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Tässä numerossa:
Pääkirjoitus
Ykkösuutisiksi ovat viikonlopun aikana nousseet Turussa notkollaan oleva
silta sekä pääminsterin ilmoitus siitä,
että hän vaihtaa maitokauppaa. Johtopäätös! Valtakunnassa on kaikki
hyvin tai sitten laatujournalismi kärsii
mediaseksikkyyden puutteesta. Tästä
huolimatta Kvanttti aikoo olla tämän
tiedotuksellisen taantuman voittaja
ja kehittyä muiden edelle. Lehti on
muunmuassa saanut aivan uuden muodon.
Uunituoreena mutta jo hiukan jäähtyneenä päätoimittajana on ilo olla
tekemässä hienon toimituksen kanssa
lehteä. Vuoden tavoitteita on kuitenkin edelleen aikataulujen pitäminen
neljän lehden julkaisemisen ohella.
Tämän lisäksi vuoden aikana pyritään
vahvistamaan toimituksen rivejä, jotta
laatulehden tekeminen jatkuu tulevaisuudessakin.
Tämän kertainen lehti paneutuu asiajournalismin syvinpään ytimeen kuin
iskuporakone, nimittäin Kvantti tekee avauksensa tieteellisten julkaisujen kentällä. Kyseisen aluevaltauksen
suunnittelu aloitettiin jo viime vuonna
ja ohessa onkin päätoimittajan evp näkemys lehden nykyisen. Olkaa hyvä ja
nauttikaa lehdestä.
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Päätoimittajalta (evp)
Taas on aikaa vierähtänyt viimeisestä kvantista ja on aika tuoda tuore
Totuuden Ääni opiskelijayhteisön
kuultavaksi. Jo vuosia kiltamme uljas
äänitorvi on toiminut tiedeyhteisön
helmojen katveessa omaa ekologista
lokeroaan täyttäen. Omana osana tässä tiedeyhteisön tiedonvälityksenä on
niinkutsuttu vertaisarviointi, prosessi
jossa julkaistavat raportit ovat julkaisijan itsensä vertaisten kriittisesti arvioimia ja julkaisun arvoisiksi kommentoimia.
Vaikkei tätä ole erikseen korostettukaan, on vertaisarviointi ollut osa
Kvantin toimintafilosofiaa jo pitkään.
Julkaistavat jutut ovat poikkeuksetta kirjoittajan vertaisen mauttoman
huumorin asiantuntijan kriittisesti läpikäymiä ja analysoimia. Lähes poikkeuksetta lehti on historiansa aikana
julkaissut materiaa, joka on laadultaan
ainutkertaista eikä siten olisi soveltunut muissa lehdissä julkaistavaksi. Ja
mikäli virheitä tästä linjasta on havaittu, on ne korjattu lehden uudemmissa
numeroissa.
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Viime vuoden aikana lehti on nauttinut poikkeuksellisen suurta vaikutuskerrointa, sillä todistettavasti lehden
sisältöön on viitattu matematiikan laitoksen kahvihuoneen keskusteluissa
jo neljästi. Siispä painavasta asiasta on
tälläkin mittapuulla kyse.
Tämä syksyinen kvantti olkoon omistettu tuolle kaiken fyysikkotoiminnan
takana piilevälle suurelle voimalle, nimittäin tieteelle. Luvassa tiukkaa dataa tiedeympyröiden syövereistä. Mikäli jutut eivät miellytä, kirjoita toki
oma reportaasisi. Mikäli se läpäisee
vertaisarvioinnin julkaisemme sen,
mikäli ei, voimme varmasti suositella jotakin amerikan fyysikkoyhteisön
julkaisemaa rupulehteä, joka varmasti
soveltuu tiedotustarkoituksiisi paremmin.
Juho Häppölä

APINALAATIKKO
Lehden tekemiseen jollain tapaa sormensa ovat tunkeneet.

Päätoimittaja
Harri Mökkönen

Taitto & Kansi
Harri Mökkönen

Toimitus
Vili Heinonen
Mikko Kataja
Tuukka Hiltunen
Harri Mökkönen
Juho Häppölä
Olli Heikkinen
Tony Nysten
Rurik Tommila

Kiitokset
Toimitus kiittää lähinnä itseään,
mutta haluaa myös muistaa lehden
tekemiseen osallistuneita ihmisen
kaltaisia.
Ville Valtavirta
Martti Sutinen

Painos
300 kpl

Painaja
Scanseri Oy

Killassa tapahtuu joka päivä. Esimerkiksi vuonna 2008 kilta järjesti palttiarallaa 180 tapahtumaa. Kun huomioidaan, että kesä- ja joululoma ovat
myös killan piirissä hiljaista aikaa, on
lukukausien aikana tapahtumia lähes
joka päivä. Tähän tulee lisäksi raadin,
toimarien ja eri jaosten jatkuva puurtaminen. Onko tällaisessa tekemisen
määrässä mitään järkeä?
On niin kauan kun ihmiset nauttivat
siitä. On vaikea sanoa, kumpi saa sitseistä suuremman nautinnon ja tyydytyksen, se joka juhlii viisi tuntia
pöydässä, vai se joka ihan ite suunnittelee ja toteuttaa sitsit 110 hengelle.
Kiltatoiminnassa kysymys on ainakin
lähes win-win tilanteesta: toimijat
saavat jotain sairasta tyydytystä siitä,
että vastaanottavalla osapuolella on kivaa. Outoa, mutta siitä kannattaa ottaa
kaikki mahdollinen irti.

Puheenjohtajan
katselmus

Killassa on kasapäin ihania ihmisiä,
jotka tykkäävät järkätä kivoja tapahtumia ja proggiksia, ja röykkiöittäin ihania ihmisiä, jotka tykkäävät osallistua
niihin. Vaikka kilta tekeekin paljon,
tarvitaan monenlaisia ideoita ja tekijöitä, jotta keksittäisiin tehdä myös uusia
hauskoja asioita. Haluankin rohkaista
sinua toteuttamaan oman unelmaideasi
killassa. Raadille saa ja kuuluukin lähettää ideoita ja meiltä saa aina tukea
myös omiin projekteihin.
Kevään lopuksi, kaudenpäättäjäisten
tienoilla killan tekijät antavat kiltalaisille raporttinsa siitä, miten kevät meni
ja mitä kaikkea kivaa syksyllä luvataan tehdä. Tämä välikatsaus on mainio tilanne antaa hyvää ja rakentavaa
palautetta menneestä ja heittää ilmaan
ideoita tulevasta.
Ville Valtavirta
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Valefyysikko jäi kiinni TKK:n fysiikan laboratoriossa
- Jopa 1500 euron kuukausipalkka

Suomalaisten luottamus fyysikkokuntaan koki kovan takaiskun kun kävi
ilmi, että eräs TKK:n fysiikan laitoksen työntekijöistä oli saanut työpaikkansa väärennetyillä tutkintotodistuksilla. Valefyysikko oli väärentänyt
opintorekisterinsä vastaamaan 3. vuoden opiskelijan tutkintoa ja niinollen
saanut vaativan tutkimusapulaisen
tehtävän kesäksi 2009. Valefyysikko
ei aluksi herättänyt juurikaan epäilyksiä työtovereiden keskuudessa, sillä
hän oli opetellut sanonnat “triviaalia”,
“ensimmäisen asteen approksimaatio”

ja “Cauchyn jono” lukemalla fuksien
käyttöön perinteisesti tarkoitettua kirjallisuutta. Valefyysikon toimintaan
kiinnitettiin huomiota vasta kun kahvipöydässä keskustelu kääntyi Sähkö &
Magnetismi-kurssiin. “Kaveri ei osannut kommentoida sellaisen kondensaattorin, jonka levyjen pinta-ala on A
ja levyjen etäisyys d ja jonka tilavuudesta puolet on täytetty väliaineella
jonka suhteellinen permittiiviisyys on
e, kapasitanssin laskemisesta mitään”,
kommentoi eräs nimettömänä pysyttelevä Kvanttia lähellä oleva taho:
“Kaikkihan tietävät, että ko. kurssin
käyneet varmasti osaavat tämmöiset
keskeiset sähköopin laskut”. Valefyysikko onnistui kuitenkin viettämään
monta kuukautta eräässä nimeämättömässä tutkimusryhmässä. “Ai häh
kuka kesätyöntekijä, oliko meillä sellaisiakin? No onko se nyt jotain uutta
etteivät ne osaa mitään?”, kommentoi
valefyysikon ohjaajaksi nimetty henkilö.

