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K

Kuva: Petteri Heliste

illassamme arvostetaan hyvää ja
monipuolista keskustelua. Värikäs eri
näkökannat huomioon ottava diskurssi
kiinnostavista puheenaiheista hyvin argumentoituna ja hillityllä retoriikalla onkin kiltiksen tavallisimpia ajanvietteitä, etenkin nyt kun Daemon
tools -virtuaaliasematyökalun ilmainen kokeilu
on päättynyt, eikä Worms Armageddonia voi
enää pelata. IRCin suosion laskusta johtuen
keskustelu internetin puolella on kuitenkin
päässyt pahasti hiljentymään kiltalaisten parissa
ja kuplautumaan erinäisten kaveriporukoiden
sisäisiin keskustelukanaviin. Näiden kanavien
riesana on kuitenkin sulkeutuneisuus ja hämärä
inside-läppä -kulttuuri, jota nykyään meemeilyksikin kutsutaan. Tämä rajoittaa keskustelua
ja kasvattaa kynnystä liittyä mukaan jakamaan
omia mielipiteitään, kun pelkona on, että on
lukenut kanavan kirjoittamattomat pelisäännöt
väärin.
Enää ei siis ole yhtä kanavaa, joka
yhdistäisi kaikki kiltalaiset tasavertaisina saman
viestilangan ääreen keskustelemaan mieltä
askarruttavista asioista tai jakamaan mielenkiintoisia uutisartikkeleita. Paikkaa, jonne
jokainen voisi vapaasti tulla ilmaisemaan omat
mielipiteensä. Risuaita kiltikselle ei ole tullut uusia
jäseniä vuoden 2015 jälkeen ja Fiirumilla on
vipinää vain lokakuun ja marraskuun taitteessa.
Tähän tilanteeseen meinasi tulla muutos viime
vuonna, kun eräät kiltalaiset loivat Fyysikkokillalle oman Telegram-kanavan osaksi killan
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Killan keskustelukulttuurin uudet
tuulet

modernia viestintää. Kuitenkin myös sillä kynnys
aloittaa keskustelu tuntuu olevan liian suuri, ja
kanavaa hyödynnetäänkin nykyään lähinnä
raadin tiedotuksessa nopeana ja helppona
tapana tavoittaa kiltalaiset.
Nyt killan keskustelukulttuurin sammaloituneeseen kiveen on tullut pyörimisliikettä. Raadin
tiukkoja moderointisääntöjä Fyysikkokillan
Telegram-ryhmässä vastustaneiden nuorten ajattelijoiden keskuudessa kehittyi ajatus vapaasta
ja modernista ympäristöstä jakaa ajatuksia,
keskustella päivän polttavista puheenaiheista
ja kohdata toisia ajattelijoita. Näiden aatteiden
lapsena syntyi uusi kanava FK-Lörs, joka on
vailla kaikkien menneiden aikojen hinausten
painolastia. Täysin vapaan ajattelun kehto,
jossa voi toteuttaa itseään mielensä mukaan ja
etsiä omia rajojaan modernina Platonina, vailla
pelkoa tuomitsemisesta tai yhteisön asettamista
rajoitteista. Kaikki vaan mukaan lörisemään,
Telegramissa @fklors.
Ari Viitala
Päätoimittaja

puhiksen
puhinaa
K

irjoittaessani tätä Seinäjoki on juuri
ohitettu. Sitä ennen taaksemme on
ehtinyt jäädä jo Tervakoski, ja tulomatkani
perusteella tiedän, että hetken päästä teemme
vielä pikapysähdyksen Tampereella, ennen kuin
aloitamme viimeisen etappimme kohti Helsinkiä.
Juna lähti Vaasasta matkaan sen verran aikaisin,
etten ehtinyt käydä kaupassa ostamassa eväitä,
mutta onnekseni ehtinen Otaniemeen juuri ennen
pahimpia lounasjonoja.
Matkakumppanini ovat hiljaisemmasta
päästä. Jokainen heistä vaikuttaa naputtelevan
työläppäreillään päivän ensimmäisiä sähköposteja, tai tsekkaavan, miltä aamuiset osakekurssit
näyttävät. Jokainen on niin uppoutunut työhönsä
niin tiukasti, ettei juurikaan noteeraa edes
juuri ohittamaamme Näsinneulaa. Kuinkahan
pahasti heidän pasmansa menisivät sekaisin, jos
pian seuraavan pysähdyksemme aikana juna
räjähtäisi täyteen iloisia manselaisia teekkareita
matkalla pääkaupunkiin exculle? (Itselleni pieni
yllättävyys tässä kohtaa tekisi varmaan hyvää,
sillä kaipaisin kovasti jotain inspiraatiota tähän
tekstiini.)
Odotellessani junan jatkavan matkaansa aloin miettiä, miten hauskaa olisi käydä
matkailemassa maakunnissa teekkarikavereideni
kanssa. Pääkaupunkiseudulta lähtö ei tekisi
hyvää vain sen takia, että siellä on satanut pari
viikkoa putkeen, vaan myös siksi, että excursiot
toisivat uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia.
Hyvin suunnitellulla excu-matkalla saattaisimme
löytää uuden lomakohteen, löytää potentiaalisia
harjoittelu- tai työpaikkoja, ehkäpä jopa tutustua
täysin uusiin teekkarin alalajeihin jossain maamme yliopistokaupungeista.
Viime keväänä vajaa parikymmentä

kiltalaista kävi pitkästä aikaa ulkomaan pitkällä
exculla Portugalissa. Tarinoiden perusteella
matka oli hyvin onnistunut, ”6/5”, tai vähintäänkin sopivan tanniininen. Näiden kommenttien
perusteella pidempiä excuja kannattanee siis
järjestää tulevaisuudessakin. Killassamme tällaiset excut saattavat olla kokemassa renessanssia
keväisten kokemusten jälkimainingeissa, joten
uskallan toivoa ensi vuodelle uutta pitkää tahi
puolipitkää excursiota. Kaikille ei ole varmaan
selvää näiden ero, mutta sekin muuttunee excukulttuurin jatkaessa uutta tulemistaan.
Eikä reissujen tarvitse aina suuntautua
Suomen rajojen ulkopuolelle! Ulkomaille lähtö
vaatii tarkempaa suunnittelua, mutta omat
viikonloppuiset kokemukseni länsirannikolta
ovat todiste siitä, että Otaniemen ulkopuolelta
voi löytyä melkoisia kotimaanmatkailun helmiä.
Sopivan pituinen ja opiskelijan kukkarolle sopiva
excu sisältäen kiinnostavia yrityskohteita ja
kohtaamisia muiden kaupunkien teekkareiden
kanssa on kotimaan exculle hyvä aloitusresepti,
johon jokainen matkaan lähtenyt tuo vivahteita omalla panoksellaan. Tällaisella reissuun
heittäytymisellä saa hyviä odotuksen kohteita
toisinaan puuduttavaan arkeen ja niiden aikana
tutustuu kiltalaisiin ihan uudella tavalla. Sormet
siis ristiin, että pian päästään excuilemaan
pidemmän kaavan kautta!
Seuraavaa (puoli)pitkää odotellessa ja
tekstin nyt joten kuten valmistuttua voinen suunnata ravintolavaunuun aamukaffelle, kohtahan
se Helsinki jo tuleekin ja uusi viikko alkaa; viikko,
jonka lopussa odottaa Fyysikkospeksin ensi-ilta!
Pendolinon penkiltä,
Leo

