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1. Vastaus on n:s Fibonaccin sarjan n. luku. 
2. Puoliso oli kätellyt neljää henkilöä.

3. Hyppää tehosekoittimesta pois. Hypyn lakikorkeuden potenti-
aalienergia on verrannollinen massaan ja ponnistuksessa saavu-
tettava liike-energia on verrannollinen lihasmassaan. Molemmat 
skaalautuvat samalla tavalla. Näin ollen hyppykorkeutesi pysyy 

vakiona ja pääset helposti tehosekoittimesta ulos. 
4. Sarjan seuraava termi on edellinen ääneen luettuna, kun 

ensimmäinen termi on 1. Tällöin seuraavat termit ovat 11 (yksi 
ykkönen), 21 (kaksi ykköstä), 1211 (yksi kakkonen, yksi ykkönen) 

ja ensimmäinen kysytty termi on 312211 (kolme ykköstä, kaksi 
kakkosta, yksi ykkönen).

Pu
uh
an
ur
ka
n 

va
st
au
ks
et

3



Onnea Fyysikkokillalle, joka on 
nyt onnistunut olemaan ole-
massa 70 vuotta, eli edennyt 
aika-avaruudessa entropian 
kasvun osoittamaan suuntaan 
niin pitkään, että arbitraarinen 
kivi on suorittanut 70 kierros-
ta erään tähden ympäri. Tästä 
lehdestä voitte muun muassa 
lukea, mitkä muutkin asiat, il-
miöt tai ihmiset ovat selvinneet 
elämän kujajuoksussa tässä 
vaiheessa yhtä pitkälle kuin 
rakas kiltamme. Tämän lisäk-
si Kvantti on myös selvittänyt 
karun totuuden, kuinka Ota-
niemessä opiskelevilla mak-
satetaan helsinkiläisten bus-
siajeluita ja lehden lukemalla 
pääsee sisälle myös uunituo-
reen raadin sielunmaisemaan.

Kuten olemassaolostakin lä-
hes kaikesta elämässä on kil-
pailtava. Kuka potkii parhaiten 
nahkakuulaa nurmikolla, kuka 
pääsee kouluun, kuka pääsee 
töihin, mikä valtio onnistuu yl-
läpitämään talouskasvua par-
haiten velkataakan kasvamatta 
hervottoman suureksi. Suo-

messa on Juha Sipilän 
johdolla otettu kun-

niakkaasti as-
keleita, jotta 

k i lpai-
lu-

kykyä saadaan kasvatettua ja 
ylläpidettyä. Kvantti yhteiskun-
tavastuullisena lehtenä haluaa 
kantaa kortensa kekoon yhtei-
sissä talkoissa ja kilpailukyky-
sopimuksen hengessä toimit-
tajat ja taittajat ovat nipottaneet 
toistensa pilkutustyylistä, lais-
taneet deadlineistä ja hauk-
kuuneet toisiaan Trumpin sym-
patiseeraajiksi kuusi minuuttia 
edellistä vuotta pidempään ja 
jälki on sen mukaista. 

Aalto-yliopiston perustietei-
den korkeakoulun teknillisen 
fysiikan ja matematiikan opin-
tosuunta selviää kilpailussa 
opiskelijoista hyvin ja onnis-
tuu houkuttelemaan vuosittain 
kymmeniä laudaturylioppilaita 
aloittamaan opintonsa fysiikan 
ja matematiikan parissa. Heis-
tä muutama saavuttaa elä-
mässään vielä enemmän läh-
temällä toimittamaan Kvanttia, 
jonka yhteiskunnallisesti kan-
taa ottava journalismi on nos-
tettu pinnalle keskusteltaessa 
Ayy:n Aino-lehden suunnasta. 
Hyvä kilpailukyky, jota löytyy 
selkeästi niin killalta kuin Kvan-
tiltakin, takaa jatkuvuuden ja 
toivottavasti kilta ja Kvantti ovat 
olemassa vielä vastaavasti toi-
set 70 ja 40 vuotta. 

Päätoimittaja,
 

Ari Viitala

PÄÄKIRJOITUS

Kuva: Petteri Heliste. Päätoimittaja katsoo 
luottavaisesti killan ja Kvantin tulevaisuuteen. 

Taittosektorin kommentti: ei kyllä kovin luotta-
vaiselta näytä.4



Jos luet tätä Kvanttia sen jul-
kaisupäivänä, olet mitä to-
dennäköisimmin läsnä Fuu-
sio70-vuosi juhlassamme. 
Toivottavasti oma iltasi on tä-
hän mennessä ollut yhtä hui-
kea, mitä omani on ollut. Tämä 
viikonloppu on huipentuma 
kaikelle juhlavuoteemme liitty-
välle toiminnalle, jota on ollut 
tekemässä monikymmenpäi-
nen joukko nykyisiä kiltalaisia 
ja alumneja. Historiateoksem-
me julkaisu siintää vielä edes-
sä päin, mutta suuri joukko 
niska limassa juhlavuotemme 
eteen puurtaneista henkilöistä 
pääsee pian ansaitsemalleen 
lomalle.

Tämä on ensimmäinen edes 
hieman virallisempi teksti, 
jota olen päässyt Fyysikkokil-
lan puheenjohtajana kirjoitta-
maan. Joululomien jälkeen 
jokaisen meidän alkuvuosi on 
varmasti ollut kiireinen, minkä 
takia toivonkin, että jokaiselle 
on tarjoutunut tarpeeksi mah-
dollisuuksia irrottautua arki-
askareistaan virkistäytymään. 
Hyvinvoiva ja levännyt henkilö 
jaksaa työskennellä parem-
min, ehkäpä jopa pidempään 
kuin rakas kiltamme on ollut 
olemassa. Avun pyytäminen 
vaikeina hetkinä ei ole merkki 
heikkoudesta, ja sen kautta voi 
eteen avautua yllättäviä polku-
ja, jotka voivat johtaa esimer-
kiksi otaniemeläisen opiskeli-
jakillan puheenjohtajaksi.
Uusi vuosi on aina uusi alku, 

mutta kiltamme toiminnassa 
on viime aikoina ollut oman-
laista toiminta- ja fuksisuku-
polvien yli kantautuvaa jat-
kuvuutta. Juhlavuoteemme 
liittyvät projektit ovat osa kes-
täneet useamman vuoden, ja 
niiden tiimoilta myös toiminta 
Fyysikkoalumnin kanssa on li-
sääntynyt. Vaikka opiskelijatoi-
minta onkin saattanut muuttua 
omien opiskelujesi aloitusvuo-
desta, yhdistävät kaikkia meitä 
yhteinen kotikilta, ja yhteinen 
Fii-tunnuksemme. 

Olen usein ajatellut kuinka on-
nekas olen ollut saadessani 
omien opiskelujeni aikana niin 
paljon tukea muilta kiltalaisil-
ta, ja niin paljon hyviä neuvoja 
alumneiltamme. Vaikka juhla-
vuoden päättyminen tarkoit-
taakin, että killan toiminta tulee 
palaamaan tavanomaisem-
maksi, toivon sen sytyttäneen 
yhä useamman kiltalaisen ja 
alumnin sisällä halun olla osa 
mahtavaa yhteisöämme ja 
viettää aikaa sen piirissä. Kil-
lan ja alumnin kautta meillä jo-
kaisella on pääsy verkostoon, 
joka paitsi tukee, opettaa ja 
avaa mahdollisuuksia, antaa 
myös aihetta iloon ja juhlaan. 

Kiitoksia Fyysikkokilta ja
Fyysikkoalumni. Te teitte
tämän juhlavuoden!

UUSI ALKU, VANHA FII

Leo Norilo,Fyysikkokillan puheenjohtaja
5



Epäilemättä jokainen keskustasta Otaniemeen 
joukkoliikenteellä bussilla matkustanut tietää, että 
tähän matkaan tarvitaan niin sanottu seutulippu, 
joka on tuplahintainen tavalliseen yhden kunnan 
sisäiseen lippuun verrattuna. Nykyinen joukkolii-
kenteen hinnoittelumalli on erittäin selkeä: yksi 
kunta, yksi hinta. Toisaalta samalla malli on erit-
täin epäjohdonmukainen: matkalla Otaniemestä 
keskustaan (yksikköhinta noin euro [1]) on kak-
sinkertainen hinta matkaan sieltä Puroniityntielle 
nähden (yksikköhinta noin 18 euroa [2]), vaikka 
jälkimmäinen matka on noin kolminkertainen.

Hinnoittelu ei kuitenkaan ole varsinaisesti epä-
reilu. Säännöt ovat selkeät, ja Otaniemen pääte-
pysäkki sijaitsee 470 metriä Helsingin kuntarajan 
ulkopuolella. Pysäkki 5020 Puroniityntien päässä 
puolestaan on ainakin noin 290 metrin päässä 
osittain anneksoidun Sipoon ja Helsingin välises-
tä rintamalinjasta – siis tukevasti osa Helsinkiä. 
Yksi kunta, yksi raha; kaksi kuntaa, kaksi rahaa; 
kolme kuntaa, kolm… SEIS! Ei saa ekstrapoloida! 
Seutulippu sisältää tietenkin kaikki neljä pääkau-
punkiseudun kuntaa tasapuolisesti. [3] 

Nykyinen kuntarajapohjainen joukkoliikenteen 
hinnoittelumalli on pääosin jäänne menneisyy-
destä. Alkuaikojen bussiliikenteessä matkaliput 

olivat liikennöitsijäkohtaisia, eikä samalla lipulla 
voinut vaihtaa kilpailijan bussiin [4]. Kaikilla linjoil-
la kelpaava Helsingin sisäinen lippu otettiin käyt-
töön vuonna 1971 [5], ja kesällä 1986 nykyinen 
seutulippujärjestelmä. Tästä mallista on sittemmin 
pyritty luopumaan siirtymällä niin sanottuun kaa-
rimalliin (oikealla; kuva: HSL), mutta tämä näyttää 
Länsimetron tavoin viivästyvän vähintään lop-
puvuoteen 2017. Tätä ennen aiotaan kuitenkin 
ilmeisesti uudistaa matkakortinlukijoiden lisäksi 
myös matkakortit – Kvantti ehdottaa kokeile-
maan OK-painikkeen näköistä matkakorttia.

Kaarimalli ei ole pelkästään vyöhykerajojen uu-
delleenpiirto, vaan sen tarkoitus on myös korja-
ta lyhyiden vyöhykerajojen ylittävien matkojen 
hinnoittelu. Tämä toteutetaan poistamalla koko-
naan yhden alueen sisäinen lippu, jolloin sallitut 
lipputyypit ovat AB, BC, ja seutulippu ABC. Kui-
tenkin, jos ihan tarkkoja ollaan, niin kyseessä ei 
ole varsinaisesti korjaus, vaan pelkästään siirto: 
ongelma siirtyy uuteen paikkaan, ehdotettu malli 
muun muassa jakaisi Kauniaisen kahtia – toisten-
sa naapurissa asuvat länsikauniaislainen hemmo 
ja itäkauniaislainen mummo tarvitsevat  erilaisen 
lipun käydäkseen keskustassa. Näiden lippujen 
hintaero olisi kuitenkin vain enää noin 50 % ny-
kyisen 100 % sijaan.

 S€utulippu,
           kiitos?

[4] Vuodesta 1965 alkaen oli kuitenkin mahdollista vaihtaa minkä tahansa yksityislinjan autosta kaupungin 
omiin busseihin maksamalla 20 pennin lisämaksu (vajaa 0,4 nykyeuroa).

a
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[1] Bussi 102 on Helsingin seudun liikenteen toiseksi halvin seutulinja, vain runkolinja 550 on sitä edullisempi. 
Lisäksi se on myös viidenneksi edullisin Helsingin keskustasta liikennöivä bussilinja.

[2] Kuin sattumalta bussi 91, Helsingin seudun liikenteen kallein yksittäinen tavanomainen bussilinja (HS 
19.12.), on myös samalla ainoa uuden Helsingin kärkeä palveleva yhteys. Linjan käyttökustannus on reilu 
14 euroa matkustajaa kohden. Tämä bussi vie matkustajan entisen Sipoon lounaskulmaan, mistä matkaa 
voi jatkaa bussilla 93 valloitetun Vantaan läpi kohti Itäkeskusta (noin 3 euroa per matkustaja). Itäkeskuksesta 
keskustaan vie metro, jonka liikennöintikustannus on noin 50 sentin ja euron välillä tältä matkalta matkustajaa 
kohden.

[3] Mikä tuo ”lähi”seutulippu sitten on?  Siis, onko se jotain pienempää. Ei tietenkään, sillä se on kaikki 7, kor-
jaan 6, kuntaa – Helsinki ei tietenkään kuulu Lähiseutu 2 -lippuun.

[5] Nykyiset linjanumerot otettiin käyttöön 1972, jolloin Espoon Auto Oy:n linjasta 2 tuli linja 102, missä etuliite 
100 symboloi Länsiväylää. Mikäli keksit aikakoneen ja matkustat 70- tai 80-luvulle, niin huomioi kuitenkin, että 
linja 102Z on nykyinen 102 ja linja 102 nykyinen 102T, koska Länsiväylän kautta oikaisemisesta (kirjain Z) tuli 
normi vasta 90-luvulla. 7



       

Samalla kaarimallin tarkoituksena on johdon-
mukaistaa lippujen hinnoittelua, Otaniemi on 
ideaalisessa paikassa B-kaarella (halvat liput sekä 
keskustaan että ulospäin) ja Puroniityntie on 
uloimmalla C-kaarella, jolloin matka sieltä keskus-
taan vaatii ABC-seutulipun. Siis, kunhan valitsee 
Länsimetron sijaan bussin 550, niin Otaniemes-
tä pääsee myös Puroniityntielle BC-lipulla, joka 
vastaa hinnaltaan lähinnä nykyisiä sisäisiä lippu-
ja. Tämä lienee kuitenkin enintään akateeminen 
ongelma, koska valtaosa pääkaupunkiseudun 
liikenteestä on niin sanottua säteittäisliikennettä, 
eli matkoja keskustaan tai keskustasta.

