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Juuso Ilomäki

Tämä laatikko sisältää kaikki tähän lehteen kirjoittaneet apinat ja ylimäärän
tämä-sanan
väärinkäyttöä.

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

Asetin itselleni alkuvuodesta pari tavoitetta. Kesäkuntoon olisi päästävä, kesäkuntoon
2009 nimittäin. Peiliin katsomalla oli helppo
todeta, että kuluvan vuoden kesää ajatellen
projektista saattaisi tulla turhankin haastava.
Toinen tavoite oli saada vuoden aikana ulos
viisi Kvanttia. Kaksi keväällä, yksi kesällä ja
kaksi syksyllä. Tämäkin tavoite oli melko kunnianhimoinen ihan jo lähtien siitä, että riittävätkö killan rahat lehtien painamiseen. Raati
saatiin kuitenkin näyttämään vihreää valoa
viiden lehden suunnitelmalle ja kasassa oli
suuri, kirjoitushaluja puhkuva toimitus. Ei
mikään mahdoton suunnitelma siis.
Eniten jännitti etukäteen, että kuinka mahtaa käydä kesän aikana tehtävän lehden. Kesällä suurimmalla osalla on kuitenkin “oikeaa tekemistä” ja muutenkin opiskelijakaverit
tuntuvat kesän aikana häviävän kuka minnekin. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna sitten
olikin hiukan köhimistä materiaalin kasaan
saamisessa. Kaksi ensimmäistä lehteä kyllä
täyttyivätkin niin kivuttomasti, että ehdimme
jo toimituksen kesken pohtia mm. sivumäärän lisäämistä. Kolmaskin lehti kuitenkin valmistui. Eikä edes hirvittävän pahasti asetetun
tavoitteen “ulkona ennen fuksien tuloa” jälkeen.
Vaikka olenkin varsin luottavainen loppuvuoden lehtien osalta - olkoonkin että ne
tulevat melko tiiviillä aikataululla - niin haastan silti myös kiltalaiset kirjoittelemaan hengentuotoksiaan lehteen. Ensimmäiseen numeroon saatiin toimituksen ulkopuolelta mm.
pari loistavaa matkakertomusta, mutta sen jälkeen onkin ollut huomattavasti hiljaisempaa.
Valmiit kirjoitukset, piirustukset, valokuvat
ja muu mitkä voi lähettää allekirjoittaneelle
ennen lehden deadlinea. Seuraavalla lehdellä
moinen on 3.10. ja vuoden viimeisellä 28.11.
Tervetuloa mukaan myös kesäkuntoon 2009projektiin, hyvin ehtii!

Puhiksen kolumni

Stop Perss!
Toimittanut Tony Nysten

Riina Vesanen

Hösten är här

Kvantti testasi
killan grillin

Kvantti testasi
killan kenkälusikan

Kiltahuoneen kenkälusikka löydettiin tuhottuna

Killan grilli
ilkivallan kohteena

Killan tarjoamien palveluiden joukosta löytyy
nyt myös raatikopperossa säilytettävä pallogrilli. Kvantin toimitus testasi grillin toimivuutta
haastavissa olosuhteissa
Ossinlammella. Ruoka
kypsyi grillissä moitteetta: varsinkin grillattavan
aineksen pinta paistui
vauhdikkaasti mustaksi.
Negatiivista palautetta
arvostelijat antoivat vain
valopetrolin
mausta,
joka teki osasta ruokaa
syömäkelvotonta.
Estetiikan puolesta grilli
sai lisäpisteitä komeasta
alatulesta, mutta kahvojen ja pyörien tulenkestävyys olisi voinut olla
parempi.

Kiltahuoneen kenkäkaranteenin jälkeen suosituimmaksi kiltahuoneen
lusikaksi nousi välittömästi upouusi kenkälusikka. Kvantin toimittaja
Harri Mökkönen päätti
kokeilla
kenkälusikan
toimivuutta
ankaralla
toistokokeella. Positiivista sanottavaa lusikka
sai kelluvuudestaan ja
itä-saksalaisen betonin
väristä. Myös lusikan
äänitehostetta, eli uhkaavaa natinaa, pidettiin
viehättävänä. Kenkälusikan varsi olisi voinut olla
pidempi, ja sen kestävyydessä oli toivomisen
varaa. Lisäksi sirpaleita
pidettiin turhan terävinä.

Killan
kenkälusikka
löydettiin säpäleinä kiltahuoneen
lähistöltä.
Lusikka oli katkennut
keskeltä useaan palaan.
Fyysikkokillan
rahastonhoitajan
mukaan
kenkälusikkaa ei ollut
vakuutettu. TKK:n Tilaja turvallisuusasiain toimisto epäilee syylliseksi
tunnistamatonta, äänekästä, pukuun sonnustautunutta miestä, jonka
raportoitiin käyttäneen
lusikkaa kiltahuoneen
eteisessä. Silminnäkijöitä pyydetään ottamaan
yhteyttä killan raatiin.

Killan grilli joutui vandaalien käsiin. Tuhopolttajat olivat vaurioittaneet
grillin kahvaa, ja sulattaneet toisen pyörän käyttökelvottomaksi. Hajusta
päätellen tuhovälineenä
käytettiin valopetrolia.
Kvantin saamien tietojen
mukaan asialla oli Ossinlammen läheisyydessä liikkunut, äänekkäistä
suomalaisista miehistä
koostuva joukko. Silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä killan
raatiin.

Kirjoitan tätä kamalan myöhässä, joten pidetään juttu lyhyenä. Hösten är här, useimmilla todennäköisesti työt ovat takana ja suuret opiskelusuunnitelmat
edessä. Itselleni kesätöiden olennaisin anti on yleensä ollut se, että taas tietää hieman tarkemmin, mitä
ei ainakaan halua isona tehdä (onneksi tänä kesänä
oli toisin), mutta raha kelpaa aina. Ja tylsän kesän
jälkeen on mukava ainakin aloittaa opinnot suurin
suunnitelmin.
No niin, lätinät sikseen. TKK on uudistamassa
tiedekuntajaon myötä kandiohjelmiaan: määrää supistetaan reippaasti ja lisäksi myös sisältöjä ollaan
muokkaamassa käsittääkseni mahdollisesti kovallakin kädellä. Tämänhetkisen tiedon mukaan Teknillinen fysiikka ja matematiikka saa pitää oman ohjelmansa, mutta sisältöä rukattaneen joka tapauksessa
uuteen uskoon. Tämä on mielestäni pelkästään hyvä
asia, sillä nykyisellään opintojen mitoituksessa, periodijaossa sekä yleisessä organisoinnissa on paljonkin
kehitettävää. Syksyllä käyn neljää pääaineen koko
syksyn kestävää kurssia; eikö näistä ainakin joistain
voisi tehdä yhden periodin mittaisia, jolloin voisi paremmin keskittyä kulloinkin työn alla olevaan
kurssiin? Onko mitään järkeä siinä, että kolmannen
vuoden fysiikan opiskelijoilla kevään jälkimmäiseen
periodiin ei tule juuri mitään kursseja, kun taas ensimmäisessä paahdetaan samanaikaisesti montaa
todella raskasta kokonaisuutta? Vastaavia epäkohtia löytyy varmasti kaikista pääaineista, ja näiden
korjaamiseksi otamme mielellämme kiltalaisilta
vastaan omakohtaisia kokemuksia sekä parannusehdotuksia, joiden pohjalta kandiksi opiskelua voidaan tehdä mielekkäämmäksi. Kiltaa tiedekunnan
kandityöryhmässä edustaa Päivi Järvinen (ptjarvin),
johon voi suoraan ottaa yhteyttä, mikäli haluaa olla
mukana vaikuttamisessa. Lisäksi raati ottaa vastaan
kommentteja ja kritiikkiä.
Tarkkamuistisimmat ehkä tietävätkin, että olemme taas saaneet fyssalle seitsemisenkymmentä uutta
opiskelijaa. Tervetuloa takaisin kouluun kaikki fuksikurssiin katsomatta!

Häppölä selvittää: Vesimittari

Mielipidesivu

Juho Häppölä

Kesällä myös sitsattiin, perinteiseen tapaan takkakabinetin huomassa. Kuvassa
juuri nautittu alkukeitto

Kvantin ex p-toimittaja Antti Huhtala astui avioliiton satamaan ja Kvantin toimitus
oli kutsuttu paikalle. Toimitus toivottaa onnea ja kiittää erityisesti oivallisesta plaseerauksesta baarin viereen. Kas sellaista ei nähty edes Huhtaloiden häissä!

