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Päätoimittaja löpisee 

Fuksi! Pidät kädessäsi hienoa ja mahtavaa lehteä, joka ylläpitää 
pitkäaikaista kiltalehden perinnettä fyysikkokillassa. Kvantissa 
tiivistyy ja tallentuu usean vuosikymmenen ajalta fyysikoiden 
ajatuksia vähän epävirallisemmassa ja -määräisemmässä muo-
dossa. kvantti.ayy.fi osoitteesta löytyy vuoteen 1981 Kvantteja, 
joten jos muinaisten fyysikoiden aivoitukset kiinnostavat niin 
suuntaa sinne. (mukana ihan hauskojakin juttuja aina ajoittain.) 
 
Tämän lehden teema on ”te fuksit”, annamme teille tietopaketin 
kaikkeen mitä voitte elämäänne Aalto-Yliopistossa (*Köh* TKK:lla 
*Köh*) tarvita. Mukana on niin kertomuksia nykyisiltä aktiiveilta, 
kuin pieniä vinkkejä siitä mitä ensi vuonna tuleva kandiuudistus 
pitää sisällään. Kannattaa myös vilkaista Kvantti II/2012, mikä 
sisältää vähän suuremman syväluotauksen Kandiuudistukseen.  
 
Jos juuri sinulla on palava halu päästä toteuttamaan itseäsi 
kaikilla mahdollisilla tavoilla hae Kvanttiin toimittajaksi. 
Tämän vuoden loppuun asti voitte toimia Freelancer-toi-
mittajina osallistumalla Freelancer iltoihin ja ensi vuodelle 
valittavaan toimitukseen suosittelen lämpimästi hakemaan 
toimittajaksi niin pääsee toteuttamaan omia sairaita ideoitaan 
killan tukemana. Käytännössä vain mielikuvitus sekä päätoi-
mittajan sietokyky on rajana kaikille artikkeleille mitä Kvantissa 
julkaistaan. Kvantilla on jo pitkät juuret killan toiminnassa ja 
sinulla on mahdollisuus jäädä historiaan osana tätä julkaisua. 
 
Muut! Tämä lehti on hauska nostalgiapläjäys fuksiuteen, mukana 
on hillittömiä artikkeleita vallankumouksista ja filosofisten ajatte-
luiden käyttämisestä uusiutuvana energialähteenä. Lukekaa nyt, 
oikeasti hauskoja juttuja! Kirjoittamaan saa tulla kanssa mukaan 
Freelancer illassa, sekä ensi vuonna vakituisena toimittajana! 

Alun aikoja toivottaen: -Miffi
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Puhiksen 
Sanomaa:

Arvon fuksit:

Tervetuloa Fyysikkokiltaan! Tällä (tylsällä) palstalla käsittelen killan menneitä tapahtumia keväältä sekä 
tulevaisuuden näkymiä syksyllä. Kaiken, mitä haluan teille sanoa, olen kirjoittanut postissa tulleeseen ja 
nettisivuilta löytyvään Fuksioppaaseen. Tiivistän sen kuitenkin tähän: pidä silmät auki, uskalla kokeilla uutta ja 
ennen kaikkea muista pitää hauskaa opiskeluaikanasi!

Mutta sitten tekstiä niille vanhemmille tieteenharjoittajille:

Näin kesän keskellä on helppo hymyillä ja tuulettaa hyvin mennyttä kevättä. Kilta pyörii, raatilaisilla ja kiltalaisilla 
on ollut hauskaa (aika vahva oletus?) ja kaiken kaikkiaan koko kevät on mennyt erittäin hyvin. Kiltalaisten etuja 
on valvottu niin kandiuudistuksen pyörteissä kuin luomalla uusi sopimus korkeakoulun kanssa fuksikasvatuksen 
vastuunjaosta ja muustakin. Ylimääräisessä killan kokouksessa päätettiin myöntää jo liki legendaarinen vuoden 
2009 vastuuvapaus, hankkia kiltalaisten käyttöön kiltanauha sekä puheenjohtajan edustuskäyttöön käädyt. 
Lisäksi kesän aikana sääntöjen uudistaminen saatiin hyvään vauhtiin ja projekti on edennyt jouhevasti. Myös 
killan arkisto hoidettiin asianmukaiseen kuntoon.

Syksy tuo mukanaan kiireitä. Lukukaudessa on kuukausi vähemmän kuin keväässä, eikä tekemistä ole yhtään 
sen vähempää. Ohjelmassa on perinteisten fuksimenojen ja bileiden lisäksi hallintosälää. Pyrimme luomaan 
sopimuksen fysiikan laitoksen kanssa mm. tiloista sekä vastuunjaosta esimerkiksi abi-infoissa. Vastaavaa sopimusta 
ei ole ollut aiemmin. Lisäksi killan liput saatetaan asianmukaiseen kuntoon tupsuineen ja muine virallisuuksineen. 
Tietenkin ohjelmassa on myös edellisten vuosien vastuuvapauksien hankkiminen.

Pääpaino syksyllä on kuitenkin fuksien vastaanottamisessa ja opastamisessa. Tehdään siis kaikki parhaamme ja 
autetaan fukseja hädässä (ja muulloinkin!). Tarjotaan heille samanlainen lämmin ja hyväksyvä henki kuin olemme 
itse aikanamme kokeneet.

Syksyn rientoja odotellen,

Jori

Suuri Mailiseikkailu
Killan tiedottajilla on tapana her-
paantua uransa jälkipuoliskolla, 
jolloin kiltalaisten sähköpostilaati-
koihin kolahtaa syksyisin hieman 
vähemmän huoliteltuja tiedotteita 
kuin keväisin. Tämän epäkohdan 
korjaamiseksi julistaa Kvantti 
suuren mailiseikkailun alkaneeksi. 
Tavoitteena seikkailussa on tuot-
taa killan tiedottajalle stressiä ja 
parantaa killan tiedotteiden laatua 
valtaisan häpeän uhan avulla. Lisäk-
si mailiseikkailussa pilkuista pitävät 
kiltalaiset pääsevät leikkimielisesti 
kilpailemaan ja saattavat onnistua 
tyydyttämään viilaustarpeensa 
kokonaan, jolloin kiltahuoneella 

saatetaan säästyä kuulemasta ainais-
ta hinausta.

Säännöt ovat hyvin yksinkertai-
set. Kaikki killan tiedotteet ovat 
hyväksyttävää pelimateriaalia. 
Virheen bongaamisesta saa pisteitä. 
Kirjoitusvirheistä saa yhden pisteen. 
Kielioppivirheistä saa kaksi pistettä. 
Yhdyssanavirheet tuovat havaitsi-
jalleen kolme kokonaista pistettä. 
Asiavirheistä pisteitä kertyy huikeat 
viisi. [Lisää osoite tähän]-tyyppisistä 
virheistä killan tiedottaja saa sata 
negatiivista pistettä ja häviää pelin. 
Tällaisen virheen huomannut saa 
kymmenen pistettä.

Virheen havaitessaan tulee tästä il-
moittaa välittömästi suuren mailiseik-
kailun IRC-kanavalla !kvantti.sms. 
Vain ensimmäisenä virheen rapor-
toinut saa pisteitä. Kvantti julkaisee 
pistetilanteen seuraavassa Kvantissa ja 
palkitsee vuoden loppuun mennessä 
eniten pisteitä haalineen jotenkin. Mi-
käli kävisi niin hassusti, että kukaan 
ei saa pisteitä, eikä edes killan tiedot-
taja saa negatiivisia pisteitä, Kvantti 
palkitsee killan tiedottajan sopivaksi 
katsomallaan tavalla. Viimeisen tuo-
miovallan pisteiden myöntämisestä 
Kvantti pitää itsellään.

Alla esimerkki Killan tiedotteesta, 
josta on poimittu muutama esimerk-
kivirhe

Ent. Tied. Huom.

Turhasta nillittämisestä seuraava verenpaineen kohoaminen voi vaarantaa terveytesi. 
Ja nönnönnöö siitä [Paikka tähän ?] jutusta, yksi pikku virhe vuoden aikana ja sitten 
sen ei anneta olla!

Ajankohtaista: Uusi opintoneuvoja koulutusohjelmassa
Killan uudeksi opintoneuvojaksi valittiin pitkällisen ja haastavan hakuprosessin jälkeen Joonas Kivi. Joonaksen tehtäviin 
kuuluu mm:

    - perustutkinto-opiskelijoiden opintoneuvonta (vastaanotolla ja sähköpostitse)
    - opintoasioista tiedottaminen TFM-koulutusohjelman opiskelijoille
    - www-sivujen päivittäminen
    - pääaineinfojen järjestämiseen osallistuminen
    - yhteistyö killan kanssa
    - kanslian avustaminen tarvittaessa, mm. tilastoinnissa 

Eli lyhyemmin, häntä voi ahdistella jos opinnot ahdistaa eikä oikein tiedä mitä pitäisi tehdä ja mistä saisi apua. Joonaksen 
toimisto sijaitsee kiltiksen yhteydessä pimeässä takahuoneessa.

Killan uusi 
opintovastaava
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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 ratkaisu-

ja 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 

sekä Kööpenhaminassa.

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 8.8.2012.indd   1 2012-08-08   13.12

Lukijain Palsta
Tällä palstalla 
lukijat avautuvat 
havaitsemistaan 
ominaisuuksista ja 
toimitus vastaa

Miksei Kvantti testaa? Olen pitkään odottanut että 
Kvantti testaisi asioita jotka ovat minunkaltaistani 
peruslukijaa. Voisitteko esimerkiksi selvittää kuinka
paljon painaa Olemisen sietämätön keveys? Olen 
huomannut, että sietämättömiä asioita ovat esi-
merkiksi hyttyset, Lauttasaarelle menevät bussit ja 
tinnitys. Keveitä asioita sen sijaat ovat silkkitoukat, 
kolibrit ja havunneulaset. Olemattomia asioita ovat 
pituuttaan leveämmät banaanit, vasenkätiset vasarat 
ja siamilaiset yksissarviskaksoset. TOIMIKAA!
Nimim. Kuikeroinen

Toimitus vastaa:
Hyvä lukija, Kvantti on siirtynyt testaamispolitiiksasta
ratkaisupolitiikkaan. Lauttasaareen menevät bussit 
on todettu olevan sietämättömän keveitä ja hyttysten 
tulevan Kvantin syvempien toimittajien toiveiden vas-
taisesti joka vuosi Kvanttia häiritsemään. Pituuttaan 
leveämmät banaanit levisivät pitkin pituuttaan (joka 
siis > leveyttä) teille ja tulemmekin hakemaan niitä 
ennen kuin uskottekaan. Ovikellonne soi lähipäivinä 
olkaa valmiina. Kvantin toimitukselle voit tarjota 
vallankumouspullaa ja hyviä juttuja niin
pysymme tyytyväisinä.

Kvantin jutut on tosi hauskoja :D 
Nimim. Omaa kultaansa etsivä yksinäinen, rikas, 
seikkailunhaluinen ja komea sinkkufyysikko, odotan 
soittoasi 020 692 211

Toimitus vastaa:
Hyvä lukija, olette ymmärtäneet Kvantin tarkoituksen 
aivan väärin. Juttujemme ei ole tarkoitus olla hauskoja 
vaan ironisella tavalla puhuttelevia. Macilla tätä 
kirjoitellessani mieleeni tulee toive siitä että olette 
sarkastinen väittäessänne juttujamme hauskoiksi, 
mutta pelkään pahoin ettei näin ole. Lopettakaa 
välittömästi lehtemme lukeminen, sillä ette taidetta 
selvästi ymmärrä.

Kvantti ei puhuttele kohderyhmäämme. Perun ti-
laukseni. Toimittajat ovat tosikkoja ja kirjoittajat vain 
asiallisia juttuja. 
T: Vanha toimitus

Toimitus vastaa:
Kvantin uusi toimitus on vihdoin päässyt eroon 
luovuutta rajoittavista lukijoista, joten olemme 
saavuttaneet kohderyhmämme huomattavasti 
paremmin kuin viime toimitus, joka vasta toivoi 
pääsevänsä tähän tilanteeseen. Uusi toimitus toivottaa 
vanhalle rattoisia eläkepäiviä.

Kvantin taso on aivan kammottava. Olen
lukenut viimeisimmät vuosikerrat läpi ja
päätellyt, että teknillinen fysiikka ei ole
minulle sopiva opinto-ohjelma, jos se
tekee opiskelijoistaan tällaisia. Jokaisessa
numerossa on lukemattomia kielioppi- ja
kirjoitusvirheitä eikä esim. fysiikan Nobeleita
ole käsitelty mitenkään. T. 8 Laudaturin
ylioppilas, entinen potentiaalinen
teknillisen fysiikan opiskelija

Toimitus vastaa:
Kvantin tasolle pääseminen on vaatinut monen vuoden 
työn ja emme muutaman fuksin takia vaivaudu sitä 
muuttamaan. Vaikuttaa siltä että olet kirjoittanut 
nämä 8 laudaturiasi jostain aivan muista aineista kuin 
luonnontieteellisistä. Kaikkihan me tiedämme että 
fyysikot ovat suurimpia ja kauneimpia huolimatta 
heidän entisestä menestyksestään. Ei täällä L:llillä 
koreilla, joten terve menoa vain minne satutkin 
päätymään.

Terveisin. 9 laudaturin ylioppilas, nykyinen teknillinen 
fysiikan ylioppilas.

Auringonlaskuun oli vielä tunti aikaa erämaassa. 
Punaruskeat, rosoiset kivet karussa, aluskasvuttomassa 
maassa heijastelivat valoa, heittäen ympärilleen tuhan-
sia kullan, veren ja ruosteen sävyjä. Kaukana toisistaan 
kasvavat vahalehtiset puut, joiden selviytymiselle 
autiomaassa ei ollut mitään selitystä, olivat ainoina 
väriläiskinä maisemassa. Taivas oli sininen ja selkeä, 
luoden oudon kontrastin maanpinnan väripaletin 
kanssa. Täällä on viileää ja raikasta, lällällää, taivas 
tuntui huutavan.

Täällä on huumaavaa, huusivat kivet takaisin.

Erämaata reunustivat vuorijonot, jotka punersivat 
näkökentän laidoilla. Maa oli tasaista, vain muutama 
suuri kivi oli saanut vuosisatojen aikana taisteltua 
tiensä alas vuorilta. Keskellä erämaata oli kuitenkin 
eräänlaisena rajamerkkinä koillis-lounas-suunnassa 
sen kahtia halkaiseva, mannerlaattojen liikkeen ansios-
ta vuosisatojen aikana muotoutunut jyrkänne, joka oli 
viisi metriä korkea ja jatkui koko maan läpi samanlai-
sena. Koko erämaan kaakkoisosa oli siis korkeammalla 
kuin toinen puoli.

Korkealla tasanteella makasi puun alla lehmä. Lehmä 
oli suuri ja valkoinen, puhdas ja täysin väärässä paikas-
sa. Se tuijotti eteenpäin itsepintaisesti, niin kuin se oli 

tehnyt jo vuosikaudet. Häntä heilui laiskasti.

Ei tiedetty, miten lehmä oli päässyt tasanteen päälle. 
Kukaan ei edes tiennyt, miten lehmä sai tarpeeksi 
ravintoa elääkseen. Suuret tieteilijät, jotka kiipesivät 
jyrkänteen päälle kysyäkseen asiaa lehmältä, saivat 
osakseen vain halveksuvan katseen, joka vastasi:
”Minä olen täällä, eikä kukaan muu ole. Täällä on 
mukavaa, joten viitsisittekö siirtyä sivummalle? Ha-
luaisin katsella auringonlaskua.”

Lopulta tiedemiehet aina lähtivät. Lehmä oli lehmä, 
vaikka ei syönytkään.

Lehmä oli onnellinen.
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Mita sina teet ensi  vuonna?
Arne kertoo 
t o i m e s t a a n 
Te e k k a r i j a -
ostossa wap-
putirehtöörinä.

