


We mean change.

EAT A 
CRICKET.

Reddal talent hunt is on
Reddal has the quirkiest, most fun business building 

and problem-solving talent. We dare you to come 

and learn more about us and the puzzles we get 

to crack, while experiencing the food revolution by 

joining our company excursion to Fat Lizard for a 

cricket tasting this October. Stay tuned for more info.

 

In the meanwhile, check out our open positions 

at reddal.com/join-reddal and apply if you feel 

you are ready to join our growing team of global 

business developers to help our clients shape the 

future!

reddal.com/join-reddal
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Koko oleminen on oikeastaan sitä, että joutuu kuuntelemaan katkeamatonta omien 

ajatusten virtaa. Monesti huomaan oudoksuvani, mistä tuo suulas pääni sisällä ma-

jaansa pitävä ääni, tuo pikkuinen tarinaa iskevä homunculus juttunsa repäisee. Osan 

ajatusalkiosta se saisi mielestäni abortoida ennen kuin löydän ne tajunnastani asti.

Millaisia tarinoita sinun pääsi sisäinen ääni sinulle kertoo? Vertaileeko se sinua 

muihin ihmisiin - tai pikemminkin karikatyyreihin heistä - ja kertoo sinulle kuinka 

sinun tulisi olla yhtä menestynyt, rikas ja ulkoisesti viehättävä kuin tuo kangastus? 

Hautooko se kenties katkeruutta menneistä, vai vartooko se jo kaukaista tulevaa?

Vai muistuttaako se sinulle sateella, kuinka mukavaa on, kun sataa. Ja auringon 

paistaessa iloitsee valosta. Kertooko se sinulle kuinka mahtavaa on olla juuri minä, 

juuri nyt, juuri tässä ja juuri näiden ihmisten keskellä?

Jos ajattelee, että tietoisuus ja minuus on tuo pään sisällä soljuva ajatusten vuo (mitä 

muutakaan se olisi?), niin silloin elämän laatu ja oikeastaan myös merkitys ovat 

vain sitä, miten hyvin tuo sisäinen monologi on käsikirjoitettu. Onneksi ei ole tyys-

tin ennalta annettua, mitä tuo ääni sanoo. Ajatuksiaan tarkkailemalla, meditoinnilla, 

ynnä muilla konsteilla voi yrittää suunnata ajatuksiaan yhä enemmän merkityksell-

isiin ja positiivisiin asioihin. Kannattaa kokeilla.

Sisäinen ääni

Tommi Summanen

Pääkirjoitus

UPM ENERGY

Lisäarvoa energiasta
UPM Energy on merkittävä 

kustannustehokkaan, vähäpäästöisen 

energian tuottaja sekä aktiivinen toimija 

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.



Jodellukutaito

Viime vuosina paljon tunteita herättänyt uusi sosiaalinen media Jodel toi anonyymien keskus-
telufoorumien kulttuurin kaiken kansan suosioon. Jodelissa kuka tahansa voi luoda lyhyen 

tekstin tai kuvan sisältäviä julkaisuja eli Jodlauksia ja jakaa nämä sijaintinsa perusteella 
lähellä olevien käyttäjien kanssa. Vastaavasti muiden lähellä olevien käyttäjien julkaisu-

ja pääsee lukemaan, kommentoimaan sekä tärkeänä lisänä myös äänestämään ylös- 
tai alas-äänillä. Saaduista ylös-äänistä, kommenteista sekä annetuista äänistä kertyy 

käyttäjälle karmapisteitä, jotka näkyvät vain käyttäjälle itselleen ja kertovat ehkäpä 
jonkinlaisesta julkaisujen suosiosta tai omasta Jodelin käyttömäärästä ja -tavasta. 

Käytössä ovat myös kanavat, joilla muuten sekalaista keskustelua pystyy rajoitta-
maan tietyn aiheen ympärille: esimerkiksi Aaltoon ja sen opiskelijoihin liittyvää 

keskustelua käydään runsaasti @aalto kanavalla.

Anonyymin kirjoittajan on helpompi liioitella

Lähdekriittisyys on äärimmäisen tärkeä taito kaikkea mediaa ja inter-
net-julkaisuja luettaessa ja sen tärkeys korostuu entisestään, kun kir-

joitukset voi tehdä vaivatta ja anonyymisti. Onkin ensisijaisen tär-
keää muistaa, että Jodelissa anonyymisti kirjoitetut tekstit eivät 

välttämättä paljasta mitään kirjoittajastaan tai hänen todellisista 
mielipiteistään. Päinvastoin, mitä kiinnostavammin saat tuo-

tua viestisi julki, sitä enemmän karmapisteitä todennäköises-
ti kerrytät. Kuten mainosten kanssa, jos jokin asia Jodelissa 

kuulostaa liian hyvältä tai pahalta ollakseen totta, se myös 
todennäköisesti on sitä. Karmasysteemi kannustaa myös 

luonnostaan liioitteluun sekä keksittyihin juttuihin, jois-
sa ei kummassakaan ole mitään vikaa, kunhan lukijat 

muistavat suhtautua julkaisuihin sopivalla kriittisyy-
dellä. Myös kirjoittajien motiivit voivat vaihdella 

laidasta laitaan: osa voi vakavissaan hakea neuvoa 
tai vahvistusta omille ajatuksilleen, toinen taas 

suutuspäissään kirjoittaa pahaa toisesta ja kol-
mas provosoida keskusteluja muuten vain. Lu-

kijana tärkeintä onkin ymmärtää, että näiden 
eri motiivien erottaminen toisistaan var-

muudella on mahdotonta.

