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Keskiwappuisen 
 wap-fyysikon 
  wappukalenteri

Torstai 24.4.
Yhtä köy�ä -keskustelutilai-
suus
TKY-KY-köydenveto (itäinen 
Satamakaupunki) 
Kunnia pelissä ja kämmenet köydessä. Kukin 
vetäköön (köy�ä) minkä jaksaa.
Köydenvedon jatkobileet 
Menneen urheilusuorituksen vertailua, 
kyltereiden iskemistä ja rentoa wappuisen 
tunnelman aloi�elua. Jos olet Jortsumestari, 
be there.

Perjantai 25.4.
Jäynien esi�ely (A-sali) 
Selityksiä sille, miksi pääkaupunkiseutu on 
ollut hysteerisen outo viime viikkoina.
Äpy-info (M-sali) 
Vuoden ainoan oikean Wappulehden jul-
kistus, elintärkeää tietoa myyjäihmisille ja 
muuta mannaa.
Leffailta (Audiopoli)

Lauantai 26.4.
Wappusitsit (FK + Limes) 
Perinteisesti vallan valla�omat sitsit järjes-
tetään tänä vuonna ylälipastolaisten kanssa. 
Sitsit ovat Smökissä, joten kaikki halukkaat 
mahtunevat mukaan. Ilmoi�audu silti nop-
sasti kiltiksen ovessa olevaan listaan. 

Sunnuntai 27.4.
Lepopäivä. Juo ve�ä, ota aurinkoa ja nuku 
Alvarilla.

Maanantai 28.4.
Fuksĳäynä (FK+MK+IK) 
Pakollista hauskaa lakkia halajaville fukseille. 
Ryhmähenkeä, hengästy�ävän humööreitä 
vanhempia tieteenharjoi�ajia ja kesäinen 
kaupunkipäivä. Ach! Olisinpa vuksi.
Sikariporrasfutis 
Kiltojen hallitukset o�avat mi�aa toisistaan 
monimaalisessa matsissa, jonka säännöt eivät 
edelleenkään liene kenellekään selvät.
Haalarien ompelua, OK20 
(Teekkarimartat) 
Merkkejä kertyy keväällä niin, e�ä tulee jo 
korvistakin ulos. Jollei suosi nitomista, niin 
ompelu on varsin varteenote�ava vaihtoehto 
ja Teekkarimartoilta löytyy lankaa jos jonkin 
väristä tähän tarkoitukseen.

Tiistai 29.4.
Iltapäiväkyykkää
Fuksispeksit (Dipoli) 
Omstart! Kymmenen minuutin aikarajat 
paukkuvat, kun kiltojen pikkudiivat pääsevät 
lavalle haastelemaan hauskoja. 
Yöjäynän alkupamaus 
Speksien jälkeen kokoonnutaan Alvarille 
naureskelemaan yöjäynäjoukkueiden loput-

tomalle oveluudelle.
JMT by night 
Jämeräntaival näy�ää todelliset kasvonsa 
jonkinnäköisessä bilestystapahtumassa, jon-
ka yksityiskohdista vaietaan korkeammilla 
tahoilla vielä toistaiseksi.

Keskiviikko 30.4.
Lakkienjako (Amfi) 
Fuksit oppivat pysyvän po�akampauksen 
salat painaessaan lakin päähänsä ja muu�u-
essaan teekkareiksi.
Wappuriehan julistus 
Punaposkinen väkĳoukko kokoontuu kuule-
maan viisaita sanoja Servinmäeltä.
Kuormuriajelu Mantalle 
Hyppää kyytiin ja pidä kiinni! Banderollit lie-
huvat, kun teekkarilauma syöksähtää itäisen 
Satamakaupungin sydämeen raivokkaasti 
kiljuen.
Mantan pesu ja lakitus
Vaahtoa, vaahtoa. Ve�ä, puli, puli. Populaa. 
Paljon.
Wappubileet (Dipoli)
Osta lippusi ajoissa tai jää ulos protestoimaan. 
Haalareiden vuosi�ainen kokoontumisajo, 
jota entisestään tehostaa niiden käy�äjien 
rinnoissaan kokema kesäinen tunnelma.

Torstai 1.5.
Sillis Ulliksella
Ruokaa, juomaa, nuoria, vanhoja. Valkolak-
kisten massapicnic, joka pitää kokea ainakin 
n kertaa elämässä.
Waputin
Musiikkia niille, joiden pää vielä kestää.

Keskiviikko 14.5.
Isohenkilösauna (FK)
Isohenkilöt kokoontuvat saunan merkeissä 
ja kuulevat fuksikapteenin informatiivista 
pulputusta.

Lauantai 24.5.
Jääräsitsit (FK)
Sitsit hieman iäkkäämmille fyysikoille, toisin 
sanoen vuosikursseille IV-N.

Sunnuntai 31.8.
Syksyn isohlösauna (FK)
Viime hetken tiedot, omien fuksien nimet 
(jännää) ja muuta viilailua sekä tietenkin ren-
toa saunomista ja spekulointia.

Maanantai 1.9. 
Fuksit tulevat!
Fuksikapteenia jänni�ää, isohenkilöt seli�ä-
vät paljon, fuksit ovat aivan hukassa. Viimeis-
tään Kiljavalla tärinä rauhoi�uu ja sitä tuntee 
taas syksyn alkaneen.  Wappuunkin on enää 
243 päivää jäljellä...

ajalle 24.4.-1.9.



Fyysikkokilta
Otakaari 3
02150 Espoo
TKY/FK
PL 69
02151 Espoo
Datacom
150 kpl
Susanna Junnila <suski>
Mikko Kuitunen <mkuitune>
Jukka Laurila <jplauril>
Klausveikko Oinonen <kkoinone>
Jussi Pakkanen <jpakkane>
Juhani Simola <osimola>
Pekka Urhonen <purhonen>
Mikko Viinikainen
Silja Holopainen
Eeva-Riitta Havukainen
Antero Kuusi
Satu Ristiluoma
Matti Kortelainen
Tuomas Vanhanen
Sampsa Lauerma
Olli Sihvonen
Valtteri Ervasti
Ville Halkola
Kaisa Hytönen
Jouni Saarenpää
Markko Jantunen
Tomas Östman
Wappulehti Äpy
56. Fuusion sponsorit
Jotta voisin syödä sinut parem-
min. Ja kertoa, että fuksiwapusta 
kannattaa ottaa kaikki irti. Vanha-
na ei jaksa kiukullakaan niin hyvin 
kuin fuksina sattumalta. Hop!

Julkaisija
Käyntiosoite

Postiosoite

Painopaikka
Painos

P-toimittaja
Piirtäjä

Toimittajat

Ylimaallista 
suitsutusta, 
amoriineja 
ja torvien 

töräyttelyä 
avunannosta 
täysin satun-
naisessa jär-
jestyksessä 
ansaitsevat

Bisnespart-
nerimme

Miksi tähän 
jäi tyhjää 

tilaa?

kvantti
kvantti@tky.hut.fi

www.tky.hut.fi/~kvantti
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p-kirjoitus
suski@cc.hut.fi

Tuskin olimme lyöneet kevään kolmannen Kvantin teeman 
lukkoon, kun postiluukusta tipahti TEK - Tekniikan Akatee-
miset 2/2003. Sen viimeisillä sivuilla, Teekkarilaulun alku-
lähteillä -sarjassa käsitellään sa�umalta metsästysaiheista 
laulua. 

“Erilaisia syitä viinanjuontiin on miehisten miesten kes-
kuudessa keksi�y maailman sivu. Yksi tavanomaisimmista 

on kokoontua joukolla jahtaamaan metsän eläimiä tussarit olalla. Jotain alkuvoimaisen 
hienoa siinä puuhassa täytyy olla, koska kaikkein kiireisimmätkin kihot ja neuvokset 
aina löytävät allakoistaan tilaa parille jänikselle, ketulle, villisialle sun muulle mäyräl-
le”, haastelee Ilkka Aaltonen johdatuksena Metsästysseura-laululle.

Tätä käsitystä metsästyksestä koetamme laajentaa Metsästys-Kvantissa. Esi�elem-
me toimituksen ja muutaman muun vapaaehtoisen voimin koko metsästyksen kirjoa 
— emme siis pelkästään punaposkisten toimitusjohtajien välineurheilua. Jo ennen met-
sästysliite�ä puhiksemme Silja kertoo opintoviikkojen ja arvosanojen metsästyksestä. 
Lehden keskiosan lii�eessä käsitellään seurustelukumppanin metsästystä, testataan 
jokamiehen kei�iöstä löytyvät käytännölliset aseet ja seurataan vaaleanpunaisia ele-
fan�eja Jämeräntaipaleella. 

Kiireisimmät arvostanevat keskiaukeaman Wappuista Metsästyspeliä, jossa on 
kaikki perinteisen metsästyksen komponentit tiiviste�ynä antoisaan pake�iin näy�ä-
vää grafiikkaa ja epäloogisia sääntöjä. 

Nau�ikaa Wapusta ja metsästäkää kukin omalla tyylillänne!

Tapahtumakalenteri
Kolmossivu (yllätys, yllätys...)
Ajankohtaista
Puhiksen kolumni ja Auktoriteetin palsta
IAPS-tervehdys, Ilman naista 5
FuksiGabrielin neuvontapuhelin, Tasomaa
NYT-parodiasivu
Metsästys-Kvan�i: Fyysikon metsästystä
Metsästys-Kvan�i: Kuutin kääntöpiiri
Metsästys-Kvan�i: Psyko postimyynti
Metsästys-Kvan�i: Wappuinen metsästyspeli
Metsästys-Kvan�i: Kvan�itesti: Murhaavat murkinat
Metsästys-Kvan�i: Proffia bongailemassa
Jälkiviisauksia kiltalehtikisasta, Ilman naista 6
Raatikokki Perkkaalla
Teekkarisatu V, Punakampela Julius
Fuusion sponsorit, Ilman naista 7
Hedelmäinen ristitulotehtävä
Valmistuneet, viime ristikon ratkaisu, Ilman naista 8
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4 ajankohtaista

“Esko Mömmö, joka nousi vasta 
tänä vuonna varsinaisesti suurhyp-
pääjien luokkaan, saavutti Ounas-
vaaran mäessä, kotikonnuillaan 
rovaniemeläisten suureksi riemuksi 
voiton vierailijoista ja samalla it-
sestään Ruotsin mestarista.”

HS paljastaa 24.3. 50 vuotta sitten -palstalla, että 
mömmöt eivät ole vallan uusi juttu Hiihtoliitossa.

“Tähän poikkeuksena mainit-
takoon se, jos olet menossa 
fyysikoiden tai tikkiläisten vuosi-
juhlaan ei peseytymisellä ole 
kauheasti väliä.”

Kemistikillan isäntä mainitsee Tipsleessä 1/03, jos hau-
kut fyysikoita ei kirjoitustaidolla ole niin väliä. Nyyh! 

“Minusta ikisinkun olennaisin ongel-
ma on, että hän opettaa itsensä 
olemaan pitämättä sinkkuuttaan 
ongelmana.”

Cosmokvantin jälkimainingeissa eräs naistenlehtiin 
koukkuun jäänyt toimittaja bongasi oman 

ongelmansa Trendistä 2/03. 

“Vuorimieskilta järjesti tilaisuuksia 
jäsenilleen, joihin olivat tervetul-
leita myös seuralaiset.”

Vuorimieskillan fyysikoille vuosijuhlalahjaksi antama 
historiikki olikin ilmeisen selvä iskuyritus. 

Härski kirjoitusvirhe! 

“...sujuva itseilmaisu olisi isinöörille 
tavattomasti hyödyllisempi taito 
kuin vaikkapa hyperbolisen kosinin 
derivointi.”

Kvantti lienee samaa mieltä asiasta antiteekkareiden 
(www.kameli.net/antiteekkarit) kanssa, mutta haluaa 

samalla ilmaista huolensa äitinöörien puolesta.

