
QUANTUM

1/2020

KVANTTI

FyysikkokiltaKvantti



Kiltalehti Kvantti

Tuukka Mattlar

Pinja Helasuo

Atso Ikäheimo

Kalle Jyrkinen

Aleksanteri Paakkinen

Aapo Pajala

Niko Savola

Tommi Summanen

Ari Viitala

Aleksandra Gorchakova

Aku Tervonen

Rohit Kumar

Mikko Raskinen

Aalto-yliopiston lehdistömateriaali

Athene, kipparin palstan kuva

Taitto

Kiitokset

Sisällysluettelo

Killan partnerit

Pääkirjoitus

Puhispalsta

Kipparin palsta

Raatiesittely

Kandikoulutuksen uudet tuulet

es Molora

Google Kääntäjä

Koanttikvntti koelenkintti konnoillakantti

Toimitusesittely

Runoja

Speksi Ruotsissa

Vitutuspalsta

Silliskivaa

4

6

7

8

10

15

19

20

22

24

28

31

35

36

Toimitus

Aapo Pajala 

Tuuli Aaltonen

Akseli Anttonen

Kerttu Aronen

Pinja Helasuo

Afrin Hossain

Anna Huttunen

Atso Ikäheimo

Jarkko Jalovaara

Kalle Jyrkinen

Saskia Kivistö

Tuomas Lebedeff

Tuukka Mattlar

Tuomas Mylläri

Oona Oinonen

Aleksanteri Paakkinen

Martti Ranta

Niko Savola

Tommi Summanen

Miio Taarna

Juho Timonen

Ville Tuominen

Ari Viitala

Kiltalehti Kvantti Painos 150kpl Bookcover Oy kvantti.ayy.fi2 3



Killan partnerit

sellforte
4 5



Havahduin viime syksyllä siihen, etten ole 
vuosiin ollut tylsistynyt. Ei arkeni var-
sinaisesti mitään jatkuvaa jännitysnäy-

telmääkään ole, mutta ihan rehellistä tappavaa 
tylsyyttä saa hakea. Eikä se varsinaisesti mikään 
ihme olekaan, kun päivät menevät luennoilla 
istuessa, laskuharjoituksia tehdessä, kiltahom-
missa ja muissa opiskelijariennoissa. Kotiin 
päästyäkään ei aika käy pitkäksi kiitos internetin 
ihmeellisten seikkailuiden. Jos olisin kymme-
nenvuotiaana kuullut moisesta, olisin varmaan 
hyppinyt riemusta.

En ole enää aivan yhtä vakuuttunut loputtoman 
virikkeellisen elämän loistavuudesta. Nautin 
kyllä täysin rinnoin opinnoistani, kiltatoiminnas-
ta, kavereideni seurasta ja jopa Netflix-sarjojen 
kellottamisesta. Kaipaan vain myös hiljaisia 
hetkiä ja itsetutkiskelua. Olen kymmenvuotiaalle 
itselleni kateellinen kyvystä sietää tylsistymistä. 
Nykyään en pysty ilman tietoista ponnistusta 
istumaan viittätoista minuuttia bussissa vain 
ikkunasta ulos vilkuillen. Suorastaan taianomai-
sesti kännykkä on siirtynyt taskusta käteen ja 
huomaan avaavani uudelleen Instagramin, jonka 
suljin kolmekymmentä sekuntia sitten.

vuotta täyteen ahdetulla kalenterilla ja täyttä-
neeni senkin pienet tauot kännykälläni. Välillä, 
ja mieluusti vieläpä säännöllisesti, pitäisi kyetä 
pysähtymään hetkeksi miettimään, mihin elämä 
oikein on menossa.

Erityisen tärkeää omatoiminen reflektointi on, 
kun kukaan muu ei aktiivisesti muistuta siitä. 
Lukiossa, jossa piti jatkuvasti kirjoittaa esseitä 
ja lukea kirjoja, se oli suorastaan välttämättö-
myys. Molempia on aika vaikea tehdä mietti-
mättä jossain vaiheessa omia tuntemuksiaan. 
Matematiikassa ja fysiikassa moista rajoitetta ei 
ole. Määritelmästä määritelmään liikkuessa tai 
harmonisella värähtelijällä approksimoidessa ei 
tunteille ole sijaa. Tämän vuoksi tylsistyminen 
voisi olla fyysikoille arvokas osa jokapäiväistä 
toimintaa ja vastapainoa suorituskeskeiselle 
elämälle. Kun ei ole mitään mielenkiintoista va-
rastamassa huomiota, ajautuu väkisinkin ajatte-
lemaan jotain.

Tylsyyden huippu

Päätoimittaja
Aapo Pajala

”Olen kymmenvuotiaalle 
itselleni kateellinen kyvystä 
sietää tylsistymistä.”

En usko sosiaalisen median automaattisesti kuih-
duttavan elämääni harmaan ankeaksi dystopiak-
si. Olen kuitenkin huomannut, että tietokoneeni 
ja kännykkäni toimivat varsin autonomisesti. Mi-
nulla ei ole päätösvaltaa YouTuben avaamisesta, 
se vain aukeaa. Perustelen kolmen videon yhtäai-
kaista katselua itselleni eskapismina ja rentoutu-
misena rankan päivän kognitiivisen kuormituk-
sen jälkeen. Osoituksena riippumattomuudestani 
suljen vielä taustalla soivan Spotifyn. 

Joku voisi sanoa, että on parempiakin keinoja 
rentoutua. Tällä kertaa se joku olen minä. Suu-
rin huoleni on, että projektitöiden ja digitaalisen 
infoähkyn takia arjestani tulee sarja suorituksia. 
En halua huomata joskus eläneeni viimeiset viisi 

PÄÄKIRJOITUS

“Kannattaisiko viimeisen 
derivaatan sijasta ottaakin kuppi 
kahvia kiltahuoneella?”

Puheenjohtaja
Patrik Lahti

PUHISPALSTA

Onnittelut arvoisa lukija, olet onnistunut 
metsästämään käsiisi kiltalehtien kruunu-
jalokiven. Mikäli kaikki on mennyt suun-

nitelmien mukaan, elämme herran vuotta 2020 
ja maaliskuun alkua. Saatatkin mahdollisesti 
olla nauttimassa Fyysikkokillan vuosijuhlaviikon 
jälkilämmöistä vuosijuhlien silliksellä. Ota roh-
keasti mukava asento niin kerron, kuinka tänä 
vuonna kaikki tehdään paremmin kuin ennen.

Vuosi on jälleen vaihtunut ja kilta on saanut 
rivinsä ja sarakkeensa ojennettua. Toiminta on 
alkanut jälleen pyöriä entiseen malliin. Uusien 
toimijoiden mukana seuraavat kuitenkin uu-
det tuulet. Joka vuosi tämä kiertokulku alkaa 
uudestaan ja uusi sukupolvi lähtee innokkaasti 
tekemään kaiken paremmin. Tämä innokkuus 
takaa, että jatkossakin Fyysikkokillassa saadaan 
nauttia mahtavista tapahtumista, ansiokkaasta 
edunvalvonnasta ja monista niistä pienistä asiois-
ta, joita kukaan ei tule ajatelleeksi ennen kuin 
ne puuttuvat. Haluankin jo tässä kohtaa kiittää 
jokaista toimijaa, joka antaa omaa aikaansa ja 
erityisesti jaksamistaan tämän yhteisön eteen. 
Kiitos siitä.

Uuden toimijan on luonnollista ajatella, että ot-
taessaan vastaan pestin haluaa kehittää jotakin, 
jotta tämä mahtava yhteisö voisi nauttia jatku-
vasta kasvusta. Monelle meistä on kuitenkin 
selvää, että rajatonta kasvua ei ole olemassa. 
Kannattaisiko siis tehdä asioita mieluummin pa-
remmin kuin isommin? En tarkoita sitä, että laa-
tu olisi heikko. Paremmin ei tarkoita välttämättä 
puhtaasti ulospäin näkyvästi tai mitattavasti 
paremmin, vaan ehkä ennemmin järkevämmin. 
Tämä järkevyys voi korostua monella eri tavalla, 
mutta jokaisen kannattaa välillä pysähtyä miet-
timään, miten omat tekemiset vaikuttavat omaan 
jaksamiseen. Kannattaisiko välillä viimeisen 
derivaatan sijaan ottaakin kuppi kahvia kiltahuo-
neella ystävien tai tuntemattomien kanssa, tai 
kannattaisiko ehkä vielä aamulla nukkua tunti 
pidempään?

Fyysikkokilta pyrkii tänäkin vuonna kehittymään 
eikä tämä kehitys tule koskaan tapahtumaan 
ilman toimijoita, jotka mahdollistavat tämän 
kaiken. Välillä unohdamme kaikista tärkeimmän: 

Oman jaksamisen. On helppo ottaa tunti yöunista 
pois, jotta ehtii enemmän tai paremmin, mutta 
yhtä tärkeää on välillä muistaa antaa itselleen se 
sama tunti takaisin. Kannustankin kaikkia killan 
piirissä toimivia pohtimaan, miten itsellä oikeasti 
menee. Suurin kasvu killassakin saadaan aikaan, 
kun sidosryhmät ja tekijät, kuten vaikkapa sinä 
arvoisa lukija, voivat hyvin ja jaksavat kantaa 
kortensa kekoon. 

Killalla ei tänä vuonna ole Fyysikkospeksin kal-
taisia projekteja, vaan toiminnassa keskitytään 
arkipäiväisempään kehitykseen. Erityisesti tul-
laan pohtimaan viime syksyn sääntömuutoksen 
sekä toimijaohjesäännön muutoksen seurauksia. 
Tavoitteena on erityisesti kiinnittää huomiota toi-
mihenkilöiden tehtävien mielekkyyteen ja toimi-
henkilöiden jaksamiseen. Tämän lisäksi vuonna 
2020 killassa pyritään saattamaan maaliin pie-
nempiä projekteja, luomaan jatkuvuutta uusille 
toimintamuodoille ja samalla aloittamaan uusia 
projekteja, kuten vaikkapa uusi painos laulukirja 
Fiisuista. 

Näiden lisäksi haastan jokaisen teistä luomaan 
jotain uutta. Haastan teistä jokaisen tuomaan 
kiittämisen kulttuurin kiltaan. Vaikka sanotaan, 
ettei kissa kiitoksella elä, niin jokainen instans-
si tuota viisikirjaimista sanaa luo ympärilleen 
iloa, kiitollisuutta ja ystävällisyyttä. Kiittää voi 
monesta eri asiasta: Kiitos mahtavista vuosijuh-
lista. Kiitos, että nostit kahvikuppini astianpesu-
koneeseen ja käynnistit sen. Kiitos, että kuuntelit 
hetken, miten minulla menee. Kiitos, että autoit 
ymmärtämään viime luennon asiat. Näin yksin-
kertaisella tavalla luomme sellaista yhteisölli-
syyttä, jota ei yksikään saunailta, excursio tai 
sitsit saa aikaan. Kun tämä yhdistetään itsestään 
ja ympärillä olevista ihmisistä huolehtimiseen 
ja välittämiseen. Saamme aikaan jotain aivan 
ainutlaatuista - hyvän yhteishengen. Kiitos, että 
uhrasit aikaasi ja luit tämän artikkelin.

Kehityksen kulmakerroin 
kohti ääretöntä ja sen yli?
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Alkuvuosi on sujunut mukavan rauhalli-
sesti sekä koulun että kipparihommien 
suhteen. Hiljalleen saapuva kevät tulee 

olemaan jännittävä ja riemastuttava, erityisesti 
fukseille. Raativuosikin on takanapäin ja vas-
tuuvapaus siintää jo mielessä kirjoittaessani 
tätä tekstiä - toivottavasti se on myönnetty, kun 
lehti tulee painosta. Jaksaminen ja hyvinvointi 
ovat nousseet viime vuosina killassa yhä enem-
män keskusteluun ja halusinkin kirjoittaa näistä 
teemoista raatilaisen ja kipparin näkökulmasta. 
Vuodenvaihteessa tuntui nimittäin siltä, etten tee 
enää mitään aktiivihommia kipparipestin jälkeen. 
Minulle vaikeinta hyvinvoinnin ylläpitämisessä 
on se, että haluaisin pärjätä hyvin niin monella 
eri elämän osa-alueella samanaikaisesti. Raati-
vuoden aikana yritin samaan aikaan opiskella, 
hoitaa virkaani liittyvät hommat raadissa ja fuk-
sikapteenit yhteen kokoavassa toimikunnassa FT-
MK:ssa, urheilla säännöllisesti ja ylläpitää sekä 
uusia että vanhoja sosiaalisia suhteita. Kyllähän 
se tasapainottelu jotenkin onnistui, mutta ensin 
täydestä kalenterista ja liian pitkästä to do-listas-
ta kärsi uni, sitten mieliala. Toisin sanoen nukuin 
liian vähän ja aika ajoin pientenkin asioiden 
hoitaminen tuntui todella ylitsepääsemättömältä 
ja ahdistavalta. Lisäksi vanhat kaverini ja perhe 
jäivät ensimmäisenä pois prioriteettilistaltani, 
vaikka jälkeenpäin ajateltuna tämä ei ollut ehkä 
se paras vaihtoehto. Kiire ja stressi eivät olleet 
tietenkään läsnä koko raativuotta, mutta kulki-
vat oikeastaan käsi kädessä killan ja fuksitoimi-
kunnan tapahtumakalenterin kanssa. 