Jodel on hupisovellus

Jodel tarjoaa uniikin keskustelualus-
tan, josta tekee houkuttelevan paitsi 

anonyymiys myös sijaintitiedon 
käyttö: keskustelun aiheet pysy-

vät mielenkiintoisempina, kun 

Puhispalsta
aktiiviset käyttäjät tulevat sa-
malta alueelta. Palvelua onkin 
tiettävästi käytetty muun muassa 
deittipalveluna ja meluvalitusten 
jättämiseen. Jodel voi toisinaan toi-
mia myös matalan kynnyksen paik-
kana ottaa ensimmäinen askel omaa 
mieltä askarruttavien kysymysten ratkai-
semiseksi: esimerkiksi kysymykset kuten 
“olenko ainoa, joka …” ovat Jodelissa yhtä 
yleisiä, kuin muillakin internetin keskuste-
lufoorumeilla. Paitsi että anonyymit vastaukset 
eivät välttämättä ole luotettavia, on hyvä muistaa 
myös, että vastaukset voivat olla hyvinkin vahvasti 
polarisoituineita, sillä vain asiasta jollain tapaa kiin-
nostuneet vaivautunevat julkaisua kommentoimaan. 
Ennen kaikkea Jodeliin kannattaa suhtautua ensisijai-
sesti hupisovelluksena eikä esimerkiksi tiedotus-, palau-
te- tai uutisointipalveluna. Meemien levittämiseen Jodel 
onkin omiaan: huonotkin vitsit on helppo kertoa, kun sitä 
ei tarvitse tehdä omalla nimellään ja toisaalta hyvistä jutuista 
voidaan palkita aimo läjällä karmapisteitä.

Millainen on sitten Fyysikkokillan ja Jodelin suhde? Ainoa oikea 
vastaus lienee olematon. Kuluneen vuoden aikana olen toisinaan tör-
männyt tilanteisiin, joissa sivulauseessa viitataan Jodelissa kirjoitet-
tuihin teksteihin ikään kuin osana omaa argumenttia. Ainakin omaan 
korvaani tämä särähtää aina pahasti: uskottavan yhdistyksen tai yrityk-
sen tulisi mielestäni pidättäytyä anonyymien keskustelujen kommentoin-
nista kokonaan, jolloin niiden käyttäminen argumenttina tuntuu vähintään-
kin kyseenalaiselta. Tämä ei tarkoita, etteikö keskusteluja kannattaisi seurata 
ja niiden herättämiin kysymyksiin jopa varautua. Toisinaan lähteestä riippu-
matta hyvin kirjoitetut tekstit saattavat inspiroida lukijan ajattelemaan asiaa pi-
demmälle ja johtaa jopa muutoksiin omassa arvomaailmassa. Tällöinkään mieli-
piteiden perusteena ei kuitenkaan voida mielestäni pitää alkuperäistä tekstiä, vaan 
itse tehtyä ajatustyötä, jonka laukaisijana esimerkiksi Jodel-julkaisu on voinut toimia.

Lähdekriittisyys on äärimmäisen tärkeä taito kaikkea mediaa ja inter-
net-julkaisuja luettaessa ja sen tärkeys korostuu entisestään, kun kir-

joitukset voi tehdä vaivatta ja anonyymisti. Onkin ensisijaisen tär-
keää muistaa, että Jodelissa anonyymisti kirjoitetut tekstit eivät 

välttämättä paljasta mitään kirjoittajastaan tai hänen todellisista 
mielipiteistään. Päinvastoin, mitä kiinnostavammin saat tuo-

tua viestisi julki, sitä enemmän karmapisteitä todennäköises-
ti kerrytät. Kuten mainosten kanssa, jos jokin asia Jodelissa 

kuulostaa liian hyvältä tai pahalta ollakseen totta, se myös 
todennäköisesti on sitä. Karmasysteemi kannustaa myös 

luonnostaan liioitteluun sekä keksittyihin juttuihin, jois-
sa ei kummassakaan ole mitään vikaa, kunhan lukijat 

muistavat suhtautua julkaisuihin sopivalla kriittisyy-
dellä. Myös kirjoittajien motiivit voivat vaihdella 

laidasta laitaan: osa voi vakavissaan hakea neuvoa 
tai vahvistusta omille ajatuksilleen, toinen taas 

suutuspäissään kirjoittaa pahaa toisesta ja kol-
mas provosoida keskusteluja muuten vain. Lu-

kijana tärkeintä onkin ymmärtää, että näiden 
eri motiivien erottaminen toisistaan var-

muudella on mahdotonta.

Jodel tarjoaa uniikin keskustelualus-
tan, josta tekee houkuttelevan paitsi 

anonyymiys myös sijaintitiedon 
käyttö: keskustelun aiheet pysy-

vät mielenkiintoisempina, kun 

aktiiviset käyttäjät tulevat sa-
malta alueelta. Palvelua onkin 
tiettävästi käytetty muun muassa 
deittipalveluna ja meluvalitusten 
jättämiseen. Jodel voi toisinaan toi-
mia myös matalan kynnyksen paik-
kana ottaa ensimmäinen askel omaa 
mieltä askarruttavien kysymysten ratkai-
semiseksi: esimerkiksi kysymykset kuten 
“olenko ainoa, joka …” ovat Jodelissa yhtä 
yleisiä, kuin muillakin internetin keskuste-
lufoorumeilla. Paitsi että anonyymit vastaukset 
eivät välttämättä ole luotettavia, on hyvä muistaa 
myös, että vastaukset voivat olla hyvinkin vahvasti 
polarisoituineita, sillä vain asiasta jollain tapaa kiin-
nostuneet vaivautunevat julkaisua kommentoimaan. 
Ennen kaikkea Jodeliin kannattaa suhtautua ensisijai-
sesti hupisovelluksena eikä esimerkiksi tiedotus-, palau-
te- tai uutisointipalveluna. Meemien levittämiseen Jodel 
onkin omiaan: huonotkin vitsit on helppo kertoa, kun sitä 
ei tarvitse tehdä omalla nimellään ja toisaalta hyvistä jutuista 
voidaan palkita aimo läjällä karmapisteitä.