“Jos huoneessasi pyörii pyörii 
Quake-serveri, voit paistaa mu-
nakkaasi sen päällä.”
Polyteekkari lainaa lainaa Kvanttia persoonallisesti, mikä 

kuitenkin pitänee ottaa ottaa kunnianosoituksena.

Fuusio 56 juhli�iin läpi lauantaina 15.3. 
Osallistujia oli mukavasti reilu sata, joten 
juhlatunnelmaan oli helppo viri�äytyä.

Kokkarit pide�iin museolla, jossa 
lahjojen luovu�ajat availivat sanaisia 
arkkujaan ja aikaansaivat iloisia naurah-
duksia boolia siemailevassa ja cocktail-
tikkuja narsku�elevassa yleisössä. Tällä 
kertaa kilta kartu�i lahjavarastoaan mm. 
dynamoon integroidulla punaisella ledi-
lampulla, muutamalla lavallisella Bona 
Fru�i -hedelmäsose�a (syötiin parissa 
viikossa pois kiltiksen pöydältä) sekä 56 
hammasharjalla. 

Kaikista lahjoista eniten hupia tähän 
mennessä lienee tuo�anut kiltiksen kat-

toon törkä�y leppis, jonka seitsemän 
jousta ovat nostaneet Lagrangen liikeyh-
tälöt harvinaisen useasti puheeksi kilta-
huoneella. 

Pääjuhla Kaivohuoneella oli varsin 
persoonallinen elämys. Menu ei sinän-
sä yllä�änyt — paitsi ehkä annosten 
minimaalisella koolla: alkuruokana oli 
metsäsienitimbaali timjamikastikkeella 
ja crostinilla, pääruokana nauti�iin savu-
lohta sitruuna-kapriskastikkeella ja yr�i-
perunakakulla ja jälkiruoaksi herkuteltiin 
suklaamoussella ja appelsiinikastikkeella. 

Sitäkin mieleenpainuvampi oli loppu-
illasta nähty renessanssitanssiesitys, joka 
kirvoi�i yleisöstä voimalliset aplodit ja 
ehkä alitajuisesti vaiku�i juhlakansan 
suorituksiin Wanhojen Tanssien parissa.

Jatkoilla Varsinais-Suomalaisen Osa-
kunnan tiloissa Uudella ylioppilastalol-
la oli mahdollisuus täy�ää mahaansa 
pienellä yöpalalla ja tanssahdella varsin 
kelpo repertuaarin omanneen bändin tah-
tiin. Ja-jatkot Rantsulla jatkuivat myöhään 
aamuyöhön ja yöaamuun asti. 

Seuraavan päivän sillis Soukan 
Paviljongin Venekerholla tarjosi ping-
viinipukuiselle juhlakansalle vielä mah-
dollisuuden tallustella jäällä ja näy�ää 
hassulta. 

Kaiken kaikkiaan Fuusio 56 oli varsin 
viihdy�ävä tilaisuus, joka ei kalpene esi-
kuviensa rinnalla. Kiitos kaikille järjestä-
jille oivasta vuosĳuhlasta!

Killan huumekannanotto
Raati hyväksyi kokouksessaan 12.3. seu-
raavanlaisen kannanoton toimintaohjeek-
si mahdolliseen tilanteeseen, jossa joku 
henkilö käy�ää lai�omia huumausaineita 
killan tapahtumassa.

 ***
FYYSIKKOKILLAN HUUMEKANNANOTTO
Lai�omien päihteiden osalta Fyysikkokil-
ta nouda�aa TKY:n päihdesuunnitelmaa. 
Päihdesuunnitelma löytyy TKY:n www-
sivuilta osoi�eesta h�p://www.tky.hut.fi/
resource/paihdesuunnitelma03.

Fyysikkokilta ei hyväksy lai�omien 
päihteiden käy�öä killan tapahtumissa. 
Jos joku kiltalainen tai muu henkilö tava-
taan käy�ämästä lai�omia päihteitä killan 
tapahtumassa, poistetaan hänet väli�ö-
mästi paikalta ja erotetaan killasta.

Otaniemessä 12.3.2003
Fyysikkokillan raati
***
Ero�amiskohta on tarkoitus vaihtaa 

määräaikaiseksi osallistumiskielloksi, kun 
uudet säännöt astuvat voimaan.

Huumekannano�o herä�i väli�ömästi 
vilkasta keskustelua killan uutisryhmäs-
sä. 

Kvantti toinen 
kiltalehtikisassa
Polyteekkarin järjestämä kiltalehtikisa 
sai toimitukset innostumaan ja lähes joka 
killasta oli mukana jokin vuoden 2002 
numero.

Kisan voi�i AS Kultaisen Tomaatin 
wappunumerolla, toiseksi tuli Rimanali-
tus-Kvan�i 4/02 (keltainen kansi, kuului-
sia hahmoja persehtimässä) ja kolman-
neksi kemistien Sensaatio-Tisle.

Voi�aja sai kiertopalkinnoksi vanhan 
kirjoituskoneen. Tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa järjestetystä kilpailusta on 
tarkoitus tehdä perinne.

Kvantin vanhan toimituksen hopeafii-
liksistä lisää sivulla 17.

FK pieksi TiKin bridgessä
TiK ja FK o�ivat mi�aa toisistaan bridges-
sä 23.3. kahden joukkueen voimin 3A:n 
pelitilassa. Fyysikoiden ykkösjoukkue 
voi�i turnauksen ylivoimaisesti pistein 
82. Toiseksi tuli TiKin kakkosjoukkue 58 
pisteellä ja kolmannen sĳan jakoivat TiK1 
ja FK2 pistein 50. 

Fuusiosta selvittiin enimmäkseen hengissä

Juhlapuheen aikana pitää olla ihan 
hyshys, tietää Topi ja opastaa muitakin.
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Silja
Holopainen

PUHIKSEN KOLUMNI

V
Syyskuun kolmannen päivän aamu. On 
kiire ja tästä tapaamisesta ei sovi myö-
hästyä. Olen nimi�äin sopinut tapaa-
misen n. 1700 fuksin kanssa A-salissa. 
Onneksi tilaisuus on jae�u kolmeen 
erään, mu�a hiukan tuntuu jänni�ävän. 
Sujuukohan kaikki niin kuin on suun-
niteltu?

Olen TKY:n fuksimajuri ja vastaan yliop-
pilaskunnan puolella kaikista fukseihin 
lii�yvistä asioista sekä toimin Fuksi-
toimikunnan, tu�avallisesti FTMK:n 
puheenjohtajana. Tehtävänkuvani on 
siis hyvin laaja, käsi�äen kaiken ISO-
henkilökoulutuksen valmisteluista aina 
fuksisuunnistuksiin sekä tietenkin tule-
van Wapun valmisteluihin, unohtama�a 
kiltojen välisen yhteistyön koordinointia 
ja fuksikasvatuksen valvomista. Fuksi-
majuri toimii myös tiiviissä yhteistyössä 
korkeakoulumme kanssa ja on mukana 
suunni�elemassa fuksien syksyistä saa-
pumista TKK:n fuksiryhmässä.

Jokaiseen fuksisukupolveen lii�yy siis 
pitkällinen työprosessi, jonka läpiviennis-
tä vastaa viime kädessä Fuksitoimikunta. 
Kaikki alkaa tammikuussa, jolloin uusi 
Fuksitoimikunta kokoontuu ensimmäistä 
kertaa yhteen. Tästä eteenpäin Fuksitoi-
mikunta kokoontuu suunnilleen kerran 
puolessatoista viikossa kokoukseen, jossa 
mietitään fuksikasvatukseen lii�yviä asi-
oita ja niiden kehi�ämistä. Kevään aikana 
siis suunnitellaan ja osi�ain jo toteutetaan-
kin fuksien saapumiseen lii�yvä ”hässäk-
kä”, joka käsi�ää mm. fuksioppaiden 
tekemisen, Johdatus opiskeluun ja Lapio-
kurssien suunni�elussa avustamisen sekä 
alkusyksyn tapahtumien suunni�elemi-
sen. Samalla uudet fuksikipparit au�avat 
wanhoja kippareita kevään tapahtumissa. 
Kiire�ä siis pitää heti alusta.

Syksyllä si�en mennään eikä meinata. 

Tapahtumia on paljon ja kiire on hir-
muinen. Keväällä ja kesällä huolellisesti 
tehty suunni�elu kantaa nyt hedelmää, 
sillä alkusyksyn kiireissä ehtii ainoastaan 
toteu�amaan suunnitelmia. Uusien suun-
nitelmien hiomiseen ei ole aikaa. Onneksi 
pahin kiire kuitenkin helli�ää syyskuun 
lopulla ja kippareilla on aikaa keski�yä 
fuksiensa au�amiseen ja ilmenneiden on-
gelmien ratkaisemiseen. Tekemistä rii�ää, 
sillä monissa killoissa fuksikipparit ovat 
suuressa vastuussa tapahtumien järjestä-
misestä ja suunni�elusta. Loppusyksyllä 
täytyykin jo aloi�aa mie�imään fuksitoi-
minnan kehi�ämistä seuraavia kippareita 
varten.

Kevät kuluukin hyvin pitkälle samois-
sa merkeissä kuin loppusyksykin. Kevään 
suurimpana haasteena on mahdollisesti 
tulevan Wapun suunni�elu, joka aloi-
tetaan hyvissä ajoin tammi-helmikuun 
vaihteessa. Wappu on myös FTMK:lle tie-
tynlainen päätepiste, sillä Wapun jälkeen 
ei ole enää fukseja, joten fuksikipparitkin 
lakkaavat olemasta. Onneksi kuitenkin 
tuleva fuksisukupolvi kolku�elee jo kou-
lumme ovia.

Hauskaa ja riemukasta Wappua kai-
kille!

Arvosanojen ja opintoviikkojen metsästys 
on hyvin yleinen harrastus yliopistomaa-
ilmassa. Se on myös ihan terve ja varsin 
suotava harrastus, kun opiskelĳapiireistä 
on kyse. Mitä enemmän tähän metsästyk-
sen lajiin käy�ää aikaa, sitä tarkemmaksi 
tulee ja sitä suurempaa ja hyvälaatuisem-
paa riistaa voi odo�aa saavansa. 

Harrastajien on kuitenkin syytä olla 
varovaisia, sillä lajilla on tie�yjä arvaa-
ma�omia piirteitä. Mitä enemmän tähän 
metsästykseen paneutuu sitä enemmän 
onnistumisia kokee ja sitä enemmän 
itseluo�amusta kehi�yy. Tämä on vielä 
eri�äin hyvä asia, mu�a jos tämän lajin 
vuoksi unohtaa kaikki muut harrastukset 
ja omistaa kaiken aikansa vain parempien 
arvosanojen ja suurempien opintoviikko-
määrien metsästykseen, voivat seuraukset 
olla ikävät.

Metsästyksen vallatessa kaikki aja-
tuksesi, puheenaiheesi ja unesi saa�aa 
olla syytä alkaa huolestua. Saatat kokea 
une�omuu�a, ahdistusta ja syyllisyy�ä 
liian vähäisestä harjoi�elusta. Tällöin on 
mahdollista, e�ä olet antanut lajin vallata 
koko elämäsi. (On myös mahdollista, e�ä 
kyse on vain tavallisesta stressistä, jota 
kaikki ajoi�ain kokevat, mu�a ei takerru-
ta pikkuseikkoihin.)

Ratkaisuna kaikennielevään metsäs-
tysharrastukseen on hankkia muita har-
rasteita. Käy välillä urheilemessa, pelaile 
kor�ia (esimerkiksi bridge on oikein teho-
kas ajatusten vangitsĳa) eli keskity välillä 
johonkin aivan muuhun. Kun lataat välillä 
itsesi, parannat myös suoritustasi metsäs-
tysharrastuksesi parissakin. Ammukset 
eivät lopu kesken, osumatarkkuus para-
nee ja riista suurenee.