5

6

Mikä on AYY?
Mutta kuka sitten päättää,
miten tätä laivaa ohjataan? Kenellä on
päätösvaltaa siihen, mitä tutkitaan ja
millaiset seinät sekä rakenteet tarvitaan?
Itsemääräysvallan voi toteuttaa monella
tavalla: lienee ymmärrettävää, että
pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa
järkeenkäyvin tapa on demokratia diktatuurin sijaan. Niin kuin eräs soinismien
alkulähde sanoisi, porukka päättää.
Tämä porukka on pohjoismaisessa yliopistotraditiossa mielletty
professorien ja henkilökunnan lisäksi
myös opiskelijoiden muodostamaksi.
Traditio ei vuosien varrella ole kuollut
mihinkään, ja yliopistolaki julistaakin
edelleen opiskelijat yliopistoyhteisön
jäseniksi. Ei asiakkaiksi, ei oppilaiksi,
vaan jäseniksi, joilla on oikeus osallistua
päätöksentekoon siinä, missä kansalaisen demokraattisen valtion päätöksentekoon.
Demokratia tarvitsee tuekseen
lakiin pohjautuvia rakenteita, jotta
yhdenvertainen ja hyvä hallintotapa

Kuva: Superfamous

Y

lioppilaskunnat ovat kummallisia
olentoja, niin lakiteknisesti kuin
luonnossa. Ensikosketus ylioppilaskuntaan tapahtuu ainakin Aallossa
usein vaivihkaa: joku mainitsee AYY:n
ISOtoiminnasta kertoessaan, joku myy
sinulle lippuja Aavan bileisiin ensimmäisellä viikolla, tai sieltä tarjotaan sinulle
kämppää Otaniemestä. Myöhemmin
saatat jopa päätyä opiskelijaedustajaksi johonkin yliopiston työryhmään
tai järkkäämään niitä samoja bileitä,
joihin juuri Aaltoon tulleena ostit lipun.
Vakavimmin ylioppilaskuntaan itsensä
sotkeneet yleensä päätyvät edustajistoon tai hallitukseen.
Lyhyesti auki kuvailtuna ylioppilaskunta on luonnollinen yliopiston
opiskelijoiden yhteisö, aivan kuten peruskoulujen tai lukioiden oppilaskunnat.
Lisäksi tämä yhteisö on lailla vahvistettu
ja sille on annettu tiettyjä tehtäviä (ja
vähemmän tiettyjä, joista lisää myöhemmin). Syynä tälle on muun muassa
Suomen perustuslaki.
Suomalaisen yliopistolaitoksen
kulmakiviä on autonomia, jonka turvaa
perustuslain 16. pykälän 3. momentti:
”Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen
vapaus on turvattu.” Sen nojalla suomalaiset yliopistot ovat itsenäisiä Suomen
valtion suorasta ohjauksesta, vaikkakin
ohjausvaltaa esimerkiksi opetus- ja
kulttuuriministeriöltä löytyy rahoituksen
muodossa.

voidaan turvata. Tämän turvaamiseksi
ylioppilaskunnista on säädetty lailla
yliopistosta itsenäisiä julkisyhteisöjä,
joiden on täytettävä hyvän hallinnon
käytännöt laillisten seuraamusten uhalla
niiden hoitaessa yliopistodemokratiaan
ja muihin lakisääteisiin velvollisuuksiin
liittyviä tehtäviä.
Yliopistoyhteisö ei kuitenkaan
voi olla pelkästään kuivaa hallintoa,
vaan tarvitaan myös yhteisöllisyyttä.
Mikä motivaatio yksilöllä on kehittää yliopistoaan, jos ei koe omistajuutta ja yhteenkuuluvuutta? Yliopistolaki määrittelee myös ylioppilaskunnan tarkoitukseksi
”olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää
heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja
henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan
asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on
osallistua … yliopiston kasvatustehtävän
hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita
aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen”.
Nämä tehtävät antavat hyvin
laajat raamit toiminnalle. Yleisesti ylioppilaskuntien toiminta on ottanut muodokseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen
esimerkiksi paremman toimeentulon
puolesta. Ylioppilaskunnat ovat olleet
myös innokkaita rakentamaan asuntoja
jäsenilleen, järjestämään huikeita juhlia
ja luomaan yhteistä kulttuuria, monesti
vapaaehtoisvoimin. Usein näitä tehdään

yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien
(Suomen ylioppilaskuntien liitto) tai
tietyn alueen ylioppilas- ja opiskelijakuntien (Hoas, Word Student Capital
-verkosto) kanssa. Ennen kaikkea ylioppilaskunnat tekevät sitä, mitä sen jäsenet
haluavat sen tekevän.
Edustuksellisen demokratian
periaatteiden mukaisesti toiminnan
suuria suuntaviivoja ohjaa edustajisto,
joka tekee pääasiassa suuret linjaukset
periaatteista ja taloudesta. Se päättää
ylioppilaskunnan kannat esimerkiksi
ideaalista opiskelijan sosiaaliturvasta,
suomalaisen yliopistojärjestelmän tavoitteista tai Aalto-yliopiston kehittämisestä.
Lisäksi se päättää siitä, mihin ylioppilaskunta käyttää rahaa ja miten tämä
rahoitetaan. Edustajisto myös valitsee
ylioppilaskunnan tärkeimmät toimijat,
esimerkiksi hallituksen ja pääsihteerin.
Hallitus johtaa arkipäiväistä
toimintaa toimistolla täyspäiväisesti.
Hallituksen jäsenet edustavat opiskeljoita esimerkiksi Aallon tai Espoon kaupungin kanssa tehtävässä yhteistyössä, eli
vaikkapa opiskelijoiden hyvinvoinnin
ongelmia ratkoessa tai kaavoitusta
suunnitellessa. Lisäksi hallituslaiset
linjaavat edustajiston asettamien periaatteiden puitteissa ylioppilaskunnan
kannoista ajankohtaisiin asioihin, päättävät rekrytoinneista ja tilojen käytön
periaatteista.
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Vinkkejä hakemiseen

AYY:n
vapaa
ehtois
hommat

N

yt kun AYY:n olemus on kaikille
selvempää kuin pukki jouluna, onkin hyvä aika esitellä vapaaehtoisnakkeja, joita AYY:llä on tarjota.
Fyysikot ovat perinteisesti olleet hyvin edustettuina AYY:n eri jaostoissa ja toimikunnissa, ja tämän jutun suurimpana tarkoituksena
onkin saada juuri sinut innostumaan hakemaan johonkin AYY-nakkiin ja samalla tarjota
hyödyllisiä vinkkejä itse hakemiseen.

Miksi hakea AYY:n vapaaehtoiseksi?

3. Haluat tehdä isoja juttuja
Vaikka killalla huhujen mukaan onkin nykyään mukavasti rahaa, ovat kiltatoiminnan
resurssit lopulta varsin rajalliset. AYY:llä taasen monesti vain mielikuvitus on rajana. Sen
lisäksi, että budjetti venyy siistien juttujen
ostamiseen, löytyy AYY:ltä myös palkattuja
työntekijöitä, jotka auttavat tapahtumien
järjestämisessä. AYY:n rahallisten ja henkilöllisten resurssien avulla saatat toteuttaa
jotain todella huikeaa.

Mitä vapaaehtoishommia
AYY:llä voi tehdä?

