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PÄÄKIRJOITUS
SALAKAVALA MUUTOS

Aika kuluu vääjäämättä eteenpäin.
Eikä aika ainoastaan kulu, vaan
asioita myös tapahtuu sen myötä.
Vuodesta 2019 lähtien Kvantissa on
pohdittu miten Quantum technology
-kandiohjelma vaikuttaa kiltaan.
Vuoden ensimmäisessä pääkirjoituksessa kaksi vuotta sitten edeltäjäni kirjoitti ”englanninkielisten
kvantti-ihmisten läsnäolo saattaa
vaikuttaa esimerkiksi killan tiedotuskanaviin ja tapahtumiin”.
Tiedotuskanavat ovat sen jälkeen
tulleet näkyvästi kaksikielisiksi.
Tapahtumista en osaa sanoa – olen
osallistunut aika harvoihin ja viime aikoina tapahtumat ovat joka
tapauksessa olleet poikkeuksellisia. Tämän vuoden alusta lähtien
englanninkielinen kandiohjelma on
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vaikuttanut myös Kvantin sisällä.
Ensimmäistä kertaa Kvantin toimittajana on kvantti-opiskelija, minkä
takia toimituksen sisäinen viestintä
tapahtuu englanniksi.
Itsestäni tuntuu jotenkin hassulta, että asia joka on ollut tiedossa
ja puheenaiheena jo kaksi vuotta
sitten, on muuttunut osaksi todellisuutta. Tietysti pitäisi olla itsestäänselvyys, että aika kuluu ja
asioita tapahtuu. Aina sitä ei kuitenkaan huomaa tai muista.

Päivät hurahtavat ohi kuin huomaamatta. Joskus työn touhussa
– joskus sängyssä maaten. Parin
viikon päästä huomaan, että periodi
on lopuillaan ja pian olen taas suorittanut 15 nopan edestä opintoja.
Harvoin tuntuu, että olisin viisastunut sinä aikana. Oikeastaan oloni
on ihan sama kuin ennenkin. Kuitenkin, kun kirjoitan kurssipalautetta ja käyn läpi muistiinpanojani,
huomaan, että ennen kurssin alkua
en olisi ymmärtänyt edes yksinkertaisinta notaatiota. Jotain olen siis
oppinut, mutta opittu on jo muuttunut itsestäänselvyydeksi.

”Joskus muutosta ei
huomaa, koska se
on näkymätöntä tai
piilossa.”
Pandemiassakin aika tuntuu pysähtyneeltä. Tuntuu kuin eristäytymistä olisi jatkunut ammoisesta historiasta asti, eikä loppua näy. Oikeasti
pandemia on ollut dynaaminen jännitysnäytös. Aluksi oli epävarmuutta siitä leviääkö tauti kaikkialle.
Seuraava kysymys oli millaisia strategioita eri valtiot ottavat käyttöön.
Kun tauti saapui Suomeen, kaupoista loppui vessapaperi. Kohta oli
paljon popularisointeja epidemologiasta, eksponentiaalisesta kasvusta
jne. Sitten epäselvyyksiä kasvonaamarien käytön hyödyllisyydestä.
Kesällä rajoituksia vähennettiin,
vaikka toista aaltoa jo ennakoitiin.
Uusien virusvarianttien ilmeneminen. Koko tämän ajan rokotteita
kehitettiin ja testattiin ja siihenkin
liittyi oma draamansa. Nyt ihmisiä

on jo alettu rokottaa. Ulkopuolisesta perspektiivistä viimeinen vuosi
on ollut hyvinkin vaiheikas. Sisältä
katsottuna viimeinen vuosi on ollut
päivästä toiseen omaan huoneeseen
erakoitumista.
Joskus muutosta ei huomaa, koska se on näkymätöntä tai piilossa.
Tämä lehti ei välttämättä vaikuta
kovin erilaiselta aiempiin Kvantteihin verrattuna. Kuitenkin ajan vääjämätön kuluminen on aiheuttanut
sen, että ensinnäkin puolet lehden
tekijöistä on vaihtunut sitten viime kauden. Yli puolet tämän lehden
sivuista on myös ensikertalaisten
taittamia. Tämän lehden eteen tapahtunut oppiminen on vähintään
yhtä tärkeää kuin itse lopputulos,
mutta paljon vaikeampi huomata ja
arvostaa.
Varmaan tarkoitukseni on välittää ajatus siitä, että kun maailma
tuntuu pysähyneeltä, kannattaa
muistaa kaikki se salakavala muutos, edistys ja elämä, jota koko ajan
tapahtuu.
Akseli Anttonen
Päätoimittaja
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PUHISPALSTA
YKSI PERUNA KERRALLAAN.
Lukiessasi tätä puhispalstaa on
kulunut vuosi siitä, kun opinnot
siirtyivät kampuksen luentosaleista
sekä hubin ryhmätyöskentelytiloista
jokaisen omaan kotiin. Vuosi sitten
en olisi ainakaan itse uskonut, että
nyt oltaisiin jälleen samassa tilanteessa - maa kirjoitushetkellä menossa viikon päästä sulkutilaan.