Hyviä metsästyshetkiä toivotellen,
   Silja

Jouni
Saarenpää

Fuksimajuri

AUKTORITEETIN PALSTA

Opintotukimielenosoituksessa hyvä edustus
Torstaina 3.4. pidetyssä opintotukimie-
lenosoituksessa oli oikein mukavasti 
opiskelĳoita mukana, joidenkin arvioiden 
mukaan noin 1500. Kulkue lähti Senaatin-
torilta ja matkasi eduskuntatalon eteen, 
missä kuultiin opiskelĳajärjestöjen edus-
tajien puheita ja eri eduskuntaryhmien 
edustajien mielipiteitä. 

Kyl�ejä väsä�iin fyssan kiltiksellä jo 
paria päivää ennen mielenosoitusta ja pai-
kalla olikin ilahdu�ava joukko fyysikoita 
puolustamassa opiskelĳoiden oikeuksia. 

Valite�avasti Sailaan kaunis maail-
ma näy�i kyntensä ja huono sää vero�i 
osaano�oa.

Huonosta säästä huolima�a mielen-
osoitus kokosi opiskelĳajoukkoa pai-
kalle 1500 hengen verran.
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Viime vuosina kasvanut fyysikkokiltalais-
ten edustus IAPS-Finlandin hallituksessa 
jatkoi kasvuaan, kun 22.3. olleessa vuosi-
kokouksessa siihen vali�iin kolme seitse-
mästä jäsenestä Fyysikkokillasta. Nämä 
kolme ovat Antero Kuusi (puheenjohtaja), 
Ma�i Kortelainen (WWW-vastaava) ja 
Satu Ristiluoma (sihteeri).

Mikä ihmeen IAPS-Finland?

IAPS-Finland on kansallinen fysiikan 
opiskelĳoiden järjestö (IAPS tulee sanoista 
International Association of Physics Stu-
dents). IAPS-Finlandiin kuuluu jäseninä 
kahdeksan eri fysiikan opiskelĳajärjestöä, 
joista yksi on Fyysikkokilta. IAPS-Fin-
landin näkyvin toiminta on vuosi�ain 
järjeste�ävä Fysikerfest-tapahtuma, joka 
järjestetään yhteistyössä jonkun paikalli-
sen järjestön kanssa. Tänä vuonna Fysi-
kerfest järjestään marraskuussa Turussa 

ja järjestelyistä 
huolehtii Turun 
matemaa�isten ja 
fysikaalisten ainei-
den opiskelĳoiden 
yhdistys Delta. 
Fysikerfest kerää 
fysiikan opiskeli-
joita ympäri Suo-
mea juhlimaan 
ja kuuntelemaan 
erilaisia luentoja.

IAPS-Finland on jäsenenä kansainvä-
lisessä fysiikan opiskelĳoiden yhdistyk-
sessä { i a p s }:ssa (kv-IAPS kavereiden 
kesken). Kv-IAPS järjestää kesäkouluja ja 
ekskursioita fyysikoita kiinnostaviin koh-
teisiin, jotka ovat avoimia myös kaikille 
Fyysikkokillan jäsenille. Tosin kv-IAPSin 
toiminta on keski�ynyt sinne missä suurin 
osa jäsenistä ovat eli Keski-Eurooppaan, 
joten matkakulut saa�avat tulla esteeksi 

kv-IAPSin toiminnan osalta. Kv-IAPS 
järjestää myös vuosi�ain elokuun alussa 
ICPS:n (International Conference of Phy-
sics Students), jossa eri maiden fysiikan 
opiskelĳat tapaavat toisiaan. Tänä vuonna 
ICPS järjestetään Odensessa Tanskassa ja 
sinne osallistuu kymmenkunta henkilöä 
Fyysikkokillasta.                    

   Antero Kuusi

Edustajamme IAPS-Finlandin hallituksessa: Antero “vinossa” 
Kuusi, Ma�i “Madu” Kortelainen ja Satu “Stu” Ristiluoma.

Fyysikkokilta valtaa IAPS-Finlandin
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Wappu tulee, oletko ihan pihalla? Oletko 
fuksi?  Jos samaistut jompaan kumpaan 
ryhmään tai molempiin, niin kuulut 
kohderyhmääni; fuksiGabrielin tehtävä 
on tarkailla tilanne�a ja leikkiä besser-
wisseriä jumalten nektarin naukkailun ja 
marjapussin peluun ohessa. Aionkin nyt 
antaa teille selviytymisohjeita wapun, 
kevään riemujuhlan varalle. 

Onnistunut wappu vaatii huolellista 
suunni�elua. Parhaimpiin tapahtumiin 
täytyy muistaa ilmoi�autua ajoissa ja 
kaikki tarpeelliset tarvikkeet on hankit-
tava ja valmiste�ava jo hyvissä ajoin. 
Tarvikkeiden laatu ja määrä riippuu 
luonnollisesti siitä, kuinka tunnollisesti 
aiot wappusi juhlia. Muista kuitenkin e�ä 
pienen kekseliäisyyden avulla voit sääs-
tää huoma�avasti rahaa.

Wapun suunni�elun lähtökohdaksi voit 
o�aa seuraavat asiat:

1) Fuksimajurin päiväkäskyt
Päiväkäskyistä sinulle selviää kaikista 
pyhimmät ja arvostetuimmat wappuun 
kuuluvat rituaalit. Majurin käskyjen huo-
lellinen opiskelu ja toteu�aminen käy-
tännössä on jokaisen fuksin ja teekkarin 
kunnia-asia.

2) Tutustu wapun ajan tapahtumiin
Kopioi wapun tapahtumakalenteri omaan 
kalenteriisi ja muista nouda�aa sitä orjal-
lisesti. Ilmoi�audu niihin tapahtumiin, 
jotka sitä vaativat. Kiinnitä erityistä 
huomiota fuksĳäynään 28.4. ja fuksipei-
jaisiin. Vappu ei ole wappu ilman näitä 
tapahtumia. 

3) Hanki liikkumisvälineitä
Wapun aikana tulee liiku�ua paljon. Han-
ki itsellesi tarvi�avat piletit ajoissa (esim. 
rekkakuljetukseen Mantan lakitukseen) ja 
muista käy�ää mukavia kenkiä. Muista-
kaa käy�ää monipuolisesti erilaisia kuljet-
tautumismuotoja wapun aikana.

4) Picnickori sisältöineen
Jos et ole vielä oppinut, mistä muualta 
ruokaa saa kuin vanhempien jääkaapista 
tai ruokaloista, niin suosi�elisin pikaista 
excursiota ruokakauppaan. Excun aikana 
kerää itsellesi maistuva aamiainen, jonka 
voit nau�ia hyvässä seurassa Ulliksella 
1.5. Älä unohda hankkia skumppaa sitä 
myyvistä putiikeista (tai vaihtoehtoisesti 
Pommacia tms.). Tietenkin jos vanhem-
piesi jääkaapista löytyy valmiiksi sinulle 
sopiva picnicaamiainen, niin voit halu-
tessasi hyödyntää sitä. Suorita tämä ope-
raatio lii�ävän lähellä juhlahetkeä, mu�a 
viimeistään edellisenä iltana. Picnicille on 
suositeltavaa o�aa mukaan myös istuimia 
tai muita vastaavia viritelmiä.

5) Kokoa itsellesi survival pack
Kerää jo hyvissä ajoin itsellesi tarvi�a-
vat selviytymisvälineet. Wapun aikaan 
eri�äin hyödyllisiksi ovat osoi�autuneet 
erilaiset rakentelu-, paikkaus- ja kiinni�ä-
misvälineet. Ensimmäiseen osioon kuulu-
vista tarvikkeista voi rakentaa tarvi�aessa 
esimerkiksi pöydän. Paikkausvälineitä 
voi tarvita, jos innostuu juhlimaan liian 
innokkaasti. Onneksi tätä tiedetään ta-
pahtuvan vain harvoin. Kiinni�ämisväli-
neiden kuningasta, jesseä, tarvitaan aina 
ja kaikkialla, siis myös wappuna. Sillä saa 
kiinnite�yä kaikkea hassua kummallisiin 

paikkoihin.   

6) Muista huolehtia oikeaoppisesta tank-
kauksesta
Kuten kaikissa suurissa 
(urheilu)tapahtumissa, myös wapussa 
keskeinen asia on oikeaoppinen tankkaus. 
Suurinta roolia pelaavat oikein ajoitetut ja 
oikean rasvapitoisuuden omaavat ruuat 
ja rii�ävä nestetankkaus. Ruuan suhteen 
kanna�aa nouda�aa yleisperiaate�a, e�ä 
aina kun ruokailu on mahdollista, kannat-
taa syödä. Nestetankkausta suunniteltaes-
sa on syytä huomioida henkilökohtaiset 
mieltymykset ja muistaa, e�ä toisinaan 
vesi on eri�äin hyvää. Oikea tankkaus 
vaiku�aa huoma�avasti juhlimiskestä-
vyyteesi. Oikein suoritetun tankkauksen 
avulla jaksat juhlia wapun alusta lop-
puun.

7) Pidä hauskaa!
Tärkein velvollisuutesi wappuna on naut-
tia siitä täysillä omilla ehdoillasi. Vietä 
elämäsi unohtuma�omin ajanjakso!

Näiden ohjeiden avulla pääset ainakin 
juhlien alkuun. Suosi�elisin myös mui-
den lähteiden käy�ämistä suunni�elussa, 
niin e�ä wapustasi muodostuu mahdolli-
simman monipuolinen ja hauska. Lopuksi 
haluisin varoi�aa kaikkia innokkaita wa-
pun vie�äjiä: kukaan ansioitunut juhlĳa ei 
selviä wapusta hengissä fuksina.

Wapun vieton keskeltä,
  Kaisa, fuksiGabriel 

Kaisa Hytönen

Fuksit kuolee wappuna
   -bileet ilman fukseja? 
  Eiku...

(c) 2003 by Mikko Viinikainen

TASOMAA

Leikkaa tästä trendikkäät
3D-lasit ja lue Tasomaata
myös z-suunnassa !

Sisältöä ei ole (tällä kertaa)
nimeksikään, mutta erikois-
tehosteet ovat hienot.

Mukana ensimmäistä kertaa
myös tavuviiva !



Useimmat nuoret fyysikot 
tuntevat sinut matikan kurs-
sien assarina. Mikset viihdy 
enempää kiltiksellä?
Ihmisiin saa paremmin kon-

taktin laskareissa.
Mitä aja�elit, kun sinua pyy-
de�iin tähän haasta�eluun?
Mä en muista.
Kaipaatko markkoja?

Markkoja on aina rii�ävästi.
Sepitä lyhyt runo vuosikurs-
sistasi.
Aallot käy, rantaan lyö
Fyysikko on aina valmiina

Kuvaile lempi-tai-ji -liike�äsi.
Se on pehmeä ja pyöreä, sitä ei 
voi koskaan tehdä rii�ävästi.
Olet puuhaillut ahkerasti kil-
lan uusien sääntöjen parissa. 
Pidätkö pilkkujen viilailusta?
Ehdo�omasti.
Heräät vanhan ja uuden fuk-
sikapteenin välistä. Mitä on 
tapahtunut?
Olen tullut jälleen fuksiksi.
Asteikolla 1-10, kuinka pal-
jon pidät Karvasaunasta?
ln 1027
Miksi mallivastauksissa on 
aina virhe?
Jo�a oppilaat osaisivat tehdä 
oikein virheitä.
Jos olisit supersankari, min-
kälaiset trikoot sinulla olisi?
Läpinäkyvät.
Kuvaile kolmella sanalla 
syitä Tony Halmeen äänestä-

miseen.
Mies on rautaa.
Kysy itseltäsi kysymys ja vas-
taa siihen.
Miksi? Kyllä.

8 nyt-parodiasivu

Kaipaatko markkoja, Markko Jantunen?
Fyysikkoassari opettaa tekemään virheitä oikein ja pitää pyöreistä liikkeistä.

Fyysikko kirjoi�i nimensä tauluun.