Teekkarijaosto
Esittely
Teekkarijaosto eli TJ kokoaa alleen kiltojen
ja muiden yhdistysten toimijoista koostuvia
toimikuntia, kuten FTMK:n, ITMK:n, IE:n
ja KvTMK:n sekä järjestää tapahtumia.
Lisäksi TJ:n vastuisiin kuuluu muun muassa
lakinkäyttölupien myöntäminen. TJ:ssä
saat johdettavaksesi oman toimikunnan ja
pääset toteuttamaan isoja tapahtumia tämän
toimikunnan kanssa. Lisäksi TJ kokoustaa
keskenään viikoittain ja pitää yhteyttä tärkeisiin sidosryhmiin. TJ:ssä pääset olemaan
eturivissä viemässä teekkarikulttuuria
eteenpäin.

Nyt olet varmasti jo vakuuttunut siitä, että
haluat hakea AYY:n vapaaehtoiseksi. Hyvä!
Nyt pitäisi vielä päättää, mihin hommaan
hakea. Vaihtoehtoja on paljon ja hommia voi
tehdä vaikkapa edunvalvonnan, kampuskehityksen, bileiden, Museon tai vaikkapa yrityssuhteiden parissa. Seuraavassa esitellään
lyhyesti joitakin AYY:n jaostoja ja toimikuntia
sekä kerrotaan keille tällaiset hommat
voisivat sopia.

Kenelle sopii?

Juhlatoimikunta

Polyteekkarimuseo

Esittely

Esittely

Juhlatoimikunnalla on yksinkertainen tehtävä: se järjestää vuoden aikana Gravitaation,
Wappubileet ja Lakinlaskijaiset. Toimikuntaa
johtavat Teekkarijaoston biletirehtöörit ja
siihen on yleensä kuulunut noin 10 jäsentä.
Jäsenien vastuita ei ole lyöty lukkoon, joten
yksissä bileissä voit olla vastuussa lipunmyynnistä, toisissa koristelusta ja kolmansissa työntekijäjatkojen järkkäilyssä. Toimikunta kokoustaa noin kerran kuussa ja eniten
hommia kertyy luonnollisesti lähellä bileitä.

Museolla voit toimia joko oppaana, Museojaoston jäsenenä tai molempina yhtä aikaa.
Oppaat pitävät fukseille kierroksia, kun
taas jaoston jäsenet isännöivät Museolla
esim. kokkareita sekä huolehtivat Museon
ylläpidosta.

TJ:hin hakiessa olisi hyvä olla ainakin jonkin
verran kokemusta vapaaehtoishommista
esim. killan hallitusviran tai isomman toimarinakin kautta. Ihanteellista olisi, jos on ollut
jo jäsenenä jossain TJ:n alaisessa toimikunnassa, mutta ei ole kuitenkaan tavatonta
päätyä johtamaan toimikuntaa, jonka jäsenenä ei itse ole ollut. TJ:hin hakjalla tulisi myös
olla runsaasti aikaa käytettävissä hommiin.

Syitä hakea on varmasti yhtä monia kuin
hakijoitakin, mutta tässä on esiteltynä kolme
oivallista syytä.
1. Killalla ei ole tarjota sinulle sopivaa
hommaa
Olet ehkä kolunnut jo useamman killan toimari- tai raativiran tai eniten haluamasi virka
meni sivu suun, ehkäpä killalla ei alunperinkään ollut tarjota nakkia, joka sopisi juuri
sinulle. Eipä hätää! Kaikissa näissä tapauksissa kannattaa katseet ehdottomasti suunnata
AYY:n suuntaan: unelmiesi nakki voi löytyä
juuri sieltä.
2. Haluat tehdä hommia poikkitieteellisessä
porukassa
Jos fyysikoiden ainainen hinaus ei ole aivan
sinun makuusi, saattavat sinulle parhaat
hommat lötyä juuri AYY:ltä. AYY:n jaostoissa
ja toimikunnissa poikkitieteellisyys on taattua ja pääset tutustumaan monipuolisesti
uusiin ihmisiin kaikista Aallon korkeakouluista.
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Kenelle sopii?
Melkeinpä kenelle vaan! Hommat sopivat
sekä uudelle tekijälle että kokeneemmalle
jyrälle. Työmäärä on kohtuullinen ja tehtävät
mukavan vastuullisia. Lisäksi toimikunnasta
muodostuu usein varsin tiivis porukka.

Kenelle sopii?
Nuorelle tai vanhalle teekkarihistoriasta
kiinnostuneelle. Aiempi kattava teekkarihistorian tuntemus ei todellakaan ole
välttämätöntä, vaan Museon hommissa oppii
koko ajan uutta. Hommat ovat myös varsin
joustavia: voit valita itsellesi kalenterista
kierroksia/isännöintejä juuri sinulle sopivan
määrän ja sopiviin aikoihin. Kokkareita
isännöidessä bonuksena on usein tarjolla
skumppaa, nam!

AYY:n vapaaehtoishommiin hakeminen voi
tuntua hieman oudolta ja jopa hämärältä,
sillä käytännöt poikkeavat paljon esim.
Fyysikkokillan vastaavista. Ensimmäinen
askel on suunnata sivustolle ayy.fi/stop. Siellä
voit lähettää hakemuksen, ja sieltä löytyy
lisää tietoa hakemisesta, aikatauluista sekä
vaihtoehdoista. Tässä kaksi tärkeää vinkkiä
hakemiseen.
1. Panosta haastatteluun
Kaikkiin AYY:n jaostoihin ja toimikuntiin (pl.
Museo) valitaan jäsenet haastattelun perusteella. Toimikunnan tai jaoston vetäjä tekee
aina lopulliset valinnat siitä, ketkä virkoihin
valitaan. Haastattelu on valitsijalle ehdottomasti tärkein tilaisuus tutustua sinuun ja
näkemyksiisi hakemasi viran suhteen. Haastatteluun kannattaa siis todella valmistautua
vähintään yhtä hyvin kuin työhaastatteluun
(perinteisiä työhaastattelukyssäreitä on
todennäköisesti myös luvassa). Haastattelussa tärkeää on, että sinulla on selkeä kuva
siitä, millaiseen hommaan olet hakemassa ja
myös visiota siitä, miten kehittäisit toimintaa
tullessasi valituksi.
Koska haku AYY:n vapaaehtoistehtäviin
on suljettua (hakijoiden nimiä ja määrää
ei julkaista), kuulee hauista usein paljon
spekulaatioita ja huhuja. Paljon kuulee esim.
puhetta siitä, miten valintaan vaikuttaa se,
jos valitsija tuntee hakijan. Spekulaatiot
kannattaa jättää omaan arvoonsa. Itse voit
vaikuttaa vain siihen, miten hyvin suoriudut
haastattelusta. Joka vuosi hommiin valitaan
sekä sellaisia ihmisiä, jotka valitsija tuntee
hyvin että sellaisia jotka ovat entuudestaan
täysin tuntemattomia valitsijalle. Sinä itse
voit siis vaikuttaa siihen, onko tunnettuutesi/
tuntemattomuutesi sinulle hyödyksi vai
haitaksi.
2. Juttele entisten toimijoiden kanssa
Hakemaasi virkaa aiemmin hoitaneilla on
varmasti paras kuva siitä, mitä kyseinen
virka pitää sisällään, mitä se vaatii ja miten
sitä voisi kehittää. Kannattaa siis rohkeasti
ottaa yhteyttä sinua kiinnostavien virkojen
nykyisiin haltijoihin. Heiltä saat arvokasta
tietoa, joka auttaa sinua sekä valitsemaan
sinulle sopivimman homman että valmistautumaan haastatteluun hyvin.
Kirjoittaja on tehnyt vapaaehtoishommia sekä
Fyysikkokillassa että AYY:llä.
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Syysörriäinen
Harva meistä enää muistaa, millaista oli
elämä ennen yliopistoa. Miten näki maailman, ennen kuin fysiikka pilasi laineiden liplatuksen rantakivikkoa vasten tai
liekkien tanssin leirinuotiossa turhalla
ymmärryksellä näitä hallitsevista laeista?
Kvantti sai käsiinsä Kiljavalla uunituoreita fyysikoita ja pääsi syväluotaamaan
näiden neitseellistä maailmankuvaa ja
avaamaan ikkunan menneeseen, jonka
läpi voi ehkäpä nähdä oman itsensä onnellisena ennen tiedon valtavaa tuskaa.

