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020-luku on alkanut villimmin kuin moni olisi osannut kuvitellakaan. Viime vuoden lopusta riehuneet
maastopalot polttivat Australiassa lähes 500 000
hehtaaria maata, Yhdysvallat ja Iran kävivät avoimen sodan partaalla, Turkin ja Kreikan rajalla kytevät uuden siirtolaiskriisin ainekset, ja kaiken kukkuraksi puhkesi vielä
pandemia, jonka vuoksi ihmiset ympäri maailman elävät
poikkeusoloissa. Kuulostaa aika hurjalta, etenkin kun uutta vuosikymmentä on eletty vasta viitisen kuukautta.

Opiskelijaelämä sen sijaan on ollut villistä kaukana. Poikkeustila on pitänyt huolen siitä, että kovin merkittävästi
kävelylenkkejä ja ruoanlaittoa jännittävämpiä tapauksia
arkeen ei mahdu. Fyysikon elämä onkin tällä hetkellä
ikään kuin hidastettu ja karsittu versio normaalista. Kurssit etenevät pitkälti normaaliin tapaan, luennot ja laskuharjoitukset ovat vain siirtyneet nettiin. Sitsit ja muut
tapahtumat perinteisessä muodossaan sen sijaan ovat
siirtyneet jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Vapaa-aikaa
on yhtäkkiä enemmän kuin pitkään aikaan.

Hopeareunus harmaudessa
HOPEAREUNUS
HARMAUDESSA

Hämmentävin piirre suurissa mullistuksissa on se, että ne eivät yleensä tunnu
suurilta mullistuksilta.

K

yllä kevät on pienen Fyysikon parasta aikaa. Pienen
ja iloisen Fyysikon kevään aloittaa toden teolla jo
maaliskuussa Fyysikkokillan vuosijuhlaviikko. Nopeasti juhlahumun hälvennyttyä alkaa neljännen periodin
tenttiviikko kolkutella ovia ja ikkunoita samaan aikaan
kun ulkona aurinko alkaa näyttämään parempaa puoltaan
aina vain useammin ja useammin. Wapun tulon voi tuntea sisimmässään ja paatunutkin tieteenharjoittaja alkaa
virittäytyä tunnelmaan.

Hämmentävin piirre suurissa mullistuksissa on se, että
ne eivät yleensä tunnu suurilta mullistuksilta. Oma arki
rullaa pääpiirteissään kuitenkin samalla tavalla. Ruokaa
saa yhä ostettua kaupasta samalla tavalla kuin ennenkin,
eikä WC-paperikaan ole loppunut hyllyistä alkujärkytyksestä huolimatta. Ristiriitaa korostaa se, että poikkeustilan vuoksi elämä on korostetun yksinkertaista ja tavallista. Eron normaaliin muistaa vasta uutisia lukiessa tai
kotoa poistuessa tyhjät kadut nähdessä. Itselleen joutuu
säännöllisin väliajoin vakuuttamaan, että nyt todella eletään poikkeuksellisia aikoja.

Päätoimittaja
Aapo Pajala
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Fyysikkokilta ei ole vain tapahtumia, Fyysikkokilta ei ole
vain kiltahuone. Fyysikkokilta on ennen kaikkea yhteisö,
eikä se lakkaa olemasta, vaikka sen näkyvimmät osat
otettaisiin pois. Se on vain siirtynyt tilapäisesti toiseen
formaattiin. Moni kuvailee Fyysikkokillassa parhaaksi
osaksi yhteisön. Sitä voi jokainen ylläpitää omalta osaltaan, vaikka suoranaiset kokoontumiset ja tapahtumat
olisikin kielletty peräti valtiovallan tasolta. Tällä hetkellä
sen näkyvin muoto on Discordiin perustettu etäkiltahuone, jossa kiltalaisilla on päivittäinen mahdollisuus olla
osana heille tärkeää yhteisöä ainakin virtuaalisesti. Juuri
tällaista ihmiset tarvitsevat, kun kasvotusten tapaaminen
ei ole vaihtoehto. Kukaan ei jaksa istua yksin noin neljän
seinän sisällä ikuisesti.
Killalle vallitseva tilanne tarjoaa oivallisen mahdollisuuden kehittyä. Olemme joutuneet etsimään uusia toimintatapoja, joista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa.
Vielä arvokkaampia ovat kuitenkin saadut aikaresurssit.
Tämä kriisi tarjoaa meille mahdollisuuden viedä eteenpäin projekteja, jotka muuten jäisivät jonkin “tärkeämmän” varjoon. Näitä ovat muun muassa melkein kaksi
vuotta työstetty ja hiljattain maaliin viety häirintätilanneohje sekä orastavan naapurikateuden innoittama kiltavaateprojekti.

Vaikka tapahtumat eivät etenekään enää yhtä dramaattisesti, oli siirtyminen poikkeustilaan järisyttävä. Vielä
viikkoa ennen rajoituksia laajamittaiset toimet tuntuivat
etäisiltä. Vähintään yhtä vaikeaa on ennakoida tilanteen
etenemistä seuraavien kuukausien aikana. Taudin huippuvaihe on todennäköisesti vielä edessäpäin, eikä paluuta täysin normaaliin arkeen ole näkyvissä hetkeen.
Markkinoille saapuvia rokotteitakin saa odottaa. Elämme
tosiaan epävarmoja aikoja.
Joskus paluu normaaliin kuitenkin koittaa. Silloin saattaa
jopa osittain kaivata poikkeusolojen hiljaiseloa ja täysin
vapaata aikaa ilman tapahtumia tai muita suunnitelmia.
Tavallinen voi tuntua kerrankin virkistävältä. Vähintään
yhtä virkistävää tulee olemaan uutisten lukeminen jostain
muusta kuin koronasta. Nähtäväksi jää, mitä se jokin muu
tulee olemaan. Toivottavasti se on tällä kertaa jotain vähemmän villiä.

kuitenkaan ole kestävä. Ennemmin tulisi pohtia, onko tästä tilanteesta löydettävissä hopeareunusta edes paksun
pölykerroksen alta.

Tämä kriisi tarjoaa mahdollisuuden viedä eteenpäin projekteja, jotka muuten
jäisivät jonkin ”tärkeämmän” varjoon.
Tänä vuonna Fyysikoiden kevät on ollut eittämättä poikkeava, jopa mollivoittoinen. Pandemian vuoksi vuosijuhlat ja monet kevään mahtavat tapahtumat on jouduttu
perumaan. Tilanne on harmillinen kaikille osapuolille, ja
sen äärellä on helpompi vaipua epätoivon syövereihin
kuin etsiä jämerästi ratkaisuja. Tällainen toimintatapa ei

Siellähän se hopeareunus on - sitä saa vain toisinan kaivaa melko syvältä. Vaikka tilanne on viime kuukausina
ollut synkkä, tämä tuskin on uusi normaali. Vielä tulevat
ne ajat, kun kalenterit täyttyvät kokouksista, joissa täytyy
olla housut jalassa. Vielä tulee aika, kun luennot ja laskuharjoitukset pidetään saleissa oman olohuoneen sijaan.
Vielä tulee aika, kun kiltatoiminta palaa ennalleen ja pääsemme taas itse kukin livenä osaksi tätä yhteisöä. Silloin saatamme jopa kaiholla muistella aikaa, jolloin ehti
oikeasti hengittää.

puheenjohtaja
patrik lahti
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Kummin
terveiset
KILTAKUMMIN
TERVEISET
Moikka!

O

len Christian Segercrantz ja istun tänä vuonna Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa. Vastuullani ovat yhteisö, vapaaehtoiset, viestintä sekä
digitalisaatio. Näiden lisäksi olen Fyysikkokillan kummi.
Tehtäviini kuuluvat siis muun muassa raadin tukeminen,
AYY:n ja killan välinen viestittely sekä yleisesti killan toimintaan perehtyminen ja sen tukeminen. Siksi halusin
kirjoittaa teille tämän jutun.
I will shortly open up the most relevant and recent topics
of the student union for you, dear readers, and I will do so
using the three languages I am fluent in and that are most
spoken here at our dear university. Enjoy the journey!
Vuonna 2020 AYY:n on määrä tehdä strategiapäivitys, viedä loppuun yhteisörakenneprojekti, aloittaa neljän uudiskohteen rakentaminen, valmistautua 2021 kuntavaaleihin, päättää opiskelijamedian tulevaisuudesta ja paljon,
paljon muuta. Maailmassa on moderniin aikaan ennenkuulumaton tilanne: suurin osa Suomen lähivaltioista on
sulkenut rajansa ja pyytää kansalaisia pysymään sisällä.
Emme voi antaa tällaisen tilanteen lannistaa meitä, vaan
meidän täytyy puskea eteenpäin haasteista huolimatta,
sillä me ihmiskuntana, kansana ja ylioppilaskuntana selviämme tästä. Näinä aikoina tarvitaan erityisesti suomalaista sisua.
AYY:n strategia, jota kutsutaan myös Ylioppilaskunnan
suunnaksi määrittää AYY:n tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Tänä vuonna on tarkoitus uudistaa tämä
suunta: mihin AYY pyrkii kahden vuoden aikana? Tässä
olette te, rakkaat ylioppilaat, tärkeässä roolissa. Haluamme että strategia on jäsentemme näköinen, joten pidä silmällä mahdollisuuksia vaikuttaa tähän!
The community structure project has already been going
on for a few years, but this year we finally see some concrete change in our community. The first council for all
teekkaris, the Teekkarimeeting, is planned to be held during this year to decide about important cultural matters.
Naturally, there have been some setbacks regarding physicals meetings, so it has been postponed for the time
being. The associations structure will also be renewed in
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the fall, hopefully meeting easier and smoother process
for all parts involved.
Då nu alla studieinriktningar som har planerats flytta till
Otnäs äntligen finns på campus har efterfrågan för bostäder i Otnäs aldrig varit högre. I och med det här har
studentkåren satt i gång processen att bygga 1250 nya
studiebostäder i Otnäs. Det är nästan 50% till på det
vi redan har! Det vill säga, AUS hoppas kunna erbjuda
ca 3500 lägenheter år 2030. Om ni nu funderar varför
2600+1250=3500 beror de på att AUS också planerar göra
sig av med bostäder av mindre efterfrågan, till exempel i
östra Helsingfors.
2021 on kuntavaalivuosi. Kuntavaaleissa on kansallisten
vaalien matalin äänestysprosentti, mikä on hämmentävää, sillä kuntavaaleilla on ehdottomasti suuri merkitys
jokaiselle kunnan asukkaalle. Tämän vuoksi AYY valmistelee vaalikampanjaa jo nyt. Kirjoitushetkellä vaalikärkiä
ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tällä hetkellä ajatus on
ajaa kansainvälistymiseen, mielenterveyspalveluihin,
opiskelija-asumiseen ja ympäristöasioihin liittyviä opiskelijoille tärkeitä parannuksia.
The student media of the union has awoken many questions during the last years, both economically and ideologically. In 2019 the representative council decided to
put Aino on a break and have an investigation done on
its future. The representative council felt partly that the
media did not speak for the community and partly that
the media was too large an expense for the union. This
year, we are continuing the investigation on how the student media could be realized in different formats using
different budgets.
Dessa ämnen och som sagt många flera behandlar studentkåren i år. Även fast än vi jobbar hemifrån, i en unik
situation jobbar vi före er allas bästa. I det här skedet vill
ja påminna alla att hålla er trygga och friska och komma
ihåg att fastän vi är fysiskt långt från varandra har det
aldrig varit viktigare att vara själsligt nära varandra. Om ni
har frågor eller vill påverka någon att de tidigare nämnda
ämnena eller vad som helst annat, tveka inte att vara i
kontakt med gillets råd, mig, någon annan från AUS eller
era representanter i delegationen. Ha en bra vår!

kvantin
uusi
ilme
Ajat muuttuvat.
Kvantti muuttuu.
Kvanttifantti
aloittaa
2020-luvun
uudella,
kantikkaalla
ilmeellä.
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ETÄNÄ

Aalto-yliopisto siirtyi COVID-19
-pandemian takia etäopetukseen
17.3.2020. Nyt ovet aukeavat vain
erityisluvalla.

