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Päätoimittajalta
Juuso Ilomäki

Jo muinaiset foinikialaiset
olivat ahkeria pyhiinvaellusmatkaajia. Tai en
minä tiedä olivatko, mutta
saavat nyt olla, että saadaan tälle pääkirjoitukselle
mahtipontinen alku. Wikipedia sentään tiesi kertoa että matkailun varhaisin muoto oli pyhiinvaeltaminen. Wikipedia niin
ikään tiesi kertoa, että varsinainen matkailubuumi sai alkunsa uusien keksintöjen, höyrylaivojen
ja rautateiden suosiollisella avustuksella. Tämän
ajan yläluokka suoritti niin sanottuja Grand
Toureja tutustuen tunnettuihin kulttuurinähtävyyksiin.
Ja voi veljet! Kylläpä olisivat valistusajan aateliset olleet ylpeitä nykyajan fyysikkokiltalaisista,
kun olisivat päässeet näkemään millaisia Grand
Toureja sitä nykyään tehdäänkään. Kvantti haastoi itsensä ja kiltalaiset hiukan raottamaan hytin
ovea ja herättämään kateutta kanssakiltalaisia
kohtaan uskomattomilla sankaritarinoilla ympäri
maailmaa. Lopulta laiva olikin lastattu sellaisella
määrällä matkatarinoita ja muita juttuja, että
jotain jouduttaneen jättämään seuraavaankin
lehteen.
Juttuja on myös ideatasolla olemassa aikamoinen
liuta, ja tulevaisuus näyttää jopa niin valoisalta,
että ainakin päätoimittaja on viime päivät muistuttanut huomattavasti Hangon keksiä. Seuraavan lehden dl on 4.4. ja lehti ilmestynee huhtikuun puolivälin paikkeilla. Viimeistään kuitenkin
wappuun mennessä - mikäli sellainen järjestetään. Syksyllä ilmestyy vielä kolme lehteä: elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Tulevien lehtien teemoja ei ole vielä päätetty, mutta nyyssien
seuraaminen lähipäivinä on suositeltavaa. Myös
kvantin www-sivut on tarkoitus pitää ajan tasalla
siten, että sieltä on aina löydettävissä seuraavan
lehden dl ja teema.
Haluan vielä lopuksi kiittää toimitusta muhkeasta kasasta toinen toistaan parempia juttuja
sekä taittajaamme Andreas Carpénia loisteliaasta
työstä ulkoasun eteen. Kiitos kuuluu myös vanhoille päätoimittajille, jotka ovat auttaneet sokeaa kanaa jyvän löytämisessä. Erityinen apu on
ollut Suskin testamentista ja Huhdan vinkeistä,
joita on tullut aina painotekniikasta viritinvahvistimen korjaamiseen.
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puheenjohtajalta

		

Riina Vesanen

Kirjoittelen ensimmäistä puhiksen palstaani mukavasti omassa sängyssä pimeänä perjantai-iltapäivänä. Päivän ohjelmaan on kuulunut herääminen puolelta päivin, keltsulounas sekä pankissa käynti,
killan asioilla tosin. Loppuillaksi olen budjetoinut pyykkäämistä sekä paljon kaivattua unta.
Noh, pakko kyllä myöntää, että menossa on puhiksen kannalta varsin poikkeuksellinen perjantai.
Normipäivään kuuluu ainakin yksi kokous ja paljon juoksevien asioiden hoitoa, ja muutkin raatilaiset
tekevät kiltahommia päivittäin. Toisaalta ensimmäisenä raativuotena opin senkin, että raatilaisilla
löytyy myös käsittämättömiä määriä aikaa tuhlattavaksi mitä pimeimpiin asioihin, kuten useamman
vuorokauden tietokonepelisessioihin, Californication-kauden katsomiseen putkeen tai kolmen päivän
vuosijuhlintoihin (ei edes oman killan!).
Ollessani itse fuksi, elin mieluummin epätietoisuudessa, kuin kysyin minua askarruttavia asioita suoraan fuksikapteenilta tai muilta raatilaisilta – ajattelin, ettei 70 fuksin ja satojen kiltalaisten joukosta
minulle voi millään riittää henkilökohtaista aikaa. Nyt asioita toiselta puolelta nähneenä voin vain
sanoa, että rivikiltalaisilta ja -fukseilta tulevia yhteydenottoja ja kysymyksiä suorastaan odottaa: ne
auttavat muistamaan, miksi näitä hommia oikeastaan tehdään. Raatilaisia ja toimareita kannattaa
aina lähestyä, mikäli jokin asia killassa askarruttaa tai kiukuttaa, kyllä meitä ihan oikeasti kiinnostaa. Kannattaa kuitenkin katsoa ajoitus oikein, ettei hyvä idea mene hukkaan vastaanottajan ollessa
liiankin vastaanottavaisella tuulella.
Yksi tämän vuoden keskeisistä teemoista on tiedonkulun tehostaminen raadin ja kiltalaisten välillä.
Tapahtumatiedotuksen määrä yritetään nostaa niukasta runsaaseen, ja killan uudet nettisivut toivottavasti tekevät omalähtöisen tiedonhaun ainakin siedettäväksi. Tämän lisäksi tätä lehteä lukiessasi
on jo kenties avattu kiltakysely, jonka välityksellä Juuri Sinä voit kertoa mielipiteesi meistä, tapahtumista ja killasta. Osallistu ihmeessä! Voisihan sen vartin elämästään käyttää vaikka saksalaisen
runkkausteatterin parissa, mutta ainakin täyttämällä kyselyn jollekin tulee hyvä mieli. Meille saa
myös soittaa tai tulla juttelemaan kiltiksellä. Älä ujostele, ainakaan tämän vuoden puhis ei katso
ketään alaspäin (heh heh).
Tsemppiä kaikille kevättalven taistoihin!
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mahdollisuus saada ”oikea” rookie-card. Samanlaisia tyhjiä lupaRaatikeräily- uksia
nyt teemme Kvantin nimissä. Lähettäkää Lillin kortti Kanadaan ja saatte oikean kuvallisen tulokaskortin!
kortit
Vesisateinen tammikuinen aamu.
Fyysikkokillan raati luistelee
jäälle aamuharjoituksiin kuten
niin monena muunakin päivänä.
Tänään kaukalon laidalla on myös
Kvantin toimitus haastattelemassa kauteen valmistautuvaa
joukkuetta. Tehdään raadista
keräilykortteja arvoa kasvamaan.
Kaikkihan me tiedämme, että
nämä keräilykortit ovat vuosien
kuluttua omaisuuksien arvoisia.
Jo nyt kenties kymmeniä dollareita kappaleelta.
”Kakkosseura, en kaipaa sellaista”,
”Olisiko munasuojia lainata - tai
tennispalloa?”. Kynät suhisevat ja
mailat kolisevat, kun raatilaiset
vastailevat toimituksen tarkoin
miettimiin kysymyksiin, ja käyvät vuorotellen kameran edessä
esittelemässä kanadalaisia hymyjään. Toimitus halusi myös testata
raatilaisten jääkiekkotuntemusta
kysymällä tietääkö kukaan mitä
mahtaa tarkoittaa lyhenne HNIC
(= Hockey Night In Canada), eli
Kvantin toimituksen suosikkijääkiekkomakasiini. Vastauksia oli
täsmälleen yhtä monta kuin vastaajia: ”Hullut Närpiöläiset - Insinööri Clubi?”, ”Hemmetin Nätti
Itsenäinen Chiksi?” ja 8 muuta
ehdotusta. Väärinpä kuitenkin
veikkasivat. Kukaan ei edes ehdottanut sitä toista, rap-skenestä
tuttua määritelmää.
Haastattelu on lyhyt - emmehän
halua häiritä liikaa edustusjoukkuettamme näin kauden kynnyksellä. Vastaukset kortteja varten
kuitenkin saadaan kaikilta, ja
raati pääsee takaisin vetelemään
löysiä pois. Yksi korteista poikkeaa hiukan muista. Kaikkihan
muistamme Score ’93 -sarjan
Alexandre Daiglen tulokaskortin, jossa annettiin epämääräisiä
tyhjiä lupauksia, että lähettämällä
kyseinen kummallisen näköinen
kortti Kanadaan on paluupostissa
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ULKOMAANEXCU
Jussi Kangaspunta

Johdanto
Jo juhlavuoden alkuvalmisteluiden aikana
päätettiin, että vuonna 2007 kilta järjestää
pitkän tauon jälkeen jäsenilleen ulkomaanexcursion. Määränpäätä ja ajankohtaa ideoitiin jo vuoden 2006 aikana ja ideoita tulikin
runsaasti matkakohteiden kirjon ollessa
kaikkea Japanin ja Jamaikan välillä. Varsinainen järjestely aloitettiin vasta keväällä
2007, jolloin asetettiin tavoitteeksi lähteä
kuluvan vuoden alkusyksyä CERNin ympäristöön Geneveen. Päätös perustui sen hetkiseen aikataulutilanteeseen sekä olennaisesti
matkakustannuksiin, joista osa oli tarkoitus
kerätä talkoohengessä. Näin myös tehtiin ja
alvarin aukiollekin saatiin pystytettyä uljas
esiintymislava reilun korvauksen kera, mistä
työremmi sai ansaitsemansa korvauksen.
Etukäteisvalmistelut
Kokouksia pidettiin silloin tällöin ja yleensä
kokouksen läsnäololistalla oli myös muutama
olut. Excun ajankohta lyötiin melko nopeasti lukkoon ja se sijoitettiin elokuun lopulle
juuri ennen lukuvuoden alkua, jolloin ihmiset
voisivat suunnitella kesätyö ym. aikataulunsa hyvissä ajoin. Muiden excukohteiden
määrittäminen CERNin lisäksi osoittautui
pitkähköksi prosessiksi huolimatta Geneven
seudulla sijaitsevista useista kansainvälisistä yrityksistä/yhteisöistä. Huomattiin,
että Sveitsin henkinen pääkaupunki Zürich
sijaitsee aivan Geneven tuntumassa ja sieltä
löytyisi useita potentiaalisia matkakohteita,