Arne toimii 
Teekkarijaos-

tossa Vapputirehtöörinä. Yhdessä 
Lakinlaskijaistirehtöörin ja Juhla-
toimikunnan kanssa Arne vastaa 
vuoden suurimmista juhlista, 
Lakinlaskijaisista, Gravitaatiosta ja 
mahdollisesta Wapun juhlinnasta.

Innostus hakea Teekkarijaostoon 
(TJ:hin) syntyi killassa isäntävuo-
den aikana. Toisaalta oli jo jonkin 
verran kokemusta tapahtuma-
järjestelystä, toisaalta puolestaan 
virka TJ:ssä tarjoaisi mahdol-
lisuuden tuottaa aivan toisen 
mittakaavan tapahtumia. Suun-
nattomien juhlien järjestäminen 
oli todella houkutteleva vaihtoehto. 
Vastaavaa mahdollisuutta tuskin 
olisi tullut myöhemmin elämässä: 
vakituisesti työssäkäyvän ih-
misen on huomattavasti vaikeampi 
omistaa paljon aikaansa vapaaehto-
istoiminnalle, eikä juuri mikään 
toinen järjestö tarjoa vastaavia 
puitteita kuin ylioppilaskunta.

Haku Teekkarijaostoon 
tapahtuu TJ:n puheen-
johtajan valinnan jälkeen; 
tämä valitsee toimikuntansa 
haastatteluiden perusteella. 
Teekkarijaoston puheenjohta-
jat pitävät tarkasti salaisu-
utena hakijoiden lukumäärän 
ja henkilöllisyydet, mutta 
varmaa on että paikoista on 
kyllä kilpailua; Teekkarijaosto 
on tavoitelluimpia paikkoja 
ylioppilaskunnassa. Haastat-
telut itsessään kuitenkin ovat 
melko rentoja tilaisuuksia, 
puheenjohtaja kalastelee haki-
jan innostuneisuutta uudistaa 
virkaansa ja toisaalta selvit-
telee tämän ajan riittävyyttä. 
Kokemuksen puute ei ole su-
uri ongelma, pätevän hakijan 
uskotaan oppivan vieraskin 
homma nopsaan. Tärkeämpää 
on se mitä hakija tuo muka-
naan virkaan, kaikki uudet 
ja ennakkoluulottomat ideat. 
Lopulta kuitenkin yksilöllisiä 
pätevyyksiä merkitsevämpää 
on soveltuvuus yhteistyöhön 
muun TJ:n kanssa; toimikun-
nan halutaan olevan yht-
enäinen ja hyvin toimiva. 
Siten valinnat riippuvat paljon 
myös toisistaan.

Hyvä esimerkki valintojen 
riippuvuudesta ja TJ:n 
yhteistyöstä on Arnen tire-
htöörikumppani Pauliina 
Mäkkeli. Pauliina toimii 
Lakinlaskijaistirehtöörinä. 
Biletirehtöörit aloittavat 
vuotensa valitsemalla yhdessä 
yhteisen toimikuntansa ja 
järjestämällä kalenteriv-
uoden ensimmäiset suuret 
teekkaribileet, Gravitaation. 
Tämän jälkeen Lakin-
laskijaistirehtööri jättäytyy 
hieman taka-alalle antaen 
Wapputirehtöörille tilaa 
toimia, kuitenkin ollen apuna 
kuten vain suinkin pystyy. 
Biletirehtöörit ovat keskenään 
jatkuvassa yhteydessä juhlien 
järjestämisestä. Puolestaan 
syksyn tullen siirtyy Pauliina 
taas toimikunnan johtoon ja 
alkaa järjestää Lakinlaskijai-
sia. Näin molemmat saavat 
toteuttaa itseään, mutta 
toisaalta saavat tarvitsemansa 
avun toiselta johtohahmolta. 
Voitaneen sanoa ettei molem-
pien biletirehtöörien fyysik-
kotausta ole sattumaa, vaan 
heidät valittiin todennäköis-
esti ainakin osittain lupaavan 
yhteispelinsä ansiosta.

Juhlatoimikuntaan (JTMK) 
hakeminen on hyvin sa-
mantyylinen prosessi. Tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa 
sama porukka vastaa näiden 
kolmen suurempien bileiden 
järjestelyistä, eikä vapaae-
htoisia haalita erikseen kaik-
kiin. Biletirehtöörit valitsevat 
yhteistyössä oman toimikun-
tansa, taas pitäen silmällä 
kunkin erityisosaamisia ja 
yhteensopivuutta. Toimen-
kuvat toimikunnassa voivat 
vaihdella juhlittain, mutta 
10 henkeen kuuluu muun 
muassa lipunmyynti-, bändi-, 
ja jatkovstaavat, luettelee Arne 
esimerkkejä viroista toimi-
kunnassaan. Teekkarijaoston 
alaisena toimikuntana JTMK 
on samanarvoinen muiden 
toimikuntien kanssa, vaikka 
sen valintaprosessi eroaakin 
esimerkiksi IE:n ja Fuksi-
toimikunnan tavasta. JTMK 
kokoustaa joitain kertoja 
kuussa, luonnollisesti enem-
män suurien juhlien alla.

Työ on sekä toimikunnalle 
että sen vetäjille todella 
kausittaista. Suurempien juh-
lien alusviikoilla saa päivittäin 

pohtia ainakin jotain yksityis-
kohtaa. Milloin pitäisi selvit-
tää logistiikan kiemuroita, 
milloin kysellä lipunmyyjiä. 
Pahimmillaan Arne arvioi 
oman viikkotyöpanoksensa 
olleen 30 tunnin luokkaa. 
Työtä koetetaankin hoitaa 
mahdollisimman ajoissa ja 
täten hajoittaa pidemmälle 
aikavälille. Juuri tällöin myös 
toveritirehtööri on korvaama-
ton apu. JTMK:n muiden 
jäsenien työmäärä pysyy 
huomattavasti helpommin 
hallinnassa, mutta toimikun-
nan vetäjän vastuu saa hel-
posti tekemään pitkää päivää 
bileiden parissa. Tukikohtana 
vapaaehtoistoiminnan tuskai-
lulle toimii Lämppäri, yliop-
pilaskunnan keskustoimisto. 
Se on varma paikka saada 
tukea toisilta vapaaehtoisilta, 
joilla voi aiemman kokemuk-
sen johdosta olla hyvää apua 
tarjottavana. Lämppärillä ovat 
avuksi myös ylioppilaskunnan 
työntekijät, Arnen käytössä on 
siten esimerkiksi ylioppilas-
kunnan graafikko ja kääntäjä.

Sekä TJ että JTMK ovat 
mainiota paikkoja työsken-

nellä. Kuitenkin varsinkin 
TJ:hin hakiessa kannattaa 
pitää mielensä avoinna. Saat-
taa olla että sopivin paikka 
on itsellekin yllätys lopulta. 
Lisäksi ylioppilaskunta ja TJ 
tarjoavat elämässä ainutlaatu-
isen mahdollisuuden työsken-
nellä tämän mittaluokan 
juhlien kanssa. Lisäksi nuori 
ylioppilaskunta tarjoaa paljon 
omaa liikkumistilaa, kaikki 
toimijat pääsevät mukaan ra-
kentamaan uutta AYY:tä. Aika 
TJ:ssä on ollut todella opet-
tavaa ja palkitsevaa. Merkitsee 
paljon kun pystyy näkemään 
ihmisillä ja itselläkin olevan 
hauskaa itsejärjestämissään 
juhlissa.

Ilmarin va-
paaehtoisuraa 
l e i m a a 
p e r i k s i a n -
tamattomuus 
ja uskallus. 
Fuksina Ilmari 
halusi päästä 

mukaan järjestötoimintaan kautta 
linjan. Toimarivaalin alla Ilmaria 
kohtasi vaikea kysymys: Mitä hän 
halusi tehdä killassa? Hovimestari 
tuntui liian helpolta vastaukselta, 
mutta toisaalta liki kaikki muut virat 
vaikuttivat kevyemmiltä suhteessa 
silloiseen puuhainnostukseen. 
Nousi kysymys: voisiko fuksista 
tulla ISOvastaava? Ilmarin oma 
ISOvastaava, tuleva fuksikapteeni, 
rohkaisi häntä lopulta hakemaan. 
Seuraavana vuonna Ilmari haki 
loogisesti fuksikapteeniksi, jatkona 
ISOvastaavan viralle. Killan kokous 
ei kuitenkaan valinnut Ilmaria.

Varsinaista B-suunnitelmaa ei ollut 
valmiina. Kuitenkaan ei sopinut 
jäädä itkemään maahan kaatunutta 
maitoa, vaan tilanne piti analysoida 
uudelleen tilanteen muututtua. 

Ilmari oli ISOvastaavana 
toiminut ISOtoimikunnassa 
(ITMK), joka toimi Teekka-
rijaoston (TJ) alaisuudessa. 
Ilmarin toimikunnan johtaja, 
silloinen ISOtirehtööri, suosit-
teli Ilmarille paikkaa TJ:ssä. 
Vaihtoehto ei ollut käyny-
tkään mielessä, sillä harva 
hakee TJ:hin ilman kattavaa 
kiltataustaa. Hakeminen on 
kuitenkin ilmaista, ja tällä ker-
taa tärppäsikin. Ilmari valittiin 
Kv-ISOtirehtööriksi vetämään 
kiltojen kv-vastaavista koos-
tuvaa toimikuntaa (KvTMK). 
Vaikkei Ilmarilla ollut aiempaa 
kokoemusta kv-toiminnasta, 
hän oppi nopeasti kaiken 
tehtävänkuvalle tarpeellisen. 
Koska myös toimikunta oli 
perustettu vain vuotta aiem-
min, ei sillä ollut valmista toi-
mintakulttuuria. Nuoruuden 
innolla kuitenkin jaksoi oppia 
ja luoda uutta koko vuoden.
 
Kv-ISOt irehtö ör ivuo den 
jälkeen Ilmari haki AYY:n 
hallitukseen. Kun valinta ei 

taaskaan ensimmäisellä yrit-
tämällä kohdistunut häneen, 
piti jälleen kerran keksiä jokin 
toinen suunnitelma seuraavan 
vuoden hommiksi. Syntyi 
hieman kunnianhimoinenkin 
suunnitelma TJ:n puheen-
johtajuudesta, pääsyynä 
vasta taaksejääneen vuoden 
mahtavuus. Taas onni suosi 
rohkeaa ja Ilmari tuli valituksi 
kenties opiskeluvuosilla mitat-
tuna kaikkien aikojen nuorim-
maksi TJ:n puheenjohtajaksi. 
Varasuunnitelma realisoitui 
tälläkin kertaa todennäköis-
esti alkuperäistä paremmaksi. 
Valitsematta jääminen oli toki 
pettymys, mutta Teekkarija-
oston puheenjohtajuuus toi 
toisen mahtavan kulttuurip-
itoisen vuoden mukanaan.

TJ varjelee Otaniemen teekka-
rikulttuuria AYY:n sisältä 
käsin ja järjestää vuodessa 
lukemattomia tapahtumia. 
Mainiona esimerkkinä, 
Teekkariperinnejuhlaa vi-

etettään samalla ajankohdalla 
kuin ennen vietettiin TKY:n 
vuosijuhlaa. Nykymuotoinen 
frakki-iloittelu on saanut 
paljon positiivista palautetta 
varsinkin sen sopivasta mu-
odollisen ja epämuodollisen 
välisestä suhteesta. Syödään 
ja juodaan hienosti kaik-
kien Otaniemen teekkarien 
kesken, mutta jätetään pois 
liika pönötys ja korvataan 
se osin vekkulimaisilla sekä 
yllätyksellisillä teekka-
rimeiningillä. Muista TJ:n 
järjestämistä teekkarihenkeä 
edistävistä tapahtumista hyvä 
esimerkki on verrattain uusi 
autokisailu nimeltä Otatarhan 
ajot, joka nykyisin tuntuu jo 
hyvin perinteiseltä vaikka 
ensimmäiset ajot olivat vasta 
vuonna 2010. TJ:n alaiset 
toimikunnat järjestävät 
käytännössä valtaosan yliop-
pilaskunnan korkean profiilin 
tapahtumista. Kaiken tämän 
lisäksi TJ pitää yhteyttä 
muihin kollegoihinsa KY:llä 
ja muihin teekkarijärjestöihin 

ympäri Suomea. Monella 
TJ:n jäsenelle on myös oma 
toimikuntansa johdettavana. 
Esimerkiksi kiltojen tapahtu-
manjärjestäjät muodostavat 
toimikunnan nimeltä Isän-
nistö ja emännistö (IE), 
jonka johtajaa kutsutaan 
IE-tirehtööriksi. Yhdessä 
alatoimikuntiensa kanssa TJ 
järjestää suuren osan yliop-
pilaskunnan korkean profiilin 
tapahtumista.

Nyt Ilmari viettää jonkinmois-
ta jäähdyttelyvuotta rankan 
aktiiviajan jälkeen. Tiikeri ei 
pääse raidoistaan, sillä onhan 
Ilmari tälläkin hetkellä killan 
parissa puuhaamassa mm. 
laulukulttuurin, ManManin, 
uuden Fyysikkospeksin ja 
sääntöuudistusten parissa. 
Lopulta jossain vaiheessa on 
kuitenkin lopetettava, sillä 
kulttuuritoiminta kuuluu 
opiskeluajan oheen eikä siitä 
ammattia itselleen kannata 
tehdä.

Tärkeintä vapaaehtoistyössä 
on omasta halusta tekeminen; 
kannattaa hakeutua tekemään 
vain töitä, joista todella on 
kiinnostunut. Vapaaehto-
istyönsä tehneille tärkeintä 
on rohkaista uusia toivoja 
seuraamaan omia halujansa. 
Hakeminen harvoin maksaa 
mitään; hakemattajättäminen 
saattaa jäädä kalvamaan 
enemmän kuin se ettei 
yrittämisestä huolimatta tul-
lut valituksi haluamaansa 
tehtävään. Pettymykset ovat 
elämässä välttämättömiä, 
mutta järjestökuviot eivät ole 
siitä vakavimmasta päästä. 
Pitää siis seurata halujaan ja 
hakea rohkeasti, eikä antaa 
takaiskujen lannistaa.

 Teekkarijaosto järjestää reipasta 
ja teekkarihenkistä toimintaa, 
vaalii teekkariperinteitä ja yl-
läpitää teekkarikulttuuria, sekä 
toimii teekkarikulttuuria järjes-
tävien yhdistysten tukena. Jaosto 
muodostuu tirehtööreistä, joilla 
jokaisella on oma vastuualu-
eensa, kuten teekkarilaulukult-
tuuri, fuksitoiminta tai juhlat. 
Teekkarijaostossa pääset osaksi 
lähes satavuotisten perinteiden 
jatkumoa ja luomaan tekniikan 
alan opiskelijoiden omaa iden-
titeettiä. 

Teekkarijaoston haku on 
marras-joulukuussa alkaen 
puheenjohtajan valinnasta. Lisä-
tietoja saa osoitteesta ayy.fi/stop/
jaostot/teekkarijaosto

Järjestötyö on muodostaa 
leijonanosan monen opiskelijan 
vapaa-ajasta. Yliopistopiireissä 
liki minkä vain harrastuksenkin 
voi muuttaa järjestötyöksi, 
oli kyseessä sitten karaoke, 
kalliokiipeily tai canasta. 
Puolestaan toiminta killassa 
tai ylioppilaskunnassa antaa 
mahdollisuuden saada aivan 
uudenlaista kokemusta suurten 
projektien järjestelystä. Jos ei 
mitään muuta, niin useimmiten 
vapaaehtoistyöskentely tarjoaa 
ainakin suoran reitin yhteisöön, 
jonka etua ollaan ajamassa. Näin 
omaa innostusta voi muuttaa 
yhteiseksi eduksi. Vapaaehtoistyö 
voi tarjota uusia ystäviä, 
kokemusta vaikeistakin tehtävistä 
ja onnistumisen elämyksiä. 
Tarjolla on mahdollisuus tehdä 
töitä yhteisen hyvän puolesta.