Kuvasimme tunnin ajan tyhjää kandidaattikeskusta. Saimme vahtimestareilta ohjeeksi liikkua rakennuksessa vain sen verran kuin
on välttämätöntä.
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Tunnin aikana kohtasimme yhteensä viisi ihmistä.
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Kiltahuone pysähtyi. Valkotaululla viime kuun laskuharjoitukset.

Kiitokset Kandidaattikeskuksen vahtimestareille.
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Sasu

S

asu aloitti teknillisen fysiikan opiskelun vuonna 2010
ja jäi pari vuotta sitten sairaslomalle. Tutkinnosta
puuttuu enää kesken jäänyt diplomityö.

”Erkassa meni puolitoista vuotta, minkä olisi ehkä pitänyt
olla merkki, että nyt ollaan jaksamisen rajoilla”, Sasu toteaa. Vuosien kehitys kulminoitui diplomityötä tehdessä.
“Pitkälle kehittynyt kestämätön tilanne oli ollut tuloillaan
jo monta vuotta. On vaikea sanoa, mistä se alkoi. Ehkä
12-vuotiaana tajusin, että saatan kärsiä masennuksesta.
En kertonut oireista kenellekään.
Itsetuhoiset oireet pahenivat kandivaiheessa niin paljon,
että hain apua, mutta en saanut. Meni kuukausi, että pääsi
YTHS:llä juttelemaan terveydenhoitajalle. Puhelimessa hoidon tarpeen arvioinnissa itsetuhoisiin ajatuksiin vastattiin,
että ei varmaan kannattaisi tehdä sellaista.”
“2013 hakeuduin yksityiselle puolelle. Kävin pari kertaa
psykiatrilla juttelemassa ja sain lääkityksen. Lääkkeet auttoi tosi hyvin ja oireet oli hallinnassa, siksi lopetin vuoden
jälkeen lääkkeiden loppuessa. Tuntui siltä, että nyt pärjään.”

Musta tuntuu siltä, että keho yritti
pakottaa lepäämään. Migreeni sanoi,
että ‘älä nyt ihminen tee mitään’.

Mielen
poikkeustila
MIELEN POIKKEUSTILA
Mielenterveysongelmat ovat tuttuja monelle omien tai
läheisten kokemusten kautta. Silti moni kokee tilanteen
yksinäiseksi. Tuntuu siltä, kuin olisi ainoa, joka ei jaksa tai
pysty. Mielialalääkkeiden saaminen pelottaa ja hävettää.
Pelottaa, että jää jälkeen, eikä kukaan ymmärrä. Omien
oireiden tunnistaminen on myös vaikeaa, sillä pahaan oloon
tottuu. Salakavalasti pahenevaa sairautta ei huomaa ennen
kuin tilanne on sietämätön.
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Avoin keskustelukulttuuri auttaisi näihin tunteisiin, minkä
vuoksi Kvantti koki tärkeäksi keskustella ja raportoida
aiheesta. Kvantissa on vuosien varrella ollut useita mielenterveysaiheisia artikkeleita, kuten ”Jottei totuus unohtuisi” -sarja (1/2014) ja (3/2014), sekä ”Kun pään fysiikka
pettää” (3/2011). Viime vuonna Kylteri-lehdessä oli myös
hyvä artikkeli aiheesta (Kympillä seinään, Kylteri 4/2019).
Haastattelimme neljää entistä tai nykyistä kiltalaista, jotka
halusivat auttaa kertomalla omista kokemuksistaan.

”Sitten mielenterveysongelmat alkoivat näkyä fyysisinä
oireina. Kroonistunut migreeni, iskiaskipuja, vatsakipuja,
yleistä heikkoutta ja väsymystä; rajuja somaattisia oireita,
joita ei yhdistänyt mielenterveyteen. Vuoden 2016 lopulla sain lähetteen psykologille ja psykiatrille työterveyden
kautta. Alettiin hakea Kelan tukemaa terapiaa.” Terapiassa
Sasu alkoi vihdoin käsittelemään asioita ja päätti levätä,
mutta jatkoi kuitenkin opiskelua. Muutama kuukausi
myöhemmin tuli raju romahdus.

Sasu on käynyt 2 vuotta Kelan tukemassa terapiassa, ollut
useamman kerran suljetulla osastolla ja kokeillut SSRI- ja
SNRI-lääkkeitä sekä sähköhoitoa, joka ei auttanut. Nyt on
menossa kolmas terapiavuosi ja aivan erilaiset lääkkeet.

Kaikkea pitää kokeilla ja tunnustella, että
onko tästä nyt apua.
”Se on aika pitkä ja hidas tie. Kaikkea pitää kokeilla ja tunnustella, että onko tästä nyt apua. Toimintakyky on ollut todella
alhaalla. Teen kotona käsitöitä ja katson Netflixiä. Yritän käydä enemmän ulkona ja nähdä ihmisiä. Kausittain teen vähän
enemmän ja välillä en mitään.
Kognitiiviset oireet ovat nykyään aika pahoja. Työmuisti on
huono ja koko elämän aikajana tosi hatara. Siksi en lopulta
pystynyt tehdä diplomityötä loppuun. Keskittymiskyky ei
riittänyt, eikä pää toiminut. Menin töihin, olin ahdistunut, kävin
jossain itkemässä ja palasin takaisin koneelle. Luin samaa sivua uudelleen ja uudelleen, enkä vain pystynyt ymmärtämään
mitään. Kun on aina ollut fiksu ja kykenevä, on pelottavaa, kun
mikään ei yhtäkkiä enää pysy mielessä eikä hahmota enää
mitään.
Töissä kaavan kopiointi kirjasta paperille muuttui mahdottomaksi. Ei pystynyt hahmottamaan, onko nämä viisi kirjainta
samat kuin nämä viisi. Alkoi ahdistaa ja itkettää. Sen jälkeen
en muistaakseni käynyt enää töissä. Muistikuvat on tosi hataria sieltä. Työpaikalta annettiin tosi hyvin kaikkea mahdollista. Oli kaksi etäpäivää viikossa, mutta siinä vaiheessa mikään
ei riittänyt.”

Vasta terapiassa Sasu tajusi, kuinka keho oli
reagoinut stressiin. “Musta tuntuu siltä, että
keho yritti pakottaa lepäämään. Migreeni
sanoi, että ‘älä nyt ihminen tee mitään’.
Aluksi sairasloma oli helpotus, vaikka
koko ajan miettikin, että kohta palaisi
töihin. Sairasloma alkoi lyhyinä pätkinä. Meni aika kauan sisäistää se, että
en ole enää menossa töihin. Vuoden
2019 alussa mä olin silleen, että ‘kyl
mä kohta palaan’, vaikka olin ollut jo vuoden poissa. Mutta en
mä kyl nyt sit vieläkään oo
palannu.”
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Mika

Liinu

S

asu ei ole yksin kokemuksensa kanssa. Myös Liinulla
on samankaltaisia oireita: “Pystyn opiskelemaan puoli tuntia päivässä. Sitten unohdan, miten kirjoitetaan.
Se on todella hämmentävä fiilis. Vaikea kuvailla, koska kyllä mä osaan kirjoittaa. Tai sitten en.”
Liinu pitää taukoa opinnoista nyt toista vuotta. Tutkinnosta
puuttuu vuosi maisteriopintoja.

Pystyn opiskelemaan puoli tuntia päivässä.
Sitten unohdan, miten kirjoitetaan.

Työkaverille olin sanonut, että älä välitä, jos välillä menen pöydän alle vähän
rauhoittumaan.

”Joskus heinäkuun alussa alkoi iltapäivällä ahdistava tunne rinnassa, että tarvitsisi lähteä juoksemaan karkuun tai
huutaa. Meni paljon energiaa hallita tunne ja istua nätisti
paikallaan. Vilkuilin kelloa, että milloin saa lähteä kotiin.
Olin kynsinyt käsivarret verille, jotta voisin keskittyä johonkin muuhun.”
Elokuussa Liinun oli tarkoitus uusia kaksi tenttiä. Työpäivät venyivät tenttien takia ja lukemiseen oli vaikea keskittyä.
“Löysin itseni huutamasta makkarin lattialta. Soitin puolisolleni. Kun hän tuli, en enää huutanut, mutten pystynyt
puhumaan. Mentiin päivystykseen ja sain loppuviikon
saikkua. Seuraavana aamuna terveyskeskuspäivystyksestä sain 2 viikkoa lomaa. Itkin vain, ja lääkäri
sanoi, että olet selkeästi uupunut.” Liinu palasi
sairaslomalta, mutta joutui toisena päivänä toteamaan, ettei pysty. “Työkaverille olin sanonut,
että älä välitä, jos välillä menen pöydän alle vähän rauhoittumaan.”

M

ika on kandivaiheessa oleva fyysikko. Hän on keskittynyt omaan hyvinvointiinsa paljon viime vuosina
ja kokee, että terapia olisi hyvä seuraava askel. “Oli
aika rankkoja ihmissuhdejuttuja, joiden pitkittyessä alkoi
huomata, että myös lapsuudessa oli rankkoja juttuja, jotka
nousi pintaan näiden toisten kriisien takia.”

Hälytysmerkkejä on se, että ei saa ihmisiin tai ympäristöön yhteyttä. Elämä
ei tunnu hirveesti miltään. On eristynyt
omien ajatusten kanssa.