Fuksivuoden jälkeen opintoja on jo helpompi aika-

tauluttaa itselleen sopivasti, kun opiskelutaidot 
ovat hallussa, mutta raativuoden ja fuksikaptee-
niuden aikaavievyys olikin hankalampi hahmot-
taa etukäteen. Vaikka periaatteessa tiesinkin 
viikottaisista raadin kokouksista ja tulevista 
tapahtumista, yllätti tekemisen määrä minut sil-
ti. Opin viime vuoden aikana erityisesti sen, että 
minun on vaikea saada itsestäni mitään järkevää 
irti pitkän kokouksen jälkeen eikä iltaisin työs-
kentely sovi omaan rytmiini ollenkaan. Minulle 
tehokkainta työskentelyaikaa ovat aamut, muka-
vinta on urheilla päiväsaikaan ja kokouksia tai 
tapaamisia en voi sopia kolmea enempää yhteen 
päivään. Hankalinta jaksamisessa ja tehokkaan 
päivärytmin ylläpitämisessä on ollut ehdottomas-
ti arjen pirstaleisuus. Erityisesti viime syksynä 
tapahtumia oli järjestettävänä miltei joka viikko 
ja yleensä ne ajoittuivat iltaan. Lisäksi viikoit-
taisia kokouksia kertyi useita raadin kokouksen 
lisäksi, jolloin säännöllisen arkirytmin ylläpitä-
minen oli hankalaa, kun jokainen päivä oli niin 
erilainen. Esimerkiksi iltatapahtumat pakottivat 
nukkumaan seuraavana aamuna pidempään, 
jolloin tehokkain työaikani oli jo kulunut ja päi-
vää oli vaikeaa saada kunnolla käyntiin. Tänä 
keväänä tilanne on helpompi, sillä olen tottunut 
siihen, että kokouksia on viikossa useita ja usein 
voin itse vaikuttaa aikoihin, jolloin kokouksia 
pidetään. Myös isompiin järjestettäviin tapah-
tumiin on oppinut suhtautumaan rennommin, 
mikä tietysti vähentää kuormittavuutta pitkällä 
aikavälillä. 

Arjen pirstaleisuuden lisäksi yllätyin, kuinka 
paljon aikaa uuteen porukkaan sopeutuminen voi 

Kipparin palsta

viedä. Kotoisilta ja tutuilta tuntuvissa yhteisöissä 
toimiminen on helpompaa, mutta tämä vaatii sen, 
että yhdessä tehdään muutakin kuin kokouste-
taan, suunnitellaan ja järjestetään tapahtumia. 
Yhteinen ajanvietto on tärkeää erityisesti ryhmän 
muotoutumisvaiheessa, ja on omiaan kohotta-
maan ryhmähenkeä sekä parantamaan ryhmä-
dynamiikkaa. Viime vuoden alussa elämääni tuli 
pitkästä aikaa kaksi uutta porukkaa, Raati 19 
ja FTMK. FTMK:sta en varsinaisesti tuntenut 
ketään entuudestaan, kun taas raati oli minulle jo 
valmiiksi tutumpi porukka. Raati- ja kipparivuo-
teen lähtiessä en osannut edes ajatella, kuinka 
tärkeä ja iso osa elämääni nämä kaksi porukkaa 
tulisivat minulle olemaan. Erinäistä vapaa-ajan 
tekemistä ja hengailua tulikin harrastettua enem-
män tai vähemmän läpi vuoden näiden kahden 
porukan kanssa, mikä omasta mielestäni vaikutti 
valtavan positiivisesti yhteishenkeen ja siihen, 
minkälaista yhdessä oli hoitaa niitä “oikeita 
hommia”. Sain molemmista porukoista ihania 
ystäviä, mikä on loppujen lopuksi paras anti, mitä 
vapaaehtoishommista on tähän saakka jäänyt 
käteen. Kääntöpuolena oli kuitenkin se, että 
vanhoihin kavereihin ja perheeseen käyttämäni 
aika oli todella minimissään. Sosiaalisten tilan-
teiden kuluttavuus ja niistä vaadittava palautu-
misaika on toki henkilökohtaista, mutta omalla 
kohdallani huomasin, ettei minulla voi olla liian 
montaa kaveriporukkaa tai yhteisöä samanaikai-
sesti elämässäni. Vanhat ystävyys- tai varsinkaan 
perhesuhteet eivät tietenkään katoa mihinkään 
vuoden aikana, mutta on ikävää tuntea itsensä 
stressaantuneeksi liian täyden kalenterin vuoksi, 
ja toisaalta vapaa-ajan koittaessa potea huonoa 
omaatuntoa siitä, että nyt pitäisi olla näkemässä 
vanhaa ystävää tai sukulaisia kotona makaami-
sen sijaan. 

Usein huomaan ajattelevani, että teen asian x tai 
näen ihmistä y sitten, kun kiire helpottaa ja hom-
maa ei ole niin paljon. Tämä “sitten, kun” on mie-
lestäni vaarallinen ajatusmalli, joka ottaa liian 
usein vallan. Miksi ajan itseni niin usein tilantee-
seen, jossa minulla ei ole juurikaan vapaa-aikaa 
ilman mitään suunniteltua tekemistä? Tai olenko 
oikeasti yrittänyt muuttaa toimintatapojani, jotta 
jatkuvasti ei tuntuisi siltä, että on jotain tekemät-
tä? Kyllähän minä tykkään tehdä näitä asioita, 
joita arkeeni kuuluu. Nautin opiskelusta, urhei-
lusta, kipparihommista ja ympärilläni olevista ih-
misistä ihan aidosti. Oma vaatimustasoni on vain 
liian korkealla elämän eri osa-alueilla ja tiedän, 

että minun pitäisi hellittää erityisesti sen suh-
teen, mitä odotan opiskeluiltani tässä kippariu-
den ohella ja ihan ilmankin kipparihommia. Se on 
vain helpommin sanottu kuin tehty, ja taipumuk-
seni lievään perfektionismiin ja haluun pärjätä 
aiheuttaa välillä harmaita hiuksia. On helppoa 
antaa muille neuvoja hyvinvoinnin parantamisek-
si tai stressin helpottamiseksi, mutta neuvojen 
siirtäminen käytäntöön omassa toiminnassa on se 
hankalin vaihe. Kyllähän minä tiedän, että pitäisi 
nukkua riittävästi ja muistaa rauhoittua, mutta 
kiireen keskellä ja stressaavissa tilanteissa alan 
helposti vain suorittamaan kahta kauheammin, 
koska tuntuu että “on pakko”.  

Vaikka se kuulostaakin ehkä kliseeltä, niin 
opin viime vuoden aikana ihan hirveästi itses-
täni. Olen etuoikeutetusti päässyt tutustumaan 
kokonaiseen fuksivuosikurssiin (ja vielä on paras 
osuus edessä), toteuttamaan valtavan siistejä 
juttuja FTMK:n ja raadin kanssa sekä saanut 
uusia ystäviä. Olen myös jollain tasolla oppinut 
sanomaan ei ja tiedostanut paremmin omia vah-
vuuksiani ja voimavarojani. Omaan hyvinvointiin 
ei voi koskaan panostaa liikaa, ja haluaisinkin 
kannustaa kaikkia pohtimaan, onko omassa 
arjessa riittävästi vapaa-aikaa ja sellaisia juttu-
ja, jotka tekevät onnelliseksi. Tämä kevät tulee 
varmasti olemaan ajoittain raskas, mutta myös 
huikaisevan hieno ja ainutlaatuinen. Toivottavas-
ti jokainen Kvantin lukijakin nauttii siitä täysin 
siemauksin, itse ainakin aion! Loppuun haluan 
laittaa kuvan söpöistä saukoista, koska ne ovat 
lempieläimiäni. 

Emma Järvinen, fuksikapteeni

kuva: Athene
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Martti “Martingale” Ranta
II
Opintovastaava
Fyysikkospeksin kulkuri on tässä aikasilmukassa 

päätynyt Fyysikkokillan opintovastaavaksi 
Espoosta kotoisin olevana 

Martti Rantana. Opintovas-
taavan tehtävänkuvaan 
kuuluu kääntää yliopis-
ton hallinnon dada kilta-

laisille ymmärrettävään 
muotoon, mikä ei aina ole 

tehtävänä sieltä helpoimmas-
ta päästä. Puuh. Opiskelijoiden 

edunvalvonnan ohella Martti on 
kerryttänyt mainetta viemällä 
kännisnäppäämisen aivan 
uudelle tasolle. Edeltäjistään 
hän nostaa luonnollisesti 

esiin Aleksanterin, koska jo 
tämä oli pilalla. Tarkkaavainen 

sivustaseuraaja saattaa huoma-
ta myös puhaltelun tarttuneen 

seuraajaan. Toisaalta pitkänhuis-
kea Martti on kanssaraatilaisten 

mielestä myös tunnollinen ja aikaan-
saava. Terveisinä Kvantin lukijoille 

myös itsekin lehteä toimittava Martti 
toivottaa: ”kandee lukee nopee”. 

Tuomas “Lebens” Lebedeff
IV
Kv-vastaava
Helsingistä kotoisin oleva Tuomas 
edustaa raadin jo kiltaelämää näh-
nyttä osastoa. Tämä valoisa persoo-
na, jolla on ikuinen virne naamalla, 
huolehtii seuraavat puolitoista vuotta 
kv-opiskelijoiden asioista killassa. 
Monessa tehtävässä toiminut 
Tuomas nostaa edeltäjistään 
esiin Miio Taarnan todeten 
“käytännössähän mun 
koko kiltaura on ollut 
tehdä perässä kolmannes 
Miion kiltapesteistä”. 
Killan lisäksi partio on 
ollut Tuomaksen sydäntä 

lähellä. Erkon ohella hunajaisiin makunautintoihin 
mieltynyt Tuomas pitää Instituutin lippua korkealla 
raadissa, mistä viestii myös hänen supersankarini-
mensä Eversti Q. Matsgu - Colonel Space. Tuomas 
tietää, että rakkaus ja nimittäjä kasvavat jakamalla. 
Mainittakoon vielä, että Tuomaksen lauseentäyden-
nystehtävien vastaukset kyselyssä olivat hilpeässä 
dadaisuudessa hänen kuuluisien aasinsiltojen veroi-
sia, tästä esimerkkinä: Opi , Doc., A:a Maan, neuvot-
tiin marssilaiselle tohtorille lausumisharjoituksessa.

Raadissa: doodle,
liite, lasku ja kutsu.
Kys otani puuh

Niko “Nikodg, meemikeisari” Savola
II
Viestintävastaava
Killan visuaalisesta ilmeestä, viikkotiedotteesta 
ja sähköisistä härpäkkeistä vastaa tänä vuonna 
graafikontaidoillaan ja meemeilyllään mainetta 
kerryttänyt Niko Savola. Hän tietää, että kaikesta 
saa meemin tarpeeksi pakottamalla. Es Molora. 
Lisäksi hänen mielestään “studiokuulokkeet ovat sen 
arvoiset”. Nikon vastaus lauseentäydennystehtävään 
tiivistää hyvin ajan hengen ja killan ytimessä 
vallitsevan mielenlaadun: PUUH, 
muuta neuvoa ei tule. Edeltäjis-
tään Niko pitää Antti Ukkosta 
kaikista samaistuttavimpa-
na, onhan hänkin tuottelias 
meemeilijä. Viidenkymmenen 
vuoden päästä Niko haluaa olla 
lanittamassa Smashia ja Mario 
Karttia. Tavoite on nykyi-
sellä tahdilla epäile-
mättä saavutettavis-
sa. Tiesittekö muuten 
mikä on Nikon suo-
sikki pehmolelu? 
Se on sininen valas 
nimeltään Winston. 
Entä mikä on huo-
lettoman Oulun 
tasavallasta kotoi-
sin olevan mee-
mimestarimme 
toteemimeemi? 
Se on tietenkin 
Toripolliisi.

Palattiin kokous
tauolta ajassa puuh
kun oot raadissa

Sini “Nuppu” 
Virtanen
II
Emäntä
Helsingistä kotoisin oleva Sini 
edustaa nuorta energiaa Nauraadin 
kokoonpanossa emännän roolissa. 
Sinissä hiljainen sulokkuus yhdistyy 
verrattomaan Beer Bong -kestävyyteen 
ja yllätysradahtavuuteen. Muille Sinistä 
tulee mieleen hymy ja hihitys. Myös kiltahuoneella 
pelattavassa nuolipelissä (TowerFall-peli) Sini on 
kunnostautunut. Sinille optimaalinen aamupala on 
muutama kupillinen kahvia, ja lempijuomakseen 
hän mainitsee tuorepuristetun appelsiini-greippi-
mehun, mutta myöntää vastaamista edeltävänä 
päivänä tapahtuneen Jäjän vaikuttaneen valintaan. 
Edeltäjistään Sini nostaa esiin Emma Suotulan, 
koska tämä “rento jäbä” ja Sinin “beerponkikamu”. 
Tulevaisuudessa Sini haluaa olla valmistunut ja 
onnellinen perheenäiti. Sinin supersankarinimi olisi 
Nipparinalle, ja hänen erityistaitonsa olisi ajatusten 
lukeminen, mistä esimerkkinä seuraava:

Ajattele jotain lukua väliltä 1-10. Lisää 5 lukuun, 
jota ajattelit. Vähennä kaksi. Lisää kolme. Vähennä 
se luku, jota ajattelit alussa. Jännitys tiivistyy... ty-
dytydytydy...

Jäljelle jäi kuusi!

Binia “Pinja Helasuo”
Helangår
II
Fuksikapteeni
Espoosta lähtöisin oleva Pinja 
harrastaa kerrospukeutumista 
hanskojen suhteen - vuosi pöytä-
kirjarumbaa ja postinhakua 
sihteerinä ei ollut kylliksi 
vaan röihommat jatku-
vat fuksikasvatuksen 
parissa. Onko pientä 
väsymistä kuitenkin 

havaittavissa? Vuosi sitten tässä samaises-
sa kyselyssä Pinja arveli 50 vuoden päästä 
olevansa seikkailemassa vaikkapa Nepalin 
vuoristoissa, nyt hän aikoo olla tuolloin ai-
noastaan kovin vanha. Tähän levottomaan 

pirskahtelevaan ilopilleriin on tarttunut run-
sas joukko lempinimiä, näistä esimerkkeinä 

Hebulsbinia, Pinski ja Binisteri. Meemeistä Bi-
niaan uppoaa koira- ja harmoninen oskillaattori 

-meemit. Lisäksi Pinja on niittänyt Otaniemen laa-
juista mainetta vitsihuumorillaan, joka saa kuulijan 

joko hymähtämään tai sanomaan sisäisesti “Hnnn-
ngggggggggg”. Tästä esimerkkinä olkoon seuraava: 
mikä on Röllin lempituuletus? -Tilipidäppi. Syvälli-
simmäksi elämänviisaudekseen Pinja paljastaa, että 
ajatteli nauttia elämästä. Myös Kvantti suosittelee 
tätä varauksetta kaikille.

