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ILmoituspALstA
En juhli syntymäpäiviäni.
Ville Musku

Aiomme nostaa tehoja tuhatkertaiseksi yhteen 
tsettawattiin.
Yliopiston fyysikot

Nukkukaa ihmiset, se tekee hyvää.
Hiukkasen minimalisti

Kyykkää, kyykkää, kyykkää.
Hakis

Jee, jee, jee! Wappu ja sitsit ja Wappusitsit! Jee, 
jee, jee!
Jesse

Mua stressaa.
Neuvos

Väsyttää, ihan oma syy. Huulta nuuska ärsyttää.
Legit_Laura

Oulu pilllllaa aina kaiken.
Kerrrrvine

Olen hikinen, ja puku tarttuu ihoon. Ja ilma ei 
kierrä.
Latex_Mies_666

Emmalla oli äsken nälkä, mut Emmalla ei oo 
enää nälkä. Se söi leipää.
Ruskea

Tänään oli hyvää ruokaa Reaktorissa. En ees 
käyny Reaktorissa syömässä.
Anonyymi

Oli tosi söpö brunette 2. vuosikurssin titeläinen 
Newtonissa tänään 😍😍
OJ

Liaani on teknis-luonnontieteellisen killan Hiukkasen kiltalehti. Tämä on vuoden 2022 ensimmäinen lehti. 
Seuraava Liaani julkaistaan vuoden 2022 lopussa.
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pÄÄKIRJoItuspÄÄKIRJoItus

Hei rakas Liaanin Lukija!

Sinulla on käsissäsi aivan huikea paketti tekstiä. Teks-
tin lukeminen tällaisessa fyysisessä muodossa on harv-
inaista, joten voit kutsua itseäsi esimerkiksi hipsteriksi 
tai muuten vain keskivertoa fiksummaksi tyypiksi. Jos 
luet tätä interwebsin ihmeellisessä maailmassa, onnit-
telut diginatiivi! Valeuutisten värittämänä ajanjaksona 
on hyvä tutustua laatujournalistiikkaan, jota tämä pa-
ketti pitää sisällään. Olet siis enemmän kuin tervetullut 
mukaan seikkailulle vuoden 2022 ensimmäisen Liaanin 
pariin ahmimaan itsesi täyteen faktapohjaista jytäkkää 
tavaraa, joka pistää hiljaisemmatkin hiukkaset hajoamaan.

Kun sinä luet tätä tekstiä, kello on sen verran kuin se on juuri sillä hetkellä, ja kun minä (Suvi, päätoimit-
taja) kirjoitan tätä tekstiä, kello on sen verran kuin se on juuri tällä hetkellä. Viimeisten kellonaikojen ai-
kana olemme päässeet nauttimaan hyvin poikkeuksellisten olosuhteiden ja maailmantapahtumien sarjas-
ta. Sarjasta, joka alkaa ensimmäisestä jaksosta, ja joka tuntuu vievän sellaiselle punaisen langan kerälle, 
että siitä neuloja saa hankittua itsellensä tenniskyynärpään. Neulominen onkin hyvä tapa rentoutua, vai-
kka en itse sitä tee. Sarja voi olla myös matemaattinen termi, josta voisin vääntää tässä vitsin tai kuvan.

Onneksi aurinko paistaa risukasaankin, ja olemme päässeet nauttimaan useista viihdyttävistä tapah-
tumista ja railakkaista seikkailuista, kun normaaliolot ovat palanneet keskuuteemme. Muistetaan siis 
ne kuuluisat käytöstavat, turvavälit, maskit, käsidesit, biojätteen tyhjennys sekä kasvien kastelu, jot-
ta kaikilla on kiva olla, eikä biojätteessä saada aikaan sitä kuuluisaa ‘’kiljuefektiä’’. Vaikka näin kävisikin, 
aina voi pyytää anteeksi, ja pestä biojätteen. Suosittelen sen pesuun pesuainetta ja rajua hankausliikettä.

Kaiken kaikkiaan kiitos kaikille kirjoittajille. On ollut hienoa huomata, kuinka kiireisistä aikatauluis-
ta huolimatta, usea henkilö on lähtenyt kirjoittamaan juttuja Liaaniin. Jos kirjoitussuonesi alkoi syc-
cimään, hihkaise ääneen, ja laita allekirjoittaneelle viestiä. Tehdään sinustakin Liaanin toimittaja.

Nautitaan keväästä, kesästä ja toisistamme!
Suvi Huotari
Rakkahin rouva päätoimittaja

‘‘jos kirjoitussuonesi
aLkoi syccimään, HiHkaise ääneen,
ja Laita aLLekirjoittaneeLLe viestiä,
teHdään sinustakin Liaanin toimittaja.
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pJ-pALstApJ-pALstA

Heipä Hei kaikki Hiukkaset ja 
muutkin, jotka Lukevat
tätä Liaania.

Täällä puhuu (tai oikeestaan kirjoittaa) puheenjohtajanne 
Kalle. Kannattaa valmistautua siis hyvinkin sekavaan ja 
epämääräiseen tekstiin. Kiitos ja anteeksi etukäteen.

Niinhän siinä kävi, että kevät on taas ja Wappu lähestyy 
uhkaavasti, kiihtyvällä vauhdilla. Samalla myös uusi hal-
litus on aloittanut vauhdilla toimintansa ja tapahtumiakin 
voi bongata hyvän määrän killan ilmoitustaululta. Ehkä 
aluksi voisinkin kertoa vähän siitä, mitä kaikkea on ker-
etty jo tehdä. Vuoden alkuunkin mahtui monta tapahtu-
maa, kuten Hiukkaskyykkä, RekryLAB ja Hiukkasen talvi. Hiukkasen valmennuskurssitoiminta on myös saatu 
hyvin alkuun parista vastoinkäymisestä huolimatta ja vujujen suunnittelu on aloitettu. Lisäksi Integraatiofest 
on tulossa Tampereelle tänä vuonna (tänne kannattaa ehdottomasti osallistua!!), joten sitäkin on suunnitel-
tu yhdessä Luupin kanssa. Koposasioista on infottu (ehkä jopa riittävästi?) jäsenistöä vitseillä höystettynä ja 
jäsenistötuotteita suunniteltu. Tässä vain murto-osa kaikesta ja unohdankin varmasti jotain oleellista, mutta 
ehkä parempi pitää tää palsta yhden sivun mittaisena.

Pari vuotta sitten korona pisti kaiken kiinni, eikä esimerkiksi kolmas (3) vuosikurssi tai sitä nuoremmat ole 
vielä kokeneet perinteistä Wappua ollenkaan. Näin ”normaaliin” aikaan palautuessa onkin siis hyvä miettiä 
mitä kaikkia perinteitä halutaan säilyttää ja mitä uusia ideoita voidaan keksiä. Tähän liittyen suosittelen teitä 
kaikkia antamaan myös palautetta ja ideoita Hiukkasen hallitukselle lomakkeen, fyysisen palauteboxin tai vai-
kka TG:n kautta. Palaute on aina tervetullutta.

Nyt tulikin (tirsk) jo liikaa asiapitoista tekstiä. Loppuun tarvii kuitenkin vielä sanoa, että vaikka alkuvuosi 
onkin ollut kiireinen ainakin omalta osalta, niin järjestötoiminta on silti ihan parasta, ja että kannattaa lähteä 
mukaan. Muita hyviä ohjeita tai vinkkejä: Ajatelkaa hyvinvointia, muistakaa perjantaina Sååssin siivet, nopeen 
Bangin voi aina pelata killassa ja varokaa Kuopiota (paitsi jos asutte siellä).

Oikein hyvää kevättä ja alkanutta vuotta 2022 ja 45 toivottaa:
Kalle Lehtola
Hiukkasen puheenjohtaja vuosimallia tämä vuosi
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1. Olga, 5. vuotta
2. Itseasiassa ihan ok. Olin tekemässä äsken hark-
katyötä, kunnes tajusin, että pääsen läpi jo tällä 
tekemiseellä, ja päätin palauttaa sen sellaisena kuin 
se on.,
3. Meemikkäitä ihmisiä (Aapo Honkakunnas, on 
siellä muitaki meemikkäitä ihmisiä ja muitakin kuin 
meemikkäitä ihmisiä, ja se rubikinkuutiojäbä joka 
opetti kuinka rubikinkuutio ratkaistaan eri tavalla), 
violetit haalarit.
4. Atomi
5. Matikkaa fysiikka kemiaa ja ohjelmointia.
6. Moikku moi, ootte best!

KEItÄ NE oN NE KEItÄ NE oN NE HIuKKAsEtHIuKKAsEt??
Toimittanut Tuomas Pihlava ja Suvi Huotari

Hiukkanen on varmasti monen Lukijan opiskeLuaikojen ensisijainen sosiaaLinen 
piiri, ja opiskeLukaverit Löytyvät kiLtaHuoneeLta tai kiLLan tapaHtumista.