Jos pitkän matkan  poikittaisliikenteen huomat-
tavaa alennusta ei oteta huomioon, niin ei kaa-
rimallin ja nykyisen kuntarajamallin suurin ero 
on se, että B-kaaren ulkoraja ulottuu selvästi vä-
hemmän itään, saman verran kaakkoon, hieman 
enemmän pohjoiseen ja selvästi enemmän län-
teen kuin Helsinki [6]. Pelkästään karttaa katso-
malla voisi kuvitella, että HSL pyrkii uudistuksella 
korjaamaan espoolaisten pitkään jatkuneen riis-
ton; maantieteellinen Helsinki päättyy selvästi en-
nen Suur-Helsingin yhtenäisen kaupunkimaisen 
alueen rajaa erityisesti Leppävaaran ja Tapiolan 
suunnassa. Kvantti päätti selvittää, onko näin, ja 

arvioida, onko tämä korjaus mahdollisesti yli- tai 
alimitoitettu. 

Tämän selvityksen inspiraation lähteenä toimi 
Helsingin Sanomien listaus pääkaupunkiseudun 
halvimmista ja kalleimmista linjoista, joka johdatti 
meidät tiedon alkulähteille. Erityiskiitokset: Helsin-
gin Sanomien toimittaja Karla Kempas ja 
HSL:n ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen. Kartta-
pohja puolestaan on ladattu Maanmittauslaitok-
sen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta.

Aineisto: HSL linjakohtaiset nousut (lue: matkus-
tajat) ja kustannukset. Näiden suhdelukuna saa-
daan yhden matkan yksikköhinta kullakin linjalla. 
Kun nämä järjestetään tämän hinnan mukaan, 
saadaan toistettua Helsingin Sanomien 19.12. 
julkaisemat kymmenen halvinta ja kymmenen 
kalleinta linjaa. Halvimpien kymmenen linjan 
joukosta huomataan kuitenkin heti yksi pieni yk-
sityiskohta: niistä 8 on verrattain lyhyitä metron 
liityntälinjoja. Näiden poikkeavan halpa hinta se-
littynee osin sillä, että lyhyt linja tarvitsee vähem-
män busseja samaan vuoroväliin. Jotta saadaan 
aikaan tasapuolisempi vertailu eri linjojen välillä, 
rajoitetaan tarkastelu pelkästään keskustasta läh-
teviin linjoihin.

[6] vielä ulottuu

i b
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Oheisessa kuvassa on visualisoituna 25 halvinta 
Helsingin keskustasta lähtevää linjaa. Samaan 
hintaa pääsee myös noin yhden metromatkan 
tai noin 10–15 kilometrin matkan lähijunalla, 
joten kuvaan on piirretty myös nykyinen metro 
ja matkustajajunaradat, joita pitkin pääsee noin 
Malmille, Malminkartanoon tai Leppävaaraan 
saakka [7]. Kuvaan olisi myös voinut piirtää raitio-
vaunuverkon, mutta se jätettiin piirtämättä, koska 

sille on käytössä nykyään oma muuta liikennettä 
halvempi tariffi. Ehdotettu kaarimalli on petos-
ta! Espoolaista koijataan edelleen! Länsiväylää 
pitkin liikennöivät linjat ovat halvimpien linjojen 
joukossa, riippumatta siitä kuinka pitkälle sitä ne 
kulkevat. Esimerkiksi linja 150 liikennöi aina Kiven-
lahteen saakka alle 1,5 euron kustannuksilla per 
matkustaja; siis hieman halvemmalla kuin mitä 
bussi 64 Oulunkylään ja Itä-Pakilaan.

[7] Nämä luvut on arvioituna vuoden 2011 matkustajakilometrihinnoista eri liikennevälineille.
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70-vuotiaat
KVANTTI TESTAA:

70-vuotiaat
Fyysikkokilta on ehättänyt kypsään 70 vuoden 

ikään ja samanikäisten leikkikavereiden löytämin-
en alkaa jo olla vaikeaa. Vuorimiesten seura alkaa 
jo kyllästyttää eikä kuolaavien, vaipoissaan kont-
taavien inkubiittien tai valkopartaisten, vaipois-
saan konttaavien kemistien kanssa hengailu enää 
jaksa innostaa. Tästä syystä Kvantti testasi, miltä 
70-vuotiaiden markkinat näyttävät ja minkälais-
ta seuraa tai tekemistä rakkaan Fyysikkokiltamme 

kannattaisi etsiä.

Seuralaistarjontaa samanikäisis-
tä löytyy monenlaiseen makuun. 
Oli suuntaumus sitten populääri-
musiikkiin, kovaan politiikkaan tai 
valtavaan kasaan mammonaa, 
sopiva kumppaniehdokas löytyy 
varmasti. Esimerkiksi huippuluokan 
Bumtsibum-pianistinakin tunnettu 
Seppo Hovi, Amerikan monitai-
turi Arnold Schwarzenegger sekä 
kaikkien rakastama laulajalegen-
da Paula Koivuniemi ovat markki-
noilla. Ei pidä unohtaa myöskään 
Roope Ankkaa, Donald Trumpia 
tai Fyysikkokillan kestosuosikkia 
Paavo Väyrystä, joiden kanssa lo-
koisat eläkepäivät olisivat taatut. 
Kvantti arvioi ehdokkaiden hyvät 
ja huonot puolet.

1.  SEPPO HOVI
+ Ihanat viikset
+ Hanurin näppäily luonnistuu
+ Kontaktit Marco Bjurströmiin
- Vähän kalkkis
- Kontaktit Marco Bjurströmiin

2. ARNOLD SCHWARTZENEGGER
+ Pohkeet (40 vuotta sitten)
+ Sähköauto samaan hintaan
+ Walk of Fame
- “I’ll be back”
- Kontaktit Donald Trumpiin
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70-vuotiaat
Kvantti pohti myös Fyysikkokillalle ikäisel-
leen sopivaa tekemistä ja esittelee nyt 
muutamia parhaita vaihtoehtoja.

Vaikka usein luullaan, että ATK on jo kauan 
sitten ajanut varttuneemmasta väestä 
ohi, on tietokone 70 vuoden takainen kek-
sintö. Onnekkaat seitsenkymppiset ovat 
siis saaneet kasvaa yhtä matkaa tieto-
tekniikan kanssa ja voivat vielä muistella 
huoneenkokoisten PC:iden aikoja huokail-
len. Onnekas Fyysikkokilta ei ole joutunut 
myöskään näkemään Suomen taisteluja 
sodissa, mutta isien muistolle voi täräytel-
lä AK-47 -rynnäkkökiväärillä. 70-vuotiaan 
menopeliksi harrastusrientoihin kelpaa 
joko pohjoisiin oloihin soveltuva Saab tai 
nopeamman kyydin ystävän Ferrari. Tar-
peen tullen naftaliinista voi kaivaa yliää-
nilentokoneen, jolla matka taittuu siiven 
viuhahduksessa ja äänivallin paukahduk-
sessa.

Jos eläkkeellä makoilu ei vielä miellytä 
vanhusta, voi ansiotyötä etsiä iälleen so-
pivista vaihtoehdoista. Kansainvälinen 
standardoimisjärjestö ISO sekä maailman 
kauppajärjestö WTO osaavat varmasti ar-
vostaa iän tuomaa kokemusta. Yhdysval-
tain keskustiedustelupalvelu CIA voisi myös 
arvostaa loistavaa soluttautumiskykyä 
sekä ongelmanratkaisutaitoja.

70-vuotiaan elämä ei siis vaikutakaan niin 
tylsältä ja rauhalliselta kuin aluksi voisi olet-
taa. Kvantin toimitus toivottaa elämänsä 
loistoon puhjenneelle Fyysikkokillalle vielä 
monia kymmeniä touhuntäyteisiä vuosia 
kinkkisten differentiaaliyhtälöiden, kiltis-
kahvin ja hinaamisen parissa.

3.  PAULA KOIVUNIEMI
+ Nainen
+ Viskinen puhelintyttöääni
+ Tulinen pakkaus
- Karaoken kestokauhistukset
- Leidit lavalla
- Kukaan ei oikeasti pelkää  
Paulaa

4.  ROOPE ANKKA
+ Kolikkokylvyt
+ Bisnesvainu
- Kolkko residenssi
- Ei tarjoa lounasravintolassa
- Ei käytä housuja

5. DONALD TRUMP
+ Oranssi huomioväri
+ Melania 
+ trumpdonald.org
- Maailmanrauhan järkkyminen 
- Saattaa rakentaa muurin kilta-
huoneen ympärille

6. PAAVO VÄYRYNEN
+ <3
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Kvantin 

koulutus-

poliittisten 

e r i ko i s k i r -

j e e n v a i h t a -

jien saamien 

tietojen mukaan 

vuosi sitten to-

teutettuun hyvin-

vointikyselyn pilot-

tiin vastasi noin 30 

prosenttia Sähkötek-

niikan korkeakoulun 

toisen vuoden opiske-

lijoista, joille kysely oli 

suunnattu. Otanta koostui 

lähinnä hyvin menestyvistä, 

tavoitetahdissa opiskelevista 

opiskelijoista, mitä pidettiin 

ongelmana vaikeuksissa olevien 

opiskelijoiden tavoittamisen 

kannalta. Alustavien tulosten 

perusteella vajaa viidesosa vastan-

neista oli uupumisvaarassa, kun vas-

taava luku on kansallisella tasolla 

reilu kymmenen prosenttia. Tulosten 

perusteella opiskelutahdin ja -menes-

tyksen kanssa korreloi positiivisesti mm. 

vertaistuki ja yhdessä opiskelu, kun taas 

negatiivista korrelaatiota havaittiin tuntei-

den tukahduttamisen sekä ylikuormituksen 

tunteiden yhteydessä. Myös opiskelutahti ja 

-menestys korreloivat keskenään positiivisesti. 

Entäpä tämän 

h e l m i k u u n 

kysely? 
Tällä 

kertaa kohdeylei-

sönä on kaikki A
al-

lon “toisen vuoden 

kandiopiskelija
t 

sekä 

ensimmäisen 
vuoden 

maisteriopiskelija
t”, 

jois-

ta etenkin jälkimmäisen 

määritt
ely on aiheuttanut 

joille
kin akateemisia iden-

tite
ettik

riis
ejä. 

Ensimmäinen 

maisterivuosi asettu
u nimittä

in 

käytetyn 
määrite

lmän 
mukaan 

(kandidaatin tutkinnon suoritt
a-

misen lukuvuodesta seuraava vuosi) 

keskimäärin viidenteen tai kuudenteen 

opiskeluvuoteen. Jatkossa kysely on ilm
ei-

sesti ta
rkoitus toteuttaa vuositta

in, jo
ten ai-

nakin nuoremmat lu
kijat saavat vielä osansa 

tästä lystistä. 

Jutun taustamateriaalina on käy-
tetty vuoden 2013 hyvinvointi-
selvitystä, toimittajien erinäisten 
hallintoelinten kokouksissa istu-
mia tunteja, henkilökunnan kans-
sa käytyjä keskusteluja tutkinno-
nuudistuksista ja hyvinvoinnista 
vuosien varrelta, eri vuosikursseja 
edustavien toimittajien omakoh-
taisia kokemuksia ja havaintoja 
sekä kiltapuheenjohtajien haas-
tatteluja. 

Prodekolla  taas vuonna 2014 yritettiin panos-taa hyvinvointiin ottamalla hyvin-
vointiin liittyvät asiat 

paremmin huomioon 
kaikessa killan toimin-

nassa, esimerkiksi jär-
jestämällä yritysexcuille 

ennemmin liikuntaohjelmaa 
kuin drinkkikoulua. Vuon-

na 2016 Prodekolla aloitettiin 
fukseille vuosittain järjestettävä 

hyvinvointivalmennus, joka to-

teutetaan yhteistyössä muutaman 

Prodekon alumnin, hyvinvointi-

valmennusten ammattilaisten ja Esa 

Saarisen kanssa. Kvantti ei valitetta-

vasti tavoittanut Athenen tai Tieto-

killan puheenjohtajia kommentoimaan 

informaatioverkostojen tai tietotekniikan 

opiskelijoiden tilannetta. 
 Opiskelijoiden hyvinvoinnin kan-

nalta voidaan miettiä, mitä käytännössä on 

muuttunut itse opinnoissa tai opiskelijatoimin-

nassa, mutta myös yleinen ilmapiiri epäilemättä 

vaikuttaa hyvinvointiin. Kurssien työmäärän 

väheneminen ei auta, jos tilalle ahnehditaan mal-

lilukkaria rutkasti enemmän noppia, töitä tai järjes-

tötoimintaa. Säännölliset vapaaillat ilman pakollista 

tekemistä saattavat ruveta tuntumaan epänormaalilta 

ja vähän nololta, jos “kaikki kaveritkin” painavat jatku-

vasti hommia. Fyysikkokillan osalta kaikkien juttua var-

ten haastateltujen yleiskuva ilmapiiristä ja hyvinvoinnista 

on kuitenkin kaiken kaikkiaan varovaisen positiivinen, 

tosin jo vuoden 2013 selvityksessä TFM:n yhteishenkeä piti 

hyvänä tai melko hyvänä 82 prosenttia vastaajista. Uusi selvi-

tys toivon mukaan tuo parempia vastauksia, kaikki kun eivät 

ole kiltatoimijoiden kavereita. 