Sara “Sarbs” Tuomaala
III
Yrityssuhdevastaava
Kerran oli aika, jolloin tuusulalaislähtöinen Sara 
oli ei-pilalla, mutta se on onneksi nyt takanapäin. 
Nykyisin Sara kauppaa kiltalaisten sieluja kai-
kenkarvaisille IT-konsulttilafkoille Nauraadin 
yrityssuhdevastaava. Saraan voidaan viitata myös 
Sarbinia-nimellä; tällöin tarkoitetaan kuitenkin 
Pinjan ja Saran yhdessä muodostamaa kollektiivia. 
Tunnollinen ja aurinkoinen Sara kokee edeltäjistään 
eniten samaistuvansa Martin kanssa yhdessä Tuuk-
kaan ja Aleen, edellisvuoden erottamattomaan palju-
jaosduoon. Kuten Martti omaksui vaikutteita Alelta, 
myös Sara on omaksunut Tuukalta 
runsaan “Tää”-sanan viljelyn. 
Viidenkymmenen vuoden pääs-
tä Sara haluaa olla valmistu-
nut, mikä osaltaan kuvastaa 
hänen pitkäjänteisyyttä ja 
suunnitelmallisuutta. Mee-
meistä mieluisin Sarpalle 
on “jumping into conclu-
sions” -meemi. Annetaan 
lopuksi Saran esittää 
itselleen kysymys ja vas-

tata siihen: Mitä teet 
iltaisin? Härvellän 
ja sekoilen Pinjan 
kanssa.

Pöydän ääreen 
istahdamme

Esittelyssä Fyysikkokillan raati 2020
eli Nauraati      .  

Martti “Martingale” Ranta
II
Opintovastaava
Fyysikkospeksin kulkuri on tässä aikasilmukassa 

päätynyt Fyysikkokillan opintovastaavaksi 
Espoosta kotoisin olevana 

Martti Rantana. Opintovas-
taavan tehtävänkuvaan 
kuuluu kääntää yliopis-
ton hallinnon dada kilta-

laisille ymmärrettävään 
muotoon, mikä ei aina ole 

tehtävänä sieltä helpoimmas-
ta päästä. Puuh. Opiskelijoiden 

edunvalvonnan ohella Martti on 
kerryttänyt mainetta viemällä 
kännisnäppäämisen aivan 
uudelle tasolle. Edeltäjistään 
hän nostaa luonnollisesti 

esiin Aleksanterin, koska jo 
tämä oli pilalla. Tarkkaavainen 

sivustaseuraaja saattaa huoma-
ta myös puhaltelun tarttuneen 

seuraajaan. Toisaalta pitkänhuis-
kea Martti on kanssaraatilaisten 

mielestä myös tunnollinen ja aikaan-
saava. Terveisinä Kvantin lukijoille 

myös itsekin lehteä toimittava Martti 
toivottaa: ”kandee lukee nopee”. 

Tuomas “Lebens” Lebedeff
IV
Kv-vastaava
Helsingistä kotoisin oleva Tuomas 
edustaa raadin jo kiltaelämää näh-
nyttä osastoa. Tämä valoisa persoo-
na, jolla on ikuinen virne naamalla, 
huolehtii seuraavat puolitoista vuotta 
kv-opiskelijoiden asioista killassa. 
Monessa tehtävässä toiminut 
Tuomas nostaa edeltäjistään 
esiin Miio Taarnan todeten 
“käytännössähän mun 
koko kiltaura on ollut 
tehdä perässä kolmannes 
Miion kiltapesteistä”. 
Killan lisäksi partio on 
ollut Tuomaksen sydäntä 

lähellä. Erkon ohella hunajaisiin makunautintoihin 
mieltynyt Tuomas pitää Instituutin lippua korkealla 
raadissa, mistä viestii myös hänen supersankarini-
mensä Eversti Q. Matsgu - Colonel Space. Tuomas 
tietää, että rakkaus ja nimittäjä kasvavat jakamalla. 
Mainittakoon vielä, että Tuomaksen lauseentäyden-
nystehtävien vastaukset kyselyssä olivat hilpeässä 
dadaisuudessa hänen kuuluisien aasinsiltojen veroi-
sia, tästä esimerkkinä: Opi , Doc., A:a Maan, neuvot-
tiin marssilaiselle tohtorille lausumisharjoituksessa.

Raadissa: doodle,
liite, lasku ja kutsu.
Kys otani puuh

Niko “Nikodg, meemikeisari” Savola
II
Viestintävastaava
Killan visuaalisesta ilmeestä, viikkotiedotteesta 
ja sähköisistä härpäkkeistä vastaa tänä vuonna 
graafikontaidoillaan ja meemeilyllään mainetta 
kerryttänyt Niko Savola. Hän tietää, että kaikesta 
saa meemin tarpeeksi pakottamalla. Es Molora. 
Lisäksi hänen mielestään “studiokuulokkeet ovat sen 
arvoiset”. Nikon vastaus lauseentäydennystehtävään 
tiivistää hyvin ajan hengen ja killan ytimessä 
vallitsevan mielenlaadun: PUUH, 
muuta neuvoa ei tule. Edeltäjis-
tään Niko pitää Antti Ukkosta 
kaikista samaistuttavimpa-
na, onhan hänkin tuottelias 
meemeilijä. Viidenkymmenen 
vuoden päästä Niko haluaa olla 
lanittamassa Smashia ja Mario 
Karttia. Tavoite on nykyi-
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mimestarimme 
toteemimeemi? 
Se on tietenkin 
Toripolliisi.

Palattiin kokous
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kun oot raadissa
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III
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Kerran oli aika, jolloin tuusulalaislähtöinen Sara 
oli ei-pilalla, mutta se on onneksi nyt takanapäin. 
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yrityssuhdevastaava. Saraan voidaan viitata myös 
Sarbinia-nimellä; tällöin tarkoitetaan kuitenkin 
Pinjan ja Saran yhdessä muodostamaa kollektiivia. 
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eniten samaistuvansa Martin kanssa yhdessä Tuuk-
kaan ja Aleen, edellisvuoden erottamattomaan palju-
jaosduoon. Kuten Martti omaksui vaikutteita Alelta, 
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runsaan “Tää”-sanan viljelyn. 
Viidenkymmenen vuoden pääs-
tä Sara haluaa olla valmistu-
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hänen pitkäjänteisyyttä ja 
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Pöydän ääreen 
istahdamme

Esittelyssä Fyysikkokillan raati 2020
eli Nauraati      .  
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toisiamme vilkaisemme
tänään hinataan

Patrik “Pate” Lahti
IV
Puheenjohtaja
Killan organisaatiota voidaan verrata 
ylösalaisin olevaan pyramidiin, jonka poh-
jalla on puheenjohtaja, jonka syliin kaikki 
lopulta valuu. Tätä kunniakasta virkaa tänä 
vuonna hoitaa Kirkkonummen Masalasta 
kotoisin oleva Patrik Lahti. IE-vuosi on jättänyt 
jälkensä Pateen, minkä huomaa harjaantuneissa 
kellotusotteissa sekä lempivihanneksessa. Se on 
sipuli, johon “jokainen vanha IE kokee viha-rakkaut-
ta”. Edeltäjistään Pate mainitsee Hannu “HC Hane” 
Pantsarin, johon ajoittain kiivaanpuoleinen luonne 
häntä yhdistää, vaikka arkisessa puuhastelussa 
molemmat ovat rauhallisen puoleisia. Itsearviointi ei 
ole Paten mielipuuhaa, hänelle se on tasapainottelua 
itseinhon ja -ihannoinnin välillä. Muille raatilaisille 
Pate on luotettava isähahmo, Daddy Lahti, jonka 
johtamassa raadissa on hyvä viedä kiltaa eteenpäin. 
Kvantti toivottaa Patelle tunnelin päähän valoa sen 
sijaan, että kävisikin niin, että siellä olisi kissa siellä 
putkessa.

Paten asennetta kiltatoimintaan kuvastaa seuraava 
runonpätkä:
Raati kokoustaa
Kaksi vuotta linnaako?
Ei tänä vuonna!

Mimi “Meidän Mimi” Mokka
III

Hupimestari
Piikkiöstä, joka sijaitsee Kaari-
nassa, joka on siis lähellä Tur-
kua, kotoisin oleva Mimi uskaltaa 

olla oma uniikki itsensä: hänen 
lempimeeminsä on “cusao 

do krl kkkkkkkkkkkkk 
k k k k k k k k k k k k k 

k k k k k k k k k k k k k k 
kkkkkkkkkk” ,eikä 
hän epäröi laittaa 
banaaniv i ipale i ta 
voileivän päälle. Mimi 
käytti Kvantin kyse-

lyssä tilaisuuden oikoa 
hänen lempivihannes-
taan koskevia paik-
kansa pitämättömiä 
väitteitä: kurkun sijaan 
se on kesäkurpitsa. 50 
vuoden päästä Mimi 
haluaa olla vähintään 
kahden kissan ja muuta-
man kymmenen huone-

kasvin omistaja. Kyselyn 
vapaamuotoisessa osassa 

hän aikoi kysyä itseltään 
mihin muumihahmoon kokee 

syvimmän yhteyden, mutta pidät-
täytyi tekemästä sitä, koska ei osannut 
päättää. Mimi on hyvin omaksunut 
roolinsa kiltahuoneessa jöötä pitävänä 
hupimestarina, mistä todistaa vastaus 
lauseentäydennyskysymykseen: Opi 

tyhjentämään kiltiksen pesukone kun se 
on täynnä ja ohjelma on valmis, tai vaihto-

ehtoisesti tiskaamaan kahvikuppisi, äläkä jätä sitä 
keittiön tiskialtaaseen muiden ongelmaksi. Toisessa 
täydennystehtävässä Mimi ja jatkaa samalla linjalla: 
Voi saatanan saatana.

Erkko “Erkko” Ihalainen
III
Isäntä
Helsingistä kotoisin oleva Erkko on reipas työukko, 

mikä käy ilmi mm. hänen lauseentäy-
dennysvastauksestaan: Lava auki 

ja hommiin, muuta neuvoa ei tule. 
Hänen mielestään parasta onkin 
“töihommat, kun suunnitelmat 
pelaa”. Tämä pitkän linjan sisis-

läinen vastaa tänä vuonna yhdessä 
Sinin kanssa killan juhlien jär-

jestämisestä. Siinä missä Sini 
samaistui Emmaan, löytää 

Erkko edellisestä isännästä 
Santusta oman esikuvan-
sa. Kanssaraatilaisten sil-
missä Erkko on “erittäin 
nauraati” ja luotettava 
äijä. Laajemmalti kil-
lassa Erkko on niittänyt 
mainetta olemalla 
mies Everstipiimän ja 
muiden kulinaaristen 

ilmiöiden takana. Erkon 
lempimeemi on maitorah-
ka-Gandalf. Erään kuvailun 
mukaan hänellä on paras kiljai-
su sisäänpäin mitä on olemassa. 
Erkon lempijuoma on ilmainen (pois-
lukien jallu). Kuvaavaa isäntämme 
konstailemattomalle luonteelle on hänen 
raatielämästä kirjoittama runo: “Tööt”. 

Eero “Eki” Virmavirta
II
Fuksikapteeni
Mansesta BYlle muuttanut Eki on aina haipeissa 
oleva rento lätkäjätkä. Intohimo kiekkoa kohtaa tu-
lee esiin Ekin itselleen esittämässä ja vastaamassa 
kysymyksessä: 
-ei se mörkö suunkka sissä lyöny tai mitää?
-kyl salee weli.
Ekin lempivihannes on kurkku, “koska siinä on suuri 
osa vettä niinku meitsissä”. Turha vaatimattomuus 
ei paina miestä kun hän kuvailee itseään lyömät-
tämän tiiviillä tavalla: “keisaripäle, komee, fiksu, 
filmaattinen, kuin veistos”. Myös lempinimiä Eki-
naattori ja Hiippavirta totteleva Eki on tunnettu luo-
tettavana veto- ja jatkoukkona. Kiltahommista Eki 
ei aio kovin pian jättäytyä pois, mistä kertoo hänen 
aie viidenkymmenen vuoden päästä kohota killan 
paljujaoksen puheenjohtajaksi. Kvantti jää odotta-
maan Fiirumipostausta aikeesta. Ekin chilli olemus 
tiivistyy jalassa vuoden ympäri nähtäviin Crocseihin. 
Kvantti on varma, että syksyn koittaessa Eki pääsee 
näyttämään parhaan puolensa fukseille.

jäjä krapula
liskodiskoon matkalla
ei juma, perse

Annamaria  “Ama” 
Ráduly-Baka
II
Rahastonhoitaja

Salosta kotoisin oleva, jo lukio-
aikoina Espooseen muuttanut 
Annamaria on kunnollinen ja 
tunnollinen, ja kenties vähi-
ten pilalla nykyisestä raadis-

ta. Rahastonhoitajan tehtävät hoituvat hänellä 
niin kuin kello käy. Saran ohella hän tunsi itsen-
sä kaikista vanhimmaksi vastaten täydet viisi. 

Järkyttävän ystävälliseksi kuvaillun Annamarian 
lempijuoma on vesi. 50 vuoden päästä Annamaria 

haluaa olla inspiroiva isoäiti: Kvantti näkeekin tule-
vaisuudessa hänet tekemässä rullapullia pikkuisille 

annamarioille. Rahastonhoitajan rooli tulee esiin 
lauseentäydennystehtävässä: Maksa velat, muuta 
neuvoa ei tule. Annamarian supersankarinimi oli-
si Suuri Karhuaja. Käsitöiden teko olisi ja on yksi 
hänen supervoimistaan. Esikuvanaan Annamaria 

pitää Hilkkaa: molempia yhdistää ajatus siitä, että 
hommat hoidetaan täysillä loppuun mutta rennolla 
fiiliksellä. “Olipa työläs kysely”, tuumasi Annamaria 
Kvantin kyselyn täytettyään. Toimitus ottaa tämän 
kohteliaisuutena ja kiittää vastauksista.

