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P-kirjoitus
Apinalaatikko

Juuso Ilomäki

Tämä laatikko sisältää kaikki
tähän lehteen kirjoittaneet
apinat ja ylimäärän tämäsanan väärinkäyttöä.
Tämä päätoimittaja
Ilomäki, Juuso
Tämä taitto
Carpén, Andreas
Oinonen, Klausveikko
Tämä toimitus
Vili Heinonen
Antti Huhtala
Juho Häppölä
Mikko Kataja
Lilli Konttinen
Mikko Loimula
Patrik Laiho
Harri Mökkönen
Lauri Neuvonen
Tony Nysten
Atso Suopajärvi
Sini Suuronen
Niklas Tapola
Kiitämme lähinnä itseämme.
Tämän tärkeimmän lisäksi
mainittakoon seuraavat ihmisenkaltaiset:
Ossi Koivistoinen
Ari Partinen
Risto Vanhanen
Otto Vehviläinen
Riina Vesanen
Timo Voipio
Tämän painos
300 kappaletta
Tämän painaja
Scanseri Oy

Oletko riipustava, raapustava, kuvainnollinen vai muuten
sisällöntuottaja?
Tuuppaa
hengentuotteesi Kvanttiin!
Perästä kuuluu sanoi petomaani.

Kilta tarjoaa jäsenilleen useita ilmaisia palveluita. Samalla kun käy tarkistamassa onko riippariin ilmestynyt uusia prujuja, voi piipahtaa kiltiksellä juomassa
kupin kahvia ja käydä lukemassa jonkun sinne tulevista laatulehdistä, kuten Kvantti tai Aku Ankka.
Ensin mainitun voi jopa napata reppuun mukaan jos
kuuluu siihen n. 100 ensimmäisen onnellisen joukkoon, kenelle lehtiä riittää.
Kiltis, kahvi ja Kvantti ovat kaikki palveluita jotka
ovat paitsi tavalla tai toisella lähellä sedän sydäntä,
myös kokeneet viime aikoina jonkunlaista kasvojenkohotusta. Kiltis muutti vuoden alussa uusiin upeisiin tiloihin konetaloon ja samalla myös kalustusta
uusittiin sponsorien suosiollisella avustuksella. Ei
enää itse rakennettuja kuolleilta oravilta haisevia
sohvia tai romahtamispisteessä olevia Marilyn bareja. Uudessa opiskelutilassa oleva pöytäkin on niin
presidentillisen hieno, että laskarien tekeminen pitäisi olla suorastaan nautinto.
Ilmainen kahvi on asia, jota moni muu kilta ei jäsenilleen tarjoa. Ja kyllä nyt kelpaa laittaa sumppi pihisemään, kun käytössä on upouusi Moccamaster.
Muistetaanhan vaan pitää keitin kunnossa ja puhtaana, sekä tiskata kupit käytön jälkeen. Vanhaan
keittimeen vanhalla kiltiksellä tuppasi aina välillä
kertymään hiukan ylimääräistä arominvahvennetta
joidenkin äpäröiden unohdettua sinne mm. suodatinpusseja homehtumaan.
Vuoden 2008 toinen Kvantti on - paitsi osoitus siitä
että lehti ilmestyy säännöllisesti - teemaltaan ilmaisjakelukvantti. Toki Kvantin muutkin numerot ovat
ilmaisia, mutta tällä nimellä toimitus haluaa muistuttaa, että lehdet ovat todellakin vapaata riistaa
kunnes loppuvat. Kiltikselle toki jätetään muutama
kiltiskappale luettavaksi ajasta ikuisuuteen vaikka
jaossa olevat lehdet loppuisivatkin. Eipä siis muuta
kun lukuintoa ilmaisen lehden parissa ja nähdään
kiltiksellä!
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Stop Perss!
eli killassa tapahtuu
Toimittanut Juuso Ilomäki

Kuorma-autol- Murtovarkaita Kopiokonepal- Fuksit innolla
la Mantalle
kiltiksellä
velu päättyy
peijaisiin
Tänäkin wappuna voi Mantan lakitusta lähteä katsomaan reteästi kuorma-auton lavalla kuin pahainen
abiturientti penkinpainajaisissa konsanaan. Kuormurit lähtevät näppärästi
jämeräntaipaleen varresta
heti wappuriehan julistuksen jälkeen. Raatilaisilta voi
ostaa etukäteen myytäviä 5
euron hintaisia lippuja kiltikseltä. Piletit ovat perinteisesti olleet hyvin haluttua
tavaraa joten kannattaa olla
nopea. Tänä vuonna FK:n
käytössä oleva menopeli on
vieläpä todellinen erikoisuus: “meillä on käytössä
puolikas rekka” sanoo öisin
irkkaava isäntä Laura MacDonald.

Sana Fyysikkokillan suunnattomasta omaisuudesta
on kiirinyt epärehellisten
paskiaisten korviin. 27.3.
on joku kiittämätön äpärä
käynyt sovittamassa sorkkarautaa raatikopin oveen.
Nähtävästi rosmolla oli kuitenkin liian pieni ja ainoastaan oven karmit vaurioituivat yrityksessä hieman.
Kilta sai siis vielä pitää kiinni kalleimmistaan, kuten 20
metriä pitkästä haisevasta köydestä, rikkinäisestä
kaapista, laskutuspohjista,
sekä epämääräisestä läjästä muuta kiltaromua. Raati
ottaa mielellään vastaan tietoa epämääräisistä hiippareista kiltiksen maastossa
ja tiedottaa FK Kohelluksen
pesäpallokauden alkamisesta.

2000-luvun alun hulluina
vuosina tehdyt sijoitukset
natsien kultaan ja kuubalaisiin oblikaatioihin ovat
viime aikoina tuottaneet
niin hyvin, että killan kokouksessa 8.4. voitiin päättää
luopua toisesta rahasammosta - kopiokoneesta. Kyseinen opiskelutilan sisustuselementti ei kuitenkaan
välittömästi päätynyt vuosijuhlalahjaksi tai verkonpainoksi vaan on käytössä
aina 14.9.2008 asti. Nokkelimmat lienevät jo huomanneetkin, että tuo on myös
päivä johon mennessä kannattaa käyttää kopiokorttinsa loppuun. Syyskuun
puolivälin jälkeen kopiota
voi käydä ottamassa mm.
kirjastossa, joka tarjoaa kopiopalvelua suurin piirtein
samaan hintaan kuin kilta.

Killan vuosijuhla
vaihtoi pariin otteeseen nimeään.
Fusi 1, siististi rai!
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Fyysikkofuksit ovat lähteneet todella suurella innolla mukaan fuksipeijaisiin.
Fuksigabriel Vehviläinen
sai kokonaista 15 hakemusta
yöjäynäjoukkueeseen.
Joukkueen koon ollessa
vain 9 henkeä osa joutui
siis kokemaan pienen pettymyksen. Yöjäynäjoukkueesta ulos jääminen ei kuitenkaan vielä estä peijaisiin
osallistumista vaan myös
fuksispeksi kaipaa runsaasti työvoimaa. Speksiin
onkin ilmoittautunut jo 16
innokasta näyttämötaiteen
ystävää. Kenties nyt ollaan
keräämässä speksimanian
muodossa hedelmää viime
syksyisestä fyysikkospeksistä. Mutta millaisia hedelmistä tuli? Kannattaa tulla
29.4. klo 18:00 Dipoliin katsomaan ja kannustamaan
Fiin edustajat voittoon.

Kiltahuone
Uudessa paikassa uudella ilmeellä!
Lauri Neuvonen

V

uodesta 1947 on
Fyysikkokillan kiltahuone
etsinyt
olemustaan ja paikkaansa
maailmassa. Vuoden 2006
lopulla syntyi tiivistynyt
tahtotila prosessin kunnialliseen loppuun saattamiseksi.
Tätä tahtotilaa konkretisoimaan
perustettiin
ihan oikea toimikunta, jossa ideoitiin ja tutkiskeltiin
erilaisia funktionaalisia ja
esteettisiä mahdollisuuksia kiltahuoneen tulevaisuuden kannalta. Pidettiin
kokous ja toinenkin, läheteltiin sähköposteja ja haukuttiin kiltahuoneen 1900lukulaista rappiotilaa.
Vuonna 2007 alkoi
tapahtua. Saimme yhteistyökumppaneita, jotka lahjoittivat rahaa ja kalusteita,
muodostettiin visio, missio
ja häröpallo sekä hankittiinkin pari ilmaista objektia.
Kummastusta ja ihmetystä
aiheutti kuintenkin alati
muuttuva aikataulu sekä
muutama pienempi muutos suunnitelmissa. Osasto kuitenkin vakuutti, että
muutto todella on lähitulevaisuutta, väkisinkin.
Vuoden 2007 joulutunnelmissa lahjoitettiin meille
viimein DL, kiltahuoneen
muutto varmistui vuodenvaihteeseen. Vuoden 2008
ensimmäiset viikot käytettiinkin
muuttamiseen,
shoppailuun ja roudaukseen. Lopputuloksena syntyi moniosainen kiltahuone, josta löytyy kaikki se
toiminnallisuus,
mitä

vanhastakin löytyi. (Okei,
nettiä ei ole vielä mutta eiköhän sekin sinne ilmesty.)
Suurinta osaa turhuuksista
ja tahroista ei löydy. Lisäksi
saimme ikioman vesipisteen ja kuivauskaapit sekä
opiskelutilan, joka toivottavasti palvelee myös niitä,
joille tiede on Pentistäkin
tärkeämpää.
Uusi kiltahuone tuskin on saavuttanut lopullista olotilaansa, eikä varmaan
ikinä saavutakaan. Tehköön jokainen sukupolvi
siitä omanlaisensa olkkarin
itselleen. Ainoa asia mitä jo
väistyneenä kiltahuoneprojektilaisena toivon, on että
se säilyy hyvässä kunnossa.
Kemistien jäynätkään eivät
kovin usein ole niin mahtavia, että niitä kannattaa
vuosikausia muistella. Ruskeat tahrat katossa eivät ole
kodikkaita, vaan helvetin
ällöttäviä. Turha kiltiksestä
kuitenkaan puhdastilaa on
tehdä, ei sekään rentoutumista edistä.
Kiitokset vielä koko
toimikunnalle! Spesiaalikiitokset lähtevät Anna-Maijalle, joka koppasi kiireissään kituvan kehäraakin
nakit ja mussutti ne tyylillä
loppuun.

Tärkein, eli pentiksenpeluu,
onnistuu entiseen malliin

keväisin terkuin,
Lauri Neuvonen, kai
jo edesmenneen muutto/
kiltistoimikunnan puhis
ps. Käykää lojumassa ahkerasti ja parannelkaa mielenne
mukaan!
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Lukijoiden tekstiviestit
Emmehän me itse mitään tällaista kirjoittaisi

Ihmettelen
miksei
fyysikkospeksin kaadossa ei tarjottu ilmaista viinaa. Kaato
ilman ilmaista viinaa on kuin Bulvania
ilman porkkanapaistosta. Ps. Laatuviinin tunnet kierrekorkista
-Nimim. merk. Vinaa kansale

Hei sinä rohkea salaperäinen sotilasliitto Olen pieni maa
täältä
pohjoisesta ja haluaisin tutustua sinuun ensin
kriisinhallinnan ja
rauhankumppanuuden
merkeissä. Jos meillä synkkaa niin voisimme liittoutuakin.
Jos kolahti niin lähetäpä tekstiviesti
vaikka ulkoministerillemme.
T: Kyllästynyt puolueettomuuteen

Hei Jeppe! Tuletko
tanssimaan meidänkin
baariimme 3. linjalle.
T: Maarit48

Ps. Tykkäätkö harrastaa kriisinhallintaa
jossain erikoisessa
paikassa.
T: Sama

En keksinyt mitään
kirjoitettavaa – kusin
siis
kostoksi
housuuni.
T: Kiltahuoneen ajattelija

Kuka saatana jätti
taas
kahvikuppinsa
tiskaamatta kiltikselle?
T: Ilmestyskirjan peto

Mä o6n kondikpessa.
Mä tykkään susta. Sul
o ihana perä.
T: Joonatan
KIINA! PING PONG!
T: Kim Jong-Il (käneks)
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Itsesaastutus
TKY:ltä vaaditaan tiukempaa linjaa itsesaastutusta
vastaan
Nykyajan
teekkarikulttuuri korostaa vahvasti
itsesaastutusta normaalina
vapaa-ajanviettotapana. Itsensä saastuttaminen nähdään normina, jota jokainen
fuksista vanhempaan tieteenharjoittajaan harrastaa.
Moinen ei voi olla hyvästä.
“Itsesaastutus heikentää opintosuorituksia”, toteaa fil.ate.lsti. Jorma Kova
Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta:
“Opiskelijoiden panos yhteiskunnalle on vuosi toisensa jälkeen heikentynyt
ja syytä ei tarvitse kaukaa
hakea”.
Tarvitaankin TKY:lta
aktiivista toimintaa, jotta
opiskelijan
elämänlaatu
paranisi. Ensimmäinen askel voisi olla Otaniemen
julistaminen konkreettisesti itsesaastuttamattomaksi
alueeksi.