TFM:n 
o s a l t a 

erityisesti 

vanhat ma-

t e m a t i i k a n 

peruskurssit oli-

vat huomattavasti 

nykyisiä 
työlääm-

piä. Fuksikurssit eivät 

kuulemma työmäärän 

puolesta enää edes hajota 

erityisemmin. Ryhmätöitä 

tehdään niin fysiikassa kuin 

SCI-projektikurssillakin, kun 

ennen saattoi valmistua puhu-

malla lähinnä tenttien valvojille. 

Laskuharjoituksetkin vaikuttavat 

kurssiarvosanoihin enemmän kuin 

ennen, mutta toisaalta tenttiminen 

joustaa vaikka parin viikon sairastami-

sen kannalta paremmin. Valinnaisuutta 

on sekä kandi- että maisteritutkinnossa 

entistä enemmän. Toisaalta opintotuen ehdot 

ovat vuosien varrella lähinnä kiristyneet, joten 

sikäli suorituspaineet lienevät kasvaneet. 

 
Vaikka opinnoissa on tapahtunut yhtä ja tois-

ta, Fyysikkokillan tapahtumakalenteri sitä vastoin 

näyttää pääpiirteissään samanlaiselta kuin neljä 

vuotta sitten. Vuoden 2013 selvityksessä oli runsaasti 

nimenomaan kiltatoimintaan liittyviä kysymyksiä, vaik-

kapa millaiseen kiltatoimintaan vastaajat olisivat jatkossa 

kiinnostuneita osallistumaan. Kovin systemaattisesti näitä ei 

ole tapahtumien suunnittelussa Fyysikkokillassa huomioitu. 

Hottis on vuosien varrella järjestänyt rentoa puuhailua ja liikun-

ta- ja kulttuuritapahtumia, ja viime syksyn rentoutussauna heti 

orientaatioviikolle sai suuren suosion. Puheenjohtajat ovat vuosien 

varrella yrittäneet muistutella ennen kaikkea raatilaisiaan jaksami-

sesta. Tälle vuodelle on suunnitteilla erityistä huomiota siihen, miten 

toimihenkilöitä virkistetään, ja FK70-projektissa on seurattu juhlavuosi-

toimikuntalaisten jaksamista anonyymein kyselyin. 

H
elm

ikuussa 
2017 

A
allon käytävillä saat-

toi havaita julisteita, jot-

ka kyselivät, onko kaikki hy-

vin, all well? Jo oli aikakin, sillä 

edellisen kerran opiskelijoidem
m

e 

hyvinvointia on tutkittu vuonna 2013 

Perustieteiden korkeakoulun laajuisessa 

selvityksessä. Silloiset tulokset olivat varsin 

synkkiä: vain kolm
asosa vastanneista ei kärsi-

nyt opiskelu-uupum
uksesta (“opiskelijan työuu-

pum
us, burnout”) tai psyykkisestä kuorm

ituksesta 

(“ahdistaa, m
asentaa”). Kvantti raportoi tuloksista tar-

kem
m

in num
eroissa 2/2014, 3/2014 ja 4/2014, ja edellisestä, 

vuonna 2010 TFM
:llä toteutetusta selvityksestä Syys-Kvantissa 

3/2011. N
yt uuden selvityksen tuloksia odotellessa on aika m

iettiä, 

onko m
ikään m

uuttunut. Jottei totuus unohtuisi. 

 O
pinnoissa m

elkein kaikki m
ahdollinen on m

uuttunut sitten kevään 

2013. Sekä kandidaatti- että m
aisteriohjelm

at on uudistettu perusteellisesti. 

U
udet kandiohjelm

at ehtivät alkaa ennen edellisen selvityksen tulosten val-

m
istum

ista, joten suoraan hyvinvointiselvitystä ei ole tutkinnonuudistuksessa 

huom
ioitu. Työm

äärän järkevänä pitäm
inen ja opintojen sujuvuus ovat kuitenkin 

olleet esillä m
yös yliopistojen rahoituksessa suoraan näkyvän 55 op:n vuositavoitteen 

kannalta. 
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Kvantin 

koulutus-

poliittisten 

e r i ko i s k i r -

j e e n v a i h t a -

jien saamien 

tietojen mukaan 

vuosi sitten to-

teutettuun hyvin-

vointikyselyn pilot-

tiin vastasi noin 30 

prosenttia Sähkötek-

niikan korkeakoulun 

toisen vuoden opiske-

lijoista, joille kysely oli 

suunnattu. Otanta koostui 

lähinnä hyvin menestyvistä, 

tavoitetahdissa opiskelevista 

opiskelijoista, mitä pidettiin 

ongelmana vaikeuksissa olevien 

opiskelijoiden tavoittamisen 

kannalta. Alustavien tulosten 

perusteella vajaa viidesosa vastan-

neista oli uupumisvaarassa, kun vas-

taava luku on kansallisella tasolla 

reilu kymmenen prosenttia. Tulosten 

perusteella opiskelutahdin ja -menes-

tyksen kanssa korreloi positiivisesti mm. 

vertaistuki ja yhdessä opiskelu, kun taas 

negatiivista korrelaatiota havaittiin tuntei-

den tukahduttamisen sekä ylikuormituksen 

tunteiden yhteydessä. Myös opiskelutahti ja 

-menestys korreloivat keskenään positiivisesti. 

Entäpä tämän 

h e l m i k u u n 

kysely? 
Tällä 

kertaa kohdeylei-

sönä on kaikki A
al-

lon “toisen vuoden 

kandiopiskelija
t 

sekä 

ensimmäisen 
vuoden 

maisteriopiskelija
t”, 

jois-

ta etenkin jälkimmäisen 

määritt
ely on aiheuttanut 

joille
kin akateemisia iden-

tite
ettik

riis
ejä. 

Ensimmäinen 

maisterivuosi asettu
u nimittä

in 

käytetyn 
määrite

lmän 
mukaan 

(kandidaatin tutkinnon suoritt
a-

misen lukuvuodesta seuraava vuosi) 

keskimäärin viidenteen tai kuudenteen 

opiskeluvuoteen. Jatkossa kysely on ilm
ei-

sesti ta
rkoitus toteuttaa vuositta

in, jo
ten ai-

nakin nuoremmat lu
kijat saavat vielä osansa 

tästä lystistä. 

Jutun taustamateriaalina on käy-
tetty vuoden 2013 hyvinvointi-
selvitystä, toimittajien erinäisten 
hallintoelinten kokouksissa istu-
mia tunteja, henkilökunnan kans-
sa käytyjä keskusteluja tutkinno-
nuudistuksista ja hyvinvoinnista 
vuosien varrelta, eri vuosikursseja 
edustavien toimittajien omakoh-
taisia kokemuksia ja havaintoja 
sekä kiltapuheenjohtajien haas-
tatteluja. 

Prodekolla  taas vuonna 2014 yritettiin panos-taa hyvinvointiin ottamalla hyvin-
vointiin liittyvät asiat 

paremmin huomioon 
kaikessa killan toimin-

nassa, esimerkiksi jär-
jestämällä yritysexcuille 

ennemmin liikuntaohjelmaa 
kuin drinkkikoulua. Vuon-

na 2016 Prodekolla aloitettiin 
fukseille vuosittain järjestettävä 

hyvinvointivalmennus, joka to-

teutetaan yhteistyössä muutaman 

Prodekon alumnin, hyvinvointi-

valmennusten ammattilaisten ja Esa 

Saarisen kanssa. Kvantti ei valitetta-

vasti tavoittanut Athenen tai Tieto-

killan puheenjohtajia kommentoimaan 

informaatioverkostojen tai tietotekniikan 

opiskelijoiden tilannetta. 
 Opiskelijoiden hyvinvoinnin kan-

nalta voidaan miettiä, mitä käytännössä on 

muuttunut itse opinnoissa tai opiskelijatoimin-

nassa, mutta myös yleinen ilmapiiri epäilemättä 

vaikuttaa hyvinvointiin. Kurssien työmäärän 

väheneminen ei auta, jos tilalle ahnehditaan mal-

lilukkaria rutkasti enemmän noppia, töitä tai järjes-

tötoimintaa. Säännölliset vapaaillat ilman pakollista 

tekemistä saattavat ruveta tuntumaan epänormaalilta 

ja vähän nololta, jos “kaikki kaveritkin” painavat jatku-

vasti hommia. Fyysikkokillan osalta kaikkien juttua var-

ten haastateltujen yleiskuva ilmapiiristä ja hyvinvoinnista 

on kuitenkin kaiken kaikkiaan varovaisen positiivinen, 

tosin jo vuoden 2013 selvityksessä TFM:n yhteishenkeä piti 

hyvänä tai melko hyvänä 82 prosenttia vastaajista. Uusi selvi-

tys toivon mukaan tuo parempia vastauksia, kaikki kun eivät 

ole kiltatoimijoiden kavereita. 

TFM:n 
o s a l t a 

erityisesti 

vanhat ma-

t e m a t i i k a n 

peruskurssit oli-

vat huomattavasti 

nykyisiä 
työlääm-

piä. Fuksikurssit eivät 

kuulemma työmäärän 

puolesta enää edes hajota 

erityisemmin. Ryhmätöitä 

tehdään niin fysiikassa kuin 

SCI-projektikurssillakin, kun 

ennen saattoi valmistua puhu-

malla lähinnä tenttien valvojille. 

Laskuharjoituksetkin vaikuttavat 

kurssiarvosanoihin enemmän kuin 

ennen, mutta toisaalta tenttiminen 

joustaa vaikka parin viikon sairastami-

sen kannalta paremmin. Valinnaisuutta 

on sekä kandi- että maisteritutkinnossa 

entistä enemmän. Toisaalta opintotuen ehdot 

ovat vuosien varrella lähinnä kiristyneet, joten 

sikäli suorituspaineet lienevät kasvaneet. 

 
Vaikka opinnoissa on tapahtunut yhtä ja tois-

ta, Fyysikkokillan tapahtumakalenteri sitä vastoin 

näyttää pääpiirteissään samanlaiselta kuin neljä 

vuotta sitten. Vuoden 2013 selvityksessä oli runsaasti 

nimenomaan kiltatoimintaan liittyviä kysymyksiä, vaik-

kapa millaiseen kiltatoimintaan vastaajat olisivat jatkossa 

kiinnostuneita osallistumaan. Kovin systemaattisesti näitä ei 

ole tapahtumien suunnittelussa Fyysikkokillassa huomioitu. 

Hottis on vuosien varrella järjestänyt rentoa puuhailua ja liikun-

ta- ja kulttuuritapahtumia, ja viime syksyn rentoutussauna heti 

orientaatioviikolle sai suuren suosion. Puheenjohtajat ovat vuosien 

varrella yrittäneet muistutella ennen kaikkea raatilaisiaan jaksami-

sesta. Tälle vuodelle on suunnitteilla erityistä huomiota siihen, miten 

toimihenkilöitä virkistetään, ja FK70-projektissa on seurattu juhlavuosi-

toimikuntalaisten jaksamista anonyymein kyselyin. 

H
elm

ikuussa 
2017 

A
allon käytävillä saat-

toi havaita julisteita, jot-

ka kyselivät, onko kaikki hy-

vin, all well? Jo oli aikakin, sillä 

edellisen kerran opiskelijoidem
m

e 

hyvinvointia on tutkittu vuonna 2013 

Perustieteiden korkeakoulun laajuisessa 

selvityksessä. Silloiset tulokset olivat varsin 

synkkiä: vain kolm
asosa vastanneista ei kärsi-

nyt opiskelu-uupum
uksesta (“opiskelijan työuu-

pum
us, burnout”) tai psyykkisestä kuorm

ituksesta 

(“ahdistaa, m
asentaa”). Kvantti raportoi tuloksista tar-

kem
m

in num
eroissa 2/2014, 3/2014 ja 4/2014, ja edellisestä, 

vuonna 2010 TFM
:llä toteutetusta selvityksestä Syys-Kvantissa 

3/2011. N
yt uuden selvityksen tuloksia odotellessa on aika m

iettiä, 

onko m
ikään m

uuttunut. Jottei totuus unohtuisi. 

 O
pinnoissa m

elkein kaikki m
ahdollinen on m

uuttunut sitten kevään 

2013. Sekä kandidaatti- että m
aisteriohjelm

at on uudistettu perusteellisesti. 

U
udet kandiohjelm

at ehtivät alkaa ennen edellisen selvityksen tulosten val-

m
istum

ista, joten suoraan hyvinvointiselvitystä ei ole tutkinnonuudistuksessa 

huom
ioitu. Työm

äärän järkevänä pitäm
inen ja opintojen sujuvuus ovat kuitenkin 

olleet esillä m
yös yliopistojen rahoituksessa suoraan näkyvän 55 op:n vuositavoitteen 

kannalta. 
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ISUKKI  LUKAS "LUKKE" HEIKKILÄ

V I T U T U S T I S K I :

Voi elämän kevät! Olen viimein onnistunut 
raahaamaan ruhoni kiltahuoneelle ja ma-
kaan tuskaisena sohvalla. Tuskan hiki valuu, 
päähän sattuu ja sitten vielä joku sankari huu-
taa kuin palosireeni, kun ei osaa pelata Ma-
rio Kartia. Pepsi Maxikin on loppu, voi helvetti! 