Kun ensi syksynä fuksit istuvat Fysiikka I:n luennolle, lehterille ei astele enää tuttu poolopaitainen hahmo, vaan dosentti
Petri Salo. Professori Juhani von Boehm, joka aikaisempina
vuosina on johdattanut fukseja fysiikan saloihin, on sen sijaan
siirtynyt viettämään eläkepäiviään.
Tuore emeritusprofessori on viihtynyt Otaniemessä ja
TKK:lla pitkään, Otaniemessä tosin vuoden vähemmän, sillä
ensimmäisen opiskeluvuotensa von Boehm opiskeli vielä Hietalahdessa. “Eräänä vuonna kun olin vanhempainsitseillä ja
kävimme polyteekkarimuseoissa, tuntui siltä että voisin olla
näyttelyesine täällä”, pohti hän itse.
Tästä lähtien Otaniemi jää kuiten Juhani von Boehmille
taakse, emeritusprofessoria tullaan näkemään lähinnä vain
vanhojen oppilaiden väitöstilaisuuksissa. Luentojen pitämistä
hän ei harkitse, olkoonkin että teknillisen fysiikan opiskelijat
ovat emeritusprofessorin mukaan kiitollista yleisöä. Haastattelun lopuksi professori laittaa kätensä yhteen ja pohtii: “Tuntuu että fysiikka on aika paljon kesken, se tulee vielä kehittymään valtavasti”

In memoriam
Fyysikkokillan kopiokone
Syntyi, kasvoi vanhaksi ennätysajasssa,
oli. Söi killan rahat, raatien motivaation.
Teki aluksi huonoa jälkeä, myöhemmin
välttävää. Kaipaamaan ei jäänyt esim.
raati 2004. Kvantti toivoo, että alkup. sopimuksen tekijä saa sielunsa takaisin.

Avaramielisen tarkkailijan silmä lepää kotoperäisessä luonnossamme. Siinä missä rusakot
ja siilit tarjoavat paljon
pohdittavaa
talvisin,
tarjoavat vesistöt yhtä ja
toista haastetta aivonystyröille. On koskeloa ja
toutainta, yhtä ja toista
kelpo vipeltäjää ja uimaria pohdittavaksi. Diversiteetti saattaa avaramielisen
luonnonpohtijan
useiden kiintoisten kysymysten äärelle: “Kuinkakohan suuren perunan
tuo lokki pystyy nielaisemaan?”, “Mitäköhän
tuokin kala on tehnyt
ansaitakseen nimekseen
törö?” ja “Kuinkas tämän
sammakon saisi pysymään vetoketjuttomassa
taskussa?” Kaiken kaikkiaan kiehtovien pohdiskeltavien seikkojen määrä on päätähuimaava.
Omassa hierarkiassani
yksi pohdiskelun kohde
nousee ylitse muiden:
Vesimittari.
Onpa siinä sitten
kerrassaan etevä veijari.
Mennä viipottaa pitkin
veden pintaa päivät pitkät. Ei voi kun kateellisena katsella. Suorastaan
messiaanista meininkiä.
Ajatelkaapa, että pienenä
lapsivesimittarina mokomat oppivat ajattelemaan
että tällaista se elämä on,
mennä pompsotellaan
veden pinnalla vaan päivät pitkät. Tuskin ne pahemmin päätään vaivaavat fluididynamiikalla ja
kaiken maailman pintajännityksillä.
Sietäisi vähän miet-

tiä! Ottavat riettaat itsestäänselvyytenä sen, että
se vesi kantaa. Perskuta.
Päätinkin perehtyä siihen, miten kyseiset mönkijäiset ovat varautuneet
pahan päivän varalle.
Tilaisuus tämän selvittämiseen tarjoutui äkillisesti ja yllättäen ystäväni
mökillä. Huomasin, että
käytettävissäni oli järvi,
laituri, lukuisia vesimittareita ja, mikä parasta,
mäntysuopaa.
Ei siis muuta kuin
selvitystyöhön. Reipas
ruiskaisu suopaa parven keskelle riittää kyllä
näyttämään, miten nämä
suomalaisten vesistöjen

tysuopa hidasti menoa
melkoisesti. Veikeimpiä
olivat eräänlaiseen välitilaan vajonneet tapaukset:
Muutama raaja veden
päällä, pari alla, eivätkä
mokomat tienneet, mikä
oikein neuvoksi. Sattuipa porukkaan jokunen
vesimittari, jolla vartalo
jäi veden pintaan raajojen upotessa.
Empiirinen tutkimus
siis osoitti hämmästyttävän yhtäläisyyden ihmisten ja vesimittarien
kanssa: toiset sopeutuvat, toiset eivät. Sinne
ne toiset pulahtivat sujuvasti, toisten jäädessä
pintaan
jumittamaan.

niveljalkaiset messiaat
reagoivat kun maailmankuvalta
tippuu
pohja pois. Nyt tuli ajattelemisen aihetta. Osa
vesimittareista
painui
sätkien veden alle. Melko kimurantin näköistä
nykimistä on vesimittarin uinti. Toiset yrittivät
määrätietoisesti
edetä
veden pinnalla, mutta
veteen liuennut män-

Koska arviolta parisataapäinen vesimittarilauma
tuhoutui
empiirisessä
tutkimuksessa täysin, ei
toistokoe ollut mahdollinen ja päätin selvitellä asiaa muin keinoin.
Asian kimurantti luonne sai minut turvautumaan aseista järeimpään
ja päätin ottaa yhteyttä
valtakuntamme suurimpaan viisauden tihenty-

mään: Helsingin yliopiston puhelinvaihteeseen.
Pari sekuntia pimpelipom-jonotusmusiikkia
ja jo alkoikin tietouden
tulva.
Sain tietää, että näille amfibiopituushypyn
mestareille vedenalainen
maailma ei todellakaan
ole vieras elementti, pikemminkin päin vastoin.
Tämä saalistava peto
saattaa hyvinkin pulahtaa pomppimisen välissä
sukellus- ja saalistusretkelle. Jos vesimittari joutuu veden alle vaikkapa
kovan
merenkäynnin
vuoksi, se saattaa huimin
akrobaattisin manööverein kavuta takaisin veden pinnalle jatkamaan
päivittäistä
pomppimisrutiiniaan. Näin ei
kuitenkaan yleensä käy,
sillä rajuilman sattuessa
mittarit loikkivat kaislikon turvaan tekemään,
niin no, mitä nyt vesimittarit myrskysäällä sitten
tapaavatkaan tehdä.
On se vekkulia oppia,
kuinka nuo vesien mystiset eläjät pärjäävät niin
vetten alla kuin päälläkin. Tosin täytyy sanoa,
että aivan koko parvi ei
empiirisistä tutkimuksista hengissä selvinnyt.
Pikkukalat
tuntuivat
löytävän äkkipäätä sukeltamaan sännänneen
vesimittariparven. Aina
löytyy joku isompi ja ilkeämpi otus, mutta eipä
taida särki osata mennä
veden päällä. Hähhäh!

Pedo pediamaassa
Urheilua on monenlaista. Joku voi pitää urheiluna
ajantappamista Wikipedian ihmeellisessä maailmassa. Kvanttin toimitukselle on kuitenkin selvinnyt, että on useita muitakin pedioita ja vastaavia
niistä päätettiin ottaa selvää.

Lilli Konttinen

Jo useamman kauden
jatkuneen alavireen jälkeen näyttää viimeinkin
siltä, että tänä syksynä
FK-Kohelluksen nuotit
ovat kohdallaan ja mandoliinit valmiina laulamaan. Nuoruuden näppäryys ja vanhuuden
varmuus stemmaavat
yllättävällä
sulokkuudella, kun vuoden alussa tahtipuikkoon tarttunut Teppo Luukkonen
johtaa orkesteriaan. Tai
näin ainakin kabineteissa kertoillaan.
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Kohti kovempaa Kohellusta
Teppo astelee rennon
urheilullisesti pukeutuneena ja hieman etuajassa haastattelupaikaksi
sovitulle kiltikselle. Hän
kieltäytyy kohteliaasti
kahvista ja kääretortusta, mutta ottaa omatoimisesti vettä. Huolimatta asemastaan hän on
selvästikin onnistunut
pysymään nöyränä. Ja
miksipä ei olisi, sillä Kohelluksen kevätkausi ei
paljon pelillisiä ilonaiheita tarjoillut. Silti korkeimmat tahot luottavat
edelleen Teppoon jopa
häntä ylistäen.
“Tipuimme kyllä kaikista sarjoista aikaisin”,
Teppo myöntää. “Onnistuimme
kuitenkin
samalla karistamaan ennakkosuosikin paineet
hartioiltamme, ja uusi
kausi näyttääkin hyvin
lupaavalle.”
Kohelluksen rivit olivat keväällä leveät ja
fyysikkomaisesti myös
hyvin
heterogeeniset.
Joukkueen yhteen hitsautuminen veikin paljon aikaa ja energiaa,
mikä näkyi pelisuorituksissakin. Nyt syyskauden pian pyörähtäessä
käyntiin on joukkueen
runko saatu rakennettua