Mikä on Petra Huttusen rakkain
lapsuudenmuisto?
Se kun se ylennettiin fuksikapteeniksi. Se
on vielä henkisesti lapsi.
Se kun se löys fysiikan.
Eka krapula.
Kesä ‘99.
Fuksivuosi
Kun se pääsi istumaan rekan ratissa.
Mitä fyysikot tekevät, kun he hinaavat?
Väittelee silleen, että se on turhaa, eikä vie mihinkään.
Opastavat fukseja.
Kiistelee silleen, että ne vaan kiistelee.
Fuksit nauravat hermostuneesti, mutta eivät sano
mitään
Vetävät köyttä
Jotain härskiä varmaan.
Sen pituinen se.
Keskustelee argumentista ees taas.
Mitä fyysikko sanoi kemistille?
Kemia on vain fysiikan osa-alue.
Kemia on vain sovellettua fysiikkaa.
Mitäs alainen?
Moi, pitää mennä.
Vedä hanskaan.
Ei mitään.
Mitäs humanistille kuuluu?
Jotain jälkikasvuun liittyvää.
Opettele laskemaan.
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Mitä vastaisit fyysikolle, joka sanoo
sinulle kovaan ääneen: ”TÄNÄÄN”?
Integroidaan
Tänään?
Kyllä (määrätietoisesti)
Mitä?
Okei.
Ja huomenna.
Huomenna.

Miksi L on kovin kirjain?
Kääntää toisin päin niin se on Γ (näyttää
penikseltä)
Siinä on suora kulma.
Koska se seisoo.
Koska puheterapia on yliarvostettua.
4 x Ainakin se on ylppäreissä kovin
Mitä valmistuneet fyysikot tekevät työkseen?
Ihan mitä vaan tai ei mitään.
Ei valmistu koskaan.
Lähetyssaarnaajaa.
Eihän valmistunut fyysikko ole koskaan valmis.
Tutkii avaruutta.
Multa on kysytty tätä jo vuoden
ajan, enkä mä edelleenkää tiiä
vastausta.
Meillä on niin paljon mahdollisuuksia, että ei me
osata päättää.
Töitä.
Ei vissiin tee.
Juo kahvia.

Minkä kappaleen tahdissa fyysikon olisi hyvä rentoutua
perjantaisin kiltahuoneella?
Valalaulu
Ko-ko-koskenkorva
Matemaattinen heiluri
Perjantaina on Aalto Afterparty, jossa on Cascada niin varmaan Every Time We Touch
Rebecca Black, Friday
ZZ Top, La Grange
Wikirock, Laser
Poika saunoo
Mikä on konkreettisin esimerkki pöhinästä?
Kauppislainen kännissä.
Helsingin start-up messut
Kännissä oleva fyysikko.,
Start-up sauna
Pontikkapannu
Joku venttiili tai joku
Lukio Otaniemessä.
Slush
Mitkä ovat maailman nopeimpia matoja?
Korvamadot ainakin kulkee äänen nopeudella.
Siperialainen keltakultamato
Ei ainakaan länsimetro
Ei ainakaan kastemadot
Onks tää joku semmonen kana sängyssä lakana vitsi?

Mikä on Miffi?
Missi hampaattomalle ihmiselle.
Maineikas Introvertti FFuksI
Se raejuusto.
Kaupunki
No, en mä tiiä mikä Miffi on.
Millä sanalla kuvailisit tyypillistä teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijaa?
Kemisti
Komea
Nero
Awesome
Ylimielinen
Välilyönti
Gona
Kuinka kuvailisit asiaa, joka on lörs?
Puolivillaisesti tehty.
Suomen perinneruoka
Matalalla oleva
Märkä
Rento

Kuinka pöhkötaksi suhtautuu Uberin kasvaneeseen
markkina-asemaan?
Uhkaa sen toimenkuvaa.
Käänteisesti.
Paskasti.
Kateudella.
Ajaa päin.
Tuntuu retrolta.
Ei tykkää ollenkaan.
Kyllä niitä vituttaa, kun ne vie niitten rahat.
Pöhkösti.
Mitkä kolme asiaa tulevat mieleen sanasta start-up?
Pöhinä, sauna, teknologiayritys.
Pöhinä, skaalautuva, siperialainen mato
Slush, pääomaverotus, kolmen kaverin jäätelö
Yritys, pöhinä, teknologia
Yrittäminen, epäonnistuminen, kurjuus
Sauna, raketti, innovaatio
Käynnistäminen, pöhinä, yritys
Tusinayritys, epäonnistuminen, tuska
Slush, Aalto-ES, yrittäjyys
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Perkuleen
synty

Saarijärven Paavo käveli hermostuneesti
edestakaisin saunansa edessä. Hänen vaimonsa Aino oli juuri synnyttämässä heidän esikoistaan ja Paavolla oli kaikki syyt
olla hermostunut, koska raskaus ei ollut
ollut helppo. Koko lapsen saaminenkin
oli täysi vahinko, koska jostain syystä siittiöt olivat ikään kuin syöneet tiensä läpi
parin ehkäisynä käyttämästä sian suolesta.
Ajat olivat kovat ja naimattomalla parilla
ei todellakaan ollut mahdollisuuksia pitää
lasta, joten he olivat vierailleet pitäjän
kaikilla puoskareilla yrittäen keskeyttää
raskauden, mutta turhaan. Aino oli jopa
yrittänyt kertaalleen ajaa lapsen kohdusta
omatoimisesti, mutta päätti luovuttaa
siinä vaiheessa, kun hänen käyttämänsä
henkari palasi takaisin päivänvaloon
umpisolmuun väännettynä.
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Kului jälleen tovi, ja kätilö palasi
saunasta kantaen sylissään myttyä, jonka
olisi voinut luulla olevan kymmenen
kilon jauhosäkki. Lapsenpäästäjä käveli
Paavon luokse ja ojensi mytyn Paavolle.
Jopa hänen vahva ja ruumiillisen työn
jäntevöittämä selkänsä taipui mytyn
painon alla. Mytty ei kuitenkaan ollut
jauhosäkki, vaan se oli hänen poikansa.
Kapaloiden keskeltä Paavoa tapitti kaksi
syvän sinistä silmää, ja lapsen pellavaiset
hiukset sinkoilivat sinne tänne vienossa
iltatuulessa. Muista piirteistä Paavon oli
paha sanoa mitään, koska poikavauvalla
oli niin tuuhea parta.
Järkyttyneenä Paavo alkoi
avaamaan kapaloita nähdäkseen poikansa
koko komeudessaan. Ensimmäisenä esiin
tuli lapsen ylävartalo, jonka muotoa Paavo
olisi todennäköisesti kuvannut kolmioleiväksi, jos hän olisi tiennyt, mikä kolmio
on. Edellisen leivänkin näkemisestä oli
kulunut jo pitkä tovi. Lapsen leveää rintaa

Kuva: Superfamous

Fyysikkospeksin käsikirjoittaminen on valtava
työmaa, joka kestää yli vuoden ja vaatii
tuhansia henkilötyötunteja. Vain murto-osa
syntyneestä materiaalista päätyy varsinaiseen
speksiin, ja näin kävi myös eräälle hahmolle,
joka on karsiutunut jo kahdesta Fyysikko
speksistä. Tällä kertaa tälle tarujen sankarille
ehti jo muotoutua elämänkerran alkukin, joka
valitettavasti näkee päivänvalon Kvantissa
eikä teatterilavalla.

