palveluksessa vain lisäsi janoa, ja tämän jälkeen Otto onkin kuulunut
raadin vakiovarustukseen.
Reippaan fuksikapteenimme pääesikunta sijaitsee Haagassa, jossa nautinnon
suovat erilaiset kahvijuomat sekä hyvä
itsetehty ruoka. Oton keittiötaidoista pääseekin monesti nauttimaan mikäli eksyy
hänen residenssilleen.

Kvantti I/2007

Fyysikkokillan Raati 2007
Rahastonhoitaja Timo Voipio (TFY II)
Timo on mukava fyysikkopoika (useamman kuin yhden naisen mielipide!),
joka toipui intin traumoista kokonaisen
vuoden ennen kuin aloitti raadissa. Intin
avulla Timo ovelasti soluttautui killan
parhaan vuosikurssin, nykyisten tupsujen,
joukkoon.
Timo halusi kiltaamme Kirstunvartijaksi, mutta joutui tyytymään rahastoinhoitajan toimeen, sillä yhdistyslaki ei
pitänyt hänen ideastaan. Timo on kuitenkin toipunut hyvin tästä pettymyksestä ja
ottanut vahvasti haltuunsa killan masentavan (kirkkaan oranssin) epämerirosvo-

maisen rahakirstun. Myös sisältö tuntuu
olevan hoidossa, sillä edes Juhlafuusio
mahtipontisine kuluineen ei aiheuttanut
akuuttia paniikkia.
Timon vastuullisuutta kuvaa erityisesti, että hän ei myönnä koskaan kuulleensa
mitään kattojaoksen Karibian-matkasta
eikä varsinkaan sen suunnittelusta. Eihän
kattojaosta edes ole.

Isäntä Laura MacDonald (TFY IV)
Juuri tädiksi tullut Laura-isäntämme on
ylikansallisesta sukunimestään huolimatta täysin tavallinen, voimakkaasti Otaantunut teekkari ja tarkka vihreistä arvoista.
Hän on monien kiltamme vähemmistöjen,
kuten kasvissyöjien, siiderinlipittäjien ja
naisten, väsymätön äänenkannattaja johtuen osittain hänen omista mieltymyksistään. Silloin, kun isäntä ei ole tienaamassa
sipulia leipänsä päälle maailman kylmimmässä työpaikassa tai harjoittamassa itsetutkiskelua puolalaisen nahkaruoskan parissa, hän yleensä työskentelee nälkäisten
kiltalaistemme hyväksi.

Laura myös opiskelee melkoisella
tahdilla. Polilta valmistuminen häämöttää
jo lähes kenttiksen päässä ja nablan käydessä hermoille hän rentoutuu Lääkiksen
opinnoilla. Moni ihmettelee, kuinka Laura ehtii venyä joka paikkaan. Ilmiölle on
olemassa aikadilataatio-niminen selitys:
kun vauhti on kova, aika hidastuu. Laura
tosin itse väittää salaisuutensa löytyvän
jostain aivan muualta: “Kofut on mun kavereita”.

Emäntä Tuomas Viitanen (TFY III)
Tuomas on raatimme leppävaaralaisvahvistus. Vaikkei otaantunut olekaan, on
hän kuitenkin varsin osaava tapaus, sillä
killan emännöinnin lisäksi hän harrastaa
sekä olut- että korkeakulttuuria. Olutkulttuuriosaamistaan Tuomas on esitellyt
myös killan tapahtumissa. Toistaiseksi on
innokkailta kiltalaisilta vielä jääneet Tuomaksen panot näkemättä, vaikka erilaisia
panotuotteita onkin tapahtumissa esitelty.
Korkeakulttuuria Tuomas harrastaa nykyisin pääasiassa PK:n riveissä. Kuorossa
Tuomaksen kantava ääni pääseekin oikeuksiinsa paremmin kuin erinäisten kiltata-

Kvantti I/2007

pahtumien jälkeisinä aamuina.
Yhdistystoiminnan ohessa Tuomas
myös opiskelee melkoisen ahkerasti. Aktiivisen järjestötoiminnan tarkoituksena
onkin osaltaan viivästyttää valmistumista, jottei huoleton opiskelijaelämä jäisi
liian lyhykäiseksi. Nakkien haalimisesta
huolimatta opinnot kuitenkin etenevät
uhkaavaa tahtia. Opiskelun lisäksi hän
opettaa nuorempiaan assaroimalla perusmatikoita.
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Fyysikkokillan Raati 2007
Yrityssuhdevastaava Riina Vesanen (TFY II)
Tämä jokapaikan “TurboMyyrä” saapui
tänne Otaniemen ihmemaahan suoraan
Suomen Nääsvillestä varhais syksystä
2005. Kuluneen lukuvuoden aikana Riina huomasi olevansa poikkeuksellisen
vahvaa ferroRAHAmagneettista ainetta.
Rahan vetovoiman lisäksi hän huomasi
olevansa myös erittäin suhteellinen jonka
seurauksena hänet löytääkin killan raadista yrityssuhdevastaavan hommista. Eteenpäin valitsemallaan moottoritiellä hän viilettää potaattien voimalla, toki aina silloin
tällöin hän pysähtyy joen varteen pyydystämään lohia, mutta teurastamoon hän ei

pysähdy piknikille. Jos oikein tarkasti
katsoo voi hänet myös nähdä joskus vaikuttamassa lipastolaistenkin keskuudessa
siemailemassa tuplatriplapotenssiinkaksi
lattea yliopiston kahvilassa. Ja jottei elämä olisi yhtä ruusuilla tanssimista kertoo
hän rentoutuvansa pienellä 15km lenkillä
räntäsateessa joka viikko koska niin pitää
tehdä.

Ulkovastaava Joonas Tarpila (TFY III)
Joonas Tarpila on uuden raadin pitkäsäärinen Doris ja huolehtii killan suhteista
kaikkiin mahdollisiin tahoihin, erityisesti lastentarhanopettajiin. Lapsuutensa kesät Joonas vietti maatilalla poimien sieniä ja lypsäen rottia. Läikkyneen
maidon pyörteet saivat pikku-Joonaksen
kiinnostumaan
corioliskiihtyvyydestä,
ja tie fyysikoksi oli pedattu. Uuvuttavan
fuksivuoden 04-05 jälkeen Joonas piti
sapattivapaata luoden uutta uraa surmanajajana Pohjois-Afrikassa. Reissussa
miehen veren tilalle vaihtunut bensa vetää viikonloppu toisensa jälkeen taksin

rattiin kuskaamaan humalaisia ympäri
pääkaupunkiseutua. Tämä kätevä mutta
antelias mies askartelee vaikka pommin
ovikellosta, eikä Joonas kursaile aloittaa
päivää raikkaalla lonkerolla tilanteen niin
vaatiessa. Vapaa-ajalla tuoreeltaan otaantunut ulkovastaava hengaa kiltiksellä ja
suurkuluttaa kokista.