Toisaalta violetit haalarit ja laadukkaat oudot jutut ovat tuttu näky myös monessa isommassa yliopistoyhteisön 
tapahtumassa. Uteliaimmat ovatkin varmasti joskus miettineet, mitä muissa killoissa tästä Hiukkasen violetis-

1. Nimi ja vuosikurssi?
2. Mitä kuuluu?
3. Mitä sinulle tulee Hiukkasesta mieleen?
4. Mikä sana kuvaa parhaiten hiukkasia?
5. Mitä hiukkaset opiskelee?
6. Mitä terveisiä haluatte lähettää Liaanin lukijoille?

1. Tero 2. vuosikurssi, Kassu 3. vuosikurssi
2. Iso vujujännä, viikonloppuna vujut. Ei ole hirveäs-
ti kerennyt tehdä koulua. Hyvää kuuluu. 
3. Hyväksynnän hylje, Hiukkasen Mikot on aina 
mun mielessä. Hiukkasen tapahtumatoimari, johon 
kuvitteellisesti törmäsin Tahkon juhannuksena.
4. Pikkasen. Violetti
5. Matematiikkaa... Fysiikkaa... ja luonnontieteitä…
6. Himos megaski on aika hyvä tapahtuma, kannat-
taa ostaa lippuja! Seuratkaa IG:ssä @Himosmegaski

BIONERINDECS

ta joukosta oikein ajatellaan. Toimituksemme päätti    
ottaa asiasta selvää, joten lähdimme retkelle Hervannan 
kampuksen halki vieraillen jokaisessa muussa killassa.  
Kiltahuoneista löysimmekin vapaaehtoisia haastateltavia 
kertomaan, mitä meistä hiukkasista muualla ajatellaan. 
(toim. huom. yksittäisten henkilöiden mielipiteet edu-
stavat varmasti myös koko killan virallista mielipidettä)

KYSYMYKSET
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1. Joonas, 1. vuosi
2. Ihan jees kuuluu. Ei ihmeempiä.
3. Purppurat haalarit. Tiivis porukka.
4. Tiivis.
5. Ainakin opettajaksi osa, osa yleisiin luonnonti-
eteisiin. Dippainssiksi.
6. Teillä on hyvä meininki killassa (vahvaa peuka-
lonnäyttöä)

1. Onni, 2. vuosikurssi
2. Ihan hyvää, juuri koronasta tervehtynyt.
3. Violetti väri ensimmäisenä. Skellari, ja yks kaveri 
opiskelee Hiukkasella.
4. Hiukkanen.
5. Suunnitteen joo ehkä. Luonnontieteitä?
6. Muistakaa välillä opiskellakin!

1. Katariina, 4. vuosikurssi
2. Hyvää kiitos? Mitä teille kuuluu?
3. Matikka fysiikka kemia, pari kaveria opiskelee 
siellä.
4. Iik. 
5. Matikkaa fysiikka tai kemiaa. Ei hajua missä vai-
heessa se valitaan. Aika paljon sieltä tulee opettajia.
6. Hyvää kevättä! Ja Wabumieltä!

SKILTA KORK

MIK

1. Iitu, 2. vuosikurssi
2. Ihan hyvää, RakMek stressaa.
3. Fysiikka ensimmäisenä. Violetti, fysiikka, luon-
nontieteet. Tarzan. Hiukkasen avajaissauna, jonne 
eksyin joskus (siellä oli hauskaa).
4. Auta. (oikeesti tämä oli kohdistettu takana olevalle 
henkilölle)
5. Fysiikkaa, matemattiikkaa, teknillistä fysiikkaa.
6. Toivottavasti törmäillään kevään tapahtumissa!

TARAKi
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1. Lassi 3. vuosikurssi
2. Kuului hyvää, kunnes minut vedettiin kylmään 
vastaamaan kysymyksiin.
3. Haalareiden väri. Hiukkaset on viisaampia kuin 
muut.
4. Fysiikka
5. Matemaattisluonnontieteellisiä aineita
6. Terkkuja lehden lukijoille, äidille ja Titen runkka-
reille kavereille!

1. Huomas Taataja (salanimi), 2. vuosi
2. Hyvää, kahvi on maukasta ja pulla kans. (Reak-
torista ostettu)
3. Ensimmäisenä violetti. 4. Pieni
5. Kandivaiheessa opiskellaan ma fy ke aineita, DI 
vaiheessa samaa mutta hienommilla nimillä.
  6. Automaatiotekniikka on       
  hyvä sivuaine!

1. Julius, 1. vuosikurssi
2. Aika hyvää. Aurinkoinen olo.
3. Olin haalaritiimissä, ja oli kuullu että hiukkaset 
myynyt kaikki haalaripaikat suoraan yhdelle firmalle.
4. hiukkanen.
5. Fysiikkaa ja matikkaa ja ne on vissiin tosi fiksuja.
6. Kierrättäkää roskanne.

1. Olivia, 2. vuosi.
2. Hyvää kuuluu. Pitäis tehä kouluhommia, mut 
täällä hengaillaan. 
3. Liilat haalarit ja kalja.
4. Matias.
5. Kemia, fysiikka, matikka, aineenope. 
6. Tulkaa Tamarkin kiltikselle pelaa nopeet
 Mariokartit!

TITE YKi

HIUKKANEN TAMARK
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1. Aurora 2. vuosikurssi, Ester 1. vuosikurssi
2. Hyvää kuuluu. Ollut kiva päivä. Tultiin Titen kilta-
huoneelle, ja saatiin free snäks.
3. Purple. Hyvät Mobilepayt. Tosi mukava kilta-
huone. Toimiva myyntisysteemi.
4. Friendly
5. Natural sciences. You can become a teacher.
6. Tulkaa hengailee sit meidän kiltahuoneelle sit kun 
saadaan se! (Toivottavasti ennen Wabua)

1. Kiia, 2. vuotta
2. Ihan hyvää.
3. Te olette ainakin meneviä. Ei törmätty semmos-
een Hiukkaseen, joka ei haluaisi tutustua uusiin ih-
misiin. 
4. Menevä.
5. Matikkaa fysiikkaa, tämmösiä. Esim vaikka 
DI-opettajaksi. 
6. Hyvää wappua kaikille!

1. Joona, 3. vuotta (Tämä on Autekin fuksitiimin vi-
rallinen kanta.)
2. Ihan hyvää kuuluu. Korona tällä hetkellä (?)
3. Pelikortit.
4. Tarzan.
5. Fysiikka kemia ja matikan välillä. Hiukkanen pe-
lasti mut laskareissa Diffiksen laskareissa.
(Toivon saavan myös jatkossa apua) T Tuomas Tiura
6. Junttarihype!

MAN@GER AUTEK

URBANUM

1. Christopher, prefer not to say year
2. I’m fine.
3. Rubikscubes. Purple overalls, nice set of patches 
(the cards).
4. Welcoming.
5. From physics to mathemtaics. Chemistry. 
6. Not any messages/greetings for the readers.

INTO
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BommARIssA pÖHIsEEBommARIssA pÖHIsEE
Toimittanut Kalle Karhapää

seuraavaksi pieni kurkistus Hervannan kampuksen kiipeiLymaaiLmaan,
moneLLe vieraaseen ja juLmaan

Tilanne on tuttu: joku varomaton kulkija tahtoo käydä Rakennustalon kautta Bommariin. Laskeutuessaan nin-
japortaita (tai tullessaan alas hissillä, niin kuin kuka tahansa järkevä teekkari) kantautuvat kovaääninen punk ja 
eläimelliset huudot jo kaukaa. Silloin tietää saapuvansa Tekiilan treeniseinälle, millä nämä apinamaista luontoaan 
syleilevät lajijaoston jäsenet usein kiipeilevät.

Mieleen saattaa nousta kysymys, mitä siellä oikein tapahtuu. Valkoista jauhetta pöllyää sisäilmaan, kädet heiluvat 
koomisesti ja boom-box pauhaa. Aika älyvapaan näköistä apinointia. Mutta tapahtuuko seinällä kuitenkin jotain 
älyllistä toimintaa?

Kyllä vain! Tammikuussa 2022 perustettu Telegram-ryhmä on tuonut uusia tuulia skeneen ja saanut pienen mutta 
sitäkin aktiivisemman käyttäjäkunnan. Toiminta ryhmän ympärillä on aktivoinut treeniseinän käyttäjien älyny-
styröitä aivan uusilla tavoilla.

Tässä jutun juju lyhyesti: Seinällä on paljon eri näköisiä ja muotoisia muovinpalasia, elikkä otteita. Reitintekijä 
valitsee mitä kiipeilijä saa niistä käyttää. Tarkoitus on päästä alimmista otteista ylimpään putoamatta välissä.
Muiden viestien kuin reittikuvien lähettely ryhmään on kielletty. Muiden tekemät reitit saattavat kuitenkin ai-
heuttaa voimakkaita tunnetiloja. Käyttäjät ovat löytäneet tavan ilmaista itseään ns. emojireaktioilla.