Eräiden arvioiden mukaan valefyysikkokohu on jo horjuttanut vakavasti kansalaisten luottamusta fysiikkaan
ja sen tekijöihin. “Entä jos koko Cern
on täynnä valefyysikoita”, kysyi nimimerkki “Masa69” Hesarin keskustelupalstalla: “En usko että sellaiset mitään
Higgsin bosonia löytävät.” Keskustapuolue onkin jo ehtinyt vaatia, että
fyysikoiden rekrytointiin liitetään pakolliset testit, joissa testataan osaamista mm. Cauchyn jonoista, virherajojen
laskemisesta ja irkkaamisesta.
William von Oberstdorf

Mindfuck

Toimija-avaruuden
imaginäärinen
laajennus elikeinojoukkueiden voimaannuttamiseksi.
Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia,
että toimija-avaruus todistaa oikeaksi
yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. Kuntatasolla
luulisi olevan selvää, että tulosyksikön liikevaihto näyttelee keskeistä
osaa pohdittaessa tahojen yhteistyön
kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla. Ei
tarvita syvällistä ymmärtämystä sen
käsittämiseen, että elinkeinojoukkue
havainnollistaa hyvinvointimalliamme
sekä hyvinvoivan yhteiskunnan rin-

nalle muodostuneita epäkohtia. Siispä toimija-avaruuden elvyyttäminen
tekemällä laajennus imaginäärisiin
toimijoihin on välttämätöntä Perhon
kunnan ja minkä tahansa syrjäseudun
taloudellisen tilanteen tehostamiseksi. Imaginääriseen toimija-avaruuteen
päästään käsiksi niin sanotulla KMSmenetelmällä, jossa kuntasektorin
päätöselinten kombinaatioon vaikutetaan imaginäärisellä (=laina) rahalla.
Tällöin voidaan konstruoida kokonaan
uusi päätöksentekoavaruus ja sille uusi
kanta.
Kvantin toimitus lupaa tämän jälkeen
lopettaa innovaatioyliopiston parodioimisen, sillä he tekevät sen näköjään
parhaiten itse. Surffatkaapa osoitteeseen http://www.mindspace.fi ja kokekaa innovaatio.

Lavuaarin toimija-avaruutta
voidaan laajentaa esimerkiksi
hiekkakustannusten vaikutusympäristöön.

“Kaveri ei osannut kommentoida
sellaisen kondensaattorin, jonka
levyjen pinta-ala on A ja levyjen
etäisyys d ja jonka tilavuudesta
puolet on täytetty väliaineella jonka
suhteellinen permittiiviisyys on e,
kapasitanssin laskemisesta mitään”
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Lukijoiden kertomaa

Kvantti inspiroi

Edellisen Kvantin yhteisöllinen ja vastuullinen teema inspiroi ihmisiä koko
Otaniemen alueella. Eräskin maamme
johtavista liikennemerkkien muotoilun ja ilmaisun tutkijoista inspiroitui
kirjoittamaan mielipiteitään Kvantin
sisarjulkaisuun, TKK Nyt-huumorilehteen. Tässä jyrähdyksessään tai
jopa pursahduksessaan hän kritisoi
satiirin sanakääntein Aalto-opistossa
vallalla olevaa hölynpölyn kulttuuria
kirjoittamalla esimerkiksi seuraavan,
suoraan puppugeneraattorista tulleen
lauseen: “Johtamisen saamissa arvioissa näkyvät varmasti valmistelussa
ollut organisaatiouudistus sekä monet
paljon työtä vaativat muutokset, kuten
laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen ja työajan hallintaan liittyvät
kysymykset, mutta taustalla on varmasti myös aitoa tarvetta johtamisen
kehittämiseen.” Kokonaisuudessaan
kirjoituksessa jyrähdetään tai jopa
pursahdetaan erittäin voimakkaasti ns.
akateemista vapautta vastaan. Kvantin
toimituskunta on yhtä mieltä siitä, että
akateeminen vapaus tarkoittaa anarkiaa tai jopa kaaosta.
Arja-Laine Ylirotu

Sekä lisää mieltä hivelevää palautetta
edellisestä numerosta.
Kvantin edellinen numero kirvoitti runsaita kohahduksia lukijakunnan keskuudesta. Ilmeisesti napakka ote koko maailman mittakaavassa kiisteltyyn teemaan
herätti monet olemaan jotain tai jotain muuta mieltä. Oli miten oli, ensimmäistä
kertaa lehden historiassa palautteita ei tarvinnut keksiä itse. Seuraavaksi palautteista parhaimpia.
Inhottavaa!
Luin kaksi sivua ja kauheaa oli. Nauratte häpeilemättä kaikille
kauheuksille mitä ihmiskunta on koskaan joutunut kokemaan.
Ihan samanlaista on televisiossakin, ei muuta näy kuin seksiä
ja verta! Tähän lehteen pitäisi saada reportteri, joka arvostaisi
hyvyyttä eikä pelkkää pahuutta. Tämä nykyinen ei ole sellainen.
Ajatelkaa nyt edes lapsia. Ja eläimiä. Heissä on maan tulevaisuus ettekä te anna heidän kasvaa turvallisessa ympäristössä vaan
levitätte saastaanne kaikkialle. Huumeita ja ulkomaalaisia pitää
varoa joka suunnassa ja kaupunkikaan ei hiekoita rappusia!
Nimim. ”anna kaikkien kukkien kukkia”

Olette oikeassa.

Kuvassa erään suomalaisen piirrossarjan päähenkilö.

Kuvassa erään suomalaisen teknillisen korkeakoulun rehtori.

Pentistä pelaava maailma kohahti 1.10.2009 kun pitkään muuttumattomana pysynyt Kaikkien Aikojen Ennätyslista sai uuden
nimen. Fyysikkokillan oma poika Ville Haikola pelasi itsensä
kuudenneksi pistemäärällä 15237. Eikä nuoren herra Haikolan menestys siihen loppunut, päinvastoin. Koko lista meni uusiksi talven
aikana ja Haikolan nimi komeilee nyt sekä toisena että kolmantena.
Vanhat parrat vaviskoot. Kvantti onnittelee uutta Pentis-maestroa.
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Hyi!
Siis mitä? Lehtihän oli täynnä natsi- ja rasismivitsejä. Onko ne teistä
muka hauskoja? Haluaisitteko te,
että TEIDÄN LAPSENNE näkee
lehden ja lukee sen? Minun lapseni
luki ja ITKI, kun otin sen pois!
Huolestunut äiti

Pekka S., Naantali

Pentisuutisia
Ville Haikola Hall of Fameen

Te nykyajan poikkeukselliset hahmot olette todellakin oikeassa. Olette
oikeassa heti kansilehdellänne, jossa
käännytte kommunismia vastaan ja
tuotte esille aurinkoakin kirkkaammin helottavat arjalaiset pakarat.
Voin vakuuttaa, että seuraavasta sotilasparaatistamme ilmoitamme yksinomaan Teidän lehdessänne.

Moikka.

Moi.
En nyt oikein keksi mitä sanoisin. Musta kansallissosialismi on ihan
ok. Tai joo, joidenkin mielestä se on varmasti paha juttu, kun oli tämä
sota ja holocausti. Ne on isoja asioita ja vähän aikaa pitää sulatella. Sitten kun näkee sen ”punaisen langan” niin sitten sen huomaa miksi se
onkin hyvä.
Ceramic elf

Ihan hyvä lehti, mutta tahtoisin kysyä vain siltä Jaska
Jokusen näköiseltä pikkumieheltä, että miksi et
antanut minulle numeroasi?
Neiti F

Journal of Pure and Applied Kvantti - 1/2010

7052

7053

A?

Kvantin toimitukseen saapui vakavasti otettava uhkaus ilmeisesti kansainväliseltä terroristijärjestöltä. Julkaisemme ilmoituksen kansallisen turvallisuuden
nimissä.

Terroriuhkaus
Kansainväliseltä terroristiryhmältä uhkaus Aalto-yliopistolle.