Opintovastaava Ville Valtavirta (TFY II)
Opintovastaavamme Ville ”Double vii”
Valtavirta on oikeasti ihan mukava tyyppi
eikä kylmäverinen murhaaja, vaikka webbisivujen kuvasta voisi niin päätellä. Hän
on kiltamme linkki opiskelun kummalliseen maailmaan, mistä useimmat muut
raatilaiset vain uneksivat. Tähän kuuluu
esmes se, että hän pitää professorit tyytyväisinä järjestämällä heille silloin tällöin
saunaillan tai vastaavan. Myös kokkailu
tuntuu kuuluvan hänen harrastuksiin - vai
olikos se koka, mistä hän jatkuvasti höpöttää.
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Vapaa-aikanaan (lue: se aika, mitä jää killan jälkeen ja jota ei käytetä opiskeluun)
Villeen harvemmin törmää baarissa, mutta sen sijaan hänet saattaa löytää metsästä
palloilemasta. Partiolaisista yleensäkin
paistaa reippaus, mikä hänen kohdallaan
pitää erityisen hyvin paikkansa. Hän on
yksi raatimme työmyyristä.
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Fyysikkokillan Raati 2007
Tiedottaja Mari Kaita (TFY II)
Tässä on Mari Kaita (alias Melith), kiltamme iloinen tiedottaja. Marin voi bongata helpoiten etsimällä ääntä tai liikettä
- Marin ollessa paikalle kummastakaan
tuskin on pulaa. Fuksivuonna aika ei ollut vielä kypsä raativirkaan hakemiselle,
mutta Mari osoitti aktiivinkyntensä sisäjaoksessa lukkarioppilaana eli kuoripojattarena sekä kotitonttuna.
Marin voi onneksi tavata muuallakin
kun läppärin ja ssh-yhteyden ääreltä killan tapahtumakalenteria päivittämästä
- kuluvan vuoden aikana tiedottajamme
on mm. bongattu jäähallin katolta ihas-

telemassa öistä merimaisemaa. Äänen
perusteella helpoin paikallistamiskeino
on kuulostella, mistä päin kajahtaa moniilmeinen “Hei!!”, jonka tunnelatausskaala vaihtelee riemuisasta sydänjuuriaan
myöten närkästyneeseen. Jälkimmäisen
sattuessa kohdalle yleensä myös jotakuta
muuta sattuu (useimmiten kylkeen).

)NFOA TEKNIIKAN TEKIJILLE
4IETOA

4%+ TUOTTAA JËSENISTÚNSË KËYTTÚÚN VALTA
VAN MËËRËN TIETOA JONKA AVULLA JËSENET
VOIVAT AUTTAA ITSEËËN TYÚELËMËSSË JA
ELËMËNHALLINNASSA 4UTUSTU OPPAISIIN JA
TUTKIMUKSIIN 4%+IN WWW SIVUILLA
4UTUSTU AINAKIN TËHËN
(ARJOITTELUPALKKASUOSITUKSET 

-UITA JØSENPALVELUJA

*ËSENPALVELUT LÚYDËT KOOTUSTI WWW
SIVUILTAMME MUKANA MUUN MUASSA
TYÚSUHDELAKIMIEHEN PALVELUT
OIKEUSTURVAVAKUUTUS
JËSENETULEHDET 44 JA 4%+ LEHTI

WWWTEKl

+UN KYSYTTËVËË 4%+ISTË ILMENEE NIIN OTA YHTEYTTË
JOKO &YYSIKKOKILLAN 4%+ KILTAYHDYSHENKILÚÚN
*ANNE -ËKIVIRTAAN JMAKIVIR CCHUTl TAI 4%+IN
/TANIEMEN TEEKKARIYHDYSMIES !LEKSI 0ËIVËLËISEEN
ALEKSIPAIVALAINEN TEKl

Häppölä selvittää
Teksti: Juho Häppölä

Mieltäni on painanut jo vuosia moni
asia. En muista ensimmäisistä elinkuukausistani mitään, mutta epäilen,
että jo tuolloin aivosolujeni sopukoita kutitti piinaava krooninen epätietoisuus. Mielenkiinnon kohteet ovat
vaihtuneet vuosien varrella, mutta
jokaisesta selvinneestä tahi unhoon
vaipuneesta mysteeristä on jäänyt
kuitenkin oma pieni hitusensa aivoissani olevaan mysteerikiteytymään, jonka kasvanut koko pakottaa minut julkaisemaan mietintöni
riutuvan Kvantti-lehden ja koko ihmiskunnan hyväksi. Tavoitteekseni
en aseta enempää, enkä vähempää
kuin sen, että tämä kolumni omalta
osaltaan lisää maailman tietoisuutta
erityisesti Otaniemeläisten ihmisten
keskuudessa. Tätä pyrkimystä pyrin
toteuttamaan niin puhdassydämisesti
kuin osaan yhtäkään kysymystä väheksymättä ja tyhmäksi leimaamatta.

Lehmän arvoitus
Ensimmäisenä tekonani selvittäjän ominaisuudessa tahdon jakaa kanssanne mysteerin, jonka tieteellistä arvoa voidaan
kenties pitää vähäpätöisenä, mutta jonka
selvittäminen oli kaltaiselleni journalistinalulle haaste ja koettelemus, joka vahvisti haluani selvittää maailman epäkohdat.
Mysteeri on hyvin yksinkertainen.
Elämän syntyjuurista vieraantuneen ystäväni kanssa huomasimme pistävän epätietoisuuden otsalohkoissamme, kun mietiskelimme, montako utaretta lehmällä on.
Hetken mietinnön jälkeen huomasimme
olevamme asiasta eri mieltä. Molemmat
muistivat nähneensä piirroslehmiä neljällä
utareella varustettuna. Kuitenkin epäiltiin
myös kuusiutareisten lehmien olemassaoloa. Muistan, kuinka lapsena lahjatilauksena saamani eläinten maailma -lehden
välistä löytyi kuva naudoista. Julisteen
alareunassa luki ”Limousinekarjaa”. Mietin, onko nykypäivän tuunauskulttuuri
mennyt jo niin pitkälle, että lehmistä ja
heidän utareistaan tehdään pidennettyjä