Kilta ja Jodel

Millainen on sitten Fyysikkokillan ja Jodelin suhde? Ainoa oikea 
vastaus lienee olematon. Kuluneen vuoden aikana olen toisinaan tör-
männyt tilanteisiin, joissa sivulauseessa viitataan Jodelissa kirjoitet-
tuihin teksteihin ikään kuin osana omaa argumenttia. Ainakin omaan 
korvaani tämä särähtää aina pahasti: uskottavan yhdistyksen tai yrityk-
sen tulisi mielestäni pidättäytyä anonyymien keskustelujen kommentoin-
nista kokonaan, jolloin niiden käyttäminen argumenttina tuntuu vähintään-
kin kyseenalaiselta. Tämä ei tarkoita, etteikö keskusteluja kannattaisi seurata 
ja niiden herättämiin kysymyksiin jopa varautua. Toisinaan lähteestä riippu-
matta hyvin kirjoitetut tekstit saattavat inspiroida lukijan ajattelemaan asiaa pi-
demmälle ja johtaa jopa muutoksiin omassa arvomaailmassa. Tällöinkään mieli-
piteiden perusteena ei kuitenkaan voida mielestäni pitää alkuperäistä tekstiä, vaan 
itse tehtyä ajatustyötä, jonka laukaisijana esimerkiksi Jodel-julkaisu on voinut toimia.

Einari Tuukkanen,  
Puheenjohtaja

Jodelia on verrattu yliopiston ves-

sojen seinillä tuherruksilla käytyyn 

keskusteluun ja siihen tulee toisinaan 

suhtautua samanlaisella vaka-

vuudella.
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Tara on palautumassa sarjan päättäneestä 

vakavasta tanssionnettomuudesta Austra-

lian kansallisbaletin koe-esiintymisessä, 

ja käy samalla oikeustaistelua kansallis-

baletin kanssa “miljoonien korvauksista” 

tanssiuransa päättymisestä ennenaikaisesti 

koe-esiintymisjärjestelyjen huolimatto-

muuden johdosta. Onnettomuudesta on 

jäänyt Taran selkärankaan kivulias ja pysyvä 

vahinko, jota elokuva esittelee yllättävän 

graafisesti.

 Kansallisbaletin johtaja kutsuu 

yllättäen Taran uuteen koe-esiintymiseen. 

Osallistuessaan Tara luopuisi samalla kor-

vausvaatimuksistaan, koska hänen uransa 

ei olisikaan ohi. Tara ei halua luopua unel-

mistaan, osallistuu koe-esiintymiseen ja 

karsiutuu ensimmäisellä kierroksella. Elo-

kuva vihjaa koe-esiintymistarjouksen olleen 

juoni saada Tara luopumaan korvausvaati-

muksistaan. Toisin sanoen kansallisbaletti 

esitetään läpi elokuvan kauniisti sanoen 

negatiivisessa valossa.

Tanssiakatemia on australian 
yleisradion tuottama nuortensarja, 
joka sijoittuu eponyymiin Sydneyn 
tanssiakatemiaan. Sarjan kolme 
tuotantokautta seuraavat nuoren 
Tara Websterin ja tämän luokkato-
verien kolmivuotisia tanssiopin-
toja. Suomessa Tanssiakatemiaa 
pystyi seuraamaan Summerissa 
2014 ja YLE Areenassa 2016. 
Tanssiakatemian paluu -elokuva 
jatkaa sarjan tarinaa, puolitoista 
vuotta sarjan tapahtumien jäl-
keen. Elokuva löytyy tällä hetkellä 
Netflix-suoratoistopalvelusta. 
Elokuva on katsomisen arvoinen 
jopa sarjaa tuntemattomalle.

Elokuvan ja koreografian yhteinen 

Lähtötilanne

Kansallisbaletin koreografia

8

Elokuvan ja koreografian yhteinen teema: positiivinen vapaus

Australian kansallisbaletilla on myös koreo-grafia balettifestivaaleilla. Se on elokuvan tematiikassa upean röyhkeä vertaus antago-nistisen kansallisbaletin ongelmista. Tanssijat on venytetty äärimmilleen: osa on joutunut jättämään kiertueen kesken henkisen jaksa-misen loppumisen johdosta, useammat ovat fyysisesti äärirajoilla ja pienempien vammo-jen piinaamia. Balleriinojen kengistä vuotaa kirjaimellisesti verta. Koreografia vaatii kone-maisen tarkkaa, teknisesti vaativaa toteutusta. Jatkuva verinen kilpailu romuttaa kiertueen ryhmähengen. Jokaisen tanssijan tulee muis-taa olevansa etuoikeutettu mahdollisuudesta tanssia kansallisbaletin tiukoissa riveissä, sillä kuka vain on korvattavissa: halukkaita tulijoita riittää rajattomasti. Tanssijan tehtävä on ko-nemaisesti toteuttaa määrättyä koreografiaa. Kansallisbaletin koreografia onkin siis mainio vastakohta päähahmojen vapauden viestille. Mielenkiintoisesti tematiikka jatkuu itse elokuvassa tapahtuvan tanssiesityksen tuotannossa. Tanssijoiden silmiä peittävät läpikuultavat mustat maskit. Tutut ovat kuin prikkoja: metallinharmaita ja jäykkiä. Tanssi-joiden taustalla pyörii kirjaimellisia hammas-rattaita, jotka edelleen liikuttavat massiivista pajavasaraa. Tuotanto “vasaroi kotiin” eloku-van viestin: kansallisbaletin silmissä tanssijat ovat anonyymejä, korvattavissa olevia osasia koneistossa, joka ei välitä tanssijoista muussa kuin instrumentaalisessa mielessä. Symbo-liikka on voimakasta ja ilmeistä -- elokuva ei hukkaa aikaa hienovaraisuuteen.

Alkuperäisestä teoksesta on tehty henkilökoh-tainen sekä temaattisesti että teknisesti, ja se kertookin vapaudesta useammalla tasolla: Per-sefonen vapaudesta manalasta, Taran vapau-desta perustaa oma balettiseurueensa omilla ehdoillaan, ja teoksen vapaudesta lähdemate-riaalista, eli taiteellisen tulkinnan vapaudes-ta. Tarina resonoi elokuvan teemojen kanssa kauniisti: samalla tavoin nuoret tanssijamme vapautuvat omista ennakko-odotuksistaan uransa suhteen, kun he tajuavat voivansa pe-rustaa oman tanssiseurueen, vapauttaen it-sensä toteuttamaan omaa näkemystään omilla ehdoillaan. Tämä positiivinen vapaus ja sen tajuaminen on yksi elokuvan kantavista tee-moista: “Kaikilla meillä on rajoitteita, mutta niiden ulkopuolella olemme vapaita.”