Yliopistossa yksin laskujen laskeminen johti burnouttiin.
Sen lisäksi, etten saanut yhteyttä muihin, olin ihan liikaa
oman pään sisällä. Oli tosi turvaton olo ja ajattelin ikäviä
asioita. Aloin paniikkikohtauksen kaltaisessa tilassa miettimään, että onko tää nyt se hetki, kun meen sekaisin, kun
suvussa on skitsofreniaa. On vaikea sanoa, milloin se alkoi,
kun ahdistuneeseen ja stressaantuneeseen oloon oli tottunut. Burnoutista ei palaudu sillä, että vähentää työmäärää.
Ihan sama, kuinka vähän on, se tuntuu liialta. Hermostossa
tuntui siltä, että olisi kärventynyt.
Samaistun opiskelijaan, joka painaa aina vaan täysillä oli
kuinka huono olo tahansa. Tekee vaan mieli sanoa, että vittu lopeta jo. Jos on koko ajan ahdistunut ja stressaantunut,
niin se on merkki siitä, että on menossa siihen [loppuunpalamisen] suuntaan, jos ei vielä ole jo.”

”Kun asiat oli yhtäkkiä päin vittua, en yhtään tiennyt mitä
tehdä. Joskus intin jälkeen heräsin siihen, että olin kaiken
paskan jälkeen niin sulkeutunut, etten osannut vastaanottaa puhetta tai kosketusta. Hälytysmerkkejä on se, että ei
saa ihmisiin tai ympäristöön yhteyttä. Elämä ei tunnu hirveesti miltään. On eristynyt omien ajatusten kanssa.

“YTHS:lle oli varattu aika, mutta siihen oli niin pitkä
aika, että en kokenut selviäväni. Kävin päivisin Jorvin akuuttipsykiatrian poliklinikalla.
Luulin, että sitten kaikki ratkeaisi, kun pääsisin
YTHS:lle. Mutta siellä olikin vastassa nuori yleislääkäri, joka sanoi, että resursseja on vähän.
Psykologin aika olisi mennyt 2kk päähän. En
päässyt lähtiessä aulaa pidemmälle, kun aloin
itkeä.” Jorvin päivystyksestä Liinu sai ajan kunnalliselle
kuukauden päähän ja jatkoi akuuttipsykiatrian päivätoiminnassa siihen saakka.

“Ensimmäisiin oireisiin en tajunnut ehkä
reagoida tai
en tajunnut, että olisi ongelmaa. Aluksi työpäivät venyi illasta, sitten aamusta. Tein 60-80 tuntisia työviikkoja.
Aluksi oli ihan sika kivaa tehdä dippaa, koska olin halunnut siihen tutkimusryhmään käytännössä lukion ykköseltä.
Tuntui siltä, että vau, mähän oon lomalla, ei ole läksyjä.
Mutta siinä oli taustalla aika rankka aika yliopistossa.”
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“Aluksi yritin suorittaa parantumista hirveästi. Talvella oli
myös henkilökohtaisia menetyksiä ja masennus kehittyi
ahdistuksen rinnalle. Keväällä olin useita jaksoja osastolla hoidossa. Kokeiltiin uusia lääkkeitä ja nostettiin vanhojen annoksia ilman vastetta.
En saanut nukuttua, valvoin öitä. Sain todella vahvoja
unilääkkeitä. Kokeiltiin sähköhoitoa masennukseen ja se
toimi lopulta. Siinä on sivuvaikutus, että se pyyhkii lähimuistin. Kuulen yhä kerrottavan asioita, joita olen tehnyt
keväällä, mutten muista niistä mitään.”
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”Niin kauan, kun en puhunut, kaikki vaan paheni. Myöhemmin olen miettinyt, että miten kukaan voi olla niin tyhmä,
ettei puhu.

tekevänsä aivan liikaa. Mä lähdin sisikseen, HTMK:n puheenjohtajaksi, olin tekemässä Annihilaatiota, Fyysikkospeksissä ja menin raatiin IE:ksi. Vuonna 2013 pysyin
speksiporukassa, olin TJ:ssä IE-tirehtöörinä, järjestämässä
Fuusiota, tekemässä wappulehteä, vedin Manmania ja tein
koreoita. ”

Joskus kännissä kaverin kanssa aloin vain itkemään
puol tuntia putkeen. Annoin itseni olla rikki. Kun sain
kaikki pelottavimmat asiat ulos, niin aloin rauhoittua.
Miehillä on vähän vaikeampaa puhua ja avautua.
Ensin se oli naispuolinen kaveri, jolle itkin. Vasta
sen jälkeen aloin puhua lähimmille mieskavereille.
Vaikka kuinka on äijämeininki, niin silti voi puhua.

Ajatellaan, että nää on mun vuodet. Kerran vaan on opiskelija, joten täytyy ottaa
ihan kaikki irti. Mutta millä hinnalla?

Kaverit sano, että ne oli nähny vierestä mun
henkisen rappeutumisen. Iloisesta ja rennosta
oli tullut vakava ja tylsä. Ne piirteet, joita ne
oli rakastanut, oli kuollut. Se oli kiva kuulla.
Ne oli myös helpottuneita siitä, että itse
vihdoin aloin puhua.”

”Halusin hopeisen ansiomerkin, sekä johonkin salaseuraan
mukaan. Katsoin ylöspäin muita. Joku muukin käytti kaikki hereilläolotunnit ja sai tunnustusta. Tein myös 12 tuntia
viikossa töitä ja opiskelin. Se on tosi paljon vaativa kulttuuri ja kestämätön elämäntyyli.
Ajatellaan, että nää on mun vuodet. Kerran vaan on
opiskelija, joten täytyy ottaa ihan kaikki irti. Mutta millä hinnalla? Onko se sen arvoista, että
tekee ihan kaikkea, jonka jälkeen ei pysty
enää mitään? Ottaa kaiken irti niin, että
väsyttää koko ajan.

Aina tarvii apua, vaikka ois kuinka kova
äijä omasta mielestä.

”Mitä toivoo, että olisi tehnyt toisin, on, että ei olisi jäänyt yksin niiden asioiden kanssa. Yksinjäämistä edesauttoi ajatus, että on kuolematon. Mä jotenkin ajattelin, että
en mä voi mennä rikki. Now, joke’s on me. Aina tarvii apua
vaikka ois kuinka kova äijä omasta mielestä.”

Puhutaanko mielenterveysongelmista opiskelijayhteisössä?

”

Ei oikein tullut puhuttua”, vastasi pari vuotta sitten valmistunut matemaatikko, jolla on diagnosoitu pakko-oireinen
häiriö ennen yliopiston alkua. “En oikeastaan tiennyt, oliko
muilla samanlaista. Nyt, kun en ole enää opiskelija, olen huomannut, että killan keskustelukanavilla jotkut puhuvat samantyylisistä oireistaan ja samoista lääkkeistä. Omalle ikäryhmälle
en ole puhunut semmosista. En ole oikein uskaltanut. En oikein
tiedä, miksi en ole. Jotenkin ei ole tuntunut mukavalta puhua
siitä.”
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Fuksivuonna oli ihan normi, että oli viikoittaisia itkukohtauksia, koska oli liikaa
läksyjä ja hommia, eikä ehdi edes hengittää.
”Aallossa on vähän sellanen kupla, että kaikki menestyy ja
elämä sujuu. Tuntuu helposti siltä, että on ainoa, jolla ei
onnistu. Omia kokemuksia ei voi vertailla muihin. Ei pidä
ajatella, että koska jollain on huonommin, ei tällaisesta
asiasta voi valittaa. Ei tarvitse odottaa, että okei nyt kaikki on aivan täysin päin persettä, nyt mä voin hakea apua.
Huonoihin olosuhteisiin turtuu ja sitten ei huomaa, kun
asiat menee huonompaan suuntaan. Se on vähän niin kuin
sammakko keittokattilassa.”
Liinu on puhunut uupumuksestaan hyvin avoimesti. “Olen
ottanut sellaisen näkökulman, että ei mulla ole mitään hävettävää. Jos joku muu tajuaa hakea apua ajoissa, ni se on
wörttiä. Omalta osaltani yritän vähentää stigmaa.”

Yksi varoitusmerkki on se, jos jokapäiväiseen pärjäämiseen kuuluu melatoniini ja kofeiinitabletit. Se
oli 2013 yleinen tapa. Ehdottomasti unesta leikattiin.
Kokoukset oli aina kahdeksalta aamulla, mutta aiempana iltana oli saattanut mennä todella myöhään.
“Olisi tosi hyvä, jos näistä asioista puhuttais enemmän,
jotta ihmiset osaisi tunnistaa, hakea apua ja jutella. Jotta
alkaisi keskustelukulttuuri, jossa ei jäisi yksin”, Sasu kommentoi. ”Huomasin joo, [että muillakin oli oireita,] mutta ei
niistä kyllä puhuttu. Oli hirveen tunnettu ilmiö, että jos joku
katosi järjestötoiminnasta, niin se sai burnoutin ja siksi hävisi.
Raadin kokouksissa puhuttiin siitä, kuinka vaikeeta oli jaksamisen kanssa, mikä oli tosi tosi tärkeetä. Se vertaistuki
oli tosi tärkeetä, mutta se oli sellasta sokea ohjaa sokeaa
meininkiä, mikä ei johtanut hyviin ratkaisuihin.
Pidettiin tosi yksityisinä ja henkilökohtaisina asioina, joita ne ovatkin, mutta syntyi stigmaa. Siitä ei puhuttu ennen
kuin kello oli viisi aamulla ja kaikki oli ihan seis. Siitä tulee
myös yhteisöllinen fiilis, kun yhdistävä tekijä on, että kaikki
on hajoamispisteessä ja lääkitsee itseään alkoholilla.
Fukseille, jotka ei tunne ketään ja ovat juuri muuttaneet
pois kotoa, sanottiin, että ‘osallistu kaikkeen’, ’mene toimikuntiin’ ja ‘sitä kautta tutustuu ihmisiin ja luodaan sosiaaliset verkot’. Sille tielle kun eksyy, helposti huomaa

Viikonloput dokattiin. Ja viikolla dokattiin. Jo fuksina
opetettiin, että dokaaminen on se juttu ja että täytyy
voida juoda jallua pullosta irvistämättä.
Muiden fuksien kanssa puhuttiin, että kun ollaan jo
päästy sisään, niin enää tarvitsee vain valmistua. Ei
väliä arvosanoilla. On helpompaa sanoa muille asioita, joita ei uskalla uskoa itse. Peloista se tulee. Jos
uskaltais vain uskoa tulevaisuuteen ja itseensä, niin
olisi helpompaa. Siihen liittyy pelko, että jää jälkeen,
kun on ollut aina parhaimmistoa.
Mulle oli ihan tosi iso päätös, kun fuksisyksynä menin opintopsykologille ja se ehdotti siirtämään kaikki
fysiikan kurssit vuodella eteenpäin. Tiputin tavoitteen
60 nopasta 45 noppaan, jolla suunnittelin valmistumisen. Se onnistui melkein loppuun asti.”
“Fuksivuonna oli ihan normi, että oli viikoittaisia itkukohtauksia, koska oli liikaa läksyjä ja hommia, eikä
ehdi edes hengittää”, Liinu muistelee. “Siitä puhuttiin
porukassa niin, että ‘ai sulla on ollut niitä tällä viikolla
jo kaksi, no tsemppiä’. Ajateltiin vain, että sellaista se
on, että opiskelu alkaa väsyttää.”
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Huomioita

