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

Pääkirjoitus

Fuksit kuolivat ja heistä tuli
teekkareita. Viiden vuoden
päästä uusista fukseista
suurin osa on jo diplomi-insinöörejä ja viidenkymmenen vuoden päästä pitkän
linjan tekijöitä ja eläkeläisiä
sikäli kun eläkeiät pysyvät
aisoissa. Eräs herra on jo
tänä päivänä pitkän linjan
valtiomies ja keskustalainen. Kyseessä on tietenkin
erehtymättömän väitöskirjan kirjoittanut, neuvostosuhteiden sankari Paavo
Väyrynen. Vanhan herra
Väyrysen vireys hänen ilmoittaessa lähtemisestään
puolueensa puheenjohtajakisaan innoitti Kvantin
toimituksen niin, että Väyryselle omistettiin kokonainen oma teemanumero.

maailmaan.
Nauttikaa lehdestä ja koettakaa rentoutua kesällä
töistä tai niiden puutteesta
huolimatta. Seuraava lehti
julkaistaan syksyllä ja siinä
julkaistaan myös innokkaiden lukijoiden kirjoituksia
ja piirroksia joten kirjoittakaa ihmeessä Kvanttiin kesän aikana.

Tämän kertaisen lehden
sisällössä on ministeri Väyrysestä huolimatta
huomattavan paljon asiallista
kin sisältöä. Kevään aikana
kiltamme kunniajäsen Pekka Tarjanne nukkui pois.
Hänen kaksi ystäväänsä
ovat kirjoittaneet lehteen
muistokirjoituksen. Lisäksi
lehdessä perinteisen puheenjohtajan palstan lisäksi kiltakummimme kertoo
kuulumisistaan.
Lisäksi
vieraskynämme
sukeltaa
ruoanlaiton ihmeelliseen
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PUHIKSEN PALSTA

IN MEMORIAM
PEKKA TARJANNE — YSTÄVÄ, TIEDEMIES, MINISTERI JA KANSAINVÄLISTÄJÄ

Ville Valtavirta
Pekka Tarjanteen korkealentoinen
elämänkaari
katkesi sairaskohtaukseen
helmikuussa 2010 ja menetimme aivan liian aikaisin
hyvän ystävämme ja fyysikkokollegamme, jonka kanssa saimme ystävystyä jo
opiskelu- ja ylioppilaskunta-aikoinamme. Hänen saavutuksensa ylsivät korkealle
tiedemiehenä, poliitikkona
ja ministerinä sekä erityisesti kansainvälisten siltojen rakentajana. Taustalla
säilyi aina sopivan teekkarihenkinen kulttuuriystävällisyys aina Retuperän
orkesterin tuubansoittajaajoista alken.

Kuvassa vasemmalta oikealle ovat Raimo Taivalkoski, Harri Hintikka,
Pekka Tarjanne, Pekka Rytilä, Jaakko Ihamuotila ja Jorma Routti, joukossa
siis kolme fyysikkoa ja kolme rakentajaa.
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Pekka Tarjanne oli monessa
hankkeessa mukana poikkeuksellisen nuorena. Hänen opiskelunsa Teknillisen
fysiikan osastolla johtivat
tohtorintutkintoon 24-vuotiaana, vaikka samaan aikaan mahtui Teknillisen
korkeakoulun ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajuus ja runsaasti
muita rientoja. Muutamaa
vuotta myöhemmin hänestä tuli professori ensin
Oulun yliopistoon ja sitten
Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tahto vei Pekka
Tarjanteen
politiikkaan
Liberaalisen
kansanpuolueen
puheenjohtajaksi
30-vuotiaana, kansanedustajaksi ja liikenne- ja viestintäministeriksi ja sen
jälkeen silloisen Posti- ja
lennätinlaitoksen pääjohtajaksi.
Nousujohteisena
jatkona näille tehtäville
tuli 1990-luvun kestänyt
kausi YK:n ja sen 150 maan
Kansainvälisen
teleliiton
pääsihteerinä Genevessä.
Nämä vuosikymmenet olivat myös suomalaisen ja
maailmanlaajuisen langattoman teleliikenteen niin
kun myös Nokian menestyksen rakennus- ja kasvukausia. Pekka Tarjanteen
panokset niiden onnistumiseen olivat merkittävät ja
yhteydetkin läheisiä, olihan
hänen puolisonsa Aino Tarjanne Nokian pääjohtajan

Kari Kairamon sisar.
Kansainväliset
tehtävät
jatkuivat vielä viimeisenä
vuosikymmenenä.
YK:n
pääsihteeri Kofi Annanin
pyynnöstä Pekka Tarjanne
lähti käynnistämään YK:n
tietotekniikka ja kehitys
hanketta, jonka tavoitteena on edistää teknologian
käyttöä köyhyyden vähentämisessä. Luontevasti tähän teemaan liittyvät myös
maailman merkittävimmän
teknologiapalkinnon
eli
suomalaisen Millenniumpalkinnon tavoitteet. Pekka
Tarjanne toimi itseoikeutetusti sen ensimmäisen
valintatoimikunnan
puheenjohtaja, kun palkinnon
sai Euroopan hiukkasfysiikan
tutkimuskeskuksessa CERN:ssa World Wide
Web’in kehittänyt Sir Tim
Berners-Lee.
Tälläkin kohtaa ympyrä
sulkeutui. Pekka Tarjanteen
väitöskirja luonnon perusrakenteiden selvittämiseksi
lähes viisi vuosikymmentä sitten loi pohjaa hänen
työlleen tekniikan käytössä
ihmiskunnan ja maailmamme parhaaksi.

Jorma Routti
Jaakko Ihamuotila

Näin se vain käy, että fukseista tulla tupsahti teekkareita, puihin tulee lehdet
ja kurssit jotka juuri tuntuvat alkaneet, pitäisi tenttiä
pois. Mihin koko kevät on
kadonnut? Ainakin se on
tuonut mukanaan kaikkea
mukavaa.
Ydintalvisten kaudenavajaisten jälkeen on sitsattu
kavereiden kanssa, käyty
excuilla ja lumisodittu, vietetty Fuusiota ja kisailtu
hyvinvoinnista, ajettu kolari venäjällä ja tutustuttu
paikallisiin miliiseihin. Wapun alla leikittiin yhdessä
AS:n kanssa ehkä kevään

hauskimmassa
tapahtumassa munanmittauksessa,
reilua viikkoa myöhemmin
kiltojen ystävyys oli syventynyt jo niin, että risteiltiin
samalla veneellä Mantalle.
Fuksien (ja miksei vanhempienkin tieteenharjoittajien) wappu huipentui Dipoliin ja seuraavana päivänä
Ullikselle, missä oli mukava
köllötellä killan uudessa tilavassa teltassa ja kuunnella
uuden poppikoneen sulosointuja.
Puheenjohtajan näkökulmasta kevät on ollut mukavaa uuden oppimisen ja
tekemisen aikaa. Raadilla
ja toimareilla on ollut huimasti intoa keksiä uutta ja
kehittää vanhaa. Kiltiksen
viihtyvyyttä lisää nykyään
itsepalvelusuklaa sekä tulevaisuudessa kiltiksen ulkotiloihin rakennettava ja
istutettava FK-puisto.
Tästä on hyvä kirmata kesälaitumelle ja ruveta suunnittelemaan uusia kujeita
syksyä varten. Kiitoksia
kaikille kerrassaan ihanasta
keväästä.
-Ville
PS. Aallon rakenneuudistus ja kandidaattiohjelmien
uudistaminen nostaa jälleen päätään. Onneksi AYY
ja killat ovat jo aikaisessa
vaiheessa hereillä ja mukana asian valmistelussa.
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Piilossa olemisen ekonomia
ei ole välttämättä kovinkaan yksinkertainen. Helposti luulisi, että esimerkiksi työpaikalla piiloon
meneminen olisi yksinomaan alaisen heiniä: veruke suojautua kaikenmoisilta lisätöiltä hakeutumalla
velvoittavilta katseilta piiloon. Näinhän asia ei kuitenkaan ole. Esimies saattaa
laittaa oven kiinni: “Tärkeä
puhelu, älä häiritse.” Niin,
puhelu, piilopuhelu. Piilossa alaisilta, oven takana,
hiljaa.
Piilosta on myös hyvä ampua. Nettiblogaamisen tärkein ja oleellisin osa on olla
piilossa.
Anonymiteetin
takana, salaa, sieltä ampua
maahanmuuttokriittisiä
lausuntoja viekkaasti pus-
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kasta. Piilossa voi olla myös
tittelin takana. Pokkana
heitellä rennosti asiantuntijalausuntoja tohtorin
tärkeydellä. Mutta ennen
kaikkea, ja mitä suurimmalla suopuudella, mukavinta on olla piilossa roolin
takana. Arkipäivän näyttelijänä, opettajana, tutkijana,
hauskana miehenä, puutarhurina, polkupyöräilijänä,
hedelmän ostajana. Näiden
roolien takaa nenän vartta pitkin heitellä rutiinilla
vanhoja reploja, irrotella ja
revitellä kevyesti ja rutinoituneesti. Ja näin on hyvä,
aikuisen miehen tulee saada olla piilossa.
Vili Heinonen