hyvin vahvaksi, ja loistokas peli löytynee viimeistään ulkomaalaisvahvistusten ja uusien
fuksien avulla.
“Suurin vahvuutemme on heikkous. Uudet
pelaajat ovat enemmän
kuin tervetulleita, eikä
kenenkään tarvitse pelätä tason olevan liian
korkea. Se ei ole”, kertoo
Teppo siemaillen vettä
mukistaan ja haroen kesänlyhyitä hiuksiaan.
Teppo luottaa FKKohellusta luotsatessaan
yksilön valmistautumiseen ja intuitioon. Pukukoppidraamat vältetään,
kun yhteisiä treenejä ja
lämmittelyjä ei ole. Suurimmaksi Kohelluksen
heikkoudeksi hän mainitseekin muiden joukkueiden puoliammattilaismaisen ja epäreilun
treenaamisen. “Individualismi kun nyt vaan
on fyysikoiden juttu, ei
siitä mihinkään pääse”,
Teppo puuskahtaa. “Me
emme voi harjoitella yhdessä kuin karjalauma,
me olemme yksilöitä!
Huvikseen
pallottelu
ja pelailu toki onnistuu
fyysikoiltakin porukassa, mutta treenaminen,
treenaaminen on yksilö-

laji.”
Yksilöitä tai ei, on kuitenkin yksi lähes koko
Koheltaja-katrasta yhdistävä tekijä: selibaatti. Teppo myöntääkin
hieman vastahakoisesti
selibaatin olevan fyysikoiden tehokkain keino
hankkia peliin raivokkuutta sekä eläimellistä
intoa testosteronitason
kasvaessa lähes sietämättömäksi.
Kaikki keinot ovatkin
tarpeen, kun futsal- ja
sähly-sarjat jälleen syyslokakuussa
alkavat.
Syksyn tavoitteena on
nousu Valioliigaan kesken kauden, eikä tätä
mahtipontista tavoitetta
saavuteta ilman jokaisen
kynnelle kykenevän fyysikon panosta. Kentälle
kaikki eivät tietenkään
mahdu, mutta fanikatsomossa ja sabotaasijoukoissa tilaa kyllä riittää.
Sodassa, rakkaudessa ja
Kohelluksessa kaikki on
sallittua.
Lisätietoa FK-Kohelluksen peleistä voi saada
killan nettisivuilta, nyysseistä,
sähköpostista
sekä puskaradiosta.

Harri Mökkönen

Teppo-detaljit:
•
•
•
•
•

•

Fyysikkokillan
liikuntavastaava
‘08
Syntynyt 7.5.1987
Viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Nivalassa
Harkitsee nimensä vaihtamista Ignatiukseksi
Suurimmat
urheilusaavutukset
5
palkintosijaa
ala-asteen hiihtokisoissa
sekä
Suomen fyysikoiden kyykkämestaruus.
sitaatti: “Aina voi
luvata. Ihan mitä
vaan.”
(toim.
huom. - mutten
lupaa mitään)

1. Wikipedia
Klassikko, josta radiojuontajat,
urheiluselostajat ja muut pätijät
pystyvät nykypäivänä
ammentamaan kaiken
viisautensa ja nippelitietonsa. Oivallinen
tapa hurahtaa tentin
lukemisen sijaan pänttäämään tietoa kenraali
Mohamed Ould Abdel
Aziz:n elämästä.
2. Hikipedia
Kuvailee itsensä “älyvapaaksi luulosanakirjaksi, jonne kuka tahansa
voi raapustaa” ja tervehtii kävijää iloisella
keskisormella. Kuitenkin tiukan sensuurin
ja valtion ja armeijan
yhteisen salaliiton ylläpitämä hanke Citykanien jalostamiseksi
massatuhoaseeksi.
3. Cigarettespedia
Jokaisen tupakan tupruttelijan tietopankki,
listaa kattavasti lähes
kaikki savukemerkit.
Huumoripläjäysten
kuten oheisen kuvan
panda tupakan lisäksi
arvostelee merkkejä ja
tekee selko niiden historiasta. Tupakkalakossa oleva toimittaja joutui lopettamaan sivujen
selailun kesken.

4. FireArmsPedia
Tekee kattavasti selkoa
erillaisten
tuliaseiden
lisäksi myös muusta
sotilaskalustosta ja taistelumenetelmistä. Kokonaisuuden kruunaa
osasto Gun Store, jonka
alta löytyy verkkokauppa täynnä mitä moninaisimpia pyssyjä ja veitsiä.
Näin Amerikoissa.
5. Sushi-ya-pedia
Raakaa kalaa syövien
pedia, josta ei oikein
Eurooppalaiselle sushin
nälkäiselle ole iloa lähes
kaikkien arvosteltujen
ravintoloiden
painottuessa rapakon taakse.
Ajatuksena
kuitenkin
ihan hauska.
6. L2pedia
Nimestään huolimatta
ei ole Graalin malja monelle inhottavaan joka
keväiseen matematiikan
kurssiin.
Toimittajan
ymmärrys asiasta, kuten myös Pitkärannan
kurssista, loppui siihen,
kun merkinnät alkoivat
muistuttaa jonkinasteista roolipelaamista.

7. Pedia
Kaikkien pedioitten äiti
tai ainakin melkein. Ei
itsessään sisällä mitään
tietoa, mutta listaa todella kattavasti kaiken
maailman pedioita. Voisi
melkein kutsua pediapediaksi.
Vielä listaa Interwebin
ihmeellisistä pedioista.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Conservapedia
Webcam-pedia
Pizzapedia
WACK-a-Pedia
Tutorial Pedia
Technopedia
Riapedia
BabyNamespedia
Templatespedia
Pedia
TOI-pedia
Flying Pig Pedia
Geek-O-Pedia
Wooo!pedia
Uaepedia
Afro-pedia
cinema-pedia
Pet-Pedia
Mobile-pedia
Soft-Pedia
X-Pedia
REGU-pedia
Oh!Pedia
The Zelda Pedia
Sticky-pedia
Maxi-pedia
Lens-O-pedia
BlackMetal-pedia
AcnePedia
CancerPedia
WeightLossPedia
WheelchairPedia

Välineurheilu

Juho Häppölä

Vinkkejä,
tehdessä opittua
Kuten kaikessa ammattimaisessa toiminnassa, myös opiskelijaelämässä on off-season
harjoittelulla keskeinen
rooli
huipputulosten
saavuttamisessa. Taannoin alkanut kesäloma
tarjoaakin
teekkarille
oivan mahdollisuuden
huoltaa
välineistöään
syksyllä alkavaa kisakautta varten. Kvantin
toimitus esittelee nyt
aimo kasan vinkkejä
haalarin
varusteluun
ensi kisakautta varten.
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Yhtenä
merkittävimpänä haalareiden muokkaustapana on perinteisesti
ollut nimeäminen. Oman
nimen esiin tuominen onkin tuikitarpeellista, mikäli
haluaa erottua laajemmasta
fyysikkolaumasta suurissa
yleisötapahtumissa, kuten
Ullanlinnanmäellä. Tapoja on monia, yleisin lienee
armeijatyylinen tarranauharatkaisu. Muita esille
nousseita tapoja ovat muun
muassa nimen “brodeeraaminen” haalariin ompelukonetta,
kirkkaanväristä
lankaa ja zig-zag -tyyppistä
ompeletta käyttäen. Erityistä neuvokkuutta tällä saralla osoittaa irc-nimimerkin
käyttö, joka mahdollistaa
haalarin kantajalle yhtä
töykeän (ellei töykeämmän) käytöksen kuin internetin mukanaan tuoma
anonymiteetti.
Toinen viime vappuna
nähty hitti oli erilaisten
pr-tarvikkeiden integrointi
haalariin. Poikkeuksellisen
hyvin tällä sponsoroinnin
saralla onnistui accenture,
jonka avokätisesti lahjoittamia avaimenperäsolkia
nähtiin erityisesti kuohuviinilasien kannattimina.