Tärkeintä on, että reittiin kuuluvat otteet erottuvat kuvasta selkeästi. Reiteille on tapana antaa kekseliäs nimi 
(esim ”Pinch harder daddy”, “Highway to Hell” tai “Kylmä kivi/Cold Dwayne Johnson”), oma arvio vaikeusas-
teesta jollain seinän kaltevuuskulmalla (”6B+ at 16 deg”) ja muuta tähdellistä inffoa. Esteettisissä yksityiskohdis-
sa reitintekijällä on vapaat kädet.

Tämä ryhmä on kuluvana keväänä antanut allekirjoittaneelle suuret määrät hyvinvointia sekä yllättävän alustan 
luovuudelle. Voin suositella kiipeilyä ihan kaikille, jotka mahdollisesti nauttivat ihonsa ja hermojensa raastamis-
esta muovia tai kiveä vasten. Se on kovin palkitsevaa, erityisesti hyvässä seurassa!

Kaikkea harrastustoimintaa artikkelissa kuvaillulla seinällä hallinnoi
Tekiila, TUrVoKe:n kiipeilylajijaosto.
Ota tarkemmin selvää toiminnasta https://www.tekiila.fi/
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stIstI
moikku ja oikein aurinkoista kevättä 
kaikiLLe!

Tämän jutun nimestä voitTEKin jo päätellä, mistä täällä 
puhutaan - nimittäin Tekniikan akateemisista. Monelle 
TEK on tuttu käsite ja minä tuttu naama, mutta mitä 
kaikkea hyötyä TEKistä näin opiskelijalle oikein on?
 
TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan 
matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon suorittanei-
den sekä näiden alojen opiskelijoiden ammattijärjestö. 
Jos olet nokkela, huomasit kuuluvasi tähän joukkoon. 
Jos et ole nokkela, ei haittaa, minäpä kerron: voit liittyä 
TEKin opiskelijajäseneksi ilmaiseksi! 
 

Useille opiskelijoille TEK näyttäytyy monen mah-
dollistajana, on kyseessä sitten grillattavaa SGUssa, 
palkintoja fukseille tai virkistäytymistä tutoreille. 
TEK on monessa mukana ja olen itse opiskelijana hyödyntänyt isosti TEKin Työkirjoja työnhaun tukena. Kan-
nattaa tsekata, siellä on oikeasti hyviä juttuja. Tietty omat haalarit ylhäällä pitää TEKin upean sininen vyö, 
joten siitä myös kiitos TEKille. On se mahtava järjestö. Pitää yllä opiskelijoita ja niiden haalareita.
 
TEK näkyykin mahdollistamassa monia opiskelijatapahtumia, mutta se tekee myös muunlaista työtä opiske-
lijakulttuurin edistämiseksi. TEK on edistänyt yhdenvertaisempaa opiskelijakulttuuria hankkeillaan, ja es-
imerkiksi luonut selkeämpiä linjoja opiskelijatoiminnan tukemiseen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 
Nyt muuttuneessa maailman tilanteessa opiskelijoiden jaksaminen on ollut isosti koetuksella ja TEK teh-
nyt yhteistyötä opiskelijoiden jaksamista ja mielenterveyttä tukevan järjestön Nyytin kanssa. MielenTE-
Koja kampanja saattaakin olla jo tuttu, mutta edeltävän vuoden varrella TEK on mahdollistanut mata-
lan kynnyksen keskustelutukea sadoille opiskelijoille ja järjestänyt erilaisia webinaareja teemaan liittyen. 
 
TEK tarjoaa siis monenlaista eli ilmaista opiskelijajäsenyyttä ei kannata jättää hyödyntämättä. Kuvassa vielä 
hienosti koottuna kaikki TEKin tarjoamat edut TEilleKin. 
 
Miten työkirjan, lakipalveluiden ja muiden jäsenetujen ohella voisit hyödyntää TEKiä? Hervannan kampuk-
selta tilasta TB110 löytyy TEK Lounge, johon kaikki TEKin jäsenet ovat tervetulleita opiskelemaan ja viet-
tämään aikaa. Eihän nyt maailman auetessa pidetä tätä opiskelijoiden olohuonetta tyhjillään, joten menehän 
varaamaan Lounge vaikkapa Disney leffailtaa varten. Suosittelen kaikkia Disney-leffoja sydämeni pohjasta. 

Tässä tää TEKsti nyt oli,
ei muutakun wappua kohti ja sen yli 
(jos jaksaa)! 

TEKruin,
Jenspa
Hiukkasen TEK-yhdyshenkilö

Jos Et JAKsANut LuKEA KoKo JuttuA, sE 
oN HARmi. tÄssÄ KuitENKiN LyHyEt oHJEEt 

mitÄ tEHdÄ:

1. Liity tEKiN JÄsENEKsi
(Https://www.tEK.fi/fi/JAsENyys/Liity-tEKiiN/Liity-JAsENEKsi)

2. mENE tEK LouNgEEN (tB110) HENgAAmAAN 
JA LÖydÄ uusiA JuttuKAvEREitA! voit vARA-

tA tiLAN tÄÄLtÄ:
Https://www.tEK.fi/fi/tiEtoA-tEKistA/yHtEystiEdot/tEK-

LouNgE

Kuva: Juha-Matti Hakojärvi
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KOPO eli KOulutusPOlitiikka sisältää mm. jäsenistön 
edunvalvontatoimintaa yhdessä hallopedien kans-
sa. Pyrimme viemään opiskelijoiden ääntä päätök-
sentekoon ja varmistamaan, että esimerkiksi ope-
tusta ja opetustiloja suunnitellessa opiskelijoiden 
mielipide tulisi kuulluksi. Lisäksi järjestämme opiske-
lijoille mm. opintokyselyitä, joiden vastauksia hyö-
dynnetään esimerkiksi hallopedien toiminnassa.

KOPON VUOSiPLÄÄNi
Kopotiimin vuosikalenteriin kuuluu mm. tapahtumia 
ja vaikuttamista. Järjestämme mm. Halloped-hen-
gailun, sivuainemarkkinat sekä kopokahvit killassa. 
Lisäksi taustalla osallistumme erilaisiin edustusta-
paamisiin (esim. Kupillinen kopoa ja dekaanin miitti) 
ja teemme jotain fiksua edustustoimintaa ja kannano-
ttoa ja ja ja muuta mahdollista sellaista nönnönöööö.

HALLOPED ELi HALLiNNON OPiSKELiJA- 
EDUSTAJA
Hallopedit ovat ihan tavallisia Hiukkasen opiskelijoita, 
jotka edustavat opiskelijoita erinäisissä ryhmissä. Ole 
yhteydessä näihin henkilöihin, kun edunvalvonnal-
liset asiat askarruttavat. Hallopedihakuja järjestetään 
ajoittain ja pestiin voi hakea kuka tahansa Hiukkasen 
opiskelija (ei tarvitse olla n:nnen vuoden opiskelija ja 
aikaisempaa kokemusta ei tarvita).

SUOMi KOPO SUOMi – SANAKiRJA
Tervetuloa silmäilemään kopovitsejä, ja mikä parasta, 
kuulemaan, mitä nämä tarkoittavat suomeksi! Tämän 
tekstin jälkeen lupaamme sinulle mainetta ja kunniaa 
huokuvan huumorintajun sekä hieman ymmärrystä 
kopotiimin epämääräisistä höpinöistä. Tai sitten ette 
saavuta sen suurempaa käsitystä… Tarkoituksena olisi 
kuitenkin, ettei kukaan tämän tekstin jälkeen olisi vält-
tynyt typerimmiltä kopovitseiltä.

ViTSi 1: Kopoti Kopoti
selitä vitsi? Tiättekö ku hevonen juoksee sillee kopoti ko-
poti ja kopo on niiku nyt siis sana.

ViTSi 2: Koronapoliisitoimari = Kopotoimari
selitä vitsi? Noku tiäks ku otetaa sanoista korona ja poli-
isi ekat kaks kirjainta ja yhdistetään ne, saadaan kopo.

ViTSi 3: Kottiin vai pottiin? = Kopo?
selitä vitsi? Noku nääs Hervannassa aina mietitään et 
kumpaan sitä menis ja taas kun otetaan ekat kaks kir-
jainta, saadaan kopo.

ViTSi 4:        - Kopo Kopo?
- KuKa siellä?
- no Kopoti Kopotteleva Koronapoliisi 
täällä!

selitä vitsi? No nääs tässä vähä yhristellään noita aiempia 
vitsejä ja viä boonuksena on väännetty sanoista “kop 
kop” hauskempi muoto.

ViTSi 5: Kopot eteen, Kopottaa!
selitä vitsi? No siis tiärättekö ku on se sitsilaulu esim. et 
“kupit eteen, kupittaa” niin tää on se kopoversio.
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KopoA LIAANIssA LIAANIssA
Toimittanut Heini Pitkäranta ja Mira Säe



Toimittanut Thao Mi Rintala
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puuHANuRKKA puuHANuRKKA 
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Normaali 10x10 Vaikea 10x10Helppo 10x10

Normaali 15x15 Vaikea 15x15

Esimerkki

PUUHANURKKA
Akvaario on pulmapeli yksinkertaisilla säännöillä ja haastavilla
ratkaisuilla.