Syksyn aikana pitäisi 
suunnitella ensi vuoden 
vapaaehtoistoimet. Mihin 
omat rahkeet riittävät, 
mikä kiinnostaa, mihin 
pääsee? Kilta on perinteisesti 
huolehtinut omien 
virkojensa täyttämisestä, 
mutta nyt Kvantti valottaa 
järjestötoimintakenttää 
Fyysikkokillan ulkopuolella. 
Tutut fyysikot kertovat 
kokemuksistaan 
ylioppilaskunnan ja erilaisten 
alayhdistysten leivissä. Missä 
on sinun paikkasi? Kvantti 
tarjoaa faktaa ja pohdintoja 
valinnan tueksi.
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Olli on ky-
läsenaattori 
AYY:n lak-
isääteisessä 
a s u s k a s -
toimikun-
n a s s a , 

Kyläsenaatissa. Sen on 
ylioppilaskunnassa asuk-
kaiden olojen kehityselin, 
ja se on yhteinen kaikille 
AYY:n asunnoille Otaniemen 
Teekkarikylässä. Tehtävänä 
on hoitaa pieniä korjauksia ja 
parantaa kylän asumisviihty-
vyyttä pääasiassa senaatille 
lähetettyjen palautteiden ja 
ideoiden kautta.

Ollin reitti kyläsenaat-
tiin kulki Ollin soluyhteisön, 
Bratislawa Youghurtin (BY) 
kautta. Kyläsenaattorit 
valitaan vuosittain Kylävaal-
eissa, joissa vaalitapana on 
listavaali. BY:llä on joidenkin 
muiden soluyhteisöjen tapaan 
oma listansa, jonka kautta 
Olli tuli valituksi.

Kyläsenaatin toimenkuva 
kylässä on monipuolinen. 
Kuukausittaisessa kokouk-
sessaan Senaatti käy omien 

ja kylän kuulumisten läpi 
sille lähetetyt ehdotukset ja 
anomukset ja päättää toimista 
näiden perusteella. Näinollen 
kokouksien sisältö vaihtelee 
paljon kuukausittain ja 
jokainen niistä on lopulta 
omanlaisensa. Jos haluat ottaa 
itse kyläsenaattiin yhteyttä, se 
onnistuu ottamalla yhteyttä 
vapaavalintaiseen kyläse-
naattoriin, joka sitten lähtee 
ajamaan asiaa eteenpäin koko 
senaatin kesken. Jos et satu 
tuntemaan ainuttakaan, voit 
myös lähettää ehdotuksesi 
sähköpostitse osoitteeseen 
kylasenaatti   list.ayy.fi

Kyläsenaatti järjestää myös 
tapahtumia teekkarikylässä, 
kuluneelta vuodelta esimerk-
keinä Kylälanit Smökissä ja 
Kyläolympialaiset. Näiden 
suurempien tapahtumien 
lisäksi Kyläsenaatti järjestää 
säännöllisin väliajoin 
yhteistyössä OtaHOASin 
kanssa kyläsaunoja, joihin 
kaikki kylän asukkaan ovat 
tervetulleita. Kylälanit on 
myös esimerkki ehdotuksen, 
apurahan ja yhteistyön kautta 
järjestetystä tapahtumasta, 

jossa järjestävinä tahoina oli-
vat myös Otakut, Polygame, 
ja DOT. Kyläsenaatilla on 
käytössään AYY:ltä vuosit-
tainen budjetti, joka tulee 
käyttää “kyläläisten viihdyt-
tämiseen”.

Kyläsenaattiin kannattaa 
hakea jos haluaa päästä 
vaikuttamaan yhteisen as-
uinympäristön kehittämiseen 
ja on kiinnostunut toimimaan 
sen eteen. Senaattiin pääsy ei 
kuitenkaan ole vaikeaa, eikä 
itse toiminta senaatissa vaadi 
hirveästi omaa aikaa lopulta. 
Erityisbonuksena on kyläse-
naattorin tyylikäs tooga!

tämättä ollakaan nykyisellään 
täysin pyrkimässä, vaan 
Aavan halutaan jatkossakin 
ideoivan jatkuvasti vuosittain 
uusia tapahtumakonsepteja 
ja testailevan erilaisia toimia 
Aalto-hengen luomiseksi.

Celebrantin vastuu Aavassa 
on juuri ylioppilaskunnan 
suurimmista perusbileistä, es-
imerkkinä keväältä Akateem-
inen Wartti ja Senaatintorin 
suursitsien järjestelyt AYY:n 
osalta. Syksyllä ajankohtaista 
on AaltoPartyn jatkot ensim-
mäisellä viikolla, kannattaa 
käydä tarkastamassa! Taist-
eluparina bileitä järjestäessä 
Celebrantilla on työnkuval-
taankin identtinen Bilefantti, 
ja juhlien vastuu jakautuukin 
näiden kahden viran kesken 
tasaisesti. Kuitenkin vain noin 
puolet ajasta Aavassa kuluu 
omien vastuutapahtumien 
järjestämisessä, loppuaika 
kuluu koko jaoston yhtei-
sissä toimissa, kuten muiden 
järjestämien tapahtumien 
järjestelyissä auttamisessa ja 
tapahtumien suunnittelussa. 

M o s a i c 
p e r u s t e t -
tiin vuonna 
2 0 1 2 , 
M a r i k o 
r y h t y i 
jaoston en-
simmäiseksi 

puheenjohtajaksi. Kansain-
välisyys ja vaihto-opiskeli-
joiden kanssa hengaus olivat 
aina olleet lähellä sydäntä, 
kuten nyt entiseltä ulkovas-
taavalta sopi odottaa. Lisäksi 
mahdollisuus suuremman 
vastuun asemasta kiehtoi, 
miten pärjää lisävastuun 
kanssa.

Mosaicissa on joitain erityis-
virkoja, itse puheenjohtajan 
virka, KVTMK:n eli kiltojen 
kv-vastaavien toimikunnan 
puheenjohtaja, ja viestintä- ja 
yrityssuhdevastaavat. Loput 
kymmenestä jäsenestä ovat 
ilman valmista toimenkuvaa. 
Kuitenkin jokaisella Mosaicin 
tapahtumalla on oma vastu-
uhenkilönsä, joka koordinoi 
tapahtuman järjestelyt. Oman 
tapahtuman valinnassa on 
melko suuri vapaus, kuten 
koko jaostolla on tapah-
tumiensa suhteen. Joitakin 
hyväksi todettuja tapahtumia 
järjestetään toki toistamiseen, 

esimerkkinä Mp3 Experiment 
ja kv-viikko. Tosin KV-viikon 
tarkempi ohjelma on pistetty 
viime vuodesta uusiksi. 
Sisältö tulee taas kuvastamaan 
tämänvuotista toimikuntaa, 
kannattaa olla kuulolla! 

Työ Mosaicissa onkin enim-
mäkseen tapahtumajärjest-
elyjä. Mosaic toimii itse 
työvoimana omissa tapah-
tumissaan, lukuunottamatta 
suurimpia tapahtumia, 
esimerkiksi KvTMK on 
myös avuksi. Täten työ ei 
tietenkään jakaudu tasaisesti, 
vaan kertyy eritoten kunkin 
jäsenen oman vastuuta-
pahtuman kohdalla taval-
lista suuremmaksi. Koska 
Mosaic suunnittelee monet 
tapahtumansa nollasta, saat-
taa työmäärä suunnittelun 
myötä kasvaa suureksikin, 
mutta vastaavasti järjestetty 
tapahtuma tuntuu enemmän 
omalta. Tiiviin yhteistyön 
myötä myös Mosaic toimi-
kuntana tulee keskenään 
hyvin toimeen, ja tapaa kv-
toiminnan ulkopuolellakin, ja 
taas toisaalta tapaa istua iltaa 
muiden pääkaupunkiseudun 
kansainvälisiä tapahtumia 
järjestävien opiskeli-
jajärjestöjen kanssa.

Mosaicissa saa siis melko 
vapaat kädet järjestettävien 
tapahtumien suhteen, mutta 
toisaalta käytössä on AYY:n 
resurssit. Ylioppilaskunnalla 
on rahaa ja asiantuntemusta 
tarjota erilailla kuin millään 
killalla. On mahdollista 
toteuttaa paljon suurempia 
juttuja, lähinnä oma mieliku-
vitus on rajana. Tapahtumaa 
järjestäessä ei tarvitse huole-
htia toteutettavien ideoiden 
haastavuudesta, sillä oman 
osaamisen loppuessa yliop-
pilaskunnalta löytyy kyllä 
tietotaitoa. Toisaalta on mah-
dollista järjestää suuriakin 
tapahtumia ilman hirveää 
stressiä budjetista; joustovara 
on merkittävästi suurempi 
ylioppilaskunnan puolella. 
Mosaicin toiminta ei pohjim-
miltaan eroa merkittävästi 
Aavasta, mutta kansain-
välisyys on nätti merkintä 
CV:ssä!

Koska valmiita konsepteja 
on vähemmän, paljon aikaa 
käytetään ideointiin.

Aava on toimikuntana 
13-henkinen ja kaikilla sen 
jäsenillä on oma vastuual-
ueensa. Oman tontin lisäksi 
Aavalaiset järjestävät myös 
yhteisiä tapahtumia ja toisaal-
ta toimivat toisten aavalaisten 
tapahtumissa työvoimana. 
Kun omat voimat eivät riitä, 
kysellään apua toisilta jaos-
toilta.

Aavassa toiminnassa on omat 
haasteensa. Vaikka resursseja 
löytyy luonnollisesti yliop-
pilaskunnalta reilullakin 
kädellä, mutta tuoreiden ide-
oiden tuottaminen vaatii aikaa 
ja vaivaa. Hyvin vähän on 
valmiina, aiemmista vuosista 
voi ottaa aina hitusen mallia, 
mutta valtaosa ideoista pitää 
aina tuottaa itse. Toisaalta 
koska Aavan asema on yhä 
vakauttamatta, vaatii markki-
nointi erityisen paljon vaivaa. 
Ihmisillä on ennakkoluuloja 
uusien tapahtumien suhteen 

ja vaaditaan paljon huolellista 
markkinointia, jotta poten-
tiaaliset osallistujat tietäisivät 
mistä tapahtumassa todella 
on kyse, ja osaisivat tulla 
paikalle. Pelkkä puskaradio 
ei ole riittävä tiedotuskanava. 
Luonnollisesti taas tiedo-
tuksessa ylioppilaskunnan 
tiedotuskanavat ja resurssit 
ovat korvaamattomia. Aava 
vaatii siis paljon motivaatiota 
ja oma-aloitteisuutta.

Työn haastavuus ei ole 
kuitenkaan yksinomaan 
huono asia. Mitä enemmän 
vaatii itseltään, sitä enemmän 
tehdessä oppii. Ohjenuorana 
vapaaehtoistyöhön toimiikin 
vaatimus oppimisesta: joka 
vuosi kannattaa tehdä jotain 
uutta, jotta voisi oppia jotain 
tehdessään. Näin vaivannäöstä 
on lopulta hyötyä itsellekin.

Mariia to-
imii (muun 
m u a s s a ) 
tiedottajana 
P l ä t t y s s ä . 
Tiedottajan 
vastuulla on 
luonnollis-

esti välittää tieto tapahtumista 
jäsenistölle ja periaatteessa 
päivittää yhdistyksen net-
tisivuja. IT-taitojen riittämät-
tömyys ei kuitenkaan ole este 
tiedottajuudelle, nykyisellään 
esimerkiksi puheenjohtaja 
hoitaa oleelliset osat Plättyn 
sivujen ylläpidosta. Tällä het-
kellä yhdistys ei puuhaa mui-
takaan suurempia uudistuk-
sia, vaan keskittyy hoitamaan 
tapahtuma-arkea. Vuoden 
suurimpia muutoksia on ollut 
tapahtumissa tarjolla olevien 
suklaalaatujen laajentaminen 
minttusuklaisiin. Uusille 
ajatuksille ollaan kuitenkin 
Plättyssä avoimia, jos uskoo 
pystyvänsä luomaan uusia 
tapahtumakonsepteja Lääke-
tieteellisen tekniikan teemalla 
niin mahdollisuus yrittää 
sallitaan.

Kyläsenaatti valitaan vu-
osittain kylävaaleilla, joista il-
moitetaan kylän tiedotuslistal-
la kaikille. Kylävaaleissa saavat 
äänestää kaikki teekkarikylän 
AYY:n asukkaat, tapa on 
listavaali. Yksin noin 30 ääntä 
voivat riittää jo läpipääsyyn, 
äänestysaktiivisuus on tyypil-
lisesti ollut melko matala. Jos 
onnistuu keräämään hyvän 
listan, pienemmälläkin hen-
kilökohtaisella äänisaaliilla 
pääsee läpi.

Into hakea Plättyä vetämään 
oli jo aiemmilta vuosilta, 
jo fuksivuonna Mariia tiesi 
tulevansa lukemaan lääke-
tieteellistä tekniikkaa, joten 
Plätty oli luonnollisesti kiin-
nostava yhdistys, jäsenenä 
Mariia tuli käyneeksi joissain 
Plättyn tapahtumissa. 2011 
hallitusvaalien alla kuitenkin 
silloinen hallitus otti yhteyttä 
ja pyysi hakemaan ensi vuo-
den hallitukseen. Kavereiden 
kanssa pohdittuaan asiaa 
Mariia totesi että kyseessä 
oli hyvä mahdollisuus saada 
yhteyksiä alan firmoihin ja 
nähdä alaa ylipäätään enem-
män, eikä työmäärä ollut 
päätähuimaava.

Plättyn hallitus on pieni, 
viisihenkinen. Kokouksia on 
harvakseltaan, useimmat asiat 
sovitaan irkin kautta. Plättyn 
hallitus järjestää käytännössä 
omin voimin tapahtumansa, 
joihin kutsutaan paikalle 
puhujia lääketieteellisen 
tekniikan alalta. Tapahtumat 
on suunnattu kiltaa hieman 
pienemmälle kohderyhmälle, 

vaikka siihen lukeutuu 
fysiikan lukijoiden lisäksi 
lääketieteellisestä tekniikasta 
kiinnostuneita bioinformaati-
oteknologian ja sähköteknii-
kan ohjelmista. tapahtumien 
suhteen Plätty toimiikin 
kuin ”minikilta”; tapahtumia 
on harvempaan kuin mitä 
useimmat killat järjestävät, 
mutta ne pysyvät tiukemmin 
yhdistyksen teemassa vaikka 
muuten olisivat laadultaan 
erilaisia. Yhteistyö on tiiveim-
millään järjestettäessä Ot-
aniemessä olevia tapahtumia, 
tällöin pyritään saamaan 
koko hallitus paikalle, sillä 
vierailijoita on yleensä pal-
jon, kahdestakymmenestä 
kolmeenkymmentä henkeä. 
Tapahtumien ulkopuolella 
hallitus tapaa vähemmän, 
yhteisiä kohtaamisia ovat ju-
uri kokoukset ja sitten muiden 
tahojen järjestämät kaikkia 
kiinnostavat tapahtumat, 
esimerkkinä Lääketieteellisen 
tekniikan päivät, jotka tänä 
vuonna järjestettiin Turussa.

Polin lääketieteellisen tek-
niikan yhdistys, Plätty, on bio-

fysiikan ja lääketieteellisen teknii-
kan ammattiainekerho. Plättyyn 
kannattaa lähteä mukaan jos 
kokee lääketieteellisen tekniikan 
kiinnostavaksi ja haluaa oppia 
alasta enemmän. Hallitus valitaan 
vuosittain marraskuussa vaali-
kokouksessa, asiasta tiedotetaan 
jäsenistölle Plättyn sähköpostilis-
tan kautta. Hallitukseen pyrkiessä 
on eduksi jos on käynyt aiemmin 
joissain Plättyn tapahtumissa, 
mutta tämäkään ei ole välttämä-
töntä. Kannattaa kuitenkin liittyä 
jäseneksi ja siten liittyä sähkö-
postilistalle, jotta tietää milloin 
saapua vaalikokokseen. Jäseneksi 
voi liittyä maksutta netissä, ayy.

platty.fi. 