MITEN
KILTA
MAKAA

Veli Tostman 
on päätynyt 
sangen per-
soonalliseen 
asentoon. Niin 
kuin eräskin 
sivustakatsoja 
sen ilmaisi: 
“Karvoja on 
liian vähän 
kylpyhuoneen 
matoksi mutta 
liikaa ihmisek-
si.”

“Haloo.”
Kiltalehti Kvantin Nyt-paro-
diatoimituksesta päivää. Ke-
nen kanssa minulla mahtaa 
olla kunnia keskustella?
“Tää on niinkun Prodekon pu-
helin.”
Niin mu�a kenen kanssa 
minä keskustelen?
“No tää on meiän kiltiksen pu-
helin.”
Niin mu�a kuka sinä olet?
“Tomi.”
No onkos sinulla jonkunlaista 
tehtävää killassa?
“Ei.”
Huumeet taitaa olla varsin 
paljon esillä nykyään TKY:n 
piireissä. Onkos Prodeko an-
tanut lausuntoa aiheesta?
“Ei kai.”
No si�en tämmöiseen fyysi-
koita ja tutalaisia yhdistävään 
asiaan: jos pistää valoa Pris-
Maan, mitä seuraa?

“Öö, en mä tiiä.”
Jaahas, yllä�ävän tiedoton-
ta. Onko teillä muka jotain 
parempaa tekemistä, kun 
tänään ei missään vaiheessa 
ollut kukaan vastaamassa 
kiltiksen puhelimeen? Onko 
teillä elämä, töitä vai tee�ekö 
te oikeasti laskareita?
“Öö joo.”
No selvä, mu�a pidä kivaa, 
moi.
“Moi.”

Prodekolainen vastasi 
Prodekon puhelimeen

x

Tänne soite�iin.
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Metsästys-Kvantti
ampumaharrastuksen viihdepaketti 

lievästi vinksahtaneille
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Fyysikon metsästystä
Tuomas Vanhanen

Koska Kvan�i näy�i kaipaavan sopivia 
metsästystarinoita, päätin minäkin kantaa 
korteni kekoon. Aluksi kerro�akoon teille 
kaikille suuri salaisuuteni: En ole fyysik-
ko. No, pitäähän jokaisella olla se pieni 
päivänpaiste risukasaansa.

Mu�a tarkoituksenani oli valistaa fyysi-
koita, ei antautua, oi niin houku�elevaan, 
piiki�elyyn ja pikkumaisuuteen. Tarkoi-
tukseni ei myöskään ole kertoa Fasaaneis-
ta eikä kaniineista, vaan oikeasta riistasta, 
Maisemista ja kissoista.

Aikoinani, kun saavuin tänne tekniikan 
kehtoon pienenä, lähes kil�inä, pHuksina, 
hämmästelin suoranaista valinnanpaljout-
ta, joka vallitsi Otaonnelan juhlissa ja teek-
kaririennoissa. Pian kuitenkin nuo illuu-
siot rapisivat maahan ja tulivat hauda�ua 
syvälle. Juhlissa vallitsi tiukka: “Katsoa 
saa, mu�ei koskea” -mentalitee�i.

Luontainen uteliaisuus sai minut pian 
selvi�ämään teekkarei�en välisten 
kanssakäymistilantei�en metodiikkaa. 
Ratkaiseva vihje paljastuikin yllä�äen 
Tekniikka & Talous -lehden sivuilta. Jopa 
80 % teekkareista pariutuu opiskeluaika-
naan. Mielenkiintoista. Tuo tiedonjyvä oli 
kuin Rose�an kivi, joka paljasti, ehkäpä 
vain alitajuisella tasolla olevan, säännön. 
Irtoseksiä voi hakea kyltereiltä. Teekkari-
naiselle pitää tarjota hiukan enemmän.

Eipähän tämä artikkeli olisi täydellinen 
ilman sopivia neuvoja fyysikkoty�öjen 
metsästykseen. Valite�avasti minun on 
helpompi kertoa, miten kemisti saa aina 
kauneimman naisen, joten osaa neuvoista 
pitää varmaankin soveltaa hieman, jo�a 

se toimisi fyysikoillekin.

1. Selvitä kohderyhmän reviirit ja kiin-
nostusten kohteet. Monella teekkarilla on 
kotisivut, ja niiltä voi tehdä melkoisia löy-
töjä. Parhaimmillaan sivuilla on hiukan 
paljastava kuva, siviilisäätytiedot ja lista 
harrastuksista. Noilla tiedoilla pääsee jo 
pitkälle.

2. Valitse mieluinen kohde ja “päädy” sa-
moihin harrastusryhmiin tämän kanssa. 
Lienee tarpeellista tähdentää, e�ä kohteel-
le kanna�aa puhua jotakin. Sisällöllä ei 
juuri ole väliä, kunhan et aloita parhaalla
Nasse-setä -imitaatiollasi ja Raptori-rii-
meillä. Niiden aika koi�aa kyllä, kun  
kohteellesi on jo liian myöhäistä. Suihkus-
sa käynti ja vaa�eiden siisteys antaa myös 
hyvän kuvan. Jos et osaa itse pestä vaa�ei-
tasi, niin osta kohtaamisia varten uusia.

3. Syvennä keskustelujasi kohteesi kanssa 
ja ala tervehtiä tätä julkisissa tilanteissa. 
Yleensä, jos kohde vastaa tervehdyksiisi 
silloin, kun liikkuu kaveriporukassa, olet 
antanut itsestäsi positiivisen kuvan. Vielä 
pitää tosin odo�aa Nethack-saagojen ja 
“Mä olin niin jurrissa...” -tarinoi�en
kanssa.

4. Koeta osua kohteesi kanssa vaikkapa 
kahville tai syömään samaan aikaan. Älä 
tee aikeitasi kuitenkaan liian läpinäkyväk-
si, vaan ole rento ja mukava. Jos törmäät 
kohteeseen bileissä, ju�ele, mu�a älä ih-
meessä ala kouria peppua.

5. Kohta oletkin jo valmis pyytämään 
kohteen treffeille. Perinteiset syömässä ja 
elokuvissa käynnit ovat harmi�omia ja 
hyviä tapoja totu�aa kohde seuraasi. Älä 
kuitenkaan tuputa seuraasi. Ahdistelu-
syy�eitä ja lähestymiskieltoja on vaikeaa 

selitellä tulevalle ty�öystävälle.

6. Ehdo�omasti paras tapa “livahtaa” 
suhteeseen on saada kohteelta kutsu 
matkaseuraksi vaikkapa Muurmanskiin. 
Sopiva autio saari lienee jo liian paljon 
vaatimista. Hieman vähempään tyytyvä 
voi suunnitella vaikkapa vaellusreissun 
Lappiin.

7. Seuraavaksi edessä on koetusaika. Nyt 
voit sivulauseissa kertoilla roolipelaaja-
taustoistasi ja varovasti mainita olleesi 
Dingo-fani. Piereskely ja röyhtäily on pa-
rasta vielä piilo�aa vessanoven taakse.

8. Pian arki astuu kuvaan ja toisesta alkaa 
huomata aivan uusia piirteitä.
Toivo�avasti ne ovat positiivisia tai vä-
hintäänkin neutraaleja. Omat “velvolli-
suutensa” kanna�aa edelleenkin hoitaa 
kunnialla, muuten voi päätyä lintukodos-
ta mierontielle. Jos tilanne alkaa ahdistaa, 
on edessä taas askel 1.

Ei kuiten-
kaan kanna-
ta masentua, 
jos vientiä ei 
vielä tunnu-
kaan olevan. 
Usein ikä ja 
sen muka-
naan tuoma 
karisma te-
kevät ihmei-
tä flaksille. 
Ja täytyyhän 
tässä maa-
ilmassa olla 
joku nainen, 
jonka fetissi 
lii�yy kalja-
mahaan...

•Tuomas Vanhanen opastaa Fyysikon metsästyksessä
•Sampsa Lauerma jahtasi toimittajamme kanssa Otaniemen elukoita Kuutin kääntöpiirillä
•Tilaa Psykopaattisten teekkarimetsästäjien postimyyntikuvastosta kevään kangasmerkit!
•Wappuinen Metsästyspeli ei jätä kylmäverisintäkään metsästäjää kylmäksi
•Kvanttiryhmä testasi tällä kertaa Murhaavat murkinat
•Proffantunnistusopas houkuttelee uuden harrastuksen pariin
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Moni voisi kuvitella, e�ä Otaniemi 
ei tarjoa metsämiehelle lukuisiakaan 
vaihtoehtoja saati soveltuvaa ympäristöä 
jalolle harrastukselle. Kvantin tutki-
va toimitus halusi selvi�ää onko asia 
todella näin huonosti. Oppaanamme 
puoliurbaanin metsästyksen saloissa 
toimi kuulu pohjoinen elukkainnarraaja 
Iso-Sampsa Lauerma. 

Kello 04.56 tapaamme metsästysmajan 
virkaa ajavalla kiltahuoneellamme. Ota-
niemen tarjonnasta itse Isolla Sampsalla-
kaan ei oikein ollut tuoksahdusta: “Vois 
ainakin käydä saimaannorppia pyytä-
mässä vai mitä lienee hylkeitä tai kuu�eja 
tuolla jään alla eleleekään… ka — ammu-
taan kaikkea mikä liikkuu.”

SININEN HETKI OSSINLAMMELLA
Saavutamme Ossinlammen tasan ja 
tutustumme sen köyhälle ja nälkäiselle 
opiskelĳalle tarjoamiin mahdollisuuk-
siin. Toteamme räjähdepyynnin olevan 
ainoa järkevä mahdollisuus kalastajalle 
ja huoma�uamme takatalven yllä�äneen 
toteamme suomukkaiden vedenalaisten 
elukoiden jäävän muiden saaliiksi. 

Yhtäkkiä maailmamme räjähtää ja 
sydämemme pumppaavat adrenaliinia 
veren sĳasta — Sampsa saa vainun! Os-
sinlammen poikki kulkee jäljet. 

Sampsa: ”Tässä on hyvinkin havait-
tavissa tällainen säännöllinen kuvio, 
kyseessä on nelĳalkainen otus. Se on joku 
rusakko tai jänis tai hirvi tai peura tai 
sopuli tai näätä tai mikä tahansa. Mu�a 
todennäköisesti sillä on neljä jalkaa.” 

Klave: ”Kato, se menee tollasta sinikäy-
rän muotoista…”

S: ”No niin, nimenomaan. Tää on tällai-
nen neljän jäljen muodostamina pätkinä 
tämä sinikäyrä tässä. Kyllä se todennä-
köisesti on nelĳalkainen otus. Tietenkin 
on mahdollista, e�ä sillä on kahdeksan 
jalkaa. Sitä minä hiukan kyllä epäilen.”

S: ”Itse asiassa se on tässä ongelma, 
e�ä näistä jäljistä ei susikaan ota selvää, 
e�ä kumpaan suuntaan se elukka on 
tästä kulkenu, mu�a lähdetään jompaan-
kumpaan suuntaan perään. Veikataan 
vasenta.”

OTANIEMESSÄ PARTIOI...
Seurasimme jälkiä suurpetoja uhmaten ja 
löysimme itsemme Alvarin aukiolta. Vil-
lieläinten äänet täy�ivät ilman ja saimme 
ensimmäisen näköhavaintomme houkut-
televasta riistasta. FASAANI! 

S: ”Arkkitehtiosaston edessä on tällai-
nen valtava viidakko jotain epämääräistä 
pusikkoa ja siinä pusikon juurella oli 
ilmielävä FASAANI! Ja sitähän me si�en 
kovasti pyydyste�iin, mu�a se perkele 
luikki tonne ihan puskan juureen ja mei-
käläistä ei napostellu… siin olis joutunu 
(menemään) terävät neulaset suussa tai 
muutenkin se on vähän tämmönen ikävä 
paikka…”

Kyseistä eläintä voi Sampsan mukaan 
pyytää myös räjähtein: ”Ilman muuta. 
Se on tämmönen helppo konsti. Mätkii 
vaan tynämii�iä pusikkoon ja ka�elee. 
Jos suolenpätkiä lentää, niin se oli hyvä 
pusikko.”