Jonna Mikkonen
III
Varapuheenjohtaja
Killan varapuheenjohtaja Jonna on yksi syy Savon-
linnan muuttotappioon. Sympaattinen Jonna on 
niitä ihmisiä, joka jokaiseen “arvioi yhdestä viiteen” 
-kysymykseen tai vastaaviin vastatessaan valitsee 
turvallisesti keskimmäisen vaihtoehdon: pyydettä-
sesä arvioimaan asteikolla yhdestä viiteen kuinka 
vanhaksi hän itsensä tuntee, kuinka lörähtänyt 
hän on ja kuinka hyvää on Valdemar, hän vastasi 
jokaiseen kolme. Varovaisuutta kuvaa myös se, että 
Jonna kieltäytyi valitsemasta edeltäjää, johon eniten 
samaistuu. Kainona toiveena hän kuitenkin esittää, 
että joku mainitsisi hänet tulevaisuudessa, kun 
vastaava kysymys kysytään. Erityisenä piirteenä 
mainittakoon, että Jonna on maailman ainoa ihmi-
nen, joka sanoo “Äääh” duurissa. Lempeä ja muista 
välittävä Jonna ei ole nirso meemien 
suhteen: suosikkeja ovat kaikki, 
joissa on eläimiä ja aivan erityi-
sesti pentuja. Raatihommien 
ohella yhdet vuosijuhlat ovat 
syntyneet nohevalta Jonnalta 
alkuvuoden aikana. Suklaa aut-
taa aina, hän jakaa viisautensa 
Kvantin lukijoille.
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jalla on puheenjohtaja, jonka syliin kaikki 
lopulta valuu. Tätä kunniakasta virkaa tänä 
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täytyi tekemästä sitä, koska ei osannut 
päättää. Mimi on hyvin omaksunut 
roolinsa kiltahuoneessa jöötä pitävänä 
hupimestarina, mistä todistaa vastaus 
lauseentäydennyskysymykseen: Opi 

tyhjentämään kiltiksen pesukone kun se 
on täynnä ja ohjelma on valmis, tai vaihto-

ehtoisesti tiskaamaan kahvikuppisi, äläkä jätä sitä 
keittiön tiskialtaaseen muiden ongelmaksi. Toisessa 
täydennystehtävässä Mimi ja jatkaa samalla linjalla: 
Voi saatanan saatana.

Erkko “Erkko” Ihalainen
III
Isäntä
Helsingistä kotoisin oleva Erkko on reipas työukko, 

mikä käy ilmi mm. hänen lauseentäy-
dennysvastauksestaan: Lava auki 

ja hommiin, muuta neuvoa ei tule. 
Hänen mielestään parasta onkin 
“töihommat, kun suunnitelmat 
pelaa”. Tämä pitkän linjan sisis-

läinen vastaa tänä vuonna yhdessä 
Sinin kanssa killan juhlien jär-

jestämisestä. Siinä missä Sini 
samaistui Emmaan, löytää 

Erkko edellisestä isännästä 
Santusta oman esikuvan-
sa. Kanssaraatilaisten sil-
missä Erkko on “erittäin 
nauraati” ja luotettava 
äijä. Laajemmalti kil-
lassa Erkko on niittänyt 
mainetta olemalla 
mies Everstipiimän ja 
muiden kulinaaristen 

ilmiöiden takana. Erkon 
lempimeemi on maitorah-
ka-Gandalf. Erään kuvailun 
mukaan hänellä on paras kiljai-
su sisäänpäin mitä on olemassa. 
Erkon lempijuoma on ilmainen (pois-
lukien jallu). Kuvaavaa isäntämme 
konstailemattomalle luonteelle on hänen 
raatielämästä kirjoittama runo: “Tööt”. 

Eero “Eki” Virmavirta
II
Fuksikapteeni
Mansesta BYlle muuttanut Eki on aina haipeissa 
oleva rento lätkäjätkä. Intohimo kiekkoa kohtaa tu-
lee esiin Ekin itselleen esittämässä ja vastaamassa 
kysymyksessä: 
-ei se mörkö suunkka sissä lyöny tai mitää?
-kyl salee weli.
Ekin lempivihannes on kurkku, “koska siinä on suuri 
osa vettä niinku meitsissä”. Turha vaatimattomuus 
ei paina miestä kun hän kuvailee itseään lyömät-
tämän tiiviillä tavalla: “keisaripäle, komee, fiksu, 
filmaattinen, kuin veistos”. Myös lempinimiä Eki-
naattori ja Hiippavirta totteleva Eki on tunnettu luo-
tettavana veto- ja jatkoukkona. Kiltahommista Eki 
ei aio kovin pian jättäytyä pois, mistä kertoo hänen 
aie viidenkymmenen vuoden päästä kohota killan 
paljujaoksen puheenjohtajaksi. Kvantti jää odotta-
maan Fiirumipostausta aikeesta. Ekin chilli olemus 
tiivistyy jalassa vuoden ympäri nähtäviin Crocseihin. 
Kvantti on varma, että syksyn koittaessa Eki pääsee 
näyttämään parhaan puolensa fukseille.

jäjä krapula
liskodiskoon matkalla
ei juma, perse

Annamaria  “Ama” 
Ráduly-Baka
II
Rahastonhoitaja

Salosta kotoisin oleva, jo lukio-
aikoina Espooseen muuttanut 
Annamaria on kunnollinen ja 
tunnollinen, ja kenties vähi-
ten pilalla nykyisestä raadis-

ta. Rahastonhoitajan tehtävät hoituvat hänellä 
niin kuin kello käy. Saran ohella hän tunsi itsen-
sä kaikista vanhimmaksi vastaten täydet viisi. 

Järkyttävän ystävälliseksi kuvaillun Annamarian 
lempijuoma on vesi. 50 vuoden päästä Annamaria 

haluaa olla inspiroiva isoäiti: Kvantti näkeekin tule-
vaisuudessa hänet tekemässä rullapullia pikkuisille 

annamarioille. Rahastonhoitajan rooli tulee esiin 
lauseentäydennystehtävässä: Maksa velat, muuta 
neuvoa ei tule. Annamarian supersankarinimi oli-
si Suuri Karhuaja. Käsitöiden teko olisi ja on yksi 
hänen supervoimistaan. Esikuvanaan Annamaria 

pitää Hilkkaa: molempia yhdistää ajatus siitä, että 
hommat hoidetaan täysillä loppuun mutta rennolla 
fiiliksellä. “Olipa työläs kysely”, tuumasi Annamaria 
Kvantin kyselyn täytettyään. Toimitus ottaa tämän 
kohteliaisuutena ja kiittää vastauksista.

Jonna Mikkonen
III
Varapuheenjohtaja
Killan varapuheenjohtaja Jonna on yksi syy Savon-
linnan muuttotappioon. Sympaattinen Jonna on 
niitä ihmisiä, joka jokaiseen “arvioi yhdestä viiteen” 
-kysymykseen tai vastaaviin vastatessaan valitsee 
turvallisesti keskimmäisen vaihtoehdon: pyydettä-
sesä arvioimaan asteikolla yhdestä viiteen kuinka 
vanhaksi hän itsensä tuntee, kuinka lörähtänyt 
hän on ja kuinka hyvää on Valdemar, hän vastasi 
jokaiseen kolme. Varovaisuutta kuvaa myös se, että 
Jonna kieltäytyi valitsemasta edeltäjää, johon eniten 
samaistuu. Kainona toiveena hän kuitenkin esittää, 
että joku mainitsisi hänet tulevaisuudessa, kun 
vastaava kysymys kysytään. Erityisenä piirteenä 
mainittakoon, että Jonna on maailman ainoa ihmi-
nen, joka sanoo “Äääh” duurissa. Lempeä ja muista 
välittävä Jonna ei ole nirso meemien 
suhteen: suosikkeja ovat kaikki, 
joissa on eläimiä ja aivan erityi-
sesti pentuja. Raatihommien 
ohella yhdet vuosijuhlat ovat 
syntyneet nohevalta Jonnalta 
alkuvuoden aikana. Suklaa aut-
taa aina, hän jakaa viisautensa 
Kvantin lukijoille.
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Nauraati
suosittelee:

Pastaresepti
Oma spesiaalini on seuraava pas-
ta:
Lisukkeet:
Pasta

Kastikkeen ainekset:
Härkis
Pinaatti
Feta
Ruokakerma

Ohje:
Keitä pasta ja sekoita kaikki loput 
ainekset keskenään.
Nopea ja helppo arkiruoka kaikille 
kiireisille :)

Uunijäätelö mutakakkupohjalla

Ainekset:
1 mutakakku (kaupasta ostettu tai itse tehty)
1 litra vaniljajäätelöä
1-2 purkkia marjoja (mansikat ja vadelmat testattu erit-
täin toimiviksi)
3 kananmunanvalkuaista
1.5 dl sokeria

Ohje:
0. Jos teet mutakakun itse, tee se ensin. Mutakakun voi 
leipoa myös suoraan samaan vuokaan, johon uunijäätelö 
kootaan. Jos pohjan pakastemutakakusta, sulata pohja ai-
nakin suurimmaksi osaksi.
1. Laita uuni lämpenemään 250 asteeseen.
2. Laita mutakakku pyöreän uunivuoan pohjalle.
3. Täytä vuoka jäätelöllä ja marjoilla.
4. Vatkaa valkuaiset ja sokeri marengiksi. Marenki on 
valmista, kun vaahto ei valu kulhosta pois, vaikka kulhon 
kääntää ylösalaisin.
5. Peitä jäätelö marengilla vuoan reunoja myöten ja paista 
uunissa muutama minuutti siten, että marenki saa vähän 
vaalean ruskeaa väriä.
6. Nauti HETI, kannattaa tarjota kavereillekin, koska uu-
nijäätelö on parasta tuoreena :)

Uunijäätelö on helppo ja superhyvä jälkkäri, joka vaatii 
paikalle useamman syöjän, koska uunijäätelön jäätelö-
osuus sulaa aika nopeasti, joten kaikki pitää syödä heti 
pois. Tämä on myös toisen pikkuveljeni lemppariherkkuja, 
joten sen tekemisestä tulee koti mieleen ja hyvä mieli :)

Pinskiletut & Pepemake
Jos mulla on sellanen fiilis, että ei tee mieli syödä yh-
tään mitään, niin silti tekee mieli pinskilettuja. Esi-
merkiks jos oon kipee niin pinskiletut on ainoot mitkä 
menee mulle alas. Jos on kipeenä niin resepti parhaisiin 
tuloksiin on 
1. pyydä kämppistä tuomaan sulle pepemakee ja pinski-
lettuja kaupasta 
2. mikrota pinskilettuja niin pitkään että päälle muo-
dostuu hieman rapeaa pintaa 
3. syö koko paketillinen lettuja kerralla 
4. ole suunnattoman onnellinen.

Jos on suinkaan on aikaa ja energiaa, niin kaikista 
onnistuneimmat pinskiletut valmistuvat, kun resepti-
kirjan sijasta luetaan ääneen vitsejä, lisätään tasaisin 
väliajoin ripaus naurua ja sitten jauhetaan huolella jos-
takin ihan muusta mistä oli tarkoitus. Tarjoiluehdotus 
tässäkin tapauksessa lasillinen pepemakea.

Raadin reseptejä:

Kvantti haastetteli Perustieteiden 
KorKeaKoulun deKaania ja Kolmea 

Quantum technologies -fuKsia
 selvittääKseen, minne Kandidaatti-

Koulutus on menossa vuonna 2020

Mikä on
kandidaattikoulutuksen

suuruus ja suunta?

14 15



Perustieteiden korkeakoulun dekaanilla Jou-
ko Lampisella on näkemys siitä, mitä Suo-
mi ja suomalaiset tarvitsevat Perustieteiden 

korkeakoululta tulevan vuosikymmenen aikana. 
Hänen mukaansa “Suomessa väestö on vanhe-
nemassa ja syntyvyys vähenemässä, niin noin 
vuoden 2030 aikoihin tulee jo huomattava pula 
korkeasti koulutetusta väestöstä.” Suomi on pu-
donnut OECD-maiden* kärkipäästä heikompaan 
puolikkaaseen yliopistokoulutettujen määrässä 
ikäluokasta. Tällä hetkellä 42% prosenttia suo-
rittaa yliopistotutkinnon, mitä nykyinen hallitus 
pitää riittämättömänä. Hallitus on linjannut hal-
littusohjelmaansa tavoitteen nostaa suhteellinen 
määrä 50 prosenttiin. 

Lampinen kertoo Opetusministeriön todenneen 
tarvelaskennassaan, että erityisesti tekniikan 
alalla koulutuksen volyymiä on kasvatettava. Pe-
rustieteiden korkeakoulu pyrkii toteuttamaan tätä 
vaatimusta kasvattamalla opiskelijoiden määrää 
korkeakoulutasolla 30-50% tulevan kymmenen 
vuoden aikana. Myös yliopistojen uusi, entistä 
tutkintopohjaisempi rahoitusmalli ajaa kasvatta-
maan valmistuneiden määrää. Opiskelijamäärän 
miltei puolitoistakertainen kasvuun eivät Ope-
tusministeriön mukaan riitä pelkät suomalaiset 
opiskelijat, joten Perustieteiden korkeakoulun 
kansainvälistä houkuttelevuutta on lisättävä. On 
myös huomattu, että vaikka nykyisiin englannin-
kielisiin maisteriohjelmiin saadaankin hyvin ulko-
maisia opiskelijoita**, kahden vuoden tutkinto ei 
anna riittävästi valmiuksia suomalaiseen työelä-
mään. Ulkomaiset maisteriopiskelijat eivät myös-
kään ehdi oppia kieltä kunnolla, eikä riittävän 
moni jää Suomeen työelämään. 