Utareiden diversiteetti on kiehtonut mieltä ihmiskunnan aamunkoitosta lähtien.
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versioita kuten Hollywoodissa autoista
konsanaan.
Epätietoisuuden määrä oli suuri ja päätinkin siksi aloittaa selvitystyön. Suurta
arvostustani nauttiva Helsingin yliopisto
sai luvan olla apuna tässä mieltä pistelevässä kysymyksessä. Maa- ja Metsätaloustieteellisestä tiedekunnasta löytyisi varmasti joku, joka tietäisi, varioiko lehmien
nisätiheys laitumittain vai onko se vakio.
Puhelu vaihteeseen johdatti minut oikealle polulle. Hyvin ystävällismielinen puhelimeen vastannut rouvashenkilö oli päättäväinen pyrkimyksissään auttaa minua
tiedonjanossani, mutta ei suoralta kädeltä
tiennyt, kuka heidän organisaatiossaan
vastaa tämän aihealueen kokonaisuuksista. Kuitenkin pääsin askelen lähemmäs totuutta kun minut yhdistettiin karjataloutta
tutkivalle taholle. Kysymyksen yksinkertaisesta luonteesta huolimatta vastausta ei
tuntunut löytyvän, ennen kuin minut lukuisten soitonsiirtojen jälkeen yhdistettiin
maitotaloudesta vastaavalle professorille.
Huomasin mysteerin ratkomisen olevan kuitenkin vaakalaudalla, kun tajusin,
että langan toisessa päässä jutusteleva
tohtorismies on kuin Super Marion loppuvastus konsanaan. Heittäydyin kuitenkin
päättäväisesti ja peräänantamattomasti
haasteeseen. Totuus oli selvitettävä. Toistuvien toinen toistaan hienompien vakuuttelujen jälkeen sain herra tohtorin ymmärtämään, ettei kyseessä ole ilkeämielinen
pila tai jokin taka-ajatuksia sisältävä jekku, vaan yksinkertainen, rehellisen kansalaisen mieltä askarruttava kysymys.
Lopulta. Siinä se oli. Korvani olivat
revetä riemusta, kun sain kuulla oikeuden
voittavan. Lehmäpoloisia ei tuunata, vaan
Hollywoodin elokuvatähtienkin on tyydyttävä nelinisäisen lehmän tuottamaan
maitoon. Tahdon erityisesti painottaa:
nelinisäisen, ei neliutareisen. Tuo ystävällismielinen tohtori Helsingin yliopistolta
nimittäin korrektisti huomautti minulle,
että utareita on vain yksi ja että minua
ilmeisesti kiinostaa tarkalleen ajateltuna
nisien, eli vedinten, eikä utareiden määrä.
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Häppölä selvittää

Huoraamispalveluiden ulkoistaminen
Huomasin Internetin ihmeelliseen maailmaan tutustuessani, että ihmisethän tarjoavat mitä omituisempia palveluja verkossa. Useimmat näistä tarjouksista eivät
ole kuitenkaan kauhean houkuttelevia.
Vaikka olenkin tunnettu intensiivisenä
tissimiehenä, pystyn haistamaan palaneen
käryä, kun ruskeahipiäinen bikinikaunotar esittelee itseään palmun alla tekstin
”Find a sex partner near you!” kera. Niin
epätoivoinen en ole minäkään, että lähtisin kasvitieteelliseen puutarhaan naisia
etsimään. Tuskin kenelläkään niin kova
palmun alla keikistelemisen tarve sentään
on.
Yksi sivusto herätti kuitenkin huomioni poikkeuksellisuudellaan. Tämä sivusto vaikutti aluksi vitsiltä, mutta mitä
enemmän tähän kiehtovaan aihepiiriin
perehdyin, sitä vakuuttuneemmaksi tulin
siitä, että tämä todella on jotakin poikkeuksellista. Lady Johannana esittäytyvä
jo iäkkäämmältä vaikuttava naishenkilö
nimittäin tarjoaa seksipalveluita varsin
omintakeisella tavalla. Johannalla kun nimittäin on oma panofirma, ihka aito osakeyhtiö. Maksuna kelpaa jopa luottokortti. En voi edelleenkään hillitä sairaassa
mielessäni liikkuvia hilpeitä mielikuvia,
joissa kadulla itseään ohi ajaville autoille
tyrkyttävä narkomaaniprostituoitu kaivaa
käsilaukustaan höylän luottokorttimaksua varten. Kiehtovalta tuntuu myös ajatus siitä, kuinka sijoitusneuvoja kravatti
kaulassaan suosittelee vakavin naamoin
partavedeltä haisten asiakkaalleen, että
tämä kasvattaisi omistusosuuttaan Lady
Johannaan samalla luopuen Elqotecin
osakkeista.
Varsinaisen kysymyksen ja mieltä
askarruttavan kutinan sai aikaan kuitenkin tämän rehellisen ja veroja maksavan
yrittäjän Internet-sivullaan julki tuoma
seikka. Resurssejaan rajoittavaksi tekijäksi Johanna nimittäin paljastaa sen, että
vallitsevan parituslainsäädänön mukaan
hän ei voi palkata itselleen apulaista hoitamaan ajanvarausta ja muita sihteerin
palveluita. Se kun on kuulemma lain mukaan paritusta, jos joku saa palkkaa siitä,
että toinen harrastaa (tai tekee työkseen)
seksiä.
Mielessäni kuitenkin heräsi kysymys
siitä, että entäpä jos arvon Johanna ei
maksaisikaan kirjanpitäjälleen palkkaa
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vaan ulkoistaisi kirjanpito- ja ajanvarauspalvelut erilliselle toiselle yhtiölle? Palkka ja palkkio kun ei ole sama asia. Vastaavalla tavoinhan jokainen kadun kulmilla
itseään myyvä neitonen voisi ulkoistaa
markkinointitoiminnot sutenööriosakeyhtiölle.
Asia on kerrassaan niin mielenkiintoinen, että se vaati selvityksen. Akateemiset lajitoverimme, yliopiston tiedemiehet
ovat moneen kertaan osoittaneet avuliaisuutensa kun kyseessä on kiperien elämän
totuuksien selvittäminen, joten päätin
kääntyä heidän puoleensa jälleen kerran.
Tällä kertaa kyntensä saivat näyttää oikeustieteellisen tiedekunnan asiantuntijat.
Kohdistin puhelinrumban rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitokseen. Kuten yliopistomaailmassa yleensä, vastaus oli kuitenkin kiven
alla. Minut yhdistettiin monille asiantuntijoille, joista kukin osasi
selvittää asiaa aina yhdeltä
näkökannalta. Toinen toistaan viisaammat tohtorit ja
tuplatohtorit puhuivat lain
hengestä ja siitä, kuinka
panopalvelujen
yhtiöittäminen saattaa sotia sitä
vastaan, mutta yksikään
näistä älyn tihentymää
pääkopassaan säilövistä
akateemisen elämän taitajista ei antanut tuomiotaan
liikeidealleni. Jopa osaston
vahtimestari, jonka kanssa
sattumalta ajauduin samalle puhelinlinjalle, vaikutti
yllättävän myötämieliseltä
innovaatiotani kohtaan.
Pienen
varoituksen
sanan joudun kuitenkin
toteamaan niille, jotka innostuvat tästä liikeideasta.
Ystävälliset henkilöt, jotka
antoivat minulle lainopillisia neuvojaan, painottivat erityisesti sitä, etteivät
takaa toiminnan laillisuutta. Lukuisten puheluiden
aikana asiantuntijat selailivat myös korkeimman
oikeuden päätöksiä ja totesivat, että kyseisen kaltaisesta tapauksesta ei ole