Lähtötilanne

Elokuva huipentuu New Yorkin balettifestivaa-leilla. Tara osallistuu festivaaleille ystäviensä kanssa omana itsenäisenä balettiseurueenaan. Nuoren seurueen koreografia on vapaa mukael-ma Igor Stravinskin baletista Persefonen myy-tistä: kohtauksessa Haadeksen kaappaama Per-sefone pakenee vankeudesta Manalasta tuoden kevään maan päälle. 

Tara on suunnitellut koreografian itselleen so-pivaksi: se ei rasita hänen vahingoittunutta sel-käänsä. Koreografian tarina on myös päivitetty heijastamaan Taran kokemuksia. 

Kansallisbaletin koreografia
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Mutta mitä sama symboliikka 

tarkoittaa elokuvamaailman si-

sällä? Miksi Australian Kansal-

lisbaletti on päättänyt pukea 

anonymisoidut balleriinansa 

prikkoihin hammasratastaus-

talla? Kansallisbaletin ko-

reografiaa ei eksplisiittisesti 

tulkita elokuvassa, joten tul-

kinnan tulkinta jää katsojan 

vastuulle. Mielenkiintoi-

sesti vastaus tähän ky-

symykseen muuttaa 

koko elokuvan viestiä: 

elokuvan sisältämän 

tanssiteoksen tulkin-

nan tulkinta muuttaa 

elokuvan tulkintaa: 

elokuva hyvin sel-

keästi kehystää kan-

sallisbaletin olevan 

väärässä, mutta 

mitä kansallisbalet-

ti koittaa sanoa?

Kansallisbaletti ymmär-

tää täysin esityksensä 

symboliikan ja valinta on 

tietoinen ihailu koneis-

tomaisuuden tarkoituksel-

lisuudesta ja yhteispelistä. 

Tällöin kansallisbaletti 

näkisi omat käytäntönsä on-

gelmattomina, ja toimintansa 

ihailtavana. Tämä tulkinta ajaa 

nuoria ja kansallisbalettia, sekä ver-

tauskuvallisella tasolla taideinstituu-

tioita etäämmälle toisistaan: molemmat 

osapuolet sekä näkevät oman toimintansa 

oikeutettuna, että vastapuolen toiminnan 

vääränä. Yhteisymmäryksen puute on 

molemminpuolinen, sukupolvien ja aja-

tusmaailmojen välinen kuilu. Elokuvassa 

sukupolvinäkökulmaa pohditaan myös 

eksplisiittisesti.

Kritiikki-kriittinen lukija voisi 

kritisoida tätä esseetä: “Ei esityksellä 

tarvitse olla erityistä merkitystä, ehkä elo-

kuvantekijöitä ei ole kiinnostanut miettiä tätä 

näin pitkälle.” Tämä epätulkinta sisältää kui-

tenkin vahvan tulkinnan elokuvan teemoista: Itse 

elokuvaa, sen tekijöitä tai päähahmoja ei kiinnosta, 

mitä kansallisbaletti on tekemässä. Kansallisbaletti 

on jo elokuvan alussa todettu antagonistiksi, joten sen 

päämäärillä ei ole tarinassa väliä. Elokuvan maailma 

on olemassa nuorten tarinaa varten, ja tässä tarinassa 

ei ole tilaa muiden motivaatioille. Vaikka kansallisba-

letilla olisi jotain sanottavaa koreografiallaan, elokuvaa 

ja nuoria ei kiinnosta kuunnella. Tämä ylettyisi myös 

elokuvan viestiin positiivisesta vapaudesta luontevasti: 

Jos olet oman tarinasi päähenkilö, ei kannata välittää 

muiden motiiveista, vaan keskittyä omaan tekemiseen. 

Tämä toimii myös peilinä elokuvan osin kritisoimalle 

suorituskeskeiselle balettikulttuurille: syvällisempi, 

nyansoitunut pohdinta on elokuvan silmissä tois-

sijaista “oman unelman” seuraamiseen verrat-

tuna.

Esitys on 
tulenkantajahenkinen 
koneistomaisuuden 
ihailu

Esitys on vain uskollinen toisinto olemassa olevasta teoksesta

E
si

ty
k
se

llä
 e

i o
le

 m
itä

än syvällisempää merkitystä elokuvamaai

Esitys on 
yhteiskuntakritiikki

Merkitykset laajentuvat maailmaan
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Edelleen tulkinnat kaikuvat elokuvan tul-

kinnassa tosimaailman kontekstissa. Onko 

elokuva pintapuolinen jatko-osa suositulle 

tv-sarjalle tulojen toivossa? Nuorten te-

kemä tarina omasta sukupolvikoke-

muksestaan, tarina taiteen roolista 

yhteiskunnassa vai moderni me-

nestyjätarina urheilijanuorukai-

sista? Elokuva itsessään on tarina 

tekijöistään, kulttuuristaan, ja 

katsojistaan, koko tästä maail-

masta. Ja meidän kuvamme tästä 

maailmasta riippuu kuvitteellisen ba-

lettiakatemian yhtäläisen kuvitteellisen 

johtajan taiteellisesta visiosta.

Kansallisbaletti ymmärtää symboliikan ja 

valinta on tietoinen kritiikki toista tahoa 

kohtaan. Tällöin elokuva kysyisikin, kuka 

voi tehdä uskottavaa kritiikkiä? Kansal-

lisbaletin esittämä kritiikki kyseenalais-

tetaan: Se ei voi uskottavasti kritisoida 

kapistalistista yhteiskuntaa tai taideinsti-

tuutioita ihmisarvon välineellistämisestä 

Balettiakatemia-sarjassa käsitellään taiteen 

toisentamisen arvoa opiskeluna: oppiminen 

tapahtuu suurten balettiteosten teknisesti vir-

heettömän tanssimisen kautta, ja päähahmom-

me Tara, jonka oma tyyli on eläytyvämpi ja tul-

kitsevampi, on toistuvasti ongelmissa luovien 

ratkaisujensa kanssa. Tätä teemaa jatkaen olisi 

mahdollista tulkita kansallisbaletin toimivan 

kuten balettiakatemia aiemmin: toisenta-

van orjallisesti määrättyä koreografiaa. 