Aaltoyhteisöjaosto pyrkii 
luomaan yhtenäistä Aalto-

henkeä ja järjestää tätä tavoitetta 
tukevia tapahtumia. Myös sen 
haku toimii kuten muiden 
jaostojen. Tietoa saat osoitteesta 
http://ayy.fi/stop/jaostot/aalto-

yhteisojaosto/

K a n s a i nv ä l i s y y s j a o s t o 
Mosaic järjestää tapahtumia 

kaikille kansainvälisyydestä kiin-
nostuneille. Haku on samoihin 
aikoihin muiden jaostojen kanssa, 
puheenjohtaja haastattelee ja 
valitsee lopun jaoston tultuaan 
itse valituksi. Lisää tietoa AYY:n 
sivuilla, http://ayy.fi/stop/jaostot/
kansainvalisyysjaosto/

Heikki haki 
Aavaan koska 
halusi tehdä 
isompia juttuja. 
Toisaalta pu-
olestaan Aavan 
tuoreus kie-

htoi: uuden suunnitteleminen oli 
aina ollut se oma juttu, kykyjä ja 
haluja löytyi vaikka millä mitoin 
tällä saralla. Viimeisimpänä ja 
tärkeimpänä tekijänä oli innos-
tus luoda yhteistä Aalto-henkeä; 
yliopiston yhteisen kulttuurin 
luominen on tärkeää, ja samalla 
on mahdollisuudet luoda jotain 
pysyvämpää, muokata koko yli-
oppilaskunnan suuntaa. Hyvin 
samansuuntaista kokemusta 
oli saanut kuitenkin aiemmin 
ensimmäisenä hupimestarina, 
jolloin pääsi luomaan paljon 
uusia käytäntöjä. Toiminta 
ylioppilaskunnassa on kuitenkin 
hyvin erilaista, tapahtumakon-
septien vakiinnuttaminen vaatii 
paljon pidemmän ajan. Kolm-
essa vuodessakaan Aava ei ole 
vielä vakiinnuttanut asemaansa, 
eikä tapahtumakalenteri ole 
todellakaan valmis vuoden 
alkaessa. Tähän tosin ei vält-

Toiminta ammattiainekerhossa 
kuten Plättyssä sallii omaan alan 
perehtymisen aivan jäsenyyttä 
toisella tavalla, mutta toisaalta 
ei vaadi hirveän suurta panos-
tusta, vaan sallii tehdä suunnil-
leen sen verran kuin itse haluaa 
tehdä. Hallitukseen voi hakea 
mukavasti esim. kaverin kanssa, 
jos aihe vain kiinnostaa ja uskoo 
olevansa valmis tekemään jotain 
yhdistyksen eteen.

Luonnollisesti kaikki 
haluavat ensimmäisenä hakea 
Kvantin toimittajiksi, sillä 
onhan kyseessä kenties koko 
yliopistoskenen hehkein ja 
haluttavin homma. Mutta 
mitä muita vaihtoehtoja on? 
Helpointa useimmille tuntuu 
olevan vapaaehtoisuus killassa, 
mutta muuallakin kyllä osataan 
arvostaa tekijöitä. Tärkeää on 
omien halujen tutkiminen 
huolella. 

Itse virkojen sijaan pohdinnan 
voi aloittaa syvempää. Millä 
perusteilla haluat valita virkasi? 
Onko sinulle todella tärkeintä 
se, mitä teet? Vai kiinnostaako 
sinua enemmän se, kenen 
eduksi toimit? Painotatko omaa 
mukavuuttasi työn suhteen 
enemmän? Haluatko vain seurata 
kavereitasi kivaan hommaan? 
Pitäisikö virasta olla hyötyä 
myös myöhemmin elämässä? 
Sopisiko tehtävä hyvin CV:hesi? 
Haluaisitko pohjimmiltasi 
onnistumisen elämyksiä ja 
kehuja? Onko työmäärällä väliä?

Jos et tiedä, millä perusteilla 
haluat valita, on riski että valitset 
lopulta väärin perustein.

Kun sinulla on käsitys 
valintaperusteistasi, kannattaa 
selvittää myös vaihtoehtojen 
kattavuus. Ehkä et ole 
kuullutkaan unelmavirastasi, 
tai tullut ajatelleeksi itseäsi 
siinä. Kannattaa ensin 
silmäillä mahdollisimman 
paljon vaihtoehtoja, sillä 
esikarsinta suuresta joukosta 
sujuu nopeasti. Lukemalla lävitse 
listan AYY:n alayhdistyksistä 
saat nopean katsauksen siihen 
kenttään, kilta puolestaan 
järjestää perinteiseen tyyliin 
raatilais- ja toimihenkilövirkojen 
esittelyn. AYY esittelee jaostonsa 
ja toimikuntansa sivuillaan. 
Jos haluat laajentaa Otaniemen 
ulkopuolelle, valinnnavarasi 
kasvaa merkittävästi.

Koko kentästä on hyvä valita 
rajattu määrä vaihtoehtoja. 
Ne voivat olla yleisempiäkin, 
kuten vain toimikunnan valinta 
ilman tarkempaa virkaa, jos 
koet toimikunnan ylipäätään 
kiehtovaksi. Ensiksi kannattaa 
koettaa karsia nämä pariin 
kappaleeseen, jättäen pois virat 
jotka kiinnostivat ”vääristä” syistä. 
Vielä ei tarvitse pohtia realiteetteja 
omasta valinnasta, jaksamisesta 
tai ehtimisestä, voit luoda 
lyhyen listan kaikesta oikeasti 
kiinnostavasta.
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Voisi luulla 
että kun 
on hoidet-
t a v a n a 
suuria ja 
aikaavieviä 
v i r k o j a , 

olisi järkevintä karsia pois 
kaikenlainen pienempi “puu-
hailu” alayhdihtyksissä. Tämä 
on kuitenkin tapauskohtainen 
asia, toisaalta toki tekemisen 
vähentäminen kokonaisu-
udessaan saattaa helpottaa 
aikataulun kiireisyyttä ja 
päivien pituuksia, mutta 
toisaalta hyvä harrastus antaa 
jaksamista arkeen. Tällöin 
toiminta voi olla ennemmin 
arjen voimavara kuin rasite. 
Ilmarille laulaminen Pol-
yteknikkojen kuorossa (PK) 
on juuri tällainen mielen rai-
kastava, vapauttava harrastus.

Ilmari liittyi PK:hon jo fuk-
sina. Aluksi toki yhdistyksen 
maine tasokkaana kuorona 
kammotti, omasta musikaal-
isuudesta ja lauluinnosta 
huolimatta. Vanhempi PK:n 
laulaja tosin huomasi Ilmarin 
innostuksen ja kannusti tätä 
hakemaan rohkeasti, sillä 
kuoron tasoa ei todellakaan 
ole syytä pelätä; kaiken oleel-
lisen pitäisi pystyä oppimaan 
kuorossa laulaessa. Tekemällä 
siis oppii.

Toisaalta alayhdistyksessä voi 
olla mukana myös vain tois-
ten jäsenten takia. Tästä hyvä 
esimerkki on Ilmarin pääty-
minen Kokoomusteekkarien 
v a r a p u h e e n j o h t a j a k s i . 

Fuksina Otasuunnistuksessa 
Ilmari kävi yhdistyksen rastilla, 
ja piti rastista ja yhdistyksestä 
saamastaan ensivaikutelmasta, 
ilmoittautui yhdityksen info-
listalle. Syksyn aikana ennätti 
käydä yhdessä peli-illassa, kun 
hallitushaku puskikin jo päälle. 
Kuitenkin toisena opiskeluvuon-
na yhdistyksen hallituksen jäse-
nyys jäi pois, koska poliittinen 
yhdistys ei tuntunut siltä omalta 
jutulta. Takana oli kuitenkin 
mukava vuosi hyvässä seurassa.

Joskus tehtäviin päätyy myös 
yllättäen. Eräänä iltana Ilmari 
havaitsi lukinneensa itsensä ulos 
asunnostaan. Soitettuaan lin-
nanisännälle hänelle selvisi, että 
linnanisäntä hänen talossaan oli 
lopettanut ajat sitten, ja oli pakko 
soittaa paikalle ISS avaamaan 
ovi. Kussakin AYY:n teekkariky-
län asuintalossa on nimettynä 
linnanisäntä, jonka vastuulla on 
osaltaan kiinteistön kunnon ja 
järjestyksen ylläpito, ja erikseen 
nimenomaan avaintensa sisään 
lukinneiden opiskelijoiden 
auttaminen. Linnanisännän 
puutteesta närkästyneenä 
Ilmari marssi seuraavana 
toimistopäivänä sihteeristöön 
kysymään miksei heidän 
talossaan ollut linnanisäntää. 
Vastauksena todettiin vain, 
että edellisen piti lopettaa, eikä 
uudeksi ollut tullut ehdokkaita, 
ja kysyttiin suoraan Ilmarin 
omaa intoa paikata tilanne. By-
rokraattisten muodollisuuksien 
jälkeen Ilmarista tehtiinkin uusi 
linnanisäntä kotitaloonsa.

J o o n a s 
toimii tänä 
v u o n n a 
A k a t e e -
m i s e n 
sitsiseuran 
(ASS) pu-
heenjohta-

jana ja Remburssin hallituksessa 
Stratos- koordinaattorina, ja 
molemmissa yhdistyksissä toista 
vuotta. Jo fuksina akateemiset 
pöytäjuhlat ja  urasuuntautunei-
suus kiinnostivat, ja pikkuhom-
mat, sihteeriys ja varastonhoi-
tajuus, osuivat kohdalle. Kauaa 
ei tosin mennyt, kun yllättäen 
huomasikin vastuiden kasvavan 
kokemuksen myötä.

ASS pyrkii edistämään sitsikult-
tuuria, ja käytännössä kaikki 
ASS:n toiminta koostuukin 
sitseistä. Hallitus on verrattain 
suuri, kymmenhenkinen, ja 
hallituksen voimin suoritetaan 
sitsien suunnittelu ja järjestelyt. 
Porukalla suunnittelu ja toteutus 
on mukavaa hommaa ja hallitus 
tulee keskenään hyvin toimeen, 
ja järjestää myös itselleen sitsejä 
virkistystarkoituksessa. Koko 
porukalle yhteistä on mieltymys 
sitsaamiseen ja ainakin jonkin-
asteinen into olla myös järjestä-
mässä niitä.

Toiminta ASS:ssä koostuukin 
enimmäkseen sitsaamisesta ja 
arjen pyörittämisestä. Poikkea-
vinta tänä vuonna on kenties 
yhdistyksen lähestyvän kym-
menvuotisjuhlan valmistelujen 
aloittaminen. Muuten toiminta 
on lähinnä sitsien järjestämistä 
ja sitsikulttuurin vaalimista, ASS 
on esimerkiksi syksyllä mukana 

järjestämässä teekkarilau-
lukipailua. Suurempia uu-
distuksia kuitenkaan ei olla 
näillä näkymin ajamassa, 
vaan hallituksen jäsenyys on 
lähinnä mainio tapa päästä 
sitsaamaan huomattavasti 
enemmän mukavassa seu-
rassa.

Remburssi puolestaan on 
suuren muutoskauden kes-
kellä. Alunperin juuri TFM:n 

alla toimineen kansainvälisen 
liiketalouden pääaineen am-
mattiainekerhoksi 80-luvulla 
perustettu yhditys on monasti 
etsinyt omaa paikkaansa sitten 
linjansa lopetuksen, ja Aallon 
myötä on taas pakotettuna 
sopeutumaan johonkin suun-
taan. Huomattavasti sitsiseu-
raa pienempi, kuusihenkinen 
hallitus on osoittautunut 
muutosaallossa rankaksi, mut-
ta toimivaksi vaihtoehdoksi. 
Tekemistä riittää juuri niin 
paljon kuin jaksaisi vain tehdä, 
Aallon myötä halu laajentua 
Kauppakorkeakoulun puolelle 
merkitsee paljon promoamista 
ja vaivannäköä.

Stratos-ohjelman koordinointi 
on myös hyvin erilainen teh-
tävä. Ohjelmassa tänä vuonna 
12 opiskelijaa tekivät harjoi-
tustyöt Suomen suurimmille 
yrityksille. Koordinaattorin 
vastuulla on näiden opiskeli-
joiden ja yritysten saaminen 
mukaan ohjelmaan, harjoitus-
päivien sopiminen yritysten 
kanssa, harjoitustöiden etene-
misen valvominen, yhteistyö 
yliopiston kanssa ohjelman 
opintopisteistä ja lopulta 
ohjelman päättävän opinto-
matkan järjestäminen. Tänä 
vuonna matkattiin Tokioon. 
Työmäärä on suuri, varsinkin 
Aalto-yliopiston tuomien 
uudistusten myötä. Palkkiona 
puolestaan on korvaamatonta 
kokemusta, lämpimiä suhteita 
yritysmaailmaan ja saman-
henkisiin opiskelijoihin.

Tärkeää alayhdistystyössä 
on motivaatio yhdityksen 
asiaan, se että voi innostua 
tekemisestä. Lisäksi aktiivi-
sella itsenäisellä toiminnalla 
voi saada alayhdistyksissäkin 
aikaan suurempia asioita. 
Toki tekevän porukan pienuus 
voi tuottaa haasteita, jos 
koetetaan haukata liian suuri 
pala. Mutta kannattaa etsiä 
itselle mieleinen alayhdistys 
ja liittyä vähintään jäseneksi, 
harrastaminen voi olla hyvin 
monimuotoista.

Lopuista vaihtoehdoista 
valinta tulee olemaan 
vaikeinta. Vaihtoehtojen 
”päässäpallottelun” sijaan voi 
olla viksua miettiä kutakin 
niistä kerrallaan vakavasti. 
Miettiä huolella läpi viran 
odotettavissa olevat seuraukset 
ja tutkia omia tunteitaan niiden 
suhteen. Kullekin vaihtoehdolle 
voisi omistaa päivän tai 
kaksikin, kyseessä kuitenkin on 
useimmiten vuoden mittainen 
sitoituminen. Nyt on oikea 
aika miettiä omaa jaksamista; 
tässä vaiheessa sinun pitäisi 
tiedostaa suurin piirtein kunkin 
tehtävän työläys, ainakin oman 
arviosi mukaan. Pohdi myös 
vaihtoehtona eri yhdistelmien 
valintaa: olisivatko jotkin 
ihannetehtävistä suoritettavissa 

samanaikaisesti? 
Jos jonkin 
vaihtoehdon 
pohtiminen 
pidemmän 
aikaa saa sinut 
hermostuneeksi, 
ahdistuneeksi 
tai pelokkaaksi, 
voi kyseessä olla huono 
ratkaisu. Jos toisaalta valinta 
tuntuu unelmoinnilta, se 
todennäköisesti on mainio virka 
sinulle. Tunteiden seuraaminen 
voi paljastaa asioita joita et 
muuten rekisteröisi. Kannattaa 
myös kysellä muiden ihmisten 
mielipiteitä. Toisen rohkaisu 
voi poistaa turhia epäilyjä 
mielestäsi, tai tuoda esille uusia 
näkökulmia. 

Kun tiedät suurinpiirtein 
mitä haluat, voit vielä lopuksi 
perehtyä hakuaikatauluun. 
Hyvällä onnella voit hakea 
kakkosvaihtoehtoosi kun 
tiedät ensimmäisen valinnan 
tuloksen. Näin voit suunnitella 
huolellisemmin vielä 
lopullisen hakusuunnitelmasi. 

Kvantti toivottaa 
kaikille onnea syksyn 
järjestötoimijahakuihin, ja 
kiittää jo etukäteen tulevana 
vuonna yhteiseksi eduksi 
tehtävästä työstä.