korkeimman oikeuden tekemää ennakkopäätöstä. Niinpä on olemassa pieni riski,
että tuollainen ennakkopäätös tehdään,
mikäli päätätte perustaa Innopimp consulting ltd:n. Kaiken lisäksi ennakkopäätös
jopa saattaa olla firman liiketoiminnan ja
osakkeenomistajien kannalta epämieluisa.
Fyysikot ovat vuosikausia olleet edelläkävijöitä lähes kaikilla elämän aloilla.
Moni tiede on syntynyt korkeasta fysiikan
osaamisesta. Tiedän, että lukijoideni joukosta löytyy varmasti joku rohkea, joka
tuntee kutsumuksensa löytyneen. Tahdonkin kannustaa häntä heittäytymään
haasteeseen ja nostamaan pioneereina
tunnetut fyysikot esille myös aiemmin
unohdetulla seksin saralla. Kaikkihan on
sallittua, kunnes se erikseen kielletään,
tämänhän tiesimme jo lapsena keksejä
varastaessamme. □

Intensiivisinkin
tissimies haistaa
joskus palaneen
käryä.
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U u t ta t i e toa
Stetoskooppi ennustaa tulevaisuutesi
Horoskooppien käydessä vanhanaikaisiksi stetoskoopit
tarjoavat vaihtoehdon tulevaisuudestaan kiinnostuneille
Ennusteen laati Atso Suopajärvi

Alla on esitetty stetoskoopeissa esiintyvät
12 ns. katastrofimerkkiä. Kaikki ihmiset
kullakin hetkellä elämässään leikkaavat
yhtä ja vain yhtä merkkiä kerrallaan.
Katastrofimerkkien valinnassa on kiin-

nitetty huomiota erityisesti siihen, että jokaisen on helppoa löytää niistä yksi, joka
parhaiten heijastaa itseään nykyisessä elämäntilanteessaan.
Merkkien alle on kirjoitettu estimaatti

kyseistä merkkiä koskevista tulevaisuuden tapahtumista seuraavan kuukauden
ajalle.

Anti-midas

Hippi

Kiltahörhö

Teinix

Datis

HI-virus

Kone

Tonnikala

Fuksi

Jäärä

Pelimies

Fyysikko

Älä koske mihinkään, älä siis
kerta kaikkiaan mihinkään.

Mitä ihmettä, joku lyöttäytyy seuraasi. Et ole tottunut
tällaiseen.

Kieltäydy systemaattisesti
kaikesta välttääksesi pahimmat liemet. Sosiaalinen
statuksesi on laskemaan päin
(kts. Jäärä).
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Yrityksistäsi huolimatta
maailma ei ota parantuakseen.
Tilität päiväkirjallesi tätä
epäkohtaa.

Jostain syystä seuraasi kartellaan. Hakeudut kaltaistesi
(esim. Datis) joukkoon.

Luuhaat kampuksella, vaikka
valmistua piti ajat sitten, eikä
se edes harmita sinua. Otaniemessä on niin kivaa!

Varma voittosi kääntyy
jatkoaikatappioksi. Nielet
pettymyksen kokemuksella:
aina häviää.

Corollasi hajoaa, naamakarvasi kasvavat kituliaasti ja
hitsaat itseäsi jalkaan.

Rakkauden planeetta on
kiertoradallaan tälläkin
kertaa sinulle epäedullisessa
vaiheessa.

Säsiisniinkusaatatollaniinkuhäpäsemättäitteesmutluultavastisiisniinkuet.

Luulet ettei sosioekonominen
asemasi voi enää huonontua
mutta olet jälleen väärässä.

Laskareita, nablaa, tonnikalaa,
kiltatoimintaa, koodia, Otaniemeä, nablaa, maailmanparannusta, hörhöilyä, nablaa,
yritystä, erehdystä. Tätä elämää et vaihtaisi mihinkään!

Kvantti I/2007

U u t ta t i e toa

Arkipäivän havainnoista tieteeksi

Himonussijat ja känniääliöt rasva-aineenvaihdunnassa
Teksti: Tohtori Limmo J. Nahkain