Puheenjohtajan kolumni
Riina Vesanen

V

aikka tänään onkin kenties vuoden syksyisin päivä, kalenteri näyttää, että kohti kesää
ollaan uhkaavasti menossa. Kevät on teekkarille kinkkistä aikaa: aurinko paistaa, juhlia riittää ja dedikset paukkuvat. Kiire on ikävää, mutta
onneksi TKY:n hallitus on kuulemma keksinyt, että
kiireestä selviää tiukalla priorisoinnilla. Toivottavasti priorisoit ajankäyttösi oikein.
Kevään pitäisi olla jokaisen teekkarin kultaaikaa. Samalla lehdissä kuitenkin uutisoidaan
kevätmasennuksesta, joka iskee suomalaisiin ammattiryhmästä riippumatta. Tänä keväänä myös
koululta on kuulunut jos nyt ei masentavia niin vähintäänkin huolestuttavia kuulumisia: fyysikoiden
määrä opintopsykologin ja YTHS:n mielenterveyspalveluiden käyttäjissä on noussut huomattavasti.
On tietysti sinänsä hyvä tietää, että ongelmiin uskalletaan ja osataan hakea apua, mutta syyt ilmiön
takana huolettavat. Samalla uudessa tutkintorakenteessa aloittaneiden etenemisvauhti on rajatusta
opiskeluajasta huolimatta hidastunut entisestään.
Yksi pääsyistä taustalla lienee kurssien mitoitusongelmat, joihin varsinkin vuonna 2005 aloittaneet
tuntuvat törmäävän uudelleen ja uudelleen. Kun
edessä häämöttää seinä ja samalla kaikkialta toitotetaan rajattua opiskeluaikaa ja viiden vuoden
tavoitetta, ei ole ihme, jos hätä tulee käteen. Yritä
siinä nyt sitten vielä juhliakin.
Kilta on TKY:n rinnalla teknillisen fysiikan ja
matematiikan opiskelijoiden tärkein edunvalvontaelin koululla. Raatia kannattaa lähestyä rohkeasti, mikäli opinnoissa esiintyy kohtuuttomuuksia.
Koulun elimistä löytyy opiskelijaedustusta nimenomaan epäkohtien korjaamisen helpottamiseksi, ja
killan kautta opiskelijoiden viestiä voidaan koordinoidusti lähettää eteenpäin koululle ja ylioppilaskunnalle. Lisäksi kannattaa ehdottomasti antaa
runsaasti kurssipalautetta muunkin kuin tenttipisteiden takia. Kaveri kiittää. On myös hyvä muistaa,
ettei kukaan todellakaan ole potkimassa koulusta viiden vuoden utopistisen tavoiteajan jälkeen.
Opiskelussa mielenterveyden kustannuksella ei ole
järkeä, käytä siis yliopistossa juuri se aika mitä oma
hyvinvointisi vaatii. Koulun rakenteet eivät vielä
ole muuttuneet olennaisesti siihen suuntaan, että
yhtäkkinen muutos reilun seitsemän vuoden keskimääräisistä valmistumisajoista tuohon viiteen vuoteen olisi mahdollinen, tällä hetkellä ehkä enemmänkin päinvastoin. Suosittelen pitämään tämän
mielessä kun priorisoit oman kevääsi aikataulua.
Tulipas asiapitoinen puhina. Jottei loppukevät
menisi ihan pilalle, voisin keventää päivän lähetystä
pienellä itse tuunatulla kakkavitsillä: Kakkapökäle
istui kiltiksellä pelaamassa pentistä. Taakse tuli ripulikakka, joka kommentoi kovaäänisesti pökäleen
mokia ja pyysi päästä itse pelaamaan. Tähän pökäle
tiuskaisi ”Et pääse, tää on kovien tyyppien peli!”
Kiitos ja hyvää Wappua!
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Våren är här!

Norjaa!
Kimble-norjan alkeet
Øyvind Austreng Eggerud

N

Norjan puhuminen on kokonaisvaltainen kokemus,
johon puhujan koko keho
osallistuu. Kvantin pitkällisten tutkimusten mukaan
puhuminen on helpompaa
ja ennen kaikkea miellyttävämpää reilusti eteenpäin
nojattaessa. Tällöin myös
sanoman sisältö on helpompaa suunnata tarkasti
kohteeseensa. Kahden eri
kielen ja useiden eri murteiden ansiosta norjaa ei
voi puhua väärin, vaan
puhuttaessa korostuu aito
halu ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Ohessa kuitenkin muutamia sanontoja
Kimble-pöytään ja jälkipeleihin.

orja on paljon muutakin kuin turskaa,
vuonoja ja öljyä.
Norjan kieli tarjoaa elinvoimaisen ja idearikkaan tavan
ilmaista itseään jokapäiväisessä elämässä. Norjasta on
todellisuudessa olemassa
kaksi eri muotoa bokmål ja
nynorsk. Bokmal on näistä vanhempi ja lähempänä
tanskaa. Nynorsk sitä vastoin on synnytetty kalevalalaiseen tapaan keräämällä
Norjan syrjäseuduilta vanhaa, ja aitoa norjaa. Nynorskin käyttö onkin rajoittunut
syrjäseutujen kotipolttoisiin piireihin sekä kirjallisuuteen sen runollisuuden
takia.

en - yksi
to - kaksi
tre - kolme
fire - neljä
fem - viisi
seks - kuusi
å dobble - tuplata
å tripple - triplata
Kjempegreit [lausutaan
yleensä: tsempe kret] - tosi
hyvä
Høres ut som en kjempeidé. Jeg er med! - Kuulostaa huippuidealta. Olen
mukana!
Aquavit er et fantastisk
substitutt for vin i en fin
middag. - Akvavit on erinomainen korvike viinille
hienolla illallisella
Skål - kippis
Min dagen-derpå-pizza
smaker godt i begge retninger! - Krapulapizzani
maistuu hyvälle kumpaankin suuntaan
Jeg kan desverre ikke bli
med i morgen. Ha en god
tur! - En valitettavasti voi
lähteä mukaan huomenna. Hyvää matkaa!
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Päivä tutalaisena
Ystävänne Per-Erik Isomarkka

M

illaista se olisikaan olla tutalainen, tuo korkeakoulumme kuningas? Jotta
olisimme entistä kateellisempia noille konsulttifirmojen uraohjuksille, Kvantti tavoitti erään tutalaisen ja
pyysi häntä kertomaan normipäivästään.
6:30 Herään residenssissäni Eirassa. Tarkastan
heti New Yorkin ja Tokion
pörssien tilanteen ja soitan
meklarilleni aamun ohjeet.
Tänään olisi myytävä Nokiaa tai ei hyvää seuraa.
Lähden bemarillani officelle ja tarkastan samalla communicaattoristani päivän
casen: erään suuren suomalaisen matkapuhelinyrityksen tulos on huonontunut.
Tänään tarvittaisiin negotiation- ja problem solving
-skilssejäni!
12:43 Nappaan mukaani annoksen sushia ja
tarkastan samalla Lontoon pörssin tilanteen.
Täytyy lähettää meklarille
mid-day bidding requestit välittömästi. Sijoitan
maatalouspainotteisiin futuurioptioihin. Päivän case
alkaa hahmottua, koko
yrityksen toiminta siirrettäisiin Kiinaan. Aamupäivä
meni officella Power Point
workshopissa ja nyt on aika

Huippuyliopiston
sanastoa
Kvantti on saanut käsiinsä
Huippuinnovaatioyliopiston rehtorien salaisen muistion, jossa pohditaan uutta
termistöä uuteen uljaaseen
opinahjoomme.
Toiveikkaasti muistio lausahtaa:
“Toivomme tämän sanakikkailun ja termien muokkaamisen muuttavan pari
keskinkertaista suomalaista
yliopistoa maailmanluokan
koulutuslaitokseksi.” Jotta
Kvantin lukijat olisivat valmiina tähän mullistavaan
muutokseen, julkaisemme
tässä osan uudesta sanastostamme.
kurssi – project
laskarit – workshop
opintorekisteri – portfolio
professori – senior consultant
assari – junior analyst
tentti – project assesment
dekaani – senior executive
hylätty arvosana – negative profit
tutor – senior partner
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lähteä clientille presentoimaan solutionia.
18:01 Tämän päivän
saldo: 500 ihmistä saneerattiin (eli efficency reallocoitiin, kuten meillä officella
pojat sanoivat). Menen verkostoitumaan Strindbergin
terassille Zyssen ja kavereitten kanssa.
19:37 Verkostoituminen jatkuu: menen syömään
Laamasen kanssa Chez Dominiqueen. Alkupaloiksi
nautimme glaseerattua kateenkorvaa ja tryffeliä (37e),
jonka jälkeen jatkamme
ankanmaksalla täytetyllä
Anjoun kyyhkyllä (49e).
Jälkiruuaksi herkuttelemme suklaacoulantilla (19e).
Koko aterian kruunaa tietenkin mainio Château Cos
d’Estournel 1982, 2. Cru
Classé Saint-Estéphen maakunnasta (578e). Valitettavasti vuosi 1982 ei ole ihan
niin hyvä kuin edeltäjänsä,
mutta silti kelvollinen ruokajuoma.
22:14 Menen nukkumaan tarkastettuani päivän
treidauksen. Ennen nukkumaanmenoa rentoudun
vielä pienellä valuuttaspekulaatiolla. Mitenkähän
dollarin ja Thaimaan bahtin
mahtaa käydä?