Y l e i s e s t i k i n 
a l a y h d i s t y s t e n 

hallitukseen nopein 
tie kulkee tyypil-
lisesti jäsenyyden 
ja infolistan kautta. 
Tyypillisesti vaalikok-
ous pidetään vuoden 
lopussa, kuitenkin 
yhdistyskohtaisesti.

Nakkitesti
Niille lukijoille, joita 
huolellinen pohdinta ja 
introspektio kammottavat, 
tarjoamme vuokaavion, joka 
johtaa sinut sopivimpaan 
nakkiin.

Kvantin toimitus ei vastaa vuokaavion hupikäytön seurauksena syntyvistä vahingoista; 
vuokaavio on huono ehkäisyväline.

Aloita tästä

Ryhdy Kvantin 
toimittajaksi

No se 
oli helppoa. 

Haluatko muita 
nakkeja?

Okei. Mikä on 
tärkein valintaperusteesi 

virallesi?

Tämä ei varsinaisesti 
helpota hommaa. 

Jaa. Haluaisitko 
haasteita vai kivaa 

puuhailua?

Olet siis ihmisihminen.
Kaipaisitko virasta 

hauskanpitoa vai yhteistä 
puurtamista porukalla?

No en

Okei!

Okei!

EOS Työn laatu  Hyvä porukka

Nauti elämästä, 
hommaa 2,5 lasta, koira, 

asunto lainarahalla ja 
auto takapihalle

Ei tarvis

Haasteita ja 
jännää!

Puuhailetko 
mieluummin yksin vai 

porukalla?

Talkoohenkeä siis. 
Kuinka työläs homma 

saisi olla?

Kivaa puuhailua 
lähinnä

Puurtamista          
Jee hauskanpitoa!

Porukalla

Mahtavaa. Sovit 
varmasti alan alayhdis-

tykseen mainiosti.

Kilta tarjoaa monia 
hyviä virkoja Kvantin 

toimittajan lisäksi!

Ylioppilaskunnalta 
löytyy varmasti sinulle 

mukavaa puuhaa.

Ylioppilaskunnan 
ulkopuoleltakin löytyy 

elämää, ehkä löydät itsesi 
sieltä.

Olen innokas alidiikisti.

Ei oikeastaan

Jaa... Onko sinulla 
mitään harrastuksen 

tyylistä elämässä?

Julmetun.
Jokseenkin

Missä mittakaavassa 
puuhailet mieluiten?

Yksin

En tullut 
tänne kavereita 

hankkimaan

Koolla on väliä

Ei se koko vaan 
miten sitä käyttää
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Vilppi Opinnoissa
Kvantti selvittää:

Varoitus: Tämä artikkeli käsittelee Aalto-
yliopiston eettisten sääntöjen vastaisia 
opiskelumenetelmiä ja niiden käytöstä seuraavia 
seuraamuksia. Artikkelissa käsiteltävä 
esimerkkitapaus pohjautuu todelliseen elämään, 
ja tästä syystä osa artikkelissa esiintyvistä 
henkilöistä ja ajankohdista on sensuroitu. 
Kvantti kiittää heitä rohkeudesta osallistua 
tämän artikkelin toteutukseen.

Esimerkkitapaus käsittelee erästä koulun 
lukuisista laboratoriokursseista ja sillä olevaa 
melko pahamaineisena pidettyä laboratoriotyötä. 
Ajanlasku suoritetaan suhteessa työn 
alkuperäiseen määräaikaan.

Henkilö A suorittaa laborato-
riotyöhön liittyvät mittaukset ja 
aloittaa työselostuksen kirjoitta-
misen.

Työselostukseen liittyvä matema-
tiikka osoittautuu alkuperäistä 
arviota vaikeammaksi, ja henkilö 
A päättää pyytää apua tunte-
maltaan henkilöltä B, joka on 
suorittanut saman työn vuotta 
aikaisemmin. Henkilö A ei ole 
yksin ongelmiensa kanssa, Kvan-
tin tekemän selvityksen mukaan 
useat selostusta tehneet henkilöt 
päätyivät samaan ratkaisuun – 
toisaalta loput kysytyt tekivät 
selostuksensa joko täysin ilman 
ulkoista apua tai kurssin aikai-
semmin suorittaneilta saatujen 
sanallisten neuvojen avustamina.
 Henkilö B antaa henki-
lölle A luettavaksi oman työselos-
tuksensa.

Henkilö A tajuaa, että ei voi saada 
selostusta valmiiksi määräaikaan 
mennessä ja pyytää sitä varten 
lisäaikaa. Henkilölle A myön-
netään kerralla reilu 3 viikkoa 
lisäaikaa.

Henkilö A ei ole vieläkään 
saanut selostusta valmiiksi ja 
hän päättää hyödyntää henkilön 
B työselostusta väärällä tavalla. 
Motiivikseen henkilö A sanoo 
kovan kiireen ja kyseisen työn 
erittäin suuren kuormittavuuden. 
(Työn matemaattiseen johtoon oli 
mennyt jo yli 10 tuntia tehokasta 
työaikaa.)

Henkilö A palauttaa selostuksen.

Työn assistentti ottaa yhteyttä 
henkilöön A ja ilmoittaa korjan-
neensa selostuksen. Assistentti 
pyytää henkilöä A saapumaan 
työhuoneeseensa.
 Henkilö A menee assis-
tentin luokse, assistentti ei sano 
mitään vaan saattaa henkilön A 
kurssin vastuuopettajan työhuo-
neeseen ja sulkee oven perässään.

Ihan vain tiedoksesi, me epäi-
lemme plagiaattia; tieto tästä on 
jo lähetetty selvittäjälle1 – odota 
yhteydenottoa.

Selvittäjä ottaa yhteyttä hen-
kilöön A ja toimittaa tälle 
kopion kurssihenkilökunnan 
tekemästä selvityspyynnöstä; 
selvityspyynnössä näkyy myös se, 
kenen työselostusta on kopioitu. 
Kuitenkin, koska tämä tieto ei 
kuulu epäillylle A, on nämä nimet 
vedetty yli mustalla tussilla. Sen-
surointi on kuitenkin suoritettu 
ala-arvoisesti, ja lomakkeesta on 
helposti luettavissa lähteen nimi. 
 Henkilö A vastaa epäi-
lyyn olevansa syytön, ja kertoo 
erikseen miten hänen mielestään 
kukin samankaltaisuuksista on 
syntynyt. Listatut samankaltai-
suudet sisältävät enemmän ja 
vähemmän vakavia syytöksiä, 
kuten: samankaltaisia kuvaajia 
(samalla värillä – joka sattuu 
olemaan OpenOffice-toimistopa-
ketin piirto-ohjelman vakioväri 
–, ja sama rakenne) sekä tietenkin 
hyvin samankaltainen matemaat-
tinen johto. 

Selvityspyyntö päättyy lopputule-
maan: 

Vaikka A on kirjoittanut selos-
tuksen käytännössä kokonaan 
uusiksi sanamuotoja muuttaen 
sekä piirtänyt kuvat uudestaan, 
hän on saavuttanut selkeää 
hyötyä työmäärässä. Erityisesti 
matemaattisen johdon vaatimassa 
työmäärässä hyöty on merkittävä. 
Esitetyillä perusteilla tämä työ 
tulee hylätä, mutta voi kuitenkin 
suorittaa kurssin loppuun teke-
mällä vaaditut kolme selostusta 
kurssin muista töistä.

Henkilö A kysyy selvittäjältä 
millaisia seuraamuksia hän voi 
mahdollisesti saada ja ketkä 
saavat tietää asiasta. Vastaus tulee 
kuin apteekin hyllyltä:

Jos kyse ei ole törkeästä vilpistä, 
eikä toistuvasta vilpistä, niin 
tavallisesti asiasta on pidetty 
dekaanin/ohjelmajohtajan keskus-
telutilaisuus, jossa asia on käyty 
läpi ja monesti myös vilppiepäilyn 
päätös myös tuotu julki tilaisuu-
dessa. Tilaisuudesta on tehty pöy-
täkirja, jonka kaikki keskusteluun 
osallistuvat ovat allekirjoittaneet. 
Dokumenttiaineisto on toimitettu 
opiskelijan koulutusohjelmaan ar-
kistoitavaksi opiskelijan kansioon.

Vilppiepäilystä ei saa tietoa kuin 
selvittelijä (=minä), päätöksente-
kijä (=koulutusohjelman johtaja) 
ja lisäksi olen vain sanallisesti 
infonnut dekaania. Muut eivät 
tiedä epäilystä mitään. Jos epäily 
todetaan vilpiksi, niin asia arkis-
toidaan koulutusohjelman kansli-
assa (jos asiaa jää epäilyksi, niin 
mitään ei arkistoida opiskelijan 
kansioon). Ja tietysti vastuuopet-
tajalle kerrotaan tapauksen loppu-
tulos, jotta hän voi arvostella tai 
jättää arvostelematta suorituksen 
(riippuen tietysti päätöksestä). 
Muut ulkopuoliset eivät saa tietoa 
epäilystä tai lopullisesti päätökses-
tä.

Henkilölle A ilmoitetaan että 
asian käsittely tapahtuu puolen 
viikon päästä.

Selvittäjä ottaa yhteyttä henki-
löön B. Ensin sähköpostilla ja 
sitten (puolen tunnin odotuksen 
jälkeen) puhelimitse. Puhelussa 
henkilölle B kerrotaan, että 
laboratoriokurssilla on ilmennyt 
vilppiepäily, ”joka ei siis koske 
sinua”. Henkilön A henkilöllisyys 
ei ilmene puhelun aikana, mutta 
henkilölle B jää puhelusta sel-
lainen vaikutelma, että kyseistä 
henkilöä pidetään syyllisenä 
(puhelun aikana henkilöstä A 
puhutaan välillä sanamuodossa 
”syyllinen”) eikä häntä ole vielä 
informoitu. Puhelun tarkoituk-
sena on selvittää miten henkilö 
A on saanut haltuunsa henkilön 
B työselostuksen, ja haluaako 
henkilö B syyttää henkilö A työn 
luvattomasta kopioinnista, eli pi-
ratismista. Henkilölle B kerrotaan 
millä tavoin henkilön A työ muis-
tuttaa tämän omaa työtä – nämä 
kerrotaan melko täsmällisesti ja 
tämän jälkeen henkilö B myöntää 
näyttäneensä selostustaan ”muu-
tamalle kurssilaiselle”, mutta kiel-
täytyy kertomasta näiden nimiä.

Henkilö B päättää selvittää kuka 
hänen työtään on oikein kopioi-
nut – osin puhtaasti mielenkiin-
nosta, osin varoittaakseen tätä 
vilppiepäilystä –, tämä onnistuu 
heti seuraavana päivänä. Henki-
löt A ja B oudoksuvat puhelussa 
ilmenneitä yksityiskohtia ja 
termin ”syyllinen” viljelyä ja poh-
diskelevat henkilölle A koituvia 
seuraamuksia.

Koulutusohjelman johtajan kuu-
leminen, ja päätös asiasta. Kuule-
minen oli hyvin lyhyt tapahtuma, 
jossa koulutusohjelmaan johtaja 
käy läpi epäilyn: ”

Henkilön B työ samalla otsikolla 
viime vuodelta oli erinomainen ja 
jäänyt kurssin assistentin mieleen 
hyvänä esimerkkinä. Henkilö A on 
käyttänyt henkilön B työtä oman 
työnsä pohjana nyt hieman liikaa-
kin ja assistentti on huomannut 
työtä lukiessaan liian suuret yhtä-
läisyydet. –– Vilppi on tapahtunut 
tämän työn osalta.

Työ päätetään hylätä – paitsi 
ei työparin osalta, joka saa 
mittauksesta aivan normaalisti 
suoritusmerkinnän –, kuitenkin 
henkilön A annetaan suorittaa 
kurssi loppuun tekemällä korvaa-
va työ hylätyn tilalle. Kuulemisen 
jälkeen anonyymiksi jäävä henki-
lö: 

Kyllähän näitä sattuu, eikös jopa 
sana prujaus ole teekkarien kek-
simä.

Henkilölle A kerrottiin että työselostus ei 
jäänyt kiinni sähköiseen tarkistusjärjestel-
mään, ja kiinnijäämisen syynä oli se että 
kurssin assistentti muisti poikkeuksellisen 
aikaisemman työn. Tämä kuvaa melko hyvin 
automaattisen tarkistuksen tasoa mate-
maattisten tekstin samankaltaisuuksien 
vertailussa. 

Henkilö A pitää työtä suhteettoman työläänä 
suhteessa kurssin muihin töihin. Myös hen-
kilö B ilmaisee työn vieneen erittäin paljon 
aikaa. (Esimerkiksi tämän työn arvioinnissa 
assistentti oli ”kritisoinut” liiallista pituutta 
– yli 25 sivua eli selvästi keskimääräistä kan-
didaatintyötä pidempi – toteamalla vain että 
”nämä nyt tapaavat olla hieman pidempiä, ei 
tämä ole varsinainen virhe”.)

Tapahtuman käsittelyn aikaan Aalto-Inside-
palvelusta ei löytynyt tietoa siitä miten vilp-
piepäily käsitellään. Sen sijaan tämä tieto 
löytyi Google-haulla ”Aalto vilppiepäily” tie-
totekniikan laitoksen verkkosivuilla olevasta 
luonnoksesta. Nykyisin tämä artikkeli löytyy 
kuitenkin jo koulun into-palvelusta.2 Tästä 
dokumentista voi lukea mitä vilpin eri lajit 
sepittäminen, havaintojen vääristely, pla-
giointi, anastaminen, autoplagiointi (omien 
töidensä kierrättäminen) tai lunttaaminen 
tarkoittavat. Dokumentissa on myös kuvat-
tuna miten vilppiepäily käsitellään tai mitä 
siitä voi seurata.

Pienenä loppukevennyksenä: Kvantti ei 
suosittele kenellekään prujaamista – muun 
muassa siitä syystä, että siitä voi jäädä kiin-
ni. Sen sijaan terve yhteistyö opiskelijoiden 
kesken ei ole pahasta.
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Pohdintoja

1  Alkuperäisessä viestissä sanottiin henkilön nimi, mutta ei hänen asemaansa organisaatiossa.
2   https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3772443 tai http://tinyurl.com/prujaus
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Kvantin runosivu
Proosa on tylsää
Vaihtelu se virkistää
loppusoinnut - ää!

Sadetanssi

Ambulanssi

Ministeri

Kanisteri

Kuvakaappaus

Enttilarppaus

Walesin prinssi

McKinsey

Maksettu mainos

Rajattu painos

Iso Hodari 

Sov. Todari

Veistä kääntelen

Vähän ääntelen

Surkea matroidi

Turpea steroidi

Taidetta 

Kaidetta 

Mainetta 

Lausuu runoja

Köydenpunoja

Oletko nähnyt rasian?
Yllättävän hauskan asian.
Sieltä voi saada virtaa,
Kangaspuissa on pirta.
Niillä voi vaikka kutoa,
kunhan ei loimiin putoa.
Tiedätkö mikä on loimi?
Sen tuntee serkkuni Toimi.
Toimi on Porista
Kuollesaan voi korista.
Kuolleet menee helvettiin,
vessasta voi löytää pefletin.
Saunassa on usein kuuma,
baarissa mua jahtaa puuma.
Se mua kovasti vaivaa,
kun haluan ojaa kaivaa.
Ojasta herää teekkari 
joskus myös apteekkari.
Siltä saan lääkkeitä,
varpajaisista rääppeitä.
Tykkään voileipäkakusta,
Unkarissa on pusta.
Sieltä saa myös viiniä,
malariaan kiniinä.
Se ei vaivaa jos on sirppisoluanemia,
muutenhan malaria ois pandemia!
Niin kuin espanjantauti,
josta ei kukaan nauti.
Toisin kun rasiasta, 
runoiltavasta asiasta.