Pulmapeliä pelataan suorakulmion muotoisessa ruudukossa, joka on
jaettu lohkoihin, eli "akvaarioihin"

Sinun täytyy "täyttää" akvaariot vedellä tiettyyn korkeuteen asti tai
jättää ne tyhjäksi

Veden korkeus akvaariossa täytyy olla sama sen koko leveydellä

Ruudukon ulkopuolella olevat numerot kertovat, kuinka monta ruutua
täytyy täyttää pysty- ja vaakasuunnassa.

Säännöt ja tehtävät ovat peräisin sivustolta https://fi.puzzle-
aquarium.com/
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HIuKKAsEN HALLItus HIuKKAsEN HALLItus 
2022 EsIttÄytyy2022 EsIttÄytyy
Toimitanut Tuuli Nissinen
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jos et vieLä tiennyt, että suomen matematiikan ja fysiikan opiskeLijoiden suurin 
yHteistoimintatapaHtuma Integraatiofest tuLee tänä syksynä tampereeLLe, niin 
nyt tiedät.

Hiukkasen ja Luupin yhteistyössä järjestettävät Festit keräävät jopa huikeat 300 osallistujaa ympäri Suomen. Uu-
silta tuttavuuksilta ei siis voi välttyä. Viikonlopun mittainen spektaakkeli pitää sisällään muun muassa perjantain 
sitsit, luentoja oikeilta tieteentekijöitä ja excursiot alueen mielenkiintoisimpiin yrityskohteisiin. Yhteispöhinää 
muiden luonnontieteilijöiden kanssa riittää siis Bommarin syvyyksistä Luupin uudelle ja mahtavalle Pii-klubille 
asti.

Osallistujien hyvinvointia ei tietenkään ole unohdettu sillä lauantai aamu alkaa Darrasaunalla, jossa on luvassa 
maittavia eväitä ja tietenkin saunomista. Illalla on luvassa jatkot, jonka livebändi ei takuulla jätä ketään kylmäksi. 
Sunnuntaina ketään ei passiteta heti herättyään kotiin, vaan luvassa on yhteistä ajanviettoa ja aktiviteetteja Silliks-
en merkeissä.

Tarjoamme myös mahdollisuutta aloittaa Integraatiofest kokemus jo torstaina Differentiaalifestin merkeissä. Lu-
vassa on toimintaa pienemmällä kutsuttujen ainejärjestöjen halukkaista koostuvalla porukalla. Jos olen kuullut 
oikein, niin luvassa saattaa olla muuan mustahaalarisen killan kehittämä lautapeli. Siitä lisätietoja myöhemmin.

Helmikuussa tapahtuman järjestämiseksi kerättiin Integraatiofest-toimikunta, joka on saanutkin jo paljon aikai-
seksi, mutta paljon järjesteltävää on vielä jäljellä. Mikäli toimikuntahaku meni ohitse ja sinua kiinnostaa vielä 
lähteä mukaan toteuttamaan tapahtumaa, älä huoli sillä syksyllä aukeaa nakkilaishaku. Pesteissä pystyy ottamaan 
vastuuta oman halun ja jaksamisen mukaan, mutta niistä lisää lähempänä tapahtumaa.

Integraatiofest terveisin Eino Suni
Hiukkasen Integraatiofest-toimari
ja muu toimikunnan väki

IINNttEEggRRAAAAttIIooffEEsst t HYPEHYPE HYPEHYPE HYPEHYPE!!!
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Tässä on taustalla tosiaan se, että koronaviruksen ai-

heuttamana maallinen vaellukseni Tampereen kor-

keakouluyhteisön piirissä päättyi reilu vuosi sitten ja 

siitä eteenpäin olen ollut lähinnä datatieteiden huip-

puammattilainen sekä ”kuka hitto toi setä on?” -tun-

temuksia aiheuttava kommentoija Hiukkasen yleisessä 

Telegram-ryhmässä. Tässä alumnin terveiset -palstan 

tekstissä aion kertoa innostavin esimerkein siitä, mi-

ten 26-vuotias päähenkilö selviytyy valmistumisen jäl-

keisen elämän pyörteissä. Tavoitteenani on reflektoi-

da yhtä teekkarikunnan perimmäisistä kysymyksistä: 

onko valmistumisen jälkeen elämää?

Siirtyminen kiltahuoneen nurkasta aktiiviseen työelä-

män oravanpyörään ei ole välttämättä mikään kovin 

yksinkertainen muutos, mutta omalla kohdallani koro-

na ja sen aiheuttama kaiken opiskeluun liittymättömän 

väheneminen johti varsin tehokkaaseen vieroittumi-

seen kiltahuoneen laihasta kahvista ja vanhasta hanas-

ta saaduista jokapäiväisistä sähköiskuista.    

Toisaalta korona myös hankaloitti siirtymääni työ-

elämään, sillä siinä kohtaa, kun vakituisempaa työso-

pimusta olisi pitänyt alkaa tekemään, diplomityö-

paikkani päätti laittaa rekrykiellon päälle ja vähentää 

maailmanlaajuisesti vajaat 10000 työntekijää ja näin 

ollen ensimmäinen tehtäväni diplomi-insinöörinä oli 

etsiä työpaikka. Eli ”mennä vittu töihin”.

Työttömänä oleminen ei missään nimessä ole helppoa 

aikaa henkisesti. Tässä tapauksessa ainakin itseäni eni-

ten söi se, että olin kuitenkin juuri valmistunut hyvin 

arvosanoin tekniikan alalta, jossa tunnetusti töitä pitäi-

si riittää, ja silti meikäläinen istuu kotona ja päivittää 

viiden minuutin välein olisiko linkkariin ilmestynyt 

tApAustutKImus vALmIstumIsEN vAIKutuKsIstA tApAustutKImus vALmIstumIsEN vAIKutuKsIstA 
yKsILÖN sosIoKoNstRuKtIvIstIsEENyKsILÖN sosIoKoNstRuKtIvIstIsEEN
ELÄmIsmAAILmAANELÄmIsmAAILmAAN
jos kykenet Lukemaan tämän Lauseen, tarkoittaa se sitä, että oLen saanut 
viestini Läpi täLtä puoLen dI-tutkinnon tapaHtumaHorisonttia.

ALUMNiN TERVEiSET:

’’ Itseäni eniten söi se, että oLin 

kuitenkin juuri vaLmistunut Hyvin 

arvosanoin tekniikan aLaLta, jossa 

tunnetusti töitä pitäisi riittää, ja siLti 

meikäLäinen istuu kotona.
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jotain uutta. Olin kuitenkin onnekas, sillä tuossa koh-

taa olin ensinnäkin oikeasti loman tarpeessa ja toiseksi 

löysin melko nopeasti juuri sellaisen työpaikan mitä 

olin halunnutkin. Siinä mielessä loppu hyvin kaikki 

hyvin nykyisin fluentisti suomen ja englannin lisäksi 

tunteista puhuvana henkilönä ajattelin, että tuollaiset-

kin tuntemukset ovat tärkeitä sanoittaa. Tekniikan alan 

työllisyysluvuista huolimatta en kuitenkaan usko ole-

vani ainut, joka uransa alkuvaiheessa on jossain kohtaa 

tuollaisessa tilanteessa.

Nykyään olenkin sitten jo syvällä oravanpyörässä ole-

va ammattilainen, jonka päivän kohokohtia ovat muun 

muassa katsella aamulla eri lounaspaikkojen listat läpi 

vain mennäkseen aina siihen lähimpään, sekä puhua 

kahvitauolla afterworkeistä ja kaljanjuonnista ilman 

suurempaa pelkoa siitä, että kohta oikeasti olisi Kapi-

nassa pitkä kylmä nenän edessä. Siinä, että elämän-

rytmi muodostuu pitkälti töiden ympärille on sekä 

hyviä että huonoja puolia. Vaikka joustavuutta onkin 

vähemmän, mahdollistaa diplomi-insinöörin elämän-

tyyli muun muassa sellaisia ylellisyyksiä kuin vapaita 

iltoja, säännöllistä liikuntaa, terveellistä ja laadukasta 

syömistä ja hyvän omantunnon ostaa Alkoon tullutta 

uutuusginiä, vaikka kaikki merkit viittaavatkin siihen, 

että se on ihan kuraa (oli ja sitä oli litra siinä pullossa). 

Ihan kaikkeen ei kuitenkaan diplomi-insinöörin ääre-

tön palkkakaan pysty, sillä matemaatikoiden konsen-

suksen vastaisesti vähennyslaskun ääretön-(vuokra+-

ruoka+rahastosijoitukset+eläkesäästöt+muut kulut) 

tulos ei olekaan ääretön.

Myös opiskeluajat muistuttavat olemassaolostaan 

säännöllisin väliajoinja erilaisin tavoin. Yllättävät per-

jantaiset illanvietot skellarissa tai kyselyt soittamaan 

vujubändiin ovat mukavia muistutuksia menneistä 

kunnian päivistä, kun taas Kelan ystävällismieliset 

muistutukset siitä, että on saanut liikaa opintotukia 

tuloihin nähden ovat vähemmän miellyttäviä throw-

backeja. Kannattaa siis olla tarkkana Kelan tukiaisten 

kanssa, sillä tuollainen elostelu kolmen eri palkkatyön 

ja opintotukien kanssa ei jää viranomaistahoilta huo-

maamatta.