Lapista kotoisin oleva SS-Lauerma 
kertoo harrastavansa hirvenmetsästystä: 
”Hirvenpyynti se vasta on jalo laji. Hir-
venpyynnissähän kaikki lähtee siitä, e�ä 
hirvi on ylimaallisen älykäs eläin, mu�a 
minä olen vielä aavistuksen älykkäämpi.” 
Kysy�äessä Sampsa kuitenkin myöntää: 
”Jos nyt hirven ja meikäläisen älykkyy�ä 
vertaa, niin ei se nyt ainakaan kovin iso 
aavistus ole.”

SUURI KUUTISTAJA JA MUITA SUURPETOJA
Saavuimme Servin-Maĳan tien ja Jä-
meräntaipaleen väliselle aukealle, jota 
valtaisat teräksiset pedot käy�ävät juo-
mapaikkanaan. Suurriistaa! Luonnon 
voimallisen luomuksien edessä suurikin 
metsästäjä nöyrtyy. Sampsa tunnustaa, 
e�eivät nämä suurenmoiset pedot vielä 
kuulu hänen ruokaympyräänsä ja mekin 
kompuroimme pakoon heti, kun olemme 
kuvan todistusaineistoksi o�aneet.

Viimein pääsimme metsästämään noi-
ta pahamaineisia karvaisia mereneläviä, 
kuu�eja.  Taistelimme läpi kelirikon Ota-
niemen kuuluisalle kuutistuspaikalle — 
Rantsun avannolle. Suureksi suruksemme 
joku oli tehnyt varsin ikävän teekkarĳäy-
nänkaltaisen valmisteen ja jäädy�änyt 
Rantsun avannon. On varmasti helppoa 

yhtyä Ison Sampsan mielipiteeseen: ”Joo. 
No, joskus nämä teekkarĳäynät on täm-
mö�iä mau�omia ja suorastaan häiritsee 
ihmisen elinkeinoa.”

Kuutinmetsästyksen perusteet à la 
Lauerma: ”No, siis sehän lähtee siitä, e�ä 
katsotaan tollanen avanto, eli jossa niin 
hylkeet ja saimaannorpat käy hengi�ä-
mässä välillä ja si�en mennään avannon 
reunalle odo�amaan ja maila kädessä ja 
siinä si�en odotellaan tunti jos toinenkin 
kunnes kuu�i tulee paikalle ja si�en sitä 
norppaa kalautetaan mailalla.” Kesälläkin 
saa kuu�ia, kun tietää millä metsästää: 
”No, dynamiitilla. Taikka si�en verko�a-
malla, verkot on kanssa ihan hyvä. Troo-
laus, sitähän troola�ua saimaannorppaa 
on myytykin ja tämänhän kaikki teekkarit 
tuntevat.”

KUIVATTUA ORAVAA JA KUIKKAKEITTOA
Otaniemen yleisesti parhaaksi met-
sästyspaikaksi toteamme Otaniemen 
pohjoiskärjen sankat metsiköt. Sampsan 
sanoin: ”Kyllä näin on, maasto antaa 
mahdollisuuden moniin erilaisiin met-
sästysmuotoihin ja samaten tuollahan on 
jos minkälaista elukkaa, sammakkoa sun 
muuta kurnu�ajaa ja suurriistaa saa�aa 
olla täällä vähän korkeammilla mailla. 
Jotain alppielukoita ja tämmö�iä vuoren-
huipuilla.”

Otaniemen villin luonnon vaarallisin 
eläin on tunnetusti terävähampainen tap-
paja — orava. Niistä kanna�aa pysyä kau-
kana, mu�a jos ne alkavat terrorisoida, 
niin hyväksi koe�u menetelmä taistella 
ylivertaisilla aisteilla varuste�ua tappajaa 
vastaan on kuiva�aa niitä ilmastointika-
navissa. Juoskaa pakoon, kun voi�e!

Lopuksi Sampsan sanoin Lapin mie-
hen kuikkakei�o. Sampsa suosi�elee Ota-
niemen oloissa kuikan vaihtamista FA-
SAANIIN: ”Ammuthan kuikha. Kuikha 
suolistethan ja kynithän. Otethan 2 litraa 
ve�ä ja keitethän kuikha siinä. Heitethän 
vesi pois, otethan 2 litraa maitoa ja keitet-
hän kuikha siinä. Heitethän maito pois, 
otethan 2 litraa kossua, keithetän kuikha 
siinä, heitethän kuikha pois ja juodaan 
liemi kylmänä.”

Lue loput Kvantin ne�isivuilta 
www.tky.hut.fi/~kvan�i/lauerma.html. Ker-
romme mm. veriteosta Alvarin aukiolla, met-
sästyskul�uurin paikallisista eroista, kuutin-
pyytämisen vaaroista, ilmariistan pyynnistä 
räjähtein, majavien ja oravien eroista ja oman 
kiikaritähtäimen valmistamisesta.
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Totta maar mää tilaan nää komiat merkit! Raivohullu 
Korporaatio 

oy. ampuu 
postinkantajan 

puolestas!

Hakkaa irti täst!

□ Ampukaa sienet - ne on ihan outoja 

□ Riehakkaat räjäytekalastajat 

□ Kasvikirja.Nyt. 

________________________________________________________
Nimi (pyyrä vaimoo kirjottamaan)

________________________________________________________
Osote (kotiosote, ei metsästysmajan)

Raivohullu Korporaatio

Laihian ostari

Keijon rillin takana (kysy Peraa)

Hakkaa irti täst!

KASVIKIRJA.NYT.
-KANGASMERKKI
Välil ottaa kyl kasvit pottuun niin maan 
perkeleesti. Miten ne kehtaa kasvaa joka paikas 
ihan niin ku ne omistais tän maan? Haistat hor-
tonoomeille pitkät ostamal napalmintuoksune, 
Vietnamin veteraanien muistoo kunnioittava 
merkki. (4,50e)

RIEHAKKAAT RÄJÄYTEKALASTA-
JAT -KANGASMERKKI
Tosimies ei käytä mittään säälittävää onkee 
kalojen teurastamiseen. Ainoo oikee tapa on 
rynamiitti! Ei tuu nössö mato-onki-naapuri 
enää availeen turpaansa sun kalastustyylistä kun 
näkee tällasen merkin rinnassa! Suomut lentää 
ku Suomi-poika kalastaa! (3,00e)

Tee Suomest paremp paikka 
elää ja tilaa tää kuvasto kave-
rilleski! Sen o kiva sit poikain 
kans kattel et mitä sitä nyssit 
rupeis tappamaan sukupuut-
toon.

AMPUKAA SIENET - NE ON IHAN 
OUTOJA  -KANGASMERKKI
Eiks oo sunki mielestäs sienet ihan kummallisii? 
Ne haisee oudolle, ne maistuu ihan kauheelle 
eikä ne kyl oo mittään kaunist katottavaakaan. 
Jumalauta! Melkein tekis mieli väittää et ne on 
ryssien istuttamii bioaseit. Hankkiudutaan niist 
ny eroon kertakaikkisest. Eihän tollassii ny kuk-
kaan kato! Jumalauta! (3,00e)

Murhaavat murkinat
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Wappuinen Metsästyspeli
3-n:lle yli 18-vuotiaalle pelaajalle

PELIN TARKOITUS:
•Pelissä on tarkoitus metsästää yksi kutakin 

eläintä (hauki, karhu, leijona, tilhi) ja palata omalle 
metsästysmajalleen (tasalukua ei vaadita).

ESIVALMISTELUT:
•Kunkin pelaajan (tai joukkueen) tulee varata 

tarkoitukseen sopivan kokoinen ja riittävän stabiili 
pelimerkki. 

•Lisäksi pelipöydän läheisyyteen tulee varata 
runsaasti haukea, Karhua, Leijonaa ja Sorbusta 
tai vaihtoehtoisesti punaista, ruskeaa, läpinäkyvää 
ja yrttimehua. Alkoholillista versiota pelatessa on 
turvallista käyttää 2cl:n ja 2dl:n mittoja arviointivir-
heiden välttämiseksi. 

•Pelaajien joukosta valitaan yksi kirjanpitäjä, 
joka ylläpitää pelitaulukkoa (ks. oikea alakulma).

PELIN KULKU:
•Kukin pelaaja (tai joukkue) heittää noppaa ker-

ran. Alimman silmäluvun saanut pelaaja saa valita 
metsästysmajansa ensimmäiseksi ja korkeimman 
saanut viimeiseksi. Kultakin metsästysmajalta voi 
lähteä korkeintaan yksi pelaaja. 

•Korkeimman silmäluvun saanut pelaaja aloit-
taa pelin heittämällä noppaa kerran ja liikkumalla 
silmäluvun osoittaman määrän. Pelissä liikutaan 
aina nopan osoittama määrä, ainoana poikkeuk-
sena omalle metsästysmajalle palaaminen pelin 
lopussa (tasalukua ei vaadita).

•Liikuttuaan silmäluvun osoittaman määrän 
pelaaja toimii ruudun ohjeiden mukaan. Lisäksi jos 
kyseessä on Elukka-ruutu (hauki, karhu, leijona, til-
hi) eikä eläin ole uhanalainen, merkitsee kirjanpitäjä 
pelaajan sarakkeeseen ko. eläimen kohdalle rastin. 
Jos pelaaja menettää jonkin eläimen, kirjanpitäjä 
suttaa ko. rastin. Jos pelaaja tallentaa jonkin eläi-
men, ympyröi kirjanpitäjä ko. rastin.

•Jokaista eläintä kohden voi olla vain yksi rasti. 
Jos pelaaja joutuu esim. karhu-ruutuun, mutta pe-
laajalla on jo karhu tai karhu on suojeluksessa (ks. 
Greenpeace-ruudun säännöt), tulee pelaajan juoda 
vastaava annos, mutta rastia ei merkitä. Eläinruu-
duissa joutuu siis juomaan aina.

•Pelistä voi pelata myös miedompaa versiota, 
jossa elukka juodaan vain silloin kun siitä saa ras-
tin. Tästä tulee sopia ennen pelin aloittamista.

•4 cl ja sitä pienemmät juoma-annokset pitää 
juoda välittömästi. Isommat annokset voi varastoi-
da pöydälle. Peliä ei kuitenkaan voi voittaa ennen 
kuin on juonut kaikki määrätyt juomat.

•Vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle myötä-
päivään.

•Kun pelaaja on metsästänyt yhden jokaista 
eläintä, lähtee hän kohti omaa metsästysmajaansa. 
Sinne päästyään (tasalukua ei vaadita) hän on 
voittanut pelin olettaen, että hänellä on vielä yksi 
kappale jokaista eläintä.

•Ulkoringissä saa liikkua sekä myötä- että 
vastapäivään (vain yhteen suuntaan yhden vuoron 
aikana). Uisteluringissä (sisempi rinki) saa liikkua 
vain nuolten osoittamaan suuntaan. Uistelurinkiin ei 
tarvitse päästä tasaluvulla, mutta sieltä pois pääse-
minen edellyttää, että pelaaja pääsee johonkin nel-
jästä risteysruudusta (suorien teiden ja uisteluringin 
risteykset) tasaluvulla. Seuraavalla vuorolla pelaaja 
voi lähteä liikkumaan suorien teiden suuntaan niin 
halutessaan.

•Samalla metsästysmajalla voi pelin aikana olla 
useita pelaajia yhtä aikaa. Muissa ruuduissa ei voi 
olla kahta tai useampaa pelaajaa yhtä aikaa. Jos 
pelaaja saapuu ruutuun, jossa on jo toinen pelaaja, 
siirtyy hän yhtä ruutua kauemmas. Lisäksi hän saa 
varastaa toiselta pelaajalta jonkin eläimen juomalla 
vastaavan annoksen, ei kuitenkaan sellaista 
eläintä, joka hänellä jo on eikä myöskään toisen 
pelaajan tallentamaa eläintä.