O

lemme jo useaan otteeseen saaneet
lukea terveyslehtien palstoilta kuinka tyydyttymättömien ja tyydyttyneiden
rasvahappojen suhde säätelee terveyttämme. Olen nyt, goudapakettia tuijottaessani, löytänyt mitä nerokkaimman mallin
tämän ilmiön selittämiseen.
Mallini sydän on ajatus rasvahapoista joko himonussijoina tai känniääliöinä.
Luonnollisesti
monityydyttymättömät
rasvahapot mallinnetaan himonussijoiksi
ja tyydyttyneet känniäliöiksi. Edelliset
parantavat kehon toimintaa kun taas jälkimmäiset tukkivat verisuonia.
Selitän hieman. Normaali himonussija (ranskalainen, seksuaalisuus/sukupuoli vapaa) ei tyydyty ikinä, vaan jyystää,
rynkyttää ja nusauttaa missä vain, milloin
vain. Tapahtuessaan suonessa tai elimistössä, akti vapauttaa värinöitä (tasatahtisia) jotka, kuten ultraääni, irroittavat likaa
suonien yms. seinämistä. Vastavoimana
lemmen tervehdyttävälle vaikutukselle
toimivat, tottakai, känniääliöt. Normaalin känniäliön käyttäytyminen seuraa jotakuinkin seuraavaa kulkua: känniääliö
syntyy (nautitaan kehoon) humalaisena.
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Tämän jälkeen känniääliö aiheuttaa pahennusta ympäristössään (varsinkin himonussijoiden keskuudessa!). Viimeisenä
vaiheena seuraa sammuminen, eritteiden
leviäminen ja pahahko haju. Kaikki tämä
saa ympäröivät agentit välttämään känniääliön lähenisyyttä, joka suonessa tapahtuessaan aiheuttaa tukkeutumista tai massatapahtumana jopa tukoksen!
Miten kyseisen tyyppiset hapot sitten
suhtautuvat toisiinsa? On aivan selvää, ettei himonussija voi nusauttaa mikäli naapurissa örisee, kuorsaa ja erittää ällöttäviä
känniääliöitä. Toisaalta, mikäli känniääliö
näkee ympärillään vain himonussijoita,
saattaa se tuntea itsensä puutteelliseksi ja
arvottomaksi. Vaikutusta tehostaa himonussimisesta syntyvä värinä ja ääntely,
joka etenee suonia ja lihaksia pitkin ympäri kehoa. Epäilemättä tällainen paine
ajaa känniääliön itsetuhoon, parantaen
verenkierron edellytyksiä. Tilanne pysyy
tasapainossa vain mikäli himonussijoita
on riittävissä määrin känniääliöihin verrattuna, sillä himonussija saattaa ratketa
äärimmäisen rasituksen alaisena (esim.
känniääliöille altistumisen aiheuttama

kyvyttömyys) ryyppäämään, jolloin siitä
tulee ns.”kännigigolo” (vrt. monotyydyttymätön rasvahappo). Tästä on vain lyhyt
matka känniääliöyteen. Toiseen suuntaan
metamorfoosi ei valitettavasti toimi, mikä
johtaa edellä mainittuun tasapainovaatimukseen.
Mallissani on kieltämättä yksi ongelma:
Mikäli känniääliöitä ja himonussijoita
on liikaa samaan aikaan samassa paikassa, syntyy kahden ryhmän väliin paljolti
kännigigoloita, joiden “välitysvoima”
laukaisee rankahkot orgiat, joilla ei ongelmallisesti ole biologista tulkintaa. Tämä
tilanne on kuitenkin suljettavissa normaalien simulaatioiden ulkopuolelle, sillä näin iso rasvan määrä kehossa johtaisi
mitä todennäköisemmin fataaliin slaagiin.
Näin on luontevasti selitetty rasva-aineenvaihdunta ja suonten tukkeutuminen.
Seuraavaksi pyrin soveltamaan malliani joukkoliikenteeseen sekä neuroverkkoihin. Mallini kyvykkyys on ilmeistä ja
tulee edistämään useita tieteen ja tekniikan aloja. □
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Pelkoa ja inhoa Dipolissa
Julma matka holistisen ihmiskäsityksen
ja henkisyyden keskipisteeseen
Teksti: Patrik Laiho
Kuvat: Anssi Krooks

D

ipolin tummanpuhuvaa julkisivua
vasten erottuneet sateenkaariliput ja
2001:n tähtilasta muistuttaneet mainosjulisteet kertoivat jo kauempaa, että tänään
Otaniemen jo perinteikkäässä kongressikeskuksessa eivät juoneet kahvia Nokian
ja yhteistyökumppanien työmuurahaiset
vaan vesimiehen ajassa elävät Uuden Aikakauden puolestapuhujat. Arvonsa tunteville Kvantin journalisteille pääovelle jonottaminen ei tietenkään tullut kyseeseen,
joten siirryimme vaivihkaa lastausovelle
lehtiö ja järeähkö kamera näkyvästi esillä. Palvelualtis messuhenkilökunta tajusi sanattoman viestimme alle minuutin
päästä varustautumisesta ja siirryimme
nyt virallistettuina lehdistön edustajina
pressitilaksi muutettuun Dipolin kokoushuoneeseen.
Ala-aula oli elämys kaikille aisteille. Suoraan B-scifielokuvista lainatut
newagehtavat neonväriset hiilidioksidipulputtimet ja ametistilamput, tarjolla
oli CD-kaupalla pehmeitä melodioita ja
rentoutusnauhoja ja kaiken yllä leijaili
läpitunkeva eteeristen öljyjen pilvi sekä
sen mukanaan tuoma migreenikohtauksen uhka. Päätimme aloittaa reportaasin
kuitenkin avajaisista, joihin oli saatu paikalle itse kulttuuriministeri Tanja “Lex”
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Saarela.
Avajaistunnelmaa viritteli jonkinlaisella noitarummulla ja Björkin kokeellisemmat tuotokset mieleen tuoneella
lauluäänellään nuori naisartisti. Keskiiältään seitsemättäkymmentä lähennelleen yleisön keskustelunaiheet pyörivät
muuten samoissa aiheissa kuin ikäisillään
yleensä: “Hyvä suojaus, paitsi vähän väsymystä tässä fyysisessä kropassa. Mä
olen tavallaan väsynyt vaan ruumiillisesti,
mutta en siinä henkisessä.” Ministeri Saarelaa edelsi messujen pääjärjestäjän Minä
Olen –lehden päätoimittajan Marjo-Kaisu Niinikosken hurmahenkinen hehkutus
maailman muuttumisesta, jonka loputtua
kehotukseen ”World must come together
as one!” lavalle saapui vähemmän gonzojen luottotoimittajiensa saattamana ja
vanhan missin Pepsodent-hymy kasvoillaan itse ministeri Saarela.