B?
Journal of Pure and Applied Kvantti - 1/2010

Kansainvälinen terroristiryhmä AlVaraalto on esittänyt uhkauksen Aaltoyliopiston uudelle päärakennukselle.
Terroristiryhmä uhkaa tärvellä Aaltoyliopiston uuden päärakennuksen punatiilillä, homeella, epäsuoralla valolla ja
jäisen kylmällä ilmastoinnilla mikäli sen
vaatimuksiin ei suostuta. Al-Varaalto on
suuttunut profeettaansa Alvar Aaltoon
kohdistuneesta kritiikistä ja suoranaisesta pilkasta. “Vaadimme, että kaikki, mitä
Alvar Aalto on koskettanut, katsonut ja
ajatellut muutetaan pyhäksi ja ikuisesti
muuttumattomaksi tai muuten tapahtuu kauheita”, julisti ryhmän johtajana
tunnettu mullah Museov Ira Asto. Terroristiryhmä Al-Varaalto muistetaan
erityisesti vuonna 1962 Helsinkiin kohdistuneesta terrori-iskustaan. Silloin
Katajanokalla sijaitseva ihan mukiinmenevän näköinen Norrménin talo
korvattiin sokeripalaa muistuttavalla
hirvityksellä.
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Saatanan toiminta-aktiivisuuden määrittäminen
lestadiolaisten hävikin avulla

esiintyi muutakin epäilyttävää toimintaa kuten taistolaisuutta ja seksuaalista
vapautumista [3] Muita merkittäviä
piikkejä ovat 2000-luvun vaihteessa
jolloin Suomessa tunnetusti elettiin
nousukautta ja monen sorttinen sikailu
ynnä muu irstailu lisäänty. Viime aikoina Saatanan aktiivisuus on ollut vähempää, mikä epäilemättä johtuu siitä
että maassamme toimii nyt rehellinen

Kuten tunnettua, ihmisten sieluista keskuudessa. Suviseurojen osallistuja- sia.
Nn+1 = Nn (1 + cn )
kamppailevat kaksi yliluonnollista määrä muuttuu siis vuosittain allaoleNn+1 = Nn (1 + cn )
mahtia: Pelastajamme herra Jeesus vasti
sekä Lucifer, joka tunnetaan myös
Nn+1 = Nn (1 + cn ) − As
Saatanana tai Perkeleenä. On myös ilNn+1 = Nn (1 + cn ) − As
Nn+1 = Nn (1 + cn )
meistä että kummankaan yliluonnolliJa tästä voidaan vielä ratkaista
sen olennon toimintaa ei voida sinänsä
−N
Asn+1 − Nn (1 + cn )
tarkastella empiirisin metodein vaan Nn+1 = Nn (1 + cAns) =
missä Nn on suviseurojen
osallistujaon tyydyttävä tarkastelemaan niiden
As = Nn+1 − Nn (1 + cn )
määrä vuonna n, cn = 0.02241 [1] on
toiminnasta seuraavia mitattavia vaikeskimääräisen lestadiolaisen vuodeskutuksia. Olemme määrittäneet Saatasa tuottama jälkikasvu (tämän voidaan
nan toiminta-aktiivisuuden
As = Nn+1 − NSuomessa
n (1 + cn )
Käyttämällä edellistä yhtälöä ja tunolettaa pysyvän vakiona). Jos otetaan
vuosien 1950-2009 välillä tarkastenettuja suviseurojen osallistujamääriä
lähtökohdaksi N0 suviseurojen osallislemalla lestadiolaisten suviseuroille
Saatanan aktiivisuus vuosittain voitujamäärä vuonna 1950 ja sovitetaan
osallistuvien ihmisten määrää. Osaldaan nyt laskea. Tulokset on piirretty
yhtälö yksi tunnettuun suviseurojen
listujamäärä on viimeisten 60 vuokuvaan 2. Negatiivinen lukema tarosallistujamäärään vuosina 1950-2009
den aikana kasvanut tasaisesti, kiitos
koittaa siis suurempaa Saatanan aktii[2] (kuva 1) huomataan kuitenkin, etns. “luonnollisen kasvun”. Tarkempi
visuutta.
tei osallistujamäärä ole kasvanut niin
tarkastelu kuitenkin osoittaa, että sunopeasti kuin saatu relaatio antaisi
viseurojen osallistujamäärä ei kuitenSaaduista tuloksista huomataan, että
olettaa. Tämän eron kompensoimisekkaan ole kasvanut niin nopeasti kuin
Saatanan aktiivisuus on ollut pääosin
si lisätään yhtälöön 1 korjaustermi As,
keskimääräinen luonnollinen kasvu
vakaata viimeisen 50 vuoden aikana,
joka kuvaa kunakin vuonna tapahtuvaa
antaisi olettaa. Oletamme tämän hävimutta piikkejä on ollut esimerkiksi
saatanan aktiivisuutta ja sitäkautta pois
kin johtuvan lähes kokonaan Saatanan
70-luvulla, jolloin Suomessa tunnetusti
Jeesuksen helmoista lähteviä uskovaiaktiivisuudesta
aktiivi-uskovaisten

ja suoraselkäinen porvarihallitus, jonka
johdossa istuvat maaseudun korruptioitumattomat keskustavaikuttajat. Saadut
tulokset siis sopivat hyvin yhteen historiallisten tietojemme kanssa.

Lähteet
1. A. Harrison, B. Stetson, Annual Proceedings of Horse-Mens Information
Agency, p. 123-129.
2. Jorma Kivi, Einö Grön, Maamme
uskonnolliset vähemmistöt värikuvina, Otava 2003
3. Timo Laaninen, Se on ihan Matti,
23.10.2005, Keskustan Nuorisosäätiö
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Fingrid Oyj vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Huolehdimme
siitä, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä. Toimintavarmuus, tehokkuus,
ympäristön huomioon ottaminen sekä hyvä yhteistyö asiakkaidemme,
maanomistajien ja viranomaisten kanssa ovat meille avaintavoitteita
vaativan tehtävämme hoidossa.

1
1

;>C<G>9DN?, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki.
Puhelin 030 395 5000. lll#Òc\g^Y#Ò

1

Journal of Pure and Applied Kvantti - 1/2010

ilmoitus.indd 1

13:20:27
Journal of Pure and Applied Kvantti22.1.2010
- 1/2010

7056

7057

VITUTUSTISKI
T-bussit
Jo muinaiset roomalaiset sanoivat, että
kaikki tiet vievät Roomaan. Paskaa,
sanon minä. Eivät kaikki tiet Roomaan
johda. Väite voidaan osoittaa vääräksi ristiriitatodistuksella, sillä kaikki
bussit ainakin vievät Lauttasaareen.
Lauttasaareen, jossa on bussipysäkkejä neljän metrin välein, ja jokaiselta
pysäkiltä kyytiin hyppää uusi lauma
mummoja, jotka maksavat kyytinsä viisisenttisillä, kolikko kerrallaan.
Ja näin kymmenen kilometrin matka
sitten kestää 40 minuuttia, ja sinulla
kun olisi kiire junalle. Ja sitäpaitsi olet
helvetillisessä krapulassa, ja vieressäsi
istuu lauma kälättäviä ja mädiltä katkaravuilta haisevia intialaisia. Miksi

kaikkien intialaisten pitää haista mädiltä katkaravuilta?
Eikö se jo riittänyt, että kaikki viikonlopun satakakkoset saivat tuon rakkaan T:n koristamaan itseään? Kenen
mielestä 103T muka oli tarpeellinen
uudistus? Lauttasaareenhan meni jo
valmiiksi melkein enemmän busseja
tunnissa kuin siellä on asukkaita kokonaisuudessaan. Ja ottaen huomioon
alueen ikäjakauman, ei se bussien
tarve ainakaan kasvussa pitäisi olla.
Minusta 103T on vähän kuin Joseph
Fritzlin lapsenlapsi: jos tämä maailma
olisi hyvä paikka, ei sitä olisi olemassa. Entä montakohan metroasemaa
sitä tultevaa länsimetroa varten tulee
lauttasaareen? Tuskin yksinumeroi-

nen lukumäärä riittää. Enkä yhtään
ihmettelisi jos vielä joku päivä kuulen
kaukolennolla kuulutettavan: “Hyvät matkustajat, tämä Finnairin lento
Hong Kongiin on T-vuoro, teemme
välilaskun Lauttasaareen. Kone jatkaa
matkaa viiden tunnin kuluttua.”

”Otaniemestä on muodostunut kansallisesti johtava ja kansainvälisesti merkittävä nano-osaamisen keskus. Nanotalon yhteydessä toimintansa aloittava
Nanomikroskopiakeskus vahvistaa tätä
asemaa entisestään”, julisti Tuula Teeri. Saatana, sanon minä! Taannoin koin
nimittäin pakottavan tarpeen tutustua
tarkemmin tähän uuteen kokeellisen
materiaalifysiikan Mekkaan, eritoten
sen eurooppalaisellakin tasolla merkittäviin saniteettitiloihin.

”Yliopistouudistuksen onnistuminen
ja maailman huippuyliopistojen joukkoon pääseminen edellyttää myös tieteen infrastruktuureihin panostamista”,
virkkoi Henna Virkkunen. Vittujoo, ainakaan huonompaa vessapaperitelinettä en ole ikinä missään nähnyt. Paperirulla oli peitetty muovilaatalla, joka
piti väkivalloin repiä sen edestä pois.
Lopulta, kun esteen sai poistettua, takaa ei paljastunut mitään, mikä olisi
juuri vaatinut kansallista tai kansainvälistä rahoitusta. Paperi oli karkeaa
ja kaksikerroksista Xtraa, jonka ker-

rokset eivät pysyneet edes toisissaan
kiinni. Ja mitä vielä, rullaa ei voinut
katkaistakaan mistään kohti kunnolla,
koska katkoviivat olivat eri kerroksissa eri kohdissa. Saatana, vaihe-ero
vessapaperissa. Kymmenisen metriä
revittyäni luovutin: tungin koko kerän
kerralla pönttöön ja istuin kostoksi aulan Artekeille paljain persein.
Nimim. Emboa, perkele!