Omat juureni ovat nykyisellä Aallon Kauppiksella,
jossa opiskelen kansantaloustiedettä. Ensimmäiset
kolme kuukautta minulla
menikin oppia suunnistamaan Otaniemessä - nyt
olen siinä jo kohtuullisen
hyvä! Koska ylioppilaskunnan keskustoimisto sijaitsee täällä niemessä, olen
päässyt tutustumaan läheisesti myös teekkarikulttuuriin. Sen osalta parhaimpina puolina täytynee ehkäpä
mainita tekemisen meininki ja se henki, jolla täällä
toivotetaan uudet tuttavuudet tervetulleeksi. Toivottavasti nämä piirteet siirtyvät
myös aaltokulttuuriin!
Alkuvuosi ylioppilaskunnassa on hurahtanut aikamoista vauhtia. Tällä hetkellä asustelemme
Lämpömiehenkuja
3:sen
väliaikaisissa DDR-henkisissä tiloissa, ja odotamme innokkaina muuttoa
Tuula-rehtorin alakertaan
Lämppäri kakkosen tiloihin. Kahvihuoneessamme
roikkuu kirjavia alushousuja pyykkinarulla (vuosijuhlalahja
tamperelaisilta ja lappeenrantalaisilta

Haasteita Aalto-yhteisön
ensiaskelien osalta ei tosin
puutu. Ylioppilaskuntien
yhdistymiseen liittyvät epäselvyydet ovat puhututtaneet paljon. Loppuvuoden
osalta kuuma peruna tulee
todennäköisesti olemaan
Aallon
kampuskysymys,
joka selkeytyy vielä tämän
vuoden aikana. Uuden
ylioppilaskunnan
läheisyydessä toimii lukuisien
pienempien järjestöjen lisäksi 14 kiltaa, yksi osakunta, sekä kylteri- ja taikkilaiskulttuuria ylläpitävät
yhdistykset. Mutta mitä on
aaltokulttuuri ja millaiseksi
se muotoutuu? Mikäli satuit
käymään ylioppilaskunnan
Varpajaisissa helmikuussa,
sait maistiaisen siitä mitä se
voisi esimerkiksi olla.
Tsemppiä tenttirutistuksiin
ja nautitaan kesästä!

Kummiterkuin,
Elli

TERVEHDYS

PIILOSSA

Itäjuna Pohjoiseen, Koivukylä, Korso. Ajellessani
uudenuutukaisella
sveitsiläisellä
kaunottarella,
huomasin uuden avojunan
puutteet: siellä ei voi mennä
piiloon. Avojuna konseptina häiritsee itä-vantaalaista
ikiaikaista perinnettä juoda
olutta julkisessa liikennevälineessä, juoda olutta piilossa. Sitä on sellainen tarve,
olla piilossa.

Nimeni on Elli ja toimin tänä
vuonna FK:n kiltakummina
AYY:n hallituksessa. Minun
lisäkseni ylioppilaskunnan
hallituksessa häärää yhdeksän muuta täysipäiväistä
luottamushenkilöä.
Vastuualueellani on sosiaalipoliittiset asiat, joten päiväni
täyttyvät yhteisen hallitustyöskentelyn lisäksi opintotukeen sekä YTHS:ään
liittyvistä asioista ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä.

teekkareilta ja samalla sitkeä alkkari-nimikkeen lanseerausyritys) ja toimiston
käytävällä voi huristella
Teekkarijaoston potkulaudalla.

KILTAKUMMIN

Moikka!
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Häppölä selvittää
On maailmassa monta ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää kummastuttaa pientä
kulkijaa.

Käytännössä pankkia valvoo kaksi instanssia: Pankkivaltuusto ja Johtokunta.
Näistä ensiksi mainitun valitsee Eduskunta, joka tällä
haavaa on asettanut valtuustoon joukon eturivin
poliittisia vaikuttajia puheenjohtajanaan Timo Kalli
(Kesk). Valtuusto puolestaan valitsee johtokuntaan
enintään viisi rivijäsentä,
joille Tasavallan President-
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Kokki ja emäntä tekivät
elämysmatkan
Keminmaan kauniiseen luontoon
etsimään puhdasta Lapin
henkeä. Taistelupari löysi
metsän siimeksestä mukavan pikku sopen, josta
heti huomasi, ettei siihen
ihminen ollut ikiaikoihin
koskenut. Tänne kokki pystytti laavun, jonka juureen
sankarimme leirinuotion
sytyttivät.

Juho Häppölä
ti puolestaan nimittää puheenjohtajan, jota Suomen
Pankin
pääjohtajaksikin
kutsutaan. Tällä hetkellä
virkaa hoitaa Erkki Liikanen (SDP). Näinollen voidaan katsoa, että Suomen
Pankin johto on hyvin vahvasti valtiovallan käsissä.

Erästä suurempaakin kulkijaa matematiikan laitoksen käytävillä ihmetytti
se, kuka omistaa Suomen
Pankin. No, valotettakoon
hänelle ja miksei muillekin
kuinka asian laita on.
Laki Suomen Pankista toteaa ykskantaan ensimmäisessä pykälässään seuraavaa: “Suomen Pankki on
Suomen keskuspankki. Se
on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos.” Eli noin
muodollisesti katsottuna
pitäisi kaiketi sanoa, että
sitä ei omista kukaan, itsenäinen pankki kun on
kyseessä. Tämähän on toki
täyttä puuta heinää ja kaukana totuudesta. Tarkasteltaessa kyseisen rahoituslaitoksen toimintaa lähemmin
huomataan, että itsenäisyys
on pelkkä lakitekninen termi ja käytännössä kyseinen
instanssi on mitä tiukimmassa valtiovallan talutushihnassa.

II/2010

?

Itse ruuan laittoa varten
puimme (riisuimme) erähenkiset vaatteemme. Ne
kuvasivat tuntemuksiamme jokseenkin eriävästi,
eikä emäntä sisäistänyt
erähenkeä aivan kokonaan.
Gangsterip(T)uuhka
oli
pakko ottaa mukaan. Eihän
ilman sellaista voi tuntea itseään täyteläiseksi.

Toimintansa
tuloksena
Suomen Pankki saattaa tehdä melkoisen siivun voittoa,
joka sekin kuuluu valtiolle.
Normaalin käytännön mukaan voitosta puolet rahastoidaan pankin pääomaan
ja toinen puolisko lisätään
valtion kassaan, aivan pikkusummista ei ole kyse, sillä viimevuotinen toiminta
tuotti 260 miljoonaa euroa
yhteistä hyvää.
Historiallisesti katsottuna
Suomen Pankki on ollut
enemmän tai vähemmän
julkinen instanssi aina, alun
perin Suomen suuriruhtinaskunnan asioita ajaneesta Aleksanteri ensimmäisen
perustamasta laitoksesta on
sittemmin kehittynyt Suomen tasavallan keskuspankki ja osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Lisäksi
mainittakoon, että Suomen
Pankki paitsi on valtiovallan alla, edustaa valtiovaltaa
myös itse. Nimittäin pankkien ja rahoituslaitosten
edesottamuksia valvova ja
taannoin vararikkoon menneen Sofia-pankinkin varat valvovan viranomaisen
ominaisuudessa jäädyttänyt Finanssivalvonta on osa
Suomen Pankkia.