Tanjan puheenvuoro tuotti teräväkynäiseksi virittäytyneille journalisteillemme kuitenkin pettymyksen, sillä sen
sisältö oli, kuten poliitikoilla yleensä,
lähinnä yleispätevää huttua kaikkien
kukkien kukkimisesta ja fundamentalismien vaarallisuudesta. Emme pettymykseltämme jääneet kuuntelemaan tällä
välin soundcheckinsa valmiiksi saanutta
Björk-pastissia vaan siirryimme pressitilaan suunnittelemaan seuraavaa liikettämme.
Olemukseltaan kovasti normaalia
suodatinkahvia muistuttaneen vaihtoehtokahvin torjuttua eteerisen huurun unettavaa vaikutusta päätimme suorittaa kierroksen itse messualueella. Tutustuimme
ensimmäisenä jo 30-luvulla keksittyyn
eli vaihtoehtopiireissä lähes klassikon
aseman
saavuttaneeseen Kirlian- ja aurakuvaukseen,
jonka teknisiä detaljeja
ryhmämme
valokuvaaja innolla tenttasi saaden vastaukseksi, että digitaalikameran, ”erityisen
tietokoneohjelman” ja Fujifilm-kenttäkehityspisteen yhdistelmä saattaa normaalisti näkymättömän auran näkyviin.
Dipolin tavanomaisia kokoustajia lähempänä oli enkelikonsultointia tarjonnut
ruotsalainen Cecilia
Sifontes,
jonka mainoksissa
luvattiin
hulppeaa
tuntitaksaa
vastaan ilmoituksia enkeli LashMaElilta.
Sodexhon ruoasta vatsanväänteitä
saaneita kiinnostanee puolestaan muuten
tuntemattomaksi jääneen esittelijän jakama tieto siitä, että ihmisravinnon optimaalinen pH on tasan 7,38.
Hieman sivummalle oli keskittynyt
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P e l k oa j a i n hoa Di p ol i s s a

joukko erilaisia hieronta- ja energiaterapioiden antajia – eri terapiamuotojen keskeinen ero oli silmämääräisesti se, onko
menetelmän perustana intialainen vai kiinalainen filosofia ja heilutellaanko käsiä
hoidettavan päällä hitaasti vai nopeasti.
Trendikkään japanilaisperäistä Chi Machine –laitetta esitellyt ryhmä salli toimittajamme tutustua jalkojen sivusuuntaiseen
heilutteluun perustunutta menetelmäänsä
myös ilmaiseksi.

Chi-energian liikkeellelähtö tuntui nopeasti lähinnä kihelmöinniltä kyynärpäissä ja 680 euron hintalappu siihen nähden
ehkä turhan suolaiselta. Henkilökohtaista
chakra- ja mestarivalmennusta tarjonneet
workshopit eivät valitettavasti avanneet
oviaan ilmaiseksi edes itsejulistautuneille
journalismin tohtoreille.
Jatkoimme tapahtuman kokemista
ruumiillisesti siirtymällä alakerran ilmaisnäytteiden pariin. Ensimmäisenä oli
vuorossa Udo’s Oil, jonka herra Udon
kehittämä ja tarkkaan tutkittu omegarasvahappojen suhde piristää mainoslauseiden mukaan sekä kehoa että mieltä.
Vaikutukset jäivät hieman epäselviksi
yhden lusikallisen annoksilla, mutta ainakin makua Udon laboratorion kannattaisi
vielä parannella. Pressihuoneen liepeillä

mainosti tuotettaan showmiehen elkein
suomalaisen Kipukoukun edustaja, jonka
myyntiartikkeli oli kuulemma paitsi aja-
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tonta designia, myös erinomainen lihasja nivelkipujen poistaja.
Mainospuheiden päälle oli pakko uskoa, että välittömien vaikutusten puute
oli täysin selitettävissä toimittajamme
harjaantumattomalla tekniikalla ja/tai
nivelten hyvällä kunnolla ja tapahtuman
yleistasoon nähden edulliseen 20 euron
hintaan tutkimuksia olisi saattanut jatkaakin vähemmän kyynisessä mielentilassa.
Kauppa kävi joka tapauksessa: lääkäripäivillä ja matkailumessuilla kipukoukkuja
oli kuulemma mennyt enemmänkin.
Messukävijöissä oli havaittavissa selvästi jonkinlaista vakaumuksen puutetta,
koska vain ani harva suostui vastaamaan
kysymyksiimme siitä, miksi hän oli tääl-

lä tänään. Haastattelemaamme Ultra-kirjakaupan löytynyt nuori pariskunta oli
liikkeellä ”kaikki kiinnostaa”-asenteella,
mutta erityismaininnan saivat ufot ja täh-

kuulemma suodattaa ”haitalliset elementit” pois kännyköiden ja muiden radiolaitteiden säteilystä itse säteilyä kuitenkaan
hukkaamatta ”vaihtamalla polarisaatio”.
Koko mainospuhe tiivistyi komeasti iskulauseeseen ”information is vibration,
vibration is frequency”. Maasäteilyn ja
kännyköiden haittojen lisäksi Green 8 –

tuotesarjan uutuudet suojaavat esittelijänsä mukaan myös tukiasemien haitallisilta
elementeiltä jopa 66 metrin päähän sekä
jääkaappiin ripustamalla myös geenimanipulaatiolta(!).
Green 8 –esittelijän ilmeisesti haitallisella tavalla aivojen kanssa värähdellyt
informaatiopurkaus, edelleen kaikkialla
leijaillut kookoksen ei aivan vieno aromi
ja toista tulemistaan tehnyt Udo’s Oil saivat aikaan orastavan migreenikohtauksen
ja aitoja pelon ja inhon tuntemuksia, joita
Dipolin sokkeloinen arkkitehtuuri, jossain
takavasemmalla kuulunut paasaus Jeesuksen salatusta elämästä guruna Intiassa
ja joka suunnasta jaetut esitteet guru Sant
Matin saapumisesta Helsinkiin voimistivat. Pakenimme sekavissa tunnelmissa
Dipolin vallanneesta todellisuuskuplasta
takaisin vanhaan kunnon teknokraattisutilitaristiseen Otaniemeen muiden insinöörinalkujen joukkoon. □

ti-ihmiset.
Jo kymmenen vuoden kokemuksella
paikalla ollutta naiskävijää taas kiinnosti
erityisesti henkisyys ja itsensä löytäminen
ja enkelien elämää helpottava vaikutus.
Vakautumusta ei sen sijaan puuttunut
Green 8 –tuotesarjaa esitelleeltä saksalaiselta herrasmieheltä, jonka – tietysti
Green 8 –levyillä suojattu – kannettava
pyöritti esittelyvideota Green 8:n levittäytymisestä nyt myös Intian ja Iranin
markkinoille. Tuotteiden basic concept on
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Konefyysikko - luonnon kummajainen
Loikkaaminen φ-jengistä δ-jengiin aiheuttaa molemminpuolisen kulttuurishokin
Teksti: Atso Suopajärvi