Ulkomainen halpakerjäläisyys
uhkaa suomalaisia pummeja

Setelien
modernisointi

Karl Johan Gewürztraminer, Westend

V

iime aikoina Helsingin katukuvaan ovat
ilmestyneet romanialaiset kerjäläiset. Tämä
on aiheuttanut kilpailua perinteikkäisen suomalaisten
pummaajien ja vippaajien
ja uusien tulokkaiden kesken. Suomen Pummausalojen ammatti-osasto (SUPO)
julkaisi eilen tiedoitteen,
jossa vaadittiin hallitusta
säätelemään
ulkomaisen
kerjäys- ja pummaustyövoiman käyttöä. “Niukoista
vitosista ja euroista kilpailee tässä kaupungissa aivan
liian moni. Lisäksi ulkomaiset kerjäläiset huolivat
senttejäkin, mikä polkee
hintatasoa ja ajaa perinteisen vippauselinkeinomme
ahtaalle.
Vaadimmekin,
että hallitus säätää lain joka
määrää minimialmuksi 2
euroa.”, jyrähtää Pertsa,
SUPO:n Helsingin alueen
alueylivippari.
Lähikuppilasta tau-

kokaljalta tavoitetut Reiska
ja hänen työparinsa Arska
valitettelevat suomalaisen
pummauselinkeinon alennustilaa:
“Ulkomaiselle
halpakerjäläiselle kun sä
annat rahaa, niin sä et voi
tietää minne ne menee. Me
ollaan suomalaisia yrittäjiä
ja meille ku sä annat rahaa
ni sä tiedät että se menee
hyvään suomalaiseen kaljaan.”
Etelärannasta tavoitettu EK:n pummaus- ja
vippausliiketoiminnan erikoisasiantuntija
Per-Erik
Isomarkka näkee ulkomaisen kilpailun realiteettina, johon suomalaisen
pummin on sopeuduttava.
EU:n puitteissa ulkomaisen
pummauskilpailun tuloa
Suomeen ei voida rajoittaa.
“On silti huolehdittava, että
he noudattavat pummaustyöstä annettuja lakeja ja
säädöksiä sekä alan yleisiä
työehtoja”, Isomarkka kuitenkin huomauttaa.
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T

oissapäivänä kassajonossa havahduin
ajattelemaan, kuinka kovasti setelit ovatkaan
uudistuksen tarpeessa. Ensinnäkin, niiden nimellisarvot ovat ihan poskellaan, ja
toiseksi, niiden taustakuvat
on huonosti valittu.
Nimittäin, eihän mikään maksa 5 € tai 10 € tai
20 €, vaan 4,95 € tai 9,95 €
tai 19,95 €. Niin että jos nimellisarvot olisivat 4,95 €
jne, ne soveltuisivat paremmin maksuvälineiksi.
Ja sitten se tärkeämpi asia, taustakuvat. Kuka
aivokuollut ameeba päätti, että kaiken euroopan
temppelit ja muurit ja sillat painetaan seteleihin?
Mielestäni tässä hukataan
paljon hyödyllistä informaatiotilaa. Seteleihin voisi
painaa vaikka eri kaupunkien metrokarttoja tai muuta yleishyödyllistä. Ihme ja
kumma, ettei EKP:ssä ole
ajateltu, että seteleihin voisi
myydä vaikka mainostilaa.
Eivätkö herrat ja rouvat
europankkiirit tätä vertaa
ymmärrä raha-asioista? Jos
minä saisin päättää, niin
kohta olisi 9,95 € seteleitä,
joissa olisi Berliinin julkisen liikenteen linjakartta ja
taustalla olutmainos. Nykyaikaa!

Häppölä selvittää
Tankki täyteen - yliviivaimen arvoitus
Juho Häppölä

M

oni arvoisan luHuomasin kuitenkin
kijakuntani jäse- kynästä onnekseni maininnistä on joskus nan “Refillable rechargeablukenut huonoa prujua, le” ja riemastuin. Minun
kelvotonta kirjaa tai muu- ei tarvitsisikaan luopua
ten vaan jotain sontaa. Jos rakkaasta kynästäni, vaan
ei muuten niin nyt ainakin. voisin puhaltaa sen uuteen
Ominaista pupun lukemi- eloon tankkaamalla.
selle on ollellisen informaaMutta mitä sainkaan
tion (jos sellaista ylipäänsä huomata! Ei voinut tavan
on) seulominen muun saas- huoltoasemalla saattaa päntan seasta. Mikäpä olisikaan nään uutta eloa. Tämä saatsiihen parempi väline kuin toi minut uuden mysteerin
yli-tai alleviivaus? Eipä mi- äärelle. Mistä saada yliviikään.
Itsekin olen aika-ajoin
yliviivaukseen ryhtynyt ja
voin sanoa kokemusteni
olevan yksinomaan positiivisia. Mikäpä sen hehkeämpää kuin tietää, että ensi
kerralla voi avata saman
kirjan ja huomata, kuinka
ne keskeisimmät kohdat
hohtavat kauniin fluoresoivina kun ne kertaalleen on
yliviivannut.
Huomasin kuitenkin
tovi sitten, että kenties tai- vaimen tankki täyteen.
pumustani yliviivaamiseen
Kuten yleensä asioita
on käytetty hyväksi mark- selvitellessä, itäinen satakinavoimien toimesta. Eräs makaupunki oli ensimmäihavaintoni nimittäin sai nen kohteeni. Soitin Akateeminut ajattelemaan, että
miseen kirjakauppaan ja
minua on saatettiedustelin, mistä
tu jopa vetää
voin saada uuhöplästä.
den sielun
Kenties jokin
Nimittäin
vanhaan
mate
n
tu
en
in
rä
jokin aika
yliviivaipe
sala
it
ss
tu
o
u
n
a
ta
sitten osmeeni.
ot
ton taho tu
lle
re
u
su
tamani
Useiden
la
ja haluaa uskotel
Stabiyhdisteevan
yleisölle niiden ol
lo Boss
lyjen
ja
tankattavissa.
original
puhelu-mallinen
pallottelun
y l i v i i va u s jälkeen sain
kynäni
alkoi
kuitenkin huoehtyä. Noh, mikämata, että kyseinen
pä siinä, tusseilla on ennen ketju ei toimita kynään
pitkää taipumus kuivua varaosia. Neuvoivat ottaja onhan tuolla rakkaalla maan yhteyttä kynien toioranssilla yliviivaimellani mittajaan, mutteivät syystä
jo monta metriä viivaa ta- tai toisesta osanneet sanoa,
kanaan.
kuka kyseisiä yliviivaimia

heille toimittaa. Kenties jokin salaperäinen tuntematon taho tuottaa nuo tussit
ja haluaa uskotella suurelle
yleisölle niiden olevan tankattavissa.
Tämänkaltaisen suuren salaliittoteorian kohdalla päätin, että asia ei jää
tähän vaan nyt tussin mysteeri tutkitaan perin pohjin. Ikäväkseni huomasin,
että tussini on valmistettu,
kuten pahamaineinen Leo-

pard
-panssarivaunukin,
Saksassa. Internetsivu kehoitti valitsemaan valtion,
mutta valitettavasti Suomea
ei saanut valita. Kenties
nämä kynät kuljetetaankin
maahamme salaa?
Valmistajan nettisivu
vahvisti uskoni kynän tankattavuudesta ja näin jopa
kuvan täytepullosta. Sivu
paljasti myöskin sen, että
kyseinen tussi ei ole mikä
tahansa kirkasta litkua levittävä huopapiirrin vaan
oikea yliviivainten Rolls
Royce! 1972 markkinoille
lanseerattu ajaton klassikko, ylivoimainen yliviivainten markkinajohtaja.
Valmistajan mukaan näitä
kyniä myydään maailmassa kaksi joka sekunti! Voin
vain arvuutella moniko
näistä miljoonista kynistä
tankataan? Kenties mui11

nainen 1972-luvulla elänyt
kansa on jossain kaukaisessa maassa elänyt onnellista
elämäänsä tussejaan tankaten ja maininta kynän tankattavuudesta on vain muinaisjäännettä näiltä ajoilta.
Mysteeri näytti jo lähes
ratkeamattomalta,
mutta
päättäväisenä otin yhteyden
viimeiseen
oljenkorteen.
Luotettuun ja läheiseen Yliopistokirjakauppaan. Mieleni oli murtua kun sain
kuulla, että kyseisten yliviivaimien tankkaus tulee
yhtä kalliiksi kuin uuden
hankinta. Sain kuitenkin
jälleen uusia johtolankoja ja
päätin seurata niitä Lindell
oy:n asiakaspalveluun. Sain
tietää, että kyseinen tuote
on kuin onkin pelkkää muinaisjäännettä, mutta kuinka ollakaan, maahantuojan
varastosta löytyi vielä viimeinen viiden kappaleen
myyntierä oransseja kynäntankkaussarjoja. Pahoittelen, rakkaat lukijani, mutta
tuo viimeinen tuote siirtyi
Kvantin toimitukseen, jossa sen odotetaan riittävän
vuosikaudet
kiivaaseen
mediaseurantaan. Ilokseni sain vielä huomata, että
kynää tankkaamalla en ainoastaan sitoudu ostamaan
täyttöpakkauksia
viiden
erissä, vaan saan samalla
tehdä hienoja ympäristötekoja ja säästän neljäkymmentä senttiä kun poljen
Lauttasaareen hakemaan
uutta eloa yliviivaimeeni!
Mikäli lukijoideni joukosta
löytyy innokkaita yliviivaajia (erityisesti keltaisen
ystäviä) niin kannustan
teitä toimimaan samoin ja
tekemään vuoden ympäristötekoja niin kauan kuin
keltaista
täyttömustetta
maasta löytyy!

Wappulehden
myyntiopas
Mikko Loimula

P

uoli vuotta kaamoksesta Wappuun, Wappusitseistä vähän, lehden julkaisusta ei
enää päivääkään! Kautta aikain varmin merkki Wapun saapumisesta ovat olleet
kaupungin toreille ja turuille ilmestyvät Wappulehtien myyjät. Jotta myös tänä vuonna
näitä teekkarihuumorin ruumiillistumia päätyisi kansan saatavaksi, täytyy teekkareiden astua esiin riveistä ja suunnata myyntityöhön.
Tämä artikkeli on suunnattu teille, jotka olette miettineet lähtevänne myymään
Wappulehtiä. Vuosien myyntikokemus opettaa hommasta muutamia niksejä, ja nyt ensimmäistä kertaa koskaan on nämä neuvot koottu teidän luettavaksenne, yksinoikeudella Kvantissa!
Minäkö
maan?

kaupittele- tarinoita opiskeluajoiltaan. mistilaisuus pidetään 24.4.

Ensimmäisenä jokaiselle tullee mieleen kysymys: Miksi? Painavin syy
lienee raha: jo muutaman
kymmenen lehden myymisestä köyhä opiskelija
saa mukavasti lisätuloja,
sopivasti vaikkapa Wapun
juhlistamiseen.
Lehtien
myynnillä voi tienata suurempiakin summia, ja rahalle löytynee aina käyttöä.
Toinen syy lehtien
myymiselle on sen elämyksen kokeminen, jota
myyntityö parhaimmillaan
on. Erityisesti aikaisemmin
myymässä olleille tämä syy
on myös painava: myyminen on hauskaa! Homman
tuoksinassa tapahtuu aina
jotain legendaarista ja kohtaa paljon persoonallisia
asiakkaita.
Eräs mukavimmista
tilanteista, johon allekirjoittanut on törmännyt oli
tapaus, jossa eläkeiässä
oleva vanha fyysikko oli
etsinyt useita tunteja kaupungilta fyysikkomyyjää
viimein minut löytäen. Juttelimme samaan syssyyn
vartin verran teekkaritoiminnasta ja teekkariudesta
omina aikoinamme. Eräs
myymisen suola ovatkin
juuri vanhat teekkarit, jotka tulevat kertovat auliisti

Ennenkaikkea myyminen
on työtä ihmisten parissa ja
Wappuhengen levittämistä!
Jos sinusta siis tuntuu, että keksisit käyttöä
lisätienisteille Wappuna ja
kalenterista löytyy vapaata
aikaa, suosittelen lämpimästi lähtemään myymään
Wappulehtiä.

klo 18 A-salissa, jonka jälkeen lehtiä saa itselleen. Kovimmat myyntitykit rientävätkin heti julkaisun jälkeen
myymään lehtiä. Menekki
voi olla kova julkaisua seuraamaan tulleiden joukossa, mutta yleisesti kysyntä
kasvaa Wapun lähestyessä.