Tällöin myös konemaisuus ylettyisi 

eri tavalla kansallisbalettiin: sii-

nä missä tanssijat ovat koneita, 

joiden pitää tuottaa tanssiliikkei-

tä, kansallisbaletti on kone, joka 

tuottaa toisintoja balettiteoksis-

ta. Tällöin esityksen kuvakieli ei 

olisikaan aktiivinen valinta vaan 

dramaattista ironiaa: kansallisbaletin 

itsekritiikki on näiden tietämättömyyttä tai 

kykenemättömyyttä poiketa kaavasta. Tämä 

tulkinta tukee erityisesti elokuvan viestiä po-

sitiivisesta vapaudesta, kontrastina kansallis-

baletin kykenemättömyyteen tarjota vapautta 

tanssijoilleen tai edes itselleen. Tällöin eloku-

va kertoisi myös kansallisbaletin taiteellisesta 

konkurssista: taiteen ilmaisullinen ja yhteis-

kunnallinen elementti on unohdettu teknisen 

toteutuksen varjoon

Esitys on 
tulenkantajahenkinen 

ihailu

Esitys on vain uskollinen toisinto olemassa olevasta teoksesta
y

y y
aailman sisä

llä

Esitys on 
yhteiskuntakritiikki

omasta osallisuudestaan johtuen. 

Tanssiakatemialla olisi mahdolli-

suus hylätä pahat tapansa, mutta se 

joko näennäisestä pakosta tai omas-

ta kollektiivisesta halustaan ei tee 

näin. Pakko ei voi kuitenkaan olla 

todellinen, kuten nuoret sankarim-

me osoittavat menestyksekkäällä, 

tanssijoiden ehdoilla toteutetulla 

koreografiallaan. Näin ollen kansal-

lisbaletin kritiikki olisi elokuvan silmissä 

tyhjää voivottelua nykytilasta. “Systeemin 

muuttaminen sen ehdoilla sisältäpäin” 

on nuorten ja elokuvan silmissä samai-

selle systeemille alistumista. Ideologian 

arvopohjasta poikkeaminen ideologian 

itseisarvoisen levittämisen nimissä liu-

dentaa ideologian ja luo korruptoituneita 

instituutioita.

Merkitykset laajentuvat maailmaan
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Uusi lukuvuosi, uudet kujeet. Ja läjäpäin uusia kilta-
laisia, joille kaikille vanhalla kävyllä on pari valittua 
sanaa...

Ensinnäkin, todella lämpimästi tervetuloa meidän 
TFM-opiskelijoiden ja Aaltolaisten joukkoon, mah-
tavaa että olet saapunut keskuuteemme kasvamaan 
paitsi oman opintoalasi osaajana, myös ihmisenä. Me 
käpyyntyneemmät opiskelijat tulemme varmasti jaka-
maan sinulle neuvoja siinä, miten voisit jaksaa opinto-
matkasi aikana paremmin ja miten opinnot, vapaa-aika 
ja muu elämä tasapainotetaan tehokkaasti. Aina ei tar-
vitse eikä voikaan olla kivaa, mutta muutamalla tavalla 
pystyt helpottamaan oman yliopistoseikkailusi alkua. 
Näistä vanha käpy nostaisi esille muutaman erityises-
ti.

1. Muista, mitkä ovat oman elämäsi tärkeimmät 
elementit ja pidä niistä kiinni - rakasta harras-

tusta, lemmikkiä, parisuhdetta tai muutakaan ei 
kannata unohtaa vaikka upea aika yliopistossa on-
kin alkamassa. Koeta löytää tasapaino haastavien 
opintojen ja sen mukanaan tuomien mahdollisuuk-
sien ja vanhan elämäsi kanssa.

2. Varaa itsellesi aikaa palautumiselle - olet jo 
varmaan huomannut, miten paljon energiaa 

yliopisto-opinnot ja opiskelijariennot voivat viedä. 
Emme ole koneita, joten muista pyhittää tarpeeksi 
aikaa levolle ja vain olemiselle.

3. Jos jossain vaiheessa tunnet opintopaineiden, 
tai -stressin kasvavan, älä jää makaamaan pai-

koillesi – nosta asia esille kavareidesi, ISOhenkilöi-
desi, tai kipparisi kanssa, lähde lenkille tai kokeile 
vaikka syvähengitystä. Stressi kuuluu ihmisten elä-
mään, mutta sille ei kannata antaa valtaa.

Paljon onnea opintojesi alkutaipaleelle, tsemppiä syk-
syyn ja hyvää matkaa kohti tulevaisuutta (ja kuka tie-
tää, omaa käpyyntymistäsi).

Grand Old Käpy

Käpykolumni on kanava niille elämän runtelemille Otaniemen-metropolin ännäytyneille asukeille, 
jotka haluavat jakaa kokemuksiaan ja havaintojaan niin oikeasta kuin kuvitteellisesta elämästään 
yliopiston vanhimpina ja siten arvostetuimpina (tai eniten kummeksuttuina) entiteetteinä. 
Hyvin vietetyn illan jälkeen saattavat nämä Otaniemi Shangri-Lan kasvatit avata uskollisen 
läppärinsä ja kirjoittaa muistiin kosmopoliitti-kokemuksiaan, sekä “game changer”  -kuvitelmiaan 
herättääkseen ajatuksia kolumniaan lukevassa yhteisössä. Tarinat ovat totuutta ihmeellisimpiä ja 
siksipä näissä kertomuksissa sekoittuvat faktat ja fiktiot kuin nopea Jallu-Cola teekkarin kurkussa 
tavalla, jonka tavoitteena on herättää lukevassa yleisössä vastaavanlaisia ahaa-elämyksiä.

Koetko sinä olevasi käpyyntymään 
päin ja haluaisit jakaa Kvantin lu-
kijoille kokemuksiasi ja ohjata hei-
dän ajatuksiaan omien kokemus-
tesi äärelle? Ota yhteyttä Kvantin 
toimitukseen ja jaa oma käpyilevä 
tarinasi.