Niin mutta miten tähän oikein päädyttiin? Aivan, ei-
lenhän oli se helvetin virkistys. Vittu, että käy kunnon 
päälle tämä virkistyminen. Ihan kuin tässä ei muuten-
kin olisi kaikkea menoa, niin joka viikko täytyy osallis-
tua jonkun nönnönnöö-jaoksen tai lällällää-toimikun-
nan virkistykseen. Niin ja mitäs siellä virkistyksessä sitten 
oikein tehdään? Aluksi on tietysti jotain näennäisen 
mukavaa ja rentoa ohjelmaa mutta pian siirrytäänkin 
siihen koko homman ytimeen eli kaljan kittaamiseen. 
Voi jumalauta taas siellä kiskottiin varmaan koppa kal-
jaa mieheen. Kyllä siinä sitten sielu ja ruumis lepää ja 
seuraavana päivänä ollaan kuin uudestisyntyneitä. 
Noh, ainakin olo on kostea ja itkettää, joten tämä ta-
voite sentään täyttyi. Voi saatana, nyt on sitten muu-
ten kiire saada dedikset valmiiksi, kun tänään kuitenkin 
suurin urotyö oli selvitä tänne kiltikselle kärsimään. Ei 
puhettakaan mistään hommien tekemisestä, perkele! 
Joo, onhan se nyt kivaa että järkätään kivaa tekemistä 
toimijoille, mutta tarviiko tätä saatanan rallia nyt virkis-
tykseksi kutsua? Oltaisiin kerrankin rehellisiä ja todettai-
siin heti kättelyssä, että ryyppäämiseksihän tämä taas 
menee. Osaisi sitten saatana varata tämän darran 
kalenterista. Vituttaa kyllä myös oma selkärangatto-
muus tässä. Ei sitä kaikkea eteenkannettua viinaa 
nyt olisi pakko juoda. Eilenkin piti ottaa rauhallises-
ti, mutta siellä vaan muutaman kaljan jälkeen olin 
innokkaimpana tilaamassa niitä aivan helvetin 
nopeita FuckingKillerHomosundinJallucolia, 
voi saatanan saatana. Kuka helvetti näitäkin 
juomia keksii? Kyllä sillä kaljallakin ihan tar-
peeksi huonon olon saa. Onneksi huo-
menna on Kimble-turnaus! Siinä ainakin 
tietää etukäteen mitä tuleman pitää.

                         
V 
i 
r 
k 
i 
s 
t 
y
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i Tästä Fyysikkokillan lu-
psakasta IE:stä kumpuaa en-
simmäiseksi ulos vahva tur-
kulainen identiteetti, jota 
mies ei suinkaan käy peit-
telemään. Huolimatta siitä, 
että pienenä Lukas halusi olla 
avaruusritariastronautti, hän 
päätyi lukuisten eri sattu-
musten kautta vastaamaan 
kiltalaisten sitseistä. Vaikka 
nykyinen toimenkuva ei vas-
taakaan sitä, minkä Lukas 
nuorena ruskolaisena itsel-
leen kuvitteli, hän suhtautuu 
työhönsä vakavuudella ja on 
asettanut rimansa jopa niin 
korkealle, että haluaisi hänet 
muistettavan jostain kivas-
ta ja iloa tuottavasta, kun 
aika hänen raativuodestaan 
jättää. Lukaksen suurin mo-
tivaatio elämässä on ymmär-
täminen ja itsensä kehittämi-
nen, mikä näkyy myös hänen 
pedantissa suhtautumisessa 
ruokaan. Tätä ymmärtämistä, 
kehittymistä ja tarkkuutta 
hän haluaisi jakaa myös kil-
talaisille sivistämällä heitä 
ruokavalioiden ja allergioiden 
nyanssieroista.

m Tämä dataukon ammatista haaveileva vantaalainen on toistai-
seksi uraputkessaan jumissa Fyysikkokillan raadissa vastaamas-
sa yrityssuhteista. Onneksi Einarin suurin motivaatio elämässä 
on kehittyä, joten ehkä hän saavuttaa himoitsemansa tavoitteen 
joskus. Kun ottaa huomioon Einarin nykyisen tilanteen, on yllättä-
vää, että tämä mies turvautuu kiperien kysymysten äärellä demi.
fi -sivuston foorumien apuun. Kvantti suosittelee, että jatkossa 
Einarin kannattaisi turvautua sivustoihin kuten Stack Overflow 
- ehkäpä ne dataukon hommat sieltä joskus tulevat. Yrityssuh-
devastaavan virassa Einarilla on ainakin äärimmäisen hyvät edel-
lytykset muistin osalta, koska hän muistaa olleensa sairaalassa 
Suomen voittaessa jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995, 
vaikka tämä tapahtui kuukautta ennen hänen syntymäänsä. Huo-
limatta siitä, että Einari näkee Kvantin lähinnä alustana, jonne 
voi myydä yritysten mainoksia, hänellä oli hauskaa vastatessaan 
Kvantin esittämiin kysymyksiin.   

   > 2017 

  > Raadin esit
tely   > 2017 

  > Raadin esit
tely

YSVI   EINARI "KÄSMY
RÖLLI" TUUKKANEN

ISUKKI  LUKAS "LUKKE" HEIKKILÄ

h Tämä yksityisyrittäjätiedemieselokuvataitelijamuusikkointer-
net- ja tekniikkavelhokilta-aktiivi on tämän esittelyn kirjoitta-
misen aikaan myös maailmanmatkaajana jossain päin Australiaa 
ja Oseaniaa, joten toimittajan pitää edetä tässä pitkälti mutu-
tuntumalla. Alpi on tittelistäänkin päätellen rautainen ammatti-
lainen, jolla menee oletettavasti omaisuuksia käyntikorttien pai-
nokuluihin. Alpin kokemus on kuitenkin ymmärrettävää, koska hän 
on raadin seniori ja on elänyt jo liki 9000 päivää. Onneksi olkoon 
Alpi! Alpi vastaa tiedottajana Fyysikkokillan nettisivujen ulkoil-
meestä, jonka suhteen Alpilla onkin ollut suuret suunnitelmat. 
Kvantin toimitus voi Alpin alaisena organisaationa todeta, että 
näppituntumalla kaikki vaikuttaa olevan kunnossa myös backen-
din puolella.  

TIE
DOTTAJA   ALPI "ABORIGINA

A
LI" RIMPPI
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AA
LTO-YLIOPISTO

g Fyysikkokillan mouhoamisrintaman etunenässä tönöt-
tävä Saara puhuu suoraan ja lyhyesti ja selvisi tästäkin 
Kvantin haastattelusta ylivoimaisesti vähimmillä uhra-
tuilla sanoilla pitkälti utilisoimalla kolmipisteoperaat-
toria liberaalisti. Vain harvat tietävät Saaran pimeästä 
kemistimenneisyydestä, mutta tämä paistaa kuitenkin 
Saarasta läpi. Siinä missä toisten raatilaisten elämän 
suurimmat motivaatiot vaihtelevat muiden auttamisesta 
maailman pelastamiseen, Saara keskittyy tiukasti pitä-
mään huolta Maslow'n tarvehierarkian alaosista. Rima ei 
myöskään hivo pilviä raativuoden suhteen, koska Saara 
toivoo, että raatiuran jälkeen hänet muistetaan siitä, 
että hän ylipäätään oli olemassa. Tästä kaikesta huo-
limatta Saara kuitenkin vakuuttaa olevansa kiva tyttö. 
Kvantti uskoo Saaran olevan vielä tätäkin enemmän ja 
osoituksena Saaran sisällä asustavasta herkästä runo-
tytöstä julkaisemme tässä erään Saaran runon:

Hopeinen kuu / Äänetönnä kulkevi / Muovinen pussi

i Petra olettaa, että Fyysikkokil-
lan raadin hyvinvointi on vaakalaudalla 
tänään. Huolimatta siitä, että joskus 
olo ei olisikaan niin hyvä, Petran ta-
voitteena elämässä on loppujen lo-
puksi olla onnellinen. Onnellisuuteen 
hän pyrkii idolinsa Antti Tuiskun ja 
elämänsä suurimman motivaation Pete 
Parkkosen siivittämänä. Lisäksi Pet-
ra vaikuttaa nauttivan sateesta. Mikä 
onni, että hän muutti Tampereelta Es-
pooseen, koska täällä saa nauttia sa-
teesta kesät talvet. Huolimatta siitä, 
että Petran mieli saattaisi välillä har-
hailla Idolsin ensimmäisen ja neljännen 
kauden kilpailijoissa, hänen motivaa-
tionsa tehdä kiltahommia on rautai-
nen. Vaikka olisi lauantai, Petran lem-
pipaikka maailmassa on vääntämässä 
tämän vuoden budjettia. Ehkäpä bud-
jetin valmistumisen jälkeen Petra voi 
rentoutua Antti Tuiskun ja Pete Park-
kosen lisäksi hänen lempifyysikoillaan 
- niillä kolmen euron.

i Huolimatta siitä, että sihteerin pitäisi tykätä pos-
teista, Hilkka kyllä niin mielensä pahoitti kun tämä haas-
tattelu kolahti postilaatikkoon. Hilkka haluaa isona olla 
kunnollinen ja sivistynyt Suomen kansalainen, mutta hän 
ottaa rauhallisesti askel kerrallaan ja toistaiseksi hä-
nen tavoitteensa on tulla muistetuksi hyvin nidotuista 
kokouspöytäkirjoista. Hilkka tykkää leipoa, mikä onkin 
ymmärrettävää, koska hänen suurin motivaationsa elä-
mässä on suklaa. Hän on resepteistään jopa niin itsevar-
ma, että haluaisi jakaa jonkin niistä Kvantin lukijoiden 
kanssa. Suklaa ei ole ainut nautintoaine, jonka Hilkka 
nauttii tarkasti, vaan tarkkuus piristeiden kanssa jat-
kuu jopa niin pitkälle, että Hilkka nauttii kiltiskahvinsa 
täsmällisesti extrakalsiumilla ja aina Reaktorin mukista. 
Kaikesta huolimatta Hilkka ei ole kovinkaan epätoivoi-
nen, mikä on hieman kummallista ottaen huomioon, että 
hän katsoi nuorena Pokémonin sijasta Digimonia.

OPINTOVASTAAVA  SA
A

RA
 "...RIIPPUU HENKILÖSTÄ" N

IEM
EL

Ä
IN

EN

SIHTEERI  HILKKA "NÄITÄ
 RIITTÄÄ" HÄNNIKÄINEN

FUKSIKAPTEENI  PETRA
 "HUTTIS" HUTTUNEN

KV-VASTAAVA     MIIO "TA
A

RMINATOR" TAARNA
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4 Leosta huomaa ennen kaikkea, miten viime vuosi yri-
tyssuhdevastaavana on häntä kasvattanut. Tämän vuo-
den yrityssuhdevastaava ilmoitti onnenmatriisikseen 
pelkän numeron kuusi. Leo on kuitenkin selvästi puheen-
johtajuuden myötä kohonnut seuraavalle tasolle ja uu-
siin ulottuvuuksiin, koska hänen onnenmatriisinsa on 6x6 
matriisi, jonka nollasta poikkeavat alkiot ovat numeroi-
ta kuusi. Leo on muihin raatilaisiin verrattuna ehtinyt jo 
varsin kypsään ikään, mikä näkyy muun muassa siinä, että 
poiketen muista raatilaisista hän ei tunne Jami Kinnusta, 
Harri Hakulaa tai Pekka Alestaloa, vaan hänelle ainut ja 
oikea on Pitkäranta. Leo uskoo, että Kvantti on ehdotto-
man rautainen, ammattitaitoinen ja lahjomaton kiltalehti, 
jolle mikään julkaisu ei vedä vertoja. Toivottavasti Leo on 
edelleen samaa mieltä tämänkin lehden jälkeen.

3 Miio suhtautuu kv-vastaavan hommaansa niin suu-
rella antaumuksella, että ensimmäinen asia, joka hä-
nelle tulee mieleen Kvantista on kansainvälinen Antti. 
Tämän valossa ei varmaankaan tule yllätyksenä, että 
hänen elämänsä suurin motivaatio on Fyysikkokilta. Miio 
suuntaa katseensa innokkaasti tulevaisuuteen ja eten-
kin siellä häämöttävään pitkään excuun Portugaliin, 
sekä sen viineihin, vaikka hän toivookin, että hänestä 
ei tule isona alkoholistia. Tästä huolimatta Miio projisoi 
itsensä katuojaan Suomen voittaessa seuraavan kerran 
jääkiekon maailmanmestaruuden. Toisaalta Miio ei isona 
halua myöskään konsultiksi, mutta hieman ristiriitaises-
ti ilmoittaa lempimatriisikseen BCG-matriisin. Miio kertoi 
Kvantille, että ei tunne montakaan Toivoa, joten on tämä 
vuoksi verrattain epätoivoinen. Kvantti toivottaa Miiolle 
tsemppiä epätoivon hetkillä.

PUHEENJOHTAJA     LEO "LEPA" NORILO

KV-VASTAAVA     MIIO "TA
A

RMINATOR" TAARNA

RAHASTONHOITAJA   UULA
 "UULA" OLLILA

4 Tämä pohjoisesta kotoisin oleva rahastonhoitaja 
verhoaa itsensä mystiikkaan, eikä Kvantti kaikista sel-
vittelyistä huolimatta onnistunut saamaan tiedonmuren-
takaan ulos tästä miehestä. Huolimatta vähäsanaisuu-
destaan toimitukselle Uulan kuitenkin tiedetään olevan 
supliikkimiehiä, jonka “one-linerit“ ovat jääneet elämään 
etenkin killan tupsujen keskuudessa. Fyysikkokillan mui-
nainen ennustajakultti on lukenut lampaansisälmyksistä 
ja tämän miehen edesottamuksista ennusmerkkejä, jot-
ka povaavat hänelle suurta tulevaisuutta.
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l Hupimestarilla on selkeästi hyvä huumorintaju, 
koska hän tajusi vasta päätoimittajan muistutettua 
kolmannen kerran haastatteluun vastaamisesta, että 
kyseessä ei ole vitsi. Joonas toivoo, että raativuoden 
jälkeen hänet muistetaan olemuksestaan. Toisaalta 
Joonaksen lempipokémon on “se violetti kasa mönjää, 
jolla on naama“. Kvantti ei ota kantaa korreloivatko 
nämä kaksi erillistä vastausta keskenään. Joonaksen 
idoli on eräs ihminen, jonka hän tapasi Kööpenhaminas-
sa pienessä leipomokahvilassa, koska hän vaikutti on-
nelliselta elämäänsä. Joonasta motivoi tieto siitä, että 
hänen tekemisensä saattavat joskus olla hyödyllisiä 
jollekulle. Ehkäpä Joonas tekee kiltahuoneesta oman 
kööpenhaminalaisen leipomokahvilan, jossa hän voi 
olemuksellaan tehdä vaikutuksen muihin ihmisiin.

