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Pää-Ciriotus

Ei pelkoa, kirjoitan tämän luettavilla kirjamilla. Koska 
tämä lehti on kuitenkin omistautunut pääasiallisesti tu-
levaisuuden ennustamiselle, halusimme vaihteeksi myös 
muistaa mennyttä. 

Lehden teema lienee tullut jo selväksi, mutta toistetaan-
pa se vielä kerran: tulevaisuus. Idea tähän lähti siitä em-
piirisestä havainnosta, että lukuisat lehteen kirjoitetut 
jutut, joilla ei kirjoitusvaiheessa ollut ainakaan tietoista 
totuuspohjaa, ovat jonkin suuremman voiman avulla 
tulleet todeksi. Kvantista on siis tullut maailman suun-
nannäyttäjä. Koska profetian lahjan omaava toimitus on 
kuitenkin tämän lehden myötä vihdoin jäämässä eläk-
keelle, päätimme paljastaa teille vielä osan tiedoistam-
me, jotta tulevaisuus ei tuntuisi aivan niin pelottavalta 
ja synkältä.

Niin, eläkkeelle. Kovasta uhosta, ja toimittajien nimilis-
tan kasvamisesta, huolimatta tämänkin vuoden lehdet 
on valitettavasti (teidän kannaltanne, meillä on pääosin 
ollut ihan hauskaa) toimitettu pitkälti vanhojen tomitta-
jien toimin. Monia on jo kohdannut valmistumisen peik-
ko, ja niinhän se menee että joskus on vain uskallettava 
päästää irti. Laiskistuminen saattaa jossain määrin näkyä 
myös tämän lehden laadussa, viime numerossa oli sen-
tään vielä ihan oikeaakin journalismia.

Tehtäköön tässä lehdessä nyt selväksi siis se, että jat-
kaakseen toimintaansa Kvantti kaipaa kipeästi uutta ver-
ta. Lehti on nyt myös mahdollista muokata itsensä nä-
köiseksi, kun samoja juttuja lehdestä toiseen toistaneet 
naamat katoavat sorvin äärestä. Vanha toimitus on tosin 
luvannut tarvittaessa antaa henkistä tukea myös tule-
ville toimittajille, mutta kirjoitustyön saatte hoitaa itse. 
Oikeilla kanavilla liikkumalla saattaa siltikin toisinaan 
saada käsiinsä jopa hyviä jutun alkuja. Joka tapauksessa, 
Kvantti toivottaa tervetulleeksi uudet naamat ja ideat!

Rakkaalle lehdellemme hyvää jatkoa toivottaen, sekä toi-
mituksen puolesta kuluneista vuosista kiittäen ja pahoi-
tellen,
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Ahvenanmaa

Valtiomuoto: Tasavalta
Presidentti: Jani Toivola

Asukkaita: 135 000
Pinta-ala: 13 323,51 m2

Pääkaupunki: Maarianhamina
Viralliset kielet: Ruotsi, Somali

Pääelinkeinot: Panimoteollisuus, turismi, pankkiliike-
toiminta, verokonsultointi

Itsenäisen ahvenanmaan historia on lyhyt. Sen si-
jaan mielenkiintoista on sen syntyyn johtanut tapah-
tumaketju. Vuoden 2012 presidentinvaalikampanjan-

sa aikana perussuomalaisten puheenjohtaja Timo 
Soini menehtyi liikalihavuuden ja stressin aiheutta-
maan sydänkohtaukseen. “Tuli iso jytky” kerrotaan 
Soinin tokaisseen. Perussuomalaisten puheenjoh-
tajaksi nousi viitasaarelainen Teuvo Hakkarainen 

tiukan taiston jälkeen.  Vuonna 2014 pääministeriksi 
noustuaan Hakkarainen pani poikkeuslailla toimeen 
välittömästi kaikkien somalien, homojen ja lesbojen 
karkoittamisen Ahvenanmaalle. Hyvin pian tämän 

jälkeen Ahvenanmaa itsenäistyi ja panimoteollisuus 
alkoi kukoistaa Ahvenanmaalla. Suomessa oli Ruot-
sin esimerkin mukaisesti kielletty keskiolut muutama 
vuosi aiemmin, joten Ahvenanmaan oli helppo me-

nestyä huolehtimalla janoisista olutturisteista.

Tällä kertaa Kvantin matkakohteena on 
tuore läntinen naapurimaamme Ahvenan-
maa. Ja mikäpä olisi parempi ajankohta 
vierailulle kuin kauniina kesäkuise-
na viikonloppuna juuri kuusivuotisit-
senäisyyspäivän aattona. Vanhana Oo-
lannin kävijänä toimittajamme huomaa 
entisen saarimaakunnan muuttuneen: 
Maarianhaminan satama on toki sama 
vanha, mutta salossa liehuvat uudet 
itsenäisen valtion sateenkaarevat li-
put ja matkustajat toivotetaan terve-
tulleiksi maan molemmilla virallisilla 
kielillä: ruotsiksi ja somaliksi.