Odotettavissa onkin, että
näitä kekseliäitä kitsch
-tyyppisiä ratkaisuja tullaan näkemään ensi kaudella lisää. Erityisesti ensi
kaudelta odotetaan entistä
suurempien
elementtien
liittämistä osaksi varustusta avaimenperähakoja hyväksikäyttäen.
LED-laitteiden kehitys
on heijastunut vahvasti
myöskin
haalaritekniikkaan ja elektronisten lisävarusteiden kehitys kiivasta. Odotettavissa ovatkin
ensimmäisten satelliittipaikannukseen
perustuvien
nopeusmittareiden integroituminen osaksi vakiovarustusta high-end haalareista alkaen.
Pysyäkseen tekniikan
kehityksen mukana Kvantin toimitus päätti suorittaa
yhden tuning-kokoonpanon
erityisesti pitkäkestoisia ja
vaativia suorituksia sekä
niiden asettamia erityisvaatimuksia silmälläpitäen.
Ennen lisävarusteiden
asentamista oli tärkeimpänä tehtävänä haalarin
yleiskestävyyden vahvistus vastaamaan raskaan
teekkarielämän asettamia
vaatimuksia kenttäkelpoi-

suuden suhteen. Rakenteellisen kestävyyden osalta
vahvistettiin haalarin suurimmalle rasitukselle joutuvat osat vahvikekankaalla. Haalarista vahvistettiin
kaikenkaikkiaan (alhaalta
lukien) lahkeiden suut,
polvet, takamus, kyynärpäät sekä hartiat. Polvien
ja takapuolen osalta suoritettiin samalla pehmustus
käyttäen solumuovia. Käytetty ratkaisu mahdollistaa
virttyneiden
pehmusteiden vaihtamisen uusiin yli
puolentoista promillen humalatilassa. Vahvikkeiden
ompelun yhteydessä korjattiin yksi keskeisimmistä
teekkarihaalarin epäkohdista, nimittäin puuttuvat
lahkeensuun kiristimet.
Haalarin kestävyyden
turvaamisen jälkeen saatettiin alkaa valmistaa lisätoiminnallisuutta. Jotta
lisävarusteita
voitaisiin
integroida haalariin maksimaalinen määrä, toteutettiin kainaloiden alle
korsettityyppiset kiristysmekanismit, jotka takaavat
haalarin istuvuuden myös
silloin, kun asusteeseen on
kytketty
maksimaalinen
määrä mahdollisesti raskai-

takin lisävarusteita. Lisävarusteiden kiinnittämiseksi
haalariin valittiin PALS
-tyyppinen hihnakiinnitys,
joka mahdollistaa modulaarisen rakenteen ja taskujen
siirtelyn paikasta toiseen
riippuen tehtävästä suoritteesta ja sen asettamista
kalustollisista erityisvaatimuksista. Kiinnikkeiden
tieltä jouduttiin poistamaan
jonkin verran aiempia taskuja ja muuta tarpeetonta,
mutta kiltauskollisuuden
merkiksi vasen rintatasku
fyysikkokillan
merkkeineen jätettiin paikalleen.
Varusteenkuljetuskapasiteetin
lisäämiseksi
lisättiin suuri varustetasku
ruokailuvälineineen.
Ruokailutarpeiston lisäksi
toimintakyvyn
ylläpitämiseksi lisättiin haalariin
ensiapulaukku vappu- ja
muidenkin
pienehköjen
vammojen hoitoon. Ateria
ei kuitenkaan ole mitään ilman palanpainiketta, joten
haalariin tehtiin kiinnitysmekanismi myöskin 1.8 litran platypus -juottopussille
letkustoineen.
Projektin
valmistututtua huomattiin
sattumalta, että alkon valikoimiin on ilmestynyt 1.5l

pussimuotoinen hanapakkaus “Arniston Bay Chenin Blanc Chardonnay”
hintaan 14.48€. Pienellä
nokkeluudella ja letkuliittimellä tätä valkoviinipakkausta voidaan käyttää
juottojärjestelmän täyttöpakkauksena. Täyttäessään
juottojärjestelmän valkoviinillä tarjoutuu haalarin
käyttäjälle mahdollisuus
hyödyntää haalariin integroitua viinilasikannatinta.
Säälihän se olisi hienoa hanajuomaa pillistä ryystää.
Juomiseen ja juopumiseen
liittyy läheisesti teekkariksi
identifioituminen ja edelleen teekkarilakki. Teekkarilakkia varten haalariin
lisättiin erillinen teekkarilakkitasku, joka suojaa
lakkia vauhdikkaammissa
tilanteissa tahroilta ja kellastavalta UV-säteilyltä.
Koska haalarin tarjoama
tuulensuoja on lukuisilla
Suomenlinnaan kohdistuvilla matkoilla todettu riittämättömäksi kaula-aukon
suhteen, parannettiin haalarin ominaisuuksia lisäämällä irroitettava huppu
suojaamaan meren viimalta. Koska haalarin tulee
palvella tarkoitustaan myös

lämpimämmissä oloissa,
kiinnitettiin haalarin sisälle
olkaimet. Näin haalari pysyy käyttäjänsä yllä ryhdikkäästi ja tukevasti myöskin
silloin, kun haalaria pidetään
lämpimämmällä
säällä yläosa keskivartalon
ympäri kiedottuna. Lisäksi
hihoihin lisättiin fluoresoivan kelta-oranssit huomionauhat haalarin ja haalariin
lisättiin
heijastinnauhaa
käyttäjän yleisen turvallisuuden kasvattamiseksi.

•

•

•

•

•

•

Tuunaa
haalarisi
jo fuksina, muuten
joudut irroittamaan
merkit varustelun
tieltä
Osta reilusti lankaa,
testiprojektin menekki lähenteli kilometriä
Napin reikä ommellaan ensin, vasta sitten tehdään se itse
reikä sen ompeleen
keskelle. Uskomatonta, mutta totta.
Kankaissa on useimmiten päällipuoli ja
nurja puoli, näiden
sekoittaminen keskenään aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä
ja saumojen purkua.
Fuksina kannattaa
tilata liian iso haalari, haalarin pienentämisen jäljiltä saa
mukavasti tuningtarveaineistoa
Pyöreiden muotojen
ompelu johtaa kärsimykseen ja ryppyihin

Verta, hikeä ja Markovin ketju

Juuso Ilomäki
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Jääkiekkokausi 2008-2009 on alkamassa Atlantin molemmin puolin. Kvantti kutsui vieraakseen vanhan kanadalaisen kehäketun pohtimaan mitä uusi kausi tuo tullessaan. Edmonton Eulersin General Manager Gordon ChuckChuck on itsekin entinen taalajäiden
konkari joka ehti pelata kokonaista 18 kautta ennen kuin joutui lopulta nostamaan luistimet naulaan ja siirtymään aluksi vaihtopenkin toiselle puolelle valmennustehtäviin ja
sittemmin GM:ksi. ChuckChuck on tunnettu perinteisenä kovan kanadalaisen pelityylin
vankkumattomana kannattajana ja keräsi aktiiviurallaan huikeat 3512 jäähyminuuttia
pelaamissaan vajaassa tuhannessa ottelussa. Suunnataan kuitenkin katse tulevaan:
Mr. ChuckChuck, minkä joukkueiden uskot olevan vahvoilla ensi talven tiimellyksessä?
Sanoisin että taistelu Lordi Stanleyn Kupista tulee olemaan pitkälti kahden
kauppaa. Quebec Saint-Francois on jo vuosikaudet skouttaillut ahkerasti Euroopassa ja ei tunnu nykypäivänä suuresti eroavan Venäjän maajoukkueesta. Taitoakin näiltä pehmeäkätisiltä nikkareilta varmasti löytyy, mutta pelkällä taidolla
ei ole täällä maailman kovimmassa ja kovaotteisimmassa ammattilaiskiekkoliigassa ikinä pärjätty. Uskon, että mestarina kauden lopussa juhlii perinteistä
kanadalaista kovaa linjaa edustava Broad Street Bullies. Vaikka Quebec tekikin
viime kauden 82 ottelussa peräti 405 maalia he ovat varmasti kovilla Bulliesin
puolustuksen kanssa. Pakkien keskipaino ylittää maagisen sadan kilon rajan
ja kun nämä kaksi joukkuetta viime kaudella kohtasivat neljä kertaa, onnistui
Saint-Francois ohittamaan Bully-maalivahti Woodchuckin yhteensä vain viisi
kertaa. Woodchuckin torjunntaprosentiksi näissä neljässä ottelussa jäi siis huikeat 96.9%. Väitän että iso kiitos tästä kuuluu niille yli 40:lle taklaukselle joita
Bullyt jakelivat näille kanadan-ranskalaisille venäläisille.

