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Päätoimittajan löpinät
Hei hyvä sillistäjä (ja muut jos et Fuusion sillikselle päässyt),

Pidät kädessäsi ensimmäistä Kvanttia yhden dynastian jälkeen. 
Edellinen Kvantin toimitus aloitti vuonna 2008 ja siitä eteenpäin yl-
läpiti kunniotettavalla uskaliaisuudella ja epäsovinnaisuudella killan 
vapaan median, Kvantin, perinnettä. Kuitenkin kaikki hyvä päättyy 
aikanaan niin myös Kvantin vanha toimitus valmistuu vähitellen  ja 
useat heistä ovatkin valmistuneet tässä viime aikoina, eli kiitos ja 
kumarrus heille ja kohti tulevaa.

Uuteen Kvanttiin onneksi lähti mukaan hyvä ja aktiivinen toimi-
tus, joka on (enimmäkseen) toiminut ilman suurempia potkimisia. 
Kvantti on myös alkanut näkyä entistä enemmän mukana killan toi-
minnassa, ehkä juuri nuoren toimituksensa ansiosta.

Mitä uusi Kvantti tuo sitten mukanaan? Ainakin intoa ja uskallus-
ta kokeilla erilaisuutta. Emme lähde kilpailemaan vanhan Kvantin 
kanssa siitä missä he olivat hyviä (natsivitseissä ja perseankoissa), 
vaan löydämme oman linjamme. Tässä lehdessä aloitetaan monta 
uutta palstaa, jotka toistuvat lehdestä toiseen, mutta myös vapaille 
jutuille jätetään niiden ansaitsema tila. Pääsemme myös vaihtoartik-
kelien makuun kun kollegamme Turusta antavat esimakua omasta 
lehdestään sivulla 50.

Olisiko sinulla jotain juttuideoita mitä haluaisit toteuttaa, palava 
into kirjoittaa artikkeli mitä kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt.Tä-
män kevään ja syksyn aikana järjestetään muutama Freelancer-ilta, 
joihin voi tulla kirjoittelamaan ilman minkäänlaista tulosvastuuta ja 
sitoutumista muiden Kvanttien tekemiseen. 

Nyt ota skumppapullo käteen, vaahtokarkki suuhun ja istu nautti-
maan vuoden 2012 ensimmäisestä Kvantista. Se on yhden aikakau-
den alku ja toisen loppu. Muisto meille, jotka ovat sitä tehneet ja 
riemu teille, jotka sitä lukevat.  
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Vuosi 2012 tuo mukanaan niin juhlavuoden kuin kandiuudistuksen pyörteetkin. Samalla meistä 
huolehtimaan on jälleen valittu uusi raati. Raadin toiminta ja motivaattorit saattaa jäädä kysymysmerkiksi 
ja omasta kokemuksestani myös jäävät sellaisiksi jopa suoraan raadin alaisille toimareille, niin kuoripojille 
kuin hovimestareillekin. Toisinaan tuntuu jopa siltä, että järjestettävät tapahtumat jäävät kiltalaisiltamme 

huomaamatta.

Raadin toiminnan perusrungon muodostaa viikoittainen kokoustaminen. Kokouksissa käsitellään jaosten 
kuulumisia, käydään läpi tapahtumia niin suunnittelu kuin purkumielessäkin, 
hyväksytään laskuja ja luetaan posteja. Saattaa kuulostaa byrokraattiselta ja tylsältä, 
mutta pääasiassa kokouksissa on hauskaa hyvässä seurassa ja pari tuntia kuluu 
kuin itsestään. Varsinainen pihvi on kuitenkin muille tapahtumien järjestäminen, 
siitä saatava ilo ja kokemukset. Tapahtumien suunnittelu, toteutus ja jälkipuinnit ovat antoisaa toimintaa ja 
onnistuneesta tapahtumasta saa samanlaiset kiksit kuin laskuvarjohypystä tai haisukelluksesta. Energiaa riittää 

kyllä tapahtumien järjestämiseen, siitä on jo näyttöä vuosien varrelta. Mutta riittääkö kävijöitä?