’’ myös dI-tutkinnon jäLkeen on 

eLämää - ja vieLäpä oikein Hyvää seL-

Laista. siiHen ei kuitenkaan oLe mikään 

kiire, vaan opiskeLuajoista kannattaa 

nauttia iHan rauHassa.

Kaiken kaikkiaan kerrottavanani on kuitenkin vain hy-

viä uutisia. Myös DI-tutkinnon jälkeen on elämää - ja 

vieläpä oikein hyvää sellaista. Siihen ei kuitenkaan ole 

mikään kiire, vaan opiskeluajoista kannattaa nauttia 

ihan rauhassa. Jo pelkästään sen takia, että luentojen ja 

harkkojen ohessa kaikki muukin opintojen ohessa teh-

ty ja koettu antaa eväitä tähän endgame-elämään. Kui-

tenkin, muuan suurta ajattelijaa ja diplomi-insinööriä 

mukaillen, opiskeluaika koostuu sarjasta ihmisiä, koh-

taamisia ja tilanteita. Ja niitähän on tiedossa myös opis-

keluaikojen jälkeen, vaikka niistä selvästi pienempi osa 

tapahtuukin Skellarissa.

Opna

Hiukkasen alumni



10 AsKELEEN opAs yRIttÄmIsEEN10 AsKELEEN opAs yRIttÄmIsEEN**
Toimittanut Anni Savolainen

NousE yLÖs sÄNgyLtÄ/soHvALtA/LAttiALtA/
missÄ iKiNÄ oLEtKAAN. voit motivoidA itsEÄ-
si EsimERKiKsi suKLAALLA, KAHviLLA tAi sAA-
mALLA JoNKuN uHKAiLEmAAN siNuA. Jos Et 
EdELLEENKÄÄN pysty, siiRRy AsKELEEsEEN 10.**

otA tyÖsKENtELyvÄLiNEEsi
(EsimERKiKsi KANNEttAvA tiEtoKoNE) EsiLLE.
Jos Et pysty siiHEN, siiRRy AsKELEEsEEN 10.

ALoitA tyÖsKENtELy 
tEKEmÄLLÄ KymmENEN (10) sEKuNtiA tÖitÄ.

YRiTYSVASTAAVAN

11

22 33

*tÄmÄ systEEmi oN tEstAttu toimivAKsi JA HyvÄKsytty yRitysvAstAAvAN puoLEstA,
vALituKsEt voi osoittAA yRitysvAstAAvA@HiuKKANEN.fi.24



HuomAA, EttEt osAA,
JA LyÖ pÄÄtÄsi JotAiN piNtAA (EsimERKiKsi 

pÖytÄÄ, sEiNÄÄ tAi LAttiAA) vAstEN. ***

KAtso tyÖsKENtELymAtERiAALEJAsi viisi (5) 
miNuuttiA ymmÄRtÄmÄttÄ mitÄÄN.

HAutAA KAsvosi KÄsiiN, JA itKE sisÄisEsti (tAi 
uLKoisEsti) KymmENEN (10) miNuuttiA.

KERÄÄ itsEsi KAsAAN 
JA tEE tÖitÄ sEuRAAvAt 15–30 miNuuttiA.

44 55

66 77
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LuE tEKEmÄÄsi tyÖtÄ JA ÄLyÄ, EttÄ oLEt tEH-
Nyt KAiKEN vÄÄRiN.

ymmÄRRÄ, EttEt KuitENKAAN sAA mitÄÄN
tEHtyÄ oiKEiN JA viHdoiN tEE sE,

 mitÄ siNuN oLisi ALuN ALKAENKiN pitÄNyt,
ELi LuovutA

pidÄ piENi tAuKo JA KAtso yLpEÄNÄ
sAAvutuKsiAsi.

88 99

1010

** KuvissA dEmoNstRoimAssA AsKELiA KiLtAmmE tARzAN-vAstAAvA
*** yHtÄKÄÄN tARzAN-vAstAAvAA Ei vAHiNgoitEttu KuvAuKsissA.
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LIAANIN uLKomAANtoImIttAJALIAANIN uLKomAANtoImIttAJA
RApoRtoI KoREAstA,RApoRtoI KoREAstA,
sIItÄ EtELÄIsEmmÄstÄsIItÄ EtELÄIsEmmÄstÄ
Toimittanut Jussi Kelavuori
안녕하세요!
eLi anniongHasejo! eLi suomeksi moi!

Kuinka voi jokin kieli vääntää noinkin yksinkertaisen asian kuin moikkaus niin monimutkaiseksi… Ter-
vehdykset ovat ilmeisesti Koreassa niin vaikeita että Duolingossakin opin kyseisen fraasin vasta oppitun-
nilla seitsemän. Yleisesti ottaen Korean opettelu on kuitenkin paljon helpompaa mitä olisi alussa uskonut. 
Tämä johtuu siitä, ettei noita aiemmin näkyneitä merkkejä olekaan n. Avogadron luvun verran erilaista, jois-
ta jokainen tarkoittaa omaa asiaansa (kuten Kiinan ja Japanin tapauksessa), vaan ne ovat ihka oikeita foneet-
tisia aakkosia! Kun aakkoset kerran opettelee, niin siitähän sitten lukeminen luonnistuu koko loppuelä-
män! Eikä tässä vielä suinkaan kaikki. Korealaiset kun ovat vielä tiukemmin globalisaation kyljessä, niin 
suuri osa korealaisista sanoista on lainattu suoraan englannista. Ymmärtämiseksi riittää usein vain ääneen 
lausuminen! Helppoa, eikö! Artikkelin lopusta  voitkin opetalla koreaa aivan itse kirjaintaulukon avulla!

Oma matkani Koreaan alkoi suoralla Finnairin lennolla Helsingistä Souliin. Lennolle päästäkseni tarvitsin monen 
muun paperin lisäksi negatiivisen PCR-testin koronasta kahden vuorokauden sisällä lennostani. Tämä nimen-
omaisen paperin hankkiminen tutisutti sekä jalkojani että kukkaroani, sillä julkinen puolihan ei hupimatkaa var-
ten tämmöisiä todistuksia kustanna, ja yksityisellä puolella testien hinnat alkavat n. 150 eurosta. Jalkani tutisivat 
myös siksi että olin sairastanut koronan joulun alla, ja täten testi voisi näyttää positiivista vaikka aktiivista tartun-
taa ei olisikaan. Tähän sääntöön ei myöskään auttaisi mikään todistus että on aiemmin sairastanut taudin, vaikka 
väärät positiiviset tulokset PCR-testeistä on hyvin tunnettu ja tiedostettu asia. Ei siis auttanut kuin vain luottaa 
omiin nenäkalvoihin ja mennä keskiviikkona heti aamusta testiin, jotta tulos tulisi mahdollisimman nopeasti. 

Torstaiaamuna herättyäni, ensimmäiset kolme sanomaani lausetta kuului: ”Venäjä hyökkäsi Ukrainaan”, ”Mun tes-
titulos on tullu” ja ”Mun nenästä tulee verta”. Vaikkei siltä ensin ehkä vaikuttanut, vain yksi näistä oli negatiivinen 
uutinen! Testitulos oli kuitenkin positiivinen, joten aloin ymmärrettävästi panikoimaan.  Lento lähtisi huomenna, 
joten päätöksiä tulisi tehdä heti. Vaihtoehtoja oli käytännössä kaksi: voisin lähteä uudelleen testattavaksi heti ja 
toivoa että negatiiviset tulokset tulisivat ennen matkaani, tai voisin siirtää lentoni parin päivän päähän, ja mennä 
silloin uudelleen testattavaksi. Lennon siirrossa kustannuksia tulisi paitsi lennon siirrosta hieman, myös Koreassa 
odottavan viikon karanteenini siirrosta hieman enemmän. Päätin siis laittaa sormet ristiin ja lähteä uusiin testeihin. 
Pääkaupunkiseudulla tulokset tulevat huomattavasti nopeammin kuin Tampereella, joten päätin lähteä Helsinkiin 
päivämatkalle. Testejä päätin ottaa tällä kertaa kaksi (💸💸), jotta edes toisesta tulisi tarvitsemani negatiivinen tulos.

Karanteeniviikon ajan söin päivässä kolme tällaista annos-
ta. Vaihtelua oli hieman, ja ruoka oli yllättävän hyvääkin. Sil-
ti liika on aina liikaa ja lopulta riisi+possukastike alkoi todel-
la tökkiä. Vasemmassa yläkulmassa on pieni annos kimchiä, eli 
hapatettua kaalia, jota korealaiset syövät lähes jokaisella aterialla.