Kokki ja emäntä
laittavat ruokaa
Erämiehen lohi Paavo Väyrysen tyyliin

Emäntä joutui hämmennyksen valtaan kokin lähtiessä yllättäen kameroineen
etsimään öljyä metsäisen
piilopirttimme seinänaapurilta. Tämäkin retki oli
kuitenkin voitokas, kuten
kokin erikoiset retket usein
ovat. Naapuri ihmetteli
huomatessaan, että hänen
vieressään asuu (piilo)fyysikko, kuuluuhan hän itsekin kyseiseen koulukuntaan.
Kirkkaan kellertävinä hehkuvien lakkojen kaivaminen jäähileisestä pakasterasiasta toi elähdyttävästi
mieleen syksyiseltä suolta
muurainten poimimiset ensilumen jo langettua. Kokki katsoi hetken emännän
khmm työntekoa, mutta
Kokki ja Emäntä
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päätti olla turhaan lämmittämättä, olihan hänellä jotain
tärkeää meneillään. Emäntä oli ostanut sipulia, jota voi
käyttää ja näyttää. Erityisesti sipulifiguurien rakentaminen on fyysikoille mielekästä. Niillä saa annettua unelmilleen muodon, joka saa joka miehen taatusti itkemään, ainakin tuhoamisvaiheessa. Jottei pilkkominen
mene liian oudoksi, se pitää tehdä nopeasti. Päät pois ja
keskelle viilto niin että saa vedettyä ylimmän kerroksen
edestä. Sitten koko juttu puoliksi ja puolikkaista leikellään puolikuita. Eli tärkeintä muistaa puolittaminen.
Tosifyysikko testaa kuinka pitkälle pääsee kakkosen
potensseissa.
Pääruokamme, erälohi perunalohkoilla valmistuu
seuraavaan tapaan. Perunalohkot ja puolikuusipulit
sekoitetaan vuokaan tai paistinpannuun, päälle öljyä, suolaa ja mustapippuria. Sitten laitetaan vuoka
uuniin 225 asteeseen taikka asetetaan paistinpannu tulien päälle siksi aikaa että ne kypsyvät (ehkä
puoli tuntia). Käännä uuni tai nuotio 100 asteeseen ennen kuin sipulit mustuvat.
Sitten sinappitalkoisiin, kastikettahan pitää olla,
ettei ruoka kuivu. Yksi sipuli taas palasiksi, figuureja unohtamatta. Se heitetään kuumalle
pannulle, jossa on naapurin öljyä. Ruskeiksi ja
kourallinen jauhoa päälle. Jauhot sekoitetaan
kunnolla joukkoon ja lisätään vettä maun mukaan. Hieman sinappia kastikkeeseen ja levy
pienemmälle.
Pilkitty kala fileerataan ja fileen päälle hieman öljyä, mustapippuria, suolaa, persiljaa
ja kuusenhavuja. Antaa sitten maustua vähän aikaa. Tässä välissä voi kanssa huomautella emännälle hänen tahmaisesta foliostaan, joka pyöräytettäisiin kalan ympärille
marinoitumisen ajaksi. Paistetaan pannulla. Jos on paksu filee, kuten monella on,
kannattaa välillä lisätä vettä pohjalle, se
kiehuu ja kypsentää lihanpalaa korkeammaltakin. Kala on valmis, kun sivusta
ei näy enää punaista ja kala irtoaa nahkastaan helposti. Tosin suolaisen veden
kala saa jäädä vähän raa’aksi, sehän on
vain paikallinen erikoisuus.
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Kokin päästessä vasta vauhtiin, alkoi
emännän mieli jo harhailla muissa
oleellisissa asioissa. Entä jos lakkavaahtoon lisäisi lakkalikööriä?
Ainakin jälkiruuan voi
tehdä aina grogilasiin, se

sentään helpottaa vähän.
Kokki väitti tätä niinkutsutuksi alkoholismiksi, mutta emäntä ei vaikuttanut
huolestuneelta. Vasta-argumenttina voi aina käyttää
sitä tosiasiaa, että jostain
tuntemattomasta
syystä
kokilla ei ollut taaskaan
housuja. Illan edetessä yritettiin löytää kokin taskuja.
Emäntä näytti esimerkkiä,
olihan esiliinan edessä selvästi tasku. Tasku oli tyhjä
vaikka emäntä puristellen
yritti sisältöä löytää.
Kerma, sokeri ja vaniljasokeri vatkattiin vaahdoksi. Mitä enemmän sokeria
laitettiin, sitä makeampaa
vaahtoa tuli. Sama päti vaniljasokeriin, jonka lisääminen tosin teki lopputuloksesta myös vaniljaisemman.
Lakat ja rahka sekoitettiin
keskenään. Rahkaan lisättiin kermavaahto ilmavin,
pyörivin liikkein. Tarjoiltiin
grogilaseista ja koristeltiin
lakoilla. Lopputulos näytti hurmaavalta ja maistui
lakkaisalta, kermaisalta ja
vaniljaiselta.

ma oli suomalaisen ikivihreä.
Jälkiruuan lähestyessä kokki villiintyi ja vaati pientä
seuruettamme siirtymään
avantouinnille, jotta autenttinen erähenki säilyisi
aina jälkiruuan nautiskeluun saakka. Avanto löytyikin yllättäen läheisen
pirtin takapihalta. Kokki
riemastui ja hyppäsi innolla
avannossa lilluvien eräjormien hauskaan joukkoon.
Emäntä vetosi aikaisempiin
uintikokemuksiinsa ja väitti pelkäävänsä ylikuntoa,
vaikka ilmeisenä pelon aiheena tuntuivatkin olevan
avannossa lilluvat, emännän hyvinmuodostunutta
rintakehää ja poskipäitä (?)
ihailevat iloiset veikkoset.

Kuten kenen tahansa miehen, myös kokin oli saatava
avata kylmät, helmeilevät
karhupullomme jollakin,
mikä ei ole pullon avaaja.
Avaajana käytettiin saksia ja
toimenpide tuottikin kokille ikävän haavan sormeen.
Voisi toisaalta väittää, että
kyse olisi ollut myös uhrautumisesta – avaajaahan ei
löytynyt mistään.
Laavun osoituttua melko
kestämättömäksi ja ensimmäisen erän ollessa takanapäin, makailivat emäntä ja
kokki raukeina vaaleahkoa
tähtitaivasta katsellen ja
Karhua lipitellen. Tunnel-
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Kuinka teet tämän kotona:
Pohjarannan lohialtaasta
ryöstöpilkityn lohen voi
korvata Alepasta laillisesti ostetulla. Koska nuotion
sytyttäminen solutilaan ei
ole suotavaa, lohen paistaminen on mahdollista
myös hellan avulla, kunhan
huolehtii erähengen säilymisestä asiaankuuluvalla
pukeutumisella ja käyttämällä esimerkiksi puukkoa
korvaamaan kaikki muut
työvälineet.
Tunnelmaa
voi yrittää saavuttaa myös
erähenkisellä
musiikilla
kuuntelemalla kaikki Spotifyn kappaleet, jotka löytyivät hakusanalla “Nuotio”.
Emme kuitenkaan suosittele tätä.
Kokki ja emäntä toivottavat
kaikille fyysikoille maukkaita
ruoanlaittohetkiä,

kuka tietääkään, mitä niistä
saattaa kummuta oikeassa
seurassa. Yrittäkää selvitä
näillä ohjeilla seuraavaan
kvanttiin saakka, lisää reseptejä ja seikkailuja on tiedossa.

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
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Paavon
elämä
ja teot

Paavon alkuelämä
Paavo syntyi 2.10.1946 Kemin maalaiskunnassa. Syntyessään Paavo V herätti
huomiota olemalla Suomen
nuorin kansalainen.

Paavon opiskelut ja
väitöskirja
Paavo V opiskeli perinteisessä poliittisen eliitin
koulussa, Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä.
Väitöskirjansa
Finlands
utrikespolitik – den nationella doktrinen och framtidens mänsklighetspolitik
(Suomen
ulkopolitiikka
– kansallinen doktriini ja
tulevaisuuden ihmiskuntapolitiikka)
hän
teki
kuitenkin Åbo Akademiin.
Väitöskirjassaan Paavo todistaa tieteellisesti miten
EU tulee hajoamaan pian ja
Neuvostoliitto ei koskaan.

asumuksen melko vaatimattomaksi jalasmökiksi
kun taas Paavon kaupunkiasuntona
Helsingissä
oleskelun aikana toimi
173-neliöinen
residenssi
Kruunuhaassa.