Vuonna 2011 havahduimme raadissa ongelmaan: meillä on tiloja varattuna tapahtumille enemmän kuin yhdelläkään 
muulla killalla (mukaan lukien SIK ja KIK) ja tapahtumia riitti riittämiin. Kävijöitä oli kuitenkin vähänlaisesti ja 
joskus tapahtumissa tuntui käyvän raatilaisten lisäksi ehkä 5-10 ihmistä. Tapahtumia ei kuitenkaan peruttu, vaan 
niitä järjestettiin kalenterin mukaisesti. Peruutus tuli kuitenkin ajankohtaisesksi jo tämän vuoden alkupuolella kun 3+ 
vuosikursseille suunniteltu Vanhat Jaksaa-tapahtumapäivä peruutettiin osallistujapulan vuoksi. Vaikuttaa siis edelleen 

siltä, että tarjontaa on liikaa tai se ei vastaa kysyntää (näin tuta-systispellen termein).

Killalla on 59 toimihenkilöä ja 11 raatilaista, joiden panoksella saatiin vuonna 2011 tapahtumakalenteriin lähes 160 
tapahtumaa Teekkarikulttuurisitseistä kiltiksen synttäreihin. Vaikka tapahtumien kirjo on jo todella laaja, on siinä silti 
parannettavaa ja pyrkimys on saada tarjonta vastaamaan mahdollisimman monipuolisesti kiltalaisten tarpeita. Antakaa 
raatilaisille palautetta tapahtumien sisällöstä, niiden ajankohdista ja konsepteista. Käyttäkää sähköistä palautelomaketta 
killan sivuilta, lähettäkää suoraa mailia (nimellinen palaute toimii paremmin) ja nykikää meitä hihasta niin tapahtumissa 
kuin kiltahuoneellakin. Killan raati on omituisten otusten kerho, joka nauttii siitä, että sen energia valjastetaan kiltalaisten 

käyttöön.

Jori Jämsä

Puhiksen
Sanomaa:

AYY:n hallituksesta valitaan jokaiselle erityisasemayhdistykselle kummihenkilö lähentämään ja tukemaan AYY:n ja erityisasemayhdistyksen 
välistä suhdetta. Fyysikkokillan kiltakummina toimii tänä vuonna Pilvi Hussi. Pilvin vastuualueet hallituksessa ovat kulttuuri- ja järjestöasiat. 

Pilvi opiskelee kolmatta vuotta lasi- ja keramiikkataidetta nykyisessä ARTS:ssa.

“Mä oon 
Edonis”
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Ensi Kvantissa:
Suuri Pentisartikkeli
Matkalla maailmalla

Kuka, mitä, Häh?
Edoniita
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Vitutus Tiskin Alle

Atte-Kumioravan uusimman singlen “Näätä, pyy, rotta, aatto ryypätään!” kansikuva.

Palindromimusiikki 
Kvantin toimitus on saapunut Iin kansallisille 
palindromifestivaaleille haastattelemaan 
suomalaisen palindromimusiikin nousevaa 
kiintotähteä, Atte-Kumioravaa. Bändiin 
kuuluvat laulaja Eelis Alasilee, rumpali 
Emma Amme ja retoromanialais-
bolivialainen kitaristi Arabypak Kapybara.

Toimittaja: Eelis Alasilee, te olette 
tämän bändin sanoittaja-säveltäjä-
laulaja-monialajohtaja, mikä sai teidät 
valitsemaan niinkin spesifin alan kuin 
palindromimusiikki?

Eelis Alasilee: Kyllähän tämän voi 
laittaa osittain laiskuuden piikkiin. 
Palindromilaulun voi jättää puolivalmiiksi, 
sillä loppu tulee aivan omalla painollaan.

T: Olette julkaisseet jo useita levyjä, 
mutta kriitikoiden ylistyksestä huolimatta 
myyntiluvut ovat jääneet vaisuiksi. Onko 
teillä aavistusta siitä, miksi vasta uusin 
levynne on tehnyt teistä koko kansan 
suosikin?

EA: Luulen, että ensimmäiset levymme olivat 
liian pienelle kohderyhmälle suunnattuja. 
Ensimmäinen albumimme “Taidediat” 
oli kirjoitettu kokonaan onanian erittäin 
vokaalipitoisella kielellä. Toinen albumimme “Hallan aho – Johan Allah” julkaisitiinkin suomeksi ja erityisesti kappale “Ota natsivoimaa 
Saksa! Paska saami! Ovista Nato!” olikin hitti tietyissä piireissä.

T: Millä nykyinen kansansuosionne on sitten saavutettu?

EA: Aloimme kirjoittaa lauluja suomalaisen miehen mielenmaisemasta. Erityisen hyvin tuntuvat uppoavan “Au, krapula, halu parkua” ja 
“Aikomuksia, iskumokia”. 