Laskevan keskikesän auringon
säteet kimalsivat Paavon tuleentuneen
vehnäpellon värisiltä kutreilta, mutta 18
raskauskuukauden aikana sekaan oli putkahtanut muutama harmaakin suortuva.
Lapsi ei vain ollut ottanut tullakseen,
vaan Aino oli jatkanut paisumistaan kuukausi kuukauden perään. Akatkin olivat
kylällä päivitelleet, mitä siitäkin lapsesta
oli tulossa, liekkö itse Perkeleen penikka.
Se hyvä puoli pitkässä raskaudessa oli, että
parilla oli ollut hyvin aikaa ehtiä naimisiin
ja perustaa koti ennen lapsen syntymää.
Mutta Ainon ruokahalu, se oli valtava.
Pelkästään mämmiä, ruisleipää, maitoa
suoraan lehmän tissistä ja aina aterian
päälle kapallinen olutta. Ainon mässäily
oli ajamassa Paavoa vararikkoon, joten
lapsen syntymä oli todellakin helpotus.
Hikikarpalot alkoivat hiljalleen
kerääntyä Paavon otsalle. Synnytyksessä
oli kestänyt jo kolme päivää ja kolme yötä,
eikä lapsi vielä ollut suvainnut poistaa
itseään Paavon vaimosta. Vihdoinkin lapsenpäästäjä tuli ulos saunasta ja ilmoitti,
että Paavolla oli poikalapsi, mutta kätilön
pyyntö lainata isännän kirvestä napanuoran katkaisemiseen ei sanottavasti
helpottanut Paavon oloa. Kätilö kertoi
myös, että synnytys oli ollut väkivaltainen
ja lapsen hartiat olivat todennäköisesti
murtaneet Ainon lantion. Paavo nouti
ripeästi kirveen, ja lapsenpäästäjä palasi
takaisin saunaan Paavon jäädessä murtuneena miehenä tummuvaan kesäiltaan
tuijottamaan laskevaa aurinkoa.

peitti melkein yhtä tuuhea karvoitus kuin
kasvojakin. Paavo juoksutti sormiaan lapsen rintakarvojen läpi, ja tunne muistutti
lähinnä teräsvillan silittämistä. Määrätietoisesti Paavo jatkoi lapsen vapauttamista kääreistään, ja viimeisten rihmojen
pudotessa lapsen päältä kätilön ja Paavon
kasvoille nousi sellainen kuumotus, että
Englannin armeijan komentaja olisi voinut käyttää heitä värikarttana valitessaan
sotilailleen univormua. Paavo alkoi ripeästi peittelemään lasta takaisin kääreisiin
ja totesi hermostuneesti: "Krhm, selvästi
isäänsä tullut.”

13

Aloitettuani kv-vastaavan hommat hieman

riennoissa oli mukana kaikkea penkka-

ennen vuodenvaihdetta oli ajatus pitkän

riajoista rantabileisiin. Opiskelijakulttuu-

ulkomaan excursion järjestämisestä — tai

ria löytyy muualtakin — ja miltei samassa

yleisemmin perinteen palauttamisesta —

muodossa — kuin täältä Suomesta.

killalle varsin kaukana mielestä. Asiasta

Excu ei olisi ollut kuitenkaan yhtään

oli puhuttu jonkin aikaa, mutta niin moni

mitään ilman siihen osallistuneita ja sen

idea jää kovin usein suunnitteluasteelle.

suunnittelussa avuksi olleita. Haluaisinkin

Enemmän kiirettä piti ulkomaalaisten tuo-

kiittää kaikkia excucutionereita ja matkal-

minen kiltaan kuin kiltalaisten vieminen

le osallistuneita. Ilman heidän panostaan

ulkomaille.

eri tahoihin yhteyden ottamisessa, mah-

Tammikuussa kokoonnuttiin uusien

dollisten kohteiden ehdottamisessa tai

excutoimareiden eli excucutionereiden ja

isoimpiinkin talkoisiin osallistumisessa ei

muuten matkasta kiinnostuneiden kans-

tästä matkasta olisi tullut läheskään yhtä

sa yhteen ja lähdettiin suunnittelemaan

onnistunut.

edes määränpäätä seikkailulle. Vaihtoeh-

Miio Taarna,

toja löytyi kyllä. Ensiksi oli Saksa, mutta

Fyysikkokillan kv-vastaava

niitä saksalaisiahan tulee tänne jo yllin
kyllin. Tutkimme myös Itä-Euroopasta

FK Portugal 2017
Toukokuun ulkomaan pitkän
excursion päiväkirja

mahdollisuuksia, mutta sitten pääsimme

Muut osallistujat

aikataulullisiin tekijöihin. Ehkä loma en-

Lauri Seppäläinen, Ari Viitala, Alpi Rimppi,

nen kesätöitä toukokuussa kaipasi jotain

Riina Jokiranta, Jani Mäkinen, Samuli Tu-

keskimäärin aurinkoisempaa fiilistä, ja

runen, Miika Mäkelä, Heikki ”Siltsi/Hei-

siksi valitsimme lopulta Portugalin. Ehkä

neken” Sillanpää, Tuuli Aaltonen, Einari

ensimmäisen pitkän järjestäminen pitkästä

Tuukkanen, Anna-maija Valtavirta, Timo

aikaa vaatikin jotain matkaa, jossa kiltalai-

Takala, Pauliina Kärkkäinen, Ossi Lehto-

set pääsisivät rentoutumaan ja kokemaan

nen, Mikko Karjalainen ja Sami Jouttijärvi

lomatunnelmaa. Matkan tarkemmasta ohjelmasta tulikin sen mukainen. Toki tulim-

Rakkaalla killallamme on monia perinteitä. Monet perinteistä ovat erittäin pitkiä
perinteitä. Silti ulkomaan pitkä ei ole ollut
pitkä perinne. Tai ei ainakaan nyt lyhyeen
aikaan ole ollut. Toki killalla on myös lyhyitä perinteitä. Tulisiko pitkästä nyt lyhytvai pitkäaikainen perinne — sen näkee vain
pitkällä aikavälillä.

me tehneeksi excursiolle ominaisia asioita,
kuten vierailu Lissabonin teknilliseen yliopistoon, mutta paljon aikaa tuli käytettyä
myös viinitilavierailuilla, sukelluksissa ja
portviinimaisteluissa.
Itse matka onnistui erittäin hyvin.
Toki ongelmia tuli eteen aina silloin tällöin,
aina lippujen ostamisesta varkaustapauksiin, mutta sää suosi meitä koko viikon
ajan. Matkan sisällöstä ainutlaatuisen teki
ehdottomasti Portugalin omaan Wappuun
osallistuminen. Viikon kestävissä juhla-
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mastamme valmistunut Juha Videman, joka
esitteli meidät muun muassa paikallisen
maisteriohjelman johtajalle. Tapaaminen
oli varsin rento luonteeltaan. Käytännössä
kävimme avointa keskustelua paikallisesta