Koneella opiskeleva fyysikko rikkoo sekä
emittoivan että absorboivan yhteisön normeja. Kastirajat ylittävä opiskelu herättää
toisinaan kummastusta, varsinkin kun
osastot ovat kaukana toisistaan kuin pariston navat. Fyssalla sulaudun massaan,
mutta koneella erotun joukosta kuin enkeli possulaumasta.
Fyssalla törmään jatkuvasti kysymykseen, miksi oikein vaihdan nablan
rautalankaan, enkö halua opintoihin haastavuutta, ja eikö kaltaisteni matemaattisfysikaalisesti orientoituneiden seura olisi
kodikkaampaa. En osaa vastata, kun en
itsekään tiedä.
Myös koneella on tiedostettu, ettei
osastolla haahuileva fyysikko ole ihan
Pertti Peruskone. Osastolle tupsahtaneesta nörtistä voi toki yrittää hyötyä: “Hei
anna mä katon sun laskareita” ja annanhan minä. Tässä on se vaara, että joutuu
paitsi stereotypioiden uhriksi niin alkaa
myös käyttäytyä niiden mukaan. Olisi kai
parempi vastata ettei osannut tehdä laskareita, jotta sulautuisi paremmin joukkoon.
Varmaan kysyjällekin olisi enemmän hyö-
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tyä siitä, että tekisi omat laskarinsa.
Integroituakseni konekiltaan olen alkanut kerätä jääräpisteitä osallistumalla
killan järjestämille Putte Possun nimipäiville. Itsekunnioitus, järki ja hyvä maku,
vaikka vähänhän minulla niitä on, riittävät sentään estämään osanottoni bordelliin. En kai koskaan tule olemaan yksi
heistä, vaikka tahtoisin kyllä. En silti ole
hylkäämässä fyysikkokiltaa. Päinvastoin
fyysikkokilta tuntuu läheisemmältä, kun
siihen ottaa etäisyyttä. Fyssa on henkinen
kotini ja kone henkinen mummola.
Sopeutumistani konekiltaan ovat suuresti edesauttaneet muista yhteyksistä ja
entuudestaan tutut koneteekkarit. Tietyt
puheenaiheet ovat myös universaaleja
aika- ja paikkariippumattomia vakioita.
Olen myös huomannut saavani parempaa
kohtelua sivuainelabrani henkilökunnalta
kuin mitä saan pääainelabrastani, joka on
fysiikan osastolla. Henkilökunta tuntee
minut etunimeltä ja heillä tuntuu olevan
enemmän aikaa minulle kuin pääainelabrassani. Saan jopa palautetta opintosuorituksistani sitä erikseen pyytämättäkin.

Tiedän syynkin hyvään kohteluun. Tiedän, että seuraamalla aktiivisesti opetusta
etupenkistä annan luennolle merkityksen
luennoitsijan kannalta. Ahteri kannattaa
kuitenkin hinata tarpeeksi usein takapenkkiin, koska proffan kultapoju on aina
myös samalla pätemistarpeinen kusipää
tälläkin osastolla.
Ensi syksynä, jos se on Allahin tahto,
yksi konekillan fuksiryhmistä saa isohenkilöksi n:nnen vuosikurssin fyysikon.
Jännitän taatusti enemmän ensimmäistä
koulupäivää kuin tulevat fuksit, joskin
samoista syistä: miten minuun suhtaudutaan, hyväksytäänkö minut, mitä minulta
odotetaan, mitä tämä teekkarius oikein
on. □
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Ohje naiselle - kuinka vaatekaupassa
käydään kuin mies
Teksti: Atso Suopajärvi

Muista, että vaatekaupassa käynti on pakollinen suoritus, jota tulee vältellä ja
joka tulee suorittaa mahdollisimman rivakasti kohdalle osuessaan. Kvantti kertoo,
kuinka varmistat sujuvan ja miehekkään
ostotapahtuman.
Ostopäätös syntyy näin: “Kas, sukassani on reikä, taidan tarvita uudet”, eikä
siis impulssipäätöksenä kävellessäsi näyteikkunan ohi. Suoritus on hyvä käydä
läpi mielessään jo ennen kauppaan menoa.
“Kävelen sisään, otan sukat (valkoiset,
tennis, 3 pria), kävelen kassalle, maksan
tasarahalla”. Et siis ajattelekaan ostavasi
mitään muuta etkä myöskään osta. Aikaa saa tuhlata korkeintaan halvimpien
sukkien valitsemiseen, mikäli tarjolla on
useita vaihtoehtoja. Tosimies ei kylläkään
katso hintaa vaan ottaa ensimmäiset tarjolla olevat. Aikaa koko tapahtumaan kuluu reippaan kävelyn verran sukkahyllyn
kautta kassalle + jonotus kassalla. Hyvin
suunnitellulla (= oikea aika ja paikka)
reissulla ei tarvitse jonottaa, mihin tulee
aina pyrkiä, jotta suoritus olisi mahdollisimman tehokas. K e s k i - vertoreissulla
aikaa kuluu
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noin 2 minuuttia, jossa tosin pitää jo turhautua. Seuraavan kerran kauppaan mennään kun sukat ovat taas puhki.
Jos mies olisi nainen, suoritus olisi
monin tavoin puutteellinen ja näyttäisi
tältä: Ostopäätös syntyy spontaanisti vailla rationaalista syytä (entiset sukat vielä
ehjät). Ei ole ensinnäkään tajuttu, että
kyseessä on suoritus. Kauppaan menoa
ei myöskään valmistella mitenkään, vaan
paikaksi valikoituu ruuhkaisin ostoshelvetti, eikä valmista suunnitelmaa ostotapahtumaa varten ole. Matka sukkahyllylle
kestää kauan, koska matkalla on tarkistettava, mitä muuta kaupassa myydään.
Sukkahyllyllä alkaa loputon arpominen.
Tuoteselostukset luetaan tarkkaan, ja niistä kehitellään ongelmia: “ Puuvillaa 75%,
polyuretaania 25%. Onkohan tää polyuretaani luonnonmukaisesti viljeltyä?” Nirso
pitää olla, totta kai: “Emmä haluu sinistä
raitaa, mä haluun punaisen”. Epävarmuus
ei nopeuta suoritusta: “Sopiikohan nää
mun lenkkareitten ja risaisten farkkujen
kanssa hyvin yhteen?” Kun vähiten huono
vaihtoehto on löydetty, ja siitä keskusteltu
mukaan
r o u datun

kaverin kanssa, on aika tehdä johtopäätökset: “Ihan kiva, mutta katsotaan mitä
viereisestä kaupasta löytyy”. Kun sama
proseduuri on iteroitu kaikissa lähiseudun
vaateartikkeleita kauppaavissa puljuissa,
on aika palata ensimmäiseen kauppaan,
ja tarkistaa uudelleen, mitä siellä myytiinkään. Koska kaupassa on ruuhkaa, eikä
myyjä ehdi heti palvella, seuraus on luonnollisesti “emmä osta mitään kun täällä
on niin huono palvelu”. Tapahtumaketju
toistuu pari kertaa viikossa, vähintään, ja
siihen kuluu puoli päivää.
Vertaamalla edellä kuvattuja tapoja
ostaa sukat voidaan vain todeta ensimmäisen tavan ylivertaisuus. Pääasia on
siis sukat eikä itse ostotapahtuma. Tässä suhteessa naisilla on paljon opittavaa
miehiltä. Ei sinne kauppaan mennä nauttimaan vaan kärsimään. □
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Vihjevisa
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Tfy-44.140 Quantum computing
Nakahara, Voutilainen