T: Mistä sitten saatte innoituksen kappaleisiinne?

EA: Helpointa on lähteä yksinkertaisesti palindromijammailemaan. Hmm hmmh mmh mmh ja siitä se lähtee!

T: Entä mikä on oma musiikkimakunne? Mitkä yhtyeet ovat inspiroineet teitä?

EA: Luonnollisesti ykkösenä on ABBA. Lisäksi pidämme Grateful Deadin alkupään tuotannosta.

T: Jaahas, palstatilamme onkin aivan lopussa, sillä koko juttu on kirjoitettu kissankokoisin kirjaimin. Haluatteko vielä lähettää terveisiä?

EA: Muistakaa lapset, dadaismi on valttia: Ani, anodisatsumaa mustaa sidon aina. Rotat SIG-Rurikin äänikirurgista, Tor!
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Juttusarjassa etsitään lopullisia ratkaisuja 
Vitutustiskillä aikanaan esitellyille asioille.
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Petteri Jalonen
Head of Internal Operations

Futurice
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Vihainen Teoreetikko

Potenssin terveiset

Syys on jälleen maalannut Ruissalon tammilehdot murrettuihin, lämpimän punertaviin 
ja kellertäviin sävyihin. Innokkaat uudet opiskelijat valtaavat kaupunkikuvan ja aloittavat 
kunniakkaan taipaleensa akatemian päättymättömillä poluilla. Mitä heillä on edessään? 
Toiset sammuttavat loputonta tiedonjanoaan ja haluavat aina vain oppia uutta. Toiset opi-
skelevat itselleen ammatin mahdollisimman nopeasti ja opiskeluaika on ikäänkuin vält-
tämätön väliaskel. Jotkut huomaavat, ettei opiskelu olekaan heitä varten ja jättävät leikin 
kesken. Heitä kaikkia yhdistää kuitenkin yksi asia, he kaikki tavoittelevat onnea.

Tämän taloudellisen epävarmuuden aikana nuoret ja vanhat, opiskelijat ja tutkijat, kanta-
vat huolta huomisesta selvästi enemmän kuin ennen. Keskustelupalstoilla mietitään, millä 
keinolla saisi mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman nopeasti ja aloja valitaan 
niiden rahakkuuden, eikä niinkään oman kiinnostuksen mukaan. Kaikki eivät suinkaan 
näin tee ja onhan niitäkin, jotka eivät yksinkertaisesti vielä tiedä, mikä oman kiinnostuk-
sen kohde sitten olisi. 

Väitänkin, että länsimainen yhteiskunta on hukannut perspektiivin onnen käsitteeseen vi-
imeistään siinä vaiheessa kun perustarpeet muuttuivat tavalliselle rivikansalaiselle suurilta 
osin triviaaleiksi. Liikutuin valtavasti, kun kävin tapaamassa erästä vanhaa herraa ja kat-
selemassa hänen synnyinseutujaan. Sodan jälkeen kenelläkään ei juuri ollut rahaa, ruoka 
saatiin merestä ja metsästämällä, osaksi itse viljelemällä. Koko kylässä oli yksi sarja kiin-
toavaimia, joita kaikki vuorollaan lainasivat milloin mihinkin tarpeeseen. Silti he pitivät 
elämästään, ja miehen silmistä kajasti selvä kaipuu kun hän kertoi nuoruudenpäivistään. 
Omenavarkauksista kertoessaan hän nauroi niin makeasti, että hetken olin varma, että 
kahvipöydässä istuu 12-vuotias poika, eikä jo seitsemänkymmenen paremmalla puolella 
oleva, elämän tervaama herrasmies. 

Mitä onni sitten oikein on? Sitä ei varmaankaan voi määritellä objektiivisesti, mutta mie-
lestäni monella  , esimerkiksi itselläni on varaa pysähtyä hetkeksi ajattelemaan kuinka et-
uoikeutetussa asemassa onkaan. Yliopistolla voimme ympäröidä itsemme ihmisillä, jotka 
ovat kiinnostuneita samoista asioista, ovat erittäin älykkäitä ja opintomme eivät maksa 
käytännössä juuri mitään. Tutkimusta ja tiedettä edistämällä meillä jokaisella on mahdol-
lisuus päätyä historiaan ja jättää jälki, joka muistetaan vielä pitkään sen jälkeen kun itse 
olemme päätyneet termodynaamiseen tasapainoon. Opiskeluaikana muodostuu usein 
myös läpi elämän kestäviä, uusia ystävyyssuhteita. 