MUUTA:
•Hauki on lappeen Rantalainen perinnejuo-

ma, joka valmistetaan sekoittamalla kaksi pussia 
Fisherman’s Friend -pastilleja puolen litran Kosken-
korva-pulloon. Pullosta kannattaa ennen sekoitusta 
hörpätä kaksi kertaa pastillien tilavuuden verran 
nestettä sekoituksen helpottamiseksi. Ravistele 
pastillit juoman joukkoon tai anna liueta itsekseen.

•Pelin ikäraja on 18 vuotta myös pelattaessa 
alkoholitonta versiota. Juomamäärät ovat tässä 
versiossa niin suuret, että henkilöllä tulee olla oi-
keudellinen vastuu itsestään ja munuaisistaan en-
nen pelin aloittamista ja varsinkin sen loppuessa.

Elukat

HAUKI: juo 2cl haukea / 5 dl yrttimehua
KARHU: juo 1/2 pulloa Karhua / 5 dl rusk. mehua
LEIJONA: juo 2 cl Leijonaa / 5 dl läpinäk. mehua
TILHI: juo 4cl Sorbusta / 5 dl punaista mehua

Arvontalauluruudut

!: Heitä noppaa uudestaan ja toimi silmäluvun 
mukaan.
1 Siirrä itsesi ja joku toinen pelaaja haluamiisi ruu-
tuihin uisteluringissä.
2 Kutsut itsesi ja kaksi kaveriasi metsästysmajalle. 
Siirrä teidät kolme haluamallesi majalle.
3 Karhu pukkaa sinua ahteriin. Jos sinulla on karhu, 
menetät sen.
4 Hankit uuden haulikon ja jäät kiillottamaan sitä 
yhden heittovuoron ajaksi.
5 Varis nauraa sinulle. Sinua vituttaa.
6 Uusi Ase&Perä-lehti on ilmestynyt. Siirry halua-
maasi ?-ruutuun.

?: Heitä noppaa uudestaan ja toimi silmäluvun 
mukaan.
1 Täytät 50 vuotta. Tarjoa haluamasi juoma jommal-
le kummalle vieruskaverille.
2 Eksyt metsään. Soita kännipuhelu.
3 Metsästät pelihuoneistossa vaaleanpunaista 
elefanttia yhden heittovuoron ajan.
4 Hankit uuden tähtäimen ja saat uuden heitto-
vuoron.
5 Olet ollut metsässä viikkoja ja sinua kyrsii. Avau-
du jostakin pelitoveristasi.
6 Keksi uusi sääntö.

Yllärisektio

GREENPEACE: Julista haluamasi eläin (hau-
ki, karhu, leijona tai tilhi) uhanalaiseksi (merkitse 
taulukkoon). Eläimen ollessa uhanalainen sitä ei 
voi metsästää. Tällaisessa ruudussa ei siis tapahdu 
mitään. Kun seuraava ihminen saapuu johonkin 
Greenpeace-ruuduista, tulee hänen julistaa jokin 
muu eläin uhanalaiseksi ja edellinen eläin vapautuu 
taas metsästettäväksi.

HIISI: Vesihiisi varastaa sinulta pyydystämäsi 
hauen.

LEHMÄ: Ammu - siis imitoi lehmää - kovaääni-
sesti ja juo haluamasi annos.

NUKE: Läheistä ydinvoimalaa pommitetaan. 
Kaikki pelaajat suojautuvat pöydän alle juomaan 
annoksen haluamaansa juomaa.

TALLENNUS: Voit tallentaa haluamasi eläimen 
(kirjanpitäjä ympyröi ko. rastin taulukosta). Tämän 
jälkeen et voi menettää kyseistä eläintä. Tallen-
nuksen jälkeen on saatava jostain yksi eläin lisää 
ennen kuin voi tallentaa seuraavan eläimen.

VESI: Juo 2 dl vettä.
WARP ZONE: Hyppää valitsemallesi metsäs-

tysmajalle.

J P Ö Greenpeace
hauki x
karhu x x
leijona x
tilhi

Mallitaulukko (pelilaudan alakulmassa). J on 
saalistanut hauen ja leijonan, P:llä on tallennettu 
karhu  ja suojeluksessa on tällä hetkellä karhu.

O
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SINAPPIKAASU
Sinappikaasu on pelo�ava kemial-
linen ase sen salakavaluuden takia. 
Altistumisesta ensimmäisten oirei-
den ilmaantumiseen saa�aa kulua 
useita tunteja, minä aikana aine ehtii 
tehdä paljon tuhoa.

Koska eräs testiryhmän jäsen 
väi�i nähneensä vihreitä savutup-
rahduksia, ei psykoaktiivisia vaiku-
tuksiakaan voida sulkea täysin pois. 

Terroriaseena sinappikaasu on 
verraton ja Kvan�i suosi�eleekin 
valmistusta kaikille solussa asuville.

Kvan�i lii�yy pahan akselille.

Palasokeri psykologisena aseena.

PALASOKERI
Sitseillä ja vuosĳuhlissa on usein tarve�a epäsuoralle tulelle ja 
palasokeri onkin entisaikoina ollut suosi�u perusampumatarvi-
ke aluemaaleihin ammu�aessa hyvän saatavuuden ja peruskäy-
tön helppouden takia. 

Hai�apuolena on epätarkkuus ammu�aessa käsivaralta ilman 
tietokoneiste�uja laskinlai�eita ja lisäksi joidenkin kuuluisien 
ratkaisutaisteluiden aikana aiheutuneiden sekundääristen sirpa-
levaikutusten takia palasokeri on nykyään luokiteltu kaksikäyt-
tötuo�eeksi ja siksi sen vienti sotaa käyviin pöytiin on kielle�y. 

Kvan�i suosi�elee lentokonekaappauksiin.

Palasokeri kinee�isenä aseena.

Murhaavat murkinat

Joskus kauan, kauan si�en, ennen historiankirjoitusta, ihmisrodun historian alkuhämärissä, edel-
täjämme joutuivat suori�amaan väkivallantekonsa pelkästään omilla kynsillään ja hampaillaan. 
Kaikki me maapallolla nykyään vilistävät vaatetetut apinat polveudumme kuitenkin niistä vähän 
onnekkaammista karvaturreista, jotka olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun musta monolii�i 
ilmestyi paikalle antamaan ideoita. 

Koska noista ajoista tuhovoimatekniikka on kehi�ynyt merki�ävissä määrin päätimme Kvantin 
huitovan journalistikunnan voimin luoda silmäyksen eräisiin antiloopin reisiluun moderneihin 
vastineisiin.

KVANTTI
TESTASI:
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Miltei mikä tahansa 
aine palaa tarpeeksi 
hienojakoisena seok-
sena ilman kanssa, 
eikä tomusokeri ole 
poikkeus. Oikean 
pol�oaine-ilma -suh-
teen aikaansaavalla 
hei�otekniikalla saa 
aikaan melkoisen lei-
mahduksen. 

Kvan�i suosi�elee 
juoksuhautojen vyöry-
tykseen ja konekivääri-
pesäkkeiden puhdista-
miseen.

ANANASKRANAATTI
Kuulun Del Monten hyökkäys- ja puolustusteolli-
suuskonglomeraatin tuotos istuu käteen jämäkän 
ryhdikkäästi kuin SS-upseerin munuainen. Lujasta 
metallikuoresta huolima�a ei voi olla aistima�a 
sisällä värisevien pahuudella kylläste�yjen tuhon 
hedelmien primaalista janoa päästä toteu�amaan 
synkkää tehtäväänsä. 

Lukema�omia sukupolvia jatkuneen armot-
toman jalostusprosessin tuloksena tämän kasvis-
rodun jäsenet ovat yhtä kaukana siviililuumuista 
kuin panhuilu Stalinin uruista. Kvan�i suosi�elee 
Harmageddonin taisteluun.

ERKIN PIKAKIVÄÄRI (EGRI BIKAVER)
Pikakivääri soveltuu sekä jääkäriryh-
män tulitukiaseeksi e�ä pämppäykseen. 
Osuvuus ja uppoavuus tode�iin vallan 
murhaavaksi. Verisuonistoon osues-
saan aiheu�aa suhteellisuudentajua 
ja harkintakykyä tuhoavan shokkiaal-
lon, jonka aiheu�amat sekundaariset 
itsetaklausvaikutukset ovat vastuussa 
suurimmasta osasta kokonaisvauriota. 
Tuoksu hyvä. 

Kvan�i suosi�elee lyhyitä, halli�uja 
sarjoja keskivartalon tienoille.

Sakkaroosi yhtyy happeen.

TOMUSOKERILIEKINHEITIN
 

Vaihtimen asetus sarjatulelle.Taisteluhedelmän musta sielu vaatii jämäkän hal-
lintao�een.



Lipevä äĳä 
Lipevä äĳä koi�aa jatkuvasti keksiä keino-
ja, miten puristaa sinusta maksimihyöty 
joko tutkinnostasi saatavana rahallisena 
korvauksena tai si�en tulevaisuuden 
tieteellisillä julkaisuilla, joiden tekĳäluet-
teloon hän voi nimensä lisätä. Varoitus: 
lipevä äĳä usein naamioituu mukavaksi 
sedäksi.

 Mukava setä
Mukavaa setää on helppo lähestyä, ja hän 
on päällepäin oikein lupsakka. Kaikin-
puolin ihmismäinen ihminen, huolima�a 
velvollisuuksistaan ja akateemisesta ar-
vonimestään. Mukavalla sedällä on aikaa 
kuunnella opiskelĳaa, ja hän koi�aa olla 
ainakin näennäisen rehellinen.

Hajamielinen haahuilĳa
Hajamielinen haahuilĳa vastaa stereo-
tyyppistä professoria. Hän on äärimmäi-
sen kiinnostunut omasta tutkimusalastaan 
ja on enemmän tai vähemmän autistinen. 
Haahuilĳan viime viikon ruokavalion voi 
päätellä hänen paitansa rintamuksesta. 
Erikoistyösi hautautuu hänen loppumat-
tomien paperipinojensa alle ja voit olla 
iloinen mikäli hän muistaa tavanneensa 
sinut joskus.

 Terävä kosmopolii�i 
Terävä kosmopolii�i on aina sanavalmis, 
eikä hän jää sana�omaksi missään tilan-
teessa. Kosmopolii�i on sivistänyt itse-
ään kaikilla aloilla, tai ainakin hän antaa 
sellaisen vaikutelman. Kosmopolii�i on 
joko viimeisen päälle tummaan pukuun 
sonnustautunut bisneshai tai vaihtoehtoi-
sesti kerran vuodessa uuden nallesolmion 
ostava hassu�elĳa.
 

Ylitehokas hypersuoriutuja 
Ylitehokas hypersuoriutuja on o�anut it-
selleen tehtäviä enemmän kuin häkillinen 
maraka�eja pystyisi hoitamaan. Hyper-

suoriutuja on aina kiireinen. Häntä voivat 
ajaa tarve saavu�aa mahdollisimman 
paljon tieteellisiä merii�ejä efektiivisen 
tutkĳanuransa aikana tai vain puhdas 
työnarkomania. Erikoistyösi palaa sala-
mannopeasti täynnä punakynänjälkiä ja 
korjausehdotelmia...kunhan hän vain
ehtii o�aa sen käsi�elyynsä.

Todellisuus
The Professor Genome Project on vasta 
alkuvaiheissa. Ennen eksaktin tieteellisen 
evidenssin saamista tulee meidän tyytyä 
näihin karkeisiin approksimaatioihin eri 
tyypeistä.
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PROFFANTUNNISTUSOPAS

...ja tähän loppuu Metsästys-Kvantti. Voit taas jatkaa juttujen 
lukemista tästä eteenpäin ilman huolta huonoon huumoriin 
törmäämisestä. Omalla vastuullasi, tietenkin.

Monet suomalaiset ovat hurahtaneet lin-
tujen bongailuun. Erikoisen pyrstöviik-
sisiepon takia ajetaan satoja kilometrejä, 
ostetaan uusin lintukirjasarja ja laimin-
lyödään työt.