Kaikkihan tietävät, mikä on Ahvenanmaan matkailun suurin motivaattori ja 
sitä ei tietämättömänkään tarvitse kauaa arvuutella laivasta astuessaan: 
keskiolutta - mellanöl tarjotaan turisteille heti satamassa. Suomalaisil-
le Tallinnasta tuttu SuperAlkokin on perustanut sivutoimipisteensä Maari-
anhaminaan. Tällä kertaa emme kuitenkaan suuntaa heti tuliaisostoksille, 
vaan lähdemme satamasta hakemaan murua rinnan alle eli etsimään toista 
paikallista herkkua: somalialaista keittiötä. Lex Hakkaraisen jäljeen 
Ahvenanmaasta on tullut Mogadishun jälkeen toiseksi merkittävin somalia-
laisten ravintoloiden keskittymä. Ja eräs perinteisimmistä Maarianhaminan 
ravintoloista on Al-Shiggurat, johon Kvantin toimittajatkin suuntaavat.

kvantin matka-
nurkka: 
ahvenanmaa



Istahdamme sattumoisin samaan pöytään 
paikallisen ”alkuperäisahvenanmaalaisen” 
kanssa. Heikäläiset ovatkin nykyään käy-
mässä vähemmistöksi saarellaan sen jäl-
keen kuin Lex Hakkaraisen päätöksellä 100 
000 suomalaista homoa, lesboa ja somalia 
siirrettiin Ahvenanmaan saarelle. Håkan 
ei kuitenkaan vaikuta erityisen närkästy-
neeltä maakuntansa tilanteesta. ”Aluksi 
tämä muuttoprojekti herätti paljon häm-
mästystä täälläpäin”, hän selittää. 
”Mutta itsenäistymisen jälkeen olemme 
löytäneet yhteisen sävelen”, Håkan
naurahtaa ja viittaa Ahvenanmaan 
parin vuoden takaiseen Euroviisu-
voittoon: ”Ennen olimme tylsä 
perunapelto keskellä merta, mutta 
nykyään meitä kutsutaan Itämeren 
Ibizaksi ja se jos joku on jotain.

Vanhat Oolannin kävijät toki 
muistavat vanhat hyvät Ahvenan-
maan nähtävyydet: museolaiva 
Pommerin, Kastelholman linnan 
ja tietysti itse pittoreskin 
Maarianhaminen kaupungin. 
Nykyään saari tarjoaa kuitenkin 
paljon muutakin: Maarianhamina 
tunnetaan kansainvälisesti yö-
elämän, shoppailun ja kauneuden-
hoidon keskuksena eikä pidä 
tietenkään unohtaa kaupungin 
lukuisia somalialaisia ravintoloita.
Suomalaisille matkailijoille on
kuitenkin tarjolla jotain uniikkia, 
jota kotimaassa ei ole tarjolla: 
keskiolutta.

Siirrymme toimittajajoukolla ”autentti-
seen” matkailijoita varten rakennettuun 
keskioluträkälään testaamaan tätä kiel-
lettyä herkkua. Ah! Ahvenanmaalla on valm-
istettu aidolla alkuperäisellä reseptillä 
Karjala-olutta jo sitten itsenäistymisen. 
Suurin osa tästä menee toki vientiin nos-
talgiannälkäisten (tai pikemminkin ja-
noisten) suomalaisten ilahduttamiseksi; 
Jokainen matkailija saa tätä nykyä tuoda 
keskiolutta Ahvenanmaalta vain 4 litraa, 
sillä Suomessa keskiolut on laskettu vi-
iniksi jo vuodesta 2013. Ja kyllä, ah-
venanmaalainen Karjala maistuu samalta 
miedolta ja hyvältä kuin ennenkin.

Kaiken kaikkiaan 
Suomen naapuriin 
on siis syntynyt 
varsin omaleimai-
nen ja miellyttävä 
matkakohde. Huvit-
telua ja eksotiikkaa 
saadakseen ei tarvitse 
enää lentää Euroopan muo-
dikkaisiin suurkaupun-
keihin kuten Varsovaan 
tai Marseilleen. Nostamme 
toimittajajoukolla mal-
jan pääminsteri Hakkarai-
selle, jonka valtakauden 
alku tarjosi Ahvenan-
maalle motivaation itse-
näistyä ja ex-ministeri 
Guzenina-Richardsonille, 
jonka keskioluen kielto-
laki tarjosi heille mah-
dollisuuden siihen.



Platon pohtii

Lehtemme syvällisemmässä osiossa on tällä kertaa vierailevana kirjoittajana Joensuulainen Antti, 
joka on monien muiden Anttien tavoin kohdannut nimeensä liittyviä ongelmia ja ennakkoluuloja. 
Antin tarinasta voit kuitenkin lukea, että meillä kaikilla on mahdollisuus selviytyä, oli nimenä sitten 

Antti, Pentti tai vaikkapa Marjatta.