Tästä pääsemmekin torstaiaamun toiseen positiiviseen 
uutiseen, joka oli tietenkin nenäverenvuoto. Hoksasin 
käyttää tätä psykologisena aseena hoitajiin. Kerroin heil-
le, että viime testikerrasta alkoi pieni verenvuoto, joten 
hellyys voisi olla tällä kertaa paikallaan. Tämä onnis-
tui jotenkuten, ja näytteet otettiin varsin inhimillisesti. 
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Etelä-Koreassa on koko pandemian ajan pidetty tau-
ti todella hyvin kasassa. Sosiaalinen stigma mm. 
maskin käyttämättä jättämiseen on hyvin suuri. 
Omikronin rantauduttua Koreaan, on maa kuiten-
kin johtanut koronatilastoja. 50 miljoonan asuk-
kaan maassa raportoitiin 17.3.2022 yli 600 000 
tartuntaa, siis yhden päivän aikana. Väkimäärä 
vastaa kolmea Tampereen kokoista kaupunkia, jois-
sa jokainen vauvasta vaariin joutuisi samana päi-
vänä viikon karanteeniin. Pelkästään se miten (huo-
mattavasti yli) 600 000 henkilöä saadaan testattua 
päivän aikana on mielestäni hieno suoritus. Suuret 

tartuntaluvut näkyvät myös kampuksella. Lähes kaikki vaihtarit, jotka eivät koronaa ehtineet sairastaa ennen tuloaan Koreaan, 
ovat sen nyt saaneet viimeisten kahden viikon aikana. Kaikesta huolimatta, ylhäällä oleva Ilta-Sanomien otsikko osuu naulan kan-
taan. Rajoituksista ei enää juurikaan välitetä, ja niitä otetaankin kokoajan pois. Yleinen tunnelma on melko vapautunut, vaik-
kakin baarit menevät kiinni klo 23:00, ja maskeja pidetään aina kun on ulkona omasta kämpästä (myös ulkona, en tiedä miksi). 

Koronajumalat vastasivat rukouksiini ja molemmista testeistä tuli kuin tulikin negatiivinen. Lähtö siis 
onnistuisi varsin mallikkaasti, ja 8 tunnin lennon jälkeen olinkin jo Koreassa lauantai-aamuna. Täs-
tä alkoi 7 päivän karanteenini, josta ei sen kummempaa mainittavaa löydy kuin että valmisateriat alkoi-
vat tulla viimeisenä päivänä jo korvista ulos. Pääseminen kuitenkin Korean maaperälle oli sinällään mel-
koinen onnenkantamoinen, sillä lentoni Souliin oli toiseksi Finnairin liikennöimä lento, ennen kuin 
Venäjä laittoi ilmatilansa kiinni. Jos olisin valinnut siirtää lentoani pidemmälle positiivisen PCR-testin 
takia, olisi reittiä Koreaan pitänyt etsiä ties mitä kautta. Tuo liikennöinnin lopetus Finnairin osalta oli kui-
tenkin väliaikainen, ja lennot kiertävät tällä hetkellä Venäjän;  lentoaika on tosin pidentynyt 3-4 tuntia.

Karanteenista päästyäni alkoi matka yliopistolleni Daejeonin kaupunkiin. Noin periaatteessa Soulis-
ta Daejeoniin matkustaa vähän päälle tunnin. Kaupunkien massiivisuuden takia matka jakaantui kuiten-
kin useampaan osaan. Toisin sanoen, taksi-lähijuna-kaukojuna-metro-taksi -matkaan kului yhteensä 6 tun-
tia. Matkaa jarruttivat mm. se etteivät korealaiset juurikaan puhu englantia. Näin ollen takseissa aina hieman 
jännitti, ollaanko menossa oikeaan paikkaan. Eniten kuitenkin matkaa hidasti matkustajan täydellinen pi-
halla oleminen. Google Mapsistakaan ei ollut matkalle apua, koska mokoma ei toimi kunnolla Koreassa. 

Pääsin lopulta kuitenkin perille masentavan pieneen asuntolakopperooni. Onneksi masennusta lievittää se, et-
tei yksinäisyyttä tarvitse potea täällä sekuntiakaan! Kämppikseni näet pitää mieleni virkeänä ja yöuneni lyhyi-
nä! Rehellisesti sanoen tämmöinen dorm-asuminen on tähän mennessä ollut hauska kokemus, ja minulla on 
lähes unelmakämppis. Ranskalais-Korealaisena hänellä on täydellinen englanti, eurooppalaiset tavat, ja toi-
saalta kyky ymmärtää koreaa ja paikallisia tapoja, mikä on todella käytännöllistä, jos täällä yrittää saada mi-
tään arkiaskareita aikaiseksi. Ja mikä parasta, hän viettää puolet viikosta usein perheensä luona Soulissa. 

Huoneeni.
Huone on tosiaan symmet-
rinen, ja kämppikseni sänky 
on metrin päässä omasta-
ni. Meidän huoneessa on 
onnekseni vessa. Erikoisesti 
kuitenkin pöntölle ja lavuaa-
rille on tehty omat huoneet.
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Ohessa myös vessan oven kahva. Luulin ensimmäiset 2 viikkoa että kahvasta vain törröttää ylimääräi-
nen ruuvi tms. koska täällä muutenkaan kaikki ei ehkä ole aivan priimakunnossa aina. Selvisi kuitenkin 
että ovi menee lukkoon jos nappulan painaa kiinni. Fiksumpi olisi tämän ehkä keksinyt nopeammin. Huo-
neessa on nyt myös jääkaappi jonka löysimme portaikosta. Erittäin kätevää aamu- ja iltapalan kanssa.

Kampuksessa ensimmäisenä kiinnitin huomiota sen suuruuteen.  Halkaisijaltaan n. 1,5 km alue sai 
aluksi aikaan ohuen koti-ikävän kompaktiin Hervannan Kampukseen. Kävelymatkoihin on kuiten-
kin lopulta tottunut, ja pyöränkin aion hankkia kunhan vain ehdin. Kampusta ympäröi aidat joka puo-
lelta. Kulkua ei kuitenkaan valvota, joten mistään sisäoppilaitoksesta ei ole kyse. Usein peruspalvelu-
ja ei kuitenkaan tarvi hakea kaukaa, sillä kampuksen sisältä löytyy mm. kouluruokalat, pikaruokalat, 
kahvilat, kauppoja, parturi sekä monipuoliset urheilumahdollisuudet. Itseasiassa jopa asuntolassa-
ni on kuntosali sekä pieni kauppa (joka jostain syystä haluaa olla auki iltakuudesta kahteen yöllä…). 

Kuvia kampukselta. Järjestyksessä: Kampuksen tennis-
kentät, koronan takia vuoroja kentille ei voi varata, mutta 
kentät ovat kyllä kovassa käytössä; Kampuksen kirjasto-
rakennus; oma-asuntolani (ei tule koti-ikävä kun pääsi 
paikalliseen Mikontaloon).
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Asuntolassa kokkaaminen on jostain syystä kiellettyä, joten 
kaikki käyvät syömässä ravintoloissa lounaansa ja päivälli-
sensä. Mitään opiskelijahintoja ei ole, mutta koulun perusra-
vintolat ovat varsin edullisia ja annosten hintaluokka liikkuu
3 ja 5 euron välillä. Pikaruokaloissa ja kampuksen ulkopuoli-
sissa ravintoloissa hinnat olevan n. 30 % Suomea halvemmat.

Tämä pienikin hintaero tulee pidemmän päälle näky-
mään ainakin omassa kukkarossa, sillä päivällinen tulee 
syötyä kampuksen ulkopuolella käytännössä joka päivä.

Korean rahayksikkö on Etelä-Korean won, jonka kurssi euroon on 
noin 0,00075. Toisin sanoen tonni vastaa 75 senttiä.  Yleensä ai-
nakin itse ajattelen hintoja siis tonni=euro, ja sopivasti tämä vas-
taakin hinta-tason eroa ravintoloissa verrattuna Suomeen. Eli siis 
30cm subi maksaa täällä n. 9000KRW, kun Suomessa se olisi 9€, ja 
”säästöä” syntyy noin 25%. Kuvassa näkyy se lyhyt hetki kun olin 
elämässäni ensimmäistä kertaa miljonääri. Asuntolan koko luku-
kausimaksu piti maksaa kerralla ja käteisellä. Menin siis (Woori 
Bankin) käteisnostoautomaatille, josta kiikutin rahat kirjaimelli-
sesti 10 metrin päässä olevalle Woori Bankin asiakaspalvelutiskille.

Kulttuurillisesti Korea tietenkin eroaa Suomesta melko vahvasti. Asiat esimerkiksi annetaan aina kaksin käsin, 
vanhempia tulee kunnioittaa mm. puhetyylillä ja tervehdykseen kuuluu aina kumarrus. Omalta osaltani en ta-
poja ole vieläkään oppinut ja sitäkin vähemmän soveltanut, mutta ainakaan vielä en ole pahoja katseita saanut 
perääni.