Aamuinen Helsinki-Vantaa

maisteriohjelmasta sekä Aallon ja Lissabonin teknillisen korkeakoulun välisistä
eroista. Todettuamme, että paikalliset
yliopistot toimivat melko samalla tavalla
kuin Aaltokin — ja annettuamme salmiakin
ja Mintun eteenpäin — veivät paikalliset
opiskelijat meidät kampuskierrokselle. Lopussa uudet tuttavuudet osoittivat meille,
kuinka hyvään hintaan maltaisia juomia
paikallisesti saa. Ostimme siis oppaillem-

päiväpiknikin läheisessä puistossa.
Varsin mainion päiväohjelman pää-

Päivä alkoi varsin aikaisin ja monia yhteis-

tyttyä oli matkan ensimmäisen yhteisillal-

kyytejä otettiin lentokentälle, jossa tuli

lisen aika. Aluksi ravintolaa ei voitu miten-

olla melko aikaisin aamu seitsemän len-

kään löytää, tosin se sijaitsi varsin komean

toa varten. Väsymystä oli huomattavissa

sisäpihan toisessa kerroksessa piilossa.

porukassa ja passikin meinattiin unohtaa

Istuttuamme pöytään huomasimme pian,

turvatarkastukseen. Tax Free tarjosi vielä

että tarjoilijat eivät olleet kovin sujuvia

mahdollisuuden ostaa tuliaisia yliopistolle

englannin kielen taitajia. Ilmoitimme heil-

salmiakin ja Mintun muodossa.

le, että haluaisimme jakaa laskun, mutta

Lento sujui kivuitta, toisin kuin

olimme hieman varuillamme tulisiko lasku

matka paikallisessa metrossa, jossa lippu-

jaettua. Moni päätti kokeilla syödä jotain

jen ostamisessa oli huomattavia hanka-

paikallista, kuten Portugalissa aina suosit-

luuksia. Saavuimme kuitenkin ehjinä hos-

tua turskaa (Bacalhau). Useiden viinipullo-

tellille, josta hajaannuimme lounastamaan.

jen myötä juotavastakaan ei ollut pulaa ja

paikallisen suomea puhuvan fuksin. Suo-

Opimme pian, että hinnat olivat aina tästä

illallinen olikin varsin yltäkylläinen.

malaisuutemme tunnisti teekkarilakeis-

hetkestä eteenpäin lähes poikkeuksetta

Syötyämme hyvin paikallisen illal-

ta, mistä tulikin matkalla keskusteluja

erittäin halpoja. Tälle ilmiölle otettiin jo

lisen merkeissä oli harmillista, että laskua

herättävä teema. Fuksin kanssa keskus-

ensimmäisenä päivänä käyttöön termi ’va-

ei voitu jakaa, mikä tosin oli melko yleinen

tellessa pääsimme tutustumaan ensim-

lue for life’, mikä saavutti melkoisen suo-

teema matkalla. Usean sadan euron laskun

mäistä kertaa paikalliseen haalariin, eli

sion excun loppua kohden.

maksajasta tuli siis sankari ja mobilepay

mustaan viittaan, joka on kuin suoraan

pelasti velkojen karhuamisen.

Harry Potter- elokuvista. Matkalla oike-

Lounastelun
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menellä eurolla juomat ja vietimme pienen

Yöllinen Lissabon

Lissabon – excursio
alkaa yliopistosta

1. päivä

me ja koko porukalle noin kahdellakym-

jälkeen

saavuimme

Lissabonin teknilliselle yliopistolle, jossa

Ilta, tai pikemminkin yö, päätet-

astaan kaikki paikalliset kuvasivat kaa-

meidät ohjattiin matematiikan laitokselle.

tiin punaviinien kera piknikillä paikallisen

puja kyseisellä tavalla. Piknikistä pää-

Paikalla meidät vastaanotti aikoinaan Tek-

pienen musiikkikonsertin läheisyydessä.

dyimme varsin tyytyväisenä odottamaan

nillisestä korkeakoulusta koulutusohjel-

Maailma on pieni paikka, kun tapasimme

seuraavaa päivää.
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Kierros oli erittäin kattava. Itse aiemmin
tilakierroksilla käyneenä voin sanoa, että
vain puolikäyneen tuotteen maistaminen
jäi välistä. Tämä tuskin oli suuri menetys,
sillä se maistuu vain marjamehulta. Näimme teolliset rypäleiden survojat sekä kaiken kokoisia isoja käymissammioita. Opastus oli asianmukaista ja kysymyksiin saatiin
tarpeellisesti vastauksia.
Toisaalta metalliset jättivadit ovat
tavallisen bulkkitavaran käymistä varten.
Viinitilalla tulee olla tilaa myös hieman
hienostuneemmalle

tuotannolle.

Viiniä

asetetaan myös suljettuihin tynnyreihin,
jotka hengittävät paremmin ja joista viini
saa karaktääriä kosketuspinnasta puuhun.

Alenquerin viinimaisemia

Kierros päätettiin viininmaisteluun,
joka oli monelle uusi kokemus. Lopputulemana oli luonnollisesti kyseisten viinien
ostaminen, ja koko porukalla meni jotakuinkin puoli tuntia tehdä ostokset.
Matka jatkui kohti Sintran idyllisen
kaupungin vieressä olevan rinteen huipulla olevaa Penan palatsia, joka on aiemmin
ollut luostari, nykyään monenkirjava ark-

Aamulla oli aikainen herätys, eikä yöllinen piknik ollut ollut optimaalisin ajatus.
Ulkona ollut sade masensi jonkin verran
mieltä, mutta se ei lopulta haitannut, sillä
tämä päivä vietettäisiin yksityisbussilla lä-

nus ja museo. Suurin osa lähti tutkimaan
palatsia sisältä, osa päätti säästää rahaa
ja kierrellä läheisiä puutarha-alueita. Pa-

Lissabon – viinitiloja ja
Euroopan läntisin kellotus

latsikierroksella ihmeteltyämme pienoistykkiviritystä, jolla ilmaistaan keskipäivä,
tunnisti eräs opas meidät suomalaisiksi ja
kertoi rinteillä ajaneista suomalaisista ral-

sa ensimmäinen James Bond -romaani on

likuskeista.

kirjoitettu. Tämän lisäksi oli paljon varsin

Lopulta päädyimme päivän viimei-

valheellista tarinankerrontaa, joka usein

Bussi saapui aamuyhdeksältä ja

seen kohteeseen Euroopan läntisimpään

päättyi ”I’m always joking” hokemaan. Toi-

lastauduimme sisään. Aloitimme matkan

paikkaan, Cabo da Rocalle. Sää oli täydel-

sinaan oikeiden tarinoiden tunnistaminen

kohti Casa Santos Lima -viinitilaa Lissabo-

lisen kirkas, ja kuskimme hehkutti meitä

tuotti hankaluuksia. Bussikuskille tuli sit-

nin pohjoispuolella. Saavuttuamme paikal-

melkein lottovoittajiksi, sillä sää on usein

ten luonnollisesti laulettua ennen hos-

le sää olikin täysin aurinkoinen. Maisemat

usvaista näin aivan meren vieressä. Paikka

tellille saapumista, missä kiitimme häntä

olivat varsin hulppeat, ja niitä olikin varsi-

oli kaikin puolin miellyttävä, ja sieltä löy-

vielä erikseen. Saavuttuamme hostellille

nainen nautinto katsella ennen meille jär-

tyi upeiden maisemien lisäksi yksi monu-

hajaannuimme

jestettävää kierrosta. Sattumoisin törmä-

mentti sekä kivi Euroopan läntisimmän

porukoissa. Varsinaisesta ruokailusta ei

simme toiseen suomalaisporukkaan, jonka

kohdan merkiksi. Tästä syystä osa matkai-

ole paljoa sanottavaa, mutta yöllä kaduil-

kanssa kierros pidettäisiin. Pääsimme pu-

lijoista päätti nauttia raikkaan mallasjuo-

la kulkiessa oli hämmentävää huomata,

humaan jonkin aikaa teekkariudesta. Heitä

man mahdollisimman nopeasti kellottaen.