muiden muossa Die Eidgenössische Technische Hochschule, josta itsessäänkin riittäisi
lyhyen nimensä lisäksi ihmettelemistä pariksi päiväksi. Paikallisiin opiskelijoihin saatiin
melko rivakasti yhteys ja he tarjoutuivat
isännöimään teekkariporukkaamme korkeakoulussaan sekä esittelemään Zürichin
stadin taktisia kulmia sekä strategisia ravintoloita. Tämän lisäksi Genevestä saatiin
järjestettyä vierailu kansainvälisen standardointiorganisaation ISO:n luokse, jolloin
minimikustannusreitti oli lopulta ratkaistu.
Torstai 23.8.
Torstaina 23.8 startattiin, tai ainakin oli
tarkoitus, puoli kuuden aikaan aamuyöstä
jotkut skarppina ja jotkut vähemmän nukkuneina suoraan yöstä. Kukaan ei jäänyt
mennessä tulliin ja Zürichin lentokentällekin
saavuttiin aamulla hyvin aikataulussa varsin mukavan lentomatkan jälkeen riittävästi
tankanneina. Hostellimajoituksellemmekin
löysimme vihdoin itse kiertoteiden saattelemana, jonka jälkeen majoittumisen ja ruokailun (sekä muutaman ruokajuoman) jälkeen
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suuntasimme lakkimme kohti ETH:n uutta
kampusta, missä ryhmä paikallisia opiskelijoita esitteli aluetta varsin kattavasti. Illan
tullen suuntasimme Zürichin yöelämään.
Perjantai 24.8.
Perjantaina 24.8 ohjelmassa oli ETH:n
opiskelijoiden järjestämä opastettu kierros
ympäri Zürichia. Tutustuimme paikallisiin
nähtävyyksiin sekä kävimme ETH:n päärakennuksessa ja jopa kirkossa. Lisäksi saimme tuntumaa paikallisten tapaan pulikoida
keskellä kaupunkia ja satuimme vieläpä
olemaan kaupungissa joka vuotisten puistoteatterifestivaalien aikaan. Päivä kului rattoisasti ja keskiyöllä olikin jo tarkoitus lähteä
junalla Sveitsin virallisen pääkaupungin
Bernin kautta Geneveen. Ongelmaksi muodostui jo etukäteen tiedostettu noin neljän
tunnin jatkojunan odottelu Bernin asemalla,
jossa olimme suunnitelleet jättävämme varusteemme tallelokeroihin siksi aikaa, kun
tutustumme perjantain ja lauantain väliseen
yöelämään muutaman kovatempoisen tunnin
ajan. Emme kuitenkaan saaneet tavaroita
säilytykseen, vaikka apuja soiteltiin aina
Suomesta asti, ja jouduimme lopulta (lähes
kaikki) viettämään alkuyön Bernin asemalla.
Kun lopulta pääsimme lähtemään jäi kuitenkin jokunen tuntikin, jopa aikaa nukkua
junassa matkalla Geneveen.
Lauantai 25.8.
Olimme onnistuneesti saaneet hostellimajoituksen melko lailla Geneven rautatieaseman
tuntumasta ja vieläpä satunnaisen paikallisen ohikulkijan aivan aseman vierestä opastamaan porukan perille. Pikainen välppäys
ja matka kohti CERNiä, jossa tarkoitus oli
olla tänä lauantaiaamuna kello 9 aamulla.
Huolimatta öisistä hämmennyksistä ja varsin
hienosta säästä, selvisimme kaikki kuitenkin

perille. Määränpäässämme meille oli varattuna opastettu kierros herra professorin kanssa sekä tietenkin pikainen luento, jossa itse
kukin oli ainakin fyysisesti läsnä. Muutaman
tunnin kierroksen jälkeen päästiin sattumalta tapaamiemme suomalaisten kontaktien
avustuksella jopa CERNin ruokalaan syömään. Tämän jälkeen suuntasimme takaisin majoituksellemme, jonka jälkeen ilta oli
jälleen auki yöelämän pyörteille. Huolimatta
puheista, että Genevessä ei olisi nuorisolle
paljon ns. bilepaikkoja, löysimme kuitenkin
aina kämmenemme lasin varresta ja ilta oli
varsin hauska.
Sunnuntai 26.8.
Sunnuntaina pyhitimme lepopäivämme emmekä olleet varanneet aikatauluumme mitään erityistä ohjelmaa. Päätimme suunnata
kohti Geneve-järveä, jonka rannalta otimme
allemme turistiveneen tehdäksemme pienimuotoisen kiertoajelun pitkin järven rantoja.
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Tarkoitus oli alun perin käydä tutustumassa
Lausanneen, mutta myöhästyimme veneestä.
Järviajelun lomassa havaitsimme paidattomien valokuvaajien lisäksi polkuveneet, jotka
päätimme tietysti vuokrata. Neljän hengen
ja kahden sotkettavat polkuveneet saimme
vapaaseen käyttöön edulliseen hintaan ja
vuokraisäntäkin lupasi, että voisimme polkea vaikka Montreuxiin asti. Idea osoittautui
todella mainioksi eikä paikallisen kulttuurin
tavoin voimajuoman nauttimistakaan tai järvessä aatamina pulikoimistakaan kielletty. Illalla saimme nauttia varsin antoisasta yöelämästä sekä teimme jonkin verran lähempää
tuttavuutta japanilaiseen juomakulttuuriin
ilman, että kukaan meistä edes jäi auton alle.
Maanantai 27.8.
Maanantaiksi olimme sopineet vierailun
ISO:lle, jossa meille oli suunniteltu varsin
mielenkiintoinen eikä kuitenkaan liian standardi esitys. Vierailun jälkeen kävimme tutustumassa ulkoisesti YK:n päämajaan, joka
sijaitsi aivan lähistöllä. Tosin suuremman
huomion sai päämajaa vastapäätä sijaitseva
suihkulähdetaideteos, jossa vietimme hellepäivään virkistävissä tunnelmissa.
Yritimme toistamiseen päästä ajelulle ystäviemme polkuveneiden parissa, mutta paikka
oli jo suljettu saapuessamme perille. Illalla
teimme jälleen tarkempaa tuttavuutta pai-

kalliseen ravintolakulttuuriin ja vietimme
varsin rauhallisen viimeisen iltamme Genevessä.
Tiistai 28.8.
Tiistaiaamuna lähdimme aamupäivästä
rautateitse jälleen Zürichiin, jossa vietimme
päivän mm. hampurilaisravintolaa ja löytötavaraa etsiessä. Illan suussa suuntasimme
kohti lentokenttää, josta jatkoimme matkasta
väsyneinä takaisin koti-Suomeen.
Epilogi
Kokonaisuudessaan reissu oli todella onnistunut ja vaikka sharp-aikamääreitä ja etukäteen organisoituja tilaisuuksia olikin varsin
vähän, ei hauskanpito hyvässä porukassa
jäänyt vähälle. Näistä kokemuksista on hyvä
jatkaa seuraavan ulkomaanexcun suunnittelua. Ja muistakaa: ”Aikuinen nainen saa
tehdä mitä haluaa!”

Kimmo I:n Tarinoita

jiinkin jääneet veret seisauttavan koiransa,
uskollisen Jouko Ahdin kanssa.

Kiertäessään maailmaa Kvantti päätti samalla reissulla selvittää jo pitkään nuoria
ja keski-ikäisiä fyysikoita, sekä koko muuta
maailmaa jo vuosisatoja kummastuttaneen
asian: minne päätyvät epäonnistuneet fyysikot? Nuo veljet ja sisaret, joiden tupla-N Niilo
tietää joskus päntänneen samoja kursseja,
jotka ovat nyttemmin vaihtaneet kurssikoodia jo kolmeen kertaan. Nuo aikojen karaisemat miehet ja naiset, jotka ovat kokeneet
langattoman viestinnän sodan jälkeisen
ULA-ajan ja ovat tehneet henkilökohtaisesti
empiirisiä havaintoja TKK:n rakenteen jaksottaisista värähtelyistä tasapainopisteidensä ympärillä. Kyllä! Juuri näiden ihmisten
perään Kvantti on lähettänyt tukevan humalan tutkijan, Kimmo I:n yhdessä kengänpoh-

Matkamme alkaa euroopan sydämestä,
Saksasta. Olen matkustanut tänne tapaamaan Adriana-kantoraketin suunnittelijaa,
Wiljami “nolla-nolla” Turkkaa. Wiljami oli
aikansa johtavia ja perehtyneimpiä ns. bittilinjan tutkijoita. Tätä ennen hän oli ollut
yliopistorajat ylittävän yhteishankkeen, bittilinjan opiskelija. Vastoin yleisesti vallinneita
odotuksia Turkka kuitenkin aikanaan valmistui, ja päätyi töihin Adriana-projektin pariin
vastaamaan itselleen niin tutuiksi tulleista
bitti-muunnoksista. Hänen suurimpiin saavutuksiinsa kuului mm. kuuluisa koesarja,
jonka Turkka suoritti heinäkuussa -79. Tässä
kokeessa hän pyrki muuntamaan kahden
nollan sarjan kahdeksi ykköseksi, siinä lopulta onnistuen pitkällisten koejärjestelyjen
jälkeen syyskuun alussa. Tulos oli aikanaan

			

Kimmo I.
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mullistava, ja se rikkoi vankkuneita käsityksiä bittilinjan optimiteoriassa.
“Se oli kyllä kaikille niin hirveä hämmästyksen aihe, että tällainen transitio 0 -> 1 pystyi
oikeasti tapahtumaan, ja vielä
kahdesti kerralla!”, Turkka muistelee. “Eivät
ne nykypäivän nuoret voi ymmärtää mitä se
silloin merkitsi, silloin etsittiin vielä fysiikan
rajoja. (Kyllä niitä nykyäänkin haetaan. toim.
huom.) Mutta sitä minä olen myös aina sanonut kaikille, että on se onni ettei transitio 1 ->
0 ole sallittu, ainakaan spontaanisti”, Turkka
lopettaa ja röhöttää kuuluvasti ääneen merkiksi siitä, että lohkaisi juuri vitsin. Hymisen
hänen odotustensa mukaisesti.
Mitä Adriana-projektille sitten kävi, sen kiinnostunut lukija voikin selvittää aikaisemmista Kvanteista.
“Paska tuubi se oli jos minulta kysytään. Helkutin ranskalaiset, eivät ne osaa edes sotia...
aina muita syyttämässä...”, mumisee Turkka
olkani ylitse kirjoittaessani tätä juttua.
“Kyllä minä nyt tuon kyllä näen lukea nuori mies, nyt jotain rotia...”, lopettaa Wiljami
muistelmansa. Samalla paikalle astuu Turkan työtoveri, Kofi Annan, joka oitis tunnistaa minut ja lausahtaa “Sinä olet Kimi
Räikkönen!”. Peitetarinani on pettänyt, joten
on aika lähteä. Jätän Turkan sekä Annanin
Reberbahnin katujen varjoon, jossa he oitis
jatkavat hommiaan saksalaisen tissibaarin
sisäänheittäjänä. Aika suunnata itään, pitkälle itään.