Sinä tätä lehteä lukeva piltti: Älä murehdi liikaa siitä, mitä maisteroitumisen jälkeen ta-
pahtuu, sillä huominen tulee joka tapauksessa, mutta eilistä ei enää takaisin saa. Opiskele  
mitä haluat (erityisesti matematiikkaa) ja niin paljon kuin haluat. Muista myös naut-
tia opiskelijaelämästä, mutta älä anna sen mennä tärkeimmän, eli tiedon kasvattamisen 
edelle. Tieteen tarkoitus on valaista tietämättömyyden pimeitä nurkkia ja juuri sinä olet 
nyt tarraamassa soihtuun kiinni.
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Fuusio  Kuvina
Kvantin ennustajanlahjat on tunnettu jo pidemmän aikaa, mutta nyt Kvantti ylittää iltapäivälehtien 
jutuntekonopeuden ja julkaisee kuvamateriaalia siitä mitä eilen oikein tapahtui! ELI KATSO KUVAT!

Ennen vuosijuhlien alkua Isäntä ja toimittajamme 
olivat erimielisiä optimaalisesta renkaiden määrästä 

F1-autoissa

Hupimestari huomasi isännän vetoketjun ole-
van kiinni ja ryntäsi auttamaan miestä hädässä.

Toimituksen pojille tuli nälkä. Näppärinä 
poikina he eivät jääneet odottamaan 

pääruokaa vaan päättivät hoitaa itse ravin-
tonsa.

Hupimestari ei uskonut päätoimittajan epäilyä siitä, että 
ulkona oli pakkasta ja päätti osoittaa sen. (Kyllä oli)
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on nuorekas, kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jossa on reipas tekemisen meininki 

ja mukava työskennellä. Toteutamme yrityksille ja julkishallinnon yhteisöille suunnatt uja ratkai-

suja viidellä pääalueella: web- ja viesti ntäjärjestelmät, sähköinen asiointi  ja netti  kaupan ratkaisut, 

dokumentti  en ja laadunhallinta, CRM, ERP ja operati iviset ratkaisut, sekä Business Intelligence ja 

ti edonhakuratkaisut. Tarjoamamme järjestelmät voidaan asentaa asiakkaan omille palvelimille 

tai tarjota palveluna Innofactorin palvelukeskuksesta ja Microsoft in pilvestä. Innofactor Oyj on 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistan nopeimmin kasvava IT-yritys. 

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

Parhaiden palveluiden kehitt äminen 
vaati i parhaat tekijät. 
Oletko valmis tartt umaan haasteeseen?
 
Seuraa työpaikkailmoitt eluamme 
www.innofactor. /rekry sekä Oikoti ellä!

IF mv ilmoitus 233x295 7.2.2012.indd   1 12-02-07   14.00.01
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Kvantin sillisapu: 5 skumppadrinkkivinkkiä
Mimosa

8 cl kuohuviiniä
4 cl appelsiinimehua

Kaada kuohuviinilasiin appelsiinimehu ja täytä 
kuohuviinillä.

Mimosa on kaikkien tuntema ja 
vuosijuhlakansan rakastama – eikä vähiten 
siksi, että ainekset tähän makunystyröitä 
hivelevään herkkuun löytää helposti sillikseltä 
kuin sillikseltä. Mimosa on raikas, värikäs 
ja täynnä energiaa, joka nostaa juhlapäivän 

tunnelman huippuunsa.

Tosimies
1 tlk olutta

kuohuviiniä
1. Juo tölkki puolilleen.
2. Täytä kuohuviinillä.
3. Toista kohdat 1-3.

Jokainen tietää, että päivän ensimmäinen kalja 
on se paras. Kvantin tutkimus- ja kehitysryhmä 
on sillisväen riemuksi löytänyt drinkin, jonka 
avulla ensipuraisun tunne säilyy pitkälle illan 
puolelle. Tosimies on yksinkertainen ja huokuu 
alkukantaista voimaa. Haastan sinut juomaan 

Tosimiehen loppuun.

Sillis lasissa
12 cl kuohuviiniä

2 suikaletta paistettua pekonia
Kaada kuohuviini lasiin. Koristele pekonisuikaleilla.