Bullies sentteri Eric Laplace on saanut paljon kritiikkiä ailahtelevaisuudesta. Ja todellakin näyttäisi siltä että Bullies pelaa hyvin vain Laplacen pelatessa hyvin. Uskotteko tämän olevan ongelma ensi kaudella?
Olen itsekin käynyt hiukan läpi tilastoja ja näyttäisi siltä että Laplacen ongelma ovat viikonloppuisin pelattavat ottelut. Laplace teki viime kaudella tehot
52+83 pelaamissaa 82 ottelussa. Viikonloppuina pelatuissa 25 ottelussa hän onnistui kuitenkin selvästi keskimääräistä heikommin tehden vain tehot 6+10. Pistekeskiarvo arkiotteluissa oli siis 2.09, mutta viikonloppujen otteluissa vain 0.64.
Koko kauden piste/ottelu keskiarvoksi saadaan 1,64 standardipoikkeaman ollessa viiden kieppeillä. Mielestäni voidaan selkeästi sanoa että viikonloppuottelut
ovat Laplacen kompastuskivi. Mitä taas tulee siihen, kuinka korvaamaton Laplace on joukkueelleen, hän on mielestäni hiukan yliarvostettu. Laplace jäi pisteittä viime kaudella 15 ottelussa, mutta Bullies kuitenkin voitti 66%, eli 10 näistä.
Koko kaudella Bullies voitti yhteensä 59 ottelua, eli 72% otteluistaan. Mielestäni
ero ei ole kovin merkittävä mutta Laplacen huonoihin esityksiin viikonloppuina
lienee silti syytä perehtyä tarkemmin.
Saint-Francoisin suurin vahvuus lienee pelätty Markovin ketju. Uskotteko
tämän taitokiekon ruumiillistuman kykenevän ensi kaudella suurtekoihin?
Markovin ketju pelaa todella hyökkäysvoittoisesti ja maaleja kyllä syntyy.
Toisaalta myös omissa tuntuu soivan turhankin usein ja Markovin ketju tuntuu
pelaavan lähes nollasummapeliä. Markovin ketju suurella jääajallaan myös jättää muun joukkueen pahasti varjoonsa. Kolmikko Markov-Friedman-Tsebysev
kellotti viime kaudella keskimäärin 23.32 minuutin jääajan. Kaudella 2006-2007
vastaava aika oli 22.41 ja tätä ennen 21.53. Jääaika on siis selkeästi kasvanut lineaarisesti ja vieläpä erittäin pienillä virherajoilla. Jos trendi jatkuu samana, joutuu loppujoukkue kohta vaihtoaitiossa taukojumpalle pysyäkseen lämpimänä.
Markovin ketjun kriittisyyttä lisää myös se havainto että viime kauden 82:sta
ottelusta he olivat jäällä loppusummerin soidessa peräti 65:ssä.
Kiitoksia Mr. Chuckchuck. Kvantilla oli ilo kuulla todellista alan asiantuntijaa näin kauden kynnyksellä. Kerrotteko vielä terveisenne lopuksi Kvantin lukijoille.
Kiitos teille. Lukijahan minä olen itsekin, heh heh. Mutta älkää siellä kaiken
nablaamisen ja matriisien pyörittelyn keskellä unohtako tärkeintä eli jääkiekkoa!

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.
Mikko Loimula

Öljyn hinta nousee, hilaten myös bensiinin
hintaa mukanaan. Autoliiton toimitusjohtaja
Pasi Nieminen arvelee
MTV3:lle 20.5. antamassaan haastattelussa, että
litra menovettä maksanee kaksi euroa jo vuoden loppuun mennessä,
ei kuitenkaan ennen
Pekingin olympialaisia.
Hinnannousun syyksi
Nieminen mainitsee mm.
dollarin kurssin vahvistumisen. Asian tekee hälyttäväksi alkuvuodesta
laajasti uutisoitu öljyn
hinnan nouseminen dollarin kurssin heikenty-

misen johdosta. Kvantin
yhteiskuntavastuunsa
tiedostava ja välttävä toimitus ehdottaa ratkaisuksi dollarin kurssin
sitomista euroon. Myös
sisäfileen hintaa toivotaan sidottavaksi euroon,
mieluiten luonnollisella
SI-yksiköiden mukaisella vastaavuudella. Myös
Greenpeace on reagoinut tilanteeseen, sitomalla paviaanipukuihin
sonnustautuneita jäseniään biopolttoaineita menoveden osana myyvien
huoltoasemien pumppuihin.

Öljypakina

Kvantin toimituksen tavoittama pitkän linjan
eurodisco-artisti Maxx
kommentoi öljyn hinnan nousua, sekä kollegoidensa, oman elämän
asiantuntija Dr. Albanin
ja rakkauden antimaisteri Haddawayn suunnitelmia hynttyiden yhteen lyömisestä uuden
musiikin tuottamiseksi:
“Bomdikidikidiki bomdikibam. Rai! Tsikamandai!”. Kvantin toimitus
kehottaa juomaan viskiä
bensiinin sijaan.

Haemme osa-aikaiseen työsuhteeseen

Nuorempi ohjelmistosuunnittelija
Avustava myynti- ja projektipäällikkö
Odotamme hakijoilta
- kiinnostusta ja osaamista tietotekniikkaan
- pitkäaikaista 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 mahdollisimman pian osoitteeseen
rekry@innofactor.fi
Järjestämme perinteisen fuksiexcun torstaina 25. syyskuuta myöhemmin
ilmoitettavassa paikassa, mukaan mahtuu myös muiden vuosikurssien edustajia
- tule mukaan tutustumaan yritykseemme! Sauna on kuumana ja ilmainen
iltapala tarjolla. Lisätietoja fuksikapteenilta.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät

www.innofactor.fi/rekry

Puheenjohtajan haastattelu
Tony Nysten

Keväisen
kiltakyselyn tuloksien viipyessä
Kvantin toimitus päätti
ottaa ohjat käsiinsä. Alkuperäinen suunnitelma
oli haastatella koko raatia kyselyn tuloksista,
mutta raadin puheenjohtaja totesi ehdotukseen ”no niitä saisi
prepata
kuukauden”.
Puheenjohtaja suostui
kuitenkin hetken emmittyään Kvantin (siis
sen lehden tietenkin, ei
kurssin) tenttiin.

Aloitetaan kevyesti, miten on mennyt raadin ja
puheenjohtajan kesä?
Kesä on mennyt ihan
hyvin, olemme olleet
kiltalomalla koko heinäkuun. Palaamme elokuun alussa hommiin.
Entö millainen on raadin yleistunnelma ja
yhteishenki?
Raadin yhteishenkihän
on hyvä, raati viettää
hyvin paljon aikaa,
ehkä vähän liikaakin,
keskenään. Tuntuu että
meillä on, suurilta osin
ainakin,
harvinaisen
yhteenhitsaantunut
raati.
Yhteenhitsaantunut..
raati?
[naurua] Saa lainata.
Siirrytään asiaan, eli
kiltakyselyyn, osaatko
antaa yleisiä kommentteja?
Kiva että fuksit vastasivat aktiivisesti, olisin
toivonut vanhemmiltakin vuosikursseilta
aktiivisuutta. Yleistuntuma mikä siitä tuli oli
että ei löytynyt mitään
selkeitä aukkokohtia
mikä olisi mennyt erityisen huonosti tai erityisen hyvin. Tasaisen
palautteen pohjalta on
hieman vaikea yleisesti
kehittää toimintaa. Hyvia kirjallisia kommentteja saatiin, ja niiden
pohjalta
tehdäänkin
joitain muutoksia.
Siirrytäänkin
näihin
kommentteihin.
Kiltakyselyssä oli paljon

kommentteja killan sitsikulttuurista:
sitsejä
pidettiin aivottomana
ördäyksenä ja plaseerausta tylsänä, kun uusia
ja vanhoja naamoja ei
sekoiteta.
Plaseerausidea on ihan
hyvä. Killan sitseillä ei
yleisesti ole ollut plaseerausta, sitä on koitetty nyt lisätä. Plaseeraukset eivät ole aina
olleet ihan onnistuneita, mutta niitä voidaan
palautteen
pohjalta
miettiä uudestaan. On
toki kaikkien tunnustama tosiasia että killan
sitsit ovat viime aikoina
olleet hieman rai, asia
on kuitenkin enemmän
kiltalaisista
itsestään
kiinni. Teekkarikulttuurisitsit ja vanhempainsitsit on kuitenkin pidetty aika siisteinä. On
vaikeaa muuttaa sitä,
että juhlijoilla lähtee
muulloin mopo kädestä – omalla esimerkillä
voi toki vaikuttaa.
Saunailtoja
pidettiin
puolestaan tylsinä.
Joka kerta kaudensuunnitteluissa
karsitaan
turhat saunailla, eikä
koskaan tunnu siltä
kuin turhia saunailtoja
olisi, vaan ne ovat aina
jonkun tapahtuman jälkeen tai niissä on jokin
ohjelma kuten isosaunassa. Hämmentävää
oli myös se, että pisteet
olivat kyselyssä saunailloilla aika hyviä.
Excuista joku oli kirjot-