Proffantunnistus sen sĳaan sujuu 
helposti opiskelun ohessa, ei vaadi 
minkäänlaisia teknisiä apuvälineitä ja 
pieksee mielenkiinnossaan harvinaisen 
thaimaalaisen currykurnu�ajankin...



Kvan�i pää�i kokoontua tämän ja viime 
vuoden toimitusten voimin kiltalehtiki-
sassa sĳoi�umisen johdosta. Paikaksi 
vali�iin viime vuoden päätoimi�ajan, 
Val�erin, kämppä Pitäjänmäen teolli-
suuskompleksin keskellä. Saunasta nä-
kyi suoraan ABB:n tehdashalliin sisälle, 
mu�a mitä muuta selvisikään tunnel-
man rentoudu�ua?

Miltä nyt tuntuu?
Val�eri aloi�aa isällisellä ylpeydellä: 
”Kyllä oli niin kuin aaviste�avissa e�ä 
me sĳoitutaan kun meillä oli niin helvetin 
hyvä lehti...” Jussi oli kuitenkin hieman 
enemmän yllä�ynyt: ”Palkintojenjakoti-
laisuudessa mun suusta ois voinut lentää 
jumbojetillä.” Suski on samoilla linjoilla 
— molemmat olivat saada kohtauksen 
kun Kvantin nimi maini�iin. Siinä vai-
heessa kun muisti taas hengi�ää niin 
Val�eri oli jo käynyt pokkaamassa kun-
niakirjan.

Miten neuvoisi�e uu�a toimitusta?
Eevis torjuu heti koko ajatuksen: ”Parem-
pi e�ei anneta neuvoja. Pitää kuunnella 
sitä sydämen ääntä.”

Klave kitey�ää neuvonsa ma�inykäs-
mäisesti: ”Tunkki se on aina mielessä. 
Mu�a tehdään se lehti nyt ensin.”

Ideat pulppuavat kuin puolikypsä 
lihapulla. Tehdään Politiikkakvan�i. 
Uskontokvan�i. Rienauskvan�i. Herne 
nenään -Kvan�i. Kuutiopuudelikvan�i. 
Kuutiopuudelihyytelökvan�i.

Aivomyrsky vesilasissa
Toimitus pohtii vakavia ongelmia: palaut-

teen puute kouraisee syvältä kuin venä-
läinen painĳa. Lisäksi toimitus vanhenee 
kuten tavalliset ihmiset. Tähän täytyy 
löytää jokin ratkaisu.

Keskustelu versoo vähän joka suun-
taan, mu�a lopulta päätetään jä�ää jouk-
koplastiikkakirurgia väliin ja keski�yä 
fuksipropagandaan. 

Ruoan ja juoman lopu�ua sekä saunan 
hiivu�ua väsynyt toimi�ajajoukkio lähtee 
kotimatkalle. Kommen�i lähdön hetkellä: 
”Hetkinen! Meillä on vain yksi auto mu�a 
seitsemän ihmistä...” Vastakommen�i: 
”Kasvaapahan ainakin yhteishenki.”
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Ex-päätoimi�ajan kiitokset
 
Mieltäni lämmi�i suuresti saada o�aa 
Kvantin puolesta vastaan Otaniemen  
toiseksi parhaan kiltalehden kunnia-
maininta. Kilpailu oli tiukka, ja hopea-
mitali oli erinomainen saavutus, mu�a 
vieläkin onnellisempi olen siitä vastaan-
otosta, jonka nyt palki�u numero alusta 
lähtien oli lukĳoiltaan saanut. Mikään ei 
ilahduta päätoimi�ajaa niin paljon kuin 
nähdä omin silmin, kuinka oman lehden 
jutut saavat täysin vieraatkin ihmiset 
nauramaan. Rimanalituskvantin tapa-
uksessa näin kävi, kuten olen ilokseni 
saanut monet kerrat itsekin huomata. Se 
tarkoi�aa, e�ä lehtemme oli onnistunut. 
Tahdonkin lausua kiitokseni jokaiselle, 
joka sen tekoon osallistui, niin toimituk-
selle kuin sen ulkopuolelta avustaneille. 
Kunnia kuuluu teille kaikille.
      
   Val�eri

TOIMITUKSET SAUNASSA
Paikalla aakkosellisessa järjestyksessä: Eevis (päätoimittaja 00-01, toimittaja 02), Jussi (päätoimittaja syksy 99, toimittaja 03), Klave (toimittaja 01-02), Mikko 
(piirtäjä 01-02), OJ (päätoimittaja kevät 99, toimittaja 02-03), Paavo (toimittaja 03), Purhonen (toimittaja 03), Suski (päätoimittaja 03), Valtteri (päätoimittaja 02)

Kvan�eja vuosilta 01-03.

Vanha toimitus houkuteltiin paikalle  
sapuskan — ei hyvän seuran — voimin.

Tutkivaa journalismia tätä lehteä varten.
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Tämänkertainen Kvantin toimituksen 
seikkailu raatilaisten kei�iöissä suuntau-
tui Perkkaalle isäntä Olli Sihvosen luokse 
ulkovastaava Klausveikko Oinosen pääty-
essä avustamaan kauhan varressa. 

Isännän itsensä ollessa muissa hom-
missa kävimme matkan varrella tutustu-
massa aste�a perusteellisemmin uuden 
Maxi-marketin Alkon valikoimiin. Asian-
tuntevan avun puu�eessa valitsimme 
lopulta italialaishyllyn päässä vierekkäin 
olevat Neron ja Tollon.

Perille löytäminen suorite�iin niin 
ikään perinteiseen tapaan puhelimen 
avulla. Suoritusta vaikeu�i tällä kertaa se, 
e�ä Perkkaalla samalla paikalla voi olla 

kaksi osoite�a. Näistä väärään eksyneen 
on luonnollisesti vaikea arvata, e�ä oikea 
osoite sĳaitsee samassa paikassa.

Ehdimme paikalle kuitenkin hyvissä 
ajoin ennen Ollia, joten avovaimon pääs-
te�yä meidät sisään korkkaamme Neron, 
joka osoi�autui hintaisekseen hämmästyt-
tävän hyväksi. Tollon päätimme säästää 
myöhemmäksi.

Säästäminen palki�iin, sillä Olli ja 
kipeästä niskasta kärsivä Klave toivat kas-
sissaan paitsi kasan ruokaa myös muu-
taman kilisevän pullon. Ruuanlai�oon ja 
aperitiiviksi tarkoite�ujen aineiden lisäksi 
mukana tuli pullollinen hyvää viiniä 
— aivan kuin toimituksen valinnat eivät 
sitä olisi.

Alkupala ilmestyy pöytään kuin var-
kain toimituksen keskustellessa henkeviä 
keskenään. Jussin eriävästä mielipiteestä 
huolima�a ouzo, melonit ja paahdetut pa-
tonginviipaleet havaitaan eri�äin hyvin 
yhteen sopiviksi. 

Pihvit valmistuvat ja saavat ylen-
pal�isesti kehuja kaikilta läsnäolĳoilta. 
Pihvit, uuniperunat ja kuullotetut sipulit 
ja paprikat ovat rehellistä ruokaa eivätkä 
mikään seurapeli (ks. edellinen ruokaju�u 
fonduesta Espoon keskuksessa). Klaven 
hyvä viini, Santa Carolina Reservado Ca-

bernet Sauvignon, korkataan ja todetaan 
myös erinomaiseksi. Tämähän on paras 
raatilaisten tähän mennessä tarjoama 
ateria. 

Kun keskustelu raatikokkĳu�ujen 
muu�amisesta enemmän Iron Chefin 
tyyppisiksi vaimenee, yritämme palata 
haasta�eluun. “Mitä edellinen raati teki 
mielestänne väärin ja miten korjaisi�e asi-
an?” Ollilla on vastaus heti valmiina: “Hy-
vää lihaa.” Klaven vastaus viipyy hetken: 
“Me ollaan kauniimpia kuin ne”. 

Kumpikaan haastateltavista ei ole yl-
lä�ynyt raativiran mukanaan tuomasta 
työmäärästä. Sen sĳaan oheistoiminta on 
yllä�ävän raskasta. Ollin sanoin “Kuusi 

vuosĳuhlaa vaativat veronsa.”
Toimitus jatkaa kiltalinjalla ja kysyy, 

miten toimihenkilöt ovat toimineet. Kla-
ven nopean “Henkilömäisesti... toimivia 
henkilöitymiä” -kui�auksen jälkeen Olli 
pääsee seli�ämään sisäjaoksen proble-
matiikkaa. Isännän virka on työläs, ja 
hovimestarista, jonka voi naki�aa muuta-
maksi tunniksi myymään juomia ei vielä 
ole paljoa apua. Saunailtojen ja sitsien 
järjestäminen vaatii läsnäoloa ja huomio-
ta. Isännät pohdiskelevat sisäjaoksen uu-
delleenorganisointia esimerkiksi niin, e�ä 
vain yksi sisäjaoksen jäsen olisi raadissa, 
mu�a päätyvät siihen, e�ä ei-raatilaiselle 
sisäjaoksen toiminta ei ole kovin palkit-
sevaa.

Keskustelu raadin uudelleenjärjes-
telystä jatkuu, Klave esi�ää tiedo�ajan, 
säätömestarin tai vastaavan henkilön 
lisäämistä raatiin. Olli ei pidä raadin ko-
koonpanon muu�amista tabuna, mu�a 
epäilee muutosten tarpeellisuu�a. Ny-
kyisellään raati saa yhtenäisyy�ä siitä, 
e�ä kaikki joutuvat vuorollaan olemaan 
nakkihommissa. Lisäksi epäillään, e�ä 
raadin nakkikoneeksi joutuminen ei olisi 
tarpeeksi houku�elevaa. Keskustelu kar-
kaa käsi�elemään killan tiedotusta.

Jälkiruuaksi on tulossa jaloviinalla 

liekite�yjä banaaneja (kuva oikealla 
alhaalla) ja jälkiruokadrinkiksi Jaloviina-
Bu�erscotchia. Ilta näy�äisi olevan pa-
hasti kallistumassa täysimi�aisten sitsien 
puolelle.

Fariinisokeripussin kyljen inspiroima 
liekitysluomus osoi�autuu sekin erin-
omaiseksi, samoin kuin drinkin jälkeen 
tarjo�u madeira.

Yritämme vielä kerran palata haastat-
telun puolelle. “Kuka on raadin heikoin 
lenkki?” Klave ei ole varma: “Kumpi se 
meistä on?” Ollilla on ratkaisu tähän pul-
maan: “Painitaan.” Sensaationnälkäinen 
toimitus herää jälkiruokansa äärestä, mut-
ta jänni�ävimmäksi yksityiskohdaksi poi-

kien urheiluharrastuksesta paljastuu se, 
e�ä alussa päälle päässyt yleensä voi�aa.

“Jos haluaisit toivo�aa jollekulle kil-
talaiselle tunkit, kenelle se olisi?” Klaven 
vastaus on nopea: “Toisillemme, kunnol-
lista tukea ei koskaan ole tarpeeksi”. Olli 
ihailee Klaven diplomaa�isuu�a.

“Miksi elämä raadissa on ihanaa?” 
Klaven vastaus ällisty�ää kaiken kuulleet 
toimi�ajatkin: “Ei ehkä raadissa, mu�a 
elämä yleensä on sateenkaaren värien ym-
päröimä suuri eutanasia, vaaleanpunaisen 
usvan ympäröimä paratiisi jossa satakielet 
laulavat ja Topi soi�aa harppua”.  

“Jos saisit valita seuraajasi, kenet — tai 
millaisen ihmisen — valitsisit?” Klave 
kaipaa ulkovastaavaksi ulospäinsuuntau-
tunu�a, avointa, ihmisten kanssa toimeen 
tulevaa ja oma-aloi�eista tyyppiä. Ei kai 
siinä sen enempää tarvita. Lisäksi haluk-
kuus tehdä muita hommia olisi hyvästä, 
ulkovastaavan tehtävät kun ovat varsin 
kausiluonteisia.  