Vessapaperi oikein käytettynä on erittäin oiva apuväline vessassa asioidessa.
Lisäksi tuet samalla suomalaista paperiteollisuutta.

Ja sitäpaitsi, sekä ennen kaikkea, mikä
vitun T? Mistä se oikein tulee? LauTTasaari? ViTTu saaTana? Miksei se
voisi olla L? Jos L-kirjain on jo varattu
jollekin muulle Jumalan hylkäämälle Loukolle, niin siinähän olisi sitten
hyvä syy olla ajamatta koko vitun saareen. No jokatapauksessa, eipä minulla
muuta. Lähdenkin Tästä siTTen saTakaksi Teellä Terttu Tädin Tykö LaTuskiin Teelle. Vittu.
Niinkuin vanhan laulun
sanat kertovat:
“Linja-autossa,
ompi tunnelmaa.
Linja-autossa,
jalka katkeaa!”
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Vessapaperin vaihe-ero

Mikäli vessapaperin oikea
oppinen käyttö osoittautuu
monimutkaiseksi on ongelmaan myös muita ratkaisuja.
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Magneettinen monopoli mullistaa
lautapelimaailman

Kaikkihan toki muistavat perhepelien
kuninkaan, Monopolin, jonka avulla
perheen pienimmätkin voivat tutustua
kapitalismin ihmeelliseen maailmaan
ostaen ja myyden tontteja sekä kiskoen
kiskurivuokraa ystäviltään ja sukulaisiltaan. Perinteinen ongelma Monopolissa
onkin ollut tuloerojen kasvusta aiheutuva tyytymättömyys, joka toisinaan
purkautuu pelilaudan agressiivisena kumoamisena. Pelin loppuminen lyhyeen
ymmärrettävästi sapettaa pelissä hyvin
menestyneitä sijoittajaguruja kuin Wincapitan kaatuminen konsanaan. Innovaatioyliopistosta kuitenkin kajahtaa
[1]: Magneettinen monopoli ratkaisee
ko. ongelman elegantisti sijoittamalla
pelilaudan alle vahvoja sähkömagneetteja ja muuttamalla pelin komponentit
metallisiksi. Näin pelilaudan painoksi
tulee noin 300 kiloa jolloin sen kaataminen ei edes onnistu perheen kuopukselta. Laudan generoimat 0.3 Teslan magneettikentät pitävät Tehtaankadun talot
ja Hämeentien hotellit paikoillaan jopa
9 Richerin maanjäristyksen sattuessa
joten hyvin alkanutta monopoli-iltaa ei
tarvitse keskeyttää edes luonnonkatastrofin takia vaan Monopolipeli sen kun
jatkuu ja jatkuu vain vaikka koko yön.
Samalla koko pelin teema on laitettu
uusiksi hilpeässä magneettihengessä.
Leikkaa nyt Kvantista irti magneettinen
Monopoli ja pistä spin-spagetti pyörimään.
1. Ville Pietilä and Mikko Möttönen:
Non-Abelian Magnetic Monopole in a
Bose-Einstein Condensate, Phys. Rev.
Lett. 102
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Papeista ja perunoista

Kvantin tiedesäätiön innovaatiohaaste

Kvantin tiedesäätiö julistaa kilpailun vuosituhannen suurimpien ratkaisemattomien
mysteerien ratkaisemiseksi. Nämä tieteen suuret kysymykset ovat ongelmia, jotka
ovat ratkeamattomuudellaan vaivanneet tiedemiehiä ja insinöörejä jo vuosia. Kullakin ongelmalla on suuri vaikutus ihmiskunnan ja tieteen kehitykselle ja ratkaisujen
löytymisen uskotaan olevan ensiarvoisen tärkeää tieteen edistämiseksi. Palkkioksi
seuraavien ongelmien ensimmäisille ratkaisijoille myönnetään Kvantin tiedesäätiön
millennium -mitali.

Mitalia voi tavoitella seuraavien ongelmien ratkaisuissa:
Kenttäteoria: Renormalisoituvan sukkakenttäteorian kehittäminen. Nykyisellään
tiede pystyy selittämään sukkien kinematiikan yksinomaan klassisen dynamiikan
keinoin. Kuitenkin kokeellisesti ollaan verifioitu spontaani symmetriarikko vasemman ja oikean jalan sukkien määrässä. Oletetaan yleisesti, että suurien yhtenäisteorioiden kategoriassa esiintyy suuri sukkakenttäteoria, joka selittää tämän
fundamentaalin symmetriarikon ja parittomien sukkien mysteerin ja sen, miten
kvanttimaailman epätarkkuus on mahdollista havainnoida makroskooppisilla
sukilla.
Statistinen fysiikka: Entropian lokaali minimointi taskussa. Empiirisesti on
toistuvasti havaittu korvakuulokkeiden johtojen taipumus sotkeentua taskussa.
Entropian minimointi lokaalisti taskussa on edellytys sotkeentumattomien johtojen toteuttamiselle. Palkinto myönnetään sovelluksesta, joka konkretisoi entropian
lokaalin minimoinnin taskussa samalla sotkeentuneet kuulokejohdot selvittäen.
Urologia/Kompleksianalyysi: Peniksen analyyttinen jatke. Useilla virolaisilla
klinikoilla on vakiintunut päiväkirurgiseksi plastiikkakirurgiseksi operaatioksi niinkutsuttu peniksenpidennysleikkaus, jossa potilaan siitintä laajennetaan kudossiirroin. Tiettävästi kuitenkaan yksikään näistä kudosjatkeista ei kuitenkaan ole osoittautunut erityisen sovelluskelpoiseksi matematiikan saralla. Palkinto myönnetään
ensimmäisestä penislaajennuksesta, joka toteuttaa Cauchy-Riemannin yhtälöt.
Lisätietoja

Kilpailu alkaa heti ja jatkuu kunnes ongelmat on ratkaistu.
Kvantin tiedesäätiön kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Eki Veikka

Isä Rosamunda

S

e aamupäivä oli mitä seesteisin.
Tyyntä myrskyn edellä, kuten
sanotaan. Vain muutama pilvenhattara täplitti taivasta, ja aurinko paistoi polttavan kuumana muuan idyllisen
englantilaispappilan keittiöön. Niin
polttavan kuumana ja kirkkaana, että
aamukahviaan pöydän ääressä juonut
pastori oli riisunut kaikki vaattensa,
papin tunnuksia, lipereitä lukuunottamatta. Silti papin paljaalla iholla
helmeilleet hikikarpalot saivat penkin
kirkonmiehemme alla epämiellyttävän
tahmaiseksi. Tilanteesta teki erityisen
tukalan se, että ikkunassa ei ollut ripustettuna laisinkaan verhoja, jotka
vetää suojaksi auringon poltteen tielle.
Aikansa kuumassa kärvisteltyään pappi jätti kahvin ja lehden odottamaan
pöydän kulmalle ja haki komerosta yksinkertaisuudessaan tyylikkäät, punaiset, kukkakuvioiset verhot. Hän nousi
penkille seisomaan ja kurottautui kohti
verhotankoa katonrajassa. Mutta voi,
kuinka vähän kykeneekään pieni ihminen, olkoonkin Jumalan paimen,
vaikuttamaan kohtaloonsa tai tätä kohtaloa väistämään, kun ei tiedä, mikä
häneen on pian osuva. Todellakin, jos
verhotanko ei olisi ollut aivan yhtä
korkealla, jos tuoli ei olisi ollut aivan
yhtä hiestä liukas tai jos pastori olisi
viitsinyt pukea vaatteet päälleen, olisi
tarinamme sankari saanut jatkaa muina
miehinä kahvinsa ryystämistä päivänpolitiikan parissa. Mutta ennen kaikkea, jos tuolin viereen ei olisi eksyyntynyt jostain juuri oikean muotoista ja
kokoista perunaa, olisi horjahduksesta
selvitty vain ruhjeilla ja mustelmilla.
Taannoin uskovaista maailmaa järkytti
eräänlainen kristillinen versio Englan-
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tilaisesta potilaasta. Brittilehdet kirjoittivat pastorista, joka oli saapunut
lääkärin vastaanotolle ja halunnut, että
takapuoleensa juuttunut peruna poistettaisiin. Lääkärin varsin ymmärrettäviin kyselyihin syystä, miksi peruna
oikein oli suolessa, pappi oli vastannut, että oli pudonnut sen päälle verhoja ripustaessaan. Syytä, miksi hän ripusti verhoja alasti, pappi ei valottanut
mutta peräänkuulutti, että tapauksella
ei todellakaan ollut mitään tekemistä
minkäänlaisen seksuaalisen aktiviteetin kanssa.
Papin tarina kosketti Kvantin toimitusta syvältä, emmekä missään nimessä
halua pilkata tätä epäonnista Jumalan
karitsaa, vaan toivotamme hänelle vilpittömin aikein jaksamista elämänsä
perunapelloilla. Toimitus näki kuitenkin traagista ihmiskohtaloa syvemmälle ja alkoi miettiä, josko tapauksen
taustalla olisi muutakin kuin huonoa
onnea ja sattumaa. Emmekä tässä tarkoita nyt minkäänlaista ilkeämielistä
Jumalallista väliintuloa, vaan kovaa
luonnontiedettä. Voisiko olla, että perunan eräänlainen ominaistila, tai potentiaalin minimikohta, olisi papin peräsuolessa?
Hypoteesimme testaamiseksi voitaisiin ehdottaa esimerkiksi seuraavanlaista yksinkertaista koeasetelmaa:
Suljetaan suurehkoon säiliöön jokin
määrä aataminasuisia kirkonmiehiä ja
oikeankokoisia perunoita. Tämän jälkeen säiliötä aletaan pyörittää, heilutella ja ravistaa. Jonkin ajan kuluttua
säiliö avataan jälleen ja tarkastellaan,
kuinka suuri osa potuista on löytänyt
paikkansa papin lämpimässä huomas-