kuinka avoimesti meille tyrkytettiin huu-

kiinnosti varsin paljon matkamme tarkoi-

Koko päivän reissusta on ehdot-

mausaineita. Moni halusi pitkän päiväoh-

tus ja olivat varsin tyytyväisiä tavatessaan

tomasti kiittäminen kuskiamme, joka sil-

jelman vuoksi ruokailun jälkeen hostellille

jonkin verran nuorempaa porukkaa, joiden

kassa hulluudessaan oli varsin asiajätkä.

lepäämään. Loput päättivät suunnistaa

kanssa keskustella muun muassa viiniti-

Bussireissut koostuivat monista tarinoista,

jatkamaan iltaa Lissabonin nuorisobileiden

loista.

kuten kertomukset Casino Royalesta, jos-

kaupunginosaan Bairro Altoon.

hialueita kierrellen.
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Penan palatsi

2. päivä

kitehtuurillisesti varsin erikoinen raken-

syömään

pienemmissä
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Kuvakollaasi!

Parque Eduardo VII

Lissabon/Porto – maiseman
vaihdos ja yhteisillallista

4. päivä

Aamulla oli aikainen herätys, sillä meidän
oli päästävä puoli kymmenen junaan kohti
Portoa. Moni sukeltajista jäi harmittelemaan, kuinka ei ollut tarpeeksi aikaa tutustua Lissaboniin, mutta kaikki olivat viihtyneet erittäin hyvin reissulla toistaiseksi, ja
maisemanvaihdos kiinnosti.
Saavuttuamme Portoon siirryimme
ensimmäiseksi hostellille. Olimme viihtyneet jo Lissabonin hostellissa, mutta
Porton paikka oli kyllä kuin meille luotu.
Hostellin oma viinibaari oli aivan loistava

3. päivä

Aamu lähti jotakuinkin hitaasti liikkeelle.
Toki edeltävä päivä oli ollut erittäin raskas,
eikä varsinaista kiirettä minnekään ollut.

mahdollisuus yleiseen oleskeluun ja tietysti joka ilta nopeille etkoille ennen kaupungin hulinaan suuntaamista.
Hostellilta lähdettiin useissa eri po-

Lissabon/Sesimbra – kaupungin
keskustaa ja sukellusta

rukoissa syömään, minkä jälkeen osa joukosta palasi lepäämään hostellille muiden
lähtiessä kiertämään Douro-joen rantaa.
Kaupungista ja edellä mainitusta joesta sai

Innokkaimmat lähtivät kuitenkin pian tut-

erittäin hyvän kuvan Torre dos Clérigok-

kimaan hostellin lähialueita, mutta muuten aamupäivä oltiin jouten.
Päivän mittaa hajaannuimme kahtia.

Paluu Lissaboniin ei ollut täysin on-

keen. Kaupungin yleisilme kokonaisuutena

Moni oli päättänyt osallistua ainutlaatui-

gelmatonta. Ensinnäkin olisimme lopulta

oli varsin erilainen kuin Lissabonilla. Porto

seen sukellusmahdollisuuteen Sesimbras-

myöhästyneet paluubusseista joka tapauk-

oli monin tavoin kävelykaupunki, jossa oli

sa, mutta Lissaboniin jäi myös huomattava

sessa, ja meillä oli muun muassa ilmeinen

aina mahdollisuus käydä kadun vieressä

porukka kiertelemään keskustaa ja nautti-

varkaustapaus. Tavaroiden säilytyslokerot

sijaitsevassa ravintolassa tai kahvilassa

maan vapaapäivästä.

eivät olleet lukollisia ja vaikka pukuhuo-

nauttimassa paikallisista herkuista. Moni

Sukellusporukka lähti päivällä kohti

neiden piti oletusarvoisesti olla lukossa,

ihastui paikkaan jo saapumispäivänä.

Sesimbraa. Bussimatka vei reilun tunnin,

oli lompakkoa ja passia hukassa. Lopulta

Kiertelyä ja kaupunkiin tutustumis-

joten lounasaikaa ei ollut. Kukin söi bus-

sukellusfirma tarjoutui tilaamaan taksit ja

ta oli aina iltaan asti. Illalla päätimme syö-

sissa ostamiaan eväitä. Saavuttuamme Se-

auttamaan ongelmien kanssa. Poliisiase-

dä koko porukan voimin. Hostelli oli eh-

simbraan tuli todettua, että sukelluspaikka

mallakin käytiin ja tilanne saatiin lopulta

dottanut erästä ravintolaa, jossa vietimme

ei olekaan aivan kaupungissa. Helteessä

hallintaan.

kokonaista neljä tuntia. Moni oli valmis kokeilemaan paikallista erikoisuutta nimeltä

metrin” kävely johti meidät lopulta perille.

sa merkeissä. Keskustassa päivänsä viettä-

francesinha eli yksinkertaistetusti juusto-

Kokemus oli upea. Henkilökunta oli

neet olivat kierrelleet kaupungin keskustaa

kuorrutettua voileipää. Sellaisen voileivän

osaavaa ja vaikka laitteistojen käyttö vaati

ja nauttineet aurinkoisesta säästä. Samalla

jälkeen ei jäänyt kovinkaan nälkäiseksi.

jonkin verran totuttautumista, pääsi itse

he olivat jo kerenneet syödä kaksi lämmin-

Maksun ajankohdan lähestyessä palohälyt-

kukin viettämään aikaa meren pohjassa.

tä ateriaa, joten sukeltajien tuli syödä vie-

Kokemus riippui kyllä hieman ohjaajasta,

lä kunnollinen illallinen erikseen. Yöllä oli

vain osa sai koskea — ja osaa suorastaan

vielä jatkoilua puistoissa halukkaille sekä

painostettiin — koskemaan mereneläviin.

epämääräistä toilailua uimisten ja herkkien

Kaiken kaikkiaan sukellukset menivät erit-

vihkimisseremonioiden merkeissä.

Porto ja Douro-joki

Paluu Lissaboniin tapahtui hiljaisis-

tehty suuruusluokaltaan ”noin yhden kilo-
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sesta, jossa jotkut kävivät pienen levon jäl-

täin hyvin.

timet syttyivät soimaan ja evakuointi oli lähellä, mutta lopulta emme päässeet pakenemaan maksamista. Mobilepay oli jälleen
ystävä. Jatkajat jatkoivat puistoissa muiden
mennessä nukkumaan.
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6. päivä

Aamu lähti liikkeelle melko hitaasti. Moni
oli edellisen yön jäljiltä varsin väsynyt.

Aamulla ei varsinaista kiirettä ollut. Kukin
aloitti oman päivänsä omaan tahtiinsa.

ryhmissä silloin, kun kukin jaksoi lähteä
liikkeelle.