Miten homma sitten
lähtee käyntiin, jos lehtiä
haluaa myydä? Ensimmäisenä pitää päättää, paljonko
lehtiä haluaa myydä ja tehdä diili lehden julkaisijan
kanssa. Kannattaa aloittaa
suht rauhallisesti - 50 lehteä
on hyvä määrä ensikertalaiselle. Mikäli itsevarmuutta
ja aikaa kuitenkin löytyy,
voi lehtiä ottaa enemmänkin. Kannattaa myös kysellä tutuiltaan josko heitäkin
kiinnostaisi
myyminen,
sillä kimpassa suuremman
diilin tekemällä saa parempaa provikkaa per lehti. Tarkempia tietoja tänä vuonna
löytyy Julkun nettisivuilta,
www.julkku.fi, Kopla-välilehden “Myyjäksi!”-osiosta.
Kun myyntisopimus
on hoidossa, seuraavaksi
odottellaan lehden julkaisua. Tänä vuonna julkista-

säsi! Hyvä, eipä sitten kuin
myymään. Mutta minne?
Kuten
kaupankäynnissä
yleisestikin, myös Wappulehtien myymisessä tärkeintä on sijainti, sijainti ja
sijainti. Ei ehkä aivan näin
dramaattisesti, mutta hyvällä myyntipaikan/paikkojen valinnalla voit vaikuttaa
lehtien menekkiin reilusti.
Hyviä myyntipaikkoja
ovat paikat, joissa on paljon
ihmisiä. Paraskaan myyjä
ei pysty myymään lehteä
jokaiselle vastaantulijalle.
Mitä enemmän tavoitat ihmisiä, sitä enemmän myyt.
Paikkoja, joissa tavoitat paljon ihmisiä ovat liikekeskukset, sekä alueet joiden
läpi ihmisten täytyy kulkea
asioillaan. Esimerkiksi rautatieaseman ja Elielinaukion kautta kulkee varmasti
tuhansia ihmisiä päivittäin.
Samoin suuret kauppa-

Perusasiat kuntoon
I’m in! Mitä seuraaJulkaisu on siis ohi, ja
sinulla
on kasa lehtiä käsisvaksi?
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keskukset, kuten Forum ja
Kamppi, kerääväät laajalta
alueelta ihmisiä luokseen.
Mitä lähempänä kauppakeskusta myyt, sitä suurempi määrä ihmisiä kulkee
ohitsesi
suunnistaessaan
kauppakeskukseen tai sieltä pois. Ihmismassojen tavoittamisesta puhuttaessa
Mantan lakitus ja Ulliksen
sillis ovat selviöitä.
Kannattaa myös miettiä, milloin kannattaa pysyä paikoillaan ja milloin
liikkua ja myydä vastaantuleville ihmisille. Nyrkkisääntönä sinun ei tarvitse
liikkua silloin, kun ihmiset
liikkuvat suhteessa sinuun.
Tällöin ihmisten liike tuo
luoksesi jatkuvasti uutta
saalista. Malliesimerkkinä
rautatieasema, jossa ihmiset ovat vain läpikulkumatkalla.
Sen sijaan mikäli ihmiset eivät liiku, täytyy sinun
liikkua, jotta tavoittaisit
uusia asiakkaita. Tästä taas
esimerkkinä toimii Ulliksen
sillis, jossa ihmiset istuvat
paikoillaan. Täällä teet tiliä
jaloillasi.
Myyntipaikkaa valittaessa vain pelkillä ihmisvolyymeilla ei ole merkitystä. Kannattaa myös miettiä
ketkä ovat potentiaalisinta
asiakasryhmääsi, ja mistä
heidät tavoittaa.
Selvä ykkösasiakasryhmäsi ovat vanhat teekkarit; he tietävät mistä on
kysymys ja omaavat luultavasti positiivisia kokemuksia edellisistä lehdistä.
Vanhoja teekkareita löydät
ainakin Ullikselta, mutta
myös esim. työpaikkojen
lähettyviltä.
Esimerkiksi
Keilaniemen ja Innopolin
teknologiakeskittymiin painaa joka aamu DI toisensa
perään sisään. Ja tietysti iltaisin ulos.
Työpaikkojen läheisyyteen myymään mentäessä on kuitenkin paikallaan

kysyä siihen lupa paikan
vastaanoton henkilökunnalta. Näin vältät ikävät
kosketukset vartijoihin ja
muuhun henkilökuntaan.
Mikäli tällainen kosketus
pääsee kuitenkin käymään,
todellinen myyjä tunnistaa
potentiaalisen
asiakkaan
myös vartijan univormun
alta.

työ. Wappulehden myyminen on aivan oma taiteenlajinsa. Myyntipuheen
täytyy olla sekoitus hevoskauppoja, pilkettä silmäkulmassa, esimakua lehden
annista, joskus jopa hieman
röyhkeyttä. Monet ihmiset
odottavat että lehti tullaan
myymään heille megalomaanisen myyntipuheen
saattelemana.
Kannattaa
miettiä siis valmiiksi muutamia fraaseja, joilla saat
puheentulvan alkuun.
Stereotyyppinen lehden myyjä tyytyy huutelemaan mitäänsanomattomia
iskulauseita ilman minkäänlaista paloa. Lehdet
menevät kuitenkin paremmin kaupaksi, kun keskität myyntiyritykset niihin,
joiden haistat olevan potentiaalisinta asiakaskuntaa.
Hyvä strategia on jättää
huutelu kokonaan, ja sen
sijaan nostaa lehti korkealle
ilmaan, niin että kaikki ohi
kulkevat ihmiset sen näkevät. Tämän jälkeen alat haravoimaan ohi kulkevien
ihmisten kasvoja katseellasi. Huomasitko jonkun
joka katsoi pitkään lehteä?
Vääntyikö hänen suupielilleen pieni hymy tai virne?
Löysivätkö silmäsi jonkun,
joka alkoi hidastamaan askeliaan, kenties jopa kaivamaan lompakkoaan esiin?
Juuri näihin ihmisiin sinun tulee iskeä ja keskittää
myyntiyrityksesi!
Jos yrität myydä lehteä satunnaisesti kaikille
ohikulkijoille, ei onnistumisprosenttisi ole kovin
kova, sillä potentiaalista
asiakaskuntaa kaikista ihmisistä lienee noin 5%. Älä
tuhlaa aikaasi niihin, jotka
ovat jo valmiiksi päättäneet
etteivät lehteä osta. Mikäli
joku ei Wappulehteä halua ostaa, et luultavasti saa
häntä siihen ylipuhuttua.
Myyntipuhe kannattaa aloittaa yksinkertaisella

Mä joka päivä töitä
teen...

Myyntipaikan lisäksi
täytyy valita myös myyntiajat. Rajatapauksessa vapaa-aikasi määrää milloin
myyt. Mikäli kalenterissa
on kuitenkin tilavampaa,
kannattaa painottaa myyminen aamuun, keskipäivään ja iltapäivälle ihmisten
liikkuessa töihin, lounaalle
sekä töistä kotiin. Lisäksi
kauppa käy yleensä sitä
paremmin, mitä lähempänä Wappua ollaan. Jotkut
ostavat lehden vasta Wappuaattona, toiset taas vasta
Ullanlinnanmäellä. Jotkut
tietty haluavat lehtensä
mahdollisimman aikaisin.
Jos haluaa käyttää
mahdollisimman vähän aikaa lehtiensä myymiseen,
kannattaa myydä heti julkaisun jälkeen sekä juuri
ennen Wappua. Mikäli on
halukas ottamaan riskejä,
voi jättää myymisen kokonaan vasta Ullikselle, jossa
lehtien menekki on moninkertainen kuin aiempina
päivinä. Jos kuitenkin Ulliksella sattuu satamaan,
voi tällainen taktiikka epäonnistua pahastikin. Myymättä jääneitä lehtiä voit palauttaa 10 % alkuperäisestä
määrästä takaisin. Yleisesti
viimeisetkin lehdet menevät kuitenkin Ulliksella.

Osta sie hyvä lehti

Nyt kun homma on jo
puoliksi tehty, onkin jäljellä
enää varsinainen myynti13

“Hyvää päivää, saisiko olla
Wappulehti?”-tyylisellä
fraasilla. Mikäli vastauksena on jyrkkä ei, on aika
siirtyä eteenpäin. Mikäli
asiakas ei kuitenkaan heti
tyrmää myyntiyrityksiäsi,
ja jopa hidastaa kävelyään
tai pysähtyy kokonaan,
on myynti jo lähes varma
nakki. Tästä eteenpäin on
tärkeintä vain että jauhat
myyntipuhetta ja kaupat
kyllä syntyvät.
Aluksi
jatkuvan
myyntipuheen suoltaminen ei välttämättä luonnistu, mutta tässäkin kokemus
tekee mestarin. Ala vain
heti alusta asti yrittämään
erilaisia
myyntipuheita,
homma ei varmaan aluksi
luonnistu, mutta pikkuhiljaa kielesi alkaa vääntymään mitä erilaisimpiin
kielikuviin. Apua voi hakea
myös korkkaamalla yhden
lehden. Lisäksi voit kierrättää parhaat myyntipuheet
asiakkaalta toiselle.

Ja ei muuta kuin myymään!

Siinäpä pikainen repertuaari vanhan parran
näkökulmasta. Muistakaa
kruunata kokonaisuus kiskaisemalla haalarit niskaan
ja teekkarilakki päähän, ei
kuitenkaan fukseille. Viime silauksena se kuuluisa
pilke vielä silmäkulmaan ja
ripaus teekkarihenkeä niin
lehdet siirtyvät käsistänne
ennenkuin huomaattekaan.
Hyvää Wappua ja myyntimenestystä kaikille!

Pätötehopörssi
Juho Häppölä

A

inakin fuksi- ja tupsuvuoden massakursseilla
meistä
jokainen on törmännyt pätijään, isommalle kurssille
näitä saattaa osua useampiakin. Kauneimmillaan ja
selkeimmillään
pätemiskulttuuri on luennoilla.
Aamun matematiikan luennolla tarkkasilmäinen observaattori saattaa havaita
pätijän, joka kiivaasti hakee
verbaalista selätystä luennoitsijasta korjaten toistuvasti tämän virheitä.
Päällisin puolin pätijän
liikkeet ovat rauhallisia, luennoitsijan vasta-argumentit näennäisen spontaaneja
ja jopa humoristisia. Tilanteeseen sisältyy kuitenkin
piilevä
arvovaltataistelu,
jonka veroista voi etsiä vain
luonnonvaraisten susipopulaatioiden keskuudesta
Siperiassa.
Toisia tämä alituinen
merkkivirheiden korjailu ja
täsmentävien kysymysten
esittäminen ärsyttää kuin
alistettua, mutta kunnianhimoista nuorta susiurosta
konsanaan, mutta toiset
meistä ovat luonnon tarkkailijan tavoin huomanneet
ilmiön hienostuneisuuden
ja vivahteikkuuden.
Meidän
tarkkailijasielujen harmiksi pätökulttuuri kokee kuitenkin ison
kolauksen
siirryttäessä
massakursseilta
pienem-

mille ja ensimmäiseltä vuodelta kohti hamaa valmistumista. Syitä tähän voi
vain arvailla, kenties osa
tulee uskoon ja huomaa
henkilökohtaisen kunnian
tavoittelun olevan turhaa.
Ehkäpä osa vain lopettaa ja
siirtyy toisaalle. Eittämättä
myös paras ja näkyvin osa
siirtyy toisaalle paremmille pätöapajille suuremman
kunnian perässä.
Edellä mainittujen lisäksi oman vaikutuksensa
tekee tämän verrattain tuntemattoman
kulttuurilajin huono tuntemus ja sen
mukanaan tuoma matala
arvostuksen taso. Harvassa ovat ne tarkkailijasielut,
jotka allekirjoittaneen tavoin vilpittömästi nauttivat
tämän kerrassaan hienon
luonnonilmiön tarkkailusta. Osaltaan syynä on varmasti se, että siinä missä
vuosittain paras jäynä palkitaan, jää matematiikan
kurssien keväinen alfauros
täysin vaille tunnustusta.
Tilanteen
korjaamiseksi olenkin jo pitemmän
aikaa kehitellyt aivan uudenlaista menetelmää tehdä tunnetuksi tätä hienoa
kulttuurin lajia. Kyseessä
kuitenkin on shakin veroinen älypeli. Tilanteen pelastamiseksi lanseerattakoon
käyttöön
korkeakoulun
laajuinen pätötehopörssi.
Tarkoituksena on lukuvuo-
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den aikana kartuttaa omaa
pistepörssiä ja kevään koittaessa kruunata vuoden ahkerimmin itseään luennoilla esiin tuonut opiskelija.
Kuten jääkiekon SMliigassa joukkueen paras
pistemies saa kultaisen
kypärän, tulee pätötehopörssissä kunkin tiedekunnan eli lohkon parhaalle
pätijälle kiertopalkinnoksi
kultainen laserosoitin, jolla voi näyttää, mitä kohtaa
luennoitsijan esityksestä on
milloinkin kyseenalaistamassa.
Kuinka tämä pätötehopörssi sitten tulisi järjestää? Koska näin alkuvaiheessa rahoitus on kovin
hataralla pohjalla, ehdotan,
että pörssi käynnistetään
vapaaehtoisvoimin.
Seuraavassa lyhyesti luonnehdittuna
suunnittelemani
pätöpörssin säännöt:

§1 Kirjanpitäjä. Jokaiselle
kurssille valittakoon vapaaehtoisten joukosta yksi kirjanpitäjä, joka vastaa siitä,
että pätöpörssin pisteet ovat
kurssin osalta ajan tasalla.
Palkkioksi
kirjanpitäjälle
annetaan saman verran pätöpisteitä, kuin kurssin toiseksi parhaalle pätijälle. Tarpeen mukaan käytettäköön
kaksinkertaista kirjanpitoa
väärinkäsitysten välttämiseksi. Mikäli vapaaehtoisia
on ensimmäisen luennon
alkuun mennessä ilmoittautunut enemmän kuin
on tarpeen, suoritetaan arvonta
kivi-paperi-sakset
-arvontaa käyttäen. Mikäli
vapaaehtoisia ei ole ensimmäisen luennon loppuun
mennessä ilmoittautunut
saa nopeimmin vapaaehtoiseksi ilmoittautunut pörssiinsä kurssin osalta yhtä
paljon pätöpisteitä kuin
matematiikan peruskurssien parhaat pätijät tuona periodina/lukukautena keskimäärin. Ilmoittautuminen
suoritetaan kirjoittamalla
luennon päätyttyä liitutaululle kirjaimet VP.
§2 Ylipätijä. Sääntöjen yksikäsitteettömyydestä johtuen kiistatilanteissa tilanteen
ratkaisee ylipätijä. Ylipätijänä toimii yksinoikeutetusti
viime vuoden pätöpörssin
voittaja. Ylipätijän tehtäviin kuuluu kaikenlaisten
kiistatilanteiden ratkaisu
diktatuurista valtaa käyttämällä. Ylipätijä myös ottaa
vastaan kurssikirjanpitäjien
toimittamat pisteet ja pitää
niistä yllä reaaliaikaista
tietokantaa, josta käy ilmi
korkeakoulun pätöpörssin
pistetilanne sitä mukaa kun
tietoa kurssien kirjanpitäjiltä tulee. Ylipätijän tehtäviin
kuuluu myös oman arvovaltansa kautta lajin edistäminen ja esille tuominen

valitsemissaan
tiedotusvälineissä (alkuvaiheessa
OUBS ja polyteekkarin urheilusivut, myöhemmässä
vaiheessa
Urheiluruutu
ja Eurosport). Koska odotettavissa on lajin suosion
räjähdysmäinen
kasvu,
saa ylipätijä harkintansa
mukaan nimetä itselleen
apu- ja varaylipätijoitä, jotka muodostavat ylipätimistön. Ylipätimistön edustajat
ovat toimikautensa ajan
jäävejä osallistumaan varsinaiseen pätötehopörssiin.
Ensimmäisenä
kautena
ylipätimistö valitaan siten,
että seulotaan ne henkilöt
(10kpl), jotka ovat TKY:n
uutisryhmiin
lähettäneet
eniten nenäkkäitä vastauksia viesteihin alle tunnin
vasteajalla. Mikäli näiden
joukosta ei löydy vapaaehtoisia, tarjoutuu allekirjoittanut ylipätijäksi ensimmäiselle vuodelle.

tä antaa vastausta, myönnetään 50vp:n lisä. Mikäli
pätijä pääsee tilanteeseen,
jossa kertoo luennoitsijalle,
miten asian pitäisi olla annetaan ylimääräiset 100vp
lisää. Kuitenkin mikäli luennoitsija vastaa pätöön
siten, että vastaus pätijän
tiedusteluun on taululla
tai pätijä on väärässä, vähennetään pätijältä 70vp:tä.
Mikäli luennoitsija on esittänyt kysymyksen, saa
pädöstä vain puolet tavanomaisista pisteistä. Mikäli
yleiso kohahtaa tai myötäilee pätöä, annetaan siitä
20vp:n lisäbonus. Toinen
pätijä voi myös “ryövätä”.
Tämä tapahtuu siten, että
mikäli ensimmäinen pätijä
aloittaa pädön, voi toinen
pätijä täydentää pätöä, jolloin pädön kokonaispisteet
jaetaan aloittaneen ja jatkaneen pätijän kesken suhteessa 60-40. Tässä voidaan
myöskin muodostaa pitempiä ryöväysketjuja, joiden
pisteet lasketaan siten, että
pätö arvostellaan kokonaissuoritteena ja n:nnen
ja (n-1):nnen pätijän välinen pistejakauma on aina
suhteessa 60-40. Ryöväystä
aggressiivisempi hyökkäys
on vastapätö, eli kommentti, jolla pyritään tekemään
alkuperäinen pätö tarpeettomaksi. Tämän onnistuessa arvostellaan vastapätö
kuten
luennoitsijaankin
kohdistunut pätö ja alkuperäiseltä pätijältä vähennetään 40vp. Mikäli luennolla
on suoritettu yli kymmenen
pätöä, joista on myönnetty
vp-pisteitä, iskee inflaatio
ja kyseisen luennon aikana
ansaitut pätöpisteet puolittuvat. Kirjanpitäjä voi tässä
mainituista ohjeista poiketa
oman harkintansa mukaan
vähentämällä tai lisäämällä
kunkin suoritteen pisteitä
10% verran, mikäli pädössä

§3 Pisteet. Pätöpisteiden
eli vp-pisteiden jakamisessa pyritään noudattamaan
aina ensisijaisesti oikeudenmukaisuusperiaatetta.
Toisin sanoen pisteitä jaetaan määrä, joka on suoraan
verrannollinen siihen, paljonko kyseinen pätösuorite
kasvattaa pelaajan statusta.
Pisteidenjaon perusperiaatteet ovat seuraavanlaiset:
Tavanomainen luennoitsijan pienen kirjoitusvirheen
korjaaminen toimii tässä
referenssitasona ja siitä annettakoon suorittajalle 100
vp-pistettä. Mikäli pätö suoritetaan alle kahden sekunnin kuluessa luennoitsijan
virheestä, saa siitä 20vp:n
spontaaniuslisän.
Mikäli
taasen tekstiä on virheen
jälkeen kertynyt jo yli kolme
riviä, on suorituksen arvo
50vp:tä. Mikäli luennoitsijan saa takeltelemaan, eikä
tämä osaa suoralta kädel-
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on jotakin erityisen huomionarvoista.
§4 Valitukset ja kiistatilanteet. Mikäli pätijä ei
ole tyytyväinen pätönsä
arvosteluun, tulee hänen
viipymättä, mutta kuitenkin 7vrk kuluessa pädön
suorittamisesta ylipätijälle
kirjallisena. Ylipätijä voi
neuvonantajineen toimia
tässä oman harkintansa
mukaan. Pahimpien kiistatilanteiden ratkaisemiseksi
ylipätijä saattaa päättää järjestää pätöturnajaiset, joissa
kiistan osapuolet kohtaavat
mitelläkseen pätötaitojaan
yleisön seuratessa. Ottelu
kestää luovutukseen tai ensimmäiseen kyyneleeseen
asti, kuitenkin maksimissaan viisitoista minuuttia.
Ottelun päättyessä ajan
perusteella
suoritetaan
yleisön keskuudessa huutoäänestys voittajasta. Harkintansa mukaan ylipätijä
voi kuitenkin julistaa päinvastaisen tuloksen kuin
huutoäänestys. Turnajaisottelun päätteeksi hävinneen
osapuolen vp-pisteet siirretään täysimääräisesti voittaneelle osapuolelle. Voittajalle myönnetään tämän
lisäksi ylipätijän sopivaksi
katsoma määrä vp-pisteitä
ritarillisuuslisää.

Mikäli yllämainituissa säännöissä on moitittavaa, puutteita tai muita epätäydellisyyksiä, voi oikaisuehdotuksia
lähettää pätömuodossa allekirjoittaneelle sähköpostitse osoitteeseen jhappola (at) cc.hut.
fi. Ylipätimistön virkaatekevä
puheenjohtaja, Juho Häppölä

Dokuluutio

Tieteen historiaa:

Harri Mökkönen

N

iin kauan kuin kieÄlykäs siemailu haastaa
routuneinkin
ja
perinteisen dokuluutiojuoppohulluin mieteorian
li voi muistaa ovat ihmiset

risteilyistään
juoppohulluuskohtauksissaan saama
näky. He pitävätkin vuonna
amerikkalaisten tutkijoiden
A. Theistin ja P. Aganin
vuonna 1969 kehittämää
älykästä siemailijaa uskottavampa selittäjänä maljankohottamishalulle.
Perinteisen dokuluutioteorian kannattajat ovat
kuitenkin puolustautuneet
hyvin ottamalla esille seikan, että älykkäästä siemailijasta ei ole varteen otettavia havaintoja. Älykästä
siemailijaa ei myöskään
voida pitää varteenotettavana tieteellisenä mallina sen
loogisen mahdottomuuden
vuoksi.
Mitä älykäs siemailu
sitten väittää meille päihtymisestä ja häiriökäyttäytymisestä. Toisin kuin perinteinen dokuluutio selittää,
päihtymys ei ole kaoottinen
prosessi vaan siemailijalla
on kyky kontrolloida siemailuaan koko sen ajan.
Dokuluution
kannattajat
näkevät tämän virhepäätelmänä johtuen monien
ihmisten kertomista kummallisista muistikatkoista.
Valtaväestö pitää kuitenkin
edelleen dokuluutiota uskottavimpana teoriana sen
yksinkertaisen
loogisuuden vuoksi. Se pystyy selittämään seuraavan päivän
olotilan yksinkertaisesti.
Niin kutsuttu kankkunen onkin suurimpia kiistan
aiheita eri teorioiden kannattajien välillä. Teoriat lähestyvät tätä vittumaista ja
ainaista riesaa aiheuttavaa
olotilaa eri näkökulmista.
Dokuluution mukaan krapulan tulee antaa olla vain

osanneet tuon jalon taidon
valmistaa käyneistä hedelmistä maittavaa juomaa.
Juomia on nautittu niin kuninkaallisissa juhlissa kuin
Hakaniemen torin kupeessa. Viime vuosikymmenellä
alkoi kuitenkin uudet aatteet nostamaan päätän kuin
rasvaiset hampunpolttajahipit 60-luvulla tai taistolaiset kommunistiryssät 70luvulla. Tämä aate haastaa
nykyään perinteisesti hyväksi koetun tavan nauttia
jumalten nektaria.
Kyseessähän on tietenkin älykkään siemailun
teoria(en. Intelligent Drinking, ID) , joka on noussut
haastamaan
perinteisen
dokuluutioteorian.
Jopa
Euroopan komissio joutui ottamaan kantaa tähän
kysymykseen, kun jotkut
maat aikoivat ottaa peruskoulujen opetusohjelmaan
tämän joidenkin mielestä
vailla tieteellistä pohjaa
olevan ajatusrakennelman.
Älykkään siemailun teorian opettaminen on nyt
EU-maissa kielletty, ja yläasteikäiset nuoret joutuvat
etsimään siipiään aikuisuuten perinteisen dokuluution keinoja käyttäen.
Monissa lehdissä ja
keskutelupalstoilla on käyty kiivasta keskustelua
näiden teorioiden paikkansapitävyydestä.
Innokkaimmat dokuluution
vastustajat ovat väittäneet,
että se on vain Kaarlo Darraviinin yhdellä viinanhuuruisista Galapagoksen
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omissa oloissaan ja oloa tulee helpottaa pizzalla ja kylmällä oluella. Älykkääseen
siemailuun vedoten taas
krapulaan auttaa parhaiten
krapularyyppy tai jopa krapulapullo. Molempien teorioiden ratkaisut on todettu
toimiviksi omine puutteineen, mutta silti valtaväestö
pitää dokuluution keinoja
parempina.
Älykkään siemailun
teorian uskottavuutta on
myös heikentänyt sen suosio uskonnollisten fundamentalistien piirissä. He
kuuluttavat uusia näkemyksiä suuren ääneen vaikka heiltä puuttuu tarvittava
taustatieto ja tieteellinen
näkökanta.
Dokuluution
kannattajat ovat kuitenkin
huokaisseet helpotuksesta,
sillä nämä ääriryhmät terrorisoivat Suomessa vain
lehtien ja internetin keskustelupalstoja eivätkä räjäyttele itseään kadulla.
Kuten Gogolkin jo sanoi, voihan olla niin tai näin,
tai jopa noinkin. Älykäs siemailu on tullut jäädäkseen
Suomenkin kupin tekijöiden keskuuteen. Perinteisen dokuluution aseman
uskotaan kuitenkin olevan
vahva varsinkin Suomessa
ja sen itänaapurissa. Uudella teorialla on jo vahva
asema muun muassa sen
kotimaassa Yhdysvalloissa.
Aika ja empiiriset tulokset
näyttävät kuitenkin loppuen lopuksi tämänkin teorian paikan. Sitä odotellessa:
kippis vaan!