Paavo ja EU
Paavo ei ole koskaan ollut kovinkaan suuri EU:n
ystävä joten Suomen liittyminen EU:hun (silloin EY,
muistatteko) oli ikävä juttu
Paven mielestä.

Muuta
Paavo on ollut kaksi kertaa
presidenttiehdokkaana,
mutta kiitos mediapelin,
flaksi ei ole vielä käynyt.
Lisätietoja:
http://
f i.wikipedia.org/wiki/
Paavo_V%C3%A4yrynen

Paavon I kausi Keskustan
puheenjohtajana
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On olemassa aikakauslehtiä, joissa esitellään
pepsodent-hymyileviä, sporttisia ministerejä.
Nämä kuvankauniit ja reippaat nuoret herrat ja
rouvat saapuvat maahamme kuka mistäkin: Yksi
Brysselistä, toinen Forssasta. He istuvat maamme hallituksissa kauden tai pari lähteäkseen
taas vihreämmille virka- ja luottamustehtävämaille EU:n, YK:n, Vapaamuurareiden tai Juutalaispankkiirien Salaisen Maailmanhallituksen
palvelukseen. Pakostakin kansalainen herää kysymään: “Voinko uskoa enää mihinkään pysyvään?” Kyllä. Tämä artikkeli kertoo jostain, joka
ei katoa yhdessä yössä tai vaalikaudessa. Ei, sen
aihe ei ole valtionvelka, autovero eikä edes Raimo
Sailas. Tässä artikkelissa kerrotaan rehellisestä
Lapin miehestä, joka tuli, näki ja nousi erääksi
Suomen johtavista keskustalaista neroista. Jalasmökin mies voi kadota lyhyeksi aikaa Brysseliin,
noustakseen jälleen ministeriksi ja ehkä jopa
Keskustapuolueen puheenjohtajaksi. Paavo Väyrynen on ilmiö, joka hakee vertaistaan Vapaan (ja
Vähemmän Vapaan) Maailman historiassa.

1980 Pavesta tuli Keskustan
puheenjohtaja. 33-vuotiaana hän herätti taas huomiota olemalla nuorin Keskustapuolueen 33-vuotias
Paavoväyrynen-niminen
puheenjohtaja koskaan.

Paavon Jalasmökki
1982 kateellinen Etelän Media aloitti vainonsa Paavoa
vastaan. Paavo oli ilmoittanut eduskuntaan asuvansa Keminmaalla eikä
Helsingissä kuten kunnon
kepulaisen tuleekin, mikä
oikeutti Paavon käteviin
eduskunnan päivärahoihin.
Etelän Media kuitenkin paljasti Paavon Keminmaan
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Vitutustiski
Manikyristeistä
102T on yksi helvetti maan päällä. Ei siitä nyt sen enempää, mutta on se perkele
kumma, että kärsimyksistään ei pääse sittenkään, kun bussimatka on jo ohi. Joka
jumalan kerta kun Kampin keskuksessa kulkee, saa kuunnella sitä välimerellistä
”Hi, sir! You have a minute?” -vinkumista niiden ottomaattien vieressä pyörivien
kynnenleikkaajien turvista. Ja niitä saatanan keltuaislettejä väijyy kahdella sivulla
eikä niitä voi väistää mitenkään. Voi jumalauta, jos ihminen on linja-autoasemalla
niin silloin se on kiiruhtamassa bussiin tai tulossa sellaisesta mennäkseen jonnekin muualle, ei laitattaakseen rakennekynsiä, ei ainakaan hetken mielijohteesta minkään reikäkorvaisen pukinpartahidalgon hurmaamana. Ja mikä vittu siinä
on, että se huutelu on joka ainut kerta tarkoitettu sille viereiselle ihmiselle. Eivät
ne ikinä kysy mitään minulta, akateemisesti koulutetulta, siististi pukeutuneelta
nuoreltamieheltä. Ei kelpaa vai? Ei ole tarpeeksi ylevät kädet heidän tulla ja tuunata? Vittu oikeasti, sellainen liukuportaiden alla majaileva sormennuolijahuora
luulee olevansa ylempänä kuin minä. No, en olisi manikyyriä halunnutkaan. Oikeasti en olisi.

Lakoista
Vittujumalauta! En tiedä keneen tässä pitäisi syyttävä sormi tähdätä, keskustapuolueeseen vaiko etelän mediaan. Lakkoja, lakkoja, aina vaan lakkoja! Kenen rahapussiin niistä saatavat hyödyt oikeasti putoavat, kysyn minä? Rasvassa ja kaviaarissa piehtarovien riistopoliitikkojen, vaiko itärajan takaa tulevien siirtotyöläisten,
jotka raatavat kengännauhapalkalla hädintuskin hengissä pysyen? Yksikin päivä,
tässä taannoin, menin kauppaan ajatuksissani ostaa pakastemansikoita, tai hätätapauksessa vadelmia, tyttäreni synttärikakkua varten. Mutta katso! Pakastemarjalaari on tyhjä kuin Matti Vanhasen muisti. Jäljellä on ainoastaan lakkoja, noita
kusenkeltaisia eltaantuneenmakuisia marjan irvikuvia. Kuka lakkoja muka syö?
Hienostunut maku, sanotaan. Vitut. Marjan kuuluu maistua joltain; makealta,
kirpeältä, joltain. “Mä oon niinkun tällänen kulttuurisnobi ja syön pelkkiä hilloja,
koska ne maistuu niin elegantin vaikeastimääriteltäviltä! Ja sitten mä menen ne
lakat suussa nauttimaan nykytaideperformanssista, jossa Elvikseksi pukeutunut
mies raiskaa joutsenen harjanvarrella. Enkä tajua siitä esityksestä mitään, kuten
en myöskään niiden lakkojen mausta.” Maailmassa on tuotteita, joilla on selvä kysyntä. Esimerkiksi huorat tai sementti. Muuraimet eivät ole yksi tallaisista tuotteista. Niiden myyminen pitäisi lopettaa!
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Vili Heinonen

On vuosi 1999. Eräällä
Pohjois-Vantaalaisella yläasteella
motivoidutaan
erityisopettajan
kanssa
ruotsin kielen opiskeluun.
Opiskelija X on siirretty
pahamaineiseen
häirikköluokkaan häiritsemästä
muita opiskelijoita ruotsin
tunnilta. Tässä luokassa
opiskelija X suorittaakin
yläasteen ruotsinopintonsa näin välttyen oppimasta
ensimmäistäkään ystävällistä länsitavua. 10 vuotta
myöhemmin opiskelija X
opiskelee teknillistä fysiikkaa TKK:ssa ja osallistuu
viimeisenä tenttinään ruotsin kuulusteluun, joka pätevöittää opiskelijan X käyttämään ruotsia virkamiehen
pätevyydellä. X ei ole tällä
välillä kertaakaan eksynyt
epähuomiossa ruotsinkieliselle Pohjanmaalle soittamaan hätäpuhelua 20
kuulovaurioisen
lapsen
huutaessa palavassa talossa.
X ei ole myöskään mennyt
naimisiin ruotsinkielisen