4 Noora haluaa kiinnittää lukijoiden huomion siihen, 
että Wikipediassa on artikkeli kuuluisista vasenkäti-
sistä ihmisistä. Hän ei kuitenkaan itse ole sellainen. 
Noora on raadin kuopuksena vielä niin nuori, ettei oi-
kein tiedä, mitä haluaisi isona tehdä, mutta tavoitteet 
ainakin ovat korkealla. Noora haluaa nimittäin pelastaa 
maailman. Toistaiseksi Noora kuitenkin pyrkii tavoit-
teeseensa yksi askel kerrallaan ja keskittyy piristä-
mään Fyysikkokillan sitsejä positiivisella asenteellaan. 
Tämä kuitenkin Nooran mukaan riippuu pitkälti hor-
monitoiminnasta sekä krapulan ankaruudesta. Onnek-
si hänen idolinsa Leo Norilo on kuitenkin luultavasti 
useimmiten saatavilla motivoimassa Nooraa.

HUPIMESTARI   JOONA
S "KIITOS ARI" NURMI

MUDE    NOORA "NORPO" TORPO

m KESKIARVOMEDIAANIRAATILAINEN

Identifioi itsensä: tyttö 36,4%, poika 45,5%, poikaoletettu  18,2%
Syntymäpäivä: 24.3.1995
Kotoisin: Pekolan kylästä Hattulasta
Lempipokémon: Natu
Lempitekeminen jääkiekon MM-kisojen aikaan: Nukkuminen
Lempifyysikko: Fyysikko-olut
Lempimatemaatikko: Euler / Turing

A
AL

TO
-YLIOPISTO

Jutun kuvat: Alpi Rimppi.
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Per Stenius has a PhD in quantum optics 
and Teemu Päkkilä graduated from 
Engineering Physics and Mathematics 
studying algebraic topology and combi-
natorics for his Master’s. Now they want 
to change the way businesses grow using 
the power of quantitative analytics and 
software – skills that are in high demand 
at Reddal and its clients.

Teemu: I have been with Reddal for 
about 2 years. For me, the decision was 
to either pursue a PhD abroad or jump 
into the business development/consulting 
field. I chose the latter. Moving away from 
Finland for an extended period of time 
and hunting for grants later on did not 
really tempt me. Well, three months after 
joining Reddal, I ended up living in Miami 
for about a year and once you progress in 
your career in this industry, you eventually 
must find clients who pay your salary.  But 
so far, I have no regrets. Solving business 
problems might not be interesting in the 
same way as solving mathematical prob-
lems, but they sure are complex – mainly 
because people are involved – and you 
can achieve visible impact in a relatively 
short time. 

Per: I studied electrical engineering, and 
before my PhD I worked for Space Sys-
tems Finland. After PhD I joined McKinsey. 
In my next job at a venture capital firm, I 
was typically on the Board of the startups 
or responsible for their business devel-
opment. I eventually took the CEO role 
in one of the firm’s portfolio companies, 
a fiber optics company, closely related 
to my studies in Quantum Optics. After 
selling that fiber company to a US buyer, 
I joined Accenture’s strategy department 
as a partner. 

I worked in consulting for a while, but was 
discouraged by its business model. So, I 
founded Reddal in 2010 with an ambition 
to serve companies of all sizes much more 
flexibly and much more cost effectively, 
without compromising quality. 

But what use is physics degree in 
hand-waving?

Teemu: A cliché that I tend to agree with, 
is that you have a certain way of thinking 
if you have a background in mathemat-
ical sciences. It might not be evident to 
you during university, but at some point, 
after studies, especially when structuring 
your thinking, this background will prove 
to be highly beneficial. Of course, in our 
business, there are also cases that require 
hard mathematical substance or at 
least the capability to learn these things 
quickly. 

In many cases, the client, surprisingly, 
has little or no data at all. But when they 
do have it, it is usually poorly structured, 
while the quantity of it is enormous. It is 
clear we need to dig deeper into more 
advanced quantitative methods, maybe 
even do our own research on this subject. 

Per: Using quantitative and big data 
methods in business development will 
certainly increase. We have a software 
and quantitative analytics practice, which 
is now disseminating the knowledge more 
and more across the company. We are 
also developing software in-house for our 
own purposes and algorithms will play a 
bigger role in the future. We are seeing a 
continuous revolution here.

In that case, what courses should I 
take?

Teemu: Maybe physics students should 
take one or two of those boring courses, 
such as programming and algorithms. In 
general, however, I think you cannot learn 
all things you will need for this or any 
career beforehand. Having studied pure 
mathematics – if there is such a thing – 
has served me well. 

Per: If I think of my experience as a PhD, 
it is extremely beneficial to know how 
to research and learn new topics and 
write articles. As for substance, practical 
programming knowledge such as web 
development, databases, and statistics 
are highly useful. Basics of finance along 
with languages and a few courses in com-
munication and presentation skills help as 
well. In general, university education has 
a lot of interesting topics that are useful 
in this job.

Teemu: The benefit of studying mathe-
matics at school is that it is much easier 
to learn things like income statement at 
work. It is difficult to learn math at work.

Per: Yes, agree.

A chat with two of 
Reddal’s physicists

Apply now at reddal.com/join-reddal

Opiskelijalehti-203x276-2017.indd   1 17/02/2017   12.19
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Miten Fuusio meni? 

Olenko tullut seniiliksi? 
Vai onko nuoriso yksinkertaisesti pilalla? 
Selvitä tämä nyt heti Kvantin kääkkäkyselyn avulla!

Fuusio 70:ssä paikalla killan pitkää historiaa on ollut juhlistamassa yli 
200 killan alumnia. Kvantin saamien tietojen mukaan vuoden ensim-
mäistä Kvanttia onkin päätynyt poikkeuksellisen paljon juuri tämän 
ryhmän haltuun. Kvantti onkin huomioinut poikkeuksellisen lukijademo-
grafian ja onkin luonut seuraavan kyselyn erityisesti alumneja varten!

1. Fuksilaulu...
 a) Olisi pitänyt jättää kokonaan laulamatta.
 b) Oli juuri hyvä laulettuna vuosikymmenittäin.
 c) Olisi kyllä pitänyt laulaa jokaisen vuoden osalta.

2. Some-/pikaviestipoiminnat pääjuhlan ruuduille 
olivat mielestäni...
 a) Naurettavaa turhuutta. Eikö nuoriso osaa
     keskittyä itse juhlimiseen?
 b) Eivät haitanneeut mutteivät myöskään 
     tehnyt vaikutusta. Keskityin olennaiseen.
 c) Oikein mukava lisä juhlalle, hienoa nähdä,
     kuinka kehitys kehittyy!

3. Lukkareiden laulattamat kappaleet olivat...
 a) Lähes täysin tuntemattomia. Missä Juomarin laulu?
 b) En tiedä, pöytäseuran ja skriinien ylivoima vei 
     mielenkiinnon laulamisesta.
 c) Raikas sekoitus uutta ja vanhaa. Sangen komeat 
     lukkaritkin!

K ä ä k ’ s   e d i t i o n 

Taitto.indd   2 2.3.2017   16:23:50

mWWWWWW

Miten Fuusio meni? 4. Nuorison käyttäytyminen juhlassa oli...
 a) Törkeätä. Tätäkö fysiikan opiskelu on nykyään?
 b) Sangen kilttiä verrattuna omiin aikoihini. Osaa-
     vatko nämä edes? Missä kossupullot?
 c) Ihailtavan villiä! Full blast! Tänään lörähtää! 
     Let’s fuck!

5. Lähden/lähdin jatkoille
 a) Jatkot jäävät väliin. Aamulla sentään tulee 
     uutiset. 
 b) Käyn jatkoilla pikaisesti, mutta en kyllä 
     viitsi tanssahdella tai mitään muuta. Taksilla 
     kotiin ja pirteällä ololla huomiseen.
 c) Päätyyn saakka. Voja voja!

Pisteytys: A-vastauksista 1p, B-vastauksista 2p ja C-vastauksista 3p.

Vastaukset:

13-15p: Olet Tauski. Sinusta löytyy vielä nuo-
ruuden vetreyttä ja ”Taas nuori oon” on illan 
tunnuskappaleesi. 

7-12p: Olet Paula Koivuniemi.  Et välttämättä 
pysy enää täysillä nuorten matkassa, mutta et 
ole täysin kalkkiviivoille hyytynyt kalkkiskaan.

0-6p: Olet Vesa-Matti Loiri. Ylenpalttinen 
nuoruuden remuaminen on vaihtunut arvok-
kaaseen vanhuuteen. Sinun ei tarvitse enää 
todistaa itsellesi mitään hillumalla nuorten 
mukana myöhään yöhön.
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Miten Fuusio meni? 4. Nuorison käyttäytyminen juhlassa oli...
 a) Törkeätä. Tätäkö fysiikan opiskelu on nykyään?
 b) Sangen kilttiä verrattuna omiin aikoihini. Osaa-
     vatko nämä edes? Missä kossupullot?
 c) Ihailtavan villiä! Full blast! Tänään lörähtää! 
     Let’s fuck!

5. Lähden/lähdin jatkoille
 a) Jatkot jäävät väliin. Aamulla sentään tulee 
     uutiset. 
 b) Käyn jatkoilla pikaisesti, mutta en kyllä 
     viitsi tanssahdella tai mitään muuta. Taksilla 
     kotiin ja pirteällä ololla huomiseen.
 c) Päätyyn saakka. Voja voja!

Pisteytys: A-vastauksista 1p, B-vastauksista 2p ja C-vastauksista 3p.

Vastaukset:

13-15p: Olet Tauski. Sinusta löytyy vielä nuo-
ruuden vetreyttä ja ”Taas nuori oon” on illan 
tunnuskappaleesi. 

7-12p: Olet Paula Koivuniemi.  Et välttämättä 
pysy enää täysillä nuorten matkassa, mutta et 
ole täysin kalkkiviivoille hyytynyt kalkkiskaan.

0-6p: Olet Vesa-Matti Loiri. Ylenpalttinen 
nuoruuden remuaminen on vaihtunut arvok-
kaaseen vanhuuteen. Sinun ei tarvitse enää 
todistaa itsellesi mitään hillumalla nuorten 
mukana myöhään yöhön.
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OTSIKKO: Selonteko eräästä viikonlopusta

Perjantai, sateisehko.
Kirjoitan hämmentyneenä ensimmäistä konferenssipaperiani. Sydämeni pamppailee rin-
takehääni vasten ahdistuksesta. Kuinka vaikeaa voi olla kirjoittaa 400 sanaa kohe-
renttia tekstiä, jossa täytyy luvata, että tuloksia ei todellakaan ole vielä mutta 
varmasti neljän kuukauden päästä? Lopulta löydän parodiahorisontin logaritmisen 
darran lailla ylittävän luovan vaiheen, kirjoitan omaa tekstiäni sarkastisen muka-
tieteellisesti ja lähetän vastasynnyttämäni – joskin ruman eikä rakkaan – lapsen 
tutkimusjohtajalle ja apulaisprofessorille, toivoen nöyrästi mutta anovan epätöi-
voisesti vastausta maanantaihin mennessä. Viidentoista minuutin kuluessa olen saanut 
sähköpostiini 50 korjausehdotusta ja kommentin “ihan kiva”.

Tapaan kandiohjattavani.
Keskustelemme japanilaisista korvattomista kissaroboteista ja potentiaalisesta alko-
holismista, joka viikonlopun oletettavasti tulee täyttämään. Kummallakin on pelokas 
fiilis saapuvista koitoksista, kandista ei niinkään. Ehdotan ohjattavalle uraa Japa-
nissa, keskustelu etenee vauhdikkaasti sensei-senseiltävä -vuorovaikutuksena. Läh-
den lopulta erään musikaalin johtoryhmän ensimmäisen tapaamisen kautta keskustaan. 
Johtoryhmän kokous on kohtalaisen tiivis ja mielekäs kaikille osapuolille – samaa 
pelkään viikonlopusta.

Musikaalin juoni tulee tänä vuonna kohahduttamaan kaikkia. Fyysikkospeksi 2017 ker-
too herkän tarinan, jossa uskomattomalla tavalla paljastetaan maailmalle salaliitto 
toisensa jälkeen, jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet 
hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri 
:D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos 
luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä 
tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä 
olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet 
hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri 
:D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos 
luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä 
tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä 
olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet 
hakkeri :D jos 
luet tätä tekstiä olet hakkeri :D jos luet tätä tekstiä olet hakkeri :D
Ja lopuksi kaikki päättyy yleisön taputtaessa.