Joku kuuluisa pappi morjestaa lintua.
Kuvan pappi ei liity tapaukseen.
sa. Myös ympäristötekijöiden, kuten
väliaineen, vaikutus perunan loukkuuntumiseen voisi olla mielenkiintoinen tutkimuskohde. Luiskahtaisiko
pottu pyllyyn helpommin esimerkiksi
vedessä tai hunajassa kuin ilmassa?
Tässä vaiheessa luonnontieteellisesti
lahjakas lukija on ehkä jo nähnyt saman
analogian (pun intended) kuin mekin.
Eikö pappeja voisi kuvata energiatiloina ja perunoita näitä tiloja miehittävinä hiukkasina? Näin tämän, uskontoa
ja tiedettä yhteentuovan, tutkimuksen
käyttöön saataisiin koko kvanttimekaniikan ja statistisen fysiikan tehokkaat
koneistot. Spinin “ylös”- ja “alas”-tiloja voisi vastata perunan “pitkittäin”ja “poikittain”-tilat. Edellämainittua
koeasetelmaa voitaisiin näin mallintaa laskennallisesti approksimoimalla
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siin tutkia käskemällä joukko avuliaita
pappismiehiä pitelmään toisiaan käsistä kiinni hartaassa piirissä. Jokaisen pastorin kastemaljaan asetettaisiin
peruna satunnaiseen orientatatioon ja
jonkin ajan kuluttua tarkastettaisiin,
ovatko perunat kääntyneet esimerkiksi
joka toinen poikittain ja ja joka toinen
pitkittäin. Lukija ajattelee ehkä tässä
vaiheessa, että tämä alkaa kuulostaa jo
melko kaukaa haetulta, mutta ainakin
mielikuva on kaunis, ja sitä katselee
iloiten sielunsa silmillä.

Tässä joku kuuluisa pappi katsoo Mozartin Taikahuilu -oopperaa oopperakiikareillaan.

pappien ja perunoiden muodostama
kvanttikaasu noudattamaan jotakin
tunnettua mallia. Esimerkiksi FermiDirac-jakauma voisi olla käypä oletus. Onhan varsin ymmärrettävää,
että samaa pappia tuskin miehittäisi
useampi potaatti yhdellä kertaa. Tätä
sääntöä voisi kutsua vaikka St. Paulin
kieltosäännöksi. Tiedettä tehdessä ei
kuitenkaan saa suoralta kädeltä hylätä
edes epätodennäiköiseltä vaikuttavia
hypoteeseja. Niinpä myös perunoiden
mahdollinen bosoninen luonne tulisi
ottaa tarkasteluun. Voisiko olla, että
kun lämpötila lasketaan jonkin kriittisen rajan alapuolelle, niin muodoustusi eräänlainen Bose-Einstein-pappi.
Tällöin siis kaikki perunat siirtyisivät
miehittämään samaa poloista energiatilaa luoden näin konkreettisen merkityksen ilmaisulle “potuttaa”.
Mahdolliset mallit eivät toki rajoitu
jo mainittuihin. Pappishilaa voitaisiin
käyttää kuvaamaan tilannetta, jossa
suuri joukko pappeja on kokoontunut
yhteen säännölliseen muodostelmaan,
vaikkapa aamunavaukseen kirkollispäivillä. Hilassa olisi sekä jo Isänsä
löytäneitä että yhä vapaita maan omenia. Mainittakoon lisäksi Ising papiston käsite. Tämän olemassaoloa voitai-

Mutta jätetään luonnonlait tältä erää
hautumaan kuin perunat kattilassaan,
tai Attilassaan, vaikka hän ei kirkonmies ollutkaan, ja palataan kaiken alkulähteille, tähän surullisen hahmon
ritariimme. Papin matka terveyskeskukseen tuntui kauheudessaan varmasti samalta kuin kipuaisi Golgatan

kukkulalle risti selässään. Tai perseessään. Jokainen askel viilsi kuin
tuhat piiskaniskua ja ihmisten katseet
polttivat kaasuliekkien lailla. Aivan
kuin he olisivat nähneet, nyt jo itsensä
verhonneen, papin vaatteiden lävitse
ja tienneet hänen kivuliaan salaisuutensa. Ja nuo ihmiset olivat vielä viime sunnuntaina laskeneet murheensa
ja syntinsä papin kannettavaksi. Nyt
kannettavana oli jotain aivan muuta.
Kaikista kauheinta oli kuitenkin, että
vaikka lihallinen helpotus olisi ennen
pitkää koittava lääkärin muodossa, ei
anteeksianto odottanut tunnelin päässä. Pappi tiesi, ettei ollut tehnyt syntiä;
hänhän oli vain kaatunut, mutta seurakunta ei sitä tiennyt. Pappi tulisi kantamaan lopun ikäänsä häpeänsä perunaa
peräsuolessaan.

Tässä joku kuuluisa pappi on lähdössä
pelaa lätkää.

Itseiskonsistentti suomalainen nomenklatuuri
Juho Häppölä∗

Aalto-Yliopisto, Pseudotieteiden tiedekunta, Välimerkinrakastelun tutkimusryhmä
(Dated: 8. elokuuta 2009)
Tässä kirjeessä esitetään malli suomalaisten paikannimien yhdenmukaisesta ja loogisesta nimeämisjärjestelmästä. Tutkimuksessa esitetään suomenkielisten paikannimien yhtenäistamisteoria, joka
pohjaa kronologiseen svekomaaniseen perinteeseen. Teoriaa esitellään esimerkkien valossa niin kokonaisvaltaisen sanankäännön, loppuliitekonsistenttiuden kuin semanttisen hienosäädön näkökulmasta. Saavutettu tulos on laajuudessaan ensimmäinen kielellisten epäjohdonmukaisuuksien ja epätasaarvon poistamiseen tähtäävä reformi.
PACS numbers: 715.517

JOHDANTO

Suomalaisen paikannimistön historia on monivivahteikas ja se on ottanut vuosien varrella vaikutteita niin
Ruotsista [1, 2] kuin Venäjältäkin. Nimistöön on vaikuttanut oleellisesti niin nimeämisaikakausi, kuin maantieteellinen sijainti ja kyseisen seudun etnis-kielellinen
väestörakenne. Eri aikakausina paikkoja nimettäessä on
vallitsevana suuntauksena ollut uskollisuus aikakauden
trendejä, pikemminkin kuin järjestelmällisyyttä kohtaan.
Lopputulos onkin monin paikoin kiusallisten svetisismien
vaivaama ja karkeasti epäkonsistentti kokonaisuus.
Oikaisuja virheellisiin nimeämispolitiikassa on korjattu useampaan kertaan vuosien varrella, mutta yhtenäistämisreformia ei olla nähty sitten suurten sortokausien
[3, 4] Pyrkimyksemme onkin johdonmukaistaa suomalaista sanastoa ja erityisesti paikannimistöä vastaamaan loogisesti ja johdonmukaisesti ajattelevan väestönosan tarpeita.
Uudistuksella pyritään saavuttamaan parempi alueellinen ja kiellellinen tasa-arvo suomalaisten väestöryhmittymien kesken, parantamaan mahdollisuuksia automaattiseen kääntämistoimintaan ja välttämään väärinymmärryksiä jokapäiväisessä ihmistenvälisessä kommunikaatiossa ja navigoinnissa.