Kielisuudelmia
kaunottaren kanssa eikä
havahtunut ruotsin tarpeellisuuteen
turistimatkalla
länsinaapuriin. Näinköhän
oli ruotsin opiskelu kaiken
meuhkaamisen arvoista.
Ruotsin opetus Suomen
kouluissa maksaa lähteestä
riippuen 100-200 miljoonaa
euroa vuosittain. Tällä rahalla täydentäisi jotakuinkin esimerkiksi Suomen
tavoitteet kehitysavun kehittämisessä. No, raha on
rahaa. Eniten harmittaa,
että ihmisillä on tapana
nopeasti unohtaa, kuinka
perseestä ruotsin opiskelu
oli. Itse pinteestä päästyään
monikaan ei jaksa kiinnostua tulevien sukupolvien
turhautumisesta. Kaikista
niistä nuorukaisista, jotka
istuvat jossakin homeisessa
kopissa kynän kanssa edessään tehtävä luetellä kuningatar Silvian koirat paperille suuruusjärjestyksessä.
Onhan ruotsi lystikäs kieli,
sellainen leppoisa setämäi-

nen pudottelukieli, mutta
käytännöllinen keskivertosuomalaiselle? Ei.
On tärkeää, että Suomessa
säilytetään mahdollisuus
opiskella ruotsia. Mutta
pakko? Julkisiin virkoihin,
joissa tarvitaan ruotsin
osaamista riittää suomenruotsalaisia, joiden kanssa
suomea äidinkielenään höpisevän on hankala kilpailla
pätevyydessä. Kimmo Sasi
tokaisi (SK 48/2009): “Olisi
tärkeää, että varsinkin itä- ja
pohjoissuomalaiset kävisivät joskus ruotsinkielisellä
Pohjanmaalla näkemässä,
että ruotsin kieli on todellisuutta Suomessa.” Siis mitä
helvettiä? Erikseen lähteä
katsomaan toiselle puolelle
Suomea, että onhan niitä
oikeasti ihmisiä, jotka tätä
kieltä puhuvat. Siinä sitten
tulee motivoitunut ja mukava olo opiskella ruotsia.
Itse uskon siihen, että ihmiset oppivat kielet, jotka kokevat tarpeellisiksi: jos sitä

ottaisi ja muuttaisi sinne
Pohjanmaalle, varmasti alkaisi pirunmoinen ruotsin
lätinä.
On hankala ymmärtää, miten ruotsinkielisten identiteetin kannalta on oleellista, että suomenkieliset
pänttäävät ruotsia kouluaikansa myöhemmin näiden
vähäistenkin taitojen ruostuessa käytön puutteessa.
Onhan se mukava kehuskella ulkomaalaisille miten
mukavasti meillä on täällä
kaksikielinen maa, jossa
kaikki puhuvat sujuvasti
molempia kieliä, mutta totuushan on, että moinen
mehustelu on paskapuhetta. Ruotsin opetus on turha
ja epäonnistunut yritelmä
jostakin sellaisesta unelmasta, jota asiasta päättävät
eivät osaa edes formalisoida. Säälikää nuoria -- näitä
finniposkisina painavia pikkuaikuisia kun vituttaa jo
valmiiksi.
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Paavo Väyrynen loistaa
luonnollisesti omana kirkkaana kiintotähtenään keskustalaisen politiikan taivaalla. Toisinaan, kun Paavo
ei Isä Aurinkoisena paista
keskustalaisen kansakuntamme ylle, pääsevät muut,
hieman himmeämmätkin
tähtöset loistamaan. Näistä tähtösistä mainittakoon
esimerkiksi Urho Kaleva
Kekkonen
(presidentti),
Sorkka-Liisa Anttila (valehtelija) ja Matti Vanhanen (pääministeri). Matti
Vanhanen onkin lähiaikoina tekemässä valtiomiesteon eli jäämässä eläkkeelle.
Yleensä ensimmäinen askel
eläköityvälle valtiomiehelle
(valtiomieheksi Suomessa
määritellään 2 kautta tai
enemmän istunut pääministeri) onkin muistelmien

kirjoittaminen. Aineistoa
muistelmiin kerätäänkin
tällä hetkellä niin keskusrikospoliisin kuin mediankin voimin ja oNpa
pääministerimme
vielä
istuessaankin intoutunut
muistelemaan valtakautensa kohohetkiä kuten
riemukasta
vaalivoittokaronkkaa hyvien veljien
(HV) seurassa. Promootiohengessä Kvantti julkaisee nyt tulevien muistelmien sisällön. Muistelmat
koostuvat bisneshenkisesti muodikkaasta nelikentästä.

Keskustalaisia
valtiomiehiä

Eläinlääkäri vastaa
Kvantin tämänkertainen eläinlääkäripalsta keskittyy mursun elintottumuksiin, joista on kysymyksiä
lähettänyt nti Väinö Sormi Kälviältä. Vastaamassa
meillä on Suomen zoofilisen seuran rahastonhoitaja,
ELT, vesicapneumaticalogian dosentti Aulis Aulis.

1. Esipuhe (kirjoittanut Artsi M)

2. Asiat, jotka mattivanhanen muistaa 3. Asiat, joita mattivanhanen ei muista
muistavansa.
muistavansa.

Hyvä Kvantti,
ostin taannoin Clas Ohlsonilta mursun enkä
oikein tiedä, mitä sille
tekisin. Se itse ei tunnu tekevän mitään. Se
ei pyydystä kaloja, joita
mursuhuoneen
jäävesialtaaseen laitan, se ei
istu käskystä eikä nouda
lehteä. Se ei tee muuta
kuin lausuu satunnaisesti ”örf”. Missä on vika?
Fyysisessä vai henkisessä
puolessa? Ehdin jo nimetä sen Lasarukseksi; teinkö väärin?
Opettajatar Väinö Sormi,
Kälviä

Arvon lukija,

4. Asiat, joista mattivanhanen muistaa ettei 5. Asiat, joita mattivanhanen ei muista ettei
muista.
muista.

6. Kiitokset (Kiitos kaikille kirjaa
rahoittaneille sekä KMS:n veljille)
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en usko mursussanne olevan mitään vialla. Nythän
on niin, että mursu on eläimenä ja ylipäätääN asiana
perin passiivinen. Älkää
odottako sen hyökkäävän
eväskalojen kimppuun tahi
yhtyvän hyppynaruleikkeihinne. Lemmikkinne on
tarkoitettu antamaan kontribuutionsa maailmalle lausumalla mainitsemaanne
örf-äännettä.

taista tutkimustietoa. Joidenkin lähteiden mukaan
örf on vain örf, kun taas
jotkut ovat kertoneet kuulevansa, milloin se sisältää
vaikkapa
säälinsekaista
ivaa Neville Chamberlainin
hyväuskoisuutta kohtaan.
Edellisen valossa en olisi
lainkaan
hämmentynyt,
mikäli Lasaruksenne tietäisi myös nimensä etymologian. Oli miten oli, ”örf”
on ainoa kognitiivisuuden
merkki, joka ulospäin on
koskaan näkyvä.

hen, riippuen toki siitä,
onko kyseessä jäälautalla
röhnöttävä pintamursu vai
kallistuneelta lautalta Jäämeren syvyyksiin valahtanut pohjamursu. Kesynä
kotieläimenäkään sen ei voi
olettaa olevan yhtään sen
viekkaampi saalistaja, ja
tapaankin suositella mursunomistajille maanmainiota jäniskikkaa: hankkikaa
jänispariskunta ja asuttakaa
se mursuhuoneeseen. Puput tunnetusti lisääntyvät
varsin tomerasti, ja eipä aikaakaan, kun huone on jäniksiä niin pullollaan, ettei
vapaata tilaa ole enää muualla kuin lemmikkimursunne suussa. Tämän jälkeen
Lasaruksen ei tarvitse kuin
nielaista. Tämä ravitsemu-

sikiliikkuja helpottaa niin
teidän kuin mursunnekin
elämää, ja onhan se nyt
myös jänöille ihan mukiinmenevää vaihtelua. Lopuksi kuitenkin varoituksen
sananen: joskus mursu
on niin fakkiutunut örfääntelyynsä, ettei nieleminenkään onnistu. Tällöin
suosittelen yhteydenottoa
Islannin asevoimiin, joiden
mursunsyöttämisparaatijoukot auttavat mielellään
myös siviilejä.
Yst. terv.
ELT Aulis A., Utajärven terveyskeskus

Pyytäisin ottamaan huomioon, että jotakin lemmikkinne täytyy saada
kuitenkin syödäkseen. Nälkäisenäkään se ei varmasti
kömmi kala-altaalle. Miten se voisikaan, sellainen raajaton möhkäle
kun on? Nimittäin,
kuten tietänettekin,
luonnossa
elävät mursuthan pitävät
suunsa auki
ja odottavat kalan
uivan tai
lentäv ä n
sii-