Olenko se minä? No olen. Olen aina ollut. Syntymästäni lähtien. Antti on nimeni, jos-
kin anttiuteni on hieman nuorempi kuin minuuteni. Sen sain muutaman kuukauden 
iässä. Mutta te muuthan tunnette minut Anttina, teidän näkökulmastanne minuute-
ni yhtenee hyvin pitkälti anttiuteeni, jos ei nyt saivarrella semantiikkaa. Teille muil-
le tämä on niin paljon selvempää. Antin lisäksi tunnette varmasti Pertin ja Saaran. 
Pertti ja Saara ovat laadultaan kovin erilaiset, erotanhan minäkin heidät toisistaan. 
Minä haluan kovasti olla jotakin. Mutta mitä muuta minä olisin kuin Antti? Saara tai 
Pertti en saata olla. Anttius on annettu ja siihen on minun tyytyminen, kuten Pertin 
perttiyteen. Mutta miltä anttius tuntuu? Onko anttius luonteeltaan ylevämpää kuin 
perttiys? En tiedä. En ole koskaan kokeillut. Olen ollut vuosien saatossa paljon. Olen 
ollut iloinen ja surullinen, olen ollut kylmissäni ja uupunut. Nuo kaikki tunteet minä 
tiedän. Mutta Anttius, siitä minä tiedän kovin vähän, vaikka olen ollut sitä melkein 
koko ikäni.
Tarkalleen ottaen tiedän anttiudesta 
lähestulkoon yhtä vähän kuin pertti-
ydestä, saati saaruudesta, joista mi-
nulla ei ole hetkeäkään omakohtaista 
kokemusta. Olen viime aikoina miet-
tinyt, miltä tämä tuntuu. Viimeksi 
Pertin tavatessani kysyin häneltä 
millaista on perttiys sisimmiltään. 
Ajattelin, että kenties löydän pert-
tiydenkaltaisia tuntemuksia sielus-
tani, täytyyhän perttiyden toki olla 
hieman anttiuden kaltaista. Mutta ei 
ollut Pertistä tässä apua, päin vas-
toin. 
Olenkin päätynyt siihen, että pyrki-
mykseni saattavat olla turhia. Kaik-
kea ei voi tietää, enkä saata koskaan 
kokeilla perttiyttä omakohtaisesti. 
Anttius on minulle annettu, mutta 
onneksi kaikki muu on järjestelyky-
symys. Kylmettynyt ja uupunut saa-
tan olla. Onnellinen ja raivoisa myös. 
Tätä kaikkea ja paljon muuta aion 
olla, kovasti ja paljon. Ole sinäkin. 
 
 



 

Kvantin talousniksit
Koska Kvantin toimitus on luonnollisesti valveutunut myös talousasioiden hoidossa, haluamme tar-
jota lukijoillemme parhaita toimituksen keskeisen talouskeskustelun paloja. Jos tienaatte nikseilläm-
me miljoonia, muistakaa keneltä saitte inspiraation rikastumisellenne. Jos häviätte kaiken, emme 
tiedä mistä puhutte.

”hallinnointikulut on pikkurahoilla pelatessa järjettömät”

”jos firma muuttuu paskaks niin kyl se kannattaa myydä”

”buy & hold ei mieti koskaan mitään”

”mä voisin sanoa, että nyt ei oo hyvä aika ostaa applea”

”onhan se nyt selvää että jos jokainen suomalainen saa 10me käteen niin kohta et saa täältä ferra-
ria enää 100ke:llä kun kaikki haluaa ostaa sen huomenna”

“jee, bb-suvi on häätöäänestyksessä”

”karppaus on salajuoni sokerin hinnan rommaamiseksi”
“btw nordnetissä voi sijoittaa sokeriin vaikka ei ois ylimääräistä saunaa himassa”

“enemmistö sosiaalipummeista on yksinasujia. Ei siks kantsi rakentaa yksiöitä, niihin tulee pum-
meja”

”ei kantsi kesällä ostaa asuntoa muuten. 9 kk vuodesta pihat ja parvekkeet sun muuta on kuitenkin 
käyttökelvottomia”

“kun asuntojen hinnat ei enää nouse, ei voida enää luoda vaurautta ostamalla ja myymällä asunto-
ja toisiltamme. Pitää turvautua siihen että broilerinpaloja ostetaan ja myydään ja uitetaan erilaisis-

sa liemissä siinä välillä niin että niiden arvo nousee”

”perustemppuhan on myydä kämppä siihen hintaan ku säännöt sallii ja samalla sitten pesukone 
10,000e:lla”

”mahtaisko onnistua semmonen, että pistäis koko omaisuuden johonkin sveitsiläiseen pankkiin ja 
alkais elämään sossun tuilla”

”rahoitusmaailma ei ole reilu”

”nyt kannattaa kouluttautua mellakkapoliisiksi”

”julistetaan lappi minimivaltioksi investointeja houkuttelemaan”

”HAIII MIE OON KAUPPAMIEHII”

”kannattaa ehdottomasti ostaa koska eihän asuntojen hinnat voi laskea”

“kvantin sijoitusvinkit: asunto, hunajamarinoitu broileri, kreikkalainen jukurtti”



Homma-forum
hyvien käytös-

tapojen puolesta

Pätkätyötä tekevän kansanosan kes-
kuudessa suurta suosiota herättäneen 
KIITOS 1939-1945 paidan vanavedes-
sä Homma-forum on päättänyt julkais-
ta lisää kantaaottavia paitoja. Homman 
valveutunut käyttäjäkunta on jo pitkään 
käynyt epätoivoista mutta urheaa taistoa 
maatamme uhkaavaa rappiota vastaan.

”Aivan pöyristyttävää, se miten nykynuo-
riso käyttäytyy! Tuolla kylänraitilla sitä 
mennään lippalakki väärinpäin ja huu-
dellaan vittua, huoraa ja neekeriä. Pie-
net, mutta niin tärkeät, kohteliaisuudet 
on täysin unohdettu. Kiitos, anteeksi, ole 
hyvä, ovatko nämä jo kadonnutta kan-
san perinnettä, kysyn minä”, kommentoi 
Homman moderaattori, nimimerkki 
KillNeggersss93

Muistuttaakseen kansaa hyvien 
käytöstapojen tärkeydestä, Homma ai-
koo julkaista KIITOS-paidan rinnalle 
kokonaisen sarjan kohteliaisuus- teemai-
sia paitoja. Esimerkkeinä mainittakoon 
ANTEEKSI, OLE HYVÄ, EIPÄ KESTÄ ja 
OLETTE TAINNUT LAIHTUA 2010-2011 - 
paidat.