Kysymykset opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä varsinkin etäopiskelun vaikutukset ovat nyt pandemia-aikana olleet esillä kasvavissa
määrin. Monia varmasti turhauttaa
jo tässä vaiheessa kotona yksin laskareiden puurtaminen sekä ainainen
Zoomista toiseen pomppiminen. Yhteiskunta ajattelee vain, että opiskelijat haluavat takaisin bilettämään,
kun taas tosiasia on, että haluamme
vain ulos pienistä opiskelija-asunnoistamme sekä saada jonkintasoista sosiaalista kanssakäyntiä. Kaikki
varmasti ymmärtävät tässä vaiheessa, että olemme kaikki samassa tilanteessa. Koko maailma on samassa
tilanteessa. On ok tuntea ja sanoa,
että se on perseestä.
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”Sanonkin, että on
normaalia, ettei tässä
tilanteessa jaksa.”

Tiedän, että päättäjiltä tuleva viesti
“jaksakaa nyt vaan” ei tällä hetkellä lohduta, sillä tässä on jo jaksettu
vuosi, enkä siksi sano teille vain sitä
samaa. Sanonkin, että on normaalia,
ettei tässä tilanteessa jaksa. Oli kyse
sitten opiskelusta taikka muusta
työstä, ei ole ihme, että motivaation kanssa on haasteita. Ihminen on
sosiaalinen laji, ja meidät on viety
epämukavuusaluelle. Kannustankin
jokaista etsimään arjestaan pieniä
onnistumisen hetkiä, joista luotsata motivaatiota - oli se sitten yksi
onnistunut laskutehtävä, hieman
aikaisemmin herääminen taikka onnistunut ruuanlaitto.

”Nyt saa ruveta
keskittymään
kiltatoiminnan ytimeen
- itse tekemiseen.”

Vapaaehtoistoiminnan luonne on
kuitenkin viimeisen vuoden aikana muuttunut. Nykyään käytetään
merkittävästi aikaa muun muassa
turvallisuusasioista keskusteluun
sekä mahdollisiin skenaarioihin.
Epävarmuus on suuri, eikä ole
paljoa mihin verrata omia suunnitelmia taikka mistä ottaa mallia
omaan tekemiseen. Haluankin siis
kiittää kaikkia meidän vapaaehtoisia, jotka tänäkin vuonna lähtivät
hommaan mukaan.

Toivotan kaikille hyvää kevättä <3
Annamaria Ráduly-Baka
Puheenjohtaja

Vuosi on kuitenkin onnistunut etenemään jo yllättävän pitkälle - kirjoitushetkellä lähes neljäsosa raadin
kokouksista on jo takana päin. Alkuvuodelle tyypillinen suunnan etsiminen sekä muu byrokratia menee
joksikin aikaa tauolle, sillä raadilla
on nyt uunituore talousarvio ja toimintasuunnitelma. Nyt saa ruveta
keskittymään kiltatoiminnan ytimeen - itse tekemiseen.
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Fyysikkokillan raati 2021
Esittely ja verkkoteoria
“Onnistumme yhdessä”
– Helmi

“Laita työhanskat käteen”
–Södis

“Nyt on relatable content”
– Anna
“Miksi” – Antti

Hupimestari Jaakko “Jarde” Johansson
matematiikka 2.vk
“Kolme J:tä on parempi ku yks”
Jaakolta löytyy aina tilanteessa ja tilassa missä hyvänsä hymyä ja kykyä nauraa myös itselleen. Hänen suosikkikeittiövälineensä on leikkuulauta, mikä on sopivaa hupimestarille,
joka on vihannesten leikkuuseen vahvasti assosioitava rooli.
Hupimestari on suunnitellut kiltis-Discordin käyttöasteen
lisäämistä ja ilmoittaakin Discordin parhaaksi videoalustaksi.
Jos törmäät lämminhenkiseen ja vauhdikkaaseen Jaakkon Discordissa tai muuten, yksi hyvä puheenaihe on eläimet.
IE Henri “Södis” Södergard
systis 3.vk

“Yes helou”

Södis on ahkera systishärkä, joka ei väsy järjestämään killalle
tapahtumia eikä pelkää vaikkapa laittaa vihreitä kuulia joulutorttuihin. Humoristi-IE:mme huoneen räikeän punaiset valot
ovat ilahduttanut videopuheluissa viimeisen vuoden mittaan. Hänen suosikkikeittiövälineensä on paisinpannu, koska
sillä voi kokkaamisen lisäksi myös puolustautua. On kuitenkin
vaikea kuvitella, kuka haluaisi pahaa välittävälle Henrille, jonka kanssa voisi mielummin puhua koirista ja kissoista!