lellä toinen toistaan. Tapauksia on muutamaa perustyyppiä, esimerkkinä mainittakoon muutamia: Kaisaniemi,
Meilahti, Turku ja Pasila.
Epäkonsistenttius ilmenee monesti siten, että paikannimien suomen- ja ruotsinkieliset nimet ovat keskenään
eriävät merkityssisällöltään. Tästä tyyppiesimerkkinä annettakoon Meilahti-Mejlans, jossa suomenkielisen paikannimeen kätkeytyy viittaus lahdesta, joka kuitenkin
puuttuu kaupunginosan ruotsinkielisestä nimestä. Vastaava ilmiö voidaan havaita käänteisesti toisessa Helsinkiläisessä kaupunginosassa, Viikissä, jonka suomenkielinen
nimi ei sisällä viittausta lahteen. Vastaavia merkityseroja
voidaan löytää myös kaupunkitason nimistössä, esimerkiksi tarkasteltaessa kymenlaaksolaista Kotkan kaupunkia, jonka nimi ei, kuten kaikki tiedämme suinkaan ole
Örn.
Kielellinen epäkonsistenttius voi ilmetä myöskin etuja loppupäätteissä. Esimerkkinä annettakoon kaksi tyypillistä ruotsinkielistä päätettä: “böle” ja “bo”. Näistä ensin mainittu esiintyy monissa helsingin kaupunginosissa,
vaikkapa Baggböle-Pakila ja Gumböle-Kumpyöli. Kuitenkin voimme huomata, että Böle itsessään on Pasila [5],
ei suinkaan Pyöli, tahi La. Jälkimmäisestä voidaan antaa
muutama selkeä esimerkki, nimittäin Sibbo ja Åbo. Tunnetusti, kuten monissa muissakin asiayhteyksissä, Sibbo
suomennetaan “Sipoo” [6], ruotsinkielinen bo-pääte taipuu kotoperäiseksi pooksi. Tästä huolimatta rakas turkumme ei ole Åpoo tahi Jokipoo.

YHDENMUKAISTUS, SOVELLUKSIA
Kuva 1: Kielellisten epäkonsisteuksien riskialue painottuu länsirannikolle.

VIRHEKOHDAT

Tässä joku kuuluisa pappi kun lätkämatsi meni kuin Suomella konsanaan.
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Kenties räikeimpiä esimerkkejä suomalaisen nimistön
epäjohdonmukaisuudesta saadaan kaksikielisillä alueilla.
Paikannimet eivät vastaa kummallakin kotimaisella kie-

Aiemmin esitettyjen epäkohtien korjaaminen tapaus
kerrallaan lienee urakka, joka vaatii konsistenttia teoreettista viitekehystä, joka tekee reformin toteuttamisesta paitsi vaivatonta, takaa lopputuloksen loogisen itseiskonsistenttiuden ja järjestelmällisyyden.
Suurimpana probleemana kielellisten epäjohdonmukaisuuden oikaisemisessa kohdataan tyypillinen muna-kana
-dilemma. Eittämättä osa paikannimistä ovat olleet olemassa ensin ruotsiksi ja vasta tämän jälkeen suomeksi, ikäväksemmi käänteisiäkin esimerkkejä löytyy. Ehdo-
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tan ongelman ratkaisemiseksi kronologista aikaskaalaa,
jossa paikannimissä lähtökohdaksi otetaan ensisijaisesti
ruotsinkielinen ja sekundäärisesti suomenkielinen nimi.
Näin vältytään Eurooppalaisessa integraatiossa ongelmilta yhtenäistettäessä nimistöä yhteispohjoismaisten normien mukaisiksi.
Tästä johtuen ehdotan, että vastaisuudessa Böle on yksikäsitteisesti Pasila ja kyseinen seikka otettakoon lähtökohdaksi uudelleenkäännettäessä Böle-päätteen sisältäviä ruotsinkielisiä paikannimiä suomeksi. Esimerkiksi Gumböle-Kumipasila, Baggböle-Pakkipasila, BembölePempasila ja niin edelleen. Vastaavasti tulee toimia myös
muiden paikannimien ja loppuliitteiden suhteen, esimerkiksi Kottby-Käpykylä ja niin edelleen.
Vastaavasti toimittakoon siis myös bo-loppupäätteen
suhteen, missä referenssipisteenä toimikoon Sipoo [6],
luonnollisestikin Turun uusi nimi on konsistentissa nimijärjestelmässä Jokipoo. Kuitenkin konsistenttiuden
vuoksi vaaditaan muutoksia myös suomen sanastoon laajemmalti väärinkäsitysten välttämiseksi. Ongelman aiheuttaa esimerkiksi asuinkumppania tahi avopuolisoa
tarkoittava termi Sambo, joka joudutaan vastaavasti
käännetään “Sampoo”, joka on kotoperäistynyt kirjoitusasu hiustenpesuainetta kuvaavalle vierasperäiselle sanalle [7]. Epäjohdonmukaisuuden välttämiseksi avopuoliso olkoon siis sampoo ja hiukset pestäköön vastaisuudessa avopuolisolla. Mikäli vastaavia ristiriitaisuuksia sanojen kesken tulee, on ne pyrittävä selvittämään vastaavanlaisella merkityssisältöjen vaihdolla.
Erityisen epätasa-arvoiseksi kielelliset ryhmittymät
asettaa merkityksen vaihtuminen eri kielisten paikannimien kesken. Ruotsinkielinen ei saata aavistaa, kuinka
kymenlaakson Kotka viittaa suurikokoiseen petolintuun,
vastaavasti saattaa häneltä jäädä Etelä-Karjalan helmen,
Lappeenrannan etymologia selväksi. Eipä saata kielivähemmistöön kuuluva aavistaa, että Lappeenranta viittaa
lappeeseen, toisin kutsuen kylkeen. Tästä johtuen kutsuttakoon Lappeenrantaa ruotsinkielisen nimensä mukaisesti vastedes nimellä Halumiehenranta.
Kotkan tapaus on sen sijaan konstikkaampi. Ensi näkemältä saattaa vaikuttaa houkuttelevalta nimetä kyseinen kaupunki ruotsiksi nimellä Örn, mutta tämä vaikeuttaa konsistentin nimeämisjärjestelmän luomista huomattavasti ja vaarantaa koko reformin sisäisen ristiriidattomuuden. Ruotsinkielinen sana “Kotka” ei merkitse
mitään, joten solidaarisuuden nimessä näin täytyy olla
myös kaupungin suomenkielisen nimen laita. Houkuttelevaa olisikin nimetä kaupunki uudelleen jollakin merkityksettömällä nimellä vaikkapa Kurputiksi. Tässä on kuitenkin tiedostettava, että maassamme on runsaasti kaupunkeja, joilla on sama nimi molemmilla kotimaisilla kielillä.
Tämän yksinkertaisen rakenteen säilyttämiseksi toimittakoon siten, että näiden kaupunkien nimi olkoon sama,
mutta mikäli nimellä on suomeksi merkitys, vaihdettakoon tuota merkitystä kuvaava sana. Siispä esimerkiksi:
kutsuttakoon suomen suurimpia petolintuja vastedes me-
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rikurputiksi ja maakurputiksi.
Edelliseen kuitenkin poikkeuksena mainittakoon yhdyssanat, kuten Meilahti. Tunnetusti ruotsalaisen nimensä mukaan tätä kutsuttakoon vastaisuudessa nimellä
Meilans, joka suomenkielisen yleisön puhekielessä vääntynee muotoon “Meilanssi“. Huomattavaa on kuitenkin,
että pyrkimyksenä ei ole pelkästään informaatiosisällön
määrän yhtenäistäminen eri kielien kesken, vaan myöskin
informaation itsensä. Tästä tyyppiesimerkkinä annettakoon Pitäjänmäki, joka ei suinkaan ole ruotsiksi Hållersbacka, vaan Sockenbacka. Tätä kyseistä kaupunginosaa
kutsuttakoon suomenkielisissä asiayhteyksissä siis sukkamäeksi.

AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Moniseinäisten hiilinanoputkien syntetisaatio
ERIKOISTYÖ

LOPPUYHTEENVETO, TULEVAISUUDEN
TUTKIMUKSET

13.3.2010

Edellä esitettyjä puitteita seuraten esitän suomalaisen
nimistön täydellistä reformointia tasa-arvon ja solidaarisuuden nimessä. Tulevaisuudessa uskon globaalisti konsistentin monikielisen mallin rakentumiseen, millä polulla
edellä esitetty uudistus on ensimmäinen askel.
Seuraavana suurena haasteena nimistön yhdenmukaistamisen saralla ovat afrikan monikielisten heimoyhteisöjen yhteinäistäminen yhdenmukaiseen nimistöjärjestelmään. Tätä yhtenäistämistyötä on yritetty useampien
pienempien ryhmittymien taholta etnisten puhdistusten
keinoin [8, 9]. Lukuisista yrityksistä huolimatta tulokset eivät toistaiseksi ole olleet lupaavia. Tulevaisuudessa
onkin odotettavissa kehitystä rauhanomaisen nomenklatuuriunifikaation saralla.
Haluamme kiittää Altia-konsernia ajatusprosessin
alullepanosta.