Olli suosi�elee seuraavaksi isännäksi 
sosiaalista persoonaa, joka ei pidä liian 
tiukkaan kiinni isännän roolista. Klave 
huomau�aa, e�ä isännän on oltava val-
mis uhraamaan paljon omaa aikaansa ja 
e�ä sisäjaoksen hommissa ei saa pää�ää 
omaa työaikaansa. Olli huomau�aa, e�ä 

PIHVEJÄ JA PAINIA PERKKAALLA
Raatikokki tulisi muuttaa Iron Chefiksi ja paratiisi on paikka, jossa Topi soittaa harppua.



monet kuvi�elevat tehtävässä tarvi�avan 
ruuanlai�otaitoa. 

Entä, jos pitäisi järjestää toimintaa toi-
sen killan kanssa? Isännät ovat yksimieli-
siä: “To�a kai PJK, siellä on paljon naisia, 
pelinaisia.” 

Toimitus ei tähän hätään keksi enem-
pää kysymyksiä ja madeiralasitkin ovat jo 
tyhjentyneet, joten illan haasta�eluosuus 
tulkitaan pää�yneeksi. Koska kirjuri ei 
vielä muistiinpanojen seitsemännelläkään 
sivulla osoita väsymisen merkkejä, merki-
tään muistiin vielä tunnelmat madeirasta: 
“Aika tiukka haju, rusinainen, ei vehkei-
levä.” “Makeus salakavalasti yllä�ävä.” 
“Hieman piileskelevä, pei�ämä�ömän 
maukas.”

Illan isännät innostuvat maistamaan 
vielä yhtä drinkkiä, banaanien liekitykses-
tä yli jääny�ä lientä: “Ei ollenkaan pahaa, 
sopisi vaikka jäätelön kastikkeeksi.”

Toimitus kii�ää.

Alkuruoka 
alle 1 hunajameloni
alle 1 vesimeloni
patonkia
oliiviöljyä
mausteita
ouzoa
Paloittele  melonit reiluiksi paloiksi ja asettele kauniisti 
pyramidimaiseen muotoon tarjoiluvadille. Viipaloi paton-
ki ja ruskista pannulla. Kun palat ovat saaneet lämpöä, 
sivele oliiviöljyllä, johon on sekoitettu runsaasti yrttejä 
(rosmariini, oregano, basilika, timjami) ja vähän mus-
tapippuria. Tarjoile ouzon kera. Maista järjestyksessä 
ouzo - meloni - leipä.

Pääruoka (kasvis)
perunoita
oliiviöljyä
mausteita
paprikaa
sipulia
tomaatteja
valkosipulia
patongin jämät alkuruoasta
Halkaise tomaatit ja poista sisus. Aseta valumaan 
talouspaperille. Lämmitä pannussa öljyä. Ota pannu 
pois levyltä, lisää rouhittu/raastettu leipä, valkosipuli, 
timjami ja persilja. Sekoita. Mausta tomaatteja suolalla 
ja pippurilla. Täytä tomaatit. Mausta lisää. Valuta päälle 
öljyä. Paista uunissa 190 astetta n. 10 min. Valmista 
perunat ja höyste kuten liharuoassa. 

Pääruoka (liha)
perunoita
oliiviöljyä
mausteita
entrecote-pihvejä
paprikaa
sipulia
Halkaise perunat niin, että niiden leikkauspinta-ala on 
mahdollisimman suuri. Sivele mauste-öljyseoksella (sa-
manlainen seos kuin alkuruoassa, mutta lisäksi suolaa 
ja parikajauhetta) . Uunissa n. 30 min. Painele pihvejä 
hieman, pippuroi kevyesti musta- ja rosepippureilla 
ja näytä pannua nopeasti. Viipaloi sipulia ja erivärisiä 
paprikoita, kypsennä runsaassa öljyssä paistinpannulla 
ruoan höysteeksi.

Jos ruoan nauttineet ihmiset ovat tässä vaiheessa 
täysin ähkyssä, tarjoa palan painikkeeksi Jallu-Butter-
scotch-paukku (1 osa - 1 osa).

Jälkiruoka
banaaneja (melko kypsiä)
fariinisokeria
Jaloviinaa
vaniljajäätelöä
madeiraa
Halkaise banaanit pituussuunnassa, asettele uunipel-
lille, ripottele päälle reilusti fariinisokeria ja laita uuniin 
5-10 minuutiksi. Ota pois uunista ja laita lämpimälle 
pannulle. Kaada Jaloviinaa hieman kaikkien banaanien 
päälle ja sytytä. Tarjoile vaniljajäätelön ja aivan tolkutto-
man hyvän madeiran kera.

raatikokki 19

Olli testaa kokeilevan ruoanlai�onsa hedelmät Klavella, joka ei näytä vastustelevan.

Arvoisan makuelimen valinta
Salice Salentino Rosso Nero Riserva (Italia)
Tummanpunainen; hieman kehittynyt / Tuoksu: 
aromikas / Maku: keskitäyteläinen, hieman tamminen, 
hedelmäinen / Sopii: pitsat, piirakat, pikkulämpimät, 
pasta, nauta, sika / 0,75L / 6,54 e
•”Peruspämpättävä punkku, helppo ja halpa, mahdol-
linen ruokaviini”
•”Ei mehua, yksinään ehkä vähän tyly”
•”Fiksun oloinen”
•”Tämähän on hyvää”
 
Isäntien valinta
Santa Carolina Cabernet Sauvignon Reservado 
(Chile)
Runsaanpunainen, hieman kehittynyt / Tuoksu: 
Runsas, hedelmäinen / Maku: keskitäyteläinen, aromi-
kas, kevyen lakritsainen / Sopii: nauta, lammas, juusto, 
suurriista / 0,75 L / 10,61e
•”Ohut mutta terävä maku”
•”Saisi olla pehmeämpää, jyrkkä derivaatta”

Arvoisan makuelimen toinen valinta
Tollo Rosso (Italia)
Punainen; hieman kehittynyt / Tuoksu: melko aromikas 
/ Maku: keskitäyteläinen, hedelmäinen / Sopii: sika, 
nauta, pikkulämpimät, pasta / 0,75 L / 6,30e
•”Nyt mä lähden kotiin.”

Fyysikkokilta valtaa IAPS-Finlandin
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OSAVTEEKKARISATU

Teekkarisadun aikaisemmat osat 
on julkaistu Kvanteissa 3/02 (osat 
I ja II), 4/02 (osa III) ja 2/03 (osa IV).

Veĳon yö oli ollut omituisten sa�umien sävy�ämä. Ensin hän oli löytä-
nyt pullon, jonka henki täy�ää kaikki toiveet. Si�en hän tapasi elämänsä 
(senhetkisen) naisen, joka kuitenkin poistui ripeästi paikalta. Si�en, 
synkkyyden ollessa voimakkaimmillaan, Veĳo sai puhelun, jossa hänet 
kutsu�iin uusien bileiden jatkoille. Veĳon fiilingit alkoivat nousta ...

“Tervetuloa, armon herra. Käykää toki 
peremmälle”, totesi Veĳon sisään pääs-
tänyt henkilö. Heti tämän jälkeen toinen 
henkilö ilmestyi, ja pyysi Veĳon takkia. 
Veĳo alkoikin o�aa takkiaan pois ja antoi 
katseensa samalla vaeltaa pitkin eteistä. 
Epäily heräsi Veĳon mielessä ja hän päät-
tikin kysyä ovimieheltä pari kysymystä. 
Veĳo antoi takkinsa uhmakkaasti nari-
kan hoitajalle ja lähti kävelemään kohti 
ovimiestä. Si�en Veĳo irroi�i takin risan 
vetoketjun paitansa napista ja antoi takin 
uudelleen pois.

“Kuulkaapa, onkos tämä nyt varmasti 
osakunnan Errol-sali?”

“To�ahan toki, hyvä herra.”
“Ja täällä on käynnissä talviurheilubi-

leiden jatkot?”
“Aivan näin.”
“Ja teidän perusteellanne pukukoo-

dina näy�äisi olevan verenpunainen, 
kasvot pei�ävä kaapu, kaulassa roikkuva 
heksagrammi ja kaksikymmentäsen�inen 
Malaĳin tikari. Se on muuten hangannut 
kaapuunne reiän.”

“Tuota ... kyllä näin on. Mu�a tämä on 
vain suositeltu varustus, te pääse�e luon-
nollisesti sisään omissa vaa�eissannekin. 
Menkää toki alakertaan, ystävänne jo 
odo�elevat siellä.”

Veĳo aloi�i dislokaation kohti huoneen 
toisella puolella näkyvää portaikkoa. 
Hemme�i, e�ä ylälipastolaisbileissä on 
sentään tie�yä tyyliä, jos ei muuta. Portail-
la Veĳo ilahtui vielä enemmän. Portaikko 
oli kivinen, tasan yhden ihmisen levyinen 
käytävä. Näitä rappuja pystyisi kulke-
maan kovemmassakin laitamyötäisessä 
painava mies; jos ei muuten, niin kaksin 
käsin seinistä kiinni pitäen. Veĳo harkitsi 
jopa pon�a, jolla kaikkiin solukerrostaloi-
hin pitäisi asentaa tällaiset portaat. Veĳo 
kuitenkin luopui ajatuksesta taju�uaan, 
e�ä yli 15 tuuman monitorit pitäisi vins-
sata ikkunan kau�a sisään.

Portaiden alapäässä oli purppuranpu-
nainen verho, jonka Veĳo vetäisi sivuun 
ja astui eteenpäin. Veĳo havaitsi olevansa 
jonkinlaisella korokkeella ja hänen ede-
sään oli peruskoulun liikuntasalin kokoi-
nen huone täynnä purppurahuppuväkeä, 

jotka kaikki katsoivat häntä.
“Veljet ja siskot, ennustuksen mukai-

sesti hän on tullut luoksemme. Hengen 
löytäjä ja vartĳa. Hän, jonka uhri var-
mistaa Kolmisieraimiselle Ahmalle sille 
oikeutetusti kuuluvan maailman herruu-
den ja ylivertaisuuden”, huudahti Veĳon 
vieressä ollut mustakaapuinen henkilö, 
ja nosti kätensä ilmaan. Yleisö seurasi 
esimerkkiä hurraten samalla.

Tällä välin Veĳo oli yri�änyt tulokse�a 

etsiä huoneesta baaritiskiä. Ei kai nämä 
hemmetin tö�eröpäät ole lai�aneet baa-
ria yläkertaan, Veĳo mie�i ja aikoi kysyä 
baarin sĳaintia vierustoveriltaan. Äkkiä 
hän kuitenkin tunsi ikävää kipua alavat-
sassaan. Piimädrinkki kavereineen pää�i 
si�en ruveta re�elöimään, Veĳo mie�i, 
vai voisiko tämä lii�yä johonkin muuhun, 
kuten tuohon rituaaliveitsen kanssa heilu-
vaan hemmoon?



Kiitokset 
sponsoreillemme 

Fuusio56:n
tukemisesta
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Lähetä ratkaisusi .txt-lii�eenä osoi�eeseen kvan�i@tky.hut.fi viimeistään 1.9.



Valmistuneet
Holmgren Olli

Klami Arto
Malki Jussi

Rummukainen Mikko
Lågland Tomas
Karelahti Janne

Ristikon 2/03 oikein ratkaisivat Johanna 
Tikanmäki ja Juhani Simola. Onni�elut 
fyysikoiden etunimiin paneutuneille sana-
taitureille!

Ristikon 2/03 oikea ratkaisu:

Syksyn en simmäinen Kvantti ponnahtaa ulos painolinjalta

Oriental-hengessä!
•DL perjantaina 12.9. klo 12.00

•lähetä tuotoksesi osoitteeseen 
kvantti@tky.hut.fi

•lisää tietoa aiheesta alkusyksyllä
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