Myös kohteliasta ravintolakäyttäytymistä 
opettava paitasarja on suunnitteilla. Sar-
jaan sisältyisi mm. paidat:

-SAISIKO OLLA JÄLKIRUOKAA
-TAIDAMME KUITENKIN OTTAA VAIN 
LASKUN
-TULEEKO YHDESSÄ VAI ERIKSEEN? 
-YHDESSÄ, OLEMME NÄETSEN PARISUH-
TEESSA
-MUTTA TEHÄN OLETTE MOLEMMAT MIE-
HIÄ
-AIVAN, OLEN PANNUT TÄTÄ MATTIA 
PERSEESEEN JO USEAMMAN VUODEN 
AJAN 2008-2011
-JOO, NIIN OLLAAN JYNSSÄTTY JO PIT-
KÄÄN 2008-2011
-VOI HERRAN JUMALA, ÄLKÄÄ NYT SIINÄ 
ALKAKO, TÄÄLLÄ ON LAPSIA 4-15 V
-UUUH, AAAAH, MATTI, MATTIIIIII 2008-
2011

 ”Tämä on sotaa. Me Hommalaiset olem-
me viimeinen rintama. Me olemme Kol-
laa ja Raatteentie. Jos me kaadumme, on 
kaikki mennyttä. Vihervasemmiston vä-
linpitämätön asenne syöksee vääjäämät-
tä maamme vulgaariuden ja törkeyksien 
sorron alle. Mutta pelko pois! Katso Suo-
mi vielä päiväs koittaa. Yön vallat paita-
kampanjamme voittaa, ja jälleen aamun 
kiuru kirkkaudessa kohteliaasti soittaa”, 
kyynelehti KillNeggersss93 haastattelun 
päätteeksi.





Vuonna 2021
Kuten profetia on ollut kerto-
va, on vuoden 2012 presiden-
tinvaaleissa noussut maamme 
johtoon Paavo Väyrynen. Luon-
nollisten toimien, kuten Eurosta 
eroamisen lisäksi Paavo I Suuri 
on ottanut kruunun käyttöön. 
Kuningas Paavo I johtaa Suo-
mea isällisesti, mutta ankarasti. 

Eduskunta on juuri hyväksynyt 
yksimielisesti ehdotuksen, jolla 
Paavo Väyrynen valitaan val-
takunnan johtoon kolmannek-
si kaudeksi. Kolme kansane-
dustajaa on ollut kateissa 
eilisessä lähtien heidän otet-
tua kantaa tähän asiaan val-
takunnan ykköslehdessä Seit-
semän Päivää. Edustajat olivat 
muunmuassa kritisoineet sitä, 
onko sopivaa valita kolman-
nelle kaudelle henkilö, joka 
ostaa ruokakaupassa Ruot-
sissa tuotettua maitoa ja käyt-
tää internetdeittiprofiilissaan 
photoshopattua kuvaa. Kvantti 
toivottaa maan isälle menes-
tyksekästä kolmatta kautta 
ja muistuttaa Väyrysen en-
nustaneen jo väitöskirjassaan 
oikein EU:n romahtamisen.

Väyrysen suosion, joka viimein on saavuttanut ansaitsemansa mitat (Helsingin Sano-
mien internet-sivujen kyselyssä 94 % kansalaisista kannattaa Väyrysen valitsemista 
kolmannelle kaudelle) lisäksi myös eduskunnassa on tapahtunut muutoksia. Pääminis-
teri Teuvo Hakkaraisen johdolla Perussuomalaiset on uudistanut Arkadianmäen tilat. 
Kansaa viihdyttävät nyt 24/7 livekuvaa lähettävät kamerat, joista itse kukin voi seurata 
miten Ilkka Kanervan viimeisin tekstiviesti vavisuttaa naisväkeä. 

Kapuloita leijonavaakunoiden rattaisiin on heittänyt hieman yllättäen Paavo I valitse-
malla Ninna Froseniuksen tasavallan kunniasuunnittelijaksi, antamalla tämän samalla 
suunnitella eduskuntatalo uusiksi. Synergiaetujen saavuttamiseksi eduskunnan lisära-
kennus toimii ensi vuodesta lähtien myös Helsingin Guggenheim-museona. 



Vuonna 2021
Aiemmin esitettyjen väistämättömien totuuksien lisäksi Kvantti on ennustanut myös muun 

tulevaisuuden. Kaikkea emme voi paljastaa, mutta seuraavassa jotain esimakua:

Aalto yliopiston poik-
kitieteellisenkehityk-
sen huippuyksikkö on 
keksinyt uuden lääk-

keen, joka tekee Paavo 
Väyrysestä kuolematto-

man
-

Atria lanseeraa uuden 
herkullisen basilika-
hunajamarinoidun broi-

lerimarinadin
-

K- ja S-ketjut yhdisty-
vät kuluttajien oikeuk-

sien turvaamiseksi
-

Kansaa puhuttaa taas 
jokavuotinen Kreikalle 
annettava talousapu

-
vr on juuri ottanut 

käyttöön uuden lippu-
järjestelmän jossa mää-

ränpäät arvotaan
-

bb-terhi on amputoinut 
kätensä ja jalkansa

-
Olkiluoto 3:n työmaalla 

pieni viivästys
-

Tulossa on elokuvan-
ystävän unelmasyksy, 

sillä mtv3 esittää vih-
doinkin kaikki 007-elo-
kuvat peräkkäisinä vii-

konloppuina

Vihreät tiukkana hal-
litusneuvotteluissa: 
Tällä kertaa ei sitten 
ihan aikuisten oikeasti 
rakenneta edes yhtään 
pikku reaktoria tai me 
suutumme tosi paljon

-
Johanna Tukiaisen uusi 
glamour-show television 
prime timessa alkaa

-
Kansanedustajat jus-
si ja saana parviainen 
keskustelevat aviolii-
tostaan blogspotissa

-
Kansanedustaja L.O. Se-
liban esittämä lakia-
loite pillunsaannin ta-
kaamisessa menossa läpi 

eduskunnassa
-

Pirates of the Carib-
bean 15 tulee elokuva-
teattereihin keväällä

-
jotkin asiat eivät vain 

muutu: kansalaiset 
muistelevat kaiholla 
lordin euroviisuvoit-
toa, talvi on yllättä-
nyt autoilijat ja tuuli 
lisää pakkasen pure-

vuutta



TTER TARJOAA:

Hulluille hilloa!