”

Kiire ja kaiken tekeminen oli välttelymuoto. Varsinkin
traumaa ja ahdistusta yrittää peitellä sillä, että on yliaktiivinen tai kiihtynyt”, Sasu pohtii. ”Yrittää työntää pois
ja vältellä. Jos tekee kellon ympäri hommia, niin olisi hyvä
pysähtyä ja miettiä miksi. Onko se liian kuluttavaa, onko se
jotain, mistä oikeasti nauttii? Ei se tee elämästä hirveesti
parempaa, että tuntee ihan helvetisti ihmisiä.
Sitä ei jälkeenpäin ymmärrä, että millä energialla on pystynyt tehdä kaikkea. Se on tuntunut helpommalta kuin pysähtyä ja kuunnella omia tuntoja. Välttelee yksin oman pään
kanssa oloa, koska se ei ole turvallinen paikka olla.
Uniongelmat on aina merkki jostain muusta. Niihinkin voi
hakea apua. Nukkuminen on ihan hirveen tärkeetä. Se on
ihan tosi kuluttavaa, jos ei saa nukuttua kunnolla tai ollenkaan.
Itsetuhoisuus voi manifestoitua monella eri tavalla. Se voi
olla pitkäaikaista vahingoittavaa toimintaa, suoraa tai epäsuoraa. Siitä ei pidä soimata itseään. Se on aivojen tapa
yrittää selvitä. Se on tosi paska ja huono ratkaisu, mutta
se on ainoa, johon aivot just sillon pystyy. Ei pidä syyttää
itseään niistä ajatuksista, vaikka sitä ei kannattaisi tehdä.”

Toinen voi oireiden takia olla hyökkäävä
tai puolusteleva, mutta on hyvä muistaa,
ettei se ole henkilökohtaista.

Vinkkejä läheiselle

”

Se, ettei sano mitään, koska pelkää, että sanoisi väärin,
vain eristää sitä, joka tarvii apua”, toteaa Sasu. ”Mikä
tahansa ele on parempi kuin ei mikään ele. Voi seurailla
jaksamista ja kysyä, että miten sulla menee. Esimerkiksi:
‘olen huolissani’, ‘mä nään sut ja olen tässä’ ja ‘voit tulla
puhumaan’. ‘Voidaan yhdessä katsoa vaihtoehtoja tai varata aika psykologille’.
Toinen voi oireiden takia olla hyökkäävä
tai puolusteleva, mutta on hyvä muistaa, että se ei ole henkilökohtaista.
Ihmiset on tosi huonoja pyytää ite apua.
Kannattaa kysyä, eikä odottaa, että varmaan toinen sitten pyytää. Koska ei ihmiset tee niin.”
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Jos tekee kellon ympäri hommia, niin
olisi hyvä pysähtyä ja miettiä miksi. Onko
se liian kuluttavaa, onko se jotain, mistä
oikeasti nauttii?

Vinkkejä itselle

S

asun vinkit: “Apua voi hakea opintopsykologilta, päivystyksestä tai kunnallisista palveluista. Terapian
piiriin hakeutuminen on aikamoinen temppurata edelleen, eikä kaikki ole mahdollista opiskelijabudjetille. Kelan
terapiasta jää kuitenkin omavastuu. Mielenterveystalosta
[mielenterveystalo.fi] löytyy nykyään ihan tosi paljon apua
kaikkeen. Testejä, tietoa ja voi hakea nettiterapiaa.
Pitää opetella antamaan itelleen släkkiä. Ihan sama, ettei
ole kotona siistiä, jos se on antanut energiaa selvitä.

Hidasta ja ota aikaa ennen burnouttia. Jos ottaa rennommin viikon, kuukauden tai käy puolet kursseista sen sijaan,
että kahteen vuoteen ei pysty tekemään mitään. Ei sitä
ajattele, että itselle kävisi niin, paitsi sitten kun käy.”

M

ikan self help -vinkit: “Ykkönen on puhuminen. Parantumista on auttanut paljon se, että on joku todella läheinen, jolle voi puhua ja olla avoin. Tokana
mulle on urheilu. Tekee sitä, mikä itselle tuntuu siltä, että
rentoutuu ja voi keskittyä johonkin muuhun.”

Parantumista on auttanut paljon se, että
on joku läheinen, jolle voi puhua ja olla
avoin.

”Avantouinti. Kun on pää täynnä, mee sinne vitun kylmään
veteen, niin ei voi tuntea, ettei pystyisi olla hetkessä stressaavien ja ahistavien ajatusten keskellä. Sun keho luulee,
että se kuolee ja sä oot siinä hetkessä, halusit tai et. Se,
että saa elää ees pienen osan päivästä rauhassa, auttaa
pitkällä aikavälillä tosi paljon.
Meditointi. Ei sellasta, millä pääsee enemmän omiin ajatuksiin, vaan mindfulness-meditointia. Kun jokin ahdistaa,
etkä edes tiedä mikä, etkä oo pahimmassa paniikkitilassa,
niin meditointi tyhjentää pään. Ensimmäinen kerta, kun meditoin, auttoi tosi paljon. Se oli hämmentävä keissi.
Omat harrastukset auttaa, kun on psyykkisesti rankkaa.
Aloin miettiä niitä juttuja, joista tykkäsin lapsena, kun ne
tuntuu jotenkin aidommilta. Aloin pakottaa päivärytmiin
maalausta ja piirtämistä ja siitä tulee tosi hyvä olo.
Koulustressiin mulla autto se, että aloin ottaa paskoi arvosanoi.”

Joitain sairauksia ei voi oikein korjata puhumalla tai tekemällä joitain asioita paremmin, vaan ne on niin syvällä aivojen
kemiassa, että se lääke on paras.

A

nonyyminä pysyvän matemaatikon vinkit: “Ehkä semmonen vinkki, jonka voin antaa, jonka oon ite oppinu
tosi kantapään kautta, on, että joitain sairauksia ei
voi oikein korjata puhumalla tai tekemällä jotain asioita paremmin, vaan ne on niin syvällä aivojen kemiassa, että se
lääke on paras. Oon mäki monta kertaa yrittänyt lopettaa
ne, mutta ei kannata ilman lääkärin kanssa tehtyä suunnitelmaa.”

Ei niillä muilla opiskelijoilla välttämättä
mene sen paremmin. Sitä vaan yrittää
porskutella.

L

iinun vinkit: “Hidasta ennen kuin ajat metsään. Ei se ole
epäonnistuminen, vaikka mieli ei nyt jaksa.
Puhukaa. Kavereille, perheelle, lemmikkikoiralle. Ei
niillä muilla opiskelijoilla välttämättä mene sen paremmin.
Sitä vaan yrittää porskutella. Opiskelu on rankkaa, vaikeeta
ja se ahdistaa välillä. Sen myöntäminen ei ole heikkoutta.
Mitä enemmän siitä keskustellaan, sitä helpompaa olisi
kaikille.
Ei se ole niin, että pidettäisiin säälittävänä, jos sanoo että
tarvitsee apua, että nyt ei pysty ja jaksa. Yleensä ihmiset
haluaa auttaa.
Jos tuntuu siltä, että asiat kolahtaa tai tuntuu tutulta, niin
mulle voi tulla juttelemaan. Oon aika kokenut kuuntelija,
enkä säikähdä enää mitään. Matinkylässä on teehuone,
johon kaikki on tervetulleita. Eikä ole outoa, vaikka laittaa
randomilla viestiä. Saa laittaa viestiä ja mikäli tee ei maistu, niin voidaan me keittää kahviakin.”

Kunnalliset, esimerkiksi terveyskeskuspäivystys ja Ison
Omenan palvelutorin mielenterveys- ja päihdeklinikka auttaa
aikuisia ja 13–22-vuotiaita nuoria ilman ajanvarausta ma–to
klo 8–18, pe klo 8–16. (https://www.espoo.fi/fi-fi/sosiaali_ja_
terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys_ja_paihdepalvelut). Uudellamaalla kunnallisen puolen mielenterveyspoliklinikkakäynnit ovat ilmaisia.
YTHS
Yliopistolla voi käydä keskustelemassa Starting Point of
Wellbeing:ssä sekä opintopsykologin kanssa.
MyCoursesin mindfulness-kurssi: https://mycourses.aalto.fi/
course/view.php?id=26638
Mielenterveystalo: https://www.mielenterveystalo.fi

Kuvat Tiitus Niemenperä
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Norsunluutornin

uumenissa

Puheenjohtaja johtaa puhetta. Fuksikippari kipparoi fukseja. Rahastonhoitaja hoitaa rahastoa. Opintovastaava… vastaa opinnoista? Seis – eikö opinnoistani vastaavan tahon pitäisi olla yliopisto eikä joku mielivaltainen puhiseva kilta-aktiivi?

O

len oppinut näiden muutaman kuukauden aikana ennen kaikkea kokoustamaan. Olen myös
oppinut, että kokouksissa ei ole mahdollista vaikuttaa juuri mihinkään.

Ongelma piilee siinä, että bussi on harvinainen ilmiö.
Yleensä kokoukset ovat päätösten läpinuijintaa: kommentteja saa toki esittää mutta varsinainen keskustelu on vähäistä. Todellinen vaikuttamistyö tapahtuukin
kokousten ulkopuolella.
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Käsittelee teknillisen fysiikan ja matikan maisteritason asioita. Muun muassa päättää tarjottavista kursseista, laatii
joka toinen vuosi opetussuunnitelman ja hyväksyy dippatöitä. Olen saattanut nähdä sinunkin nimesi hyväksyttävien
töiden listalla!

SCI kandikoulutusneuvosto:
Perustieteiden korkeakoululla on yhteinen kandiohjelma, jolloin sen koulutusneuvostokin on yhteinen. Kuin edellä,
mutta käsittelee kaikkia SCI:n kanditason asioita.

Enkkukandineuvosto:

SCI opetuksen johtoryhmä:
This is where the magic happens. Opetuksen johtoryhmässä ei päätetä mitään, mutta keskustellaan sitäkin enemmän.
“Joryssä” on siis tarjolla sitä niin sanottua teetä: Onko fysiikka teekkarille yleissivistystä? Mistä korkeakoulu saisi lisää
rahaa? Miksei Aallon johto tee mitään?