tanut kyselyyn pitkän
vuodatuksen siitä, miten krapulaisten fyysikoiden esittämät tyhmät
kysymykset puolipitkällä hävettivät, ja että
muilla killoilla opiskelijat koettavat markkinoida itseään excuilla.
Puolipitkälle
lähtee
ihmisiä eri motiiveilla, monet vain hauskanpidon takia. On
tunnustettava tosiasia
että fyysikoille parhaat
uramahdollisuudet
löytyvät pääkaupunkiseudulta. Käy helposti
niin että jos lähdetään
muualle suomeen niin
excuista ei välttämättä saa ammatillisesti
suurin osa mitään irti,
joten puolipitkälläkin
on ollut paljon muuta
oheisohjelmaa.
Excuista vielä, mitäs
meillä on vielä luvassa,
kyselyssä excuihin oli
suhtauduttu hyvin positiivisesti.
Entisenä yrityssuhdevastaavana hämmensi palautteissa se, että
excut koettiin yleisesti
positiivisina, ja niitä
haluttiin lisää, mutta
sitten kun niitä on niin
ihmisiä saa väkisin kalastella niille mukaan.
Se tuntuu raatilaisesta
epäpalkitsevalta.
Eli haistakaa kiltalaiset
paska?
No ei varsinaisesti mukavahan niitä olisi järkätä, mutta niin
kauan kun ihmiisä ei

kiinnosta niin ei järkkääminenkään innosta.
Eli kiltalaiset käykää
excuilla, ne ovat teitä
varten!
Raadin
jaksamisesta
puhuttiin paljon vaalikokouksessa. Miten
raati on jaksanut?
Henkilökohtaista säätöä tulee aina, mutta
raatihommien
osalta
jaksaminen on ollut hyvää. Käsittääkseni raatihommat ovat kuormittaneet raatia melko
sopivasti.
Minkä arvosanan itse
antaisit raadillesi asteikolla 1-5.
Kyllä ihan nelosen antaisin, aina on tietysti
parannettavaa,
mutta
kyselyssäkin arvostettiin raadin helppoa lähestyttävyyttä. Raadin
yleisestä avoimuudesta
tuli hieman huonommat pisteet, ja tähän
koitetaankin puuttua.
Selkeästi
esimerkiksi
opintoaiheisista asioista
haluttiin lisää tiedotusta
ja tapahtumia.
Opinnolliset asiat tosiaan näyttivät kiinnostaneen kyselyn vastaajia.
Toisaalta taas, ihannemaailmassa opintotiedotuksen pitäisi tulla
koululta. Kiltakin saa
usein tiedon asioista
varsin myöhään. Toivoisimmekin koululta
ja tutkinto-ohjelmalta
enemmän aktiivisuutta.
Syksyksi on kuitenkin
sommiteltu muutama
tapahtumaslotti, mm.
erikoistyöinfo. Toivotaankin että ihmiset
kävisivät opintotapahtumissa; aikaisemmin

mm. proffasaunat ovat
kuolleet siihen ettei
niissä kukaan käy.
Nyt kun päästiin tiedotukseen, ja koska
olet
puheenjohtajana
varmasti kaikkien jaosten tekemisistä täysin
perillä, missä viipyvät
pitkään luvatut killan
uudet nettisivut? Kun
viime vuonna kysyin
näihin aikoihin, niin
olivat ihan kohta tulossa.
En voi luvata niille päivämäärää. Nettisivujen
pohja on jossain serverillä, tai missä näitä
pohjia nyt on, mutta
kuitenkin vaatii vielä
suhteellisen paljon työtä. Itsekin toki toivoisin
että ne pian tulisivat.
Kovasti yritän tiedottajaa potkia että tulisivat
tänä vuonna.
Missä viipyy kiltiksen
nettiyhteys, onko se tullut kesän aikana?
Ei ole. Ongelma on
koulun päässä. Osaston lakkauttamisen jälkeen kontakti koulun
päähän ei ole toiminut
toivotusti. Alan kyllä
syksyllä riehumaan jos
ei syyskuussa nettiä
ole. Jantson hoitaa asiaa tällä hetkellä, joten
terveisiä vaan Jantsonille että nettiä kaivataan. [naurua]
Kohtuuden nimissä täytyy toki mainita, että
oli kyselyssä positiivistakin palautetta: varsinkin infomaileista ja
opintoneuvoston referaateista ja yleisestikin.
Myös kiltalehti Kvantti
sai positiivista palautetta

Joo, mukavaa!
Erinomainen julkaisu.
Hmm. Heh.
Tämän vuoden raadista
on käytetty nimitystä
huoraati, mistä nimitys
oikein johtuu?
No en tiedä yhtään,
mutta nimitys sai alkunsa jo vaalikokouksessa: se oli tiedottajan
äkillinen välähdys joka
on ollut ihan hauska.
Kivaa että raadilla on
nimi.
Onko raati ollut nimityksen veroinen?
[naurua] Tuohon en
kyllä vastaa!
Mikä on raadin yhteys
vaalirahoitusyhdistykseen Kehittyvien kiltojen Otaniemi?
Jos semmoinen on, haluaisin niiltä kyllä rahaa. Killalla ei mene
taloudellisesti
kovin
hyvin. Kaikki raha kelpaa, kysymyksiä ei kysytä.
Mikä killan taloudessa
on vialla?
Viime vuodelta löytyi
pari mörköä jotka...
eivät olleet oikealla tavalla kirjattu. Lisäksi
Fuusio teki odotettua
enemmän tappiota, kopiokone kummittelee
ja sponsseja on hankalampi saada kun viime
vuosi oli juhlavuosi.
Fuusiosta olikin joku
esittänyt että sen voisi
ei-juhlavuosina viettää
vähän
säästöliekillä,
hieman tavallista juhlavampina sitseinä.
Asia nousee esiin joka
vuosi, ja suurinpana
esteenä on ollut se, että
kaikilla muilla on isot
vuosijuhlat. Mielestäni

meillä on erilainen tilanne ku muilla koska
muut saavat juhlijoita
ja me emme.Ihmisiä ei
kiinnosta. Hyvin voisi
kokeilla jonain vuonna
pienempää Fuusiota,
koska on kohtuutonta
syytää puolta vuoden
liikevaihdosta yhteen
juhlaan.
Sehän ei toki välttämättä enää ole sinun ongelmasi
Toivottavasti ei!
Vai lähdetkö sakkokierr...
Ei! Olen jo hoitanut velvollisuuteni kiltaa kohtaan.
Pakolliset Nyt-liite plagioinnit. Mitä nimitystä
käytät vuoden 1918 tapahtumista?
Kansalaissota.
Heräät aamulla Juhanien Pitkäranta ja von
Boehm välistä. Mitä on
tapahtunut?
Varmaan laskettu fysiikkaa ja matematiikka
aamukoittoon
Tai sitten olet päässyt
Fysiikka IIB:n läpi...
[naurua] Älä laita tuota
lehteen.
Kerro vielä syysterveiset lukijoille.
Älkää opiskelko liikaa!
No ei ihme etteivät teekkarit valmistu!
Mielenterveyspalvelut
ovat tukkoutuneet koska opiskelijat stressaavat liikaa. TKY:n epävirallinen ohjenuora on:
älkää valmistuko tavoiteajassa.

Rodunjalostuksen A ja O

Inside Sihteeristö

– kuinka päästä kärryille?

Joukahainen Örniörauta, Smalltown Agonist

Keitä me olemme? No,
olemme suomalaisia ja
haluaisin sanoa, että ylpeitä krhmm... rodustamme. Pitkiä joskaan ei niin
hoikkia, voimakkaita ja
konstailemattoman
komeita, eikö? Tästä ei ole
mitään iloa ellei paremmuuttaan osoita muulle
maailmalle. Onneksi tätä
varten on suunniteltu
tilaisuus: olympialaiset.
Jalorotuisuus
esitetään
maailmalle
voittamalla
kaiken maailman muriaanit ja mulatit urheasti
urheilemalla. Mutta kuten
moni tarkkanäköinen nuori ehkä huomaakin, Suomi
ja suomalaiset eivät ole
onnistuneet kesäolympialaisissa viime aikoina tyngänkään vertaa. Niin, että
mitä pitää tehdä? Lapset,
nyt haluan kertoa teille
rodunjalostuksesta.