Perustieteiden korkeakoulu on päättänyt vasta-
ta näihin haasteisiin perustamalla englanninkie-
lisiä kandiohjelmia. Yksi pidemmän tutkinnon 
tavoitteista on integroida ulkomaiset opiskelijat 

*   Organisation for Economic Co-operation and  Develop-
ment, pitkälle kehittyneiden ja varakkaiden teollisuusmai-
den järjestö.
**  Vuonna 2019 Perustieteiden korkeakoulusta valmistu-
neista 423 maisterista 130 olivat ulkomaalaisia

suomalaiseen työelämään. Maisterintutkintoon 
jatkuva kandidaatintutkinnon pitäisi mahdollis-
taa tämä antamalla enemmän aikaa kesätöiden 
tekemiselle, verkostoitumiselle ja kielen oppimi-
selle. Yksi kokonaisuuden lopullisista tavoitteista 
on korvata osa eläköityvästä akateemisesta työ-
voimasta sitouttamalla ulkomaisista opiskelijoista 
osaajia Suomeen.

Fyysikkokiltaan kansainvälistä väriä tuonut Qu-
antum Technologies -kandidaattiohjelma syntyi-
kin juuri tarpeesta houkutella opiskelijoita Suo-
men ulkopuolelta lukemaan fysiikkaa Aaltoon. 
Koska pelkästään fysiikan koulutusohjelman ei 
ajateltu antavan riittävän selvää arvolupausta 
ulkomaalaiselle hakijalle, ohjelman painopisteek-
si valikoitui tulevaisuuden ala kvanttitekniikka. 
Kvanttitekniikka oli myös luonteva ala uudelle oh-
jelmalle, sillä se on yksi Aalto-yliopiston tutkimuk-
sen ydinalueista. Ohjelman nimestä huolimatta 
sen on tarkoitus tarjota myös kvanttitekniikan ul-
kopuolelta Teknillisen fysiikan koulutusohjelmaa 
vastaavat laaja-alaiset kyvyt opiskelujen jatkami-
seen ja työelämään. 

Teknillisen fysiikan tutkintoa on puolestaan Lam-
pisen mukaan tarkoitus kehittää entistä parem-
min yliopiston ulkopuoliseen työelämään valmis-
tavaksi. Hänen mukaansa tällä hetkellä tutkinto 
tarjoaa selkeät polut lähinnä yliopistolla tapahtu-
vaan jatko-opiskeluun ja tutkimukseen tai vaihto-
ehtoisesti ydinenergiatekniikkaan. Tutkintoa olisi 
tarkoitus kehittää laaja-alaisemmaksi tarjoamalla 
monipuolisemmin kursseja työelämässä relevan-
teista taidoista, esimerkiksi sähkötekniikasta, da-
ta-analyysistä ja mallintamisesta. 

Englanninkieliset kandidaattiohjelmat aiheutta-
vat toisaalta kustannuspaineita englanninkielis-
ten kurssien sisällyttämiseen myös suomenkie-
lisiin kandidaattiohjelmiin. Englanninkielisten 
kurssien määrä onkin kasvanut koko kandiuu-
distuksen jälkeisen ajan. Lampisen mukaan tämä 
kehitys tulee jatkumaan jossakin määrin myös 
tulevaisuudessa, eikä paluuta aiempaan täysin 
suomenkieliseen kandidaatintutkintoon ole. Myös 
opetushenkilökunnan yhä kasvava kansainväli-

”Meillä on vastuu pitää
suomi sivistyskielten
joukossa ”

Perustieteiden korkeakoulu 
tulee kasvattamaan opiske-
lijoiden määrää 30-50% tu-
levalla vuosikymmenellä.

syys ajaa englanninkielisten kurssien määrän li-
säämistä opetustehtävien tasapuolisen jaon mah-
dollistamiseksi.

Lampinen kuitenkin toteaa Aallolla olevan velvolli-
suus suomen kielen säilyttämisestä sivistyskielten 
joukossa. Opetus ei ole luopumassa suomesta ope-
tuskielenä myöskään siksi, että on tarpeen totut-
taa opiskelijat vähitellen englanninkieliseen opis-
keluun. Tavoitteena on, että opiskelijat, joilla  ei 
vielä ole yliopistoon tullessaan mitään kokemusta 
opiskelusta englanniksi, pystyvät siirtymään aika-
naan saumattomasti kokonaan englanninkielisiin 
maisteriohjelmiin. Tällä hetkellä esimerkiksi Tek-
nillisen fysiikan kandidaattiopiskelijoille suunna-
tut maisteriohjelmat ovat kaikki englanninkieli-
siä. Teknillisillä aloilla virallista valitusta aiheesta 
ei ole tehty, mutta eduskunnan oikeusasiamies 
antoi vuonna 2013 Aalto-yliopiston Kauppatietei-
den korkeakoululle huomautuksen suomen kielen 
liian heikosta asemasta opetus- ja tutkintokielenä.

Aalto-yliopiston kansallinen tehtävä on Lampisen 
mukaan luonnollisesti kielen varjelua laajempi. 
Hänen mukaansa Aallolla on monisivuinen vel-
vollisuus ”tuottaa” päteviä osaajia, tehdä huip-
pututkimusta sekä luoda innovaatioita ja näin 
kantaa oma vastuunsa Suomen talouden kan-
nattelemisesta. Aalto ei voi keskittyä Suomen 
kokoisessa maassa pelkästään tekemään tutki-
musta ja kehitystyötä, vaan sen on hoidettava  

”Perusinsinöörejä kyllä pys-
tyy Suomessa aika moni 
muukin teknillinen yliopisto 
kouluttamaan.”

Kvanttikone Aallossa

osuutensa osaajien kouluttamisesta myös työelä-
män tarpeisiin.

 

Lampinen pohtii kuitenkin myös mahdollisuutta 
jakaa tutkimus- ja koulutusvastuuta valtakunnal-
lisella tasolla keskitetymmin kuin nykyään. Hän
nostaa esille mahdollisuuden, jossa osa yliopis-
toista keskittyisi ensisijaisesti kouluttamaan opis-
kelijoita maisteritasolle asti. Tutkimus ja koulu-
tus tohtorintutkintoon asti voitaisiin keskittää 
muutamaan yksikköön, kuten Aalto-yliopistoon. 
Aalto-yliopisto ja sen kaltaiset laitokset voisivat 
tällöin suuntautua vahvemmin tutkimus- ja in-
novaatiotoimintaan. Toisaalta hän toteaa tällai-
sen eriyttämisen olevan tällä hetkellä poliittisesti 
mahdotonta.

Vaikka tulevan vuosikymmenen aikana tapahtu-
vien muutosten tarkkaa muotoa ei voidakaan vielä 
tietää, ainakin opiskelijoiden sisäänottomäärän 
kasvua voidaan pitää varmana, mikä tulee vai-
kuttamaan kiltojenkin toimintaan. Dekaani Jouko 
Lampinen lupaa, että myös kiltoja tullaan kuule-
maan tulevaisuuden päätöksissä.
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Kvantin haastattelemat uuden Quantum 
Technologies –kandidaattiohjelman ensim-
mäisen vuoden opiskelijat eli niin sanotut 

kvanttifuksit olivat hyvin tyytyväisiä niin yliopis-
toon kuin killankin tarjoamiin palveluihin opiske-
lujensa ensimmäisen puolen vuoden aikana.  

Dekaanin mainitsema kvanttiteknologian vetä-
vyys vaikutti toteutuneen hyvin. Opiskelijat ker-
toivat sen tärkeimmäksi syyksi linjan valitsemi-
selle. Suomea ymmärtäville englannin kieli oli 
myös hyvä lisä kansainvälisyyttä ajatellen. Ulko-
maisille opiskelijoille tärkeitä vetovoimatekijöitä 
olivat taas Suomen ja suomalaisen koulutuksen 
yleinen hyvä maine.  

Luennoitsijoiden kielitaito ja englannin ääntämys 
sai kiitosta fukseilta. Englanninkielinen materiaa-
li on ollut laadukasta, eikä kieli ole muutenkaan 
aiheuttanut ongelmia. Ainoa kohta, jossa englan-
ninkielisen opetuksen toteuttamisessa on ollut 
puutteita ovat olleet yksittäiset tuntiopettajat, 
jotka eivät ole osanneet opettaa koko laskuharjoi-
tuksen sisältöä englanniksi. Tämän ei kuitenkaan 
koettu haitanneen merkittävästi oppimista, koska 
ryhmässä oli mukana myös suomea ymmärtäviä 
opiskelijoita.

Kvanttifuksit kiittivät tapaa, jolla heidät oli otet-
tu Fyysikkokillassa vastaan. Toistaiseksi heitä ei 
kuitenkaan ole juuri näkynyt killan toimihenkilö-
haussa, minkä syiksi mainittiin opiskelujen ylei-
nen kuormittavuus sekä vielä riittämätön suomen 
kielen taito. Kiltatoiminta kuitenkin kiinnostaa 
kvanttifukseja tulevina vuosina, kunhan henkilö-
kohtaiset edellytykset paranevat. Uudet englan-
ninkieliset kandiopiskelijat pitävät keskinäistä 
yhteishenkeään hyvänä, mutta toivovat runsaam-
paa integraatiota suhteessa koko kiltayhteisöön 
esimerkiksi tapahtumissa. Myös useammille kaik-
kien englanninkielisten kandidaattiopiskelijoiden 
yhteisille tapahtumille voisi olla kysyntää.

Kvanttifukseista haastattelussa kävivät 
Aleksandra Gorchakova, Aku Tervonen ja 
Rohit Kumar.

Kvanttifuksien kokemuksiaEnglanninkielisten kurssien
määrän kasvu
kandidaatintutkinnossa

Dekaani Jouko Lampisen mukaan perustie-
teiden korkeakouluun kohdistuu erilaisia 
paineita englanninkielisten kurssien lisää-

miseksi suomenkielisiin kandidaatintutkintoihin. 
Kvantti kysyi kiltahuoneella oleskelleilta kilta-
laisilta heidän käymiensä pakollisten englannin-
kielisten kurssien määrää kahden ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana. Pienen otannan ja hämär-
tyneiden muistikuvien takia kyselyä ei voida pi-
tää tieteellisesti pätevänä. Kuvaajan tarkoitus on 
antaa mielikuva muutoksen mittakaavasta. Vuo-
den 2019 fuksit joutuivat myös arvioimaan toisen 
vuotensa kurssit tunnetusti haastavien opintojen-
suunnittelutyökalujen avulla.

Vaikka englanninkielisten kurssien määrä saat-
taa vielä kasvaa nykyisestä, Lampinen toteaa 
yliopistojen perustavanlaatuisen tehtävän toimia 
kielen ylläpitäjänä varmistavan kandidaattikou-
lutuksen säilymisen ensisijaisesti suomenkielise-
nä. Kuvaajan esittämä kehitys ei kuitenkaan tule 
vaihtamaan suuntaa, eli paluuta kandiuudistusta 
edeltävään täysin suomenkieliseen kandidaatin-
tutkintoon ei enää ole.

           -11     -12     -13     -14     -15     -16     -17     -18     -19

Englanninkielisten kurssien lukumäärä 
kandidaatintutkinnon kahden
ensimmäisen vuoden aikana

Catur suntint as volupicia sima doles 
ilis sitiam quam et rem facerio et iur, venime est 
magnatus, ium nobit et abora que ipiendi tatiant 
hil et rem voloratum quid quaturio et landae mo 
blabore, tem. Onsequam, iderestium reptaec ta-
tus, con remolorum volut volut et aperumque no-
bit eost fugiamus expernam id etur 
animolut volectincta sam illabo. Ectet prae porese 
molecul paruptus es num fuga. Nam lamenis-
que volo odistor aliqui ut quibus ea soluptat.
Lissinum vollandunt aria sim quid ut as nem 

eicitatur reiust, con re, nonet resto-
tas erumquia qui omnihic ipicime vitates il iscit 
ullatem quuntio cum cust lam volorionsed unt 
fuga. Abo. Ut aut re erovit, excerciis comnihi 
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Johdatus Google 
Kääntäjän ominaisuuksiin

Yksi-yhteen vastaavuus?

Käännökset A-B ja B-A eivät yleisesti ole toistensa käänteiskuvaukset.

Transitiivisyys?

Google Kääntäjä on huono. Se on niin huono, että vaatii melkoista luovuutta 
keksiä sille järkevä käyttökohde. Analyyttistä mieltä järjettömyys kuitenkin 
kiehtoo enemmän kuin mikään muu. Miksi se toimii niin kuin se toimii? Miten se 

oikeastaan toimii? Fyysikolle Kääntäjä on tähän asti ollut tutkimaton mysteeri. Mitkä 
ovat sen ominaisuudet? Kvantti selvitti.

Entuudestaan tunnetaan, että Google Kääntäjäl-
le jo yksinkertaisimpien lauseiden kääntäminen 
tuottaa ongelmia osittain siksi, että lauseen sisäl-
tämä asiayhteys jätetään käännösprosessissa täy-
sin huomiotta. Käytimme ajankohtaista esimerk-
kilausetta kääntäjän toiminnan testaamiseen 
ja käännös suomesta englantiin ontuu pääosin 
monikon sijamuotojen takia. Mielenkiintoista on 
se, englanninkielisen outputin käännös takaisin 
suomeksi ei ole enää sama kuin alkuperäinen 
suomenkielinen lause. Kyseessä ei siis selvästi ole 
yksi-yhteen vastaavuus. Huomasimme lisäksi ero-
ja kielten välillä, joten selvästi jokainen käännös 
on täysin itsenäinen prosessi.

Seuraavaksi tutkittiin kielten määrän vaikutusta 
käännösprosessiin. Toisin sanoen testasimme, 
tuottaako suomi-ruotsi-englanti -käännöspro-
sessin saman lopputuloksen kuin pelkkä suo-
mi-englanti -käännös. Tuloksista huomataan, että 
käännösprosessi ei ole transitiivinen. Osasyynä 
lienee se, että käännös muokkautuu täysin vir-
heelliseksi käännösvaiheessa suomi-ruotsi, jossa 
sinä-pronomini katoaa yllättäen bittiavaruuteen.