TTER tukee hankkeita, jotka tavoittelevat 
tähtiä, saavat muut innostumaan mu-
kaan, kuuluvat ja näkyvät. Löytyykö koko 
Aalto-yhteisön paras idea juuri sinun 
kaveriporukastasi?

Kevään 2012 hakukierrosten DL:t

I kierros 29.1. klo 23.59
II kierros 1.4. klo 23.59

UUTTA! Jatkuvasti auki oleva ke-
vennetty haku toukokuun loppuun 
asti! Katso lisätiedot nettisivuilta.



TTER TARJOAA:

Hulluille hilloa!

TTER tukee hankkeita, jotka tavoittelevat 
tähtiä, saavat muut innostumaan mu-
kaan, kuuluvat ja näkyvät. Löytyykö koko 
Aalto-yhteisön paras idea juuri sinun 
kaveriporukastasi?

Kevään 2012 hakukierrosten DL:t

I kierros 29.1. klo 23.59
II kierros 1.4. klo 23.59

UUTTA! Jatkuvasti auki oleva ke-
vennetty haku toukokuun loppuun 
asti! Katso lisätiedot nettisivuilta.

Sian orgasmi voi
kestää 30 minuuttia

Ah siat, nuo eläinmaailman himonussijat. Tosin 
niiltä kyllä puuttuu leijonien kyky paritella jopa 
50 kertaa päivässä. Ollapa niiden risteytys...

Mutta eläimiin sekaantuminen. Sitä harrastavat 
ihmisethän siitä luultavastikin pitävät, joskin 
heitä sen vuoksi kovasti paheksutaan. Entäpäs 
eläinten tunteet? Sitä on kuitenkin näyttöä siitä, 
että lehmä nauttii keinosiemennyksestä, tahi 
siitä, että sian poikueen koko kasvaa orgasmin 
saamisen myötä. Siispä nyrkkinaidaan sioille 
orgasmi keinosiemennyksen yhteydessä. Fakta. 

Ei toki tule mennä panemaan mitään kanoja, 
varsinkaan jos on ns. isomelainen, mutta ketä-
päs pieni sessio Mansikin kanssa haittaisi. Tai 
lampaathan tässä lienevät yleisimmin käytettyjä. 
Kenties lehmien aukot ovat sonnien toimista 
jo liikaa löystyneet? Eläinkin voi siitä varmasti 
nauttia. Eihän se toki sama asia ole kuin laji-
kumppanin kanssa parittelu, mutta eivätpä ole 
myöskään pano ja suihinotto. Molemmat toki 
mukavia, tai siis näin ainakin kaverit kertoivat.

Lienee nyt kaikille jo selvää, että eläinten or-
gasmuksen sekä muun sexuaalisen nautinnon 
tutkimiseen tulisi panostaa nykyistä enemmän. 
Siinä samassa voisimme tavoittaa jotain oleellis-
ta eläinten, ja sitä kautta myös meidän ihmisten 
sielunmaisemasta. Jos vain mittasuhteet saa-
daan sopimaan, olisi papukaija varmastikin hyvä 
koe-eläin. Nehän voisivat kertoa suoraan koke-
muksistaan!

Peräänkuulutan nimenomaan eläinten mielipi-
teen kartoittamista, ihmisethän ovat toki eläinten 
kanssa harrastaneet jo aikojen alusta. Ilmeises-
ti niinkin laajamittaisesti, että aiheesta löytyy 
väitöskirja aiheesta, koskien vuosien 1728-1778 
Suomea. Nimikin seksikkäältä kalskahtava 
”Secoituxesta Järjettömäin Luondocappalden 
Canssa”. Eikä ole muuten mikään pieni määrä 
materiaalia, noinkaan rajatulla otoskoolla. Mutta 
unohtakaamme nyt meidän ihmisten mieltymyk-
set, on aika selvittää mitä mieltä ”parhaat ystä-
vämme” ovat asiasta. OIKEUTTA ELÄIMILLE!



Fyysikot kloonasivat 
lampaan

Tiedeyhteisöt kautta maailman 
ovat huomioineet fyysikoille 
epätavallisen tieteellisen saa-
vutuksen. Ryhmä innovatiivi-
sia Aalto-yliopiston teknillisen 
fysiikan opiskelijoita onnistui 
siirtämään aikuisen lampaan 
DNA:n uuteen yksilöön. Tapah-
tuman teoreettinen suunnittelu 
sekä toteutus tapahtuivat yön 
pimeinä tunteina viime viikon-
loppuna helsinkiläisessä irlan-
tilaishenkisessä ravitsemusliik-
keessä.

Lampaan nimeksi annettiin 
Molly. Molly vietiin Helsingistä 
säilytykseen otaniemeläiseen 
pyöräkellariin ja protesteista 
huolimatta lampaasta jouduttiin 
maksamaan yötaksa bussissa.