Todellisuus ei toki ole niin kyyninen, kuin miltä kaksi
edellistä virkettä saavat sen kuulostamaan. (Enkä tarkoittanut raadin kokouksia – kiitos Pate!) Itse asiassa todellisuus ei ole mielestäni kyyninen alkuunkaan.
Korkeakoulun hallinnolliset elimet sattuvat vain olemaan kovin byrokraattisia luonteeltaan.

Jatkaen tätä tarpeetonta mutta allekirjoittaneen mielestä kuitenkin kovin huvittavaa analogiaa: siinä missä päätösasia on suurkaupungin viuhuva luotijuna, on
keskusteluasia rauhakseltaan köröttelevä kyläbussi.
Se toki etenee, mutta voi välillä myös peruuttaa, jos
joku unohtui kyydistä. Et ole bussissa hätäjarru vaan
ihan tavallinen STOP-nappi. “Hei, pistetääs stoppi tähän väliin, mites ne tentit nyt järjestetäänkään?”

TFM koulutusneuvosto:

Tämä koulutusneuvosto on koko nimeltään Degree Programme Committee for Aalto Bachelor’s Programme in Science
and Technology. Sanahirviön takana tehdään kuitenkin tärkeää työtä eli käsitellään englanninkielisen kandiohjelman,
siis myös Quantum Technologyn, asioita edellisten tapaan.

Mistä on kyse?

Esityslistat koostuvat lähinnä päätösasioista. Päätösasia on kuin täyttä vauhtia kiitävä juna, jossa opiskelija on ruostunut hätäjarru. Voit avata suusi ja epätoivoisesti yrittää vetää hätäjarrusta, mutta jarru on
luultavasti rikki ja juna jatkaa armotonta taivaltaan
kohti dekaanin työpöytää. Jos jarru jostain syystä
toimiikin... miksi edes vedit siitä? Eihän kukaan ollut
hädässä.

No mitä ne eri neuvostot ja komiteat sun muut siis ovat?

Perustieteiden akateeminen komitea (PAK):
Hellän virallinen byrokratiakokonaisuus. Akateemisessa komiteassa nuijitaan dekaanin valvovan silmän alla koulutusneuvostoissa päätetyt asiat läpi “stamp of approval” -tyyppisesti.

Opintovastaava…
...on puheenjohtajan tavoin linkki killan ja korkeakoulun
välillä
...edustaa kiltaa opiskelijajäsenenä korkeakoulun hallinnollisissa elimissä
...on mukana opintoihin liittyvässä päätöksenteossa
...pitää kiltalaiset ajan tasalla uusimmista opintokäänteistä
...ja kirjoittaa Kvanttiin artikkelia auttamattomasti myöhästyneellä aikataululla.
Puuh.

Olen yhdessä SCI-kiltojen opintovastaavien kanssa päässyt vaikuttamaan jo moneen asiaan. Olen muun muassa
välittänyt opintopalautettanne eteenpäin, reflektoinut opinto-ohjelmaamme TEE-itsearvioinnin kautta, ideoinut uutta
Oppimispalvelujen sovellusta ja suositellut mahdollisia kesäkursseja (kiitos vastauksistanne kyselyyn!). Kaikki tämä
on tehty puristavien kokousraamien ulkopuolella, vapaassa dialogissa opintoasiainpäällikön, pääainevastaavien ja
laitosjohtajien kanssa.
Erityisen mielenkiintoista aikaa elettiin maaliskuussa, kun
päivä päivältä seurattiin koronavirusepidemian leviämistä.
Draamalta ei voinut välttyä, kun Tietotekniikan laitos uhmasi Aallon hidasta kriisilinjausta ja ohjeisti etäopetukseen,
tai kun samaan aikaan olisi pitänyt jatkaa itsearviointeja
mutta kenelläkään ei ollut siihen enää aikaa. Tälläkin rintamalla koen päässeeni antamaan inputtia, erityisesti tenttijärjestelyiden osalta. Kotitentit kunniaan!

Välillä opintovastaavan hommat tuntuvat toki hiukan puuduttavilta. Samoja aiheita käsitellään eri kokouksissa, ja
tuntuu että pieniinkin yksityiskohtiin kuluu uskomattomia
tuntimääriä ja että esityslistassa ei aina edes ole itselle tärkeitä aiheita. Motivaatio kuitenkin pysyy yllä kun muistaa,
että suunsa (tai sähköpostinsa) avaamalla ihan oikeasti
voi vaikuttaa. Yliopisto on aidosti kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä, vaikkei se aina päällepäin näkyisikään.
Palatakseni siis ingressissä esittämääni kysymykseen: kyllä, yliopisto vastaa kuin vastaakin meidän kaikkien opinnoista. Yliopisto on bussikuski ja opintovastaava on se
henkilö, joka istuu bussin kyydissä ja painaa stoppia, kun
bussi on ajautumassa ojaan.
Tai tarvittaessa vaikka vetää hätäjarrusta.
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KILTISBOTIN
Kiltisbotin
KÄYTTÖDATA
käyttödata

Kiltisbot

on

Fyysikkokillan

kiltistoimikunnan

ylläpitämä

Oikealla

olevat

kuvaajat

antavat

yleiskuvan

tuotteiden

Telegramin bottirajapintaan pohjautuva multimediaratkaisu,

kulutuksesta vuoden aikana. Ei tarvitse olla Supply Chain

jonka tarkoitus on helpottaa kiltalaisten elämää. Kiltisbotissa

Analyst RELEXillä nähdäkseen esimerkiksi Twixin tai Daimin

on tällä hetkellä integraatiot niin Fiirumille kuin Fyysikkokillan

myynnin kuvaajista, että tuotteen ollessa loppu sitä myydään

Google-kalentereihinkin. Kiltisbotin alkuperäinen ja tärkein

vähemmän. Kiinnostavana yksityiskohtana mainittakoon 1.4

käyttötarkoitus on kiltiksen herkkukaapin piikkimyynnin

koronasulun aikana tapahtunut Fitness-patukan osto. Yrittikö

siirtäminen 2000-luvulle eli paperisesta piikkilistasta pilveen.

joku aprillata bottia?

Kiltisbot otettiin käyttöön 13.4.2019 ja tätä juttua varten on
käytetty dataa yhden vuoden ajalta 13.4.2019 - 12.4.2020.
Kaikki kulutus ei tallennu bottiin sillä piikkiä voi edelleen
käyttää käteisellä. Karkeasti arvioiden vähän yli puolet piikin
käytöstä tapahtuu edelleen perinteiseen tapaan.
Ohessa

on

heat

map

-kuvaaja

bottin

tallentuneesta

kulutuksesta. Sekä vaaka- että pystyrivit ovat järjestetty
totaalikulutuksen mukaan.

Marginaalijakaumat

näyttävät

Yllä on esitetty mediaaniajat, jolloin kunkin tuotteen osto on

kokonaiskulutuksen käyttäjittäin ja tuotteittain. Bottia on

kirjattu bottiin. Keskivertokiltalainen turvautuu energiajuomaan

vuoden aikana käyttänyt noin seitsemänkymmentä henkeä.

kahden aikaan ja korvaa viideltä päivällisen nuudeleilla ja

Pieni

ahkerasti.

Fitness-patukalla. Kuten kaikkeen, myös piikin käyttöaikoihin

kulutuksen

päivän sisällä voidaan pakottaa normaalijakauma sovitteeksi

joukko

on

Samankaltainen

käyttänyt

jakauma

bottia

näkyy

erityisen

tuotteiden

valitsemalla

kohdalla, joissa pari suosikkituotta erottuu muista.

ensiksi

sopivat

histogrammin

kuvaajan

jakoleveydet. Kuva on esitetty alla. Itapäivä kahden ja neljän
Vasemmassa alakulmassa on 20 suosituimman tuotteen

välillä on aktiivisinta aikaa botin käytölle. μ-parametri sijaitsee

myyntien korrelaatiomatriisi, joka kuvaa mitä tuotteita

tarkalleen klo 15 kohdalla.

ostetaan yhdessä. Tummana näkyvät pisteen osoittautuvat
yksittäisiksi piikkiä paljon käyttäviksi kiltalaisiksi, joilla on
selkeä

mieltymys
Kiinnostava

pariin
ilmiö

tuotteeseen.
on

Power

Kingin kulutus. Se ei korreloi minkään muun tuotteen
kanssa. Power Kingin käyttäjät ostavat vain energiajuomaa
piikistä eivätkä mitään muuta. Alla oleva kuvaaja näyttää
päivittäisen myynnin 14 päivän liukuvan keskiarvon vuoden
ajalta

(piikit

ja

pudotukset

näkyvät

siksi

viiveellä).

Kuvaajassa erottuu kesä, joulu, ensimmäinen ja kolmas
tenttiviikko

sekä

koronaviruksen

aiheuttama

kandidattikeskuksen sulkeminen myynnin laskuina.

Botin data mahdollistaa myös kiltalaisten piikin saldon
kehityksen tutkimisen ajan suhteen. Kolme strategiaa erottuu
muiden joukosta. Kiltispiikin kokonaistase puolestaan on
pysynyt tukevasti plussalla koko botin olemassaolon ajan.
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kiltis-discord,
KILTIS-DISCORD
kaksi näkökulmaa
KAKSI
NÄKÖKULMAA

K

iltiksen ovien sulkeuduttua poloiset fyysikot ovat joutuneet potemaan kiltaikäväänsä koteihinsa
visusti lukkiutuneina. Hätä ei kuitenkaan ole kuitenkaan tämän näköinen, sillä Hyvinvointijaos
on suuressa viisaudessaan luoneet kiltalaisille Kiltis-Discordin, virtuaalisen turvapaikan
keskellä hämmentäviä aikoja. Hupimestari Mimi Mokka ja kiltisvastaava Elias Ylä-Jarkko kertovat,
kuinka virtuaalikiltis on piristänyt heidän hiljaiseloaan.
Mimille Kiltis-Discord on tarjonnut tilaisuuden rauhoittua arjessa:
”Kiltistä on ikävä, täytyyhän se sanoa. Kahvia saa nykyään
kiikuttaa kaupasta kotiin lähes kilokaupalla ja kouluhommien välttely on tuplasti vaikeampaa nyt, kun tehokasta
työaikaa ei voi hyödyntää kiltiksellä hinaten.
Etätyöskentely on tullut tutuksi varmasti valtaosalle kiltalaisista. Työ ja opiskelu on tullut kotiin, ja aiheuttaa
ehkä monelle eräänlaisen rauhattomuuden tunteen. Voi

Aivan ensimmäiseksi kannattaa keittää kupillinen (tai
pannullinen) kahvia. Tai teetä. Tai killan puheenjohtajan
tapauksessa voit niin sanotusti nasauttaa auki yhden
Noccon. Nyt voit esimerkiksi soittaa kaverille tai äidille, tai vaikka spämmiä Lörsiin Ata-meemejä. Voit myös
tehdä hetken aikaa palapeliä, neuloa tai arvuutella sanaristikoita. Vaihtoehtoisesti voit ottaa nokoset tai käydä
happihyppelyllä. Vaihtoehtoja on oikeastaan loputtomas-