Yleisen
propagandan
mukaisesti olemme kaukaasialaisia: samaa sakkia kuin keskieuroopan
veitikat ja velikullat.
Mutta näkeehän lapsikin, että tämä on – miten
sen nyt sanoisi? – täyttä
paskaa. Me olemme fennougrilaisia; väinämöisiä ja muita jumalankaltaisia. Siis perimmiltään.
Jumalgeenit ovat vain
hautautuneet maahanmuuttajien ja muiden
Suomen vihollisten jo
vuosisatoja raiskatessa
neitokaisiamme. Aloitetaan rodunherättely.
Huippu-urheilijoidemme on jalostettava
geeniallastaan lisääntymällä keskenään. Tämä
voidaan modernein tekniikoin hoitaa lisäämällä: keinohedelmöitystä
kehiin ja urheilijanaiset
paksuksi kolmenkymmenen
pienemmällä
puolella (välttäkäämme
vammaisuus). Syntymän
jälkeen ei tehdä sitä virhettä, että rintaruokintaan ryhdyttäisiin: Kovat
jätkät ei ime tissiä. Naiset lypsyyn ja maito käsittelyyn. Proteiinia roimasti, kasvuhormonia,
steroideja ja muuta tarpeellista. Aiemminhan
suomalaiset erittivät itse
tarvitsemansa lisäaineet
kasvun varalle, mutta
nyt täytyy hieman auttaa luontoäitiä. Lapsia
täytyy lannoittaa toistai-

Katariina Nyman

Huisia syksyn alkua fiikansalle ja erityisesti tervetuloa fyysikkofukseille! Nimeni on Katariina Nyman ja toimin täältä TKY:n hallituksesta käsin Fyysikkokillan kiltakummina. Ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden hoitamisen ohessa pyrin silloin tällöin
moikkailemaan FK:n raatia, olemaan käytettävissä kysymyksille, pysymään kärryillä
meiningistä killoissa ja joskus vierailemaan tapahtumissakin. Nyt ajattelin tarjota teille
muutaman kohdan oppaan, jolla päästä perille siitä mitä täällä sihteeristössä tapahtuu.
Ylioppilaskunnan toimintaa voi joskus olla vaikea hahmottaa, ja vaikka kaikkemme yritetään, niin tiedotushan kusee aina. Hieman tarvitaan siis myös oma-aloitteisuutta, jotta
oppii ymmärtämään mitä ylioppilaskunta tekee ja mihin sitä tarvitaan.

seksi.
Suomen uudet pikkujuoksijat ja -keihäspojat eivät tule kuluttamaan aikaa istumalla
koulussa puuduttavilla
oppitunneilla opetellen
lukemista ja laskemista.
Ehei, nämä kersat tekevät voimailuharjoituksia.
Punttia, kovaa kuria ja
asennetta, sillä ruumiinkunto ei ole riittävästi;
Täytyy myös tietää, mitä
maata edustaa ja minkä
vuoksi. Näihin lapsiin
luotetaan ja he tietävät
sen. Ja sitä luottamusta
ei perkele petetä.
Nämä lapset eivät
valita kylmästä eivätkä
kovasta fyysisestä ku-

rista. Bonzaipuiden kauneutta: kepin ja kidutuksen kautta kukintoon!
Nämä lapset juoksevat ja
punnertavat, kasvavat ja
kehittyvät. Nämä lapset
harjoittelevat aamusta
iltaan, saavat ravintonsa
ajansäästön vuoksi suoraan suoneen, eivät tarvitse edes leukoja. Nämä
kersat voittavat. Ja kun
heiltä kysytään minkä
vuoksi, he vastaavat:
“Suomi, Suomi, Suomi!
Suomalaisuus! Jumalan
maa!” Silloin setäkin toteaa: “Kyllä maar neekereille näytettiin.”

Seuraavilla askeleilla siis eteenpäin!
1. Lue jäsenmaileja. Ilmestyy kerran kahdessa viikossa. Liittyminen osoitteessa
www.tky.fi -> Mikä TKY? -> Viestintä -> Tiedotuslista
2. Lue nettisivujen Ajankohtaista-osiota.
3. Lue nettisivujen Aalto-boksia. Sisältää ajantasaista faktaa yliopistojen ja ylioppilaskuntien yhdistymisestä.
4. Tule tutustumaan sihteeristöön. Sihteeristön isossa neukkarissa voit järjestää yhdistyksesi hallituksen kokouksen tai pitää rastin vaihtotapahtumassa.
Muutenkin tänne voi tulla palloilemaan ja vaikka minua moikkaamaan fuksiryhmän kanssa. Varmemmin olen paikalla, jos ajasta sovitaan etukäteen.
5. Lue Polyteekkarin tiedotuspalstaa ja Virallinen totuus –kolumnia. Virallisessa totuudessa hallituksen jäsenet ruotivat ajankohtaisia asioita ja tiedotuspalstalta löytyy usein samat jutut kuin jäsenmailissa + vähäsen päälle.
6. Lue KSK eli ”Kuinkas sitten kävikään”. KSK on hallituksen edustajiston
kokouksiin tekemä muistio, jossa käydään läpi viimeaikojen tekemiset ja
seurataan toimintasuunnitelman edistymistä. Mikä TKY? -> Organisaatio ->
Hallitus ja sihteerit -> Hallituksen selonteot toiminnastaan.
7. Mene edustajiston kokoukseen. Luvassa kiihkeitä puheenvuoroja, vastaehdotuksia, hallituksen tenttaamista, äänestyksiä ja erinomainen yleiskuva
siitä miten ylioppilaskunnan ylin päätöksenteko toimii. Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat tervetulleita edustajiston kokouksiin. Kokousajat nettisivujen tapahtumakalenterissa tai Mikä TKY? -> Organisaatio -> Edustajisto
-> Kokousaikataulu. Esityslistat löytyvät nyysseistä (tky.edustajisto).
8. Lue edustajiston ja hallituksen kokousten pöytäkirjoja ja päätösluetteloita.
Pöytäkirjoista löytyy pidempi tarina, päätösluettelo on tiiviimpää kamaa.
Löytyy nettisivuilta organisaation alta.
9. Tule tapahtumiin! Dipolibileiden lisäksi sihteeristön tyypit järjestää myös
muunlaisia tapahtumia. Keväällä oli Kuntavaali-ilta, jossa ideoitiin TKY:n
kuntavaaliteemoja, yksi yleinen ja useita kiltakohtaisia infotapahtumia Innovaatioyliopistoviikolla ja koposauna kaikille koulutuspolitiikasta kiinnostuneille jne. Syksyllä tiedossa ainakin lisää infoiskuja ylioppilaskuntien yhdistymisestä sekä nakkisauna, jossa tietoa tämän listan kohdasta 10.
10. Lähde mukaan toimintaan! Syksyllä pyörähtää taas käyntiin haut mm. teekkarijaostoon, kopojaostoon, museotoimikuntaan ja hallitukseen. Sihteerinvirkoja avautuu aina silloin tällöin ja lisäksi voit lähteä milloin tahansa mukaan mm. kehytiimiin toimintaan (ilmoittaudu osoitteeseen international@
tky.fi).
n. Lue sihteeristön blogia. Erinomainen tiedotuskanava surkean alhaisella
käyttöasteella. Yritämme ryhdistäytyä. www.blogit.tky.fi.

Arvoisa herrasväki

Kuvia muutoksesta

Ostin jokin aika sitten
tietokoneen.
Kaikki ei mennyt
ihan nappiin, ei sinne päinkään. Koska
Vesa Keskinen ja
muut
suurmiehet
setvivät
ongelmiaan julkisin kirjein,
päätin lähestyä asiaa samalla tavoin.
Alla oleva teksti on
sähköpostini, jonka lähetin vastauksena Tietoaseman
tilaustenkäsittelijälle. Vaikka se onkin
suunnattu yksittäiselle alalla toimivalle taholle, olkoon se
samalla kannanotto
koko helvetin alaa
vastaan.