∗
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[3] Bobrikoff et al Kenraalikuvernöörin Päiväkäsky 1.200-6
[4] Bobrikoff et al Kenraalikuvernöörin Päiväkäsky 1.601-4
[5] Jöötikäinen, Lurputti ja Kiuas Pasila vaiko la, Yhtyneet
kustantamot, Helsinki 2003
[6] Miettiväinen et al, Poo - englantilaisesta kakasta suomalaiseen nimistöön Helsingin yliopisto, humanistisen tiedekunnan julkaisuja, vol. 1396
[7] L. Raatikainen, Hiustenpesun ristiriidattomuus ja sanavalinnat Pesuainekustantamot, Helsinki 2006
[8] F. W. De Clerk et al, Ineffectiveness of ethical suppression
in 20th century Africa Proceedings of the South African
Aparthaid Society
[9] G. Mbobone, D. Mbawemba, W. Mboink, Consistent Tutsi
nomenclature and its implementation by means of modern
day massacre, African Journal of ethical cleansing vol. 45
pp. 1402

K. Vanttinen

Monia on varmaan usein askarrattunut miksi se erikoistyön
tekeminen on niin tuskaista.
Seuraava esimerkkityö sisältää
asioita, jotka on usein paras jättää työn ulkopuolelle.

Työnohjaaja:
Pekka
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[Aluksi pari sanaa ihan näin yleisesti. Pääpiirteissään ihan hyvin kirjoitettu teksti, mutta korjattavaakin toki
löytyy, kuten kuuluukin, onhan tämä vasta ensimmäinen palautus : - ). Lueskelin tekstin läpi ja laitoin muutamia
huomioita mieleen tulleista seikoista (huomiot näkyvät tekstissä näin kursiivissa hakasulkujen sisällä). Katso
nämä kohdat kuntoon ja lähetä korjattu versio takasin minulle, niin päästään eteenpäin tässä urakassa : - ). Pekka]

1. Johdanto
Tämän erikoistyön tarkoitus oli tutkia ja vertailla erilaisia menetelmiä moniseinäisten hiilinanoputkien syntetisoimiseksi. Työssä käsiteltävät menetelmät ovat: kaaripurkausmenetelmä, laserablaatio ja joku kolmas vielä, ei
voi muistaa. Varsinainen tarkoitus oli kuitenkin saada edes jostain rahaa kesän festareille. Olisi kuitenkin pitänyt
tajuta ettet sinä saa oikeasti rahaa jostain tälläsen nollatutkimuksen tekemisestä ja mennä vaikka kaupan kassalle [Älä käytä sinä- passiivia. Se ei kuulu hyvään suomenkieleen. Katso myös välimerkit ja muu oikeinkirjoitus
kuntoon!].
Sitten sisältöön. Kappaleessa 2. käsiteltäisiin nanoputkiin ja niiden syntetisaatioon liittyvää teoriaa, mutta en
jaksa kirjoittaa siitä. Sieltä se tavara löytyy kaikista alan perusteoksista. Lähes sanasta sanaan se kuitenkin sieltä
prujataan [Ei suomenkielen sana. Käytä “kopioidaan”, tai jotain vastaavaa.] tällaisiin erikoistöihin. Sen sijaan
otan vapauden käyttää kappaleen 2. katkeraan avautumiseen ja paskan [ulosteen] haistattamiseen kaikille, erityisesti sinulle pekka! [Nimet isolla alkukirjaimella. Toki jos pikkukirjain oli tarkoituksellinen halventava ele
minua kohtaan, on se ihan ok.]. Tuloskappaleessa 3. jatkan samalla hyväksi havaitulla linjalla, ja kokoan loanheiton lopulta yhteen kappaleessa 4.

2. Teoria
2.1 Hiilinanoputki
Nanoputket ovat hiilen allotrooppeja, joilla sylinterimäinen nanorakenne. Nanoputket ovat sukua pallomaisille
fullereeneille. Nanoputkien pituuden ja halkaisijan välinen suhde voi olla jopa 28,000,000:1, mikä on ratkaisevasti suurempi kuin millään muulla tunnetulla materiaalilla. Nanoputkista tekee kiinnostavan niiden potentiaalisesti ainutlaatuiset ominaisuudet esim. kestävyydessä ja sähkönjohtavuudessa. Nanoputkia on yksi- ja
moniseinäisiä. Yksiseinäisissä putken muodostaa yksinkertainen kerros hiiliatomeita, ja moniseinäisessä, yllättäen ja vittu ihan puun takaa, useampi kerros atomeita [1]. Lähde [1] on muuten Wikipedia. Repikää siitä.
Mahtaako impact factor riittää, jotta tätä saisi lainata? [Wikipedian lainaaminen ei kyllä oikein käy. Koita löytää
sama asia jostain vakavasti otettavasta julkaisusta.]. Moniseinäisten nanoputkienwfijepoijphfewjihälöklökoä.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! NYT KYLLÄ REPEÄÄ PERSE! [Peräaukko olisi spesifimpi. ”perse”, alatyylisyytensä lisäksi, voi viitata myös kokonaisuuteen joka muodostuu itse aukosta sekä pakaroista.]
2.2 Syntetisaatiomenetelmiä
2.2.1 Laserablablaablaa blaah

Alla kuvassa 1. on esitetty kaaviokuva intiaanista ulostamassa.

Kuva 1. Kaaviokuva intiaanista ulostamassa. Kuvassa A on virnistäen kujeileva intiaani, ja B intiaanin
takapuolestaan tuottamaa sisältöä.
Tässä vaiheessa tietoisuuteeni luikerteli havainto, että tämähän on fysiikan erikoistyö. Fysiikan erikoistyössä
pitää olla kaavoja. Vaikeaselkoisia kaavoja, jotta kaikki alaan perehtymättömät vakuuttuvat fyysikoiden ylivertaisesta älykkyydestä. Näin ollen lisäsin alle kaavan. Kaava on ASCII- merkein piirretty karikatyyrinen kuva
miehen sukupuolielimestä, peniksestä kiveksineen.
c=========3.

(69)

[69? Kaavojen numerointi kuuluu alkaa ykkösestä! Peniksen pituutta sopii ehkä myös miettiä.].
2.2.2 Pekka on homo.

[En ole! Asun naisen kanssa. Olemme kihloissa ja menemme naimisiin ensi keväänä.]

3. Tulokset
Pippelipippeli röh asdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfas fdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasdfasfasfdasdfasfasfsf. asfdasadfasfasdfasfasfasfasdasddsafdsafdsafdsafsafdsafsafdsafdsa. [Lauseissasi vähän turhaa toistoa tässä kohtaa. Pikkuvika, myönnän,
mutta koita käyttää välillä jotain muutakin ilmaisua kuin ”asdf”.]

4. Pohdinnat ja yhteenveto
Jo muinaiset roomalaiset kirjoittivat pohdintoja ja yhteenvetoja. Eipä tässä juuri muuten voi tätä fiaskoa pohtia
ja yhteen vetää, kuin toteamalla, että vituiksi meni. Suurin osa ajasta kyllä kului nettisarjakuvien lukemiseen ja
facebookkaamiseen. Eipä silläkään saralla toki onnistumisia tullut; kukaan ei painanut ”tykkää” statuspäivityksilleni, ja nettisarjakuvat eivät naurattaneet. Fingerporit erityisesti olivat ihan paskoja. [Oli siellä hauskojakin
joukossa. Ainakin se missä se tyyppi on rekan kanssa keskellä kaistaa, ja laulaa ”olen tiellä taas!”.]

5. Viitteet
[1] Wikipedia. [Tämä ei tosiaan ole oikein validi referenssi.]
[2] Suunnaton kyrpä Pekan otsassa.
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on nuorekas, kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jossa on reipas
tekemisen meininki ja mukava työskennellä. Toimitamme korkeatasoisia internetpohjaisia ohjelmistoratkaisuja yrityksille, järjestöille, seurakunnille, kunnille ja
kaupungeille sekä valtionhallintoon Suomessa ja muualla Euroopassa.
Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Turussa, Lahdessa, Oulussa
ja Lontoossa.