Matkaan keskustaan.
Tapaan erään hurmaavan oikeus-talous-teknistieteilijän Stockmannin kellon alla, mu-
kanani varmuuden vuoksi kimppu ruusuja, Kinder Buenoja sekä veroilmoituskirjekuoren 
takapuolelle hätäisesti kyhätty onnittelukortti. Otavan pääkonttorissa on tuntemani 
esikoiskirjailijan julkaisujuhlat. Kättelen kirjailijaa ensimmäisenä, hän yllättyi 
saapuessamme ajoissa ja patistaa aloittamaan kuohuviinin nautinnan. Ensimmäisellä 
lasilla tapaan papin ja kohtaan myös katolisen isän, filosofin, parisuhteensa exce-
löinnistä blogaavan henkilön. Toisen lasillisen aikana puhun saksalaisen kanssa, hän 
kiroaa huonontunutta saksan kielen taitoaan. Kolmannen lasillisen aikana kirjailija 
kiittää minua maljapuheessaan, neljännen aikana on musiikkiesitys. Viides lasillinen 
minulle ojennetaan kertakäyttömukissa käteen matkan ajaksi, kun lähden jatkoille. 
Jatkot ovat 20 metrin päässä ulko-ovesta tiki-baarissa, johon astun ensiksi epähuo-
miossa sisään lähes täyden kuohuviinimuksin kera. Maailman nopeimman ja sateisimman 
skumppatyhjennyksen jälkeen kirjailija antaa vielä pinon juomalippuja lainattuani 
laivakelloani (imprint 1852) hänen juhliinsa. Karaokessa esitän Olavi Uusivirtaa, 
vuosikurssilaiseni ei luullut olevani laulutaitoinen. Opiskeluystäväni laulaa espan-
jankielistä Forever Yyoungia, kolme muuta keskustelee vain työasioistaan.

Jatkoilta jatkoille
Otan taksin Otaniemeen. Taksikuski on hurmaava, joten pysähdymme automaatilla nos-

On olemassa viikonlopp
uja, jolloin juodaan r

auhallisesti maitokahv
ia eläh-

täneen seurustelukumpp
anin kanssa kuunnellen

 radiosta merisäätä ja
 velloen 

vesittyneen parisuhtee
n tuomassa näennäisess

ä tyydytyksentunteessa
, kun mi-

kään ei liiku maailmas
sa muttei minkään tois

aalta tarvitsekaan. On
 viikon-

loppuja, jolloin matka
taan vanhojen koulukav

ereiden kanssa mökille
, juodaan 

reippaasti alkoholia j
a kerrataan samat tusk

astuttavat anekdootit 
jälleen 

kerran, koetaan satunn
aista yhteiselon tunne

tta ja virkistystä lii
an har-

voin nähdyistä ihmisis
tä. On viikonloppuja s

ukulaisten kanssa, vii
konloppu-

ja töiden ja opintojen
 parissa. Tämä ei ole 

yksi näistä viikonlopu
ista.

22



A
r
t
 
b
y
 
f
r
e
e
d
e
s
i
g
n
fi
l
e

tamaan rahaa iltaa varten rupatellaksemme pitem- pään. Paikallisessa vähemmistö-
jen suosimassa kerhotilassa aloitamme musiikki- juhlat. Musiikkilistalla on juuri 
julkaistun Ooscar-menestysmusikaalin koko sound track, uudelleen ja uudelleen. Kes-
kustelun tuoksinassa mainitsen kanssajuhlijoille erään tunnetun koiran kuolemasta ja 
raivopoistun paikalta loukkaantuneena, kun kaikki käskevät menemään pois. Jätän juh-
laväen itkemään koiran perään ja etsin lisää väliaikaisia ihmisiä elämääni. Löydänkin 
niitä, taistelemme musikaaleista joita emme tunne, niiden kirjallisten meriittien 
vaikutuksesta teeman kokonaisuuteen, ryvemme, kehitämme nopean jallukolan lisäksi 
nopean lonkeron, giniä ja greippilimua, lisää shotteja.

Lauantai
Griegin aamu, sovitettuna mäyränraadosta tehdylle rummulle, marakattiposetiiville 
sekä Kuolemantähdelle: kun silmäni mä auki saan, herään ja eräs myöhempi kanssajuhlija 
koittaa epätoivoisesti saada valoja päälle elämässään sekä tilavalaistusteknisesti. 
Kerään laseja ja jätän juhlijaparan kaiken hävityksen keskelle. Hoipun kotiini, käyn 
suihkussa, mietin elämän merkitystä. Totean merkityksettömyyden prevalenssin, pe-
ruutan iltapäivältä osallistumiseni erään diplomaattiperheen kuohuviinitilaisuuteen 
ja lähden otaniemeläisen kiltalehden kokoukseen. Makaan täristen puoliksinapitetus-
sa kukkaprintillisessä kauluspaidassa kiltahuoneen sohvalla ja natustan pullaa kuin 
hamsteri, joka löytää ensimmäistä kertaa elämässään vaahtomuovisen esineen, jota ei 
pitäisi syödä. Lupaan kirjoittaa viikonlopustani gonzojournalistisen selonteon. Yri-
tän lähteä ystäväni 30-vuotisjuhlille, joissa on tarjolla 180 litraa olutta. En pysty 
liikkumaan. Syön kaikki päätoimittajan leipomat kohtuuttoman hyvät kokouspullat. Olen 
luovuttaa juhliinlähdön kanssa, kunnes minulle soittaa huikentelevaisuudestaan tun-
nettu kirjanpitäjä, joka tilaa taksin valmistujaisiin. Mukaan lähtee kaksi holtitonta 
naispuolista ystävääni, jotka olivat sattumalta sammuneet 50 metrin päähän taksista. 
Taksimatkan teemana on La la land -elokuvan paremmuus maailmaan nähden.

Noin kolme kilometriä myöhemmin
Taksi saapuu väärään osoitteeseen. Kävelemme talvisessa loskassa kunnes löydämme 
osoitteen. Menemme sisään. Väki koostuu lähinnä black-, death- ja nu metal -faneista, 
jupeista sekä ihmisistä, joille 180 litraa olutta ei ole haaste vaan mahdollisuus. 
Keskustelen lopulta lyhyesti ja sisällöttömästi neurobiologin, fasistin ja oksentavan 
hipsterin kanssa. Käyn siivoamassa ämpärin. Juotuani kuutta eri juhlakalun panemaa 
olutta lähden juomaan pizzaa lähiravintolaan kirjanpitäjän äkillisesti löytyneen lap-
suusystävän kanssa. Otamme taksin Otaniemeen. Kuuntelen kirjanpitäjän ja venäläisen 
YK-virkamiehen pojan keskustelua gruusialaisista viineistä ja Pietarin vanhustenhoi-
dosta. Sattumalta paikalle sattuu kasa iloisia ystävyksiä, jotka alkavat pelata ame-
rikkalaishenkistä pingispalloilla pelattavaa seurapeliä. Eilisen kirjailija saapuu 
äkillisesti autolla paikalle tuomaan pullollisen mansikkakuohuviiniä ja puolentoista 
litran espanjalaisen cavan. Pelaan erään jatko-opiskelijan kanssa edellämainitun seu-
raleikin kuplaversion. Skumppa lähtee vauhtiin.

Sunnuntai
Herään. Lähden kotiin. Saan viestin, jonka mukaan olutta kului 158 litraa. Menen 
katsomaan pyhät ja syntiset -elokuvamaratonia. Tunnen itseni pyhäksi ja syntiseksi. 
Verkkokalvojeni sisäistäessä 70-luvun kauneinta ja maanisinta kuvastoa eteläamerik-
kalaisista jokilautoista, brittiläisestä folkoristisesta kauhumystiikasta, Jeesuksen 
elämästä ja uskonnosta tunnen olevani osa virtaavaa elämää, joka soljuu yli sukupol-
vien ja koittaa kertoa meille jotain tärkeää. Kohtuuttoman vahva visuaalinen kuvasto 
saa minut kokemaan yhtenäisyyttä jonkin kanssa, mitä en ole ennen hahmottanut. Tul-
kitsen, että tämä on niitä harvoja kertoja, kun ihminen todella katsoo hyvää elokuvaa. 
Voi myös olla, että viikonlopun koetukset ovat tehneet minut alttiiksi tunteille ja 
poistaneet kykyni tutkia elokuvia etäisen analyyttisesti. Koen kuitenkin ymmärtäväni 
elämästä jotain sellaista, mitä kanssaihmisen voi olla vaikeaa hahmottaa - vaikkakin 
uskonnollinen kokemus alkoholin indusoimana on jokseenkin inhimillistä. Voipuneena 
lähden lopulta paikalta kellon lähestyessä kymmentä, suutelen aulassa kolmea juhlijaa 
ja sanon hyvästit viikonlopulle.
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Bulkkiolutvertailuista tutkittiin 
Tisleen (2/2015), Kolehdin (3/2014) 
ja Ruutisten (2/2016) tuotokset. 
Yhteenvetoon kelpuutettiin ne oluet, 
jotka olivat mukana vähintään kah-
dessa näistä kolmesta vertailusta. 
Alkuperäisissä vertailuissa käytetty pis-
teasteikko skaalattiin välille 0-5 ja eri 
vertailuissa saadut keskiarvot painotet-
tiin maisteluun osallistuneiden henki-
löiden määrällä. Kolehdin vertailusta, 
joka tarjosi arvosanat sekä alku- että 
loppuillasta, käytettiin alkuillan dataa.

Yhteenvetovertailun voittajaksi sel-
viytyi selvällä erolla Lapin kulta, 
joka oli myös Ruutisten vertailun 
voittaja. Hopeasijalle nousi Koff ja 
pronssille virolaisvahvistus Ale coq. 
Huomionarvoista on oluiden eri ver-
tailuissa saamien pisteiden suuri ha-
jonta: esimerkiksi Lapin kulta jyräsi 
voittoon Ruutisten vertailun suursuo-
siollaan kun taas Kolehdin suosikki 
Sandels jämähti toiseksi viimeiseksi 
johtuen heikoista arvosanoista muissa 
vertailuissa. Näin ollen tämän yhteen-
vedon perusteella on vaikea tehdä lo-
pullisia johtopäätöksiä bulkkikaljojen 
keskinäisestä paremmuudesta: se on 
lopulta maistajasta kiinni.

Ja sitten bulkkikaljoista hieman mauk-
kaampien (ja valitettavasti myös hin-
tavampien) juomien pariin. Tästä 
aiheesta ovat viime aikoina uutisoi-
neet ainakin Sössö (3/2016) ja S’napsi 
(5/2015), jotka onnistuivat vieläpä va-
litsemaan eri oluet juttuihinsa. S’napsin 
ja GT:n yhteistyössä toteuttaman 
vertailun löydöksi nousi luostariolut 
Straffe Hendrik Brugs Quadrupel, jon-
ka molemmat toimitukset hehkuttivat 
maasta taivaisiin. Kyseisen laatuoluen 
selvänä miinuksena mainittakoon, että 
sen saatavuus Suomessa ainakin koti-
käyttöön on hankalaa: Alkon nettisivu-
jen perusteella kyseinen tuote ei kuulu 
valikoimaan.

Kvantin läpikäymistä olutvertailuis-
ta kunniamaininnan ansaitsee Sössön 
3/2016 erinomainen tuotos. Kyseisessä 
jutussa analysoitiin perinpohjaisesti 
yhdeksän ruokakaupoissa tai Alkoissa 
saatavilla olevaa olutta. Arvostelija 
perkasi läpi oluiden näön, hajun, maun 
sekä sopivimmat nauttimistilanteet. 
Koska numerollisia arvosanoja ei käy-
tetty, testillä ei ole yksikäsitteistä voit-
tajaa. Se antaa kuitenkin erinomaisen 
katsauksen olutmaailmaan ja on siksi 
erittäin suositeltavaa lukemista.

Viime vuosina useammat kiltalehdet ovat perehdyttäneet lukijansa oluiden 
maailmaan vertailemalla keskenään joko ns. bulkkikaljoja tai laadukkaampia 
erikoisoluita, etsien ratkaisua siihen mihin mallasjuomaan köyhän teekkarin 
kannattaa tuhlata rahansa. Mutta mitä tehdä, kun eri lehdet antavat keskenään 
ristiriitaisia neuvoja? Kvantti tarjoaa ratkaisuksi tämän artikkelin, joka

1. kokoaa yhteen tulokset kolmesta eri bulkkikaljavertailusta ja
2. tiivistää kahden eri erikoisolutvertailun tärkeimmän annin.

OlutvertailuvertailuOlutvertailuvertailu

Olutvertailuvertailu.indd   2 02/03/17   17:49
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Lapin 
kulta

Koff Ale coq Karhu Pirkka Sandels Karjala

Painotettu keskiarvo
Ruutiset 2/2016
Kolehti 3/2014
Tisle 2/2015Yhteenveto tuloksista

Vertailujen tulokset

Lapin kulta.........2,3
Koff.....................2,9
Ale coq...................2
Karhu..................2,3
Pirkka.................2,3
Sandels................1,9
Stella Artois........3,3
Cardinal..............2,3
Keisari lager........1,7

Tisle 2/2015

Lapin kulta.........3,9
Ale coq................2,7
Karhu..................2,6
Sandels................1,4
Karjala................1,6

Ruutiset 2/2016

Lapin kulta............3
Koff.....................2,6
Ale coq................3,4
Karhu.....................3
Pirkka.................2,3
Sandels................3,7
Karjala................2,4
Peltipeikko............5
Nobelander........1,3

Kolehti 3/2014

Lapin kulta.........3,2
Koff.....................2,8
Ale coq................2,7
Karhu..................2,6
Pirkka.................2,3
Sandels................2,1
Karjala................1,9

Painotettu keskiarvo

Yhteenveto eri olutvertailujen tuloksista.

Olutvertailuvertailu.indd   3 02/03/17   17:49
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Syystä tai toisesta päätin keväällä 
2016 käydä katsomassa kaikki pää-
kaupunkilaiset speksit, joihin suin-
kin ehdin. Speksejähän on syntynyt 
2000-luvulla oman Fyysikkospeksim-
me lisäksi erityisesti Helsingin yliopis-
ton eri tiedekuntiin kuin sieniä sa-
teella, ja varsinkin keväisin tarjontaa 
riittää. Eläinlääkiksen ja ruotsinkie-
listen medisiinarien, Thoraxin, spek-
sit jäivät valitettavasti väliin, mutta 
vastaavasti ehdin käydä katsomassa 
Turun oikeustieteilijöiden eli Lexin ja 
Tukholman Kungliga Tekniska Högs-
kolanin fyysikoiden Fysikalenin kier-
tuenäytökset. Esityksistä ilmestyi 
vaihtelevalla viiveellä myös pieniä 
arvosteluja Kvantin nettisivuille myös 
yhden vierailevan arvostelijan voimin. 