Samalla paikalle astuu Turkan työtoveri, Kofi Annan, joka oitis tunnistaa minut ja lausahtaa
“Sinä olet Kimi Räikkönen!”
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Seuraava kohteeni sijaitsee Nepalissa, jossa
tapaan erään toisen varjoisan polun fyysikon,
Aino T. Uuman, joka on löytänyt itselleen
erään maailman ainutlaatuisimmista, ja samalla paskamaisimmista hommista.
Pitkä matka Saksan sydämestä pitkälle
Nepaliin on viimein ohi. Koukkasimme toki
Joukon kanssa haistelemassa hieman Nevan
tuoksuja(paska siellä haisi toim. huom.) sekä
lievittämässä janoamme itäisen rauta-blokin
maissa. Matka on ollut pitkä, mutta vaikeastakin taipaleesta selviää, kun on tarpeeksi
uskollinen koira mukanaan, ja siinä hommassa Jouko Ahti vetää kiistatta yli horisontin
kaartavan tikun.
Nepali, tuo Himalajan varjossa elävä Intian pikkusisko, joka on perinyt isosiskoltaan
kaikki terveen ja hyvinvoivan yhteiskunnan
tärkeimmät kulmakivet: kastijärjestelmän
sekä lehmän pyhyyden. On mieltä avartavaa
nähdä kuinka alimpienkin kastien kansalaiset pyytteettömästi hoitavat jokapäiväisiä
hommiaan, luottaen siihen että nyt hommansa hyvin hoitaen he pystyvät seuraavassa
elämässä nousemaan kastijärjestelmässä onnekkaampaan asemaan. Kastijärjestelmä ja
reinkarnaatio luovatkin luonnollisen urakehityksen polut Nepalilaisessa yhteiskunnassa.
Ahkera ja pyytteettön kansalainen pystyykin
muitta mutkitta kapuamaan arvoasteikon
portaita helposti ylöspäin, ja voikin hyvinkin
pian huomata olevansa lopulta lehmä. Tough
luck.
Pitkällisten etsintöjen jälkeen löydän viimeinkin oikeaan paikkaan. Olen hyvin jännittynyt, tulenhan pian tapaamaan ilmielävänä itsensä Aino T. Uuman. Tuosta henkilöstä
on saanut alkunsa lukemattomia heittoja,
juttuja, jopa kansantaruja. Kaikista tutuinta tämä lienee Ainon kaimoille, jotka saivat
80-luvun villeinä vuosina tuon tuosta kuulla
yksipuolisen heiton “Kattokaas jätkät, Aino
tuumaa!”. Tämä repäisevä repliikki päätyi
melkein myös erääseen aikansa James Bondelokuvaan. Enää muutama askel, tuosta noin
sisään, kas näin, sitten vain kyykistytään
ja tehdään tarpeet. Olen siis saapunut nepalilaiseen vessaan. Pyyhkimiset hoidetaan
tietenkin nepalilaiseen tapaan omin käsin,
koska vessapaperia ei ole saatavilla. Tämän
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jälkeen työnnetään hommissa suttaantuneet
kädet seinässä odottavan oloisesta aukosta
sisään. Tunnen kuinka seinän toisella puolella vesi alkaa virtaamaan käsilleni ja toisen
ihmisen kädet käyvät puhdistukseen.

paljoo enemmä ihmisistä ja ihmisyyvestä kui
koulun penkeil. Näissä hommiis näkee kyllä
kaikenlaista paskaa.”, Uuma muotoilee.

“Aino T. Uuma, oletan” “Kas, no mutta herra
Ilomula, tepäs se vasta yllätitte. Odotin teidän
tulevan toimiston puolelta.” Vaihdamme muutamat kaverilliset naurut, aivan kuten kaksi
vanhaa tukkijätkää ikään. Pikaisen sanailun
jälkeen suunnistankin Ainon toimiston puolelle, jossa saamme olla rauhassa.

-”Tässä pääsee tiiäkkö niinkunna tekemään
jotain oikeeta, omilla käsillä. Kokee niinku
jotenkiin muiden elämän sisällön käsissään.
Se o hieno tunne se. Koskettaa syvältä sisimmistä, laittaa liikuttamaan.” Uskon Ainon
viittaavan tällä hajuun.

Istumme Ainon työkopin yhteydessä olevassa
pienessä huoneessa, joka sekin on ennemminkin koppi. “Niin Aino, sinulla on ollut varsin
värikäs elämän tarina ja kaikenlaista jännää
on päässyt tapahtumaan vuosien varrella.
Menit sitten prujaamaan sovelletun matematiikan tietokonetöiden tehtävät, ja päädyit
siitä alkaneen lyhyehkön, mutta kausaalisen,
tapahtumaketjun johdosta tänne pesemään
toisten paskaisia käsiä? Vituttaako?”
-”Niin. Kaikkeenmoistahoo sithä oo tullu koettuu ja koeteltuu vuosien vaarrel. Emmie tiiä
vituttaako, hauskaa miul o ollunnan ja aina
yrittännä pitää hymyn huulil. Mut sen mie
kyl sanon että näissä hommissa on oppinna

-”Niin”, totean.

-”Teiltä näyttää olevan täällä muitakin länsimaalaisia töissä. Kukas tuo kaveri on?”,
kysyn Ainolta osoittaen hänen vieressään
istuskelevaa kaveria.
-”Niin joo, Jakkehan se siinäh. Jakke päätti
jättää koulut sikseen ja lähti etelä-Bulimiaan
avustamaan paikallisia kommunistisissejä
tuossa 70-luvun puolivälissä. Tännehän se
myöskinnä pääty.”, Aino vastaa virne huulillaan.
-”Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Entäs
tuo kaveri tuolla toisella puolella”, huomaan
nurkassa olevan vielä yhden työpisteen.
-”Aaa, mutta sehän onkiinna Erkko. Juuh,
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Erkko oli kanssa meillä TKK:lla opiskelemassa, ja valmistuikin oman vuosikurssinsa
priimuksena kemian osastolta.”
Sanailemme vielä hetken Ainon kanssa kahdestaan, mutta pian tämän jälkeen minun
täytyy keksiä tekosyy päästäkseni pois tästä
hirveästä hajusta. Suuntaan takaisin kaupungille ja päätän viettää kuitenkin viikonlopun Nepalin syleilyssä. Sen pitäisi onnistua

22 ja kullishow!

eli poissa tolalta ruotsissa

			

L.K. Relander

Sosialistisen aatteen ja kansojen yhteyden
nimessä Fyysikkospeksi suuntasi 7.12.2007
kokkansa kohti naapurimaatamme Ruotsia.
Matkan alku oli suuresti uuvuttava, lähtihän
laivamme Turusta varhain aamulla. Luonnollisesti osa speksiläisistä siirtyi Turkuun
vähin äänin jo itsenäisyyspäivänä.
Turun satamassa speksiporukkaa odotti suuri
punainen laiva, Viking Linen Amorella. Menomatkalle koko porukkaa varten oli vuokrattu vain 3 hyttiä, lähinnä matkatavaroiden
säilyttämistä varten.
Valitettavasti koko matkaa ei oltu pyhitetty
pelkälle lepäilylle ja tax-free-shoppailulle,
vaan speksiä oli määrä myös harjoitella laivalla. Harjoittelupaikaksi valikoitui laivan
10. kansi. Englanninkielisiä vuorosanoja harjoitteleva speksiporukka herätti jonkin verran ihmetystä ja osallistuipa yleisökin jonkin
verran. Jopa laivalla esiintymässä ollut Paula
Koivuniemi seurasi kiinnostuneena viimeisen
puoliajan harjoituksia ja ohikulkijoiden kuultiinkin kuiskivan: “Kuka toi raskaasti meikattu nainen, joka kattoo fyysikkospeksiä, on?”.
Matkan keskivaiheilla tax-freesta ostetut
tuotteet nostattivat speksiporukan mielialaa
siinä määrin, että yhdessä hyteistä kaivettiin instrumentit esille ja laulettiin kauniita
yhteislauluja. Valitettavasti Viking line suhtautui varsin karsaasti spontaaniin musisointiin hyttikannella ja itse kommodori kävi
muistuttamasta tästä ja kehoitti siirtymään
karaokebaariin esiintymään. Speksiporukka
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hyvin, sillä saan kaiveltua taskuistani noin
64 euroa kasaan, Nepalilaisen ohjusinsinöörin kuukausipalkan verran ostovoimaa.

Virkkeenlaistajanne maailmalla,
			

		

-Kimmo I.

lauloikin karaokebaarissa esityksen aloituskappaleen Mies taivaalta. “En tiedä mitä
lauloitte, mutta hyvältä se kuulosti”, totesi
karaoke-emäntä.
Ruotsalaista mökkielämää
Perillä Tukholmassa odotti ruotsalaisten
fyysikkospeksi-isäntä Georgius ja iloinen
yllätys: ruotsalaiset kanssafyysikkomme
olivat vuokranneet meille ylioppilaskuntansa
mökin, sportstuganin majapaikaksi. Odottipa
väsyneitä matkalaisia satamassa jopa bussikuljetus noin 30km Tukholmasta sijaitsevalle mökille. Valitettavasti bussi ei päässyt
ajamaan mökille saakka, joten jouduimme
kävelemään loppumatkan epämääräisessä
pimeän ja loskan sekoituksessa ruotsalaisella
maaseudulla.
Kurinalaisina taiteilijoina emme tietenkään
rellestäneet ja juhlineet mielinmäärin perjantai-iltana, olihan huomenna edessä tärkeä
esitys. Ruotsalaiset olivat ystävällisesti lämmittäneet saunan ja ruokaakin oli tarjolla.
Muutaman konjakkipaukun jälkeen koko
fyysikkojoukko nukkui kuka missäkin mökin
nurkassa.
“Mr Mondae, tulitteko siivoamaan
luokan?”
Lauantaiaamuna herätys koitti peräti seitsemältä. Yöelämään tottuneelle fyysikolle se
oli varsin tuskaista, mutta taiteen vuoksi on
kärsittävä. Eilisillalta tuttu bussi odotti taas
meitä kävelymatkan päässä ja vei takaisin
Tukholmaan Kungsholmenille, josta meille
oli vuokrattu teatteri. Teatteria kuvaa ehkä
parhaiten adjektiivi intiimi. Katsojapaikkoja
oli noin 60-70 ja pieni näyttämö sijaitsi aivan niiden edessä. Pienen ahtaamisen jälkeen koko fyysikkospeksin mittava lavastus
saatiin kuitenkin sovitettua näyttämölle ja
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backstagelle ja näytelmä pääsi alkamaan.
Fyysikkospeksin käännöstyöryhmä oli ystävällisesti kääntänyt koko speksin lauluja
lukuunottamatta englanniksi. Muutama
ruotsinkielinen omstarttikin kuultiin. Vaikka englannin kieli tuotti pieniä kangelteluja esittäjille ja yllättävän moni jenkkiteini
puhui näytelmässä englantia brittiläisittäin
murtaen, katsojat viihtyivät. Suomessa hauskoiksi havaittujen vitsien kääntäminen onnistui varsin hyvin.
Onnistuneen esityksen kunniaksi isäntämme
olivat järjestäneet Sportstuganilla pienen
sitsimuotoisen iltajuhlan. Tarjolla oli mm.
punaviiniä, punssia, akvaviittia, mustaviiniä
(ruotsalaista maustettua viinaa) ja olutta
sekä tietenkin ruokaa. Kaiken kruunasi vierailu aidossa ruotsalaisessa saunassa.