Kvantti, tuo pieni lentävä fantti
Saapuu luo ja riemun tuo
Kesä ja luomisen tuska
Edessä syys ja kaunis ruska

Mikä toi sinut tänne fuksi
Muista ettei isot sua halaa
Saunassa on puinen kuksi
ja meidän kotona syödään kalaa!

20 riviä vielä,
jotta sivu täynnä ois
Näemmekö fissiossa sielä
mistä kukaan tahdo ei pois

Kaunas nuo taakse jää
Kun otaniemessä näkyy bussin pää
Laiturilta ylös nousu
Ja siitä lähtee uusi nousu

Olen Keilapallo
Liu'un pitkin jään pintaa
Kaikki kaunista ja ilman hintaa
pää kuin kallo

Kvantin deadline liian pian
Jos riimit nää tuo mieleen sian
Varmista että löydät ystäväsi pian
ja saat siivottua senkin lian

Päätoimittajan mieli täysi
armoa meille anna ei
jos juttumme Kvanttiin käysi
niin meille ei sanota Hei, hei.

Kakskyt riviä täynnä jo,
runosuoni aukee vasta
Etkö sä lopeta, no?
Lapsenne kohta kasta

Riviä liikaa jos onpi
Niin siitä pari pois
Ja kaunis on sampi
täi se ompi lois(eläin)

rauha maas
ja rivit taas
Lyhyempi on
Ja rauhaton

Runo
loppu
Nyt
Hoppu

Etsiä

hipsiä hyljeksiä hässiä
höpsiä imeksiä, jyrsiä?

järsiä keksiä; kesiä kynsiä
kärsiä läpsiä; läsiä nieleksiä

Niisiä nyysiä, näsiä pesiä
piereksiä!

Piileksiä pisiä, pissiä ripeksiä
ripsiä ryysiä räpsiä.

Syljeksiä sysiä tepsiä!
TÖPEKSIÄ VIEREKSIÄ!!!!

Viitsiä Kvantti

Biitti vapaa

Floppi Kloppi
Ampumaoppi

Floppi Kloppi
Ampumaoppi

Floppi Kloppi
Ampumaoppi

Floppi Kloppi
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... www.fennovoima.fi
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Vallankumous
Kaikki tekstissä esiintyvät henkilöt on jätetty 
anonyymeiksi heidän suojelemisekseen 
kaikelta, mitä he ikinä keksivätkään pelätä. 
 
8/4/2012 11 tyytymätöntä henkilöä kokoon-
tui JMT 11:n kellareissa. Valoja ei pistetty 
päälle sillä asia oli valonarka, kukaan ei 
saisi koskaan tietää Kvantin toimittajien 
osallisuudesta tulevaan vallankaappaukseen. 
Kvantin keskuudessa oli noussut kasvava 
huoli siitä miten kiltaa ohjattiin ja tilaisuus 
asian korjaamiseen oli vihdoin koittamassa. 
3.5.- 9.5. lähes koko raati oli lähtemässä 
maasta kohti Maltaa omahyväisinä ja 
tyytyväisinä asemaansa Killan Kovimpina 
Kavereina (KKK). Kvantille tämä näyttäytyi 
tilaisuutena, joka oli liian herkullinen jättää 
käyttämättä ja niin alkoi vallankumous. 
 
Kaikki tapahtui nopeasti, niin nopeasti että 
Killan toimintaa valvomaan jääneet lakeijat 
yllätettiin täysin ja Kiltiksen värit vaihtuivat 
korruptoituneen keltaisesta vapauden, 
ystävyyden, yhteistyön punaiseen. Tässä 
lehdessä julkaistu “Mein Kvant” takasi Kvan-
tille killan tuen ja raadin posterien tilalle le-
vitetyt “Kvanttikillan raati” - julisteet julistivat 
Kvantin ylivaltaa koko killalle sekä kaikille 
yhteistyötahoille joiden tuki oli välttämätön 
Kvantin vallankumouksen pysyvyydelle.  
Killan nettisivujen valtaaminen oli vain muo-
dollisuus ennalta asetettujen takaovien avulla. 
Kuitenkin tärkein osuus oli varmistaa, että 
vanha raati ei pystyisi koskaan saavuttamaan 
uudestaan vääryydellä ansaitsemaansa ase-
maansa. Tätä varten uusi raati päätti levittää 
etsintäkuuluttaa vanhan raadin oheisilla 
julisteilla. 

Kvantti tukeutui toimissaan killalle tärkeäksi 
ikoniksi nousseeseen kissaan, Mein Kvantin 
takasivun palava kissa kuvasti Kvantin palavaa 
intoa murtaa vanhan raadin yksinvalta, mutta 
samalla säilyttää se hellä sydän mikä kiltaa oli 
kaikki nämä vuodet ylläpitänyt. Muutenkin 
Kvantti luotti symboliikkaan vallankumouk-
sessa siirtäen killan logon Phi:stä seuraavaan 
luonnolliseen askeleeseen Ksii:hin. Pienenä 
sivuvaikutuksena Kvantti onnistui tiedottajan 
myötävaikutuksesta räjäyttämään killan net-
tisivut kaikilta internet explorerin käyttäjiltä 
(joten tappio ei ollut kovinkaan merkittävä).

Kaikki oli hyvin ja Killan moraali nousi kuin 
lehmän häntä enimmäkseen vallankumouso-
pullan ansiosta. Kuitenkin kaikki hyvä loppuu 
aikanaan ja niin myös pulla. Killan syvien 
rivien välistä luettujen vallankumouksen vas-
taisten viestien, sekä vastuun tuomien hanka-
luuksien myötä Kvantti päätti palata takaisin 
oikeaan valta-asemaan odottamaan hetkeä. 
Rivikiltalaisten tulisi ymmärtää oma parhaan-
sa eivätkä olisi niin sokeita sille, mitä heille 
sanotaan "korkeammassa" asemissa olevien 
suusta sanotaan. Fuksit, teidän velvollisuu-
tenne on epäillä kaikkea mitä teille sanotaan, 
kyseenalaistaa jokainen raadin tekemä päätös! 

Oikealla näkyvässä kuvassa Kvantin killan 
sivut Kvantin vallankumouksen jälkeen, 
jota voitte verrata vasemmalla näkyvään 
Kvantin rauhanomaisen vallankaappa-
uksen tuottamiin killan sivuihin. Kuten 
näette sivut kostotoimina revittiin täysin 
alas, kun raadin raa’at menetelmät eivät 
rajoittuneet ainoastaan ”syyllisiin” kvant-
tilaisiin vaan ulottui aina viattomiin inter-
net explorerin käyttäjiin. Killan tiedottaja 
esitti viatonta ja väitti: ”Eihän kukaan käy-
tä internet exploreria kuitenkaan niin en 
mä vaan huomannut”. Kvantti kuitenkin 
tietää totuuden eikä ole valmis antamaan 
anteeksi killan tiedottajalle raakalaismai-
sia toimenpiteitä, joilla Kvantti ja kilta 
alistettiin uudestaan Raadin alaisuuteen.

Kvantin toimittajat lepäilevät onnellisina 
onnistuneen vallankaappauksen jälkeen, 
kuvassa näkyy myös eräs vanhan vallan 
edustaja, joka onnistuttiin kaappaamaan 
ensimmäisten kunnian päivien aikana. 
Kuitenkin suuressa armossaan Kvantti päätti 
valjastaa Ismon toimintakyvyn vallankumo-
uksen käyttöön hänen eliminoimisen sijasta. 
Tämä armon osoitus myöhemmin osoittau-
tui virheeksi, kun Ismo oli ensimmäisten 
joukossa nostamassa kätensä oikeudenmu-
kaista vallankumousta vastaan.

Vallankumouksen pulla oli ehdottomasti suosi-
tuin osa Kvantin kumousta armon vuonna ’12. 
Vaikka vallankumous kuolikin ja haudattiin 
kaikessa hiljaisuudessa, elää pulla meidän 
muistoissamme aina tästä ikuisuuteen. Pulla oli 
urhea osa Kvantin kumousta, joka oli ainoa us-
kossaan vakaa vallankumouksen jäsen. Pulla ei 
epäillyt, Pulla uskoi loppuun asti, Pulla eli sitä 
mitä julistikin. Pulla oli ainoa, joka jo muiden 
vallankumouksellisten rivien jo halkeillessa 
ei jättänyt paikkaansa vaan taisteli loppuun 
asti. Tämä koko artikkeli on omistettu pullan 
muistolle, sillä Pulla oli kaikkien nälkäisten 
sankari, suuri rekrytoija ja taisteluhengen luoja. 
ÄLKÄÄ UNOHTAKO PULLAA!
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Mein Kvant
65 vuotta sitten esifyy-
sikot loivat tälle killalle 
hyvän ja oikeudenmukai-
sen pohjan, jotta kaikilla 
fyysikoilla olisi mahdolli-
suus vapaaseen elämään. 
On kaikin puolin sopivaa 
ja oikein, että nyt kun 
tämä demokratia ei ole 
ainoastaan uhattuna 
vaan jo korruptoituneen 
raadin alaisuudessa. Nyt 
meidän tulee, ei aino-
astaan meidän itsemme, 
mutta myös kaikkien 
tulevien polvien puolesta, 
nousta ja kaataa tämä 
nykyinen hallinto.
Menkää takaisin Otanie-
men nurkille, menkää 
takaisin Servin Maijan 
Tielle, Jämeräntaipaleelle 
ja jokaiselle Otaniemen 
kujalle ja huutakaa yl-
peinä. MINÄ HALUAN EH-
JÄN JA VAPAAN FYYSIK-
KOKILLAN! Me toimimme 
yhdessä ja muutamme 
tämän Killan takaisin 
siksi miksi se oli tarkoi-
tettu sitä perustettaessa.
Ja tiedän että edessäm-
me on vaikeita aikoja. 
Tulemme epäilemään va-
kaumustamme ja vanha 
raati pyrkii taistelemaan 
kynsin ja hampain ase-
mastaan.
Mutta minä en välitä 
niistä, minulla on unel-

ma. Tämä unelma 
on syvällä fyysikon 
unelmassa.
Unelmoin, että yh-
tenä päivänä tämä 
Kilta nousee ja elää 
sen perussääntöjen 
mukaisesti.
Unelmoin, että erää-
nä päivänä auringon 
punatessa niemen-
kärjen, seisomme 
yhtenä kiltana siellä 
ja kohotamme hur-
raa huudon ehjälle 
ja vapaalle fyysik-
kokillalle!
Unelmoin, että ke-
tään ei syrjittäisi ja
päästäisiin yhdessä 
rakentamaan kiltaa 
maailman kielellä 
Englannilla.
Tänään unelmoin, 
mutta huomenna jo 
nostamme yhdessä 
huudon, joka kaikuu 
Otaniemen ääriin!
En pane miekkaani 
tuppeen ennen kuin 
kaikki killan maat 
ovat jälleen meidän 
käsissämme, ennen 
kuin laillinen jär-

jestys vallitsee Killassa, 
ennen kuin viimeinen 
Jämsän soturi ja huli-
gaani on karkotettu niin 
hyvin kiltahuoneelta kuin 
Opiskelutilastakin!
Toverit, kapina on syt-
tynyt. Työväen kapina on 
syttynyt ja te ette ole 
toimissa! Kiltalaisten ja 
toimihenkilöiden kapi-
na tarkoittaa työtä; se 
ei tarkoita laiskuutta ja 
helppoutta. Toimihen-
kilöiden ja kiltalaisten 
kapina tarkoittaa työtä. 
Me yhdessä muodostam-
me hallituksen, jota me 
voimme vakain mielin ja 
tyytyväisenä kannattaa! 
Tämän hallituksen taka-
na ei olisi Diktaattorien 
pakkovalta, vaan yksit-
täisten ihmisten halusta 
auttaa.
Astumme esiin varjoista 
nyt, kun raadin rau-
tainen ote on hetkeksi 
rauennut ja rautaesirip-
pu paikoiltaan irronnut! 
Olimme jo odottaneetkin 
sitä hetkeä, jolloin raati 
joka on lihonut ja tul-
lut itsevarmaksi päästää 
suojauksensa ylös. Tämä 
hetki tuli kun nämä 
diktaattorit häipyivät 
ulkomaille luottaen kil-
lan jatkumon tiettyjen 
raatilaisten hellään huo-
maan. Kuitenkin nämä 

toimijat olivat myötä-
tuntoisia aatteellemme 
ja saavutamme nopeasti 
ensimmäiset voittomme, 
kun levitämme omat ju-
listeemme. Lopullinen
voitto muodostuu vastaa 
kun te hyvät kiltalaiset 
olette vastaanottamassa 
raatia. Ette iloisina ja 
kotiin tervetuloa toivot-
tavina vaan vihaisina ja 
loppua riistolle vaativina.
Me, Kvantti, tämän kil-
lan ainoa vapaa toimija 
ja itsenäinen ajattelija 
lupaamme että koko 
killalle riittää AINA kah-
via ja pullaa tarjoamme 
vallankumouksen ajan! 
Teidän pitää nousta mu-
kanamme taistelemaan 
todellista petoa, raatia 
vastaan!
Raadin pahuus näkyy 
pienissä asioissa, kahvin-
kulutuksesta puhutaan 
ja väitetään sen olevan 
huomattava osa budjet-
tia. Kuitenkin sisäpiirin 
miehemme ovat havain-
neet kattavaa kuittien 
väärentämistä, millä 
kahvibudjetin suuruutta 
on kasvatettu huomat-
tavasti todellisesta! Miksi, 
te kysytte. Syynä tähän 
on se, että raati haluaa 
ottaa viimeisetkin nau-
tinnot pois kiltalaisten 
ulottuvilta saadakseen 
yksinvaltaisen aseman 
kahvin kuluttajina! EI 
OLISI ENÄÄ ILMAISTA KAH-
VIA KILTALAISILLE VAAN 
VAIN RAADILLE!
Toinen on riistohinnat 
jääkaapin antimista, 
nämä tuotteet maksavat 
lähikaupassamme jopa 
20% vähemmän kuin mitä 
tästä jääkaapista ostet-
tuna! MIHIN LUULETTE 
NÄIDEN RAHOJEN MENE-
VÄN! OLETTEKO HUOMAN-
NEET, ETTÄ RAATI YHÄ 
USEAMMIN "VIRKISTYY" 
NÄISSÄ RAHOISSA UIDEN 
JA NIITÄ TURHANPÄIVÄI-
SYYKSIIN POLTTAEN!
Kiltahuoneelle jaetaan 
etsintäkuulutuksia, jot-
ta voitte tunnistaa ja 
kaapata vääryydentekijät 
heidät huomatessaan! He 
pyrkivät vastustamaan
väkivalloin ja vihalla 
meidän ylväitä tavoittei-
tamme, mutta me emme 
taivu. Yhden kaatuessa 
toinen nousee hänen ti-
lalleen, sillä me olemme 
Kilta, me olemme yh-
tenäisiä ja me olemme 
yksi. Vanhan raadin tuho 

Mein Kvant tulee olemaan nopea ja 
välitön, vaikka he väit-
tävät että heillä on kil-
lan tuki. Todellisuudessa 
minkäänlaista tukea ei 
ole ja me olemme val-
miit nostamaan tämän 
epämiellyttävän totuuden 
esille, silloin kun kaik-
ki muut vaikenevat! Me 
olemme vahvoja yhdessä, 
mutta yksin me kaadum-
me historian unholaan.
Tulemme nostamaan 
Killan uuteen kukois-
tukseensa, me olemme 
uusi antiikin kreikka, 
missä sivistyksellä oli 
paikkansa ja kansande-
mokratia hallitsi asioita 
yksinvaltaisesti toimivien 
oligarkkien sijaan! Mei-
dän tavoitteenamme on 
yhtenäistää tämä ha-
janainen fyysikkokansa 
yhden aatteen, yhden 
lipun, yhden johtajan 
taakse!
Me emme saa jäädä 
paikoillemme ja olla 
hiljaa, vaan taistelemme 
tulevaisuuden puoles-
ta. Tulevaisuuden, jossa 
lapsemme voivat herätä 
ikuiseen päivään tästä 
painajaisten yöstä. Me 
olemme vastuussa siitä, 
me emme saa jäädä hiljaa 
paikoillemme lepäämään! 
MEILLÄ ON VELVOLLISUUS, 
VALTA JA MAHDOLLISUUS! 
Voitte jäädä joko nuk-
kumaan tai hyökätä rin-
nallamme sortajaa vas-
taan! Minä olen valmis 
tähän taistoon, sillä en 
halua elää maailmassa, 
jota tietäisin että olisin 
omilla toimillani voinut 
parantaa.
En ole koskaan ollut 
näin loukkaantunut raa-
din toiminnasta, en tule 
tämän vihaisemmaksi. 
Kirjoitan niin kovaa, että 
macbookkini saattaa 
mennä rikki! Sanokaa 
minua miksi haluatte, 
röyhkeäksi, omahy-
väiseksi, narsistiseksi, 
rasistiksi, metroksi, tu-
pakaksi, mitä ikinä voit-
tekaan minusta keksiä! 
Mutta älkää ikinä; IKINÄ 
SANOKO ETTÄ EN ANNA 
KAIKKEANI! ETTÄ EN AN-
TANUT KAIKKEANI! JA MINÄ 
HALUAN ETTÄ TE VOITTE 
SANOA SAMAN! ANNOIT-
TE KAIKKENNE YHTEISEN 
HYVÄN VUOKSI, KOTINNE, 
KILTANNE, RUOKANNE, 
YHTEISÖNNE, PERHEEN-
NE. KAIKESTA TÄSÄ TE 
VOITTE LUOPUA SILLOIN 

KUN LIITYTTE JOUKKOO-
NI, MUTTA LUPAAN ETTÄ 
ETTE TULE KATUMAAN 
SITÄ ETTÄ KAADUTTE RIN-
NALLANI YHTEISEN HYVÄN 
VUOKSI! MEISTÄ OSA EI 
TULE NÄKEMÄÄN TULEVAA, 
MUTTA HEITÄ EI UNOH-
DETA! JOKAINEN TAISTE-
LUSSA KAATUNUT TULLAAN 
MUISTAMAAN IKUISESTI 
FYYSIKKOKILLAN ANNAA-
LEISSA.