Mursujen henkisestä tasosta taasen on paljon ristirii-
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Sepalus on sielun peili
Tavalliselle kadunmiehelle sepalus on välttämättömyys. Se on jotain, joka
täytyy välillä avata tai siirtää tärkeämmän asian tieltä
syrjään. Sen isompaa huomiota ei henkilökohtaiseen
porttikongiimme ole tapana kiinnittää. Mutta voi,
kuinka paljon kauneutta ja
poetiikkaa nämä ihmiset
ohittavatkaan, vaikka se olisi kaikki päivät heidän kättensä ulottuvilla. Sepalus
on paljon muutakin kuin
vetoketjuin hammastettu
aukko - se on kevättuulen
ujellus rantakaislikossa, se
on sisiliskojen leikkisä paini harmaalla kivellä, se on
rotansyömä hevosen kallo
Siilitien metroasemalla, se
on yhtä vaikeasti määriteltävä kuin ihmisyys itse, sillä
sepalus täydellisesti peilaa
sitä mitä olet ja miksi olet
tuleva. Tai näin ainakin jos
sepalusanalyytikkoja on uskominen. Sepalusanalyysi
oli Kvantin toimitukselle
ennestään tuntematon tieteenala, mutta kun törmäsimme tähän nousevaan
trendiin, niin kiinnostuksemme heräsi välittömästi.
Otimmekin yhteyttä kahteen tunnustettuun analyytikkoon, fil.tri Eetu
Aukkoon ja dir. cant. Henriikka Housu-Halkioon, ja
annoimme heidän tutkia
valittujen kiltalaisten porstuanovet. Seuraavassa valittuja todensanoja housuista
ja niiden kantajista.
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Eetu: Harjaantumaton katse voisi tulkita, että kyseessä on jossain määrin mielenkiinnoton perussepalus.
Tiedäthän “noita tulee kadulla vastaan 15 tusinassa”.
Huomattavaa tässä on kuitenkin koko sepalusksen
korkea profiili, ja sen myötä venynyt kaksois-jii.
Henriikka: Joo, pistin saman mieleen. Niin kuin näet,
Eetu, paksunnos on tässä sepaluksessa ortodoksisesti kanonisessa pisteessä ja kaksois-jiin sisäreunassa.
Poikkipuola näkyy olevan paikallaan keskijanalla.
Eetu: Minulle tulee kyllä tästä sepaluksesta väkisinkin
mieleen, että tässä on nyt hukattu mahdollisuuksia,
kun korkean profiilin ansiosta tilaa olisi runsaammallekin ilmaisulle. Toden totta, tämä on kuin kalkittuseinäinen kalvinistinen kirkko, kuin käenpoikanen, joka
ei aivan vielä ole oppinut lentämään. Pakko todeta,
että tässä on kyseessä aika stereotyyppinen insinöörin
sepalus. Farmarivolvo, omakotitalo Friisilästä, ja vaimo
harrastaa pilatesta. Sitä henkeä tämä kyllä huokuu.
Henriikka: Joo! Veit vetskarin sepaluksestani Eetu!
Tytär on varmaan pakotettu pianotunneille ja poika
Blues-junnuihin.

Henriikka: Jaahas, tämä on näitä peittelijämiehiä..
Eetu: Joo, näyttäisi siltä, Henkka. Tosiaan silmiinpistävän vähän mitään tunnistettavia piirteitä, jopa
luonnottoman vähän. Kankaan väriin hukkuvalla ompeleella pyritään harkitusti häivyttämään sepaluksen
olemassaolo katsojan mielestä. Hädintuskin erottuva
Jii on yksinkertainen eikä esim. poikkipuolaa tai paksunnosta ole ollenkaan.
Henriikka: Tällä miehellä on selvästi jotain salattavaa, luurankoja kaapissa, kaapissa jonka olemassaolon hän kieltää yhtälailla kuin sepaluksensa. Mies
elää henkistä kaksoiselämää. Toisessa ulottuvuudessa
hän toivoo piiskaa nahka-asuiselta, Hitler-viiksiseltä
ja vasemman jalkansa amputoineelta kääpiöltä. Tässä
ulottuvuudessa hän on todennäköisesti suviseuroissa
saarnaava pappismies Torniosta.
Eetu: Nyt olen vähän eri mieltä. Minusta tämä on
selvä vaimonhakkaajan sepalus. Tämä mies on nakkikioskeilla räyhäävä varastomies, joka ei kuuntele naista autonratissa. Tai odotahan, kyllä tuon heiveiröisen
ompeleen taakse voi piiloutua vielä jotain paljon kauheampaa. Mieleeni tulvii kammottavia väläyksiä keskitysleireistä Itävallan kellareihin.
Henriikka: Laita se pois! Tämä sepalus ei vie minuakaan kauniiseen paikkaan, vaan saa minut värisemään
kylmästä!

Henriikka: Ohhoh, siinä on mykistävä näky, mikä maailmaa syleilevä asenne!

Olli Heikkinen
Tuukka Hiltunen

Eetu: Kyllä! Kyllä! Avoimin ovin ja mielin kaikkiin elämän haasteisiin! Tämä mies ei selvästi pidä kynttiläänsä vakan alla. Tässä on
kyseessä kyseessä todellinen maailmanmies, kosmopoliitti, joka on
nähnyt ja joka huomataan.
Henriikka: Uhhuh, tässähän ihan häkeltyy. Myski tuoksahtaa
tännekin asti, voin vaikka vannoa! Tästä nähdään, että positiivinen
asenne kannattaa, ja saa muutkin heleälle mielelle! Mutta palataksemme asiaan, tässä sepaluskessa poikkipuolia on kaksi, joista
toinen on korvannut perinteisen paksunnoksen kaksois-jiin syleilyssä. Mikä rohkea veto!
Eetu: Totisesti, magnifico, suurenmoista, suurenmoista...

Eetu: Hehheh, hoksaan vitsin! Eihän tässä ole sepalusta laisinkaan. Hetken jo menikin pasmat ihan sekaisin. No
jos tätä nyt analysoi, niin tässä on tyhjä kanvas, tabula rasa, johon voi piirtää minkälaisen sepaluksen vain. Mikään
todellisuuksista ja mahdollisista tulevaisuuksista ei ole vielä tullut toteen. Arpa on heittämättä. Viattomuutta,
mutta toisaalta myös naiiviutta, tämä tihkuu.
Henriikka: Ja vitut! Tässä ei ole mitään hauskaa. Siinä on täysin kelpo paikka sepalukselle, muttei siihen ole
viitsitty sepalusta laittaa. Tälläinen välinpitämättömyys ja laiskuus vielä tämän maan tuhoonsa syöksee. Ja jotkut
saatanan narut! Hirttoköydet sanon minä!

Sepalussanastoa:

Jii: omplelein tehty, varsinaisen halkion sivuun jäävä J-kirjaimen muotoinen kuvio.
Voi olla yksin- tai kaksinkertainen.
Paksunnos eli obesiteetti: Lyhyehkö pystysuuntainen jana, usein Jii:hin upotettuna,
jossa ommel on paksumpi. Sijaitsee usein
kanonisessa pisteessä, Jiin varren alapäässä.
Poikkipuola: vaakasuuntainen lyhyehkö
jana, perinteisesti paksunnosta ohuempi
ommel.
Kanoninen piste: kts. paksunnos.
Kvantti haastaa lukijat kilpailuun! Tunnista kuvien
sepalusten kantajat, jotka
ovat kaikki juhlittuja kiltalaisiamme, ja lähetä vastauksesi seuraavan numeron
ilmestymiseen mennessä.
Parhaiten arvanneet saavat
palkintoja sepaluksen täydeltä!
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Bussimatematiikkaa
Jos kertoisin teille kuinka
säästää tuhansia euroa vuodessa, säästäisittekö? En
puhu nyt teidän, rakkaat
lukijani, omista rahoistanne, vaan yhteisestä hyvästä.
Olen melko vakuuttunut,
että säästäisitte. Tai kenties
ette, mistä sitä tietää. Ainakin joku on todistettavasti
löytänyt kanssani saman
säästösuonen.
Olette varmasti harmitelleet 102T -bussilinjojen
yleistymistä. Ymmärrettävästi Lauttasaaressa vietetty
turha aika näivertää sieluanne, mutta ette kenties ole
nähneet asian taloudellista
puolta. Lasketaanpa hieman suuruusluokkia.
Helsingin Sanomien tietojen mukaan Länsiväylän
varressa asuvat ei-otaniemeläiset tienaavat otaniemeläisiä
huomattavasti
enemmän. Varmasti kolmisenkymmentä tuhatta euroa
vuodessa keskivertoteekkaria enemmän. Oletettavasti varakkaimmat porvarit
päristelevät matkansa autolla ja voidaan siten jättää
tämän joukkoliikenneaiheisen debatin ulkopuolelle,
joten pyöristetäänpä luku
alakanttiin,
sanotaanpa
vaikka 20 vuotuiseen kiloeuroon. Jokainen T-linjan
visiitti Lauttasaaressa vie
matkustajien aikaa viitisen
minuuttia ja heitetään hatusta, että Lauttasaarta pitemmälle matkustavien ih-
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misten, joiden aikaa kuluu
hukkaan, määrä on bussia
kohden noin viitisentoista. Tulokseksi saadaan että
aikaa haaskaantuu noin
tunti. Jaoteltuna otaniemeläisen ja ei-otaniemeläisen
välinen tuloero vuodelle
tasaisesti, saadaan, että otaniemeläinen tienaa kuukaudessa keskimäärin noin
pari tuhatta euroa muuta
länsiväyläläistä vähemmän.
Tuntiansiona tämä on suuruusluokkaa
kymmenen
euroa. Nyt jos oletetaan,
että lauttasaarelaisten pitää
päästä Lauttasaareen joka
tapauksessa, huomataan,
että muuttamalla yksi bussilinja 169T linjaksi 169 ja
vaihtamalla
kompensaatioksi yksi satakakkonen
102T:ksi säästetään kymmenen euroa. Kun temppu tehdään useita kertoja
päivässä ja ympäri vuoden,
saadaan jo suuruusluokaltaan kymppitonnin säästö.
Siis: miksipä haaskata
kalliiden ja tuottavien ihmisten aikaa lauttasaarelaistransportaation hyväksi,
kun tämä helsingin umpilisäkkeen asujaimiston liikennöinti voidaan sälyttää
tuottamattomien teekkarien rasitteeksi ja samalla säästää vielä aimo kasa
kollektiivista mammonaa?
Ehdotankin, että kaikkiin
Otaniemeen liikennöiviin
busseihin liitetään T-loppuliite kansantalouden nimessä.

Pienin askelin
noustaan.
Juho Häppölä

lamasta

Edunvalvonnan edut
Jonkin verran sekavaa yliopistopolitisointia sivusta
seuranneena olen saanut
tietooni, että ylioppilaskuntamme
edustajistossa on ehdotettu Suomen
Ylioppilaskuntien Liitosta
(SYL) eroamista. Minua alkoi kovin kiinnostaa, mitä
minä tavallisen nablaajan
ominaisuudessa saan tästä
mystisestä SYL-jäsenyydestä. Onneksi tiedonjanoani
halusi sammuttaa SYL:n
puheenjohtaja Matti Parpala tiedotteellaan.
Parpala aloittaa väkevästi:
SYL hoitaa vastuullisesti
muun muassa Edunvalvontaa, edustaa työryhmissä sekä toimielimissä
ja antaa vuosittain lukuisia
lausuntoja ja pitää yhteyttä sidosryhmiin. Tämäkin
toki riittää bullshitbingon
voittoon hyvällä tuurilla,
mutta te jotka odotatte vielä ensimmäistä bingoanne,
älkää hätääntykö. Lisää on
on luvassa.
Viimeisimmässä
lausunnossaan SYL ottaa kantaa
ministeri Tanskasen väliraporttiin kansalaiskeskustelun pohjaksi. Esille
nousevat tärkeät teemat
kuten inhimillinen pääoma tuotannon tekijänä.
Muilta toimiltaan nämä
edunvalvojamme
ehtivät
myös oikolukea Keskustapuolueen
tavoiteohjelman ja kommentoida sieltä
muutamia kohtia, kuten

esimerkiksi joukkoliikennettä ja maahanmuuttoa.
Huomiotta ei pitäisi jäädä
myöskään se, että omien
jäseniensä inhimillisen kärsimyksen lisäksi SYL kantaa kortensa kekoon myös
afrikan lasten hyväksi. Itse
asiassa tänä keväänä on
päätetty asettaa projektisihteeri hoitamaan erityistä
kehitysyhteistyöjuttupankkia jonne kerätään
iloisia tarinoita kehitysyhteistyöhön liittyen opiskelijalehtien vapaasti julkaistaviksi. Hallelujaa. Seuraavan
kvantin numero onkin
odotettavasti kehitysyhteistyökvantti, toimitus kiittää
suuresti SYLiä siitä, ettei
tylsiä jorinoitakaan tarvitse
keksiä itse.
Kehitysyhteistyöteemat
olivat vallitsevana vaikuttimena myös kun SYL päätti lähettää ystävällemme,
ministeri Paavo Väyryselle
afrikkalaisten naisten ompelemia tyynyliinoja saatekirjeen kera. Huolenaiheena oli naisten ja lasten
yhteiskunnallinen tasaarvo kehitysmaissa. On
myös järjestetty läjäpäin kokouksia, aiheena vaikkapa
Bolognan prosessi. Asialistalle ovat nousseet kevään
aikana korkeakoulujen globaalivastuu ja sosiaalisen
ulottuvuuden työkalut
elinikäistä oppimista tietenkään unohtamatta.
Parpala kertoo tiedottees-
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saan myös, kuinka SYL on
ansioituneella ja urhoollisella toiminnallaan meille
jäsenilleen 80 miljoonan
euron etuudet viime vuoden aikana. Sen tarkemmin
tiedotteessa ei kerrota kyseisen luvun laskutapaa tai
sitä, onko lukuun laskettu
opiskelija-asuntojen vuokratason nousu tai vaikkapa
opiskelijahintaisen aterian
hinnan taannoinen nousu
30 prosentilla. Rohkenen
epäillä. Niin ikään kertomatta jää, kuinka kalliiksi
kyseiset etuudet ovat tulleet. Yritin etsiä SYLin budjettia, mutta jostakin syystä
en sitä onnistunut heidän
verkkosivuiltaan kaikkien
kannanottojen, lausuntojen, tiedotteiden ja julkilausumien seasta löytämään. Sen tiedän, että oma
osuuteni kyseisen puulaakin pyörittämisestä noussee
kymmenen euron korville
ja kahden ylioppilaskunnan jäsen ei yths-maksun
tavoin saa kaksinkertaista
kontribuutiotaan takaisin
vaan joutuu maksamaan
osuutensa näiden seitsemäntoista ihmisen palkasta
tuplana.
Kaksinkertaisen jäsenmaksuni nöyrästi maksavana
jäsenenä toivoisinkin, että
SYL:n hallitus ja sihteerit
järjestäisivät tämän tilikauden aikana liikuntapäivän. Päivän aikana arvoisat
SYLliläiset voisivat tulla
vaikkapa tänne Otarantaan
tai valitsemalleen muulle
yleisurheilukentälle ja juosta Cooperin testin ja hypätä vaikkapa pituutta. Näin
saataisiin mitattuja tuloksia
toiminnan vaikuttavuudesta.
Juho Häppölä
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Filantropovoria
Matti Parpala

€

?