Parhaiden palveluiden kehittäminen vaatii parhaat tekijät.
Löytyisikö sinun paikkasi meiltä?
Seuraa avoimia tehtäviä osoitteessa: www.innofactor.fi/rekry. Tiedustele myös
kesäharjoittelumahdollisuuksiamme!
Otamme myös avoimia hakemuksia vastaan osoitteessa rekry@innofactor.fi

Häppölä selvittää

Oravat ja tikkukaramellit

J

okin aika sitten levisi viestimissä
tieto jyväskyläläisestä oravasta,
jolla oli kleptomaanisia taipumuksia. Erityisesti kyseinen orava oli mieltynyt paikallisen lähikaupan karamellitarjontaan. Eläinkunnan edustajana
orava ei tietenkään katsonut ihmiskunnan lakien sitovan itseään vaan toteutti
päivittäin ryöstöretken makeishyllylle.
Eipä aikaakaan, kun Internetin ihmemaassa levisivät herttaiset mutta petollisen kuvankäsittelyn tuloksena syntyneet kuvat Kinder-munaa syleilevästä
herttaisesta oravasta.
Tuo kuva syöpyi mieleeni, ja ryhdyin
kovasti pohtimaan, miltä kyseinen
karkkivoro on todella näyttänyt. Erityisesti mieltäni kaihersi kysymys siitä, miltä orava näyttää tikkukaramelli
suussaan. Olin jo miltei unohtanut
ajatukseni tästä herttaisesta eläimestä,
kunnes eräänä aamuna kouluun kävellessäni näin otaniemeläisen oravan
kantavan suussaan kokonaista Tucsuolakeksiä. Keksi oli suurempi kuin
oravan pää; aika ajoin orava pysähtyikin järsimään keksiä vähän pienemmäksi ennen kuin jatkoi matkaansa
keksi suussaan.

www.innofactor.fi/rekry

Nyt viimein päätin sitten sen tehdä.
Selvittää, miltä todella näyttää orava,
joka imeskelee tikkukaramellia. Sen
verran vinkeästä näystä on kyse, että
pitäähän tämä nyt selvittää. Luontaisimmaksi foorumiksi selvitystyölle
osoittaui Seurasaari, jonka oravapopu-

laatio on tunnetusti hyvin kesyyntynyt.
Oravat osoittivatkin heti paikalle saavuttuani suurta mielenkiintoa minua
kohtaan, mutta ikäväkseni huomasin,
etteivät tuomani toffeetikkarit mokomille turistien pilalle hellimille oraville kelvanneet. Useampikin orava kävi
tikkaria kädessäni ihailemassa, yksi
jopa housun lahjetta pitkin urhoollisesti kiiveten. Kuitenkin lopputulos oli
aina sama: pikaisen käpälöinnin ja tikkarin tutkiskelun jälkeen oravat yrittivät penkoa reppuani ja taskujani, josko
sieltä löytäisi jotakin maistuvampaa.
Aavistelin, että tikkarin suuri koko
saattaa olla oravien ruokahalua rajoittava tekijä. Niinpä urheasti imeskelinkin luonnon eläimiä seuratessani tikkarin pienemmäksi ja yritin uudestaan.
Tälläkin kertaa turhaan. Rohkein oravista kyllä kiinnitti huomiota pienempään tikkariin, hivenen sitä maistelikin
ja yritti sitä hieman hampain rouskutella. Hetken maistelun jälkeen tämäkin veijari kuitenkin totesi, ettei toffeetikkari ole oravalle sopivaa ruokaa.
Vastaus alun perin miettimääni kysymykseen: “Miltä näyttää orava tikkukaramelli suussaan?” lienee siis: “Ei
juuri miltään.” Ainakaan toffeekaramellit kun eivät oraville maittaneet.
Kenties Dumle-tikkareilla olisi ollut
parempi onni. En kuitenkaan jäänyt aivan vaille hellyyttävää kuvamateriaalia, sillä m&m -suklaarakeet tuntuivat
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Vaatimaton ehdotus

oraville sen sijaan maistuvan. Huomioitavaa on kuitenkin se, että luonnonläheisinä eläiminä oravat valikoivat
tarjottimelta ensin ruskeat suklaarakeet jättäen irstaan räikeät ja luonnottomat rakeet viimeisiksi. Vietävän
suloinen se orava on suklaarakeitakin
syödessään. Voisin melkein sanoa, että
vain tikku puuttuu.

Vaatimaton ehdotus Aalto-yliopiston maineen nostattamiseksi

Useat tahot niin Suomessa kuin ulkomaillakin ovat naureskelleet Aalto-yliopiston tavalle kutsua itseään
“huippuyliopistoksi” tai jopa “innovaatioyliopistoksi” vaikka ko. yliopisto on toiminut vasta (tätä kirjoitettaessa) vaatimattomat yhen kuukauden ja
viikon ajan. Varmasti Aalto-yliopiston
huippuajassa keräämä huippurahoituspotti on osaltaan inspiroinut moista
pilkkaa ja ivaa. Mutta toisaalta kukapa
kissan hännän nostaisi ellei kissa itse
- Aallon pakko itse tehdä nimeä itselleen tai muuten meistä ei ikinä tule
huippuja tai innovatiivisia.
Orava syö M&M:ää.

Niinpä Kvantti ehdottaakin vaatimattomasti kaikille Aalto-yliopiston

huipputiedettä tekeville yksiköille ja
yksilöille (ja niitä on monta) että nämä
nimeäisivät seuraavan keksimänsä luonnonvakion tai -lain tai ilmiön
Aalto-yliopiston mukaan. Onhan mokomia nimetty aiemminkin ihmisten
mukaan, miksei sitten kuuluisan arkkitehdin Alvar Aallon mukaan. Samalla
Aalto-opistosta tulisi ensimmäinen
yliopisto, jolla on oma nimetty luonnonvakio. Tässäpä muutama Kvantin
ehdotus sopiviksi vakioksi.
Aalto-vakio kuvaa keskimääräistä
innovaatio-sanan yleisyyttä Pekka
Himasen virkatyönään generoimissa raporteissa ja selvityksissä. Aaltoyliopiston tutkimusten mukaan A” =
0.0732.
Aalto-laki yhdistää hallintotyönteki-

Alfred von Gyllenbögel

jöiden ja organisaatiouudistusten määrän ideaalisessa yliopisto-organisaatiossa. Ajan hetkellä t todennäköisyys
organisaatiouudistuksen tapahtumiselle on P(t) = 1 - exp(-A”(Eh/Etot)*t),
missä Eh/E_tot on hallintotyöntekijöiden (Eh) osuus organisaation kokonaistyöntekijämäärästä (Etot) ja A” on tuttu
Aallon vakio.
Tuulateeri- vuorovaikutus
Tuulateeri-vuorovaikutuksen alaiset
henkilöt uskovat hetkellisesti, että
Aalto-opisto on oikeasti hyvä idea.
Vuorovaikutuksen kantama on kuitenkin lyhyt, tämänhetkisen tietämyksen
mukaan se on verrannollinen (1/r2):een
joten Tuula Teeren poistuttua lähistöltä usko Aalto-opistoon heikkenee nopeasti.

3 TANKKAUSTA 1 PYSÄHDYKSELLÄ
Tankkaa yhdellä pysähdyksellä vatsasi, jääkaappisi ja bensatankkisi.

Sykkiikö runosuoli?
Tuuppaa hengentuotoksesi
Kvanttiin. Perästä kuuluu
sanoi petomaani!

K-marketista löydät hyvän valikoiman laadukkaita raaka-aineita ja elintarvikkeita edullisesti.
Nopeilla ja herkullisilla ruokavinkeillä helpotat arkeasi ja rikastutat juhlaasi.
Parhaat tarjoukset ja ruokavinkit löydät viikoittain postiluukustasi kolahtavasta
K-marketin omasta tarjouslehtisestä. Tule ostoksille ja nappaa samalla mukaasi joka viikko ilmestyvä,
herkullisia reseptejä pursuava K-RuokaPirkka!
Nähdään K-market liikenne Otaniemessä!

Lisää tietoa Kvantista sekä
siihen kirjoittamisesta tulossa kevään mittaan. Käy
myös osoitteessa:
kvantti.tky.fi
Seuraavaan lehteen tulevien
juttujen DL on jo 9.4.
Oravalle ei kelpaa tikkari.

Liikenne Espoo Otaniemi
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Tmi M.E.Nyman
Miestentie 1, 02150 Espoo
Puh. 020 7422102
elina.nyman@k-market.com

Avoinna:
ark
6.30-24
la-su
8-24

Soldier (detail). Vesa Pesonen.

How often do you get the chance
to test your future job?

McKinsey Helsinki office is looking for active and ambitious
students with outstanding record for the Helsinki Internship
program for Fall 2010 and Spring 2011.
The 8-12 week internship program is designed to acquaint
you with McKinsey’s integrated approach to problem solving,
teamwork, and client engagements, and it offers a valuable
work experience as a Management Consultant intern.
During the internship you will serve as a full-time member of a
selected McKinsey project team. You will work with McKinsey
experts from around the world and receive day-to-day coaching from your project manager and team members.
Are you interested in working in a challenging environment?
Do you possess distinctive analytical and problem solving
skills as well as initiative and drive? In addition, you should
have 150 study points or more to apply.

McKinsey & Company in brief
The leading global top management consultancy with
8,500 consultants in 89 offices
We help our clients, leading private and public sector
organizations, to achieve lasting impact by tackling their
challenges in strategy, organizations and operations
We provide an unrivalled environment to choose the
challenges that excite you, achieve true impact, develop
your skills and build a global network
Apply for the internship by March 31, 2010 by filling
in an online application at www.mckinsey.fi

For more information please contact Mira Svedholm by email (mira_svedholm@mckinsey.com) or by phone (09-61571728).