Jos asuinneliöitä on hädin tuskin kahtakymmentä, työpisteen erottaminen vapaa-ajan alueesta voi olla mahdotonta.

olla vaikea rentoutua, kun tekemättömät laskarit häämöttävät jatkuvasti näköetäisyydellä. Jos asuinneliöitä on
hädin tuskin kahtakymmentä, työpisteen erottaminen vapaa-ajan alueesta voi olla fyysisesti mahdotonta. Tilanne
on varmasti monelle kinkkinen.
Itse pyrkisin rauhoittamaan etätyöpäivästä hetken virtuaaliselle kiltikselle. Kiltis-Discordissa on järjestetty jokaisena arkipäivänä kahvihetki, jonne on tervetullut kuka
tahansa kiltalainen. Kahvihetket ovat yksi tapa löytää aikaa ’kiltishetkelle’, mutta oikeastaan ei tarvitse edes olla
Discordissa pystyäkseen ottamaan tuon ajan itselleen.
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ti, mutta tärkeintä on, ettet tee mitään, mistä pitäisi suoriutua. Teet jotain täydellinen tarpeetonta tai toissijaista
– aivan kuin viettäisit aikaa kiltahuoneella.
Rohkaisenkin siis kaikkia kiltalaisia varamaan päivästään aikaan perinteiselle ’kiltishetkelle’ – oli se sitten
Kiltis-Discordissa tai jossain muualla. Selvää on se, että
nykyinen tilanne on tragedia kaikille kiltiksen käyttäjille.
Toivottavasti kuitenkin löydämme yhdessä keinoja kiltisikävän karkottamiseksi, tai ainakin lievittämiseksi.”

Elias puolestaan on löytänyt Discordista oivan keinon virittäytyä työskentelyyn:

”Etäopiskelun muututtua täyspäiväiseksi ja aamulaiskottelun venyttyä puolipäiväiseksi aloin itse kaipaamaan
keinoja päiväni tehostamiseen. Työskentelyn kunnollinen
aloittaminen vasta auringonlaskun jälkeen ei tuntunut
enää järkevältä. Pohdin, onko henkinen valmistautumiseni päivään jotenkin pielessä, kun fyysiseksi valmistautumiseksi pitäisi riittää tietokoneen käynnistäminen. Sain
idean.
Virtuaalikiltistä voisi kenties käyttää eräänlaisena muistipalatsina. Kyseessä on tekniikka, jossa kuvitteellista paikassa kulkemista hyödynnetään laajojen kokonaisuuksien
muistamisessa. Kulkemalla ajatuksissaan muistipalatsin
halki toistuvasti, voi laajoistakin kokonaisuuksista jäädä
yksityiskohtainen muistijälki. Tarkoituksena ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole muistella yksittäisiä asioita,
vaan palauttaa mieleen tunne aamukahdeksan luennolle
valmistautumisesta ja siihen liittyvästä keskittymisestä,
ahkeroinnista ja oppimisen janosta.
Kiltahuone on paikka, jossa käydään monesti melko rutiininomaisesti. Yksi käy aina keittämässä aamukahvit varttia ennen aamun luentoa ja toinen ryntää aina kahdentoista jälkeen produktiivisuutta välttelevälle lörinätauolle.
Jokaiselta kiltahuoneen osa-aikaiselta asukilta todennäköisesti siis löytyy jokin muistipalatsiksi sovellettava vahva muistijälki, vaikka se onkin jokaisella omanlaisensa.
Kokeilin työskentelyyn virittäytymistä kuvittelemalla itselleni tutun tilanteen: menin mielessäni keittämään kahvia
aamuhämärän peittämällä kiltiksellä. Tehostin mielikuvaa
liikkumalla virtuaalikiltiksellä kuten olisin tepastellut fyysisessäkin huoneistossa. Eteisen kautta keittiöön, sitten
odottelemaan kahvia olohuoneeseen ja lopuksi poistuen
keittiön ja eteisen kautta edessä lymyävään työpäivään.

nostukseni johti kuitenkin ajatukset harhaan, sillä riemuitessani tekniikan tehosta löysin itseni jo kuvittelemassa
iltapäiväistä rentoutumistuokiota kiltiksellä, sekä tulevaa
kahvihetkeä virtuaalikiltiksellä. Pian huomioni olikin siirtynyt työn tekemisestä kiltikseen liittyvien sananlaskujen
kirjoittamiseen ja telegramissa lörisemiseen.
Kokeilu kannusti silti yrittämään tekniikkaa uudestaan.
Uskon, että virtuaalikiltistä voi onnistuneesti käyttää
työskentelyyn virittäytymisessä, kunhan osaa vältellä sen
mukanaan tuomia harhauttavia ajatuksia, noita nuolipeliin, teehetkiin ja meemuiluun johdattavia seireenejä.”

Virtuaalipuoli.
Puhtaus on puoli ruokaa.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Neuvottu henkilö on puoliksi autettu.
Virtuaalikiltikselle liittyminen on puoli
prokrastinaatiota.
Meemit: Hyvin pakotettu on puoliksi
rakastettu.

Omalla kohdallani muistipalatsitekniikan hyödyntäminen
sujui liiankin hyvin. Tunsin olevani kuin luotu työskentelemään, kesähessu ensimmäistä päivää toimistolla. In-
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( jotain)
Sivun verran

TM

älä täytä pinkkiä aluetta. jätä täysin tyhjäksi

Aallossa opiskelijana oleminen on helppoa.

särkee? Chattaile YTHS:lle! Opiskelu stressaa? No mene
opintopsykologille!

Aloitettuaan yliopiston ja muutettuaan kaukaa vanhempien

Aallossa opiskelijana opiskeleminen on helppoa.
huomasta rauhalliselle Jämeräntaipaleelle, opiskelijalla

Onneksi kuitenkin keskimääräisen opiskelijan ongelmat

on kaikki mahdollinen vapaus ja mahdollisuudet tehdä

ovat sen verta pieniä, ettei YTHS:n aikaa kannattaa lähteä

elämässään ja opinnoissaan mitä haluaa.

jonottamaan. Kyllähän kaikilla särkee hampaita. Varjo-opinto-

A

opas ja tenttiarkisto auttavat opiskeluongelmissa riittävästi,

Katsokaa vaikka mun Instagramista, stoorissa on söpöjä koirakertoa kaverille, että onhan tässä vähän raskasta ollut. Ja
kuvia niin kuin muillakin!
ihan hyvin täällä A- ja M-siipien välisellä käytävällä odottaa

Mallilukujärjestyksen
kohdat voi kaukaa
heti alkuun
loitettuaan yliopistontyhjät
ja muutettuaan
van- täyttää
hempien huomasta
rauhalliselle
Jämeräntaipaleelle,
mielenkiintoisilla
kursseilla,
joita on
tarjolla vaikka kuinka
opiskelijalla on kaikki mahdollinen vapaus ja mahdolpaljon.
Iltaisin
on tärkeää
käydä tapahtumissa,
ja laskarit
lisuudet
tehdä
elämässään
ja opinnoissaan
mitä haluaa.

ja mielenterveyskin pysyy kunnossa kun aina joskus muistaa

ehtii hyvin tehdä esimerkiksi niiden jälkeen.
Mallilukujärjestyksen tyhjät kohdat voi heti alkuun täyttää
mielenkiintoisilla kursseilla, joita on tarjolla vaikka kuinka
paljon.
Iltaisin on tärkeää
tapahtumissa,
Nopeasti
löytyy käydä
myös
lukuisia ja laskarit
kiinnostavia
ehtii hyvin tehdä esimerkiksi niiden jälkeen.
vapaaehtoishommia, joista mukaan voisi lähteä vaikka
Nopeasti
löytyy
myös lukuisia
kiinnostavia
kaikkiin.
Harmiksi
opiskelu
vie aikaavapaaehsen verran, että
toishommia, joista mukaan voisi lähteä vaikka kaikkiin.
tyytyminen
on vie
vainaikaa
muutamaan
siisteimpään.
Harmiksi
opiskelu
sen verran,
että tyytyminen on
vain muutamaan siisteimpään.

aamuun asti — katsokaa vaikka mun Instagramista, stoorissa

Noppien
keräämiseen
löytyy pian
kuitenkin
pian uusia
Noppien
keräämiseen
löytyy kuitenkin
uusia opiskelustrategioita.
HommatHommat
hoituvat tehokkaimmin,
kun
opiskelustrategioita.
hoituvat tehokkaimmin,
kun
tehtävät joko prujaa tai tekee porukassa. Vaihtoehtoisesti
tehtävät
joko voi
prujaa
tai assarilta
tekee porukassa.
Vaihtoehtoisesti
vinkkejä
tehtäviin
saada
tai laskutuvasta,
josta
esimerkiksi
moni
fyysikko
hakee
apua
laskaripapereiden
vinkkejä tehtäviin voi saada assarilta tai laskutuvasta, josta
nitomiseen.
esimerkiksi moni fyysikko hakee apua laskaripapereiden

on söpöjä koirakuvia niin kuin muillakin!
Opiskeluvuosille mahtuu helposti myös alamäkiä. Onneksi
yliopistossa avun saamiseen tarjotaan monia kanavia. Jäät
Yliopisto
myös
soittaa
säännöllisesti
ja kysyy miten
lukkojen
taakse?
Soita
Aaltosinulle
APUA -numeroon!
Hammasta
särkee?
Chattaile
stressaa?
No mene
opintomenee.
TämäYTHS:lle!
tapahtuuOpiskelu
kahdesti
opiskelujen
aikana,
kun
psykologille!
opiskelijaa pommitetaan vastaamaan AllWell?-kyselyyn.
Onneksi
kuitenkin keskimääräisen
opiskelijan
ovat sen
Vastattuaan
kyselyyn opiskelija
saaongelmat
henkilökohtaisen
verta pieniä, ettei YTHS:n aikaa kannattaa lähteä jonottamaan.
palautteen,
tosin voiVarjo-opintoolla aivan opas
varma,
olivatko
Kyllähän
kaikilla josta
särkeeeihampaita.
ja tenttiarkisto
auttavat opiskeluongelmissa
riittävästi,
mielenterveyskin
palautteet
menneet sekaisin jonkun
toisenjakanssa.
pysyy kunnossa kun aina joskus muistaa kertoa kaverille, että
onhan tässä vähän raskasta ollut. Ja ihan hyvin täällä A- ja
M-siipien
välisellä
käytävällä
odottaa
— katsokaa
Lopulta
opinnoissa
onkin
enääaamuun
jäljellä asti
viimeinen
haaste,
vaikka mun Instagramista, stoorissa on söpöjä koirakuvia niin
ajallaan. Yliopisto tarvitsee rahoituksensa
kuinvalmistuminen
muillakin!

nitomiseen.

pöhinään ja opiskelija lainahyvityksensä Genelecin kaiuttimiin.
Yliopisto myös soittaa sinulle säännöllisesti ja kysyy miten mevalmistuminen
sinänsä oleaikana,
temppu
mikään,
nee.Ajallaan
Tämä tapahtuu
kahdestieiopiskelujen
kuneikä
opiskelijaa
vastaamaanjääminen
AllWell?-kyselyyn.
Vastattuaan
kyseVapaa-ajalle yliopisto tarjoaa monipuolisia liikuntapalveluita pommitetaan
joskin vuosilomien
joulunpyhiin
ja työskentely
lyyn opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen, josta ei tosin voi
naurettavan halvalla, ja Otahallin kuntosalille tai ollaopintojen
ohessa
alkavatkin
vähän
painaa.
No, kyllä
tässä
aivan varma,
olivatko
palautteet
menneet
sekaisin
jonkun
kanssa.
ryhmäliikuntoihin menemisestä ehtiikin haaveilla luennoilla toisen
lopussa
jaksaa ottaa vielä pienen spurtin!