Käpykolumni
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Käpykolumni Vitutus-
tiskiVitutustiski:

oivalliset opiskelijatapahtumien

varoitusmerkinnät
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Erään
stikupäkin
käyttödata

Telegram on mitä parhain viestintäväline, ja itse tehdyt hassut kuvat, joilla

keskustelua voi ryydittää - stickerit eli tuttavallisemin stikut - ovat

epäilemättä osa sen parhautta. 13.5.2017 luotiin JahVI-niminen

stikukokoelma eli stikupäkki, joka sisälsi lähinnä erään pienen

fyysikkoporukan sisäpiiriläppiä. Pienimmillään vitsille hykertelevä sisäpiiri

saattoi ulottua stikujen tekijän takaraivosta aina hänen otsaansa saakka. Siitä

huolimatta stikut alkoivat ajan mittaan levitä. Nykyään päkki on asennettu

noin 200 kertaan, poistettu muutaman kerran ja sen stikuja on lähetetty

kaikkiaan n. 3000 kappaletta.

JahVI-päkin stikut skaalattuina käyttömäärien neliöjuurilla.
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Tässä artikkelissa esitetyt tiedot on saatu @Stickers-kahvalla löytyvän

Telegram-botin avulla. Botin avulla voi luoda uusia päkkejä ja saada

päiväkohtaista tietoa itse tehdyn päkin ja sen yksittäisten stikujen

käyttömääristä. Tiedon saaminen koko ajalta lähes viideltä sadalta päivältä

olisi käsin varsin työlästä, sillä yhdellä viestillä botilta saa tasan yhden

päivän tiedot. Ongelman ratkaisuna Kvantin toimitus turvautui ulkopuoliseen

konsulttiin, joka filantrooppisesta auttamisen ilosta (sekä toimittajan

lupaaman oluen kannustamana) teki tiedonkeruun automatisoivan pienen

Python-ohjelman. Saatu data on esitetty seuraavalla aukeamalla.

Erityisen selviä yhtäläisyyksiä havaitaan killan tapahtumakalenterin ja

käyttöpiikkien välillä. Miltei jokaista vähän suurempaa tapahtumaa säestää

muutaman kymmenen stikun pommitus. Tämä näkyy myös siinä, että päivän

aikana lähetettyjen stikujen mediaani on 4 mutta keskiarvo on likimain 6,5.

Ilmiö kertoo stikuspämmimisen pohjimmiltaan sosiaalisesta luonteesta. Se on

tavanomaista kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta täydentävä

kommunikaation ja itseilmaisun muoto.

Viikonpäivistä yllättäen keskiviikko osoittaui päälörinäpäiväksi. Tuulettavatko

ihmiset tuolloin alkuviikon opiskelun jäljiltä aivojaan, vai kääntyykö

toiveikas katse jo viikonloppuun? Seuraavaksi eniten stikuja läheteltiin

perjantaisin ja lauantaisin. Vähiten päkille oli käyttöä sunnuntaisin,

maanantaisin ja torstaisin. Joskus kai hommiakin on tehtävä. Myös kesällä ja

jouluna ihmiset tekevät jotain muuta kuin pommittavat meemejä

ryhmächatteihin - ihan tervettä sekin.

Yksittäisiä stikuja tarkasteltaessa nähdään että tekstimuodossa olevat tai

tekstiä sisältävät stikut vaikuttavat olevan suositumpia kuin pelkkään

visuaaliseen läppään nojaavat stikut. Ehkä niitä vain tehdään enemmän

perinteisen meemiformaatin ohjaamana. Tässä yhteydessä ei ainakaan siis

päde, että kuva vastaisi tuhatta sanaa. Tehokkaimmin viesti menee perille

kun siinä on ainakin pari sanaa.

Syksyn 2018 alussa päkille on ollut vähemmän käyttöä kuin vuotta aiemmin.

Osaavatko fuksit enää löristä? Onko jatkuvasti uutta janoava lörinäkansa

hyljännyt vanhat vitsit uusien tieltä? Toisaalta päkin pääsyypääkään ei ole

enää entiseen malliin jaksanut luoda uusia kuvatuksia. Kenties käy niin, että

hiljalleen JahVI:n stikut painuvat unholaan, silloin tällöin nostaen päätään

kummallissa paikoissa. Lörinä säilyy, sen muodot vain muuttuu.
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2017

27.2.18 lähetettiin päivän

aikana peräti 176 stikua.

Purkauksen syy on jäänyt

arvoitukseksi.

Fk-lörs perustettiin

17.10.2017, mikä aloitti

lörinän aikakauden.

Lakinlaskijaiset 30.9.18

Gravitaatio 14.2.1

Toimarivaihto 12

Annihilaatio 14.3.18

Tuntematon löräys 18.7.17

Kaukkarit 23.1.1

ISOjen vaihtositsit

24.5.17

Kesäsitsit 28.7.17

Otasuunnistus 6.9.17

ja Aalto Party 8.9.17

Fysikerfest,

Fuksi-SCIvaa 27.10.17

Polin appro 7.11.17

Tuntematon löräys 25.11.17

18

2.1

18

16

2.1

12

1.1

2018

Vanhojen varaslähdössä tapahtui pieni

latauspiikki. Lörinätietotaitoa siirtyi,

siirtyikö sitä vanhoilta nuorille vai

nuorilta vanhoille?

Keskiviikko eli pikkulörsdag on

suosituin päivä stikujen lähettämiseen.

Maanantaisin, sunnuntaisin ja torstaisin

on rauhaisinta.

Annihilaatio 14.3.18,

114 stikua

18

2.1.18

Opintoneuvoja

kiltahuoneella

13.9.18

18

Joulu ja uusivuosi

Tuntematon löräys

23.4.18
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Fyysik
kokillan kotimaan puol ipitkä

Länsi-S
uomeen 8-1 1 .5.201 8

On olemassa koulukuntia, joiden mukaan Wappu ei lopu

koskaan. Näin oli ilmeisesti ajatellut peräti 34 kiltalaistamme,

kun päättivät lähteä neljän päivän exculle Länsi-Suomeen

toukokuussa. Matkalla koettiin viisi yritysvierailua, ajanviettoa

parin muun ainejärjestön kanssa ja paljon bussilla liikkumista.

Tämä tarjosi monelle tuoreemmalle teekkarille

mahdollisuuden kokea vielä asioita, joita koko

fuksivuonnakaan ei ollut tullut eteen.