gravitaatio vihdoinkin 				
			
royal onnelaan!
Sedu Koskisen omistama yökerho Royal Onnelan asiakkaat ja henkilökunta olivat revetä
innostuksesta uuden innovaation rynnistäessä yökerhoelämään: gravitaatio saatiin Onnelaan. Eräskin tuntemattomana pysyttelevä
yöeläjä kommentoi Kvantille: ”Ryyppääminen
ei ole koskaan ollut näin helppoa. Ennen kalja aina karkasi tuopista omia aikojaan, mutta
nyt se pysyy siellä kuin itsestään.”
Henkilökunta osoitti myös onnellisuutensa
uudistuksen johdosta. Tiedetäänhän pitkäaikaisen painottomuuden aiheuttavan mm.
osteoporoosia. ”Tämä on suuri voitto palvealojen liitolle. Osteoporoottisten murtumien
määrä vähenee ja eläköitymisikä kasvaa”,
totesi Onnelan pääluottamusmies Onni Tohonen onnellisena.
Täysin ongelmitta ei uuteen potentiaaliin
siirtyminen sujunut Pohjoismaiden suurimmassa yökerhossakaan, sillä illan mittaan
moni juhlija joutui ns. gravitaatiokierteeseen
eivätkä päässeet enää omin avuin ylös lattialta. ”Taisin kompastua potentiaalikuoppaan”,
totesi eräskin juhlija portieerin auttaessa
miestä ulos.

Sunnuntaipäivä oli varattu tutustumiselle
Tukholmaan ja itse kukin vietti sen tutustuen entisen pääkaupunkimme tarjontaan.
Illalla nousimme taas tuttuun Amorellaan
ja jätimme hyvästit isännillemme. Kaiken
kaikkiaan matkasta jäi varsin mukava maku
suuhun ja luulenpa että fyysikkospeksi on
toistekin tervetullut länsinaapuriimme.
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Inno-sonni tappaa onnikan

			

Vili Heinonen

Keilaniemi luo nahkaansa: uusia tornitaloja
kaavoitetaan suuren maailman malliin tavalla, joka saa Ollilan jormankin kalpenemaan.
Kankeasta asemakaavastaan tuttu Espoo
joustaa ja Espoo-Helsinki-raja muuntautuu.
Tässä mylläkässä myös tupituore Otaniemen
Innovaatioyliopisto saa uusia tiloja ja... Tsädäm: metron. Niin, aivan, sellaisen tuubin.
Helsingin suunnalta matkaavat nuorikot
saattavat päästä putkella opinahjoonsa niinkin aikaisin kuin vuonna 2015. Eipä tässä
ole mitään muuta tehtävissä kuin varautua
julkiliikennekulttuurin muutoksiin.
Suurin muutos kohdistuu bussiin 102. Rakas
Otaniemen linjuri lopettaa toimintansa. Mutta älkööt peljätkö: todennäköisesti tullaan
järjestämään turistiajeluita, joilla tutun ystävälliset kuljettajat ajavat vanhanmallista autobussia Helsingistä Otaniemeen ja takaisin.
Tietenkin autenttisuuden nimissä tällaisen
matkan maksimimatkustajamäärä on kello
20 bussin tapaan neljä henkilöä. Ohjelmassa
on sosiaalista bussin nurkkien tutkiskelua ja
vaivihkaista hymyilyä sille yhdelle haalaripukuiselle herralle, joka ei lakkaa laulamasta.
Varmuuden vuoksi penkkien alle on piilotettu
kevyitä alkoholijuomia, joista voi salaa naukata takapenkissä. Aamun aidon sydämellistä ruuhkatunnelmaa ei edes yritetä jäljitellä:
se myönnetään menetetyksi lopullisesti.
Ja millaista tulee matkustamisesta Otaniemestä pois? Siinä on luopuminen itse kullakin edessä. Millaista on lämpimällä metroasemalla putken odottelu ja mitä tämä on
verrattuna siihen tunteeseen, jonka saavuttaa talvisaikaan raikkaan merituulen lem-
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peästi puhaltaessa linjurin odottajaan toivoa
paremmasta tulevaisuudesta? Ja kuinka käy
lasten?
Matkustajan on syytä myös varautua yhtäkkiseen kanssamatkustajien tyyppimuutokseen. Vuosaaresta kun nousee armeija
nurmikoillekusijoita ja kommunisteja pilaamaan istutukset ja turmelemaan taajamaglamourin. Siinä isänmaataan ajatteleva
opiskelijanuorikko vallan kauhistuu jakaessaan metron punapenkin herraties minkä
Bukowskin kanssa. Siinä sitä sitten oppii ja
omaksuu mitä on olla espoolainen. Eräänkin
sikäläisen joulupukin sanoin: ”Onko tämä nyt
sitä kestävää kehitystä?”

Kvantti-tuoteperhe
Kvantti laajentaa laadukkaana tunnettua merkkiään
nyt muunkinlaiseen liiketoimintaan. Seuraavia tuotteita ollaan lanseeramassa markkinoille.
Discovaroitusvalot
Hanki autosi koelautaan musiikintahdissa vilkkuvat
varoitusvalot. Piristät matkaasi mukavasti ja olet aina
tietoinen onko öljynpaineen valo kunnossa. Lisäksi nyt
myös savukone saatavissa äänitorveen.
Sinapinmakuinen lonkero
Uusien lonkeromakujen aalto iskee markkinoille taas
ensi kesänä. Uusi sinapinmakuinen lonkero haastaa
perinteiset paskanmarjat ja muut kiljut jo kevään
kuluessa. Juhannuksena sopii kurkkuaan huuhdella
käyneillä sinapinsiemenillä paksun makkaran ohella.
Pumpattava joulupukki
Pelkäsivätkö lapsesi tänäkin vuonna joulupukkia?
Haisiko horjahteleva pukki mahorkalle ja jalluglögille?
Tarrasiko pukin käsi vaimosi pakaroihin kiinni? Osta
nyt ensi jouluksi pumpattava joulupukki. Se jakaa
lahjansa kaikille lapsille mukisematta ja lisäksi on
turvallinen. Vapuksi siitä saa kätevän vappupallon.
SeeFood-eläintarha
Oletko ikinä halunnut maistaa laatokanvyötiäistä tai
palestiinalaista karvakoiraa? Vanhojen eläintarhojen
kilpailijaksi ollaan avaamassa uutta näe ja maistaeläintarhaa Westendiin. Samalla kun katselet suloista
pandaemoa paijaamassa poikastaan tai muita luonnonihmeitä voit maistaa jokaista niistä.
Luokkakokous-valmispaketti
Järjestä luokkakokouksesi kvantin valmispaketilla.
Näissä bileissä ei viina ja meno lopu kesken. Etsimme kaikki vanhat kiusaamat vetämään taas nörttejä
turpaan. Lisäksi 40-vuotiaana luokan tytötkin ovat jo
niin rupsahtaneita, että tuomme tallinnasta edulliset
huorat juhliinne.
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Nuoren miehen opas		
			

itä-Eurooppaan

Mikko Kataja, Harri Mökkönen,
Vili Heinonen, Pauli Koski
Saksa
”Saksa vaikuttaa nautinto-aineiden alkulähteeltä”, totesi eräs matkalainen nähtyään
saksalaisen supermarketin olut- ja viinahyllyn ja sen hintatason.
- Saksassa on paljon nähtävää. Suosittelemme: Kreutzberg. Paikallisittain X-berg. Siellä
on mainio ravintola Bar Marx.
- Saksassa kebabin kanssa voi kätevästi juoda viinapaukun.
- Tässä maassa saa ryypätä missä vain.
Tsekki
Tsekki kerää parhaat palat niin lännestä
kuin idästäkin: Mannermainen kulttuuri
kukkii Prahan yöelämässä. Olut on hyvää ja
muut nautintoaineet halpoja.
- Suosittelemme käyntiä Prahan eläintarhassa. Siellä on norsuja ja apinoita toisin kuin
Korkeasaaressa, jossa on vaan happamia
laamoja.
Urkin panimo
Plzenin idyllisessä teollisuuskaupungissa
sijaitsee mainion Pilsner Urquell -oluen panettelulaitos. Tässä suuressa kompleksissa
on mahdollista turistin vierailla ja maistaa
kylmää olutta suoraan suuresta tynnyristä.
Bonuksena saa myös kiertokäynnin panimolla. Emme suosittele paikallista panimoravintolaa, sillä siellä hintojen taso on korkea
ja palvelun matala. Parempia ravintoloita
löytyy Plzenin keskustasta.
Puola
Ensivaikutelma Puolasta oli yksiselitteinen.
Heti kun saavuimme katolilaiseen maahan
huomasimme, että kaikki alkoivat mennä
vituiksi. Hinnat korkealla, junat myöhässä,
liikaa turisteja, ilma likaista, liikenne solmussa jne...
Krakova = Hirveä turistirysä.
Nova Huta = Kiva ja iso neukkutyylinen
lähiö, josta saa kinkkiruokaa syötäväksi ja
smogia hengitettäväksi.
Auschwitz = Eikö tästä joku ole kirjoittanut
jotain järkevääkin jo...