Pedonlukuteoria
Atso Suopajärvi

S

ain tänään viestin jumalalta, joka on Bruce
Dickinson. Tiedättehän tuon hevilegendan? Siinä tapauksessa olette kuulleet myös pedon luvusta
666. Aiemmin olin pitänyt
juttua huuhaana, mutta jos
kerran itse Bruce katsoo
asiakseen valaista kansaa
ko. luvusta, niin vakavastihan se on otettava.
Asia alkoi vaivata minua ja niinpä siitä oli tehtävä tieteellisesti selkoa.
Koska luvun merkityksestä
ja tulkinnasta ei ajan saatossa ole päästy tyydyttävään
lopputulokseen
monista
yrityksistä huolimatta, vian
täytyy olla lähestymistavasta ongelmaan. Brucen ansiosta sain kuningasidean:
koska kyse on antikristuksen luvusta, niin lukuhan
on käännettävä toisin päin!
Eli oikea pedon luku onkin
999.
Tässä vaiheessa alkoi
jännitys nousta sietämättömälle tasolle. Uskaltaisinko jatkaa tutkimista?
Saattaisinhan löytää maailmanlopun alun enkä halunnut vastuuseen maailmanlopusta. Sellainen ei
näyttäisi hyvältä CV:ssä.
Kerättyäni rohkeutta ja itseni päätin suhtautua neutraalisti mutta vastuuntunnottomasti potentiaaliseen
maailmanloppuun. Tieteen
nimessä jatkoin päättelyä
eteenpäin. Missä olinkaan
törmännyt noihin numeroihin aiemmin? Aivan, Wayne Gretzky vaikeasti kirjoitettavine nimineenhän on
tietysti kaiken taustalla.
Hetken funtsittuani ja
toivuttuani siitä järkytyk-

sestä, että kaikkien pikkupoikien idoli olikin tosiasiassa antikristus, huomasin
erehtyneeni. Gretzkyn luvussahan on vain kaksi ysiä.
Kovin on vajavainen Wayne pahikseksi. Porauduin
syvemmälle tajuntaani ja
jääkaappiini, josta hain rauhoittavia mutta löysin vain
sinappia, ja hätkähdin. Simovaatehuoneeltaterve oli
iskostanut tajuntaani ysiysiysit ja nyt muistin sen. En
olisi uskonut Simovaatehuoneeltatervestä!
Aloin kerätä todisteita
999:n puolesta 666:ta vastaan. Aloitin lähiympäristöstäni ja huomasin 999:n
olevan kaikkialla läsnä.
Näppäilin teksti-TV:n sivun
666 ja löysin vain ruokaohjeita, mikä ei vakuuta petomaisuudesta. Sen sijaan
yrittäessäni näppäillä sivua
999 havaitsin sen olevan
mahdotonta. Mystiset voimat muuttivat sivun 199:ksi
vaikka vannon, että painoin
ysiä, kolme kertaa. Yksistään tämä jo vahvistaa 999teorian, mutta en tyytynyt
tähän.
Jatkoin lähiympäristön tutkimista, mikä tuottikin lisätodisteita. Kolmen
tölkin sarjakytkentä, 3*33
cl, sai ysit suorastaan vilisemään silmissä, mutta
kuutosista, sex sex sex toisella kotimaisella, ei ollut
toivoakaan. Kaivoin sitten
piirongin laatikosta satunnaisen paperin, ja siinähän
oli ysejä ja kuutosia vertailtavaksi. Nimittäin, se oli peruskoulun päättötodistus.
Kuutosia
yhdistelemällä
sain kombinaation kuvaamataito, käytös ja biologia

eli pelkkää pehmotiedettä. Yseistä taas muodostui
kova kolmikko matematiikka, fysiikka, kemia, mikä
tukahdutti
viimeisetkin
epäilykset mielestäni, mutta
pitihän teoria vielä validoida, mikä ei voinut tapahtua
tietenkään mitenkään muutoin kuin pyhällä kaavalla .
Laskin siis pedon massan.
Kuten hyvin tiedätte, c on
aakkosten kolmas kirjain
eli c = 3. Ratkaisemalla kaavasta m ja sijoittamalla E =
999 saadaan pedon massaksi 111 kg. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että sijoitus E
= 666 antaisi aivan liian pienen massan (74 kg), ainakin
pedon katu-uskottavuuden
kannalta.
Sain näin takaisin
mielenrauhani, jonka olin
tilapäisesti menettänyt. En
kuitenkaan hätiköinyt johtopäätösten kanssa vaan jätin ne toisarvoisina sivuun,
tärkeintähän oli pedon
luvun laskeminen oikein.
En siis nähnyt syytä alkaa
kyhätä noitaroviota Simovaatehuoneeltatervelle,
koska näytti mahdolliselta
– jopa todennäköiseltä- että
hän oli vain välikappale
suuremmassa salaliitossa.
Nostin itseeni tyytyväisenä
maljan itselleni ja Brucelle
kiitollisena siitä, että asia
selvisi ilman maailmanloppua.
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“Suklaakankut selittänevätkin
ruskeat anaalikilvet.”
Sisko H. Leijonalaakso

Mitä jos kaikella olevaisella olisikin tietoisuus? Mitä
aurinko haluaisi meille sanoa? Entäpä kuu? Millaisia
terveisiä rantaan iskevät
aallot meille toisivat?
Syöttämällä #kiltiksen lokia viimeisen viiden vuoden
ajalta Markovin ketjuun,
saadaan suodatettua pois
geneerinen
taustakohina ja jäljelle jää kanavan
olemuksen kannalta syvin
sisältö. Näin generoitujen
aforismien vihjeellisyys ja
ajankohtaisuus on hämmentävää ja vihjaa #kiltiksen olevan jollakin muotoa
tietoinen.

”Mikäs muka teet
minkä
takia
kilta
päätti jo?” jopa kokoomuksen mainoksessa sanotaan. Sitten
tulee
muuten
aika
perusmääritelmää.
Ja minulle tunkki. Noille vastaanottajille: sarjassamme
kanssauimarit kiittää Jumalaa, koska
saa netistä sarjakuvia tms.
Päässä,
radan
varteen Kannelmäenhämeenlinnanväylan
risteys,
autotien
kanssa
kerrostaloasunnossa.
Läppäreille rankaisua.
Voinet
kommentoida poliitikkojen
seksielämästä? Sikaovela, niin varmaan
aika pitkälti kylmäkiskoisen munatonta
käytöstä,
kertominen skalaarilla sekä
pieni, mutta tuntuu
käyttäytyvän
aika
rankasti.
Mulla on hälytys. Lisääntymisessä
naisethan urheilevat
minihameissa. Matka
tuntui todella pahasti.
No nimi on aika
yhdentekevää, ja venymätön kuori halki.
Onko
laskareiden pitäminen päällä olevaa numeroa?
No mut onneks: tohon

pistät
sanaa
muuta, kuin selainta.
Ja kuva abioppaaseen
killan kohdalla olevasta pinosta.
Hei, tyhmä kysymys: diippoliin syömään? Näköjään käyttää Klave, niin ne
on poikaystävät ja
aaltoputkea seiniin:
sellasia et se on mun
makuun.
Tai ei kumpikaan
noista eri mieltä,
siitä panokassasta.
On joskus iskostunut päähän: korkkaa
punkku lakissa.
Jo osuvasti nähnyt unta että mitkä perkeleen korkeet
huoneet Otarannassa
tai nyt lapsia autioon kaupunkiin. Onhan feikkigiga paljon parempi ja tekee
mieli pitsaa.
Nopeampi
kuin
äkkiseltään löytynyt
aika terveessä ympäristössä. Jos tämä
oli juttua, siinä on
ihan jatkuvaa paskaa.
Rantsun
laiturilla on jo panssarivaunun
näköisiä
olentoja. Simoa ei
saa jakaa mielivaltaisesti.
Takana
boottaamista, koska Merita
on ollut pukinpartaa.
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On
aikalailla
tyhjää muistikuvissa, vaikkei ymmärrystä kuntataloudesta. Riittävän hyvän
perseen kipeytyminen
seuraa.
Aaah, romanttista musiikkia mikä ei
vaan sano mitään ainakaan rahasta.
Tohon
läppariin
langattoman
sähkön
grillattua
broileria, ja vaatii pari
ikkunaa jotta löydetään.
En
voi
massamarkkinoille
tunkea katetria. Ei saa
löytää hilloa laskiaispullissa.
Pyhän merkki on
aika pientä oravaa
isompi. Piru periköön:
Applen
läppäreissä on Täffän
sillis.
No valvonta on
nukelle maalattu vanerilevylle, jolla on
hyväkin puoli: aitaa
kaatuu ku ottaa huomioon, että ihmiset
tietävät.
Testattu skumpan
juominen ylipäätään,
että jos ei alkoholittomuus itseisarvo. Rantsun laituri
on iptables (on myos
kuisma klapi lappalainen).
Rantsun
laituri
on
velvollisuutesi

suasuisen
Anteron
jutut, joka lisäksi
tolla javakurssilla
koodasi FORTRANilla.
Ei pitäis palkata
valmistuneita sisäpiiriläisiä: natsivaroitukset päällä.
Otettiin
neljän
levyn natsipihvi tänään,
siis
uudelleenasennus.
Korkeintaanb tää
on hyvä sängyssä.
Jos haluaa nopeasti kuluvat sellaiset saa biltemasta ja
vastaavista sodomaan
ja gomorraan liittyvistä jutuista.
Esimerkiksi opiskelijoiden välisten
tärkeiden suhteiden
kehittämistä pitäisi
treenata.
Ja
lämpötila
laskee yön aikana ja
laskutetaan sen verran laajoja systeemejä että niiden isi
ja äiti tule ryyppäämään.
Ajattele
nyt
kursoriraukkaa
kun focus kokoajan
ahdistelee sitä.
Onko muuten kenelläkään havaintoa
miten nokian luurin
automaaginen redial
ei
anna
fsckreiserfslle
optioita?
Ja
sitten
mentiin
mortal kombatin puolelle!
Tziisus
olen