Kvantin 
tiedeuutisia

Fyysikot kloonasivat 
ihmisen!

Kvantin uutisoimassa lampaan 
kloonaamistapauksessa on 
tapahtunut merkittävä käänne. 
Uusien tietojen mukaan fyysi-
kot eivät olekaan kloonanneet 
lammasta vaan ihmisen! Tie-
deyhteisöt kaikkialla maail-
massa ovat olleet häkeltyneitä 
fyysikoiden läpimurrosta gene-
tiikassa. Koko maailma odottaa 
henkeä pidätellen vielä nimet-
töminä pysyttelevien tutkijoiden 
tiedotustilaisuutta. Kvantin 
tietojen mukaan kloonatun 
ihmisen nimeksi annettiin Molly 
ja hänen DNA:sa on peräisin 
eräältä tutkimusryhmän jäse-
neltä.

Uusia tietoja kloonatusta
ihmisestä

Kvantti on saanut uusia tieto-
ja fyysikoiden kloonaamasta 
ihmisestä. Uusimpien tietojen 
mukaan vain puolet kloonatuk-
si väitetyn ihmisen perimästä 
on lähtöisin fyysikkotutkijalta. 
Kvantin tietojen mukaan asia 
selvisi eräälle tutkijalle jo viime 
isänpäivänä tulleesta onnittelu-
kortista.

Tiedeyhteisöt kautta maailman 
ovat ottaneet uutisen vastaan 
ristiriitaisesti. Monet pitävät tätä 
suurena läpimurtona, mutta 
monet epäilevät koko asian 
olevan huijausta. Fyysikoiden 
tiedetään lisääntyneen koko 
tunnetun historian aikana seit-
semän kertaa ja suurinta osaa 
tapauksista pidetään vähin-
tään kyseenalaisina. Edellinen 
paljastunut huijaus on vuodel-
ta 1998 jolloin itävaltalainen 
fyysikko väitti lisääntyneensä 
kolmesti. Mies paljastui lopulta 
biokemistiksi. Kaikki maailmaan 
suuret eläintarhat ovat olleet 
kiinnostuneita fyysikon väitetys-
tä jälkeläisestä.



???
Korjaus korjaukseen

Viime lehdessä olleeseen korjaukseen, joka korjasi toissa lehtistä  
 ”Uusi sorsalaji löydetty Suomesta”-artikkelia, oli livahtanut ikäviä  
 asiavirheitä.

 Korjauksessa korjattiin ankan olleen noin asuntovaunun kokoinen mutta  
 pienempi, eikä siis noin parivuotiaan naarastelkän kokoinen mutta  
 suurempi. Molemmat väittämät ovat kuitenkin virheellisiä.  
 Todellisuudessa sorsa on muutaman kilometrin parivuotiseen  
 asuntotelkkään verrattuna ja hieman naaraampi kuin suuri auto on  
 pieni. Korjauksen toisessa kappaleessa väitettiin Linnun olevan  
 itseasiassa nisäkäs. Sorsat nisäkkäitä ööäöädöäföäsdgs.

 Korjauksessa myöskin unohdettiin ottaa kantaa Jussi Parviaisen  
 avioliittoon, karppaukseen, Anneli Auerin tekemään Karoliina Kestin  
 murhaan sekä lentoliikennettä häirinneisiin Islamin  
 tulivuorenpurkauksiin.

 Kuitenkin, näitä puutteita lukuunottamatta, korjaus korjasi  
 korjaavasti sen mikä oli korjaamatta jäänyt. Pahoittelemme Kvantin  
 syystoimituksen puolesta.

Korjauksen korjaukseen toimitti Kvantin valetoimitus. Valetoimitus  
 pyytää anteeksi syystoimituksen puolesta, joka edelleen pahoittelee  

 alkuperäisen jutun kirjoittaneen kesätoimituksen puolesta.

kiitos
2008-
2011

t. eläköityvä toimitus



Tieto-sanomat wuonna 
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Mailman mantere eli kuiwa on osittain tuttu eli tietty, osittain wähemmin tiedus-
teltu. Se tietty Mantere eroitetan neljään Osaan, joista on 1. Europa, 2. Asia, 

3. Afrika, 4. Amerika : joitten ympäri on enämpiä ja wähempiä luotoja. Muuten-
kin hywiä neuwoja annetaman: Neuwo niitten wirwottamiseen, jotka häyrystä, 

sauwusta eli wahingollisesta löyhkästä näkywät kuollexi eli owat kuoleman waa-
rasa. Suoni pitä myös kohta awattaman, lysyltä werta otettaman, ja, jos ensim-

mäinen awaminen ej auta, kerroittaman, erinomattain siinä suonesa, joka parhain 
werta päästä johdatta. 