Räjähdysvoimainen. Dynaaminen. Rajoja 
rikkova. Sillis lasissa yhdistää teekkareiden 
silliaamiaisten kaksi kiistämätöntä kärkinimeä 
yhteen lasilliseen juomaa, jota ehkä voisi kutsua 
silliksen aineellistuneeksi hengeksi. Toimituksen 

valinta Fuusio 65:n silliksellä.

Klassikko
6 cl kuohuviiniä
6 cl kuohuviiniä

Kaada kuohuviini lasiin.

Joskus tekee mieli kokeilla uutta; joskus 
taas palata vanhaan, tuttuun ja turvalliseen. 
Klassikko ei ole syyttä vuodesta toiseen 
maailman juoduin skumppadrinkki. Voit 
kokeilla myös korvata toisen ainesosista kaverin 

kuohuviinillä.

”Kattokaa kun mä avaan tän miekalla!” (aka. Skumppa lasinsiruilla)
1 plo kuohuviiniä

Kuori pullon metallifolio pois. Liu’uta miekkaa voimalla pullon saumaa pitkin, kunnes se kolahtaa pullon suussa olevaan 
kohoumaan. Muista hankkia kaveri eteesi juomaan pullosta poistuva kuohuviini. Kaada viini lasiin ja peilaa sitä valoa 

vasten. Varmista, että juomassa on lasinsiruja ja nauti!

Samppanja- tai kuohuviinipullon avaaminen miekalla on nimeltään sabrage, ja se on peräisin Napoleonin 
ratsuväeltä. Temppu on loistava tapa nostaa niin tunnelman juhlallisuutta kuin illan sairaalakäyntien 

määrää. Miekan unohtuessa kotiin myös keittiön puolelta lainattu leipäveitsi toimii mainiosti.
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Kvantin edustuksellista toimitusta

Lukijapalaute

Oli se päivä, jota kaikki fyysikot (tai ainakin se osajoukko, jolla Otaniemen ulkopuolisia ystäviä on) olivat 
odottaneet iät ajat. Vihdoin pääsisimme pätemään kavereillemme sitsietikettituntemuksellamme. Vihdoin 
osoittaisimme ylivertaisuutemme tässä tärkeässä sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa. Laulumme löisivät 
kaverimme suohon. 

Kaikki alkoikin hyvin lupaavasti: Ne joille sitsikulttuuri oli vierasta, olivat silminnähden ilahtuneita tarjolla 
olevan etanolin määrästä. Boolijonoa alkoikin kertyä nopeasti ja vieraanvaraisina otaniemeläisinä ystävämme 
otettiin avosylin ja -pulloin vastaan. Lukkarointiakin on syytä kiittää, sillä heti aluksi sitsikulttuuria availtiin 
myös ensikertalaisille ja kaikilla oli tervetullut olo.

Sitsit etenivät myös leppoisasti, vaikka allekirjoittanut löysikin itsensä seurueineen Kvantin empiiristä kokei-
lua harjoittavan toimittajakomitean vierestä (Pöwer Höurin tahtiin siellä juoma näytti kallistuvan). Tokihan 
Kvanttikin koostuu selkeästi herrasmiehistä ja -naisista, sillä kyllä siellä osattiin laulattamisessa ottaa kan-
sainvälinen yleisö huomioon; allekirjoittanutkin huomioi parhaansa mukaan paikalle saapuneen runsaan 
saksalaisjoukkion. Illan kruunasi Kvantin toimesta paikalle järjestetty videopuhelu ulkomaankirjeenvaihtajan 
kanssa. Puhelu tuli aina Sveitsistä asti, jossa ilmeisesti myös arvostetaan hattupäisiä miehiä.

Pikkuhiljaa alkoi pinna kuitenkin kiristyä itse kullakin, kun selvästikin tilannetajuttomuuden saavut-
tanut Kvantin toimitus oli koko ajan häiritsemässä eikä lukkareiden puheenvuoroja osattu selvästikään 
arvostaa. Ennen kaikkea häiritsi kuitenkin, ETTÄ VOI JUMALAUTA KUN NOILLA ON VITUSTI 
TUOTA VIINAA!! PITÄÄKÖ ITSE LIITTYÄ KVANTTIIN, ETTÄ TULISI NOIN HUMALAAN!”!!#? 
MIKSI VITUSSA EN TEHNYT SITÅ! VARMASTI NIILLÄ ON SAATANAN TYLSÄÄ MYÖS NIIDEN 
PUUDUTTAVILLA, ELITISTISILLÄ KESÄPÄIVILLÄ!!