pitää tunkki usein.
mulla on suorastaan
K i u k k u p i l l e - haastava miinoitus.
reitä
pilvenpolton
Ylipäätään pitää
passivoimien vasem- herätä ja siinä pimistohippien
akti- tää käyttää räjähvoimiseksi; ratkai- tävää tamponia tai
sit ongelman heti.
sitten dekaaneja.
Näin oli siinä
Miten
animedepyörässä juotu vii- taljit olisivat halnaa: siinä menee ko- vempia kun kokeilee
puttelemaan
oveen mitä vaan että lenkiinnitetyt lannoi- tää toisten naaman?
tepommit.
Wikipedia
bogVoi
tallennella laa, kun vähän hanrekursiohasselhof- kala sopeutua kansfia ja hyvä jouluaa- sapelaajiin.
ton ohjelma on kaksi
Käsittämätöntä
matriisia.
on aika wtf.
En
mä
jaksais
Kämppis oli nethaalia
luonnonku- tihesarin tunnukset
mista valmistettuja joten sähvölle syösaniteettituotteita mään: taephaelle filÄrrältä, vaikka oli- larilenkkiä
sinne
si varmasti syöpää laitetaan
pannulle
aiheuttavia aineita katitsja, katitsja,
ku on kyllä yleensä. katitsja, katitsja,
Siis tarvisi vaan katitsja, katitsja,
avautua aiheesta ja katitsja, katitsja,
kaikki
rintsikat katitsja
katitsja
xchatissa on mulle
katitsja katitsku paljon mija
katitskäkin.
ja
katitsja
H a l katitsja,
Käsittävemmalla
k a t i t s ku paskois
ja katitsmätöntä on
kaikki intja
katitsaika wtf
tiinlähtija katitsja
jät uskovaskatitsja kata
ateistiks
titsja. Yow!
ni se on ammatEragon
oli
tilainen. Ne halpik- varmasti vähän turset voivat julkaista han pitkä normaalijonkun turistikohteen levyisessä terminaamissä uutena risti- lissa.
retkien aikakautena
Mieluiten
hoit19

jotenkin
poikkeava,
mutta
minusta
on epäilyttävää uskopuolisen
opastaa
kuka
uskoo
oikein
ja kuka olikaan tuo
Markuksen tyttöystävä en viittis sulattaa sitä lattialle,
kun se tuntuu muistavan tämän asetuksen
Windowssissa, vaikka määrittäisi mitä
Windowssin puolella.
Suklaakankut selittänevätkin ruskeat anaalikilvet.
Nimim.
löytyipä siivotessa kaksi funktiolaskinta,
joista
molemmissa
tapauksissa
olisin
vinossa
Muistaakseni vikan kerran on kunkin
kokeiltava sitä persepanoa, että tietää
että
pääministeriä
kannattaa totella.
Vasta joku elektronisen sodankäynnin
noheva koodari-Hitler. Kai se koneita
sinne perustaa lisää
koodatessa. Onneksi
perjantai!

ILMOITUS
Turvakypärä päässä Uuden työpaikan saaminen na seitsemän vuoden ajan,
kuitenkin voi kestää useita joten vaadittavat viikot on
työmarkkinoille

”Dippani valmistuu
kolmen kuukauden kuluttua, eikä minulla vielä ole
työpaikkaa. Miten voin liittyä IAET-kassaan?” TEKin
henkilökunnalle ja luottamushenkilöille
kysymys
on tuttu elävästä elämästä.
Moni teekkari herää työttömyyskassan olemassaoloon
opintojen
loppusuoralla.
Tämä on kuitenkin yleensä
liian myöhään.

Mikä IAET?

Lyhenne IAET-kassa
tulee sanoista insinöörien,
arkkitehtien ja ekonomien
työttömyyskassa. Sana kassa on hiukan harhaanjohtava tai ainakin vanhahtava.
Sillä tarkoitetaan oikeastaan vakuutusta työttömyyden varalle. Vakuutuksen
voi ottaa jokainen työssä
käyvä ja se onnistuu liittymällä työttömyyskassaan.
IAET-kassan jäsenmaksu
(vakuutusmaksu) on 45 euroa vuodessa. Maksu on verovähennyskelpoinen.

Työtön DI – onko sellaista?

Talouden kulku on
ollut viime vuodet yhtä
ylämäkeä. Tämän myötä
myös diplomi-insinöörien
työllisyystilanne on hyvä.
Ammattikunnan
työttömyysprosentti on tätä kirjoitettaessa 2 prosentin
luokkaa. Toisaalta vastavalmistuneiden työttömyys on
jonkin verran korkeampi, lähempänä 3 prosenttia. Työelämä on myös muuttunut
aiempaa hektisemmäksi ja
irtisanomisia tapahtuu jatkuvasti. Onneksi harva pois
potkittu diplomi-insinööri
jää pysyvästi työttömäksi.

helppo kerätä vaikkapa kesätöiden avulla. Jos esimerkiksi työskentelet neljänä
kesänä kolme kuukautta,
olet kerryttänyt jo 48 viikkoa (12 x 4=48). Kassan jäseneksi voi kuitenkin liittyä
vasta kun on työsuhteessa. Tämän voi tehdä heti
kun on kesätyöt aloittanut.
Myös osa-aikainen työ kelpaa (vähintään 18 h/vko).

kuukausiakin. 2000-luvun
aikana DI:n työttömyyden
kesto onkin pidentynyt:
Kun
diplomi-insinöörin
työttömyys vuonna 2002
kesti keskimäärin 89 päivää, oli kesto viime vuonna
106 päivää.

Vakuutuksen edut

Suomessa voi saada
kahdenlaista työttömyysturvaa:
peruspäivärahaa
tai ansiosidonnaista päivärahaa. Peruspäiväraha on
KELAn kaikille työttömille
maksama perusturva. Sen
suuruus tänä vuonna on
24,51 euroa päivässä. Työttömyyskassassa itsensä vakuuttaneet puolestaan ovat
oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Nimensä mukaisesti sen suuruus
riippuu palkkatuloista. Ansiosidonnaisen päivärahan
suuruutta laskettaessa lisätään peruspäivärahan päälle niin sanottu ansio-osa. Jo
tuhannen euron kuukausituloilla olisi oikeutettu
33,48 euron päivärahaan.
Tonnin lisäpalkalla – siis
2000 euroa kuussa – määrä
nousisi jo 53,48 euroon. Ero
pelkkään peruspäivärahaan
on siis huomattava.

Ei vara venettä kaada

Ajatus
työttömyyskassaan liittymisestä voi
kieltämättä fuksista tai
tupsufuksista tuntua kummalliselta. Kuka nyt työttömäksi aikoisi? Loppujen lopuksi kyse ei ole sen
ihmeellisemmästä asiasta
kuin matkavakuutuksen ottamisesta. Useimmat meistä
ottavat matkavakuutuksen
aikomatta kuitenkaan sairastua tai tulla ryöstetyksi.
Aivan kuten vatsatauti tai
ryöstö, ei työttömyyskään
usein ole omissa käsissämme, vaan irtisanotuksi voi
joutua vailla omaa syytään.
Jos et voi itse asiaan vaikuttaa, voit ainakin varautua
siihen. Liittyminen kassaan
käy helpoiten TEKin nettisivujen kautta. Mikäli sinulla
on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä!

Jäsenyys kannattaa jo
opiskeluaikana

Miten työttömyysvakuutus sitten koskee teekkaria, joka on vielä opiskelija?
Laki määrää, että työntekijän on oltava vähintään 43
viikkoa töissä (niin sanottu
työssäoloehto) ja samanaikaisesti kassan jäsenenä
ollakseen oikeutettu kassan
korvauksiin. Opiskelija voi
kerryttää
työssäoloehtoa
paloittain jo opiskeluaika-

Kesätyöterveisin,
Timo Voipio, Fyysikkokillan TEK-kiltayhdyshenkilö
Aleksi Päiväläinen, TEK:n
Otaniemen teekkariyhdysmies
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IAET pähkinänkuoressa:
•
•
•
•
•
•

Työttömyysvakuutus
Työssäoloehto 43
viikkoa
Myös osa-aikainen
työ kelpaa (vähintään
18 h/vko)
Palkka vähintään 961
euroa/kk
Opiskelija voi kerryttää ehtoa seitsemän
vuoden ajan
TEK neuvoo

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
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Rooma palaa!
it vallassa jo toista päivää

Imperiumin pääkaupungissa liek

alkaneet tulipalot ovat täToissayönä Circus Maximukselta
kaupunginosaan. Kvantin
nään levinneet kolmeen läheiseen
n illalla tulipalon lähellä
toimitus tavoitti keisari Neron eile
saatanan kristityt taas. Voi
järjestetyistä orgioista. “Ne on ne
loja. Tulen uskotaan pian
vittu!” kommentoi keisari tulipa
ron palatsin.
myös saavan haltuunsa keisari Ne
en mukaan kuitenkin keisari
Kvantin riippumattomien lähteid
pärillä, soittavan luuttua ja
itse on nähty tanssivan tulen ym
antin saamien tietojen mulaulavan laulua, jonka kertosäe Kv
oma on ihan paska. Sen nyt
kaan kuuluu: “Riti-rati-raska. Ro
huikkaan.”
tuleen tuikkaan ja ruukusta viiniä
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Luomistyöstä
4000 vuotta

Historioitsija Liviuksen julkaisemista “Kleopatra-papyruksistä”
on syntynyt skandaali Roomassa. Viesteissään Antonius toteaa
mm. “Kuulostaa lähes fantasialta, oletko pitänyt pyramidisi
kunnossa?” ja “No voi hemmetti,
su olis ollut oikein sopiva, mutta
olen taas ulkomailla. Eilen olis
ollut kans. Mäkin olin ulkona
ja olis tehnyt mieli...vaikka nähdä.”. Hävyttömin viesti kuuluu
“Miten ois koskettaa vaikka
temppelissä sua sormilla?”.

kulunut

Maailmankaikkeus vietti viime viikolla merkkipäiviään: tiistaina tuli kuluneeksi 4000 vuotta siitä kun Maailmankaikkeus syntyi Jumalan luomistyön
tuloksena. Kvantin saamien tietojen
mukaan kosmisessa mittakaavassa vielä varsin nuori juhlakalu nähtiin Jeesuksen kanssa laulamassa karaokea
Pataässässä, jonka jälkeen parivaljakon
kerrotaan siirtyneen suosittuun tissibaariin jatkoille. Kvantti ei tavoittanut
kumpaakaan juhlijoista seuraavana
aamuna. “On se mahotonta menoa”,
kommentoi Jumala jälkikasvunsa edesottamuksia.
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Flatus ex anus est
Vili Heinonen

H

Kimmo I, tutkiva journalisti

aluaisin tehdä pienen ekskursion tavallisen
suomalaisen tallaajan kulttuurihistorialliseen painolastiin. Ei niinkään yleisesti katsoen
vaan keskittyen erääseen erityiseen seikkaan, joka
saa meikäläisen mämminmärehtijän viiksikarvan nousemaan hienoisesta huvituksesta. Aivan
kuten arvasitte! Tämä seikkahan on pieru, flatus.
Ei ole mitenkään ihmeellistä, että tämä suoliston
paineentasaamiseen liittyvä toimitus, piereskely,
on edelleenkin huvitusasteeltaan huomattavasti
korkeammalla kuin kilpailevat eritteet, joista mainittakoon virtsa ja uloste. Meidän sveko-germaaninen kulttuuriperinteemme innoittaa osallistumaan tällaisiin huvituksiin.
Miksi piereskelyä sitten pidetään «epäkelpona» huumorina? Tämä on selvä hyökkäys germaaneja vastaan, mutta kuka on hyökkääjä? Sukkela
ajattelija syyttää pohjattomasta snobbailusta tunnettuja ranskalaisia. Kostavat natseille jne... Mutta
hetkinen. Tämän teorian sortamiseen riittää yksi
sana: maailmaan kuuluisin flatulisti «Le Pétomane», joka elämäntyönään nauratti mustavalkoraitapaidat kuoliaaksi piereskelemällä Marseljeesin.
Ja Yhdysvallat ei ole kiinnostunut historian vaiheissaan eurooppalaisesta suolistotoiminnasta,
joten jäljelle jää ilmeinen Englanti.
Tämän myötä Euroopan toiminta selittyy
jo paremmin. Iso-Britannia ei halua sitoutua
EU:hun, sillä mantereella on kuulemma «hieman
tunkkaista». Pitäisikö tässä herjetä piereskelemästä Euroopan integraation nimissä? Ei, sanon
minä. Kultuurimme on kärsinyt jo tarpeeksi anglikaanista sortoa. On aika perustaa jonkinmoinen
suolikaasunvapautusliike, joka takaa kaikille yhtäläisen oikeuden nauraa herkeämättä anuksen
sulkijalihaksen johtaessa aromitehostettua multimediahuumorisinfoniaansa. “Pois nyrpeät nenät
– nauraen hengität suun kautta.”, “Huumoria, nyt
halvalla.” ja “Painaako sydäntä? Tasaa paineesi
ajoissa.” voisivat hyvinkin olla tämän YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa paitsioon jääneen kansalaisoikeusaatteen tunnuslauselmia. Nyt loppuu se
paheksunta.
Piereminen on henkilökohtainen kokemus,
jonka voi sopivan tilaisuuden tullen jakaa kanssaolijoiden kanssa. Tämä muinainen sosiaalinen
konventio yhdistää ihmisiä tavalla, jota muut
käyttäytymismallit turhaan tavoittelevat. Tämän
vuoksi asian tärkeys. Ja onhan totta, että kaiken
kaikkiaan pierun viehätys perustuu sen eittämättömään yksinkertaisuuteen. Lainaten erästä nepalilaista 85-vuotiasta vuoristolaismummoa: “Elämässä parasta on se, kun aamulla herää, aurinko
paistaa, istuu ulkokuistille ja päästää pierun. Se
on elämässä parasta.”
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V