Pakkoruotsi ei olisi Kääntäjälle pahitteeksi.

StabiiliusRekursiot ja suppeneminen

Yksittäinen käännös on melko stabiili.

Edellisten tulosten perusteella jokainen kään-
nösprosessi on täysin irrallinen ja omanlaisensa. 
Testasimme lähestyykö rekursiivisesti muodos-
tettu käännösketju suomi-englanti-suomi jotain 
lausetta vai muuttuuko käännös loputtomiin. 
Jo kolmen iteraation jälkeen käännös on muut-
tumaton ja alkuperäinen lause ”Valitettavasti 
valintamme ei juuri nyt kohdistunut sinuun” on 
muuttunut muotoon ”Valitettavasti päätöksemme 
eivät ole sinulle nyt”. Tästä voidaan olettaa, että 
Kääntäjän käännösprosessi kadottaa informaa-
tiota jokaisella käännöksellä. Huomasimme, että 
suppenemisnopeus on suunnilleen sama myös 
käännöksellä suomi-englanti-ruotsi-suomi, mutta 
“rajalause” olikin tällä kertaa muodossa ”Valitet-
tavasti päätöksiämme ei voitu soveltaa nyt”.

Lopuksi testasimme käännöstä poistamalla täysin 
merkityksettömän sanan alkuperäisestä lausees-
ta ja testasimme käännöstä. Tulos on vähintään-
kin mielenkiintoinen, sillä käännöksen merkitys 
pysyy samana käännöksessä suomi-englanti, 
mutta kun testataan suppenemista (suomi-eng-
lanti-suomi)  on 2 iteraation tuloksena saatu 
“rajalause” nyt Valitettavasti päätöksemme eivät 
koske sinua nyt. Tämä lause on kaikista lähimpä-
nä oikeaa käännöstä jos vertaa edellä tuotettui-
hin.
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El consejo á mí me pareció muy extraño, pero decidí hacer 
comó me había aconsejado. Me costó comprender comó 
hacerlo y creia que no había entendido su recomendación. 
Después un mes nada había mejorado a pesar de mis es-
fuerzos por reducir el salud izquierdo. De hecho, el problema 
empeoró a lo largo de las rupturas de funcionamento.
 Солнечный день в сером городе. У Вадима болит 
голова, но он еще хочет водку. На улице много людей, 
но Вадим не один из них. Он смотрит в окно, но он не 
опасен для другой.
 我的女朋友的舍友常常做饭。她总是有剩饭，但
是不吃所有的食物，所以垃圾闻得臭味儿。每星期应该空
垃圾桶。
	 Je	savais	que	je	devrais	le	vider	tout	de	
suite,	mais	je	ne	savais	pas	comment	le	fair.	Bien	
que	j’ai	été	sur	qu’on	a	dû	ecriver	quelque	ma-
nuel	scholair	sur	le	chose,	je	n’ai	rien	trouvé	sur	
l’internet.	Toutefois,	je	n’ai	voulu	pas	payer	un	
professionel	hors	de	prix.
	 Overpriced, but a professional nevertheless. Each 
day, I wanted to cry. I wanted some way to express these 
feelings – some way, any way, to pour this misery out of 
me. And he delivered: he was my daily reason for crying.
	 taso	li	ken	anpa	e	pilin	ike	li	ken	tawa	
tomo	pona.	tomo	sina	li	tomo	pona.	tenpo	ni	ken	
la	nasin	pi	tomo	sina	li	pona.

Koanttikvntti koelenkintti konnoillakantti

	 Tornando	a	casa	ho	visto	un	tipo	che	co-
noscevo	dai	elementary.	Non	ci	avevamo	visto	per	
anni,	e	quindi	siamo	rimasti	la	a	parlare	e	chiac-
chierare	degli	amici	in	commune.	Mentre	parla-
vamo	il	cielo	abbia	già	diventato	buio.	Abbiamo	
deciso	di	passare	da	qualche	bar	a	prendere	una	
birra	e	poi	andare	in	città	per	fare	un	giro	in	più.
	 追加の円は計画の重要な部分でした。黄金比の
構築に役立ちました。これで、永遠の角度が得られました。
	 Der	ewige	Winkel,	die	mir	immer	folgt	
wohin	ich	gehe.	Er	macht	die	ganze	Umgebung	so	
kantig	und	grau.	Ich	versuche,	er	zu	ändern	ins	
mehr	weiche	Form	oder	zärtliche	Farbe,	aber	je	
mehr	ich	versuche,	desto	grimmer	wird	er.		
	
Ich	muss	los.		
	
Ich	laufe	ins	Grüne,	wo	die	Blätter	mir	schützen	
und	wo	der	Wind	maine	Haut	glatt	schmirgelt.	Ich	
laufe	ins	Blaue	und	ertränke	ihn.	Ich	ertränke	ihn	
einmal,	zweimal,	immer	und	immer	wieder	bis	er	
weg	ist.	
	
Allein.	Wie	sollte	ich	jetzt	in	dieser	Wildnis	über-
leben?

Nox est. Ī. Ut dēsōlātiōnem paradisum 
mūtēs, lēctūrum subsiste. Finis.

22 23



MAMMUTTIKV
Kvantti näyttää aina tekijöiltään, mutta miltä tekijät näyttävät? 
Antaakseen kasvot tälle valtavalle journalistilaumalle toimittajat 

vangitsivat toistensa syvimmän olemuksen paperille.

Kysymykset:
1) Akateeminen ikäsi?

2) Henkinen akateeminen ikäsi?
3) Pääaine?

4) Mikä olisi DJ-nimesi?
5) Oma kysymys!

1) 2
2) Mulla on jatkuva 

akateeminen ikäkriisi
3) Matikka
4) DJ Sad Tunez tai DJ TÄÄ 

ON NIIN HYVÄ BIISI
5) Kuinka paljon teetä juot 

päivässä? Parhaimmillaan 
noin seitsemän 
lattelasillista

Aapo Pajala
1) 2v
2) Kyl mul on aika tupsu fiilis
3) Matikka ja systis
4) DJ Puuh
5) Mikä oli ensimmäinen 

juoma, jonka joit tänä 
vuosikymmenenä? Pontonic 
(pontikka + tonic)

Martti Ranta
1) N
2) N-1 :D
3) Systeemitieteet
4) DJ Sous Vide Mashed 

Potatoes
5) Montako paritonta sukkaa 

löytyy sukkalaatikostasi 
tällä hetkellä? Ihan liikaa

Tuuli Aaltonen

ANTTI

1) 4
2) 3
3) Systistä
4) macOS 10.13.2 man
5) Mikä on pisin aika jonka 

olet onnistunut pitämään 
huonekasvin elossa? 15 kk

Ville Tuominen

1) N
2) Vitsien puolesta salee 

eskarin kevätlukukausi, en 
tiedä muita mittareita.

3) Systis tietotekniikan 
dipalla

4) MC Otanisetii
5) Mikä on toteemieläimesi? 

Eurooppalainen 
metsäbiisoni eli visentti

Ari Viitala
1) 4
2) Oispa jo DI
3) Systistä :D
4) DJ kunkunkun
5) Mitä olisit halunnut jo 

fuksina tietää? Sen, että 
kuinka tiling window 
manager parantaa 
elämänlaatua

Tommi Summanen

1) 2v
2) N
3) Fyssa
4) nikoDJ
5) Mikä on 

suosikkipehmolelusi? Pieni 
sininen valas nimeltään 
Winston

Niko Savola1) 4v
2) Semisetä pienellä twistillä
3) Fysiikka
4) DJ Smetana
5) Miten haluaisit, 

että opiskelutoverisi 
muistaisivat sinut vielä 
vuosien jälkeen? Tää on 
kyllä tosi vaikea kysymys, 
mutta olisihan se kiva, 
jos ihmiset muistaisi mut 
sellaisena peruskivana 
tyyppinä, joka yhtenä 
päivänä löysi kiltiksen 
maton alta lipukkeen 
Eurojackpotin 40 miljoonan 
euron päävoittoon

Tuomas Lebedeff

1) 2
2) Tupsu
3) Matikka
4) DJ BoomKat
5) Mikä on lempihedelmäsi? 

Omena

Oona Oinonen
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1) 2
2) Tupsu
3) Fyssa
4) DJ Пљескавица
5) Montako soittimeksi 

lukeutuvaa esinettä löytyy 
asunnostasi? Ainakin 7

Tuomas Mylläri

1) 2v
2) Tyhjä joukko ø
3) Matikka ja puolet 

systiksestä
4) uv violet
5) Suosikkiosasi kukassa? 

Verholehdet

Akseli Anttonen

1) Toinen vuosi menossa
2) Toinen, ei oo vielä tullu 

ikäkriisiä
3) Fysiikka on parasta 

fysiikkaa
4) DJ Nabla
5) Mitä tekisit 

rinnakkaistodellisuudessa, 
jossa et opiskele fysiikkaa? 
Yrittäisin elättää itseni 
muusikkona tai sitten 
vaihtoehtoisesti opiskelisin 
systistä

Kalle Jyrkinen

1) 3,7
2) Oispa kandi
3) Systistä:D
4) Dj ango, part of the Hot 

Tub DJ Grup
5) Salainen intohimo? 

Pyykinpesu

Tuukka Mattlar

1) 2 v
2) N-vuoden täti, valmis 

valmistumaan
3) matikka 
4) dj afween_uwu
5) Lempiväri? Pantone 2018 

vuoden väri: ultravioletti

Afrin Hossain

1) 4
2) Jotain tupsun ja kävyn 

väliltä
3) Nykyään tietotekniikka, ex. 

fyssa
4) DiJkstra
5) Jos voisit kysyä itseltäsi 

mitä tahansa mitä kysyisit? 
Jos voisit kysyä itseltäsi 
mitä tahansa mitä kysyisit?

Saskia Kivistö

1) N
2) Kai sitä maisteritutkintoa 

voisi ruveta työstää 
enemmän

3) Systeemitieteet
4) DJ NEStalgia
5) Mitä olennaista olet oppinut 

vapaaehtoishommissa? 
Alko on kiinni sunnuntaisin

Miio Taarna
1) 2-3v riippuen 

laskentatavasta
2) Koska takana jo 2 

fuksivuotta, niin oon 
varmaan ikuinen fuksi

3) Fyssa 4evah
4) DJ Binskibanski
5) Päivän vitsi? Mitä filosofi 

käyttää kurkkujen 
säilömiseen? - Etiikkaa

Pinja Helasuo
1) Joku 6,5 v
2) Kaks
3) Maisterissa applied 

mathematics, tohtorissa 
tietotekniikka

4) Dj Nimetön asiakirja
5) Haluaisitko asua vielä 

niemessä? Salee joo, mut 
oisin kyllä pilalla

Juho Timonen

1) 2v
2) Fuksin into, tupsun fiilis, 

tädin mentaliteetti
3) Fyssa
4) dj Dirichlet
5) (Lapsuuden) toiveammatti? 

Taikuripelle

Anna Huttunen
1) 2
2) Tupsu
3) Fyssa
4) DJ Chocolate Moose
5) Erikoisin 

urheilukokemuksesi? 
Lumisessa suo-ojassa pää 
alaspäin kartta kaulassa ja 
sukset solmussa

Kerttu Aronen

1) 4v
2) Oispa kandi
3) Oikea matematiikka
4) DJ verorahoillasi
5) Lempi -ismi? Feminismi

Aleksanteri Paakkinen

1) 2
2) Toinen
3) Fysiikka
4) DJ Azzzo
5) Lapsuudessa annettu 

intiaaninimesi? Istuu 
Sukkansa Kanssa

Atso Ikäheimo

1) Fuksi?
2) Fuksi
3) Systistä
4) DJ JAKEJZ
5) Ensimmäinen videopelisi? 

Rayman 3

Jarkko Jalovaara
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Keväässä ihaninta on odotus.
Että viimeisetkin lumet olisivat enää puroja pientareessa
puut verhoutuisivat vihreään
hymy palaisi hiljalleen suupieliin.

Voisipa sitä pullottaa
ihan vain hiukkasen talteen kirjahyllyn kulmalle
helpottaisi syksyllä 
kaipuun tullessa taas kylään.

Helmikuinen sunnuntai
Vesi ropisee ikkunaan
Ohikulkija suojaa paremmin kasvojaan
Harmaa auto hidastaa mutkaan
Katu on pitkään autio
Edes orava ei tule tervehtimään

RUNOJA
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Rakkaus tulvii ulos mun korvista ja suusta
Vaaleanpunaisena vaahtona kieleni päällä
Tehosekoitettua naurua ja hattaraa,
sydämen sirpaleita ja pieniä kiviä

Tanssii ja huutaa korvien soidessa
Kulkee pitkin jokaisen rannan
Kaivaa kalpeilla sormilla simpukoita mudasta ja liejusta
Ja kuuntelee kadonneiden kaupunkien kohinaa

Kannolla istui sammakko
sammakolla jaloissaan lammikko
lammikolla rannallaan fyysikko
ja fyysikolla taskussaan kolikko
Kiltti arvon fyysikko,
oisko teillä antaa kolikko,
kovasti sellaista tarvitsen, virkkoi sammakko
Onhan mulla kolikko
sanoi arvon fyysikko
Tässä, ole hyvä sammakko,
ootkin verraton veikko!

Helmikuinen sunnuntai
Vesi ropisee ikkunaan
Ohikulkija suojaa paremmin kasvojaan
Harmaa auto hidastaa mutkaan
Katu on pitkään autio
Edes orava ei tule tervehtimään
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Joskus toivon,
etteivät taloni huoneet olisi ekvivalenssiluokkia.

Voisin olla yhdessä huoneessa siskon ja veljen kanssa,
mutta he voisivat silti olla keskenään eri huoneissa.

Ja voisin olla samassa huoneessa kuin sinä,
silloinkin kun olet eri huoneessa kuin minä.