Bulvania ja Stoderoj
Bulvania liittyi EU:hun muiden Itä-Euroopan
maiden ohella, mutta on jäänyt ikävän vähälle huomiolle. Muistuttaa hyvin paljon Slovakiaa ja Bulgariaa. Bulvanian pääkaupunki
Stoderoj muistuttaa paljon Ulan-Batoria ja on
siten suomalaisille hyvin tuttu ja turvallinen.
Huomioitavaa:
- Älä kaiva nenää julkisella paikalla, Bulvaniassa se tarkoittaa: “Äitisi on huora ja isäsi
nussii lehmiä.”
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mukavasti yöjunassa. Nimellinen matka-aika
on 8 tuntia, mutta onnekkaimmat saavat
viettää junassa jopa 12 tuntia. Kuuden hengen hytissä tunnelma on lämmin kuin juutalaisilla idän pikäjunassa.
Viiksekäs konduktööri neuvoo:
- Juo 10 kaljaa niin saat nukuttua missä
vaan
- Konduktöörin hytistä voi ostaa olutta ja
väkeviä
- Ikkunasta kuseminen kielletty
Kauniiden naisten laakso, Unkari
Hieno Tokajin viini 50 senttiä/ 3 litraa kätevästi uudelleenkäytettävässä muovipullossa.
Paikalliset herrasmiehet nauttivat tätä herkkua jo kotimatkalla.
Wien
Wien on töykeä ja luotaantyöntävä kaupunki. Siellä kaikki on todella kallista ja ihmiset
heittävät roskia turistien päälle. Selvinpäin
olevat turistit ryöstetään ja humalaiset raiskataan. Järkevä matkailija pyrkii pois Wienistä niin nopeasti kuin mahdollista.
- Wienistä pääsee kätevästi pois jokilaivalla, joka kuljettaa matkustajansa mukavasti
Tonavaa pitkin Bratislavaan.
- Myös Wienissä voi juoda vodkaa kebabin
kera.
Plzenin mainio the Pub
Urkin panimon lisäksi Plzenin kaupungissa
on myös mainio the Pub-ravintola, jossa
tarjoilu on automatisoitu: joka pöydästä
löytyy hana. Talon puolesta illanistujia kannustetaan parempiin suorituksiin julkisesti
projisoimalla kunkin pöydän juoma olutmäärä valkokankaalle koko ravintolan tiedoksi.
- Bulvaniassa ei kätellä. Tyypilliseen bulvanialaiseen tervehdykseen kuuluu toisen
nenän nyppäisy ja iloinen hypähdys.
- Olut on erittäin halpaa, mutta viina vielä
halvempaa. Pidä siis huolta lompakostasi.
- Hyviä puolia: kaupungeissa ei ole lupa pitää
lapsia.
Tsekkiläis-puolalainen yöpikajuna
Ajansäästöä ja lapsenomaista huvia kaipaavalle matkustajalle tarjoutuu mahdollisuus
taittaa Prahan ja Krakovan välinen taival

Hyödyllisiä fraaseja
Tsekki:
Stiri pivo = neljä olutta, kiitos
Unkari:
Söör korso = iso olut
Bulvania:
Zlöj! = Ottaisin lehmänpötsiä kaviaaritäytteellä pyynsilmäkeiton kera, kiitos.
Mötzlöj. = Autoni on rikki, voinko lainata
tunkkia, kiitos.
Popizlöj = Pitäkää tunkkinne, perkele.
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HÄPPÖLÄ SELVITTÄÄ

panssarivaunujen arvoituksen

		

Juho Häppölä

Vaikka Seppo Räty aikoinaan totesikin Saksan olevan paska maa, joudun ilmaisemaan
tässä asiassa eriävän mielipiteeni. Ken vähänkään historiaa tuntee, tietää, että vuosien
saatossa tuosta hapankaalin ja makkaroiden
luvatusta maasta on saatu kaikennäköistä hyödyllistä tarviketta. Näitä tarvikkeita
kansamme on sitten käyttänyt vaihtelevalla
menestyksellä kun täällä pohjolan perukoilla
on tarvinnut jos jonkinlaista rähinää lietsoa.
Noh, joitakin vuosia sitten historia katsoi
parhaaksi toistaa kulkuaan ja niinpä uljaan
isänmaamme päättäjät hankkivat parlamentaarisen vallan jatkopalikoiksi maanmainioita Leopard 2 A4 taistelupanssarivaunuja.
Mikäpä siinä, miehekäs pelihän tuo preussilainen teräsjärkäle kaikin puolin on. Massaa
yli viidenkymmenen tonnin ja kerrassaan
fallinen kanuuna tanassa. Jo viimeaikainen
liikehdintä ylioppilaskunnassamme osoittaa
sen, että jotain syvempää olemusta näissä
värkeissä on oltava.
Kerranpa pääsin jopa kotipaikkakuntani
metrilakufestivaaleilla näkemään tuon rumiluksen livenä. Olipa kerrassaan mainio peli.
Mutta yksi asia kuitenkin askarrutti mieltäni
kun söin hattaraa ja kiipeilin tuon härvelin
päällä kuin pojanviikari konsanaan. Mikä
ihme on tuo mötikkä tykin piipussa? Asia oli
selvitettävä, johan sitä vaati isänmaan etukin. Kenties preussilaiset pussihousumiehet olivatkin viilanneet meitä
linssiin ja lisänneet vankkureidensa
aseistukseen ylimääräisen möykyn
vain hinnankorotuksen toivossa.
Epäilykset johtivat urhoollisen
mieleni internetin ihmemaailmaan.
Pian eteeni avautuivat kuvat toinen
toistaan urhokkaammista tuhovärkeistä. Johtolankoja oli monia. Kenties vieraan vallan agentit yrittivät
hidastaa armeijamme etenemistä
lisäämällä kalustoon lisäpainoa.
Oliko syynä sittenkin saksanmaalainen teräksen ylituotanto, joka
pakotti hitsaamaan ylimääräiset

teräkset möykkyinä valmistettujen kulutushyödykkeiden ulkopintaan? Vai kenties
jonkinlainen amerikkalainen pimp my ride
-alakulttuuri? Viimeisimmän vaihtoehdon
sain pian rajattua pois, sillä huomasin, kuinka vaunusta puuttuivat aluvanteet. Silti olin
yksin oman epätietoisuuteni keskellä. Tilannetta ei yhtään helpottanut se, että huomasin
näiden vaunujen neuvostoliittolaisten edeltäjien pärjäävän mainiosti ilman mokomaa
uloketta. Rettelöiminen ja tuhon kylväminen
on vuosien saatossa tehostunut paljon, ehkäpä uuden ajan standardit edellyttivät möykkytykkiä.
Koska Internetin ihmemaailma ei tuottanut
kärsimättömälle tutkijasielulleni vastauksia,
päätin tarttua puhelimeen. Kaivoin gepardiakin nopeammin esiin numeron, mutta
useiden päivien yrittämisen jälkeenkään en
onnistunut tavoittamaan panssarivaunuvarikolta ketään, joka osaisi valottaa minulle,
mikä on tuon möykyn tehtävä. Kenties vastaamattomuuden syynä oli se, että kyseisen
varikon salamyhkäiset kätyrit työskentelivät samassa koplassa möykkyjä hitsaavien
aseteollisuuskriminaalien kanssa. Noh, pian
löysinkin jo uuden johtolangan ja tavoitin
mukavan nuoren miehen Panssariprikaatin
panssarivaunukomppaniasta. Esittäydyin ja
esitin kysymykseni, mutta johtolangan seuraaminen tyrehtyi kun tämä nuorukainen
tivasikin minulta yllättäen: “Hei ootkos sä se
Häppölä...”

				
Matkailu-Kvantti		

1/2008

19

Noh, en kuitenkaan lannistunut, vaan päätin
koota voimani vielä viimeiseen yritykseen.
Päätin lähestyä suoraan Puolustusvoimien
materiaalilaitoksen esikuntaa. Ei aikaakaan,
kun sain langan päähän upseerin ja herrasmiehen, joka vaikutti kovin yhteistyöhalukkaalta. Esitin tälle kysymykseni, ja vaikken
heti saanutkaan suoraa vastausta, sain tietää
että tykin piippua kutsutaan putkeksi. Heti
mielessäni heräsi uusi kysymys siitä, mikä on
se kokoraja, jossa piippu muuttuu putkeksi,
mutta päätin kuitenkin pysyä määrätietoisena ja jatkaa kohti möykyn salaisuuden selviämistä. Upseeri pyysi yhteystietoni ja lupasi

palata asialle kun on saanut tuon möykyn
käyttötarkoituksen selville.
Jäin odottamaan jännittyneenä, kuinka tässä
kävisi. Muutaman päivän odotuksen jälkeen
huomasin, että pimeä möykkyallianssi ei
lähettänytkään agenttia perääni vaan sain
ystävällisen puhelinsoiton materiaalilaitoksen esikunnasta. Viimein sain tietää, että tuo
möykky on painereservi, joka tykillä paukuttelun yhteydessä saa ilman virtaamaan siten,
että ruutikarstat ja muut pölyt poistuvat
saksalaisen asesepäntyön taidonnäytteestä.
Kaikkea se insinööri keksiikin.

Ulkona on talven kolmas pakkaspäivä
riisuudun alasti
rypsiöljyän itseni
työnnän sisälleni kolme sormea
ennenkuin liu’un mahalleni järven jäälle

sormissani on paskaa
auto kaartaa pihaan
sieltä natsit astuvat muotoon

Vedenpinta		

OLEN KEILAPALLO!!!!
Laiturilla kieleni tarttuu uimatikkaaseen
riuhdon sitä irti

Menen saunaan
masturboin
kiuas kertoo minulle tarinoita
Norjalaisia maanviljelijöitä
laukean saunan lattialle
OLEN LEHMÄ!!!
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vaihdossa
huippuyliopistossa

tarjoaa liikuntapalveluita siinä missä YTHS
terveyspalveluita Suomessa. Ilmeisesti muut
suositut vapaa-ajanviettotavat pakallisten
opiskelijoiden keskuudessa ovat pienimuotoinen juhliminen, tietokoneen ääressä istuminen ja ennen kaikkea uran suunnittelu.

Grüezi Mitterand, suunnistin viime elokuussa monissa vertailuissa maailman huipulle
arvioituun Eidgenösschische Technische
Hochschule Zürichiin vaihto-opiskelemaan.
Talvilukukauden tenttien ollessa pääsääntöisesti takana, on aika lausua totuuksia TKK:n
ja ETH:n eroista.

Vieraillessani paikallisilla uramessuilla
tunsin itseni täydelliseksi turistiksi. Kahta
paikallista fyysikkoa lukuun ottamatta olin
ainoa, jolla ei ollut pukua päällä ja cv:tä mukana. Taisin myös olla messujen ainoa, joka
testasi Credit Suissen ja Allianzin Formula
1 -simulaattoreita. Tai halusi niiden kanssa
samaan kuvaan. Simulaattoreiden lisäksi
mukavaa oli kuitenkin, että valtaosa yritysten edustajista suhtautui minuun ihan yhtä
vakavasti kuin muihinkin messuvieraisiin.