Syömiskulttuurissa Korea eroaa länsimaisesti hyvinkin paljon. Tapana on, että ruokaa ostetaan pöydälle yhtei-
seksi, eikä niinkään yksittäisiä annoksia. Yleensä pöytään tuodaan monenmoista kuppia ja kippoa, joista sitten 
voi  puikoilla nostaa omalle lautaselleen haluamansa annoksen. Syömispuikkojen käyttäminen näissä yhteisissä 
kipoissa tuntui aluksi tuntui melko epähygieeniseltä, mutta äkkiäkös sen unohti. Korealaisen ruokakulttuurin 
lippulaiva, eli Korean BBQ, nostaa yhteisten kippojen määrän n. kolmesta Avogadron lukuun. Eri kasviksiksia, 

salaatteja, nuudelia yms. tulee pöytään ”ilmaiseksi”, ja 
ainoa asia mikä BBQ:ssa maksaa on (yhteisesti) tilat-
tava liha. Liha sitten kypsytetään pöydän keskellä ole-
vassa grillissä halutulle kypsyysasteelle. Korealaiseen 
tapaan kuuluu myös, ettei ravintolalaskua jaeta syöjien 
kesken, vaan yksi maksaa kaiken seuraavalla kerralla 
on sitten seuraavan vuoro. Länsimaalaisina me kuiten-
kin mielummin tukimme ravintolan kassan, kun kuusi 
henkilöä käy yksitellen maksamassa ruokansa. 

Koreassa jälkiruokien  superlatiivina toimii mansikka. Mansikat, 
kuten muutkin marjat ja hedelmät ovat Suomeen verrattuna kal-
liita.

All in all, Korea on varsin hyvin vaihtokohde, jos ha-
luaa kokea jotain muutakin kuin Eurooppaa. Hygienia ja yleinen elintaso on Euroopan luokkaa, mutta kult-
tuuri kuitenkin aivan erilainen. Uusia kokemuksia tulee kokoajan, joita ei ehkä myöhemmin elämässä samalla 
tavalla saa.
   Vahva suositus siis vaihdolle yleisesti sekä Korealle! Mkäli haluat kysyä Koreasta tai  
   vaihdosta, voit aina laittaa viestiä tg:ssä @juputin.

’’vaHva suositus siis 
vaiHdoLLe yLeisesti sekä 
koreaLLe! 
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Koreassa sanat muodostetaan tavuittain, jotka aina alkavat konsonantilla, jota seuraa aina vokaali. Tämän 
jälkeen voi vielä tulla toinen konsonantti, ja näin muodostuu yksi tavu, tai blokki kirjaimia. Esimerkiksi
다 on da, ja 걈 on gjam. Jos tulee tilanne, että tavu alkaakin vokaalilla, laitetaan ensimmäiseksi konsonantiksi 
ㅇ, joka siis ei vastaa mitään äännettä tavun alussa. Jos tavu päättyy tähän kirjaimeen, vastaa -ng -äännet-
tä. Esimerkkinä: 앙 sanotaan ”ang”. Mikäli vastaan tulee tilanne, jossa konsonantteja tulisi kirjoittaa useampi 
peräkkäin, laitetaan niiden väliin usein ㅡ vokaali. Hyvä esimerkki näistä molemmista säännöistä on sana:
아이스크림 [a-i-sö-kö-rim] tai nopeasti sanottuna [aiskrim], eli koreaksi jäätelö. Alla vielä pari sa-
naa, joilla voit harjoitella korean kielen mestariksi! Ota haltuun myös Korealaiset jäätelömaut.
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HIuKKAsEN HIuKKAsEN JA JA LEXICANLEXICAN  vIINItAstINgvIINItAstINg
Toimittanut Mari Muurman

Harmittaako, kun missasit Hiukka-
sen ja Lexican viinitastingin?

Olitko siellä, mutta jokin on vienyt tarkemmat muis-
tikuvat mennessään? Vai oletko kenties aina halunnut 
aloittaa viininmaistelun, muttet oikein tiedä mistä aloit-
taa? Kuulutko sinäkin heihin, jotka valitsevat viininsä 
pullon ulkonäön ja prosenttien mukaan? 

Ei hätää, tämä artikkeli varmasti ratkaisee kaikki pul-
masi! Se kertoo joko allekirjoittaneen mielipiteen tai 
jonkun viinitastingissä olleen nimeltä mainitsematto-
man henkilön mielipiteen maistelluista viineistä ja ver-
tailee niitä Alkon mielipiteisiin. Kirjoituksen avulla on 
helppo vertailla viinien hintoja, laskea dokabiliteetteja 
sekä ihmetellä hienoja termejä. Mitä ovatkaan jäännös-
sokeri tai tanniininen viini? Se ei ainakaan selviä tämän 
jutun avulla, mutta Google varmasti kertoo sen mielel-
lään! 
Viinien maistelu vain omalla vastuulla

VOUVREY V 2020, LOiRE, RANSKA

Rypäle: Chenin Blanc
Hinta Alkossa: 14,49 € , Prosentit: 12,5 % 
Ruokasuosituksia: Kala, kuten kuha tai siika, risotto 
Alkon kuvaus: Kuiva, hapokas, keltaomenainen, sit-
ruksinen, päärynäinen, kevyen aprikoosinen, hennon 
yrttinen. 
Maistelijoiden ajatuksia: hedelmäinen, hapokas, pirs-
kahteleva, loistava kesäviini kesäiltoihin/öihin/päiviin/
aamuihin mitä näitä nyt on, helppo juotava. 
Lopputuomio: Heti ensimmäinen viini nousi kyllä al-
lekirjoittaneen henkilökohtaiseksi suosikiksi. Tätä oli 
seuraavien viinien vaikea enää päihittää. Raikas ja mu-
kavan kevyt, joisin kyllä helposti pullollisen tätä. 5/5 

HACiENDA LOPEz DE HARO BLANCO 2018, 
RiOJA, ESPANJA

Rypäle: Viura (Macabeo)
Hinta Alkossa: 13,99 €, Prosentit: 12,5 % 
Ruokasuosituksia: voipohjaiset ruuat ja kastikkeet, 
riistalinnut
Alkon kuvaus: Kuiva, hapokas, keltaluumuinen, kyp-
sän sitruksinen, valkopersikkainen, kevyen kermainen, 
tamminen. 
Maistelijoiden ajatuksia: Tämän tuoksu kävi jo heti 
vähän nenään ikävästi. Maku muistuttaa puuta ja ter-
vaa. Vähän kuin joisi laimennettua viskiä. Toinen viini 
jakoi kovasti jo mielipiteitä, jotkut jopa valitsivat lemp-
parikseen. 
Lopputuomio: Lasillinen tätä riittää kiitos vaan. Ja sii-
täkin haluaa päästä mahdollisimman nopeasti eroon. 
2/5 

HALVIN!HALVIN!5/55/5
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HALVIN!HALVIN!

PETiT COMiTé DEL Sió 2019, KATALONiA, 
ESPANJA

Hinta Alkossa: 14,98 €, Prosentit: 14,5 % 
Ruokasuosituksia: riistaa ja poroa 
Vegaaninen 
Alkon kuvaus: Täyteläinen, tanniininen, mustaheruk-
kainen, hapankirsikkainen, tumman luumuinen, kevy-
en pippurinen. 
Maistelijoiden ajatuksia: Tuhti, tanniininen, pehmeä, 
mutta vähän karvas. “Menee suoraan sydämeen.”  
Lopputuomio: Jostain syystä asteikko on vaihtunut ja 
annoin viimeiselle viinille 3,5/4.  

TXOMiN ETXANiz TXAKOLi ROSE 2020, 
BASKiMAA, ESPANJA

Rypäle: Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Beltza
Hinta Alkossa: 14,98 € Prosentit: 11 %
Ruokasuositukset: Ei ruokaa. 
Alkon kuvaus: Kuiva, hapokas, metsämarjainen, kyp-
sän karpaloinen, sitruksinen, kevyen punaherukkai-
nen, yrttinen, hennon mineraalinen. 
Maistelijoiden ajatuksia: Hieman tillikalaa muistutta-
va haju käy nenään. Merivesimäinen maku. En tykkää. 
Ehkä ihan hitusen parempi kuin useimmat roseet, jotka 
eivät ikinä kyllä maistu allekirjoittaneen suuhun hyväl-
tä. Yleinen suhtautuminen tähän viiniin aika negatiivi-
nen, vain yhden suosikki. 
Lopputuomio: Rosee-asteikolla voisin antaa 3/5, mutta 
ihan tavallisella viiniasteikolla tämä on kyllä ihan just ja 
just 1/5. Ei jatkoon. 

FONTANAFREDDA RAiMONDA BARBERA 
D’ALBA 2019, PiEMONTE, ITALiA 
RYPÄLE: BARBERA

Hinta Alkossa: 15,90 € , Prosentit: 14,5 % 
Kypsytys: eri tammitynnyreissä, jonka jälkeen blendi ja 
pullotus 
Ruokasuosituksia: pähkinäiset ruuat, risotot, kala (jos 
haluaa juoda punkkua kalan kanssa) 
Vegaaninen 
Alkon kuvaus: Täyteläinen, tanniininen, tumman kir-
sikkainen, yrttinen, mausteinen. 
Maistelijoiden ajatuksia: Aika täyteläinen, vähän kir-
peä, marjaisa. Suu vähän kuivaa, muttei kuitenkaan 
ihan liian tanniininen. Pieni tamminen jälkimaku. 
Lopputuomio: Oikein hyvä punkku, 4/5. 