Hyvät veljet, on tullut 
aika jättää taakse dik-
taattorien aika ja nous-
ta yhtenä kiltana kohti 
parempaa tulevaisuutta. 
Liian kauan olemme 
kärsineet "Demokraat-
tisilla" vaaleilla valitun 
raadin mielivaltaa. Kaikki 
me tiedämme, että nämä 
vaalit olivat jo etukäteen 
sovitut ja minkäänlais-
ta oikeaa äänestystä ei 
käyty. Ääntenlaskijat is-
tuivat kohta entisen pu-
heenjohtajan taskussa ja 
olivat saaneet mittavat 
lahjukset vaalituloksen 
vääristämiseksi.
Katsokaa ympärillenne ja 
ymmärtäkää. Me olem-
me voima, me olemme 
tulevaisuus, me olemme 
Kilta. Tätä kaikkea kau-
neutta me edustamme, 
tästä kaikesta kauneu-
desta me olemme ylpei-
tä, tästä kaikesta 
meidän tulee pitää 
huolta. Oletko sinä 
yksi niistä, joka 
jää odottamaan 
parempaa huomis-
ta? Vai yksi heistä 
joka omalla verellä 
ja hiellä sen läpi 
alistajan hirmuval-
lan tekee? Oletko 
sinä kansan ja 
killan sankari vai 
pelkuri, joka pii-
loutuu urhoollisten 
sankariemme sel-
kien taakse ja siel-
tä huutelee kun ei 
parempaan pysty! 
UUSI KILTA EI TAR-
VITSE PELKUREITA, 
ME TARVITSEMME 
SANKARIT, JOTKA 
PIENILLÄ TOIMIL-
LAAN OVAT VALMIITA 
MUUTTAMAAN SEN 
KAIKEN MIHIN HE 
OVAT TOTTUNEET! 
MEIDÄN EI TARVITSE 
HYVÄKSYÄ SITÄ MITÄ 
NYKYINEN RAATI 
MEILLE TARJOAA, ME 
VOIMME VAATIA PAL-
JON PAREMPAA SIL-

LÄ SEN ME ANSAITSEMME. 
JA ME EMME AINOASTAAN 
VAADI, ME MYÖS TOTEU-
TAMME OMAT VAATEEMME, 
SILLÄ NYKYINEN RAATI ON 
TODETTU EPÄPÄTEVÄKSI JA 
SE TULEE POISTAA, VÄKI-
SIN JOS HE EIVÄT OMAA 
PARASTAAN YMMÄRRÄ!

Älkää jääkö odottamaan 
sitä hetkeä jolloin teidät 
tullaan hakemaan kotoa 
liittymään taistoon tätä 
sortajaa vastaan! Liitty-
kää mukaan kansanrin-
tamaan, joka yhtenäi-
senä ja varmana tuhoaa 
pahan, katkaisemalla 
käärmeen pään ennen 
kuin se voi purra ja ai-
heuttaa enempää tuhoa! 
Me voimme yhdessä ja 
varmoina tulla ja liittyä 
kansan rintamaan, me 
näemme uuden aurin-
gonnousun, me näemme 
tämän yön päättymisen, 
me olemme osa sitä su-
kupolvea jonka vastuulla 
tämä muutos on!

Liity joukkoomme ja näe 
tulevaisuus, joka työntää 
pimeyden ikeen kauas 
pois!
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 Hei, sinä fuksi tai fuksinmielinen, ja tervetuloa tänne taiteen 
maailmaan myös Kvantin toimituksen puolesta. Tähän artikke-
liin on koottuna nykymaailman terävimpien mielien tuottamaa 
laatumateriaalia suoraan kiltahuoneelle kannettuna. Viritä 
mielesi ja herkistele kuviin kätkeytyviä syvempiä merkityksiä. 
Katselunautinnon takaamiseksi kuvat on muunnettu automaat-
tisen tietojenkäsittelyn ammattilaisten suosimaan, moderniin, 
silmiähivelevän kauniisen 40 merkkiä leveään ASCII-muotoon.

+=++?????I$Z77777=~==?::7$8$Z$$$$$$$$$$$
===+?I?II7ZI7777+=::~=?~~$O8$$$$$$$$$$$$
+==++I7I77OII7I8$II+~+~?~IZ$$$$$$$$$$$$$
+==++I7$7$8+7I=I::~:===+=~Z$$$$$$$$$$$$$
+===+?77$ZO$OIII$~~+++D$==+$$$$$$$$$$$$$
+===+?7I$I++++=+===++=+$~=+$$$$$$$$$$$$$
+===+?$7I???+=I$II?+?=7=~OI$$$$$$$$$$$$$
++==++7$Z$$Z8D8$7O87++=~+?+~~??+++++++++
++==++7ZNDN88D8O?7+I?+++?I==~~?=========
??===+IOMD8OOOOOZ7Z7I?++=====~=?~~~~~~~~
??==+?IOMMM888O8Z777I+=~~~~===++I=~~~~~~
??==+?IOMMMN8D887I?7?=~::=?I==++?=~~~~~~
I?=+??7NMMMD888DI+II+=~::~=?I?+???=====~
I?++?I$DMNMM88DI+=II7~::~~=+IZ???I+++=++
7I?+II$ZMMMMN8OI?+IZI?+====+?+OIII7==+++
7I??77$$$$I7IDDZ7II$$7?+==++?I?O$II=~~~~
7III777ZIII????+Z7I$Z7?O.~O.:7I?ZIII+==+

Kuvan krokotiili hymyilee leveästi.

DDDDDDDMMMNNMMNNNNNMNO8DNDNDD77$ZI777Z88
DDNDDDNNMN88DDMDNNNMMDDNMNMMN777$O?III77
DDDDNNNNNDINZ8NMNNNNMMD8MNMM87II7Z887?II
NDDDD8DDDD=?Z$8MNDNNNDNN8ND88$III7$ODD88
DDDD888DDD==878MND8MNDD888O7ZI7II77$Z8OZ
D88ODDDDDDN++?NI7Z88DDMNDDODD87III77$Z8Z
ZOZ$ZZDDD8++$I$III???I$NNNNND8NI??I77$ZD
DOZ7IOZDN8Z$I77I+=~~=?ZDMMMNNNDIII77I7$Z
DD8O$O8Z$77$$ZOOO$+?7$Z8888NN8O88D88Z77Z
D8DD8~~++?I7$Z77ZOZZZ$$$777$$ZNNNNNNDZ$$
$8DDD~~=+I7ZZ$$ZOOOOZZ$$$$Z$$I7$O8NZOO77
NMNN8:~+??$$O8888888OOOOOO888O$7I7ZDZN$7
N8888~~=IDNZO88888OZ7II????II77777$8NO88
I++??IIIIIII????????++++???II7$$Z$$ZOMND
7+~~~~~~~~~~~:~~~~=======+++???II777Z8MM
ZO8=::::::::::::::::::::~~~=+++??7$ZODMM
7$$ZZ8?~::,,,,,,,,,,,:::::~==+?7$ZO8DNMM
I$$ZZZ8O7+~::,,,,,,,,,,:::~=?7ZO8DDNNMMM
?$OZOZZ888Z7+=::,,,,,:::~?$O88DDDNNNNDDD

Alex ei malta odottaa, että pääsee maistamaan Praline Par-
faitiaan mandariinisorbetilla.

8ONNODNDN8N8DN88ON8DOZOOOZZOOZZOOZOZZZOO
8NN77DNMNMZ$8MMMNNNMNODOMNZZO8$77M?M78N=
$MZ77M$M$MM8DNN7I78ONNMND$Z7NM8$IZO7O8NI
$O8N7OMOMO8MZZND$OZ$N$OZ8IN$DZO$$NOZ7DMN
NN8OOMMNZ$ZMNOM$7Z7$OMOOMOI??I77OM=~$ODM
ZDNM8++?IZM8NDON8$7$ODDND?II?I?$~~7~++DM
MM8OI?II77888MNNMOZOZO8MMI7I???=~~~=++ZM
MMD87?I77O$7II$$OD7?I7D7M?I7I?+~~===+Z$8
OMNNI?II$ZI777II77II??III??I+===~=+?O8N$
NDMNDI?I$ZII$$III??????I?+?I?~:~~=INMN7$
O8DMDI+?IO7IIZ7Z??++++?I+=+?~~~~+MNNZM8D
DND~+O??I$7III$77IIIII7?==+?++??78MND$NN
MO=I?~+I7??????ZZ$7$$77+==++?77?IZM8ZZZ$
N8=~+II??I7+????OZZ$$OI===++?7O?I7MZ8ONN
M$O?II???++=+++?7O$$ZO+===++?8M$7$MNZDOM
ID7ZN7II++++7??I?===+7?===++?8MDZ8OMOON7
I7Z$NO$DN$$I?II$+====++==+++?$8ZD$7ZM7DO
NNMN7ONMMNZZ77Z?++++I?+=+++?IDN8888Z$O$D
ZO?78ZONDZMZI++++++IZI==+?Z=DNNMNMMNNMNO
M8$D77NN$DODZD88ZII$D$$8$$O=...MM.88..DO
OZOOOOZOOOZZZOOOOOZZOZOZOOOZOOOOOOOOOOZM

TJ:n puheenjohtajan päähine lähikuvassa.

D788$$7777888DDDDIZNO8ZO8OZOO888$Z$ZNOZZ
8788Z7777$888DDZOIZDNOO88Z:,:O8OOZO$NOZZ
8$O8O$7$$$888ZZOO$NDD8OO8+:,.,,,OZZ$NZZZ
$7I7O$7$$$$$$$ZOO$DDDZOO8O8IO7Z:8ZZZNZZZ
7ZI+?7$$$7$7OOOOO$D7II7Z8ZI+?I7?,:ZZNZZZ
ZO$77I?I$ZOOOZZ:77I7ZZI7O8II$$$7$$$ZNZOO
7O877IIIIIZZ+$I?+?7877II788Z$$I7$$Z$NNNN
$$ZDZ7II?I8$77$O$I7N$7??I7I??I???7$$N8Z8
$O$$D$7I?D$77Z7I$I8$ZZI7I7?7+++?I7OZZO$$
87$7O8O$DZ7O8Z$ZZD$ZZ$$77II?I$$8Z$Z$$$Z$
O8OOOOOO7ID8OO8ZZ$$77I777$O8$ZDO$$IIII7I
D8888D$$I7ZZ88O8O$Z$I$??7Z$OIIIDZ$IIIIII
D8DDDIZ$$$$$$78O8$$ZI87+?D88NNND8ZODNN$I
8ZZ7I?IIII77$$$888NZ$N+$8OO8O8DO8O88DOI?
OZ$7I777777$$ODDDDDN8N7Z?DD88O$7$788D888
DDDO8ZOOOO8D888888DDDNNZZOO$8DZO77ZDZDZ8
NNNDD8888888888OOOZZOOZODOOOO888888888D8

Lukijakilpailu: Mitä kuvassa on?

A) Meritähti
B) Rapu
C) Kanada
D) Muu, mikä?

Vastaukset osoitteeseen fk-kvantti list.ayy.fi
Julkaisemme eniten ääniä saaneen vastauksen alkuperäismuo-
dossaan vuoden viimeisessä numerossa.

Ferdinand Kvantti

Feodaaliyhteiskunta
Soihtuja

1. Polta linna. Liekitä ritarien 
omaisuus hiljaisella liekillä.

2. Anna ritarien jäähtyä 
vallihaudassa. Kaavi tällä välin 
palamaton arvoesineistö linnan 
pohjalta.

Köyhät ritarit

Korvapuusti
1. Kerro tyttöystävällesi, kuinka hänen 
farkkunsa sopivat hänelle täydellisesti 
ja kuinka niiden kanssa ei mitenkään 
huomaa, että hän on lihonut viisi kiloa.

Munaton omenahyve
Omena

1. Riko munat kulhoon.
2. Vie omena opettajalle.

1 kg jauhoja
40 cl sokeria
1 kampela
½ kkp kahvikuppeja

hiivaa
munat

1. Laita ruoka-aineet pakastimeen vartiksi. 

1½.. Ota ruoka-aineet pois pyykkikorista.

2. Heitä kampela ulos.

4. Laita munat vatiin. Varo, etteivät ne lähde lentoon tai 

kuoriudu.
3. Ota sokeripurkki pois kuiva-ainekaapista ja katso, 

kuinka se räjähtää spontaanisti valtavaksi kukka- ja kanii-

nipilveksi.
5. Lue puoli tuntia horoskooppikirjoja. Katso, kuinka taiki-

na siloutuu itsestään tällä välin.

6. Kaada taikina pois vuoasta.

7. Tee taikina.

8. Juo pullo tequilaa. Huomaa, kuinka keskittymiskykysi 

parani huomattavasti!

9. Sammuta uuni. Laita kakku uuniin.

11. Heitä taikina ikkunasta ulos. Avaa ovi, ja odota, kunnes 

ystäväsi tuo sinulle valmiin suklaakakun ja polkupyörän.

Kausaliteettivapaa suklaakakku

Taidenurkkaus

Tapa 1)
PuuroaNestemäistä helium-

4:ää

1. Kaada puuro 
kattilaan

2. Katso kuinka 
superfluidi valuu 
kattilasta pois 
keittolevylle.

3. Voi paska.

Tapa 2)
PuuroaVettäEi kitkaa

1.Puuro ei pysy 
kattilassa.

2.Kattila ei pysy 
liedellä.

3.Liesi hajoaa paloiksi.
4. Kaikki hajoaa.5. Voi paska.