			

Niklas Tapola

Suurimmat erot opetuksessa ovat hieman
yllättäen TKK:n eduksi, sillä ETH:n omanarvontunto tekee opiskelijan arjesta vaikeaa.
Esimerkiksi luennoilla on käytännössä pakko käydä, sillä vain yhdellä matematiikan
kurssilla oli kotisivut tiedottamista varten.
Samoin nykyinen lukukausijärjestelmä kesäisine tentteineen vaikeuttaa tehokkaasti
kesätöiden tekoa. Monella tapaa toimintaa
leimaava yleinen muutosvastaisuus on vielä
TKK:takin voimakkaampaa.
Matematiikan kurssitarjonta ETH:lla on paljon laajempi painottuen vakuutus- ja finanssimatematiikkaan. Lähes jokaisen matematiikan kurssin nimestä löytyy jokin sanoista
Financial, Economy, Management tai Asset.
Jos oman osasto talousopintotarjonta ei tyydytä, voi matemaatikko valita melko vapaasti
rahoituskursseja naapurissa olevan yliopiston kauppatieteellisestä tiedekunnasta, jossa
opetus oli järjestetty paljon TKK:maisemmin.
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ETHkursseilla ei ole ollut laskuharjoituksia tai
pienryhmäopetusta, vaan arviointi perustuu
luentoihin pohjautuvaan ajallisesti lyhyeen
mutta vaikeaan tenttiin, jossa tivataan teoriaa todella yksityiskohtaisesti. Hyvä menestyminen edellyttää ennen kaikkea ulkoaopettelua, joka toisaalta luo tunteen, että kurssilla
olisi oppinut jotain.
Ehdottomasti suurin ero TKK:n ja ETH:n
väliltä löytyy opiskelijoiden sielunmaisemasta. TKK:lla killat ja monet muut yhdistykset
tuovat leppoisaa vastapainoa, joskus jopa
tehokasta torpedointia, opinnoille. ETH:lla
ainoa aktiivinen yhdistys on ASVZ, joka

Minimipanoksella valmistuminen ETH:lta
lienee vaikeampaa kuin TKK:lta, mutta
uskon oppineeni Teknillisen korkeakoulun
ylioppilaskunnan piirissä paljon hyödyllisempiä asioita kuin suorittamalla koko tutkinnon
ETH:lla. Fyysikkokillassa koheltaessa olen
päässyt kokeilemaan monenlaisia asioita,
kuvitelmat nopean valmistumien välttämättömyydestä ovat kadonneet monien muiden
ennakkoluulojen mukana, HR-konsulttien
kovasti mainostamaa verkostoitumista on
tapahtunut ja ennen kaikkea minulla on ollut
uskomattoman hauskaa! Killan huoleton
ilmapiiri tarjoaa erinomaisen paikan kokeilla
omia ideoita ja kypsyä suurempiin haasteisiin.
Vaihto-opinnot ja asuminen ulkomailla, mihin
ETH ja Zürich ovat erinomaisia vaihtoehtoja,
kartuttavat kielitaitoa ja tuovat uutta näkökulmaa moniin asioihin mutta huippuyliopistosta puheen ollen TKK ja TKY yhdessä
luovat jo nykyisellään erinomaisen yliopiston,
jos on valmis ottamaan haasteen vastaan.

Ulkomaankirjeenvaihtaja BMW:n ratissa.
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Atso Suopajärvi

Kuulkaas fuksit. Tehän ette Neuvostoliitosta
tiedä, mutta antakaas kun setä selittää. Mä
kun oon käyny siellä.
Vuosi oli jotain -88. Mä osasin lukee mutten
venäjää. Gorba oli avannu rajat länkkäreille
ja mun persaukiset vanhemmatkin pääsi ulkomaanlomalle. Mihinkään muuhun maahan
niitten rahat ei ois riittäneetkään. Mutsi oli
kyllä ollu Ruottissa pari vuotta ennen ku se
tapas faijan joka ei ollu Rovaniemeltä poistunu.
Mentiin bussilla Leningradiin ja siitä Aeroflotilla Sotshiin. Se on lähellä Gruusiaa tai
mikä Georgia se nykyään on. Mutsi pelkäs
aiheellisesti että kone tippuu. Faija pelkäs
että ollaan väärässä koneessa. Mä en juuri
pelänny ku mä nukuin.
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Kierreltiin ympäristöä. Puistot oli jees. Talojen pihoilla oli paljon viljelmiä. Mäkin tunnistin nauris- ja perunamaat, maalta kun
oon. Ihmettelin vaan mitä ne teki kaupungissa. Ladat ei ihmetyttänyt kun meilläkin oli
sellainen. Mä tykkäsin Ladoista kun niissä
ei kaikissa ollu turvavöitä takana eikä mun
sillon tarvinnu pitää niitä.
Fuksi. Sullehan Neuvostoliitto on pelkkää
legendaa ja hyvä läppä. Neuvostoliitto on vakava asia. Tullissa paluumatkalla jonotettiin
monta tuntia ja itkuhan siinä tuli. Isäukolta
meni hermot. Se osoitti tullimiehelle mua,
sitten mutsia ja teki ympyräliikkeen vatsan
kohdalla ja laitto Alvarin tiskille. Päästiin saman tien tullista. Mikä valtionhallinto pysyy
pystyssä jos se on ostettavissa 50 markalla?

Perillä ootti paikallisesti neljän tähden hotelli mutta torakat piti pesää kylpyammeessa.
Ostettiin hyönteismyrkkyä oppaan avustamana. Kaupassa oli paljon tyhjiä hyllyjä.
Markkoja ei tarvinnu vaihtaa rupliksi vaan
ne toimi jopa paremmin.
Nähtiin Mustameri mutta se oli liian kylmä
uida, oli syksy. Mutsin mielestä se oli tavallista mustempi, musta ei. Se kasteli kenkänsä ja kyllä ne väriä otti. Käytiin Gruusian
puolella kattomassa vuoria. Se oli eri valtio
saman valtion sisällä. Vähän niinku Lappi.
Fuksi. Sullehan joku Shewardnadze ei sano
mitään, joku Stalin ehkä. Ne on molemmat gruusialaisia. Mä sain sieltä koripallon
vaikken ollu ku metrin mittainen.
Hotellissa siivooja halus ostaa mun kengät,
Adidas-lenkkarit. Mä en tajunnu miksei se
ostanu kaupasta. Mutsi ei myyny. Mä en
pystyny syömään hotellin safkoja ku ne haisi
niin pahalle. Mutsi joutu paistaan mulle
kananmunia. Se löysi jostain niitä ja keittiön.
Aulassa oli kolikkopeli, sukellusveneellä piti
torpedoida laivoja. Mä en osannu. Hotellin
baarista mä sain Pepsi-mehua ja isäukko
votkaa. Jaffaa ei ollu.

paratarina
”Paradoksaalista”, parahti paranoidi paraguaylainen parakissa, parasiittien paratiisissa.
”Paraabelini parametrit parantuvat paraikaa
paranormaaleista paraatikelpoisiksi.”
Paranoia parannettiin Parabellumilla.
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Pietarimuistio
			

			
		

- the pietari papers

Jaana Vapaavuori,
Aki Vähä, Pekka Laitila

Perjantai 23.11.2007 kello 8.10.
Kahdeksan rohkeaa matkaajaa on fysiikan
luennon sijasta hankkiutunut junaan, joka
on matkalla suureen tuntemattomaan, ÄitiVenäjän sydämeen. Lainaus matkapäiväkirjasta: “Matti, Antti ja Jaana miettivät nimeä
Paksu-Aksu. Muut matkustajat katsovat meitä paheksuen. Jaana ja Koos läiskivät toisiaan kaulahuiveilla.” Matka meni rattoisasti.
Venäläiset eivät vielä tässä vaiheessa osanneet epäillä mitään ja päästivät meidät rajan
yli. Kaikkien maahantulokortteja ei leimattu,
mutta konduktöörin mukaan “näistä asioista
ei kannata nostaa meteliä”.
Pääsimme perille Cuba-Hosteliin, vaikka
metron giljotiiniovet meinasivat katkaista
matkan lyhyeen ja leikata Jaanan kahtia.
Hostellin porraskäytävässä näimme venäläistä kiinteistöhuoltoa ja paikallista sähköosaamista. Seinistä selvisi myös, että vesijohtovettä ei ollut syytä juoda.
Ensimmäinen ruokailu Venäjällä oli mieleenpainuva. Kaikki saivat, mitä tilasivat. Osa
herkutteli pihveillä, osa pastalla, Aki kazakstanilaisilla harmailla golfpallon kokoisilla lihaliemihyytelöpalloilla. Nam. Matkan suurin
innovaatio oli kollektiivinen vodkakassa:
kaikki maksoivat ravintolassa omantunnon
mukaan ja ylijäämä kerättiin yhteiseen hy-

vään. Matkustajien suoraselkäisyydestä kertoo se, että saldo oli koko matkan ajan aidosti
kasvava. Maija löysi meidät suurkaupungin
sokkeloista ja vei meidät suklaakahvilaan.
Epätoivoinen tarjoilija yritti saada selvää
tilauksistamme. Me puolestamme yritimme
laskusta ottaa selvää, mitä olimme syöneet.
Illalla speksin kommunistilaulun kaikuessa
hostellissa joimme vodkaa. Sitten kiltit tytöt
menivät nukkumaan ja pahat pojat lähtivät
tapaamaan Antin venäläistä kontaktia. Samaan aikaan, kun pojat etsivät kapakkaa
väärästä talosta, tytöt käyttäytyivät hostellissa kaikin puolin huonosti.
Lauantai 24.11.
Auringon säteet herättivät meidät sivellen
hellästi ohimojamme. Lainaus matkapäiväkirjasta: “Aamulla paska haisee edelleen.” Kävimme päivällä turistikierroksella kaikissa
pakollisissa turistikohteissa. Päivänvalossa
kaupunki ei näyttänyt niin neuvostotyyliseltä
kuin perjantai-illan vesisateessa. PietariPaavalin linnoituksessa yhdistimme matkaan
rantaloman ja heitimme paidat pois.
Sopivan kahvilan löytäminen Nevskiltä oli
yllättävän vaikeaa, iterointi kesti kauan ja
nostatti esiin suuria tunteita. Kahvilassa,
johon viimein päädyimme, oli takatukkainen
tarjoilija - takatukat ovat hyvin “in” Pietarissa! Tarjoilija näytti tuskastuvan seurueeseemme, joka tilasi muun muassa omenapirtelöä ja käännytti takaisin keittiöön hotdogin
näköisen mansikkaleivoksen.
Ilta jatkui venäläisessä baarissa paikallisen
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huippusuositun bändin viihdyttämänä. Korvatulpille olisi taas löytynyt käyttöä, jos ne
olisivat olleet jossain muualla kuin hostellille
jätetyn repun sivutaskussa.
Sunnuntai 25.11.
Aamulla urheat ja jännitystä kaipaavat xploorerimme Tapsa ja Jaana lähtivät tutustumaan oikeaan ghettoon toisten lähtiessä
keskustaan tutustumaan oikeaan taiteeseen.
Koosin isä oli ennen matkaa antanut isällisen neuvon: odotettavissa olevan opposition
mielenosoituksen takia meidän tulisi välttää
Talvipalatsin aukiolle menoa sunnuntaina.
Tämä neuvo mielessämme lähdimme käymään Eremitaasissa ja Talvipalatsin aukiolla.
Puolenpäivän aikaan Eremitaasista ulos
tullessamme mielenosoitus oli hajoitettu ja
Omon-miehet olivat harjoittaneet väkivaltaa.
Me emme uskoneet, että he olisivat kiinnostuneita ulkomaalaisista, ja lähdimme luottavaisina jatkamaan matkaamme kohti seuraavaa nähtävyyttä. Omonien määrä teki meihin
vaikutuksen ja ajattelimme ikuistaa näyn,
mutta opimme pian, että kaikkia asioita
maailmassa ei saa valokuvata. Kadun ylitettyämme huomasimme, että viiden Pietarinmatkailijan sijasta meitä olikin enää neljä.
Pian Koos ilmoitti tekstiviestitse joutuneensa
kiinni, mikä hieman latisti tunnelmaa. Eipä
aikaakaan, kun neljältä hätäisesti ympärilleen pälyilevältä turistilta alettiin kysellä
papereita. Puheet passin kopioiden kelpoisuudesta osoittautuivat suuresti liioitelluiksi. Lyhyen, rakentavan keskustelun jälkeen
päädyimme kaikkia osapuolia tyydyttävään
ratkaisuun ja nousimme vankiautoon, kaikki
emme edes samaan.
Matka pimeässä vankiautossa oli jännittävä.
Miliisiaseman sisäpihalla hajoitettu nelikkomme koki iloisen jälleennäkemisen. Antin
kommentti nostatti mielialaa: “Hyvin menee,
meitä ei ainakaan hakata.” Samalla Kössin
kohtalo kuitenkin kaihersi mieltä, sillä häntä ei näkynyt asemalla. Joviaali miliisisetä
jakoi kiinniotetut kansallisuuden perusteella ryhmiin; suomalaisryhmämme sai tukea
saksalaisaseveljestä sekä mielenkiintoisesta
venäläisestä hepusta, joka osasi, yllättävää