Tiistai

Ensimmäisenä aamuna saapuivat kaikki

jotakuinkin sovittuun aikaan kiltahuoneen

edustalle odottamaan tilausbussia. Moni

lähtijöistä odotti mielenkiinnolla tulevaa, osaa

jännitti ja joillakin oli jo tässä vaiheessa

hieman univelkaa. Bussiin lastautumisen

jälkeen saatiin heti excutunnelmaa, kun

laitettiin musiikit soimaan. Univellallisemmat

ottivat sopivasti ensimmäiset excupäikkärit

ennen ensimmäistä määränpäätä.

Lopulta pääsimme ensimmäiseen kohteeseen eli

Meyer Turun telakalle, jossa nopean

telakkaesittelyn jälkeen saatiin roima annos

esitelmöintiä matematiikan roolista

laivanrakennuksessa kahvittelun yhteydessä.

Lepoaikaa ei liiemmin jäänyt, kun bussimme

opastettiin vierailun jälkeen CGI Analytics

-toimitiloihin Turun keskustan suuntaan. Siellä

kauan odotettu tarjottu lounas - eli vapaavalintaiset

pizzasiivut - saapuivat. Pöytäjääkiekon lomassa tuli

testattua, kuinka hyvin AI pystyi arvioimaan

henkilön ikää videokuvasta. Menestys oli

vaihtelevaa, sillä muutamia yli 30-vuoden

lukemiakin saatiin aikaiseksi.

Illalla majoituimme Turun lääketieteellisen

omistamaan Tivoliin, minkä jälkeen illalla oli varsin

vapaata. Grillailua ja krokettia harrastettiin aluksi

Turun yliopiston fyysikoiden kanssa ja halukkaat

jatkoivat baarikiertelyn muodossa. Yön pimeydessä

onnistuttiin harrastaa myös Kimblen pelaamista.

Keskiviikko

Keskiviikkoaamuna pääsivät tehokkaimmat

aamuvirkut nauttimaan saunomisesta. Jokaisen

excuaamun kruunaa jonkinlainen katastrofi ja

tuolloin yksi suihkutilan hanoista irtosi kuin käden

käänteessä. Ennen vesivahinkojen syntymistä saatiin

hana kuitenkin laitettua takaisin kiinni.

Päivästä oli tulossa pitkä kolmen yritysvierailun

rupeama. Aluksi siirryimme Vahteruksen tiloihin

Kallantiin, jossa opittiin paljon lämpölevyjen

kehityksestä ja tuottamisesta. Pienellä

paikkakunnalla onnistui meidän käydä käytännössä

koko tehtaan tuotantoketju läpi. Lounasta oli

tarjolla vasta UPM Rauman paperitehtaan

vierailulla, jossa kaikki saivat pukea päälleen

hohtavan upeat suojavarusteet. Vierailun jälj iltä

intiimi suhde paperitehtaan hajuun oli taattua, kun

pääsimme jo toistamiseen tehdaskierrokselle.



Ilta ja yö oli sitten tarkoitus viettää Porissa.

Ensimmäiseksi piipahdimme Enersensen

toimitiloissa ennen majoittumista

kahvittelemaan ja kuulemaan heidän

projektien rekrytointitoiminnasta.

Majoittuminen suoritettiin tämän jälkeen

paikalliseen hotelliin ja iltaa sai viettää

pienemmissä porukoissa. Iltaa piristi

paikallisten ammattikorkeakoulujen haalarit

päällä suoritettu rastisuunnistus, jossa ainakin

toisinaan meiltäkin kysyttiin neuvoja

rastikiertelyssä. Tosin enemmän ihmeteltiin,

miten Otaniemeläiset ovat eksyneet Poriin.

Myöhemmin illalla kokoonnuttiin

joenvarrelle noin puoleenyöhön saakka,

minkä jälkeen oli pääsyä paikallisiin bileisiin,

sikäli kun energiaa riitti.

Torstai

Torstaiaamun katastrofi oli muutaman osallistujan

hotellin avainkorttien toimimattomuus ja korttien

palautuslokeron loistaminen poissaolollaan.

Aamiaisten yhteydessä tuli selviteltyä asiaa

henkilökunnan kanssa kasvotusten ja

puhelinsoitoin, mutta lopulta kaikki tavarat saatiin

siirrettyä bussiin.

Aamun ei tosin olisi tullut olla kiireinen, sillä

meillä oli aikaa ennen iltapäivävierailua

Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan

laitokselle ja aerosolilaboratorioon. Aamun

myöhästymisestä johtuen lounaasta tuli kuitenkin

erityisen kiireinen ja vierailua tuli lykätä, kun osa

odotti vielä ruokaansa ravintoloissa.

Yliopistovierailusta tuli silti varsin onnistunut.

Illemmalla otti Hiukkanen meidät vastaan ja myi halukkaille

haalarimerkkejä ennen illan sitsejä Bommarissa eli paikallisessa

väestönsuojassa. Paikallinen sitsikulttuuri oli varsin erilaista, kun illan

kulkua johti eräänlainen seremoniamestari ja ruoan osuus illasta oli

monilta osin vähemmän olennainen kuin Otaniemessä. Tilaisuudessa

vietiin myös Selen leverin ilosanomaa Tampereelle, josta vähintään

osallistujat pitivät.

Excun viimeistä pitkää yötä vietettiin rantasaunalla, jossa myös

Hiukkasen vedettävä Tarzansauna oli lämpimänä. Monien muistikuvat

voivat olla varsin hatarat yöstä, joka viimeisten osalta päättyi jo

auringon noustessa. Sään suosiessa kaikki eivät löytäneet tietään edes

majoitukseen, vaan nukkuivat suoraan ulkosalla.

Perjantai ja loppusanat

Aamulla oli kuitenkin varsin aikainen herätys ja loppusiivous

ei miellyttänyt suurinta osaa. Ehdimme juuri valmiiksi ennen

avaimien palautusta ja lähdimme bussilla kohti Otaniemeä.

Viimeistään nyt excuväsymys oli iskenyt suurimpaan osaan

ja paluumatka oli pääosin rauhallinen. Ennen Otaniemeä

bussikuskia kiitettiin perinteisin menoin. Perillä oli osalle

makoisaa jakaa tuoreita kokemuksia suoraan kiltahuoneella.