Juho Häppölä

Olipa kerran elokuva: kuva joka eli. Tämä kuva esitti
asiansa väreilemällä mustana ja valkoisena muodostaen informaation jatkuvan vuon kulloisenkin katsojan mieleen. Se kertoi ihmeellisiä tarinoita toisesta
ajasta ja paikasta, jolloin sitä seurattiin hämmästyksestä soikeana ja ihmeteltiin miten helposti tarina
siirtyy kankaalta mieleen. Tämän kuvan viehätys perustui sen olemassaoloon: tapahtuma nähtiin. Toisessa ajassa on toinen kuva, elävä sekin. Siinä on ääni,
kuva ja tarina. Katsojat erottavat nämä elementit toisistaan, kokevat kulloisenkin osan olemassaolon – ja
kyllä, pitävät näkemästään, kuulemastaan ja ehkä
myös ymmärtämästään. Siinä olkoon elokuva-avaruus esitettynä pseudomatemaattisesti. Tänään ajattelen elokuvia, sillä kuva kertoo.
Kuten moni muukin varmasti on pannut merkille, elokuvat ovat viime aikoina pidentyneet. Moni
elokuva kestää useita tunteja, sillä kerrottavaa tuntuu riittävän. Tarinaa ei saada kerrotuksi pienessä
ajassa ja jostakin syystä katsojalle – ainakin minulle
– jää sellainen kuva, että elokuvaa olisi vielä pidennettykin. Kiire on kova ja kuvaa pukkaa. Uskaltaisin kuitenkin väittää, että varsinaista kerrottavaa ei
ole enempää kuin koskaan aiemminkaan. Elokuvien
kieli vain on harvempaa.
Elokuvat ovat terävämpiä kuin koskaan aiemmin. Tarkkanäköiset voivat nähdä kankaalla asioita,
joita ei aiemmin voinut näyttääkään. Voisi luulla elokuvantekijöiden täyttävän katsojien mielet tarkalleen
näkemystään vastaavilla kauniilla kuvilla, mutta ei,
näin ei ole. Visuaalista ilmettä kuljetetaan liikkeellä:
nopeita kamera-ajoja ja hetkessä vilahtavia kalliita
tehosteita. Muutos ajaa elokuvan kuvaosuutta. Siksi
välttämätön pituus.
Joskus aiemmin – taasen toisessa ajassa ja paikassa – oli elokuvantekijöitä, jotka tekivät hekin
pitkiä elokuvia. Näiden elokuvien pituus syntyi kuvista. Katsojille näytettiin staattisia kuvia paikoista
ja tapahtumista. Tällaisen ilmaisun ero nykytrendiin
on kerronnan järjestys: kuva kertoo menneestä, kun
taas muutoksella, kuten fyysikko tietää, pyritään
ennustamaan tulevaa. Ehkä ei ole aikaa tuumiskella
menneitä, katsella sitä kuvaa, joka heittää historiansa
katsojan kasvoille staattisella estetiikallaan. En tiedä
onko tarpeen, enkä ainakaan uskaltaisi esittää asiaa
pakolliseksi, mutta hauskaa voi olla joskus miettiä:
Mitä tuli tehtyä?

Avoin kirje tietokoneita kaupittelevalle herrasväelle

Vili Heinonen

Tilaus saapui paikalle ajallaan ja sain koneen koottua mukana toimitettujen
ohjeiden mukaan. Kone toimi moitteetta kahden viikon ajan, mutta tähän se
hyvä tuuri loppuikin. Parin viikon käytön jälkeen koneessa alkoi ilmetä seuraavia oireita:
Yhteys verkkoon pätki, tarkemmin en osannut asiaa diagnosoida, kun en ole
ammattilainen, käyttöjärjestelmä (kubuntu hardy) ei tunnista verkkopiiriä.
Softaviaksi tätä voisi epäillä, mutta toiseen suuntaan viittaa se, että verkkopiiri vilkuttaa normaalista poikkeavaa oranssia valoa. En usko, että kyseessä on oma lähiverkkoni, sillä toisella koneella sama reititin, sama portti ja sama verkkojohto toimii mainiosti. Edellä mainitun lisäksi myös näyttö
pimeni silloin tällöin ja käyttäessäni valmistajan tarjoamia ajureita kuului
koneen kotelon sisältä tirisevää ääntä käyttäessäni OpenGL-kiihdytystä, mikä
mielestäni taasen viittaa siihen, että vikana olisi näytönohjain.
Asian tiimoilta otin yhteyttä Espoon Leppävaaran myymäläänne ja toimitin
koneen sinne huoltoon perjantai-iltana 8.8.2008, tuolloin minulle ilmoitettiin, että hommassa kestänee noin viikko. Palasin myymälään seuraavan kerran
16.8.2008, jolloin minulta kysyttiin koneeseen salasana. Annoin salasanan
ja minulle kerrottiin, että kone on noudettavissa seuraavana maanantaina
(18.8.2008). En kuitenkaan ehtinyt alkuviikosta myymälään, joten kävin tiedustelemassa konetta tänään perjantaina 22.8.2008 ja sain tietää, että kone
ei ole vieläkään valmis, minua rohkaistiin kuitenkin sanomalla, että korjauksessa kestää enää puolitoista tuntia. Tämän johdosta palasin myymälään ja
noudin koneeni lopulta illalla 22.8.2008, mutta sain huomata, että koteloni
pohjasta oli huollossa irronnut värinää vaimentava kumitassu, joka luvattiin
postittaa jälkikäteen minulle.
Loppu hyvin, kaikki hyvin? No ei aivan.
Tulin kotiin, työnsin johdot kiinni ja ajattelin tyytyväisenä puuhastelevani jotakin viimeinkin toimivan koneen kanssa. Noh, yllätyksekseni huomasin,
että nettiin ei päässyt ja verkkokortti vilkutti edelleen sitä samaa oranssia
lediä vaikka kuinka yritin vaihtaa verkkojohtoa ja tehdä kaiken, mitä nyt
maallikkona osasin. Ei auttanut.
Summa summarum:
Ostin reilu kuukausi sitten uuden koneen kun olin kyllästynyt ikivanhaan
oikkuilevaan rakkineeseeni. Ajattelin, että pääsen näin helpommalla. Lopputulos on kuitenkin se, että tuosta kuukaudesta uusi koneeni on ollut hajalla
yli puolet. Tämän hajallaolon johdosta olen tehnyt kolme turhaa reissua Leppävaaran myymäläänne, näistä retkistä kaksi tietokonetta turhaan mukana raahaten. Näistä kaikista hikisistä ponnisteluista ja satojen eurojen maksusuoritteesta olen hyötynyt sen, että koneestani puuttuu yllä mainittu kumitassu.
Niin, ja onhan tämä ollut luonnetta kasvattava kokemus toki. Nyt kuitenkin
katson luonteeni kasvaneen siinä määrin, että tiedustelenkin, voiko kaupan
vielä purkaa? Minulla ei tietenkään ole myyntipakkauksia enää jäljellä, koska
olin siinä naiivissa uskossa, että uusi kone toimii. Jos nuo osat voi johonkin palauttaa niin onnistuukohan kyseinen toimenpide Helsingin kaivopihan
myymälässänne? Ostaisin palautetuilla rahoilla vaikkapa halvan kannettavan,
sitä on paljon kevyempi kanniskella huoltoon ja takaisin.
Tilanteeseen nähden ystävällisin terveisin
-Juho Häppölä
Otaranta 8 D 92
02150 Espoo
+358504906696
juho.happola@iki.fi

Känniördäys

!

Vitutustiski

Mikähän vittu siinä on että muuten teoriassa fiksut ja filmaattiset nuoret menettävät kaiken tajun siitä mikä on järkevää
ja mitä saa tehdä. Noh, helppoahan se on
kun on tukevassa kännissä eikä muista
mitään niin ei tule morkkistakaan. Voi
vaikka tyhjentää muutaman jauhesammuttimen kun se on niin saatanan siistiä. Eikä maksa mitään, varsinkaan kun
ei ole edes munaa tunnustaa tehneensä jotain edellisenä iltana. Vittu jippii.
“Kato ku mä painan tästä kahvasta niin
täältä letkusta tulee valkosta jauhetta.”
Ja kaikilla on ihan saatanan hauskaa.
“Ihmeellistä, tapahtui ihan niin kuin
luulinkin ja jopa ihan samalla tavalla
kuin viimekin kerralla.” Onpa maailma
ihmeellinen. Onnea vaan, voitit juuri
vuoden tyhmin kääliö -palkinnon.

Harmain aavistus

– lukijakilpailun satoa
Viime numerossamme haastoimme lukijat puimaan piikkilangan yhteiskunnallista merkitystä kyseisessä numerossa annetuin alku- ja reunaehdoin.
Huonoimman sepustuksen lähetti Franz
Christian Kaiserslautern saksanmaalta,
joten julkaisemme sen tässä: ”Isänmaa
ilman jalkapalloa olisi kuin keskitysleiri
ilman piikkilankaa; kuuluu asiaan ja pitää porukan koossa!”
Näin siis innovoitiin tällä kertaa ja nyt
takaisin Pasilaan.

Jos luit tämän tekstin, lähetä nimesi toimitukselle, niin julkaisemme sen seuraavassa
lehdessä otsikon “Ei elämää” alla. Seuraavan Kvantin DL 3.10., teema underground.
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