BARON VON MAYDELL SPÄTBURGUNDER 
BLANC DE NOiRS 2020, BADEN, SAKSA
 
Rypäle: Spätburgunder (punaviinirypäle)
Hinta Alkossa: 14,99 €, Prosentit: 12,5 % 
Ruokasuosituksia: rasvainen kala, tomaattiruuat, ku-
ten kasvislasagne 
Mielenkiitoinen fakta: valmistettu punaviinirypäleis-
tä! Rypäleiden kuori (josta punainen väri tulee puna-
viiniin) poistetaan murskatessa, jolloin tuleekin valko-
viiniä, siistiä! 
Alkon kuvaus: Kuiva, hapokas, limettinen, vadelmai-
nen, kevyen aprikoosinen, mineraalinen. 
Maistelijoiden kuvaus: Raikas tuoksu, mineraalinen, 
todella hapokas, kirpeä. Yllättävä ja vähän outo. Ei ihan 
mikään perusvalkkari.  
Lopputuomio: Mielenkiintoinen kokeilu! Ostaisin pul-
lon, mutten joisi ihan yhtä kyytiä, vaan tämä on enem-
mänkin nautiskeluviini jonkin hyvän ruuan kera. 4/5

LOPPUSANAT

Loppua kohden maistelijan sanaisa arkku alkoi jo hu-
veta kovasti ja keskittyminen kadota, joten vertailu ja 
arviointi voi olla kyseenalaista viimeisten viinien koh-
dilla. Varmaa on kuitenkin se, että ensimmäinen viini 
oli ehdottomasti paras, mikä yllätti kovasti, sillä olen 
kyllä enemmän punaviinien fani. Kenties kaunis kevät-
sää sykki jo rinnassa ja mieli kiiti kesäisissä ajatuksissa, 
joihin sopi paremmin valkkari.  

Voin kyllä suositella maistamaan näitä valkkareita sekä 
punkkareita, sen roseen voit suosiolla jättää hyllyyn. 
Nämä ovat viinejä, jotka vielä sopivat hyvin opiskelijan 
kukkarolle ja ovat jo paljon parempaa laatua kuin ne 
kyykkyviinit, joihin ollaan kaikki varmasti totuttu.  

PARAS DOKABILITEETTI!PARAS DOKABILITEETTI!
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KuINKA pyydystÄÄ KAIKKIKuINKA pyydystÄÄ KAIKKI

HAJALLAAN oLEvAt KyyKÄt?HAJALLAAN oLEvAt KyyKÄt?
Toimittanut Jasper Kosonen

moni meistä on varmaankin törmännyt opiskeLuidensa aikana tiLanteeseen, 
jossa kyykkäpeLin jäLkeen kenttä pitäisi saada jäLLeen koottua.

Kyykät voivat sijaita pelaajien tasosta riippuen hyvinkin hajallaan pitkin pelikenttää – ja pelin kannalta toivot-
tavasti päätyneliön ulkopuolella. Mitä enemmän hajallaan kyykät ovat, sitä työläämmäksi kentän kasaaminen 
koituu. Onneksi tähän ongelmaan on kuitenkin olemassa yksinkertainen – matemaattinen – ratkaisu. Jos kiin-
nostuit, jatka lukemista!

Työkalupakkimme kiiltävin ja tähän tarkoitukseen sopivin työkalu on nimeltään sirkulaari-inversio. Sirku-
laari-inversiossa valitaan aluksi inversiokeskus, joka toimii niin kutsutun inversioympyrän keskipisteenä. Ta-
son pisteet kuvautuvat inversiossa uusiin paikkoihin yksinkertaisten geometristen sääntöjen mukaan, ja nämä 
määritellään inversioympyrän ulkopuolisille pisteille seuraavasti.

1. Merkitään inversioympyrän keskipistettä pisteellä O.
2. Valitaan tasosta inversioympyrän ulkopiste P, jonka sirkulaari-inversio P’ halutaan määrittää.
3. Yhdistetään pisteet O ja P suoralla.
4. Piirretään inversioympyrän ne tangetit, jotka kulkevat pisteet P kautta.
5. Merkitään tangenttien ja inversioympyröiden leikkauspisteitä pisteillä M ja N.
6. Projisoidaan pisteet M ja N suoralle OP.
7. Pisteiden M ja N projektiot suoralla OP ovat pisteen P sirkulaari-inversio P’.
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Jos minkä tahansa inversioympyrän ulkopuolisen pisteen P sirkulaari-inversion suorittaa tarkasti yllä olevien oh-
jeiden mukaan, pitäisi pisteiden M ja N projektiot yhtyä samaksi pisteeksi P’ (Miksi?). Tämän tiedon nojalla sir-
kulaari-inversio voidaan myös määrittää yksikäsitteisesti ympyrän sisällä oleville pisteille, kunhan inversiokeskus 
jätetään määrittelemättä1. Prosessi on muuten sama, mutta vaiheessa 4 tangenttien sijaan piirretäänkin pisteen P 
kautta kulkeva suoran OP normaali, ja merkitään sen ja inversioympyrän leikkauspisteitä pisteillä M ja N. Tämän 
jälkeen pisteistä M ja N piirretään inversioympyrän tangetit, joiden leikkauspiste sijaitsee suoralla OP (Miksi?). 
Tämä leikkauspiste olkoon inversioympyrän sisäpisteen P sirkulaari-inversio P’. On myös hyvä osoittaa, että jos 
sirkulaari-inversio suoritetaan kahdesti, kaikki tason pisteet säilyvät ennallaan. Tämä jätetään harjoitustehtäväksi 
lukijalle.

Entä mitä tapahtuu pisteille, jotka sijaitsevat tismalleen inversioympyrän kehällä? Itse asiassa alussa esitetty al-
goritmi inversioympyrän ulkopisteille toimii tässäkin tapauksessa. Voit kokeilla itse, mutta algoritmin tuloksena 
inversioympyrän kehällä sijaitsevan pisteen P sirkulaari-inversio P’ on tismalleen piste itse.
Toisin sanoen siis P = P’. Aika jännää, vai mitä?

Nyt kun inversio on saatu määritettyä tason jokaiselle pisteelle lukuun ottamatta inversiokeskusta, voimme pian 
kääriä hihat ja palata alkuperäiseen ongelmaan eli kyykkien pyydystämiseen. Ennen tätä on kiva huomata sirku-
laari-inversiosta se, että pisteen P sirkulaari-inversio voidaan itse asiassa määrittää yksinkertaisesti etäisyyksien 
avulla. Nimittäin sirkulaari-inversio P’ on se suoran OP piste, jolle on voimassa,

missä r on inversioympyrän säde. Tämän faktan todistaminen jätetään harjoitustehtäväksi lukijalle. Kyykkien 
metsästämisen sijaan kannattaa metsästää yhdenmuotoisia kolmioita ja tarkastella niiden vastinsivujen suhteita.
Esitetyn yhtälön perusteella kaikki ympyrän ulkopisteet kuvautuvat sirkulaari-inversiossa ympyrän sisäpisteiksi 
ja toisinpäin. Inversioympyrän kehäpisteet säilyvät puolestaan paikoillaan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että 
jos P on inversioympyrän ulkopiste, niin silloin  |OP| > r  ja

eli piste P’ sijaitsee inversioympyrän sisällä. Loput tapaukset menevät vastaavasti saman yhtälön avulla perustellen.

Nyt kiiltävä työkalumme on valmis ja rasvattu kyykkien keräämiseen. Ai miksikö? No, kerätäksesi kaikki hajallaan 
olevat kyykät valitse maasta jokin piste ja piirrä sen ympärille ympyrä. Näin ollen olet valinnut inversiokeskuksen 
ja inversioympyrän. Muista piirtää ympyrästä riittävän iso, jotta mahdut itse sen sisälle, sillä muutoin voi tul-
la ahtaat paikat. Nimittäin seuraavaksi suoritat sirkulaari-inversion, jolloin kaikki inversioympyrän ulkopuoliset 
pisteet kuvautuvat inversioympyrän sisälle, ja sinä puolestaan kuvaudut mukavasti inversioympyrän ulkopuolelle 
(kunhan muistat pysytellä kaukana inversiokeskuksesta!).

Nyt kaikki kyykät (ja ehkä vähän muutakin) ovat mukavasti piirtämäsi inversioympyrän sisällä, josta voit noukkia 
ne kätevästi. Bonuksena jopa ystäväsi2  päätyvät pelikentän läheisyyteen inversiossa. Toivottavasti tästä vinkistä 
oli apua!

mukavia kyykkäpeLejä ja sirkuLaari-inversion riemua!

1Algoritmi tuottaisi yhdensuuntaisia suoria, jotka eivät tunnetusti euklidisessa geometriassa leikkaa.
2Ystäväsi voivat alkuun näyttää hieman pelottavilta, mutta heidän uuteen ulkomuotoonsa tottuu nopeasti.
 Emme myöskään suosittele katsomaan peiliin sirkulaari-inversion jälkeen.
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