Tuon kaiken pystyi kuitenkin pitämään sisällään, sillä olihan tärkeintä huolehtia vieraistaan. Small talk muo-
dostui kumminkin hieman vaikeaksi siinä vaiheessa KUN ERÄSKIN PORONKUSIJA KAATAA VARMASTI 
JO KOLMATTA LITRAA VIINIÄ KURKUSTAAN ALAS JA MUUTENKIN KVANTILLA TUNTUU OLE-
VAN PALJON PAREMMAT KESKUSTELUNAIHEET, JOIHIN MEIKÄLÄISET TAVALLISET TALLAAJAT 
EIVÄT YLLÄ!! 

Sitsejä on kuitenkin syytä kiittää erinomaisten järjestelyjen vuoksi. Suosittelen ensi kerralla Kvantille omaa 
loosia Akvaarion puolella. Faktahan on se, että allekirjoittanutkaan ei raittiista luonnostaan huolimatta pysty-
nyt kestämään pöytäseuruettaan selvin päin.
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Kvantti testasi Otaniemen sitsikulttuurin

Sitsit ovat olennainen osa teekkarikulttuuria. Sitseillä syntyvät parhaat ideat. Sitseillä saa hyvää ruokaa ja 
laulu raikaa. Sitsaajat käyttäytyvät herrasmiesmäisesti mutta pitävät silti kiinni rennosta ilmapiiristä. Näin 
ainakin yleisesti väitetään, mutta ovatko nämä vain huhuja, joilta on aika katkaista siivet? Kvantin aina niin 
uhrautuvainen toimitus päätti ottaa asiasta selvää ja testata Fyysikkokillan kaverisitsit 9. helmikuuta Smökis-
sä. Päätös testaamisesta syntyi helpon päättelyketjun tuloksena: missä sitsit, siellä alkoholia, missä alkoholia, 
siellä Kvantti.

 Toimitus saapui hyviin tapoihin vedoten tilaisuuteen ajoissa vain huomatakseen sille varattujen paik-
kojen olleen eristettynä aivan salin nurkkaan. Tästä lannistumatta, cocktailien hörppimisen ja ruusukkeiden 
askartelun jälkeen alkoivat itse sitsit. Sopivaan sosiaalisuustasoon ja rempseään laulufiilikseen päästäkseen 
aloitettiin sivistynyt siemailu, johon Kvantti lisäsi omat, jo viikinkiajoilta periytyvät juomatapansa. Niihin 
kuuluivat mm. ”Vodkavitonen”, johon kuului snapsi viinaa minuutin välein viiden minuutin ajan. Toiset suo-
sivat ”Viinivarttia” (4cl viiniä minuutin välein, 15 minuuttia), kolmannet ”Power Houria” (4cl olutta/siideriä/
lonkeroa minuutin välein, 60minuuttia). Jokainen voi valita oman suosikkinsa, tavoitteet toteutuvat melko 
todennäköisesti kuitenkin. Kvantti ei kuitenkaan suosittele menetelmiä noviisisitsaajille.
 Alkuruokakin saapui sopivasti pöytään. Jotain ruskeaa ja sosemaista se oli muistaakseni. Ehkä se myös 
maistui ihan hyvältä. Ilma täyttyi melko nopeasti puheensorinasta ja tunnelma kohosi. Parinkymmenen mi-
nuutin jälkeen Kvantin herrasmiehet ja –naiset olivat vielä täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Tai no aina-
kaan kukaan ei ollut vielä kaatunut tuoliltaan tai avautunut Paavo Väyrysen vaalitappiosta.

 Henkevien keskustelujen jälkeen oli pääruoan vuoro. Liha oli oikein maittavaa. Syömisen lomassa 
kirjoittaja sai tärkeän bisnespuhelun Norjasta ja joutui lähtemään tärkeään tapaamiseen.  Lyhyidenkin koke-
muksien perusteella sitsaamista voi kyllä lämpimästi suositella kaikille. Eipähän ainakaan aika tule pitkäksi. 
Muut Kvantin toimittajat sitsasivat loppuillan hyviä käytöstapoja noudattaen pidättäytyen rivouksista ja mö-
läytyksistä.    