Kitkaton puuro

Identiteettikriiseilevä Napoleonleivos

Voitaikinaa
Vaniljakiisseliä
Hilloa
Tomusokeria
Rommia
Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology, Wads-
worth 2009

1. Kerro leivokselle, kuinka tämä voi kokea olevansa 
kokonainen leivos, vaikka tämän nimi tuleekin alunperin 
Napolin kaupungista, eikä Ranskan keisarista.
2. Voit myös todeta lyhyyskompleksin olevan aiheeton: 
kaikista leivoksista pidetään juuri sellaisina kuin ne ovat.
3. Mikäli leivos yhä ajattelee olevansa Ranskan keisari ja 
keittiösi St. Helenan vankilasaari, ei ole syytä huolestua 
ennen kuin tämä alkaa koota sotajoukkoja kahvilusikoista. 
Siltikään ei liene tarvetta murehtia, kun muistaa miten 
Waterloossa kävi.

Koska Kvantin toimittajakunta on mitättömien 
arkisten pikkuseikkojen, kuten kausaliteetin, 
yläpuolella, haluamme tarjota lukijoillekin 
mahdollisuuden vapauttaa ajatteluaan 
pinnallisista ja kalkkiutuneista ajatusmalleista. 
Edellisen lauseen kausaliteetti jääneekin 
viimeiseksi tässä tekstissä. Seuraavassa 
ruokaohjeita:

Vapautuneempaa  
Ruoanlaittoa
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Kvantti maistoi: Anoppia kylään odottavan toimittajan helpotuksen saattoi aistia Leppävaarassa asti, kun hän lapioi kreppejä ruoansula-
tuselimistöönsä: ”Kehtaisi tarjota muillekin.” Hippiosastolta kommentoitiin, että ruoka oli ”kivan yrttistä”. Joku ruudinkeksijä huo-
masi myös, että täyte ”ei maistu paistinjauhelihalle”. Voisikohan johtua siitä, että se ei ole paistinjauhelihaa. Muita kommentteja olivat: 
”todella maukasta”, ”on hyvää”, ”pehmeän juustoinen” ja ”täyteläisää”.

1. Valmista kreppitaikina sekoittamalla ainekset keskenään.  
 Suolaa tarvitaan vain ripaus ja voisulaa noin ruokalusi  
 kallinen. Jätä taikina turpoamaan.
2. Taikinan turvotessa on hyvää aikaa valmistaa täyte. Aloi 
 ta silppuamalla sipuli ja valkosipuli. Kuutioi paprika  
 särmältään noin puolen sentin kuutioihin. Tässä vaihees 
 sa kannattaa myös paloitella kirsikkatomaatit salaat  
 tikokoon.
3. Kuullota sipuli ja valkosipuli. Lisää jauheliha ja papri  
 kakuutiot ja paista, kunnes jauheliha on ruskistunut.
4. Lisää sulatejuusto ja mausta. Kypsennä kunnes sulate  
 juusto on sulanut.
5. Asettele rucola, tomaatit ja pinjansiemenet lautasille.
6. Paista krepit. Kyseessä on lettujen paiston kanssa ekviva 
 lentti operaatio.
7. Täytä ja rullaa krepit, nosta lautaselle ja tarjoa!

kreppitaikina:
2,5 dl vehnäjauhoja
5 dl maitoa
2 kananmunaa
 suolaa, voisulaa

täyte:
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
400 g jauhelihaa
2 paprikaa
150 g sulatejuustoa
 mustapippuria
 oreganoa, basilikaa
 voita paistamiseen

lisäksi:
 villirucolaa
 kirsikkatomaatteja
 pinjansiemeniä

Ruoka – tuo välttämätön polttoaine, jon-
ka valmistamiseen jokainen meistä jou-
tuu aikaansa ja rahojansa tuhlaamaan. 
Tällä palstalla esittelen tapoja valmistaa 
maukasta ruokaa opiskelijabudjetilla. 

Tällä kertaa teemana on opiskelijalle 
ehkä tutuin raaka-aine - se 400 gramman 
klöntti punaista paksun spagetin näköistä 
lihaa. Kyseessä on tietenkin jauheliha. Mitä 
jauhelihaa sitten käyttää, on makukysy-

mys ja ehkä sitä pankkitilin saldoakin 
on hyvä kontrolloida. Näiden reseptien 
testaamiseksi valmistettua ruokaa varten 
ei kuitenkaan vahingoitettu yhtään possua.

JAUHETTUA    
  LIHAA!

Jauhelihakrepit (n. 4 annosta)

Ensimmäinen ruokalaji on lähes yhtä helppo ja nopea 
valmistaa kuin yksinkertaisin jauhelihakastike ja ma-
karonit. Vähän lisävaivaa tuo paprikan pilkkominen 
ja kreppitaikinan valmistaminen, mutta jos nyt ihan 
rehellisiä ollaan, niin pitäisihän se makaronikin teh-

dä taikinasta lähtien itse. Kvantin vähemmän 
ruoanvalmistukseen perehtyneet toimittajat 
ehtivät jo virtaviivaistamaan reseptiä. Tämä 
helpotettu versio on valmislättyyn käärittyä 
paistettua jauhelihaa.

kvantti Oikoo

Monet hyvät jutut lähtevät liikkeelle vitsistä. ManMan ei 
lähtenyt. Jaana Vapaavuoren esittämää visiota fyysikoiden 
miestanssiryhmästä pidettiin vitsinä, mutta pian se olikin 
totista totta. Syksyn 2006 fukseja lähestyttiin jäynällä: 
fuksiaapiseen lisättiin seksikkäillä promokuvilla höystetty 
juttu Fyysikkokillan ”perinteikkäästä” tanssiryhmästä 
ManManista, joka siirtyisi joka syksy uusien fuksien vas-
tuulle.

Jotta jäynästä tulisi täydellinen, pieni ryhmä fyysikoita har-
joitteli kiireisesti Jaanan johdolla show’n, joka esitettäisiin 
fuksien tervetuloillassa. Tuolloin esiintyneiden kantaMan-
Manilaisten mukaan ensiesitys oli kaukana onnistuneesta; 
ManMan joutui tanssimaan pimeässä soraisessa montussa 
äänentoistonaan vain vanha rahiseva mankka.

Jostain selittämättömästä syystä ManMan alkoi kuitenkin 
saada keikkaa, paljon keikkaa, ja alkuperäinen porukka 
innostuikin jatkamaan ManManissa mukanaan yksi onnis-
tuneesti rekrytoitu fuksi.Pian Suomen opiskelijapiireissä 
alkoi syntyä kiivas puskaradio kiihkeästä ja innovatiivisesta 
tanssiryhmästä ManManista, joka ei jätä yleisöään kuivak-
si. Naiset eivät malttaneet pysyä yleisössä, vaan lopulta 
muutama pääsi soluttautumaan ryhmän sisälle.

Vuosien mittaan julkisuuden tuoma rappiollinen elämä ja 
ryhmän sisällä kasvaneet taiteelliset yksimielisyydet saivat 
kuitenkin tanssijat siirtymään omiin soolouriinsa, ja Man-
Man pääsi näivettymään.
Legenda kuitenkin jäi...

...ja tänä keväänä, kuin ylväs Fenix-lintu konsanaan, on 
ManMan noussut tuhkista vahvempana kuin koskaan!

ManManista voisi kertoa, vielä sen verran, että olemme 
pääasiassa fyysikoista koostuva tanssiryhmä, jonka ta-
voitteena on jatkossakin pysyä Suomen seksikkäimpänä ja 
taitavimpana fyysikkotanssiryhmänä. 

ManManiin ovat kaikki opiskelijat tervetulleita tanssi-
taitoihin ja sukupuoleen katsomatta. Ainut kriteeri  on 
innokas asenne. Ulkonäköhän meillä kaikilla on jo val-
miiksi kunnossa, kun kerran olemme fyssalta. ManManin 
tarkoituksena on siis tarjota jäsenilleen mahdollisuutta 
harrastaa tanssia niin harjoittelun, koreografioinnin kuin 
esiintymisen osaltakin. Yleisölle ManMan tarjoaa poik-
keuksetta loppuelämän mullistavan, galaxit räjäyttävän 
totaaliaistielämyksen.

Viime Kvantissa huomattiin asiavirhe artikkelissa Manmanista. Koska asiavirhe oli yhden artik-
kelin mittainen, saadaankin ManMan-artikkeleista kirjoitettua oikea juttusarja. Tämänkertaisen 
näkemyksensä ManManin historiasta toimitti lehdelle Tuomas Mutanen, Killan mies, ja se 
edustanee Kansallisen ManMan-puolueen virallista kantaa. 

Erikseen voitaneen vielä mainita, että Tuomas Mutanen ei ole perustanut ManMania, vaan on 
vain nykyinen vastuuhenkilö. Hän ei myöskään ole koskaan ollut raadissa.

Hyvät naiset ja herrat: 

Kananmuna, peruna ja porkkana (2 annosta)

kieli:
2 porsaan kieltä
2 porkkanaa
2 sipulia
4 laakerinlehteä
1 palsternakka
 jauhoja
 suolaa, rakuunaa

pyree:
6 isohkoa porkkanaa
200 g voita
n. 1 dl kermaa
 suolaa

Kananmuna, peruna ja porkkana (2 annosta)

perunat:
250 g perunaa
1/2 sipuli
 rakuunaa
 öljyä
 suolaa
kastike:
0,5 dl porkkanamehua
loraus sitruunamehua
1 keltuainen
kananmuna:
1 kananmuna
lopuksi:
 ruohosipulia

Kvantin viime numerossa oli toiseksi viimeisellä sivulla painovirheen johdosta vaihtunut resepti. 
Pahoittelemme virhettä eritoten niille Kvantin lukijoille, jotka koettivat valmistaa kananmunaa, 
porkkanaa ja perunaa käyttäen porsaankieltä ja palsternakkaa. Ohessa sekä virheellinen että 
oikea resepti, joista oikeanpuolimmainen on oikea versio.

Tällä palstalla 
Kvantin toimitus 
korjaa aiempien 
lehtiensä virheitä. 
Yli-inhimillisiä 
virheitä sattuu 
paremmissakin 
piireissä.

Virheellinen resepti

Virheellinen artikkeli

ManMan - Virallinen totuus.



Metsästäjän leipä (2 annosta)

Lihapullat kreikkalaisittain 
choron-kastikkeen kera (4 annosta) 

Jauhelihakrepit (n. 4 annosta)

Kvantti maistoi: Etnon kanta-asiakkaalle herahti vesi kielelle samalla kun hän totesi, että ”ruoka tirisi 
lupaavasti”. Ruokaa maistaneiden toimittajien kommentit olivat ”jepaa”, ”kastike mahtavaa” ja ”ehkä paras”.

Kokki L. Kolmonen

lihapullat:
400 g jauhelihaa
1 dl korppujauhoja
2 dl vettä
200 g fetajuustoa
1 kananmuna
 rakuunaa, paprikajauhetta
 sipulijauhetta, jauhelihamaustetta
   suolaa 
couscous:
2,5 dl couscousia
2,5 dl kanalientä
50 g oliiveja
 öljyä
kastike:
0,5 dl valkoviinietikkaa
2 dl valkoviiniä
100 g sipulia
 rakuunaa, valkopippuria
3 keltuaisia
150 g voita
3 rkl tomaattipyreetä

Lihapullat kreikkalaisittain choron-kastikkeen kera (4 annosta)

Kvantti maistoi: Kvantin toimitus osoitti jälleen pettämättömän gastronomiantuntemuksensa ja tunnisti annoksen komponenttina 
käytetyn leivän. Eräs toimittaja yllättyi löydettyään salaatin alta pihvin, mikä on siinä mielessä yllättävää, että pihvi oli herkkusieni-
kastikkeen alla. Ilmeisesti salaatin käsite on moninainen. ”Suolakurkku on ehdoton”, totesi selkeästi venäläistaustainen toimittaja. 
Lisäksi todettiin, että metsästäjänleipä oli ”hyvää, muttei yhtä hyvää kuin krepit”.

1. Turvota korppujauhot vedessä. Täyteläisemmän 
maun saat, jos käytät kermaa. Tosimiehet jättävät korppu-
jauhot (ja siten myös nesteen) kokonaan pois.
2. Lisää jauheliha, kananmuna ja mausteet. Sekoita 
tasaiseksi.
3. Valmista kastike kuullottamalla silputtu sipuli 
paistamalla viipaloituja herkkusieniä voissa. Lisää kerma ja 
mausta. Keitä kokoon. Suurusta tarvittaessa.
4. Muotoile jauhelihamassasta pihvejä ja paista ne.
5. Paahda leivät. Aseta jauhelihapihvi leivän päälle ja 
kaada kastiketta koko komeuden päälle. Tarjoa salaatin ja 
suolakurkkujen kera.

jauhelihapihvi:
200 g jauhelihaa
0,5 dl korppujauhoja
1 dl vettä
1 kananmuna 
 rakuunaa, paprikajauhetta
 sipulijauhetta, jauhelihamaustetta
 suolaa
kastike:
1 sipuli
200 g tuoreita herkkusieniä
1 dl kermaa
 suolaa, mustapippuria
 voita paistamiseen
lisäksi:
2 palaa paahtoleipää
 suolakurkkua
 jääsalaattia

Metsästäjän leipä (2 annosta)

1. Valmista jauhelihamassa vastaavasti kuin 
metsästäjänleivän reseptissä, mutta lisää massaan myös mur-
skattu feta ja sekoita tasaiseksi.
2. Muotoile massasta lihapullia ja paista. Voit pitää ne 
lämpimänä uunissa sillä aikaa kun valmistat loput kompo-
nentit.
3. Valmista reduktioliemi keittämällä sipuli ja maus-
teet viini-etikka seoksessa. Liemi on valmis, kun nestettä on 
jäljellä puolet alkuperäisestä. Siivilöi liemi.
4. Erottele kananmunista keltuaiset. Laita keltuaiset 
ja reduktioliemi kulhoon ja kypsennä vesihauteessa jatku-
vasti vatkaten. Lisää samalla hiljalleen voita. Kananmunat 
suurustavat kastikkeen. Kyseessä on siis emulsio – se on 
niitä kolloidiseoksia, joista puhutaan kurssilla-joka-jääköön-
nimeämättä.
5. Kun kastike on sileää, lisää tomaattipyree. Tämän 
jälkeen kastiketta ei saa enää lämmittää tai pitää kuumalla 
levyllä tai vesihauteessa.
6. Kypsä kanamuna ei ole omiaan muodostamaan 
emulsiota, joten lämpötilan kanssa tulee olla tarkka.
7. Kypsennä couscous (uusavuttomat ja muut os-
aamattomat voivat lukea ohjeen paketista) käyttämällä nest-
eenä kanalientä ja lisää joukkoon hienonnetut oliivit.

Äärimmäisen helppo, nopea ja jopa maukas 
jauheliharuoka on perinteinen metsästäjän leipä. 
Kun tekee jääkaappiin kerralla isomman annoksen 
jauhelihapihvejä ja sienikastiketta, ei tarvitse kuin 

paahtaa leipä ja lämmittää kastike ja jauhelihapih-
vi ja päivän ruoka on valmis. Mikään terveysannos 
tämä kermapommi ei kyllä ole, ja mikä parasta, 
karppaajien kauhistukseksi se sisältää myös leipää.

Eihän jauhelihasta oikein voi puhua lihapullia 
mainitsematta. Lihapullia ei kuitenkaan tarvitse 
aina tehdä samalla tavalla – kermakastikkeessa 
muusin kanssa. Reseptin nimi on hieman harhaan-
johtava; todellisuudessa kreikkalaiset lihapullat eli 
keftedes eivät sisällä fetaa vaan suomalaisten pik-

kulasten lempipalleroista ne erottaa raikas min-
tun maku, ja allekirjoittanut on myös innostunut 
punaviinin lisäämisestä jauhelihamassaan. Koska 
reseptin raaka-aineet kuitenkin tyypillisesti yhdis-
tetään tähän talousasiantuntijoiden sinivalkoiseen 
suosikkiin, lienee nimi oikeutettu.
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