Vuoden 2016 speksitapaus oli ehdot-
tomasti Suomen sisällissotaa, suoma-
laista mytologiaa ja rakkaustarinaa 
yhdistävä Humanistispeksi, joka sai 
ylitsevuotavia kehuja suurin piir-
tein kaikilta sen nähneiltä. Jokainen 
osa-alue toimi, mutta ennen kaikkea 
Humanistispeksi oli koskettava ko-
konaisuus. Kuten keväällä kirjoitin, 
”Humanistispeksi onnistui vielä siinä, 
mitä olin pitänyt mahdottomana: yh-
distämään speksigenren olennaisim-
man osan, omstartit, vaikuttavaan ja 
vakavaan musikaaliteatteriin. Tämä 
on se, mihin tämä genre parhaim-
millaan pystyy.” Näytökset Kansallis-
teatterin pienellä näyttämöllä olivat 
viikon sisään, ja moni jäi harmittele-
maan, miten näytökset menivät sivu 
suun. Tämän vuoden Humanistispeksi 
olikin Savoy-teatterissa ja odotukset 
vastaavasti korkealla. 

Enimmäkseen speksien tarinoissa 
liikuttiin historiassa tai KY-speksin 
tapauksessa post-apokalyptisessä 
tulevaisuudessa eikä kummemmin 
kommentoitu nykyaikaa, Valtsikankin 
speksi kahtiajakautuneesta Suomesta 

oli melkoisen kaukana arkitodellisuu-
desta. Käyttiksen 1960-luvun Suo-
meen sijoittunut kerrostalodraama 
oli kaikin puolin pätevä ja musikaa-
linumeroineen erinomainen speksi, 
josta kuitenkin jäi puuttumaan se 
maaginen jokin, joka teki Humanis-
tispeksistä ylitse muiden. Turun Lexin 
Peikkometsän pakolaiset onnistui kä-
sittelemään hyväntahtoisella ja lem-
peällä otteella ajankohtaista pako-
laiskeskustelua kukkahattutäteineen 
kuvitteellisen Byroslavian kautta. 
Metkan eli Metropolia-ammattikor-
keakoulun oppilaskunnan speksi oli 
raikas poikkeus kertoessaan melkein 
tavallisista nuorista aikuisista ny-
ky-Helsingissä. 

Vaikka omstartit ovat speksigenren 
määrittävä ominaisuus, vitsejä tai 
nokkelaa improa on yllättävän vaikea 
muistella jälkikäteen. Ehkäpä hiukan 
yllättäenkin moniulotteisia ja samais-
tuttavia hahmoja muistuu mieleen 
komediahahmoja paremmin. Suosik-
kejani olivat lopulta Metkan nykyajan 
nuoret aikuiset kaikessa arkisuudes-
saan, vaikka ehdin jännittää myös 
Käyttiksen itseään etsivän hipin Sa-
gan ja Humanistispeksin sisällissodan 
pyörteisiin vastentahtoisesti joutu-
neen Eliaksen kohtaloa. 

Teekkarispeksi on monella osa-alueel-
la teknisesti taitavimmasta päästä ja 
kaikin tavoin sujuva esitys. Varsinkin 
kappaleiden sanoitukset ovat osa-
alue, jossa muilla speksillä tuntuisi 
olevan enemmänkin petrattavaa. Toi-
saalta Teekkarispeksin juonta oli vä-
lillä jopa hankala ymmärtää -– moni 
muu speksi taas tuntui junnaavan pai-
kallaan ja selittävän yleisölle turhan-
kin paljon asioita, jotka olisi tajunnut 
helpommallakin. Fysikalen taas oli 
käsikirjoituksen kunnianhimoisuu-
dessa aivan omalla tasollaan kehys-
kertomuksen ja sen sisälle upotettu-S
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jen tarinoiden avulla. Ruotsalainen 
speksiperinne poikkeaa muutenkin 
suomalaisesta vaikkapa siten, että ta-
rinoiden lähtökohtana on aina jokin 
historiallinen henkilö tai tapahtuma. 

Speksien visuaalisesta puolesta mie-
leen jäivät KY-speksin ensimmäisen 
biisin aikana projisoinneilla toteutettu 
maailmanloppu, Teekkarispeksin tyy-
likkäät pyörivät lavasteet roudauksen 
minimoivana ratkaisuna ja Humanis-
tispeksin taidokkaasti maskeeratut 
ja puvustetut eläinhahmot. Musiik-
kipuolella monella oli tänä vuonna 
pyrkimystä musikaalimaisuuteen 
yhdistämällä musiikkia kiinteämmin 
kohtausten osaksi, mikä toimi hienosti 
vaikkapa Käyttiksen hahmot dialogin 
ja laulun voimin esitelleessä aloitus-
potpurissa. Tanssissa ja laulussa näkee 
eniten tasoeroja teknisessä taidossa 
produktioiden välillä, mutta hyviä lau-
lajia oli onneksi riittänyt kaikille. 

Moni speksinkatsoja oleva ihmette-
lee, miten paljon milloin minkäkin 
alan opiskelijoilta löytyykään lahjak-
kuutta ja taitoa. Vaikka näin monta 
speksiä katsomalla kyynistyy ja alkaa 
pitämään bändin tiukkaa yhteissoit-
toa, teknisesti taitavia tanssiliikkeitä 
tai näyttelijöiden vikkelää reagointia 
omstartteihin itsestäänselvyyksinä, 
suosittelen silti ainakin katsomaan 
speksejä, jos ei ehdi niitä tekemään. 
Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta 
jokainen speksi tarjosi vain vähän lef-
falippua kalliimmalla kolme tuntia rak-
kaudella tehtyä laadukasta viihdettä, 
naurua ja irtioton arjesta. 

- Elsa Mannila

Oikealla lista Kvantin toimituksen vie-
railemista spekseistä vuonna 2016.

KY-speksi 
Messias-protokolla

Gloria 10.2.

Humanistispeksi 
Metsä

 Kansallisteatteri 27.2.

Valtsikan speksi 
Yhteistä on vain raja

 Arabia-sali 28.2.

Lex Spex 
Peikkometsän pakolaiset

 Gloria 10.3.

Metkan speksi 
Palkkahalaaja

 Gloria 16.3.

Fuksispeksit
 Aalto-sali 29.4.2016

Käyttiksen speksi
Ydinlaskeuman alla

 Teatteri Forum 17.3.

Lääkiksen speksi
Kenen ristiä kannat

Kaapelitehtaan Pannuhalli 22.3.

Teekkarispeksi
 Atlantis 1860

 Aleksanterin teatteri 3.4.

Ekyn speksi 
Lupa lomailla

 Teatteri Forum 12.4.

Fysikalen 
Shelley

 Matinkylän monitoimitalo 19.11.

Pykälän Spex 2016
Tahdotko tätä?

Gloria
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Eräs omalaatuinen fyysikko kävellessään 
portaissa astuu satunnaisesti yhden tai kaksi 
porrasta kerrallaan. Kuinka monella eri ta-
valla hän on voinut nousta n:nelle portaalle?

Viisi matemaatikoista koostuvaa pariskuntaa kokoontuu illallisille. On flunssakausi, jo-
ten kättelyjen välttämiseksi jokainen kättelee vain sellaisia henkilöitä, joita ei ole aiem-
min tavannut. Eräs matemaatikoista kysyy muilta kuinka montaa henkilöä kukin on kätel-
lyt. Hän saa yhdeksän eri vastausta. Kuinka montaa henkilöä kysyjän puoliso oli kätellyt?

Sinut on kutistettu eurokolikon kokoi-
seksi. Kutistuksessa kaikki mittasi ovat 
pienentyneet, mutta muotosi ja tiheyte-
si ovat säilyneet samana. Sinut pudote-
taan normaalikokoiseen kannettomaan 
tehosekoittimeen. Tehosekoittimen terät 
tulevat käynnistymään puolen minuu-
tin päästä. Miten selviydyt tilanteesta?

Miten jatkat sarjaa?   1, 11, 21, 1211, 111221. . .

2. ja 3. tehtävä: Oletko riittävän älykäs g??glelle?, William Poundstone, Terra Cognita 2012
1. tehtävä: New Scientist, Vol. 232 No 3104/5/6

Lähteet:

Omalaatuinen fyysikko 

Illalliskutsut

Pikkuinen ongelma

Kummallinen sarja
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Pyy yllättyy juoman mauttomuudes-
ta verrattuna aiempiin kohtaamisiin. 
Alkaa pohdinta edellisten maistojen 
vaikutuksesta makuaistiin: Schla-
dererin epäillään tuhonneen suun 
makusilmuja - kyseessä on kenties 
evolutiivinen kilpailustrategia. Muu 
raati on yhtä mieltä juoman jalou-
desta ja se ansaitseekin kokonais-
arvosanaksi 4/5, voittaen kevyesti 
vertailun.
Loppukaneetti: vaikka illan luon-
tohavainnot olivat monipuolisia, 
jäi raati silti toivomaan parempaa 
juomasaalista.

On lempeä kesäyö. Fyysikkokillan kognitiivinen 
eliitti on kokoontunut Sysmään muistamaan 
maaliskuuta, vuoden parasta aikaa, jolloin kilta 
täyttää vuosia. Kesäyön luontoääniin lisätään 
tämän viikonlopun aikana uusi sulosävel, nap-
sunta, joka saisi Sauli Niinistönkin soittamaan 
Luontoradioon. Juomapaikalle on kokoontunut 
kokonainen parvi vuosijuhlalahjoja. 

Tämä artikkeli on litteroitu öisen maistelun ääninauhan pohjalta, markkinoi-

den parhaalla kännykkänauhurilla mallia LG G2- ei ole tylsistyttänyt muistoja. 

Kvantti tarjoilee luonnehdinnat juuri niin selvinä kuin ne olivatkin.

Alun perin betonikuution valettu ja 
sittemin harmauden ikeestä vapau-
tettu, säteilyn värinen yksilö saa 
komeasta sävystään kehuja. Maku 
jakaa mielipiteitä: osa pitää juomaa 
varsin mietona. Pyy taas aloittaa 
tunnistamisen liian aggressiivisesti 
ja tuloksena oli yllätetty kurkku. 
Makua kuvataan Trip-pillimehuksi 
aikuisella twistillä. Viikonlopun 
isäntä toteaa tähän näyttävänsä 
maistajalle aikuiset twistit. Kokonai-
suudessaan soidinväreihin puettu 
Koskenkorva ansaitsee arvosanaksi 
2/5.

Pullo vakuuttaa ulkoasullaan ja 
etiketin tyylittelyllä. Punaisen 
herkun mausta taas ollaan lähes 
yksimielisiä: vaikka juoma ei ole 
katkeroa nähnytkään, tunnistaa 
sen silti katkeroiden lahkoon kuu-
luvaksi sen vastenmielisesyydestä. 
Ampuhaukka lähtee maistamiseen 
optimistisesti. Tarkka litterointi 
luonnehdinnasta: ”Ei tää niin pahaa 
ollut [maistaa] Aivan paskaa.” Pyy 
osoittaa ylivertaiset tietonsa raken-
nusalasta: ”Mautonta, hieman kuin 
betonia joisi”. Sääksi luonnehtii 
runollisemmin kuvaten ensimakua 
makeaksi kuin nuori rakkaus ja jäl-
kimakua katkeraksi kuten se toinen 
rakkaus. Kokonaisuudessaan juoma 
ansaitsee asteikolla yhdestä viiteen 
arvosanan ”heikko esitys”/5.

Kesäiltojen klassikko, joka sisältää 
300 g sokeria litraa kohden. Lep-
pälinnun suun jo napsatessa illan 
isäntä kaivaa surumielisenä insulii-
nipiikkiä varotoimena. Närhi, koko-
vartaloysvi, pakenee kiljuen. Raadin 
kokonaisarvio ei ole erityisen kor-
kea, mutta Prinssi Eversti ansaitsee 
siitä huolimatta tähän mennessä 
korkeimmat pisteet. Sääksi tuntee 
kielellään pienten hunajamehiläis-
ten lyövän kättä Suomen alkoholite-
ollisuuden kanssa. Isäntä luonnehtii 
juomaa aikuisten Joylentina, tuona 
vegaanisena ateriankorvikkeena 
energiapitoisuuden ja hunajan tun-
nettujen terveysvaikutusten johdos-
ta. ”Oli aika hyvää”, 3/5.

Suuret oluet, pienet panimot -tapah-
tumaan jää nielemään pölyä, kun 
esiin otetaan Koneinsinöörikillan 
valmistama, Koskenkorvan kylästä 
peräisin oleva äärimmäisen pehmeä 
nautinto. Oluen habitus on erittäin 
vaalea, jopa väritön. Maussa on väke-
vyyttä ja olut lämmittää mukavasti 
nieltäessä. Ampuhaukka toteaa olu-
en olevan kirkasta viinaa kirkkaassa 
pullossa, kuten viinat yleensä. Pullo 
on valmistettu ruskeasta lasista, 
kuten olutpullot yleensä. Leppälintu 
ylistää oluen olevan raikas, ohrai-
nen ja ilman ylimääräisiä makuja. 
Seuraa pohdinta siitä, miten suoma-
laista olutkulttuuria voisi kehittää. 
Leppälintu ehdottaa jakotislauksen 
käyttöönottoa oluen panemisessa, 
kun taas Sääksi toivoo kauppojen 
luopuvan naurettavasta prosenttira-
joituksesta: kaikki hyvät oluet ovat 
tunnetusti väkevyydeltään vähin-
tään 38%. Kumpikaan killan IE:stä ei 
tarjoaisi tätä olutta sitseillään, sillä 
eivät tarjoaisi mitään laadutonta. 
Närhi moittii juomaa huonosti pan-
nuksi. Kokonaisarvosanaksi muo-
dostuu n. 2/5.