kyllä, englantia ja tarjoutui oma-aloitteisesti
tulkiksemme.
Satunnaisotannalla suoritettu paperientarkistus oli nopea ja palautti uskomme venäläiseen tapaan hoitaa asioita. Noin kahden
tunnin seikkailun jälkeen vapauduimme ja
liityimme pikaisesti yhteen kaiken hauskan
menettäneiden matkatovereidemme kanssa.
Kukaan ei ollut syönyt mitään sitten aamupalan, joten suuntasimme lounaalle potien
hieman huonoa omaatuntoa porukastamme
puuttuvan Koosin takia. Antin venäläisen
kontaktin äidin soitellessa
Pietarin poliisiasemia läpi me muut yritimme
saada suoraa kontaktia itse Kössiin. Hänen
kännykkänsä oli kuitenkin mykkä, mikä huolestutti meitä.
Ruoka oli maittavaa. Tunnin ateroituamme
kivi vierähti sydämeltämme Kössin viimein
soittaessa ja ilmoittaessa vapautumisestaan.
Tehtävä ei kuitenkaan ollut vielä ohi, sillä
heikosti venäjää taitava sankarimme piti
vielä etäopastaa muun joukon luokse. Hän
kuitenkin selvisi tästäkin koettelemuksesta
ja matkan ikimuistettavin jakso päättyi.
Kokemus ei masentanut meitä tarpeeksi,
joten päätimme illalla lähteä tutustumaan
venäläiseen planetaarioon. Esitys paljasti
Powerpointin parhaat puolet ja kaikki seurasivat sitä silmää räpäyttämättä. Nämä kaksi
kokemusta yhdessä olivat enemmän kuin
osiensa summa ja aiheuttivat sen, että loppuilta kului kiltisti hostellissa. Kävimme läpi
päivän kokemuksia syöden iltapalaa, joka
jatkoi kunniakkaasti hostelliaterioidemme
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kurjistuvaa linjaa.
Hannen kertomus sunnuntaista:
Suuntasin poikien kanssa eremitaasiin ihailemaan ylimmän kerroksen taidekokoelmia.
Seuraavana kohteena oli Antarktis-museo,
mutta päätin erota muista ja jäädä viettämään aikaa eremitaasiin, sillä tunsin oloni
kotoisaksi tällä Pietarin ainoalla englantia
puhuvalla vyöhykkeellä eremitaasimummojen lempeiden katseiden alla.
Parin tunnin kulttuurikierroksen uuvuttamana aloin harkita lähtemistä eremitaasista.
Juuri tällöin puhelimeni kuitenkin soi ja Jaana informoi että 5/8 urheasta seurueestamme
oli joutunut miliisien hellään huomaan. Ja
tosiaan, puhelun päätyttyä huomasin myös
Matin tiedottaneen asiasta tekstiviestillä: “
Älä tule ulos. Välttele kyttiä. Ollaan putkas.
Ilmoitellaan menoista.”
Kiipesin eremitaasin ylimpään kerrokseen ja
totesin talvipalatsin aukion olevan vieläkin
eristetty lumiauroilla ja mellakkoaidoilla.
Kulttuurikierrokseni jatkui pakon edessä vielä vähän aikaa. Saarto ei kuitenkaan ottanut
purkautuakseen joten suuntasin aulaan jossa
vilisi miliisejä. Vaivihkaa hiivin ulos venäläisen tyttöporukan vanavedessä.
Toisin kuin seurueemme miehet, yritin kiertää talvipalatsin aukion mahdollisimman
kaukaa. Suunnitelma kusi hiukan kun huomasin, että eurooppalainen karttani ei toiminut yhteen katukylttien kyrillisten kirjainten
kanssa ja pienestä lenkistä tuli 2.5 h:n harhailu ympäri Pietarin keskustan laitamia.

Maanantai 26.11.
Aamupalatiimi oli käsminyt leipähankinnan,
mutta onneksi vanhoja jämiä löyti sen verran
että porukka pysyi käntyissä. Päivä kului
shoppailun merkeissä.
Ennen pitkää päädyimme paikalliselle torille,
jossa Tapsa eksyi niin pahasti, että hänet jouduttiin evakuoimaan läheisestä liikenneympyrästä.
Etenimme edelleen paikalliseen ostoskeskukseen jossa ostimme huippuhalpoja venäläisiä
viinaksia, olimmehan jo aiemmin vodkakassaa tuhotessamme todenneet että tässä
maassa lantringit kustantavat varsinaisia
alkoholituotteita enemmän.
Juna-asemalla kuulimme taas tuttua suomen
kieltä ja näimme Vr:n sydäntälämmittävän
tutun logon. Paluujunan konduktööri bongasi
meluisan seurueemme ja tarjosi meille omaa
vaunua junan perästä. Hetken jo epäilimme
että tämä oli vain kiero juoni jättää meidän
junan viimeisessä vaunussa venäjälle. Matka
sujui speksilauluja ja suomihittejä laulellen.
Konserttia ei keskeyttänyt edes konduktöörin
satunnaiset visiitit vaan luikautimme jopa
lipunleimaajasedälle oman balladin. Rajaa lähestyessämme mietimme, pääseekö rikollinen
seurueemme Suomen puolelle, koska osalla
porukasta ei ollut maahantulomerkintää
maahantulokortissa ja eräästä mielenosoittajasankarista oli jopa merkintä miliisin arkistoissa. Eivät miliisit kuitenkaan halunneet
pitää meitä vaivoinaan Venäjällä.
Matkapäivän viimeisissä merkinnöissä todetaan tyhjentävästi: “tähän se juttu päättyi
syötiin pitsaa ja oltiin putkassa”.

				
Matkailu-Kvantti		

seurapelejä matkalle

			

Lilli <3

Matkaillessa tulee usein nautiskeltua hyvästä seurasta, ja joskus alkoholistakin. Seuraavassa muutama matkavarustuksellakin
onnistuva peli, joilla saadaan ilta liikkeelle
(ja monien kohdalla myös päätökseen.)
Noppa-Kings
Peliin tarvitset pelaajia (3-6kpl on todettu
hyväksi määräksi), kaksi noppaa, iso astia
(kattila on todettu hyväksi) ja alkoholijuomia
(paljon on todettu hyväksi määräksi.) Lisävarusteiksi voidaan suositella pelin vaikeustasosta riippuen MacDonaldsin ilmainen Happy
Meal -lipukkeita, makuualustoja ja sohvia
sekä ulkomaalaisia vaihto-oppilaita.
Pelissä heitetään noppia vuorotellen
myötäpäivään, ja joillekin noppayhdistelmille
määrätään tehtäviä, joiden häviäjä joutuu
juomaan etukäteen valitun määrän alkoholia (5 kulausta on todettu hyväksi määräksi
juomasta riippumatta).
Ehdotuksia noppayhdistelmiksi ja tehtäviksi:
1+1= Kädet mahdollisimman nopeasti alas,
hitain juo.
2+2= Kädet ylös, hitain juo.
1+2= Heittäjä juo.
3+3= Heittäjän tulee kysyä jotain toiselta
pelaajalta, jonka taas tulee jatkaa kysymysketjua eteenpäin. Se, jolta ketjun jatkaminen
ei enää onnistu, vaan joka esim. vastaa tai
häkeltyy, juo.
4+4= Heittäjän tulee päättää kategoria, esim.
värit tai formulatallit, joita sitten listataan
myötäpäivään. Heittäjä aloittaa listaamisen,
ja joka ei enää keksi mitään, juo.
3+4= Jokainen juo.
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5+5= Pelin kenties hauskin yhdistelmä.
Heittäjä saa päättää uuden säännön, esim. ei
kiroilua, ei verbejä tai vaikkapa, että juotaessa tulee pitää varpaistaan kiinni, ja sääntöjen
rikkoja aina juo.
6+6= Jokainen kaataa sopivaksi kokemansa
määrän juomia kattilaan. Neljäs 6+6 -yhdistelmän heittäjä juo koko kattilan tyhjäksi, ja
peli päättyy.
5+6= Heittäjä saa määrätä kuka juo.
Pelin päätyttyä voidaan joko aloittaa
se alusta, tai siirtyä eteenpäin seuraavaan:
Antiräsypokka
Peli toimii oivana jäänrikkojana vähän tuntemattomammassakin seurassa. Peliin tarvitset pelaajien lisäksi kortit, alkoholijuomia ja
riippuen yleisestä mielipiteestä myös kameran.
Antiräsypokka alkaa alastomuudesta,
jonka jälkeen pelataan pokeria, ja jokaisen
kierroksen voittaja saa/joutuu pukemaan
yhden vaatteen (sukat, kellot ja vyöt ovat
hyväksi todettuja aloitussiirtoja) päällensä.
Jotta muut eivät jäisi ilman tekemistä, voidaan sopia kaikkien hävinneiden joutuvan
juomaan esim. 5 kulausta valitsemaansa
alkoholijuomaa.
Peli on hyvin helppo ja viihdyttävä, ja
jos yksittäinen pelaaja vaikka hetkeksi väsähtääkin, ei se vaikuta pelin kulkuun laisinkaan. Ennen pelin aloittamista kannattaa
kuitenkin ottaa huomioon halutun huomion
määrä, ja kenties sulkea verhot, joskaan
tämä ei ole mitenkään välttämätöntä. Myöskään yllätysvieraiden mahdollisuutta ei kannata unohtaa.
Kokeneemmat pelaajat tuntevat myös
monia antiräsypokan hienouksia, kuten
“tissit/kassit tiskiin” -liikkeen, mutta jokaisen peliseurueen on lupa myös kehittää omat
liikesarjansa.
Näiden muutaman pelin jälkeen lienee osallistujien inspiraatio jo sillä tasolla, ettei lisätarvetta ohjatulle ohjelmalle enää ole, joten
kaikki pelimiehet ja -naiset nyt vaan kokeilemaan! Kenties vielä joskus tapaamme matkallamme Üllatüsmaassa, ja voimme pelata
yhdessä vaikka molempia.