Ensi cewenä, cun Herra iällen coiwuen cylcin wiheriän loiston suo, pantacon 
toimexi cilvoitus, iossa mitattacon, culla osan-ottawalla nuorucaisella eli neiellä 
mittawin ja cowasti-caicuwin suoli-caasun wapautuminen ombi. Se tapahtu sillä 

tawalla, että taikka tupakin sawua piipun warrella puhalletaan takapän kautta 
wattaan, taikka ellei ole tilaa oikiata klistiri asetta saada, otetaan pitkä piipun 

munstykki, sen wahwembaan pähän sidotaan sian eli eläimen rakko, tämä täyte-
tään tupakki wedellä, eli saipua wedellä, eli suola wedellä, eli wedellä ja etikalla, 

joka pitä olla haljaa, sitten rakon ylinen pä sidotaan umbeen, piippu pistetään 
taka pästä sisällen, ja puserretaan rakkoa, että wesi menee wattaan. Lämmindä 

etikkata taikka Isoja wiina, eli jos olis Stink Spiritusta, lyödän muutama nokko 
nenään ja kielen päällen, ja sillä myös hiwutetaan ohimia. Että kuumalla raudalla 
wähän poltella jalkain alustaa, ja nokkoisilla wähän huhtoa ruumihin ala puolda, 
on myös hyödyllinen. Wähän wirwottawata isoja wiina mahdetaan myös kaataa 



Kvantin Seuranhakupalsta

Hei sinä mukava poika tai tyttö,

Et ehkä vielä tiedä sitä, mutta voit olla juuri 
se oikea. Nyt olisi elämäsi tilaisuus tutustua 

leppoisaan toimitustyöhön ja olla muka-
na luomassa itsesi näköistä lehteä. Monet 

kumppaneistani ovat jo niin vanhoja etteivät 
he jaksa täyttää tarpeitani, voisitko sinä tehdä 

minut täydeksi?

En ole liian holhoava, vaan annan sinulle 
myös omaa aikaa tehdä asioitasi. Toivoisin 
kuitenkin, että voisit edes neljä kertaa vuo-
dessa tehdä jotakin myös minun hyväkseni. 
Voit sen tehdä omien aikataulujesi mukaan, 
mutta joskus voisimme harrastaa myös ns. 

kimppakivaa, en näet ole yksiavioinen. 
Uskon kuitenkin, että tulette toimeen myös 

keskenänne.

Jos siis mahdollisuus toteuttaa itseään ja 
uudet kaverit kiinnostavat, ota yhteyttä! 

Minut saa kiinni joko osoitteesta kvantti@
fyysikkokilta.fi, tai suoraan uuden päätoimit-
tajan kautta, jos sellainen on tätä lukiessasi jo 
ilmiantanut itsensä. Jos ei, niin hae toki itse 
virkaan ilmoittautumalla Fyysikkokillan raa-
dille 2012. Tarjolla kaiken edellämainitun^2 

lisäksi extrakivaa uuden, ayy:n PTMK:n 
muodossa. Ilmoittelethan itsestäsi!



Kvantin  Suuri   Puuhanurkka
Vuoden viimeisessä puuhanurkassa olemme taas kuva-arvoitusten äärellä.        Tällä kertaa lukijoiden tehtävänä on löytää kuuluisia eläimiä esittävät 
kuvaparit. Tehtävän helpottamiseksi paljastettakoon, että tämän aukeaman       vasemmalla puolella on kuvattu eläimen tyylilaji, ja oikealla puolella 
puolestaan sille häneytensä antava nimivihje. Kvantin toimitus toivottaa        suuria onnistumisen elämyksiä!



Kvantin  Suuri   Puuhanurkka
Vuoden viimeisessä puuhanurkassa olemme taas kuva-arvoitusten äärellä.        Tällä kertaa lukijoiden tehtävänä on löytää kuuluisia eläimiä esittävät 
kuvaparit. Tehtävän helpottamiseksi paljastettakoon, että tämän aukeaman       vasemmalla puolella on kuvattu eläimen tyylilaji, ja oikealla puolella 
puolestaan sille häneytensä antava nimivihje. Kvantin toimitus toivottaa        suuria onnistumisen elämyksiä!

Oikein vastanneiden kesken arvotaan killan eeppisissä uv-bileissä yllätyspalkinto.



on nuorekas, kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jossa on reipas
tekemisen meininki ja mukava työskennellä. Toimitamme korkeatasoisia 
internetpohjaisia ohjelmistoratkaisuja yrityksille, järjestöille, seurakunnille, 
kunnille ja kaupungeille sekä valtionhallintoon Suomessa ja muualla Euroopassa.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Turussa, Lahdessa, 
Kuopiossa ja Kajaanissa.

Juuri nyt haemme: 
SharePoint-osaajia 
Ohjelmistokehittäjiä. 
Kysy myös kesäharjoittelupaikkojamme!

Lisätietoa tehtävistä: Anne Nirkko/p. 044 582 8028,
anne.nirkko@innofactor.com. Seuraa myös ilmoitteluamme osoitteessa
www.innofactor.com/rekry sekä Helsingin Sanomissa ja Oikotiellä!

Parhaiden palveluiden kehittä-
minen vaatii parhaat tekijät.
Oletko valmis tarttumaan
haasteeseen?

www.innofactor.com/rekry
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Eläinlääkäripalsta
Vuoden viimeinen eläinlääkäripalsta perehtyy linnun elvytykseen. Kysy-

myksen meille on lähettänyt Eva Biaudet, suntio Asikkalasta. Vastauksen 
Evan visaiseen pulmaan antaa Mooses Kerava (ELT, vale-) Asikkalan 

terveyskeskuksesta. He keskustelevat mieluummin median välityksellä 
kuin suoraan.

Hyvä maailma,

minulla on yksi poika. Hän on viisivuotias Pepe, iloinen mutta toisinaan jukuripäinen vintiö. En ole 
koskaan ollut juurikaan tekemisissä hänen isänsä kanssa, mutta se ei tee minusta huonoa naista! Eräänä 
päivänä Pepeliini pyysi minua tuomaan kaupasta itsellensä kellopelin, musikaalinen kun on. Kuulin hä-
nen pyyntönsä hieman väärin ja toinkin siis undulaatin. Irrotimme siltä vahingossa siivet, joten kaup-

paan sitä ei enää huolita. Kysymykseni kuuluukin: kuinka kiinnitämme ne takaisin?