Porto – portviinien salat

Monilla aamupäivän vapaamuotoinen ohjelma olikin niissä paikoissa käymistä, joissa muut olivat käyneet edeltävänä päivänä.
Suuri osa matkailijoista tapasi uudestaan lähellä Ponte Luís -siltaa, jonka
ylitimme päästäksemme Douro-joen eteläpuolelle Vila Nova de Gaiaan. Sillalta näki

yhteen.
Päivän varsinainen ohjelma oli tutustua tarkemmin kahden portviinitalon
tarjontaan. Kierrosten jälkeen portviinien
historia ja muun muassa ”rubyn” ja ”tawnyn” erot olivat paremmin hallussa. Tämän
jälkeen moni ostikin portviiniä mukaansa.
Illalla ei ollut varsinaista ohjelmaa ja
kukin meni syömään oman makunsa mukaisesti. Yöllä suunnattiin vielä puistoihin
nauttimaan yön tunnelmasta ja paikallisista antimista. Tämä ehkä edesauttoi pitkien
hinauksien syntymistä, mikä hetkellisesti
ehkä hiersi porukkaa. Puistoissa tutustuttiin jo hieman paikallisiin opiskelijoihin ja
nähtiin heidän perinteitään. Tämä alusti
hyvin seuraavan päivän ohjelmaa. Lopulta
kaikki saapuivat melko tyytyväisinä hostellille.

Ponte Luís

nasta, kunnes kaikki olivat kokoontuneet

tarkistuksesta läpi päästyämme pääsimme

pidettäisiin iso opiskelijoiden kulkue. Eräs

viettämään aikaa bilealueella, mikä oli var-

ryhmä löysi lähdettyään hostellista länteen

sin verrattavissa perusfestareihin.

yhden kadun varrelta useiden kymmenien

Sisältä löytyi aivan tavallisia ruo-

rekkojen jonon valmiina kulkueeseen. Re-

kakojuja ja iso päälava. Esiintyjä oli jokin

kat olivat penkkarityyliin koristeltu, mutta

portugaliksi laulava paikallisten opiskeli-

niihin oli keskimäärin panostettu enem-

joiden suosiossa oleva kokoonpano, joten

män. Jonon perusteella jokaisen eri aineen

emme saaneet siitä kovinkaan paljoa irti,

opiskelijoilla oli oma rekka valmiina ja kul-

vaan keskityimme nauttimaan alueen tun-

kueesta tulisi spektaakkeli.

nelmasta. Joitain huvipuistoelementtejä oli

yllätti osallistuva ihmismäärä silti suurim-

jokirantaa varsin mainiosti. Ylittämisen
jälkeen käveltiin joenrantaa ja syötiin lou-

olivatkin olemattomia. Lippujen ja juomien

Tiesimme jo etukäteen, että päivällä

Iltapäivällä spektaakkelin alkaessa

jälleen Porton kaupunkia ja erityisesti sen

myös olemassa esimerkiksi törmäilyautojen muodossa.

man osan meistä. Vaikutti melkein siltä,

Festarit olivat opiskelijakulttuurin

että koko kaupunki oli tullut seuraamaan

näkökulmasta erittäin upea tapa lopetella

jokavuotista kulkuetta. Kulkueen nopeus

excua. Puolenyön aikoihin pienissä po-

ei ollut päätähuimaava ja kävikin nopeasti

rukoissa aloitettiin takseilla siirtyminen

ilmi, että viimeiset pääsisivät liikkeelle vas-

kohti hostellia nukkumaan, kun kukin niin

ta illalla.

halusi.

Rekkojen välissä opiskelijat kuljettivat myös muuta itsetehtyä rekvisiittaa.
Monet niistä olivat varsin näyttäviä. Kaikilla oli myös oman aineensa laulut ja perinteet.
Jonkin ajan päästä löysimme paikalliset opiskelijakontaktimme BESTistä,
joihin oli otettu jo ennen exculle lähtöä
yhteyttä tapahtuman osalta. He ottivat
meidät erittäin iloisina vastaan ja ohjasivat
meidät mukaan kulkueeseen. Lakit päässä olimme kuin juhlavieraita, ja juotavaa
tarjottiin ahkerasti. Kulkueessa oli melko
ahdasta, ja perinteisen alamäkijuoksun yhteydessä väentungoksessa olo tuntui jopa
vaaralliselta. Oli kuitenkin varsin hieno
tunne juosta mäkeä samalla kun opiskelijat
räjäyttelivät oransseja savukranaatteja.
Lopulta

poistuimme

kulkueesta

syömään ja valmistautumaan illan opiskelijabileisiin, joihin olimme ostaneet liput. Illalla rupesi satamaan, mutta emme
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Bilepaikka oli länsirannalla, jossa sateet

Alamäkijuoksun jälkeen

5. päivä

Siirtyminen kaupungille tapahtui pienissä

Porto – Portugalin
Wappu antaneet sen haitata, vaan lähdimme silti.
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Sinusta
7. päivä

Excu oli nyt lähestymässä loppuaan, ja
viimeisen päivän aamupäivä oli varattu
omaan oleskeluun ja viimeisten paikkojen
tutkimiseen kaupungissa. Iltapäivällä lou-

Kvantin

Porto/Lissabon – Wappukin
loppuu joskus

toimittaja?

naan jälkeen oli aika aloittaa paluumatka.
Kaikki yhteiset kokemukset ja koko viikon
hyvä sää olivat monella kirkkaana mielessä.
Reissulle lähtöä ei ollut tarvinnut katua, ja
monelle lähtö olikin varmaan liian aikaisin.
Iltapäivällä saavuimme juna-asemalle, josta matkasimme Lissaboniin ja
siellä metron avulla lentoasemalle. Lentoasemalla pääsimme viettämään jonkin
verran aikaa, sillä koneiden polttoainetäyttölaitteissa oli teknisiä ongelmia. Lopulta emme myöhästyneet alkuperäisestä
lähtöajasta kuin tunnin parin verran ja paluulento sujui ongelmitta. Saavuttuamme
Helsinkiin seuraavana aamuna kiitimme
kukin toinen toisiamme hienosta matkasta
ja lähdimme omille teillemme.
Ulkomaan pitkä oli monin tavoin
menestys. Tuleville matkoille voisi lisätä
jonkin verran enemmän yliopisto- ja yritysvierailuja, mutta kaiken kaikkiaan retki
vastasi osallistujien tarpeeseen ja moni
lähtisi varmasti uudestaan tämän kaltai-

Kvantti kaipaa tekijöitä. Tutkivaa
journalistia, ammattitrollia,
palstaviljelijää, kuvittajaa, taittajaa,
sanaseppää, runoilijaa, ISOa,
edunvalvojaa, luovaa hullua,
retkeilijää, seikkailijaa, kokkailijaa,
agitaattoria, yrittäjää, historijoitsijaa,
sommelieria, chafööriä, tutkijaa,
siisteysnatsia, tilastoijaa,
kommentoijaa, oikolukiaa,
mielenpahoittajaa,
mielensäpahoittajaa, arkistoijaa,
some-eksperttiä, diplomaattia,
verkostoitujaa, verkkosivuhenkilöä,
sivuhenkilöä ja tähteä. Kvantti kaipaa
toimittajaa, Kvantti kaipaa sinua.

selle matkalle.
Lähdimme silti kuitenkin ehkä liian
aikaisin. Kaksi päivää paluun jälkeen Portugali voitti Euroviisut. Tämä oli merkittävää, sillä he olivat olleet pisimpään mukana
kilpailussa voittamatta niitä. Ehkä sunnuntaina olisimme voineet kokea vielä Portugalin Wappuakin isommat juhlat.
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Hae jo tänään Kvantin toimittajaksi
vuodelle 2018! Aloita säkenöivä
toimitusura kirjoittamalla nimesi
vaalilakanaan kiltahuoneen seinällä
tai ilmianna itsesi raadille
sähköpostitse, raati@fyysikkokilta.fi