Ja aina toisinaan, kun siltä tuntuu,
olisin eri huoneessa itseni kanssa.
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Ruotsi 
            eli sinne ja takaisin
Keväällä 2015 Suomen kansallis-
politiikassa alkoi tapahtumaketju, joka 
johti lopulta neljä vuotta myöhemmin 
pääministerin eroon ja hallituksen kaa-
tumiseen. Kuitenkin ennen kaikkea 
nämä sattumukset, johtivat siihen, että 
keskisuuren Espoolaisen opiskelijamusi-
kaaliteatteriproduktion perinteinen kier-
tuematka Ruotsiin vaarantui kriittisesti.

Kaikki alkoi siitä Suomi valitsi historiassaan en-
simmäistä kertaa oululaisen diplomi-insinöörin 
pääministerikseen. Oikeistopolitiikan hengessä 

kesällä 2017 hyväksyttiin uusi postilaki, jolla kevennetti-
in postin velvoitteita ja avattiin postin jakelu kilpailulle. 
Vastatakseen kilpailuun Posti perusti itselleen tytäryhtiön, 
Postipalvelut Oy:n, hoitamaan varhaisjakelua siirtäen 
yhtiöön myös yli 2000 työntekijäänsä samalla työehto-
sopimuksella. Tämä työehtosopimus päättyi syksyllä ja 
tytäryhtiö siirtyi käyttämään halvempaa työehtosopimusta 
laskien työntekijöiden palkkoja kymmenillä prosenteilla. 
Kaksi vuotta myöhemmin Posti yritti samaa temppua 
700:lle paketinlajittelijalle. Tällä kertaa Postin työnteki-
jät eivät kuitenkaan tätä sulattaneet ja aloittivat laajat 
työtaistelutoimet maanantaina 11. marraskuuta.

Posti on valtionyhtiö, joten oman lusikkansa soppaan toi-
vat omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero 
ja pääministeri Antti Rinne. Työehtokiistan eskaloituessa 
alettiin käymään myös keskustelua siitä tiesikö hallitus 
Postin suunnitelmista, jotka nyt vallassa olevan vasem-
mistohallituksen näkövinkkelistä vaikuttavat vähintäänkin 
epäilyttäviltä. Kehkeytyi paljon selittelyä siitä kuka tiesi 
työntekijöiden siirtymisestä ja milloin ja kenen vastuulla 
olisi ollut estää tämä “palkkashoppailu”. Lopputulos oli se, 
että Rinteen mukaan ministeri Paatero ei ollut noudatta-
nut pääministerin tahtotilaa Postin tilanteeseen liittyen 
ja lopputulos oli Paateron syy. Rinne siis heitti Paateron 
bussin alle, mutta onneksi Auto- ja Kuljetusalan Työnteki-
jäliiton tukilakon ansiosta pääkaupunkiseudun bussil-
iikenne oli suurilta osin pysähdyksissä ja Paatero selvisi 
tilanteesta vammoitta. Tästä huolimatta Paatero joutui 
silti jäämään sairauslomalle.

Ensimmäisestä produktiostaan asti Fyysikkospeksi on 
käynyt Ruotsissa esittämässä kulloisenkin speksinsä. 
Koko idea Fyysikkospeksiin tuli KTH:n Fysiksek-
tionin Fysikalen speksistä, jota ruotsalaiset ovat tulleet 
Suomeen esittämään jo vuodesta 1990 asti. Ruotsalai-
set ovat vierailleet täällä joka toinen vuosi ja vuodesta 
2007, eli ensimmäisestä Fyysikkospeksistä, alkaen 
suhde on ollut vastavuoroinen. Ruotsikiertue onkin siis 
Fyysikkospeksin pitkäaikaisimpia perinteitä ja jokaisen 
produktion ehdoton kohokohta.

Ensimmäiset synkät pilvet alkoivat kerääntyä Suomen-
lahden ylle, kun Merimies-Unioni liittyi Posti ja 
logistiikka-alan unionin työtaisteluun ilmoittamalla 
14.11. työtaistelu toimista Suomen lipun alla kulkevissa 
aluksissa. Vakavimpana näistä 25.11. alkaen ulkomaan-
liikenteen alukset jäisivät satamiin. Tässä vaiheessa 
speksin keskuudessa  tilanne oli vielä rauhallinen. Joku 
saattoi heittää huomion, että eikö tässä periaatteessa voi 
käydä huonosti, mutta harva tätä otti vakavasti. Olihan 
lähtöön vielä liki kaksi viikkoa eikä lakko tietenkään 
niin pitkään voisi kestää.

”Rinne heitti Paateron bussin 
alle, mutta AKT:n tukilakon 
ansiosta pääkaupunkiseudun 
bussiliikenne oli suurilta osin 
pysähdyksissä ja Paatero selvi-
si tilanteesta vammoitta.”

Päivät kuluivat, lakko jatkui. PAU:n hylättyä valtakun-
nansovittelijan Vuokko Piekkalan sovintoehdotuksen 
22.11. hallitus nimitti työmarkkinakonkareista koostu-
van selvitysryhmän avaamaan tilannetta. Kuultuaan kai-
kkia osapuolia selvitysryhmän oli sunnuntaina 24.11., 
kolme päivää ennen speksin lähtöä, määrä toimittaa 
sovintoehdotus kiistaan. Tässä vaiheessa jännitys oli jo 
hiipinyt speksin riveihin. Iltahämärässä monen pienen 
opiskelija-asunnon ikkunasta hohti sinertävä läppärin 
kajo, kun peittoon kääriytynyt speksiläinen tapitti 
tietokoneen näytöltä Ylen live-lähetystä valtakunnanso-
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vittelijan työhuoneelta, jonne kiistan osapuolet olivat 
kokoontuneet neuvottelemaan.

Vielä kolmen tuntia ilmoitetun takarajan jälkeenkin 
videolla näkyi pelkästään harmaa puinen ovi neuvotte-
lujen jatkuessa kiivaina sen toisella puolella. Joka kerta 
kun ovi aukeni, pienet speksiläissydämet pomppasivat 
jännittyneinä “Joko nyt?” Yhtä monesti ne kuitenkin 
joutuivat pettymään kun huoneesta ilmestyikin vain 
sihteeri hakemaan lisää vettä. Moni koki ensimmäistä 
kertaa elämässään, kuinka politiikalla ja työtaisteluilla 
oli ihan oikeasti merkitystä omassa elämässä ja jopa niin 
paljon, että oven tuijottamisestakin tulee jännittävää.

Koskaan aikaisemmin ei ole ovi ollut yhtä merkityk-
sellinen speksin historiassa. Kaikille muille suomalais-
ille se ovi oli ehkä vain yksi monien joukossa ja tämän 
takana nyt vain satuttiin sopimaan, että pääseekö sitä 
huomenna töihin. Mutta fyysikkospeksiläisille se ovi 
oli paljon enemmän. Se oli ovi Ruotsiin, lännen ih-
memaahan, jonne edellisestä matkasta oli kulunut jo 
kaksi vuotta. Monelle uudelle speksiläiselle Ruotsi eli 
pelkästään menneiden polvien legendoissa Osqvikin 
huvilasta, teattereista joiden lavat olivat täynnä tolppia 
ja röörejä ja katukylteistä, joissa oli obskyyrejä meemejä. 
Speksiläisille se ovi oli kuin vaatekaapin ovi Narniaan, 
eikä mikään ollut sen tärkeämpää. 

Vähän kuuden jälkeen ovi aukeni jälleen. Väsytetyt 
speksiläiset tietysti luulivat, että se on taas sihteeri vain 
matkalla hakemaan vettä, mutta tällä kertaa ovesta 
tupsahti itse valtakunnansovittelija. Jännittyneenä kansa 
pidätti hengitystään ja näpytti läppäristään enemmän 
volyymiä. Salamavalojen rapsuessa ja toimittajien 
uhatessa poloista naista mikrofoneillaan valtakunnanso-
vittelija ynähti kohtalokkaat sanat: “Sovintoehdotus on 
hylätty”, “Miksi?”, toimittaja kysyi, “Kysykää Medialii-
tolta”, sovittelija vastasi. Tässä vaiheessa moni varmasti 
kysyi ääneen “Mikä vitun Medialiitto?” joka spek-
siläisten sananparressa lyheni nopeasti muotoon “vitun 
medialiitto”. 

Tämä yllätyskäänne herätti syystäkin hämmennystä, ei-
hän Medialiitto näyttänyt suoranaisesti olevan missään 
tekemisissä kiistan kanssa. Postipalvelut Oy oli Mediali-
iton jäsen ja työnantajaliitot harvoin toimivat jäsentensä 
toiveiden vastaisesti, etenkin nyt kun sovintoehdotus 
olisi käynyt kaikille muille osapuolille. Muut osapuolet 
kommentoivat tilannetta: “Aika muotoseikasta jäi kiin-
ni”. Laihaa lohtua tilanteessa toi se, että Fyysikkospek-
siläiset löysivät Medialiitosta hengenheimolaisen, mitä 
muotoseikoista hinaamiseen tulee. 

Seuraavaksi oli kuitenkin luvassa kysymyksistä tärkein: 
“Milloin neuvottelut jatkuvat?”, johon valtakunnansovit-
telija vastasi kylmän viileästi: “En tiedä”. Kaikki oli me-
netetty. Laivat jäisivät satamiin kuten jäisi myös spek-
siläisten 28.11. lähtevä Viking Gabriella. Ainoastaan 
ruotsin lipun alla seilaava Silja Symphony pääsisi 
matkaan mukanaan reilu 40 speksiläistä, mutta yli 20:n 
muun karuksi kohtaloksi koituisi jäädä rannalle heilut-
tamaan pääjoukon purjehtiessa Silja Linellä auringon-
laskuun. Mikä pahempaa myöskään speksin kuorma-au-

Tiesitkö, että... 
Ajatus Fyysikkospeksille sai alkunsa 
Rantasaunan lauteilla. Fyysikkospek-
sin ruotsalaisen esikuvan Fysikalenin 
vuoden 2006 vierailun aikana joukko 
tulevia Fyysikkospeksin alkuvuosien 
vaikuttajia sai Fysikalenin edusta-
jien kanssa juteltuaan ajatuksen, että 
miksei Fyysikkokillallakin ole omaa 
speksiä. Mitä tulee saunassa saatuihin 
ideoihin, harvasta voi olla yhtä ylpeä 
kuin tästä suunnattomasti riemua ja 
ikimuistoisia elämyksiä tuottanees-
ta oivalluksesta. Ainakin jos vertailu-
kohtana on esimerkiksi ”Pelataanko 
pomppaa?” tai ”Miten olisi yksi kuup-
pa?”. Toisaalta kun katsoo asiaa kolikon 
kääntöpuolelta, kuuppa on näistä kah-
desta varmaankin tulevaisuuden kann-
alta tuhoisampi vaihtoehto ja tällöinkin 
yleensä sabotoi seuraavan päivän laska-
rit korkeintaan itseltään. Tuskin arva-
sivat ensimmäiset fyysikkospeksiläi-
set, että heidän neronleimauksensa 
torpedoisi satojen tulevien fyysikoid-
en opinnot usealta syyslukukaudelta.

1. Jos lakko perutaan ennen
keskiviikkoiltaa, kuorma-auto 
pakataan torstaiaamuna ja se 
saapuu muiden speksiläisten
kanssa Ruotsiin perjantaina

Gabriellalla.
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satamaan, siirtyy produktio
kuorma-autoineen Turkuun

perjantaina ja edelleen
Ruotsiin Silja Galaxyllä. 
Laiva perillä satamassa

lauantaina aamulla, mistä
välitön siirtyminen

teatterille.
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välttämättömillä
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iltana mukanaan
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vittelijan työhuoneelta, jonne kiistan osapuolet olivat 
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ille se ovi oli ehkä vain yksi monien joukossa ja tämän 
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memaahan, jonne edellisestä matkasta oli kulunut jo 
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to ei pääsisi Ruotsiin, koska sen oli tarkoitus mennä 
samalla Viking Linen laivalla, joten kymmenet Ruotsin 
näytökseen lipun ostaneet joutuisivat pettymään. 

Hetken apatian jälkeen taistelumieli kuitenkin voitti. Ei 
tämä voi mennä näin. Jotain oli pakko olla tehtävissä. 
Speksi esitetään vaikka väkisin, koska ruotsalaiset olivat 
jo myyneet kasapäin lippuja. Alkoi raivoisa selvitystyö. 
Miten Suomesta pääsee Ruotsiin? Perjantaina Turusta 
lähtee Silja Galaxy! Siirretty torstaille korvaamaan Baltic 
Princessiä jonkun firman pikkujouluristeilyllä. Pää-
seekö Viron kautta? Ensiksi laivalla Tallinnaan ja Baltic 
Queenillä Tukholmaan. Täynnä. Naantalista menee joku 
lautta. Lakossa. Lopulta jäljelle jäi vain yksi varman 
vaihtoehto: ajaa Haaparannan kautta. 1800 kilometriä. 
20 tuntia. Ei kenelläkään sattuisi olemaan kaveria, jolla 
on C-kortti ja intoa lähteä pienelle ajelulle?

Maanantain armottoman suunnittelun jälkeen tiistai-il-
tana kokoontui Fyysikkospeksin valtaa pitävä elin, 
Politbyroo. Kokouksessa käsiteltiin tilannetta ja käytiin 
läpi skenaarioita. Laivayhtiöt eivät vielä olleet peruneet 
torstain Viking Linea Helsingistä ja Turun Galaxy oli 
ehkä siirretty takaisin perjantaille. Toivoa oli vielä, 
mutta silti kokous eteni pelonsekaisissa tunnelmissa. 
Kokouksesta vuotaneesta kuvamateriaalista koottiin 
välittömästi Telegramiin tarrakokoelma, jotta koko 
produktio saattoi ottaa osaa politbyroolaisten tuskaan. 
Tehtiin suunnitelmia. Jos käy näin niin tehdään näin, 
mutta jos käykin noin, niin pitää tehdä toisin päin. Hu-
olimatta yli kymmenestä huoneessa olevasta fyysikosta, 
lopulta kyseessä oli inkubiolainen, joka keksi sekavaan 
keskusteluun ratkaisun: tehdään matriisi.