E. B. (s)

Heipä hei,

enpä ole ennen tämänkaltaiseen kysymykseen törmännytkään. Sen sijaan usein kysytään, kuinka hyl-
keestä tehdään marakassi. No, se on helppoa kuin koripallo. Ensin otetaan hylje. Seuraavaksi asetetaan 

se kokonaisuudessaan astiaan, jossa matalalämpötilainen neste velloo. Esimerkiksi lapsiperheissä tavalli-
nen nestetyppi käy mainiosti. Jäähdytetty hylje kopsautetaan vienosti mutta miehekkäästi kovaa esi-

nettä, vaikkapa pöydänkulmaa vasten. Sisemmät osat pirstaloituvat karkeaksi rakeeksi, mutta ulkokuori 
jää intaktiksi hylkeen varsin ainutlaatuisen rasvakerroksen ansiosta. Ja näin marakassi onkin valmis. 

Vinkkinä tahdon sanoa vielä, että nesteastian koko kannattaa valita hylkeen koon mukaan ja se edelleen 
musikantin koon mukaan. Sydämeni pohjasta toivon, että onnistuin vastaamaan kysymykseenne.

yst. terv. Moksu



kvantin kokkinurkkaus:
kukko-färssinen

ainekset:

Kukko-Pärssinen
kohuhevosen lihaa (kuivattua)
2 kananmunaa
2 dl korppujauhoja
3 sipulia
2 dl kermaviiliä
mustapippuria
suolaa
valkosipulia maun mukaan
koiria

Jätä Kukko-Pärssinen ja koirat 
hetkeksi keskenään (noin 5 mi-
nuuttia). Hae Kukko-Pärssisen 
raato ja kyni sekä poista si-
sälmykset. Irrota lihat luis-
ta ja jauha pieneksi silpuksi. 
Silppua myös muut ainekset ja 
sekoita keskenään. Anna taiki-
nan tekeytyä jääkaapissa puo-
lisen tuntia. Muotoile pitkäksi 
pötköksi ja laita uuninkestä-
vään vuokaan. Paista 125-astei-
sessa uunissa muutama tunti, 
kunnes kypsää. Nauti sellaise-
naan.

vinkki: 

koirarodun valinta voi vaikut-
taa valmistusaikaan. kvantti ei 
suosittele rabieksen omaavia 
koiria tartuntavaaran vuoksi.



Viikon naisavautuminen

Voi että! Kyllä osaa vituttaa. Oi rakas Kvantti ja arvon lukijat, nyt on pakko purkaa 
katkeroitunutta kivistä sydäntäni teille. Ottakaa hyvä istuma-asento ja valmistautukaa 
myötäelämään kanssani.

Kysymys on siitä, että melkein sain naista. Tarina alkaa tavanomaisena. Olin töissä toimis-
tolla kun kaveri soitti, että lähde Lady-Mooniin. Hetkeäkään empimättä lähdin. Juotiin 
tequiloita, rommikolia jekkuu, screwdrivereitä, ehkä kymmenen niitä sellasia missä on kai 
viskiä ja jotain mehua, ja tietty keppanaa. Gepardia ja kepsentrölliä! Sitten lähettiin domi-
noimaan tanssilattiaa, moonwalkattiin kuin Michael Jackson lastenkutsuilla.

No, pidemmittä jorinoitta, mennään asiaan. 
Eli tässä kävi sitten niin, että mukaani tart-
tui tyttö. Tai minä hänen mukaansa, sillä 
päädyimme tytön asunnolle. Siinä vähensimme 
vaatteita, ja muutenkin homma näytti oikein 
lupaavalta. Melkeinpä liian hyvältä. Ja liian 
hyvää se olikin. Kun tyllerö riisui alushous-
unsa, asian todellinen laita paljastui minulle. 
Olisihan minun pitänyt huomata se jo aiemmin, 
että mikä siellä housuissa pullotti, ne ääriviivat 
pöksyissä.

Tällä tsirbulilla oli perseankka! Sellainen valkoinen kaula kurkisti takapuolesta. Peukkua 
se näytti, ehkä vähän ilkikurisesti, tai en tiedä, saatan vaan kuvitella, sillä hyväntahoisia-
han nuo perseankat tyypillisesti ovat. Jotenkin fiilishän siinä meni, en minä mikään exhibi-
onisti ole. Alapäähommien ankkayleisö ahdisti aivan auttamatomasti. Mutta sitten ajattelin, 
että eihän tätä minulle niin usein ole tarjolla. Nyt olisin kuitenkin saamassa pillua, römp-
sänderiä, lettuströmmiä ja sitä pahamaineista von pildenbürgerschickgelgrüberiä, josta isot 
pojat aina puhuvat. Päätin, että nyt jumalauta, nyt aion panna tuota naista, panna häntä 
penikselläni!

Ryhdyimme siis hommiin, ankasta huolimatta. Ja parhaani yritin, eikä minulla näitä 
ongelmia yleensä ole. Mutta ei vaan pystynyt. Pahinta oli, että se ankka kiitteli koko ajan si-
inä touhutessa. Sellaisella Aku Ankka-äänella se raakkui. Ei tullut, mitään. Lähdin kotiin, 
eikä vaihdettu puhelinnumeroita.

-Killan panojäpä



Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja 
puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle. 
Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat ihmisten 
välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. 

Lisätietoja Okmeticista internetissä www.okmetic.com