Verrattuna vuotta aiemmin olleeseen Portugalin excursioon

saatiin Länsi-Suomen excursiosta kokonaisuutena tiiviimpi

paketti, jossa oli aimo annos perinteistä excuhenkeä. Näin

toisen killan excursion jälj iltä olen ollut erittäin tyytyväinen

niihin kokemuksiin, mitä kiltalaisille on voinut tarjota

Otaniemen ulkopuolelta. Toivon tämän kaiken innostavan

kiltalaisia jatkossakin hakemaan ainutlaatuisia kokemuksia.

Ainakin voin itse todeta, että moni ikimuistoisimmista

kiltalaisten kanssa vietetyistä hetkistä on sattunut juuri näillä

excuilla.

Osallistujia ja excutoimikuntaa kiittäen

Miio Taarna
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Ilta~Plankki

FUKSIT HUOMIO

VERILÖYLY LÄNSIMETROSSA: 
JUOPPO DEKAANI MESTASI 

OPPILAAN – KATSO KUVAT

PRKL: “TÄMÄ TRENDIKASVIS VOI 
TUHOTA ELÄMÄSI!” – KATSO KUVAT

TÄFFÄN SPAGETTI: UHKA VAI MAHDOLLISUUS

JUHA SIPILÄ - TAAS 
PÄIN PERSETTÄ

ANTIMATERIAT ROISKAHTI: 
KATSO KUVAT, EI HERKILLE 
SILMILLE

Otaniemen setämiehet setivät jälleen. 

Fukseja pyydetään hakeutumaan 

turvaan nuuskahuulen havaitessaan 

kaahaamassa.

Dekaani leikkasi juovuksissaan oppilaan pään irti kuvasta.

Silminnäkijähavaintojen 
mukaan TF:n spagetti on 

kehittänyt tietoisuuden. 
Asiantuntijat eivät tiedä, 

syyttääkö asiasta Tietokil-
taa vai Inkubiota… Pohjois-Ruotsin Kaaliliitto varoittaa lehtikaalin liiallisen käytön 

aiheuttamista hallusinaatioista.

Hullun fyysikon antimateriat 

roiskahtivat ulos hiukkaskiihdyt-

timestä fuksien ensimmäisenä 

koulupäivänä. Arvostettu aka-

teemikko annihiloitui ja fuksien 

vammoista ei tietoa.

Käytti henkilökohtaiseen visiittiin Timo 

Soinin takaovelle valtion lentokonetta.

OPPILAAN – KATSO KUVAT

TUHOTA ELÄMÄSI!” – KATSO KUVAT

– KVANTTIA OPPILAAN – KATSO KUVAT

TUHOTA ELÄMÄSI!” – KATSO KUVAT

JUHA SIPILÄ - TAAS 

OPPILAAN – KATSO KUVAT

TUHOTA ELÄMÄSI!” – KATSO KUVAT

Ilta-Plankin saamien tietojen mukaan Kvantti 

olisi käyttänyt laitonta fuksityövoimaa tuo-

reimman numeronsa sisällön tuottamiseen. 

Järkyttynyt fuksi kommentoi tilannetta 

Ilta-Plankille nimettömänä:

“Siis kyllähän se täyttä kusetusta oli. 

Ensin annettiin ymmärtää että kyseessä 

olisi rastitehtävä, jolla autamme kiltaa 

rikollisen selvittelyssä, mutta sitten 

yhtäkkiä sanotaankin että oltiin kirjoitet-

tu artikkeli joka julkaistaan Kvantissa.”

Ilta-Plankin tavoittama Kvantin edustaja 

S.  Tummanen kiistää jyrkästi väärinkäytök-

set:

“Kyllä fukseille kerrottiin heti aluksi että 

tässä ollaan tekemässä vakavasti otet-

tavaa journalismia ja muistuteltiin DL:stä 

koko ajan. Myös Kvantin toimittajilta 

edellytettävät korkeat pätevyyskriteer-

it käytiin läpi, jotta valetoimittajia ei 

pääsisi soluttautumaan meidän laatule-

htemme toimituskuntaan.”

Vaihtoehtoinen totuus
Eikö edellä ollut uutisointi miellytä? Ei hätää, valitse tästä mieleisesi vaihtoehtoiset faktat:

Et kai ole syönyt tätä suosittua vihannesta? - Lue Pasin 

traaginen tarina
Vaarallinen setii-challenge saa nuoret vaarantamaan henkensä: katso rajut kuvat

Sipilä tutustui Turun yliopistoon - katso kuvat! - “Pettymys“

Täffän ala carte vaarallise
mpi kuin kuvittelet - k

atso kuva(t)!

Spagetista löytyi uskonto!

PM had shitty vacation

On Saturday evening, 10 pm our dear PM was supposed 

to land in Bahamas. Due to a heavy turbulence his plane 

landed on the next butt in the sea. The end.

Today, what a joy

We had at my lecture a pop quiz, which 

eliminated all my chances of getting a 

perfect grade. What a nice start to my 

week.

Tunnistatko tämän irtopään?! - Katso kuvat!!!

Maanantai-iltana Otaniemen alta tunnelista löytyi SHO-

KEERAAVA julkkiksen irtopää.

Katastrofi järvellä, katso kuvat

Flying Spagetti Monster found going wild in Aalto Uni-

versity… You won’t believe what happened next!!!

Kasvisruoka kuohuttaa: Pertilläkin 

meni kaalin - katso kuvat

Kiivas kasvisruokakeskustelu 

on saanut uusia käänteitä…

Setä nuuski fuksia!!! Katso kuvat
Setä otti fuksin nuuskat.

Paloittelumurhaajan viimeisin uhri löydetty: sunnuntaina 

löydetty pää Aalto-yliopiston metroasemalta.

Kuva ei herkimmille.

Tänään lähtee pullot A Blocista

Alko tyhjennetään heti raittiusseuran 

toimesta tehokkaasti.

SKANDAALI KILJAVALLA 
– KVANTTIA 
SYYTETÄÄN LAITTOMAN 
FUKSITYÖVOIMAN 
KÄYTÖSTÄ