Raatikaappiin vangittu, nyt luon-
nonympäristöön palautettu sak-
salainen laji tai oikeammin parvi 
ei herätä hilpeyttää Pyyssä. Yksilö 
on peräisin TF:ltä, joka on huono-
jen viinojen airut. Pyy irvistää ja 
ojentaa pullon Härkälinnulle, joka 
maistettuaan alkaa piirtää äärettö-
myyssymbolia ilmaan. Ilmassa on 
vihaa ja halua lopettaa kyseisen yk-
silön maistelu heti. Härkälintu antaa 
juomalle arvosanan 0/5 asteikolla 
1-5. Suula panee paremmaksi an-
taen hajulle arvosanan miinus/5 ja 
maulle -1e6/5. Ampuhaukka palaa 
joukkoon pahaa-aavistamattomana, 
mutta hänen mielestään huhut pa-
huudesta ovat suuresti liioiteltuja. 
Maistelun lomassa päätetään rajata 
suomalainen valiolaji, Jaloviina, 
pois testistä, sillä se kuitenkin 
voittaisi. Sääksi on sitä mieltä, että 
mielummin tätä juo kuin turpaansa 
ottaa. Härkälintu on eri mieltä. Ko-
konaisarvosana: 1/5.

Yksilö ei herätä tuoksullaan in-
nostusta ja maku vastaa kehnoa 
alkuvaikutelmaa. Lantiot alkavat 
kuitenkin lepattaa. Raati siirtyy 
penkille maistelemaan. ”Tulee joku 
tietynlainen viina mieleen, jota 
[sic] en mielelläni joisi” , veistelee 
Ampuhaukka. Sääksi taas kutsuu 
juomaa yhdeksi helvetiksi ja on sitä 
mieltä, että pilaantuvat vihannekset 
luultavasti käydessään erittävät tätä 
nestettä. Pyy kertoo oman tulkintan-
sa ja samalla kokonaisarvosanan: 0/
madafakin’ 5.

Mystinen, vihreä juoma

Carparol-karpalokatkero

Yksilö muistuttaa viinipulloa, jon-
ka etiketti on irrotettu. Pullolla on 
muista poiketen kaksi korkkia, jois-
ta toinen tosin kelluu pullon sisällä. 
Maussa ei huomata alkoholia, joskin 
pilaantuneen mehun maku on läsnä. 
Raadin viiniasiantuntijat toteavat 
pullon olleen auki 1,5 vuotta. Tätä 
yllätyspaljastusta seuranneessa 
kaaoksessa pullon sisältö kaatuu 
maahan, joten tarkkaa dataa ei saa-
tu.

Mysteeripullo raati ’15 jäljiltä

Prinssi Eversti, tuo sotilas- ja 
aatelisarvojen luonnollinen 
yhdistelmä

KIK-olut

Fuusio 68 perintöjuoma, 
Schladerer

Vodka 51

Pyy innostuu ennen maistelua ja-
kamaan tarinan. Hän, käydessään 
Suomen aikanaan suurimmassa On-
nelassa nuoruusvuosinaan (ns. “jon-
ne-”), tapasi usein tilata tequilan ja 
lonkeron. Kerran hän lähti kaverin 
luo jatkoille, joilla oli yllättävän 
paljon porukkaa eli noin kolmasosa 
Rovaniemen asukkaista. Myöhem-
min hän haukotteli värikkäästi 
viidennestä kerroksesta, lämpimät 
muistot jäivät. Juoma sen sijaan saa 
nuivan vastaanoton, juojien suut 
kääntyvät  väärinpäin käännetyn 
suun muotoon. Närheltä kysytään, 
tulisiko Meksikon maksaa muurista; 
Närhi on indifferentti. Juomaa yri-
tetään nauttia oikeaoppisesti som-
breron muotoisesta korkista, mutta 
juoma paljastuu oikein nautittuna-
kin kurjaksi. Kokonaisarvosana 1/5.

Sierra-tequila

Jaloviina
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Pyy yllättyy juoman mauttomuudes-
ta verrattuna aiempiin kohtaamisiin. 
Alkaa pohdinta edellisten maistojen 
vaikutuksesta makuaistiin: Schla-
dererin epäillään tuhonneen suun 
makusilmuja - kyseessä on kenties 
evolutiivinen kilpailustrategia. Muu 
raati on yhtä mieltä juoman jalou-
desta ja se ansaitseekin kokonais-
arvosanaksi 4/5, voittaen kevyesti 
vertailun.
Loppukaneetti: vaikka illan luon-
tohavainnot olivat monipuolisia, 
jäi raati silti toivomaan parempaa 
juomasaalista.

On lempeä kesäyö. Fyysikkokillan kognitiivinen 
eliitti on kokoontunut Sysmään muistamaan 
maaliskuuta, vuoden parasta aikaa, jolloin kilta 
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tämän viikonlopun aikana uusi sulosävel, nap-
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Luontoradioon. Juomapaikalle on kokoontunut 
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Kvantti tarjoilee luonnehdinnat juuri niin selvinä kuin ne olivatkin.

Alun perin betonikuution valettu ja 
sittemin harmauden ikeestä vapau-
tettu, säteilyn värinen yksilö saa 
komeasta sävystään kehuja. Maku 
jakaa mielipiteitä: osa pitää juomaa 
varsin mietona. Pyy taas aloittaa 
tunnistamisen liian aggressiivisesti 
ja tuloksena oli yllätetty kurkku. 
Makua kuvataan Trip-pillimehuksi 
aikuisella twistillä. Viikonlopun 
isäntä toteaa tähän näyttävänsä 
maistajalle aikuiset twistit. Kokonai-
suudessaan soidinväreihin puettu 
Koskenkorva ansaitsee arvosanaksi 
2/5.

Pullo vakuuttaa ulkoasullaan ja 
etiketin tyylittelyllä. Punaisen 
herkun mausta taas ollaan lähes 
yksimielisiä: vaikka juoma ei ole 
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sen silti katkeroiden lahkoon kuu-
luvaksi sen vastenmielisesyydestä. 
Ampuhaukka lähtee maistamiseen 
optimistisesti. Tarkka litterointi 
luonnehdinnasta: ”Ei tää niin pahaa 
ollut [maistaa] Aivan paskaa.” Pyy 
osoittaa ylivertaiset tietonsa raken-
nusalasta: ”Mautonta, hieman kuin 
betonia joisi”. Sääksi luonnehtii 
runollisemmin kuvaten ensimakua 
makeaksi kuin nuori rakkaus ja jäl-
kimakua katkeraksi kuten se toinen 
rakkaus. Kokonaisuudessaan juoma 
ansaitsee asteikolla yhdestä viiteen 
arvosanan ”heikko esitys”/5.

Kesäiltojen klassikko, joka sisältää 
300 g sokeria litraa kohden. Lep-
pälinnun suun jo napsatessa illan 
isäntä kaivaa surumielisenä insulii-
nipiikkiä varotoimena. Närhi, koko-
vartaloysvi, pakenee kiljuen. Raadin 
kokonaisarvio ei ole erityisen kor-
kea, mutta Prinssi Eversti ansaitsee 
siitä huolimatta tähän mennessä 
korkeimmat pisteet. Sääksi tuntee 
kielellään pienten hunajamehiläis-
ten lyövän kättä Suomen alkoholite-
ollisuuden kanssa. Isäntä luonnehtii 
juomaa aikuisten Joylentina, tuona 
vegaanisena ateriankorvikkeena 
energiapitoisuuden ja hunajan tun-
nettujen terveysvaikutusten johdos-
ta. ”Oli aika hyvää”, 3/5.

Suuret oluet, pienet panimot -tapah-
tumaan jää nielemään pölyä, kun 
esiin otetaan Koneinsinöörikillan 
valmistama, Koskenkorvan kylästä 
peräisin oleva äärimmäisen pehmeä 
nautinto. Oluen habitus on erittäin 
vaalea, jopa väritön. Maussa on väke-
vyyttä ja olut lämmittää mukavasti 
nieltäessä. Ampuhaukka toteaa olu-
en olevan kirkasta viinaa kirkkaassa 
pullossa, kuten viinat yleensä. Pullo 
on valmistettu ruskeasta lasista, 
kuten olutpullot yleensä. Leppälintu 
ylistää oluen olevan raikas, ohrai-
nen ja ilman ylimääräisiä makuja. 
Seuraa pohdinta siitä, miten suoma-
laista olutkulttuuria voisi kehittää. 
Leppälintu ehdottaa jakotislauksen 
käyttöönottoa oluen panemisessa, 
kun taas Sääksi toivoo kauppojen 
luopuvan naurettavasta prosenttira-
joituksesta: kaikki hyvät oluet ovat 
tunnetusti väkevyydeltään vähin-
tään 38%. Kumpikaan killan IE:stä ei 
tarjoaisi tätä olutta sitseillään, sillä 
eivät tarjoaisi mitään laadutonta. 
Närhi moittii juomaa huonosti pan-
nuksi. Kokonaisarvosanaksi muo-
dostuu n. 2/5.

Raatikaappiin vangittu, nyt luon-
nonympäristöön palautettu sak-
salainen laji tai oikeammin parvi 
ei herätä hilpeyttää Pyyssä. Yksilö 
on peräisin TF:ltä, joka on huono-
jen viinojen airut. Pyy irvistää ja 
ojentaa pullon Härkälinnulle, joka 
maistettuaan alkaa piirtää äärettö-
myyssymbolia ilmaan. Ilmassa on 
vihaa ja halua lopettaa kyseisen yk-
silön maistelu heti. Härkälintu antaa 
juomalle arvosanan 0/5 asteikolla 
1-5. Suula panee paremmaksi an-
taen hajulle arvosanan miinus/5 ja 
maulle -1e6/5. Ampuhaukka palaa 
joukkoon pahaa-aavistamattomana, 
mutta hänen mielestään huhut pa-
huudesta ovat suuresti liioiteltuja. 
Maistelun lomassa päätetään rajata 
suomalainen valiolaji, Jaloviina, 
pois testistä, sillä se kuitenkin 
voittaisi. Sääksi on sitä mieltä, että 
mielummin tätä juo kuin turpaansa 
ottaa. Härkälintu on eri mieltä. Ko-
konaisarvosana: 1/5.

Yksilö ei herätä tuoksullaan in-
nostusta ja maku vastaa kehnoa 
alkuvaikutelmaa. Lantiot alkavat 
kuitenkin lepattaa. Raati siirtyy 
penkille maistelemaan. ”Tulee joku 
tietynlainen viina mieleen, jota 
[sic] en mielelläni joisi” , veistelee 
Ampuhaukka. Sääksi taas kutsuu 
juomaa yhdeksi helvetiksi ja on sitä 
mieltä, että pilaantuvat vihannekset 
luultavasti käydessään erittävät tätä 
nestettä. Pyy kertoo oman tulkintan-
sa ja samalla kokonaisarvosanan: 0/
madafakin’ 5.

Mystinen, vihreä juoma

Carparol-karpalokatkero

Yksilö muistuttaa viinipulloa, jon-
ka etiketti on irrotettu. Pullolla on 
muista poiketen kaksi korkkia, jois-
ta toinen tosin kelluu pullon sisällä. 
Maussa ei huomata alkoholia, joskin 
pilaantuneen mehun maku on läsnä. 
Raadin viiniasiantuntijat toteavat 
pullon olleen auki 1,5 vuotta. Tätä 
yllätyspaljastusta seuranneessa 
kaaoksessa pullon sisältö kaatuu 
maahan, joten tarkkaa dataa ei saa-
tu.
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yhdistelmä

KIK-olut

Fuusio 68 perintöjuoma, 
Schladerer

Vodka 51

Pyy innostuu ennen maistelua ja-
kamaan tarinan. Hän, käydessään 
Suomen aikanaan suurimmassa On-
nelassa nuoruusvuosinaan (ns. “jon-
ne-”), tapasi usein tilata tequilan ja 
lonkeron. Kerran hän lähti kaverin 
luo jatkoille, joilla oli yllättävän 
paljon porukkaa eli noin kolmasosa 
Rovaniemen asukkaista. Myöhem-
min hän haukotteli värikkäästi 
viidennestä kerroksesta, lämpimät 
muistot jäivät. Juoma sen sijaan saa 
nuivan vastaanoton, juojien suut 
kääntyvät  väärinpäin käännetyn 
suun muotoon. Närheltä kysytään, 
tulisiko Meksikon maksaa muurista; 
Närhi on indifferentti. Juomaa yri-
tetään nauttia oikeaoppisesti som-
breron muotoisesta korkista, mutta 
juoma paljastuu oikein nautittuna-
kin kurjaksi. Kokonaisarvosana 1/5.

Sierra-tequila

Jaloviina
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F Y Y S I K K O S P E K S I     2 0 1 7

P E   2 0 . 1 0 .
L A   2 1 . 1 0 .
T I    3 1 . 1 0 .
K E      1 . 1 1 .
T O      2 . 1 1 .

One show in English, date TBA

Gloria, Pieni Roobertinkatu 12

Vaihtoehtoisia faktoja:

“ - Fyysikkospeksin kuudes produktio saa ensi-iltansa lokakuussa. 
“ - Tekijöitä etsitään parasta aikaa, vielä ehdit!  tinyurl.com/fyysikkospeksirekry
“ - Yleisöä odotetaan enemmän kuin aiempiin produktioihin.
“ - Budjettikin on 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 Mielenpuhaltajissa.
“ - Vaikka käsikirjoitus onkin jo pitkällä, aihe ei ole vielä julkinen.

Tervetuloa katsomaan!