Antti, 38v, (nimi muutettu,
oikeasti kyseessä on Kangasalalainen kunnanvaltuutettu Henri Laitila) on ollut
jo lähes kymmenen vuotta
filantropovori.
Filantropovoria tarkoittaa tiukkaa
ruokavaliota, jonka harjoittaja voi syödä ainoastaan
koko ihmiskunnan hyväksi panoksensa antaneiden
ihmisten lihaa. Kyseessä
on siis eräs kannibalismin
muoto, eikä filantropovoriaa pidetäkään kaikissa
piireissä täysin hyväksyttävänä. Voiko tällaisen valinnan tehnyt silti elää tavallista ja yltäkylläistä elämää?
Kvantti haastatteli Anttia
tämän selvittämiseksi (tai
siis Henriä, hänen kotonaan osoitteessa Poutakuja
14. Siinä se tehtiin keittiön
pöydän ääressä. Vaimo Sirkka Laitila paisteli vieressä
syöpätutkijan munuaista).
“No jaa. Kyllähän tätä tietysti saa aika usein selitellä.
Kaverit oli aluksi jokseenkin ihmeissään, jopa peloissaan. Ei ne nykyään tietty
enää jaksa kuin pudistella
päätään ja naureskella koko
jutulle. Tajuaahan ne, etten minä niitä voisi syödä.
Niistä on monet sen verran irstaita paskiaisia, että
oksettaa ajatuskin”, kertoo
kunnanvaltuutettumme
Amnestylaispihvinsä
lomasta.
Antti tutustui filantropovoriaan ensimmäisen kerran
internetissä. Siinä vaihees-

sa elämäänsä hän oli jo ehtinyt kokeilla monenlaisia
ruokavalioita, veganismista
Atkins-dieettiin, kaikkiin
ennen pitkää kuitenkin
pettyen. Filantropovorian
kohdalla palaset osuivat
suoraan paikoilleen. Se oli
rakkautta ensipuraisulla.
Filantropovorin arki voi
kuitenkin olla yllättävän
hankalaa, varsinkin jos
on vielä nirso sen suhteen
kuinka hyvä on tarpeeksi
hyvää.
“Täytyy myöntää, että on
tässä vuosien varrella annettu koko ajan enemmän
periksi. Ei sitä nyt joka päivä voi Nobel-rauhanpalkittuja syödä. Joskus, kun on
todella nälkäinen, niin riittää, että se tyyppi on tehnyt
jonkun arjen pienen ystävällisen teon. Tyyliin :jos
joku vippaa minulle kympin, niin saatan sitten syödä
sen.”

Till Lindemann

henkilökohtainen valinta

kein. Tämä on klisee, tiedän, mutta syystä. Ilman
vaimoa ja kahta lastani minulla ei olisi mitään. Niin,
oli meillä kolmaskin lapsi,
mutta hänestä jouduimme
luopumaan. Hän oli vaan
liian kultainen luonne, aina
auttamassa muita. Pikku Petri pellavapää”, Antti
muistelee ja lipoo huuliaan.
Haastattelun lopuksi kysyimme vielä Antilta, että
kenet hän nykyään elävistä
ihmisistä söisi, jos saisi valita.
“Varmaankin Aung San Suu
Kyin. Olen aina pitänyt itämaisesta”, lohkaisee hän.

Filantropovoriasta huolimatta, tai kenties sen ansiosta, Antin elämässä ovat
asiat hyvällä mallilla. Työ
on mielenkiintoista ja haastavaa, lapset käyvät koulua
ja harrastavat. Avioliittokin
kukoistaa, sekä vuoteessa
että sen ulkopuolella.
“Kyllä tämä on se minun
juttu. Jos oikeasti uskoo
johonkin asiaan ja elää sen
mukaisesti, niin siitä saa
sen verran paljon uutta
energiaa, että kaikki muu
kyllä hoituu. Perhe on tär-
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Teologi - mikä se
on?
Mikä on suhteesi Paavo
Väyryseen? Puudeli.
Voisitko kuvailla kolminaisuutta? Mistä siinä on kyse?
Pitäisikö minun tietää jotain tuosta? Mua ei kiinnosta. Musta tuntuu, että Isä
johtaa koko sitä leiriä. Mä
oon muslimi, en kristitty.
Tää on ihan perseestä.
Mikä on selityksesi Jumalan omnipotenssikysymykseen? Voiko Jumala luoda
vuoren, jota se itse ei voi
nostaa? Jumala on jotain
sellaista, joka on kaiken yllä.
Ei tietenkään voi luoda. Sitä
paitsi Jumala haluaa luoda
haasteita. Jos se haluaa, että
kiipeät, niin se luo sinulle
haasteen. Mutta sinä haluat
vain kiivetä pitkin naisia ja
pitkin fysiikkaa.
(Hei älä nyt kaadu tuohon.
No anna minun kirjoittaa.
Miksi tuo poika saa kirjoittaa tuossa.)
Kumpaa kannatat arkkipiispavaalissa? En ainakaan sitä
vitun teologia, mikä vittu
sen miikkajutun nimi on.
Se haluaa kieltää homoliitot, sen mielestä on väärin,
että nainen pussaa naista.
Viimeksikin oli se Anna,
josta vain kumpusi seksuaalista energiaa, pussailtiin
koko ilta.
Jos Jumala on hyväntahtoinen, miksi maailmassa on
pahaa? En usko jumalaan.
Koska jumalaa ei ole, etkö
ole nähnyt sitä jo. Jos vanhempasi käskevät sinua rukoilemaan joka perjantai, ei
se tarkoita, että juutalaiset
olisivat oikeassa.
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Mitä olet naisena mieltä
naisen alistamisesta islamissa? Koraanissa on yksi
asia, joka alistaa naista:
mies on naisen pää. Silloin
kun Koraani kirjoitettiin,
se antoi naisille oikeuksia,
sillä silloin mies sai mennä
naimisiin useamman naisen kanssa, ja silloin naisella oli enemmän oikeuksia
ruumiiseensa.
Mikä kukka olisit mieluiten? Lumme,koska sillä ei
ole sitä seksiä tällä hetkellä?
Teologeilla ei ole seksiä.
Jos Jumalaa ei ole, mistä me
ollaan tultu? No mistä sä
vittu kuvittelet, ei millään
pahalla. Miks sulla on tommonen löysä tyyny?

Ulkomaankirjeenvaihtaja
Ulkomaankirjeenvaihtajan kausiraportti
Koska teekkareita kritisoidaan
Otaniemi-keskeisyydestä, toimii Kvantin palveluksessa myös
ulkomaankirjeenvaihtaja.
Ulkomaankirjeenvaihtaja
on sijoitettu Australian Sydneyyn, mutta raportoi myös
kaikkien muiden Otaniemen ulkopuolisten paikkojen kuulumisia.
Muun maailman uutisissa
LHC on toteuttanut puolivuosittaisen
käynnistysyrityksensä,
Vladimir
Putin on Euroopan lentoliikenteen lakkauttamisen
ohessa vaihtanut rutiininomaisesti sekä Puolan
että Kirgisian hallinnon ja
Merisalon I hallitus on setvinyt raha-asioitaan kuin
ylioppilaskunta konsanaan.
Palstatilan määrässä mitattuna Ulkomaailman™ tärkein uutinen on kuitenkin
ollut Katajanokan designhotellin valtuustokäsittely.
Taidepiirit Kaurismäki etunenässä vastustivat hotellihanketta täydellä tarmolla,
ja syystäkin. Moderni uusliberalismin symboli pilaa
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Empire-keskustan
kasvot kuin kirjoituskoneeseen tungettujen ostereiden
näköinen oopperatalo keskellä luonnonsatamaa.

suomalaisille. Kvantti ehdottaakin ulkomaisen, kaupunkikuvaan
sopimattoman designhotellin paikalle
kotimaista ja vanhaa rakennuskantaa
kunniottavaa
designydinvoimalaa. Designydinvoimala tuottaa sähköä suoraan suomalaisten
töpseleihin, ja koska voimala on keskellä kaupunkia,
saadaan lauhdevesi suoraan
kaukolämpöverkkon toisin
kuin nykyisten hajasijoitettujen
maalaisydinvoimaloiden kanssa. Ydinjäte
voitaisiin
loppusijoittaa
naapurissa olevaan presidentffinlinnaan.
Ohessa on Kvantin palkkaamaan
isänmaallisen
arkkitehtitoimiston
havainnekuva ydinvoimalasta.
Hankkeen toteuttamisesta
päättäminen olisi valtuuston valaistunein päätös sitten koulujen kasvisruokapäivän.

Ulkomailla
suunniteltu
ja ulkomaisille turisteille
suunnattu ökyhotelli on
loukkaus suomalaisuutta
kohtaan. Paikalle pitäisi
sijoittaa jotain kotimaista,
josta on iloa nimenomaan
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Kvantti toivottaa kaikille
lukijoilleen hyvää kesää!
Seuraava lehti ilmestyy 1.10. ja siihen juttunsa haluavia pyydetään toimittamaan
ne toimitukselle 10.9. mennessä.
Lisätietoja osoitteesta: kvantti.tky.fi.