				
Matkailu-Kvantti		
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Tieteen kapinaa, 				
		
järjen vapinaa
Klausveikko Oinonen

Oletteko kyllästyneitä mukataiteellisia marginaalibändejä hehkuttaviin ystäviinne? On aika
iskeä takaisin tieteen keinoin! Täysin tieteellisin
menetelmin toteutettu helmi marginaalimusiikin
lokerosta tukahduttaa rigööriudellaan naurettavat punaviininhöyryiset ämpyilyt. Turha koittaa,
tiede voittaa!
Antaa tulla, kestän kaiken! Äärimmäisen
kokemuksen tahdon väkevän!
Minkälaista sitten on musiikki, kun levy on jo
hankittu näiden fundamentaalien itseisarvojen
takia? Ensimmäinen kappale, ’Fiktiota vastaan
I’, aloittaa teatraalisen vyörytyksen, josta Riefenstahlkin olisi ollut mustasukkaisen ylpeä.
Musiikin paatos ja korvaan lävähtävät alkusanat
”aus-bei-mit-nach-seit-von-zu” kertovat heti mistä
levyssä on kysymys. Aikaisemmilta levyiltä tutut
kertomukset eivät ole täysin väistyneet tältä
levyltä, mutta pääosassa on valistus ja julistus –
fakta.
Levyn päättävä ’Arzamas-16’ on toista ääripäätä
maalaten itsevarmoilla väreillä tarinan suljetun
tiedekaupungin ja sen atomiauringon tiimoilta.
Väliin mahtuu kaikkea groovaavan opettavasta
(mitä se sitten lieneekin) ’Intervallit’-jollotuksesta aina ’Tohtori Quantimil Krabola valmistautuu kiitospuheeseen Ruotsin kuninkaallisen
tiedeakatemian palkintotilaisuudessa’ –nimihirviöön, jota soisi laulettavan vaikkapa FK:n
sitseillä.
Kohta saatte toteuttaa ontologisen ja
fenomenologisen loikan
Määrittely on kovin hankalaa. Tangolaulaja yllämainitun Riefenstahlin tuottamassa teoksessa
räpiköimässä populaarimusiikkityylien ristiaallokossa voisi olla juuri sellainen epätieteellinen
määritelmä, jota vastaan levy taistelee koko olemassaolollaan. Sittenpä kuulette, jos kuulette.
Verbaalisesti levy on kahtalainen. Toisaalta luettelointi ei vaadi erikoista nerokkuutta, toisaalta
sanoitus tihkuu hykerryttävää, hersyvää tieteellistä termistöä, jota tukee kansilehden viiteluettelo(!). Jos et jostain syystä tunne flogistonia,
’Katsokaa tätä häviäjää’ kertoo sen tarinan. Jos
et tunne sieniä tai piin kymmentä ensimmäistä
desimaalia, opit ne kyllä.
Saatan näyttää tavalliselta fyysikolta ja sitä
summa summarum olenkin
Harvoin, jos koskaan, on tullut näin täydellisesti

keskiverron fyysikon sielunmaisemaa peilaava
tieteellinen musiikkijulkaisu. Kenties tämä kannustaa jonkun julkaisemaan tohtorinväitöskirjansa painetun muodon sijasta/lisäksi tieteellisen
tarkasti tuotettuna melodiarykelmänä.
Modus tollens silloin tällöin 			
– lopussa kiitos seisoo
Levy saa Kvantin taiteelliselta tiedetoimitukselta
täsmälleen 5,00 standarditähteä.
Kulttiyhtye?
’Tieteen puolesta, fiktiota vastaan’ on Kuha.yhtyeen neljäs studioalbumi. Edellisellä levyllään
’Tohtori Krabolan telekineettinen testilaboratorio’
Kuha. nautti jopa muissakin kuin vakavasti ajattelevissa piireissä pienoista menestystä sosialistis-realistisella iskusävelmällään ’Painileiri’.
Ennen tieteellistä ryhdistäytymistään Kuha. oli
hätkähdyttänyt eepoksellaan ’Kalifi myy mustaa
valoa’, jonka tekemisessä oli jo viitteitä tulevasta,
sillä se oli tehty kuvitetun lastenkirjan perusteella.
Kulttisuosiota Kuha. nautti jo kahden ensimmäisen levynsä ’Kuhakeisarin palatsissa’ ja ’Hei täältä
tulee Kuha.’ aikaan, mutta ’Testilaboratorio’ oli
ensimmäinen pienimuotoinen menestys. Ensimmäistä levyä on nykyisellään perin vaikea löytää,
mutta (kronologisesti) toista levyä kaupitellaan
mm. yhtyeen elohumppatuokioiden yhteydessä.
Elävän musiikin esittäjänä fyysikkomieltä sykähdytti Semifinalin syksyisen keikan aloittanut 1.-4.
asteen yhtälöiden ratkaisukaavojen johtaminen
piirtoheitinkalvolle. Muita keikkoja näkemättömänä täytyy tyytyä vertaisarvioihin aikaisemmista keikkatempauksista, joihin kuuluu keikkapaikan miestenvessojen urinaarien koristelu
silakoin, kalapuikkotempaukset lavalla ja ties
mitä.
Molemmat yllämainitut kappaleet muuten löytyvät vapaasti kuunneltavina mp3-versioina bändin nettisivuilta osoitteesta http://www.kuha.fi,
jossa voi myös tutustua eturivin tieteentekijöiden
kommentteihin uusimasta levystä.

Mielipiteitä
Päättäjät järki käteen!
Nyt päättäjät voisitte vähän ajatella maalaisjärjellä eikä aina talousherrojen lompakoilla.
Olen kyllästynyt katselemaan tällaista menoa. Muistakaa, että valtiovalta Suomessa
kuuluu Suomen kansalle vaikkei se aina siltä
tunnu vaikuttavan. Olette siis vastuussa kaikille kansalaisille.

Kvantin jutut ovat akkamaista ininää. Näyttäisikin siltä, että kaikki Kvantin toimittajat
ovat homoja ja sivareita. Jos näen teidät,
vedän teitä turpaan.
Testo-man
Toimitus vastaa: Ihan kaikki kvantin toimittajat eivät ole sekä homoja että sivareita.

Mikä siinäkin on että yksinkertaiset asiat
on niin vaikeita siellä eduskunnassa ja kunnanvaltuustossa? Kummallista että näinkin
helpossa asiassa pitää miettiä niin paljon.
Kaiken maailman komiteoita vaan perustetaan ja lautakuntia.

Ps. Voisitteko lähettää kuvanne Kvantin toimitukselle?

Käyttäisitte vähän päätänne ettekä vaan
jahkailisi aina. Tässä nyt tarvittaisiin koko
kansaa mukaan talkoisiin. Rahat siihen voisi
ottaa rikkailta, kun niillä on millä mällätä.
Pistäkäähän päättäjät muistiin tämmöset
ohjeet.

Hyvä Kvantin toimitus

Ajattelija vm-57
			

***

			

***

Olen lukenut tätä lehteä jo kohta 60 vuotta
enkä ole koskaan nähnyt yhtä huonotasoista
ja mautonta sisältöä kuin mitä Kvantissa on
ollut viime aikoina. Edellisen lehden nähtyään koirani oksensi ja piiloutui sängyn alle
kahdeksi viikoksi. En kehtaisi kuivata korvasieniäkään tämän lehden päällä. Jollei Kvantin linja kohta muutu, alan lukea Juopuuta,
joka mielestäni sopii paremmin kaltaiselleni
ikäihmiselle.

Ketkä Kvantin toimittajista ovat sinkkuja?

Irma Termakko, Eira

Epätietoinen kemisti

Kvantin toimitus vastaa: Hyvä rouva Termakko, onnittelemme teitä järkevästi käytetyistä
60 vuodesta.

Toimitus vastaa: Hyvä kemisti, hieman yllättäen kaikki Kvantin toimittajat ovat sinkkuja.
Ps. Voisitteko lähettää kuvanne Kvantin toimitukselle?

Ps. voisitteko lähettää kuvanne Kvantin toimitukselle?

Kirjoittajat!
Seuraavan lehden DL on 4.
huhtikuuta.

on nuorekas, kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jossa on reipas
yrittämisen meininki ja mukava työskennellä. Toimitamme korkeatasoisia
internet-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja yrityksille, järjestöille, seurakunnille,
kunnille ja kaupungeille sekä valtionhallintoon Suomessa ja muualla Euroopassa.
Toimipisteemme ovat Espoo, Kuopio, Lahti, Tampere, Oulu ja Bryssel.
Haemme kesäharjoitteluun seuraavia osaajia

Nuorempi ohjelmistosuunnittelija
Avustava myynti- ja projektipäällikkö
Odotamme hakijoilta
- kiinnostusta ja osaamista tietotekniikkaan
- yhtä kesää pidempää sitoutumista Innofactoriin
- halua työskennellä pari päivää viikossa myös opiskelujen aikana –
kannustamme kuitenkin aktiivisesti opintojen edistämiseen
Tarjoamme harjoittelijoillemme
- TEK:n suosituspalkan
- loistavan mahdollisuuden kasvaa WWW-pohjaisten ohjelmistojen
kansainväliseksi huippuammattilaiseksi
Vapaamuotoiset hakemukset ja cv viimeistään 15.3.2008 osoitteeseen
rekry@innofactor.fi

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät

www.innofactor.fi/rekry