Tartuttiin tussiin ja lähdettiin hahmottelemaan taululle. 
Skenaariot, action pointit, vaikutukset, kustannuk-
set. Kaikki otettiin huomioon pienintä yksityiskohtaa 
myöten ja ladottiin kokouksen nähtäville päätöksenteon 
tueksi. Samalla oli käynnissä Fyysikkokillan vaalikok-
ouksen toinen osa, jossa ratkottiin Fyysikkokillan tule-
vaisuutta vuosi eteenpäin ja yksilöiden osalta ehkä koko 
opiskelijaelämän suunta. Speksiläisille ei kuitenkaan 
ollut epäilystäkään siitä kumpi kokous oli tärkeämpi.

Juuri kun kokouksessa saatiin asiat pakettiin, joku 
huomasi, että Ylen sivuille oli ilmestynyt uusi artikkeli: 
“Seuraa livenä: Postin työehtokiistaan haetaan ratkai-
sua.” Joku otti striimin esiin tykille ja mikäs muukaan 
sieltä olisi ilmestynyt kuin pahamaineinen ovi. Ovi 

lännen ihmemaahan, joka oli kaksi päivää aiemmin 
avattu häviävän pieneksi hetkeksi vilauttamaan sen 
takana häämöttävää paratiisia ja yhtä nopeasti isketty 
speksiläisten nenän edessä kiinni jättäen speksiläisten 
henkiset sormet väliinsä sekä salpa että saranapuolelle.

Ovi aukeni. Sihteeri. Ovi aukeni. Sihteeri. Ovi aukeni. 
Oviaukkoon ilmestyi kolme vakavaa henkilöä. Jälleen 
speksiläiset pidättivät hengitystään, mutta kukaan tus-
kin uskalsi toivoa ratkaisua. Speksiläiset eivät halunneet 
kohdata samanlaista murhetta ja pettymystä kuin kaksi 
päivää aikaisemmin olemalla hyväuskoisia. Neuvottelijat 
ilmoittivat, että sopimus on saatu aikaseksia ja huomen-
na aamulla mennään valtakunnansovittelijan luokse 
sopimaan asiasta. Valo tunnelin päässä ei ollutkaan 
lähestyvä juna.

Kysymyksiä oli kuitenkin vielä paljon. Olisiko sopu 
mahdollinen. Ehtisikö se ajoissa, että laivat pääsevät 
seilaamaan? Kaikki nämä kysymykset viilettivät spek-
siläisten pään läpi. Osalla lähtö oli edessä jo 20 tunnin 
kuluttua fuksicruisella. Joutuisivatko he astumaan 
laivaan vailla tietoa siitä pääseekö loppuspeksi lopulta 
lainkaan ruotsii?  

Vielä levottomamman yön jälkeen aamu sarasti ja 
speksiläiset löysivät itsensä tutun näyn ääreltä, valtakun-
nansovittelijan huoneen ovelta. Taivaan portti, jota pyhä 
Pietari vartioi ja Fyysikkospeksi istui koirana veräjän 
vierellä heiluttamassa häntäänsä. Jälleen valtakunnanso-
vittelija tulee ulos huoneesta. Tällä kertaa muikeana kun 
edellisellä kerralla hän oli ollut surullisen pettynyt, kuin 
äiti soittaessaan palokuntaa leikkaamaan teini-ikäistä 
poikaansa pois taloyhtiön leikkipaikan vauvakeinusta. 
Muikeuden syy selvisi pian. “Osapuolet ovat hyväksyn-
eet sovintoehdotuksen. Lakot loppuvat välittömästi”, 
valtakunnansovittelija ilmoitti. Prosessista kysyttäessä 
valtakunnansovittelija totesi: “On tämä tämmöinen aika 
työläs ollut.” “Ei kai”, ajatteli speksin Politbyroo. 

Lopulta kaikki päättyi hyvin ja speksi pääsi Ruotsiin 
aikaisempien suunnitelmien mukaisesti minkään oik-
eastaan muuttumatta. Speksi pääsi nauttimaan perintei-
sestä kiertueestaan ja ruotsalaiset speksistä.

VITUTUSPALSTA
Kiltalehteen oli tarkoitus tuottaa artikkeli vi-

tutuksesta. Näin myös tehtiin. Koska olem-
me Fyysikkokillan kiltalehti, emme tieten-

kään aio välttää mitään liioiteltuja stereotypioita, 
vaan on asiallista aloittaa määrittelemällä tarkas-
ti, mitä vitutus tarkoittaa. Muutenhan asioista on 
hankala väitellä, kun ei ole mahdollista keskittyä 
hinaamaan vastapuolen sanamuodoista järkevän 
tekemisen sijaan.

 VITUTUS  substantiivi
Kun juot kahvia* kiltiksellä, ja joku alkaa 
pelaamaan sitä helvetin kitarapeliä, josta 
lähtee ihan saatananmoinen renkutus.

* Olit myös joutunut keittämään kahvit itse, koska joku 
oli juonut pannun tyhjäksi ja juossut paikalta keittä-
mättä lisää.

Ainakin toimituksen keskuudessa määritelmän 
mukaista vitutusta koetaan päivittäin. Tilannetta 
pahentaa se, että jo yksittäiselle toimituksen jäse-
nelle kertyy erillisiä ‘vitutuksen kokemus’-suorit-
teita useita päivässä. Päivittäin toistuvat, useat 
suoritteet jäävät helposti kaivamaan mieltä, sillä 
kuten peruskoulussa opitaan, kertaus on opintojen 
äiti. Koulut käyneen matemaatikon on yksittäises-
tä datapisteestä helppo extrapoloida, että edellä 
mainittu vitutuksen tunne pätee universaalisti. 
Mutta asia ei tietenkään ole tavalliselle ihmiselle 
selvää, ennen kuin se on formaalisti osoitettu oi-
keaksi. Vakavasti otettavan tiedejulkaisun toimit-
tajina Kvantin sedät lähtivät tekemään keittiöp-
sykologista kenttätutkimusta omasta kodistaan 
käsin ja selvittämään, voiko kiltalaisia oikeasti 
vituttaa nykyaikana mikään muu kuin rock-mu-
siikki.

Kyselytutkimus suoritettiin @kvanttibot nimisellä 
botilla, johon käytännössä kuka tahansa Telegra-
min käyttäjä pystyi lähettämään viestejä. Anonyy-
meistä viesteistä toimituksen kesken analysoitiin, 
mikä fyysikkokiltalaisia milloinkin vitutti. Kyse-
lyä markkinointiin Fyysikkokillan Telegram-ryh-
mässä, jonka pitäisi taata tasapaksu ja tilastol-
lisesti aktiiveihin päin vinoutunut otos vastaajia 
killan sisältä. Toimitus saattoi välillä huumori-
mielessä vastailla haastateltavien viesteihin ja 

ainakin kerran tämä tapahtui vahingossa, mutta 
uskomme kyselyn säilyneen aika hyvänä. 

Figuuri 1: Esimerkki hyvästä ja onnistu-
neesta daata-pisteestä, jonka lähettäjää ei 
tunneta, mutta jonka uskotaan olevan oikea 
kiltalainen. Daata on asia, jota Daata Scien-
ce -kurssilla opiskellaan.

Toimitus on lukenut paljon muitakin lehtiä kuin 
vain omaansa, minkä innoittamana kerätty in-
formaatio päätettiin esittää tekstiviestipalstan 
muodossa. Seitsemän päivää -tyylisen esitystavan 
koettiin olevan ns. fresh ja tuovan tutkimusta lä-
hemmäs nuorisoa, mikä on aina hyvä asia. Graafi-
sessa esityksessä on noudatettu hyviä käytäntöjä 
ja jätetty tutkimuksen tekijöiden mielestä epäre-
levantteja datapisteitä esittelemättä. Tällä on py-
ritty kohdentamaan lukijan mielenkiinto oikeaksi 
havaittuihin tuloksiin ja välttämään hankaliin 
kysymyksiin vastaamista. Cherry-picking helpot-
taa myös lehden taittoa, mikä kasvattaa tasaisen 
ilmestymisrytmin todennäköisyyttä. Pelkkää voit-
toa siis.

Kvantti luottaa lukijoidensa sisäiseen sadomaso-
kismiin ja jättää tutkimuksen loppupäätelmät lu-
kijalle triviaaliksi harjoitustehtäväksi, jonka voi 
palauttaa botin välityksellä pisteytettäväksi. Oi-
kein vastanneiden kesken arvotaan kuutiometri 
ilmaa sekä 20 kappaletta satunnaislukuja Kiltik-
sen Pentis-koneella.

Innostuksen hurmassa toimitus päätti jatkaa hy-
vää työtä ja avata Kvanttiin yleisen tekstiviesti-
palstan. Tekstaroi Kvanttibotille ihkuimmat jutut  
sopivalla nimimerkillä varustettuna. Esimerkiksi 
jos naapurin pensasaita vaikka rehottaa leikkaa-
misen puutteesta, on tämä oiva asia ilmoittaa koko 
lehden lukijakunnalle.

Hali- ja puspuseja kaikille lukijoille, mä rakastan 
teitä ÄIJÄT.  
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Kiltiksen Guitar Hero. Tosta kuuluu pelkästään 
huonoo musaa ja epätasasta kolinaa. Voisko tän 
pakkomielteen ranteen huljutteluum purkaa mie-

lummin johonki omaan touhuiluun

Eniten ärsyttää kyllä ne kiltalaiset jotka juo kil-
tiksellä joka päivä kahvia mutta ei ikinä tyhjennä 

tai täytä astianpesukonetta

Mul on nälkä mut en jaksa nousta sängystä

Vituttaa se että Tom and Jerry animaatiossa jerry 
aina vittuilee Tomille ja Tom usein vain puolustaa 
itseään. Jostain syystä kuitenkin Tom on inho-
tumpi duossa. Jos lapsille tarkotetuissa animaa-
tioissa olisi opettettu että mulkun oleminen ei ole 
coolia, olisikohan meiän keskuudessa vähemmän 

mulkkuja?

Vituttaa kun ketään kiltikses ei haluu pelaa nuo-
lipeliä sunkaa :(

/esMOLORA

Mua vituttaa ku tulee joku uus meemi jota et tajua 
ja sit muut ei selitä sitä sulle

Kun yrität palauttaa laskarit 2h myöhässä, mutta 
assari olikin kerännyt ne ajoissa

Kun jengi laittaa prujuista kuvat sivuttain

Vituttaa prujaajat jotka laittavat viestiä prujuja 
varten mutteivat edes tervehdi käytävillä? Pruju-

diggerit saa golddiggerit näyttämään hyvält

Vituttaa kenttis. Hyi saatana

Vituttaa työnhaku ja erityisesti se että useassa 
järjestelmässä pyydetään CV:n lisäksi työkokemus 
erilliseen kenttään. Etkö osaa lukea CV:tä :) erit-

täin työlästä

Vituttaa etten ikinä saanut lasten autoa

Vituttaa killan alkoholikulttuuri. Toki onhan se 
parempi kuin monien kiltojen mutta silti epäter-
veellinen monin tavoin. Opiskelu on itsestään jo 
haastavaa, ottamatta huomioon koulun ulkopuoli-
nen elämä. Se että alkoholia edes vitsaillaan ole-
van keino pärjäillä kaiken kanssa vain riskeeraa 

kaikkien hyvinvointia. 
Kaverini ovat alkoholisteja mutta perustelevat 
asian ”opiskelijakulttuurin” ja ”teekkariperinnet-
tä” käyttäen. Pelkään kavereitteni vuoksi mutta 
en viiti sanoa mitään, koska en halua riistää heil-
tä vuosia jolloin he voivat juoda ilman että ympä-
rillä olevat ihmiset tuomitsevat.  Ymmärrän että 
asiasta on monesti puhuttu, enkä osaa sanoa onko 
asia parantunut. Tiedän vain että rakastan kave-
reitani ja en ole valmis katsomaan vierestä kun he 

kärsivät sekä fyysisesti että henkisesti.

Hyvän maun rajat katoaa usein kännissä joiltain. 
Esimerkiksi jotkut luulevat, että toisten ihmisten 
koskeminen hyvin epäasiallisesti tulee sallitta-
vaksi, koska on kännissä ja toinen ihminen hymyi-
lee tai yrittää olla kiltti. Ei ole hyväksyttävää. Sii-
hen pitäisi puuttua bileissä ja saunailloissa. Myös 
silloin, kun koskettava ihminen ei uskaltaisi tai 
kehtaisi sanoa suoraan, kuinka ikävä tilanne on.

Kulttuuri, jossa vähemmän näkyvissä olevia kilta-
laisia väheksytään. Jopa niitä, jotka tekevät mo-
nia toimarinakkeja ja paljon töitä, mutta eivät ole 
”vastuunakissa” tai muuten näkyvässä roolissa 
killassa. Moni raadissa vaikuttaa siltä, että pitää 
raatilaisia parempina kuin muita. Tykätyille fuk-
seille jankataan ja hehkutetaan raativirkoja, mitä 
vain raativirkaa, mutta jossain vaiheessa tarvit-
see olla jossakin. Jos ei hae tai ehdi tai pääse tai 

halua, on pettymys. Ei yhtä hyvä tyyppi.
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Mikä on röllin lempituuletus?
 -tilipidäbbi

Millainen vegaani nauttii vain olutta akateemisessa pöytäjuhlassa?
 - sitsikaljavegaani

Miten koirajoukko ilmoitti yhdessä omistajalleen päätöksestä hakea agilitykouluun?
 - yhteishaulla

Kuka on matelijoiden presidentti?
 - Gekkonen

Paljonko tilaa Ison Britannian lähtö vapautti EU:sta?
 - 1 GB

Vitsikivaa

Sokkelokivaa

>

>

Värityskivaa
Alla on lista värityshaasteita. Kunkin haasteen vieressä on haasteen tasoa kuvaava indi-
kaattori. Myös indikaattori on tarkoitettu väritettäväksi.