Nopeasti löytyy myös lukuisia
kiinnostavia vapaaehtoishommia, joista mukaan voisi lähteä
vaikka kaikkiin.
muutaman ensimmäisen vuoden.

Lopulta opinnoissa onkin enää jäljellä viimeinen haaste, valmistuminen ajallaan. Yliopisto tarvitsee rahoituksensa pöhinään
ja opiskelija lainahyvityksensä Genelecin kaiuttimiin. Ajallaan
Opiskeluvuosille
helposti myösliikuntapalalamäkiä. Onneksi valmistuminen ei sinänsä ole temppu eikä mikään, joskin vuoVapaa-ajalle
yliopistomahtuu
tarjoaa monipuolisia
veluita
naurettavan
halvalla,
ja Otahallin
kuntosalille
tai Jäät silomien jääminen joulunpyhiin ja työskentely opintojen ohessa
yliopistossa
avun
saamiseen
tarjotaan
monia kanavia.
alkavatkin vähän painaa. No, kyllä tässä lopussa jaksaa ottaa
ryhmäliikuntoihin menemisestä ehtiikin haaveilla luennoilla
lukkojenensimmäisen
taakse? Soitavuoden.
Aalto APUA -numeroon! Hammasta vielä pienen spurtin!
muutaman
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Kvantti testaa
Alkoholittomat
drinkit

A

lkoholittomat vaihtoehdot alkoholijuomille killan tapahtumissa, kuten sitseillä, ovat herättäneet viime
aikoina paljon keskustelua. Etenkin sitsien kohdalla
holittomat vaihtoehdot juomille tuntuvat usein “epävalueilta” holillisiin vaihtoehtoihin verrattuna ja on esitetty toiveita, että sitsien hintaa joko laskettaisiin holittomien osalta
tai että holittomiin vaihtoehtoisin panostettaisiin enemmän. Samoin esimerkiksi vuosijuhlilla on baarissa usein
tarjolla pitkä lista drinkkejä, mutta alkoholitonta vaihtoehtoa etsivät saavat tyytyä limppariin.
Alkoholi on noussut pinnalle myös synkemmissä merkeissä, kun tänä keväänä monet ovat joutuneet viettämään
suurimman osan ajastaan neljän seinän sisällä koronaviruksen takia. Yksinäisyys ja mahdollinen tukiverkkojen
puute on herättänyt kansallisella tasolla huolta siitä, kuinka
paljon alkoholin käyttö tulee fyysisen eristäytymisen myötä kasvamaan, ja millainen vaikutus sillä tulee olemaan
kansanterveyteen. Vaikka yksittäinen olut voi silloin tällöin
kohentaa mieltä karanteenissa, on syytä tarkkailla omaa
alkoholin kulutusta ja varoa luisumista tielle, jolla yksin kotona juominen on uusi normaali. Uusiakin juttuja voi kokeilla: esimerkiksi mocktail voi tuoda samanlaisen piristyksen
iltaan, kuin vasta korkattu kylmä kaljakin.
Kvantti on viimeksi testannut holittomia juomia numerossa 3/2014, mutta koska tuolloin suurin osa Kvantin nykyisestä toimituksesta harjoitteli vielä juomista oikeasta lasista nokkamukin sijaan, koimme että aika on kypsä (vai
sanoisinko: margarita-lasi oli suolattu) uutta holittomien
juomien testaussessiota varten. Tällä kertaa tulokulma oli
hieman erilainen ja testin ytimessä olivat alkoholittomat
drinkit ja mocktailit. Tavoite on, että jokainen kiltalainen
voisi nauttia näistä kesällä parvekkeella tai kotona eristyksissä ilman ns. sivuvaikutuksia eli kalsarikännejä.

Mangolassi
Kahviavec sitseillä tai raikas kesädrinkki
1 kypsä mango
1/4 tl kardemummaa
2 dl maustamatonta jogurttia ripaus kurkumaa
1 limen mehu
loraus kivennäisvettä
Kuori ja pilko mango. Surauta kaikki ainekset kivennäisvettä lukuunottamatta tehosekoittimessa tai sauvasekoittimella tasaiseksi. Lisää loraus kivennäisvettä. Koristele
tuoreilla mintunlehdillä.
Tekemisen helppous
Kuva 1: Moderni teknologia mahdollisti toimivan kommunikaation eri testilokaatoiden välille.

Ulkonäkö

Rumin
ulkonäkö

Maku
Kellotettavuus

Testauksen suorittivat kolme Kvantin toimittajaa ja yksi
vieraileva tähti. Kaikki testaajat olivat todellisia konkareita
aiheen suhteen: “Juon alkoholittomia juomia joka päivä!”
yksi testaajista tokaisi.
Testaus suoritettiin suositusten mukaisesti ns. paralleelitekniikalla. Osa testaajista valmisti samoja drinkkejä samaan aikaan varsinaisen päänäyttämön ulkopuolisessa
maailmassa etäyhteyden päässä. Samalla ainakin toivottiin
pystyttävän vähentämään yksittäisten töhöilyjen vaikutusta arvioon. Hygieniasta huolehdittiin erityisellä varovaisuudella, eikä samasta lasista juonut kuin vain 0 tai 1 henkilöä.

Hinta
Yleisarvosana

”Pullamainen hapanjogurtti”
”Laiturijuoma, helppo ja tuttu”

Synnitön Moscow Mule
Sitsien alkucocktail

HELPOIN
TEHDÄ

1 dl inkivääriolutta
0,5 dl kivennäisvettä
1 rkl sokerisiirappia

2 limettiä
jääpaloja

Sekoita inkivääriolut, kivennäisvesi ja sokeriliuos lasissa.
Purista sekaan yhden limetin mehu ja lisää jääpaloja. Koristele limettisiivuilla.
Tekemisen helppous
Ulkonäkö
Maku
Kellotettavuus
Hinta
Yleisarvosana

”Kiva kombo limeä ja inkivääriä”
”Sisältää kivasti vähän potkua”
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Vadelmainen sitruunasmoothie
Nestemäinen jälkiruoka
200g pakastevadelmia
1 sitruuna
75 ml kivennäisvettä

1 rkl agavesiirappia tai
hunajaa
jääpaloja

Sekoita kaikki ainekset kivennäisvettä lukuunottamatta tehosekoittimessa tasaiseksi.

EI HUONO
EI PARAS

Basil Smash sin Gin

Ikivihreä Mojito
Jokapaikan kesäjuoma
1 limetti lohkottuna
kourallinen tuoretta minttua
2 tl tummaa tai tavallista sokeria

sitruunalimonadia tai
sitruunakivennäisvettä
jääpaloja

Rakenna mojito suoraan lasiin. Laita lasin pohjalle 2–3 limelohkoa, sokeri ja mintunlehdet. Murskaa limet kunnolla, täytä lasi jääpaloilla tai jäämurskalla, ja pidennä kivennäisvedellä tai sitruunalimsalla.
Tekemisen helppous

Tekemisen helppous

Ulkonäkö

Ulkonäkö

Maku

Maku

Kellotettavuus

Kellotettavuus

Hinta

Hinta

Yleisarvosana

Yleisarvosana

”Kylmä, marjainen, ei liian makea”
”Vadelma ehkä häiritsevänkin vahva”

TOIMITUKSEN
SUOSIKKI

”Maistuu ihan mojitolta”
”Lime ja minttu on raikas kombo”

Punajuuri-hunajasmoothie

Alkoholiton versio klassikkococktailista

Paras vaihtoehto aamupalalle

10 basilikanlehteä
katajanmarjoja
4cl sokerisiirappia
jääpaloja
4cl limetin tai sitruunan mehua

1 punajuuri
0,5 dl mantelia
1 rkl hunajaa

Laita basilikanlehdet ja jäät cocktailsheikkeriin ja hakkaa
lehdet rikki jäillä n. 10 sekunnin ajan. Lisää muut ainesosat
sekä tarvittaessa lisää jäitä, ja jatka vielä noin 5 sekunnin
ajan. Suodata ja kaada lasiin.

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi smoothieksi tehosekoittimessa.
Tekemisen helppous

Tekemisen helppous

Ulkonäkö

Ulkonäkö

Maku

Maku

Kellotettavuus

Kellotettavuus

Hinta

Hinta

Yleisarvosana

Yleisarvosana

”Kivan makea, muttei äklö”
”Basilika on fresh”
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1 banaani
3 dl mantelimaitoa

PARAS
ULKONÄKÖ

SURKEIN
KOKONAISUUS

”Terveellinen maku”
”Näyttävän punainen, punajuuri
maistuu”
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Mangolassi

Synnitön
Moscow
Mule

Punajuurihunajasmoothie

Tekemisen helppous

2,3

5

1,7

2,3

4

3

Ulkonäkö

2,7

3,7

4,3

4,3

3,5

3,5

3

4

1,3

4,2

4,5

3

1,7

2,7

1,3

4,3

5

2

1,03€

0,89€

0,66€

0,37€

0,51€

1,29€

Yleisarvosana

2,8

4

1,5

4,2

5

3,3

Sijoitus

5

3

6

2

1

4

Maku
Kellotettavuus
Hinta/annos

Basil Smash Ikivihreä
sin Gin
Mojito

Vadelmainen
sitruunasslushie

Taulukko 1: Testin tulokset esitettynä selkeänä ja myös selvänä visualisointina.