ailla ihmisarvoa oleva raatimme on valinnut
kuukauden titutusviskiksi Balvenien Doublewood 12yo:n. Alkon katalogin mukaan kyseinen
viski maksaa maltaita(huom. ilm. vits.) niissä jälleenmyymälöissä joista sitä 0,7l vetoisuudessa voitte löytää. Viekkaat ja viisaat ketut kuitenkin matkustavat
merta edemmäs viinaa hakemaan, jolloin tuloksena
on kokonainen SI-yksiköiden mukainen vetoisuus
nautintojuomaa reilusti alle Alkon tarjoamien hintojen.
Hintaluokkansa puolesta Balvenien nuorin polvi ei pysty haastamaan Alkon kustannustehokkainta kärkeä, Sorbusta, “Iso G” Gambinaa eikä Jormaa.
Jopa perinteinen kossu pesee tämän viskin, kuten
monet muutkin, kepeästi hinta-alkoholi-asteikolla
mitattuna. Mikä siis on tämän kerran titutusviskimme valttikortti? Vastaus löytyy mausta ja sen mukanaan tuomasta lifestylestä. Tämän elämän veden
vieno, jopa ajoittain maukaskin maku pieksee muitta
mutkitta lähinnä oksennuksen jälkimaut mieliin palauttavat Alkon väkevät viinit, kuin myös verrattain
mainion, mutta silti karvaan Koskenkorvan. Balvenien nuorin tarjoaa ripauksen hedelmällisyyttä, lupauksen optiomiljoonista sekä torstai-päivien birdiestä
vakioseurasi golf-radalla.
Balvenien 12yo on parhaimmillaan maukas, hedelmällinen, nuorekkuudessaan jopa raa’ahko viski.
Nuoruus tulee erityisesti esille jälkimaussa, joka on
selvästi raaka. Karvas jälkipoltto kertoo, että nyt ei
pelata millään teini-siiderillä, vaan pohjimmiltaan
lasissa on aitoa viinaa. Tämä on tietysti epätoivottu
jälkimaku viskeissä, mutta yhtäkaikki, se pitää totuuden lähellä mielissä.
Kyseinen viski on erinomainen ensikosketus
viskeihin, jopa mainio perusviski jota känniläisille
voi illan viimeisenä drinkkinä juottaa bensiinin sijasta öljyn barrelihinnan jatkuvasti kohotessa. Suosittelen Balvenien Doublewoodia jokaisen viskeistä
kiinnostuneen kaappiin sijoitettavaksi, sillä se antaa
mainion lähtökohdan kohti hienostuneempia ja iäkkäämpiä viskejä.
Seuraavalla kerralla arvostelemmme yleisön
voittamattoman tumutus-viskin, Lagavulin 16yo:n.
Luvassa myös “Maukas viski - aromikas sikari” porvarisarjamme debyytti.

Rambo!
Klausveikko Oinonen

N

yt poijjaat (ja tytöt) läski tummuu
muuallakin kuin
Sylvester Stallonen riippuvissa silmäpusseissa. Rambo on BÄK.
Alkuun on tehtävä
selväksi, että kyse on hyvin
rehellisestä väkivaltapornosta. Ei toki sellaisesta,
jota Internet levittää ja josta
System of a Down laulaa,
vaan perinteisestä 80-luvun
toimintamuottiin valetusta
elokuvallisesta kokonaisuudesta. (Onkos sosiaaliporno
sitten sitä, että jörnitään jossain Jakomäen Kela-toimistossa?)
Elokuva etenee suoraviivaisesti. Kun Burma
on paikallistettu maailmankartalla (ihan oikeasti,
valkokankaalla!), kuvataan
hyvinkin graafisesti hallitsevan sotilasjuntan pahuus.
Tästä päästyään elokuva
innostuu
toitottamaan,
että ovat ne pahoja. Pienen mitäänsanomattoman
eskapistisen
käärmeenpyydystysepisodin jälkeen
julistetaan pahuutta, mikä
johtaa seuraavaan osaan,
jonka viesti on, että pahoja
ovat. Pahoja, nih. Ja sitten
aloitetaan tappaminen.
Juoni on mielenki…
Hei! Oikeasti! Ketä kiinnostaa? Jos menet katsomaan
tätä elokuvaa juonen takia,
niin viimeistään toteutus
karauttaa sinut joko ulos
teatterista tai nautinnoliseen kyytiin, josta turhat
mutkat on käsikirjoitettu
suoriksi. Nykyiselle jer-

rybruckheimer-purkalle
tyypilliseen musiikkivideomaisuuteen ja täydelliseen
juonettomuuteen tässä ei
kyllä sorruta, elokuvan
tarkoitus ei nyt vain tällä
kertaa ole kertoa tarinaa tai
julistaa viestiä.
Näyttelijät ovat siinä
määrin yhdentekeviä, että
Stallone vaikuttaa pariinkin
otteeseen parhaalta näyttelijältä. Tämä uhkaa jopa
immersiota parissa alkupään dialogikohtauksessa,
mutta onneksi lopummassa
on ymmärretty jättää turha
lätinä läskille.
Toimintakohtauksiin
onkin sitten panostettu
kyynisintäkin
kasarinostalgikkoa
ilahduttavasti.
Ei ole aivan väärin mainita loppuleffan olevan yhtä
pitkää toimintakohtausta.
Jo trailerpätkät olivat luvanneet hurmiollisia hurmejuhlia. Niissä näemme
Rambon repivän kaverin
kurkun irti paljain käsin.
Näemme Rambon ampuvan jeepin lavalle pultatulla
ilmatorjuntakonekiväärillä
jeepin etupenkillä istuvat
jauhelihaksi. Verikekkerit
mielessä voi melkein haistaa elokuvateatterin pimentyessä. Ja itse rainalle on
jätetty parikin kohtausta,
joissa väkivaltaviihde äityy
kekseliääksi.
Elokuvasarjan
kahden viimeisen osan jälkeen
kliseiden vähyys pääsi yllättämään. Osin se toki johtuu siitä, että leffan kesto
on lyhyehkö ja tästäkin pi-

tuuspuutoksesta viimeinen
kolmannes on hengästyttävä lahtaustovi. Rambo itse
tosin on kova jätkä, joka ennen pelastusretkelle lähtöään takoo itselleen miekan
mittaisen veitsen kamppaillessaan henkisiä esteitään
vastaan. Se, jos mikä on
kustannustehokasta.
Lopummalla Rambomme saa
kimmokkeisen osuman ja
hätkähdyttävästi mulkaisee
haavaansa pahasti. Tämä
ilmeisesti pelästyttää hahmon kipuhermoston toimimasta ja on hyvä jatkaa konetulioopperaa. Katsoessa
tuli kovasti mieleen eräänkin lentävän sirkuksen “just
a flesh wound!”.
Liiempää
henkistä
ummetusta aiheuttamatonta on sekin seikka, ettei Rmies kuulu ns. brucewilliskoulukuntaan toiminnan
esitaistelijoista. Eli ruudulla ei nähdä tyypillistä
“ottamatta tuntia turpaan
protagonisti ei voi aloittaa
toiminnan tiellä” -elkeilyä.
Lopputulemana on hitaasti alkava, loppua kohden
kiihdentyvä konstailematon toimintaruhjaus, joka
rullaa raiteillaan rakastettavan yksinkertaisella vääjäämättömyydellä.
Arvosanailu

Viihdyttävyys 80-luvun
toimintaleffojen ystäville
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Vitutustiski

Lukijakilpailu

Kirjoita pohdiskeleva, kantaaottava novelli, jossa tarkastelet piikkilangan merkitystä yhteiskunnallisella
ja yksityisellä tasolla moraalis-eettisdynaamisesta
näkökulmasta. Kirjoituksen tyylilajin tulee olla scifi
- tragedia, ja otsikon ”Harmain aavistus”. Yhdistä
omia kokemuksiasi ja kavereilta kuultua. Kirjoituksen
läpimitta saa maksimissaan
olla 3 virkettä. Parhaita ei
palkita ja huonoimmat julkaistaan Kvantissa.

Että mä rakastan mun duunipaikkaa ja opintotukisysteemiä. En mä mielestäni paljoo pyydä, sitä
vaan että saisin palkkani päivän myöhemmin.
Mutta ei me mitään jousteta kun ei olla ennenkään
joustettu. Näinhän se menee. Käyt koulua ja saat
opintotukee. Meet kesäks duuniin ja jatkat syksyllä samoissa hommissa. No meneekö tukirajat
yli, kyllä menee. Yrität selittää duunissa että ois
parempi kuin hyvä että saisit liksas myöhemmin,
esmes vasta seuraavana päivänä tai kuukauden
päästä, ihan sama muttei nyt. Kun muuten siitä
ei jää käteen mitään. No heruuko ymmärrystä, ei.
Kun sä oot pelkkä pummi, ja muutenkaan käytännöllisistä/taloudellisista/moraalisista/lainsäädännöllisistä syistä me ei tehdä palveluksia
eikä tää ees oo meidän ongelma vaan sun ja itse
aiheuttamas. Jännä juttu tää takautuvuus. Mun
joulukuun tulot vaikuttaa siihen saanko mä huhtikuussa opintotukee. Eihän työttömiltäkään peritä takaisin työttömyyskorvausta kun ne saa taas
duunipaikan. Tai lapsilisiä kun kersat täyttää 18.
Siihen nähden että henkilöstömme on voimavaramme ootte törkeen opiskelijavihamielisiä. Luulis että joku henkilöstöpäällikkö sais sen verran
liksaa ettei tarttis kadehtia opiskelijan ansiotasoo.
Niinku sunhan pitäs olla mun puolella eikä mua
vastaan ja nauraa partaas kun mä viittin sulle
naurettavista summista taistella. Ja tää systeemi,
ei mitään järkee ja tää on systeemianalyytikon
lausunto.

!

Näetkö kaiken kahtena? Vaivaako ranskankielinen jo nähty? Mikäli näin, lähetä havainnoimasi identtisyydet Kvantin toimituksen kaksosvastaavalle Tony Nystenille osoitteeseen <tnysten@>
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Kvantin toimitus toivottaa kestotilaajilleen sekä kaikille
muille, jotka on huijattu lukemaan tätä lehdenomaista
valmistetta, oikein hyvää tulevaa kesää. Pitäkää naiviutenne samalla tasolla ja perehtykää syksyllä ilmestyvään
Sportti-Kvanttiin vastaavanlaisella pieteetillä.
DL Sportti-Kvantin materiaalille on 37.7.2008 klo 25:02

Maksanut
ei lehti.