 PS. Ilkeämielisten juorujen mukaan eräs Kvantin toimittajista olisi töhrinyt Smökin unisex-vessan 
kaakeloinnin. Kvantin toimitus kuittaa nämä huhut pölhöpopulismina ja irtisanoutuu niistä jyrkästi.
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Cocktail-tilaisuus

o Osallistuin

o Laittauduin loppuun vasta kokkaripaikalla

o … ja huomasin unohtaneeni puuterin/nau-
hat/muuta oleellista kotiin

o … koska tulin suoraan Mittareiden 
sillikseltä

o …mutta ennätin kuitenkin ottaa pohjia jo 
ennen juhlia

o … koska tulin suoraan Mittareiden 
sillikseltä

o … koska tulin suoraan Mittareiden sillik-
seltä

o Yritin mennä kokkareille T-talon aulaan

o Sain hyvää syötävää

o … myös päälleni, hups

o Sain riittävästi juodakseni

o …paitsi muiden mielestä liikaakin

o …myös lahjajuomia

o Luovutin raadille tervehdyksen

o ...joka sisälsi viinaa

o …jonka korkille kävi huonosti

o …joka oli pahaa

o …joka oli suuri

o …ja painava

o …joka muistutti Newtonin kehtoa

o Seisoin lahjottavana

o …ja sain hassun päähineen kutreilleni

o ...ja esitin vain juovani

Millainen Fuusio-vekkuli olit?
Merkkaa jokainen Fuusiossa 65 toteuttamasi kohta, lopussa odottaa arvonimi. Jokaisesta rastista saa pisteen.

Pääjuhla

o Tunsin kaikki ympärilläni istuneet

o …ainakin juhlan jälkeen

o … mutten enää seuraavana aamu-
na

o Muistan kaikki ruokalajit

o …mutta vain pöytäohjelman ansiosta

o Tanssin Wanhat tanssit

o … ja muistan avecini

o …mutta vain pöytäohjelman ansi-
osta

o ...vaikken osannutkaan askelia

o … kuulemma

o Kuuntelin urhoollisesti kaikki puheet

o …mielelläni

o …välillä tippa linssissä

o Kävin konferenssilla

o …naisten vessassa

o …pöydän alla

o …ulkona

o Vedin laulun

o …kuulemma

o Pidin puheen

o … ihan lonkalta

o …kuulemma

o Voin hyvin

o …, hyvin pahoin

o …vesikannuun tai muuhun astiaan

o Napsin paljon kuvia

o …joita en kehtaa julkaista

o …joissa ihmisillä on nenässä asioita

o Lauloin polvistuneena

o …miehelle

o …ruusu suussani

o …ruusu kadonneena, katkenneena tai ne-
nässäni

Jatkot

o Lauloin bussissa

o …Kaija Koota

o Kerroin bussissa mikkiin tarinan, vitsin tai kaskun

o …Kaija Koosta

o Arvasin jatkopaikan

o Tanssin

o ..paljon

o …pöydällä

o …täysin tuntemattomien ihmisten kanssa

 

o Kokeilin

o …drinkkejä

o …onneani

o …uusia tanssiliikkeitä

o …jonkun muun takkia ennen kuin löysin 
omani

o …päästä jajatkoille Rantsulle

o Kävin syvällisiä keskusteluja

o …opiskelijatoiminnasta

o …politiikasta

o …ilman housuja

o Tutustuin uuteen ihmiseen

Yhteenlaskettu pistemääräsi on:_________p

Tulokset:

55+ : Aikamoista suorittamista! Olet ehdottomasti Megamökkönen.

45-55: Oletko juhlinut ennenkin, vai oliko aloittelijan tuuri matkassa? Niin tai näin, olet (tainnut) Olo-sian 
Saita(,) kaveri.

35-45: Taisit löytää sen kuuluisan vauhdin? Toivottavasti jarrupoljinkin on tuttu. Arvonimesi on Ferra-ri.

25-35: Voittajan on helppo hymyillä, ainakin hienojen pirskeiden jälkeen. Siispä oletkin todellinen tekniikan 
Ulioppilas.

15-25: Pettikö dödö, katkesiko sauva vai pelkästikö doping-testejä liikaa? Arvonimesi on Myllylä.

14 tai alle: Niin. Arvonimesi olkoon Perusfyysikko.










	KvanttiNettiin
	NeljänneksiViimeinenSivu
	KolmanneksiViimeinenSivu
	ToiseksiViimeinenSivu
	ViimeinenSivu