Heimo, Tapio Antero
Huuhilo, Peter Pallas
Kilpeläinen, Simo Matti
1. Bloch sphere
Korpela, Jussi Tapio
Find the density matrix of the pure state
Kuitunen, Mikko Johannes �
y = y 1 + y 2 + y 3
Lehtolainen, Arto Uolevi  1
θ
θ
iφ
y2� = 2y1 − y2 + 4y3
|ψ(θ, φ)� = cos |0� + e sin |1� Lilja, Ville Väinö Aukusti 
 �
2
2
y3 = 3y1 + y2 − y3
Mali, Olli Juhani
Mäki, Hanna Katriina
and write it in the basis formed by the identity
matrix and the Pauli
matrices
y�3.4
= in
Aythe
y(t) =
Saukkonen,
Mika(Eq.
Kalevi
�
�
�
�
�
�
lecture notes).
y1 = y 2
y (t) Lassi
= [y1Tapani
(t), y2 (t), y3 (t)]T
Similä,
y1 = y2 = y3 = 0
Tahvonen, Topi Samuli
y2� = 2y1 − y2 .
Asunta,
Otto
Vihtori
y1 (0) = 0, y2 (0) = 1
Ervasti, Olli Valtteri
2. Bell basis
Hämäläinen, Auli Katriina
The Bell basis given in Eq.
ordinary
� 3.6 in the lecture notes is obtained from theKärkäs,
Petribasis
Juhani{|00�, |01�, |10�, |11�}
�
y1 = y2Write down this transformation explicitly.
by a unitary transformation.
result to ﬁnd
Laitinen,Use
Ismothis
Valtteri
�
x
=
−y
+
e
Lehtinen,
Jaakko
Kalevi
the representation of the ymatrix
CNOT
in
Bell’s
basis.
1
2
Lehtinen, Timo Antero
To remind: CNOT in the ordinary basis is
Lehtola, Ville Valtteri


Miettunen, Kati Elina
1 0 0 0
Myllylä, Tomi Tapio
 0 1 0 0 
�


Pajunen, Jaakko Heikki
��
y + 1 + y −CNOT
1 = 0 =  0 0 0 1 .
Ruokola, Tomi Jari Kalevi
0
0
1
0
Sihvonen, Olli Pekka
y(t) ≡ 0
Sjöberg, Mats Viktor
|y(t)|
Timoharju, Mikko Kristian
��
Tulkki, Ville Aleksis
f (y)
3. No-cloning theorem y = f (y)
Varpula, Matti Aapo Ilari

Triviaalit

Tosi helpot

Suppose U is a cloning unitary transformation such that

y = y(t)
my �� =
for arbitrary |ψ�, |φ�. 2
= gρ · ∆V = −1000gπr y

|Ψ� ≡ U|ψ�|0� = |ψ�|ψ�
|Φ� ≡ r U|φ�|0� = |φ�|φ�
g ≈ 10

2

a) Write down �Ψ|Φ� in all possible ways.
b) Show, by inspecting the result of a), that such U cannot exist.

4. Reversible calculation
Evaluation of arbitrary function f (x) can be implemented reversibly, as the quantum computer
concept requires, by a unitary transformation U:
�
�
U
|x�n |0�n =
|x�n |f (x)�n ,
x

x

where |x�n stands for the tensor product state |bn−1 bn−2 . . . b0 � with x = bn−1 2n−1 +bn−2 2n−2 +. . . b0 .
That is, the ﬁrst register is for the input while the second one is for the output. Here, both registers
consists of n qubits.
Task: Find the explicit matrix representation for unitary matrix U, which implements the modular
exponential function f (x) = ax mod N, for parameter values: a = 3, N = 4, and size of the
quantum register n = 2.
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Tapahtumakalenteri

ajalle 10.4. – 27.4.

TI 10.4.2007 klo 13:30, Vantaa
VTI Technologies -excu
Lähdetään Vantaalle ihmettelemään VTI:n toimitiloja.
Yritys on maailman johtava piipohjaisten kapasitiivisten
kiihtyvyys- ja paineantureiden suunnittelija ja valmistaja, eli siis fyysikkofyysikon toivetyöpaikka! Excu napsahtaa näppärästi pääsiäisloman loppupuolelle, ja hyvä
näin, sillä ohjelma alkaa jo kello 13.30 (siis Vantaalla, ei
Otaniemessä). Yrityksen edustajat ovat lupautuneet kertomaan ja näyttämään, mitä firmassa IHAN OIKEASTI
tehdään.

TO 12.4.2007 klo 17:30, OK20 iso puoli
Laulukoesauna
MA 16.4.2007 klo 19:00, Smökki
Wappusitsit
Avataan wappukausi ihanilla sitseillä isommalla porukalla. Mukaan on tulossa useammankin yhteistyöjärjestömme
edustajia TKK:n ulkopuolelta.

TI 17.4.2007 klo 17:00, Fortum keilaniemi
Fortum PMT-excu
Fortom Portfolio Management and Trading on kutsunut
meidät Fortumin torniin kuuntelemaan juttua sähkökaupasta (tai jostain muusta, täälläkin päässä on hieman oppimista). Iltaan kuuluu ainakin auditorio ja safkaa, muu
on hämärän peitossa.

TI 24.4.2007 klo 15:00, M-sali
Jäynien julkistus
TI 24.4.2007 klo 18:00, A-sali
Äpyn julkistus
PE 27.4.2007
Fuksijäynä
Kokopäivätapahtuma fukseille. Fuksiajan kruunaus fuksiuden viime hetkillä.