Y

leisesti testissä huomattiin, että hapokkuus ja makeus
oli vaikea tasapainottaa juomissa ilman alkoholia. Erityisesti juomista tuli helposti hyvin makeita, mikä hieman säikäytti panelisteja siitä, paljonko sokeria tuleekaan
juotua alkoholillisissa drinkeissä. Testissä kuitenkin ilahdutti
erityisesti se, kuinka monipuolisesti eri tilaisuuksiin sopivia
juomia drinkeistä ja mocktaileista sai aikaan: osa drinkeistä
sopi selvästi kesäterassille tai alkudrinkiksi kun taas osa toimi loistavasti sellaisenaan klassikkococktailien korvikkeina.

paa kuin alkoholillisten drinkkien tekeminen, sillä silloin ei
ole tarvetta ostaa litran pulloa viinaa yhtä drinkkiä varten,
joten mocktaileilla voi kotioloissa esim. harjoitella cocktailien valmistamista. Sekä maksa ja lompakko siis kiittää, jos
silloin tällöin valmistaa oman suosikkidrinkkinsä alkoholittomana, kuinka paljon tahansa alkoholia normaalisti kuluttaakaan.

Haluaisitko nähdä Kvantin testaavan enemmän holittomia
Toimituksen suosikkijuomiksi ylsivät Basil smash sin gin, juomia, kuten shotteja? Ilmoita ideasi tai testitoiveesi toimiMojito ja Moscow Mule. Hieman yllättäen, kaikki parhaiten tukselle Telegramissa @kvanttibot:ille.
menestyneet drinkit olivat alkoholittomia versioita klassikkodrinkeistä. Vankka data-analyysi osoitti myös, että kellotettavuus korreloi voimakkaasti yleisarvosanan kanssa; smoothiemaisemmat, vaikeasti kellotettavat juomat eivät maistuneet
raadille yhtä hyvin. Suosikkijuomat olivat myös hyvin helppoja
tehdä, joten jokaisen lukijan on helppo testata niitä omassa
kyökissään!
Testaussessiomme osoitti, että hyviä alkoholittomia drinkkejä voi valmistaa helposti ja halvalla monipuolisesti moneen
eri tilaisuuteen. Klassikkodrinkeistä voi vähällä vaivalla johtaa holittomia versioita, joita voisi esimerkiksi killan tapahtumissa tarjota alkoholillisten drinkkien rinnalla. Mocktailien
tekeminen on myös huomattavasti halvem-
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RUNOJA
RUNOI LOL

Lähde mun kanssa saareen
Kalastetaan särkiä ja ahvenia,
kahlataan rantavedessä ja istutaan hiekassa
Paistetaan kaloja nuotiolla tikkujen päässä
ja syödään niitä laiturilla silmät kiinni
Ja ne kalat kysyy meiltä et muistetaanko me
kun lapsena tehtiin tota ja tota
Ja me muistetaan ja hymyillään ja nauretaan
Sä hautaudut pyyhkeeseen
Mä otan susta valokuvia

Se on hiljentyneenä tuulessa
väreinä ilmakehässä
auringon säteet viekottelee sitä ulos.
Me nielaistaan ja sanotaan sille ei.
Piiloudutaan seinien sisään
kurkistetaan ikkunanraosta
odotetaan sen näyttäytyvän
Sen kanssa kierittäisiin kosketuksessa
hymyjen hyväilyssä
tuoksujen tanssissa
Törmättäisiin ohikulkijoihin
vahingossa ja ihan tahallaan
ja palattaisiin kotiin että voitais taas lähteä
Me nielaistaan.
Ilman sitä kevät on vain säätila.

37

Näin on aika karanteenin,
suomipojan, saraseenin.
Elämä on mullin mallin,
Wappukin on tillin tallin.
Kaikki kovin surullista,
mut tässä sulle neuvolista.
Hätä tuskin tämä lienee,
kunhan paina tämän mieleen:

Kaikki peruttiin
Karanteeniin jouduttiin
Onneks’ on Kvantti

- Pese kädet, peitä kasvot,
netin kautta virvot varvot.
- Etäpäivää töissä suosi,
joutuin menee puolivuosi.
- Älä lähde Uusimaalta,
muuan mummo huusi maalta.
- Serla, hiiva, Myllynparas,
kaappi täyteen, pidä varas.
- Nuuksio on mesta nasta,
siel ei huoli paina koronasta.
- Pelko pois, rauhas varto,
vaik pörssis olis sekasorto.
Kesätyötkin ehkä rippaa,
kun maailma leikkii yskähippaa.
Mut eipä haittaa lomautukset,
kun pellol oottaa istutukset.
Jos ette muuten huolta kanna, edes tämä muistakaa:
-Kuutta jalkaa välillänne tarkoin vaalikaa,
muuten kuuteen jalkaan isänmaata mummo haudataan.
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Koronavirus
Nyt pelkän anagrammin
korvasi runo

Herään illalla
Kokoustaa voi sängystä
Kiitos korona!
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Arvostellaan

Suositellaan

Hotel Transylvania2012
genndy tartakovskyn ohjaama Hotel Transyl-

vania on harmiton lapsille suunnattu animaatioelokuva.
Kreivi Draculan johtama hotelli, Hotel Transylvania, on
hirviöiden turvapaikaksi pyhitetty, ihmisiltä visusti vartioitu lomakohde. Käynnissä olevat kreivin tyttären Maviksen 118-vuotissyntymäpäiväjuhlien valmistelut saavat
odottamattoman käänteen, kun hotelliin eksyy nykyajan
nuorison ruumiillistuma, reppureissaaja Jonathan.

ihmisen läsnäolo hotellissa voisi pilata sen tahratto-

man maineen ja karkottaa kaikki vieraat, eikä kreivi halua
Mavisin tutustuvan vaarallisiin ihmisiin. Tämän seurauksena suurin osa elokuvan huumorista perustuu Draculan
toimenpiteisiin Jonathanin poistamiseksi sekä hirviöiden
arkipäiväisiin rutiineihin, jotka ovat hyvin nurinkurisia.
Joukossa onkin joitain oivaltavia sekä viihdyttäviä havaintoja, jotka saavat aikaan tukahdutettuja, epäuskoisia
pyrskähdyksiä katsojien keskuudessa.

kun Mavis kuitenkin ennakoidusti rakastuu Jonathaniin,
on hirviöiden aika päivittää käsityksensä muuttuneesta
ulkomaailmasta. Kantavana teemana elokuvassa voisikin
siis nähdä erilaisuuden hyväksymisen sekä ennakkoluulojen hylkäämisen. Juonenkäänteet eivät kuitenkaan yllätä, eivätkä pohdinnat ole kovin syvääluotaavia. Myöskään

Liturgy – H.a.q.q.2019
salamarakastuminen ei kestä lähempää tarkastelua, vaikka hellyttävänä tarinan opetuksena voidaankin pitää sitä,
että mahdotonkin rakkaus voittaa aina lopulta.
elokuvan musiikki ei tehnyt suurtakaan vaikutusta,
vaikka se selvästikin paikoitellen tuki tarinankerrontaa.
Animoidut hahmot olivat sopivan epärealistisia ja ulkomuodot selkeästi persoonaa heijastavia. Kreivi Draculan
kasvamista oli kiinnostavaa seurata, mutta muut hahmot
jäivät pintapuolisemmiksi tai hyvin karakterisoiduiksi. Lisäksi miljööseen oli panostettu ja ympäristö olikin rakennettu yksityiskohtaisesti ränsistyneen goottityyliseksi.
jos ei muuta, niin Hotel Transylvania tarjoaa kepeän ja
huolettoman elokuvakokemuksen, jonka myötä aikuisenkin katsojan on hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse ottaa vakavasti. Sen sijaan kahdelle jatko-osalle ei kannata
asettaa kovin korkeita odotuksia.

viime vuonna Liturgy julkaisi H.A.Q.Q. -albumin, räjäh-

tävää filosofista trap-vaikutteista avant-garde bläkkistä.
Kappaleet toistavat itseään paljon, mikä kuuluu transsendentaaliseen kokemukseen samalla tavalla kuin doom
metallissa. Yhtyeen viime albumi vuodelta 2016 käsitteli
tarinaa hermafrodiittishamaanista joten ajattelin tämänkin olevan yhtä mukaansatempaava. Täytyy sanoa, että
albumi jäi paljolti ymmärtämättä kuuntelemalla. Bändin
frontman Hunter Hunt-Hendrix selostaa aatejärjestelmäänsä elämästä ja uskonnosta albumiin liittyvillä YouTube-videoilla, joita hän vielä julkaisee. Jo julkaistuissa
videoissa hän selittää levyn kannessa luetellut ideologiansa konseptit, mistä hän käyttää nimitystä Transcendental Qabala.1

hunt-hendrix uskoo protestanttisen kristinuskon

synnyttäneen kapitalismin, mutta näkee ongelmana nyky-yhteiskunnassa Marxin, Freudin ja Nietzschen ajatukset, joiden seurauksena materialismi ja naturalismi
ovat korvanneet Jumalan ihmissuhteilla, politiikalla ja
maailman kohtalolla. Pelastuksena Hunt-Hendrix toivoo
post-Mark Fisher rationaalisen teologian kasvattavan
uskonnon merkitystä maailmassa. Hänen ideologiansa

eskatologiassa saavutetaan Nietzschen Übermensch ja
Marxin kommunismi Jumalan valtakunnassa messianismin ja transhumanismin sekoituksella, mutta kuulemma
hän vielä pohtii eskatologiaa ohjaavia lakeja uusimpien
YouTube-videoiden mukaan.
lore albumin ympärillä on kiehtovaa, mutta itse musiik-

kikin on makoisaa nautittavaa: harvoin black metallissa
kuulee kellopelin tai vibrafonin kuten kappaleessa God of
Love tai sähköisiä glitchejä harpun, kuoron ja hyydyttävän
huudon seassa. Osa kappaleista kuulostaa siltä, että tulevaisuudesta saapuneet robotit ovat tulleet kiduttamaan
ihmisiä.

onko yhtye nerokas vai vain kasa de facto trolleja?
Kaikkea ei voi tietää. Jos kuitenkin kiinnostuit yhtään käsitellyistä aiheista tai pidät kokeellisesta black metallista,
suosittelen tutustumaan Liturgyyn.

Yhtye on aloitettu Ivy League
koulun asuntolassa ja albumin
nimi on selitetty: H.A.Q.Q. stands
for Haelegen above Quality and
Quantity, and represents HuntHendrix’s uniquely marxist and
psychoanalytic vision of God.

1
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https://www.youtube.com/watch?v=6lNK7bj-z8k
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Vituttaako

kun...

...on etävappu?
...raati ei tee mitään?
...tekemäsi sima oli paskaa?
...JOKU SOITTAA DISCORDISSA CLONE HEROA?
...kukaan ei jaa vitutuksiaan kvanttibotille?

Niin meitäkin.
Jaa turhautumisesi Toimitukselle anonyymisti suoraan
seuraavan hyypper suupper Truupper linkin takaa tunnisteella #vitutustiski

https://t.me/kvanttibot
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sellforte