“Voittajat eivät koskaan luovuta,
eivätkä luovuttajat koskaan voita”

IE Veikka “Veikka” Taka
fysiikka 3.vk
“Vielä yksi”
Kuten IE-parinsa, myös Veikan suosikkikeittiöväline on
paistinpannu. Hän ei kuitenkaan mainitse mitään sen ominaisuuksissta itsepuolustuksessa. Tästä missatusta vitsitilaisuudesta ei kuitenkaan pidä ymmärtää väärin – Veikkaa kuvaillaan sekä hauskaksi, vitsikkääksi että nokkelaksi. Hän on
myös ystävällinen ja muut raatilaiset luottavat hänen tukeensa. Rennon Veikan kanssa voi jutella video- ja lautapeleistä tai
sitten musiikista, joka kiinnostaa häntä yhä enemmän.

“Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla”
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“Mitä helvettiä?”

“No en tiiä aikaa tai paikkaa
tai päivää, mut en pääse”

Yrityssuhdevastaava

Hupimestari

Kv-vastaava
ei taas tätä

Opintovastaava

Raatia pyydettiin arvioimaan suhtautumisensa toisiin raatilaisin asteikolla
ystävä–tuntematon–vihollinen ja kaikkea siltä väliltä tai sen yli. Kvantti
teki vastausten perusteella huolellisen analyysin ja tuotti oheisen
ihmissuhdeverkon. Siinä kaksi raatilaista ovat yhteydessä toisiinsa, jos
heidän välinen suhteensa on suhteellisesti vahva. Verkko ei tee eroa yksija molemminpuolisten suhteiden välillä.

:D

:D:D
:D

Yrityssuhdevastaava
Tehtävä lukijalle: selvitäHupimestari
verkon
kromaattinen
numero.
Yrityssuhdevastaava
Hupimestari

Kv-vastaava
ei taas tätä

IE

Kun
Fuksikapteeni

Rahastonhoitaja

:3

Kv-vastaava
ei taas tätä

:D:D
:D

IE

IE

IE

Hupimestari

Yrityssuhdevastaava

>:3

Rahastonhoitaja

Kv-vastaava
ei taas tätä
Kun
Fuksikapteeni

:D:D
:D

IE

Annamaria
Hupimestari

:3

:D

Opintovastaava

Anna

Viestintävastaava
haluan
valtaa

Antti

halu
valt

Viestintävastaava

:3

>:3

Fuksikapteeni
Rahastonhoitaja
haluan
valtaa

seis

my precious

Kun

Fuksikapteeni
Varapuheenjohtaja /
kyltymätön vallanhimoilija
Yrityssuhdevastaava
Hupimestari seis
Kv-vastaava
ei taas tätä

Rahastonhoitaja

:3

>:3

Puheenjohtaja

Fuksikapteeni
my precious

Brax

:3

:D:D
:D

Veikka

Yrityssuhdevastaava

Hupimestari

:D:D
:D

Yrityssuhdevastaava
Puheenjohtaja

Hupimestari

eni

:D:D
:D

Opintovastaava
Puheenjohtaja
Fuksika
Varapuheenjoht
kyltymätön valla

Kv-vastaava
ei taasFuksikapteeni
tätä

Puheenjohtaja

Opintovastaava

Fuksikapteeni
IE
IE
Rahastonhoitaja

>:3

IE

Kv-vastaava
ei taas tätä

Laura

seis

my precious

:3

IE

>:3

Rahastonhoitaja

IE

Viestintävastaava

O

Varapuheenjo
kyltymätön val

Jaakko

:D

seis
:3

>:3

IE
IE

Kun
Fuksikapteeni

my precious

Rahastonhoitaja

haluan
valtaa

Varapuheenjohtaja /
kyltymätön vallanhimoilija

IE

PuheenjohtajaFuksikapteeni

Puheenjohtaja
IE

Kun
Fuksikapteeni

Varapuheenjohtaja /Varapuheenjohtaja /
kyltymätön vallanhim
kyltymätön vallanhimoilija

IE

IE

IE

my precious
Rahastonhoitaja

seis
:3

>:3

seis

my precious
:3

kapteeni

Opintovastaava

seis

my precious

Martti

haluan
valtaa

:D

Viestintävastaava
Yrityssuhdevastaava
Kun
Kun
Kv-vastaava
ei taas tätä
Fuksikapteeni
Fuksikapteeni
Varapuheenjohtaja /
Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja
kyltymätön vallanhimoilija
Yrityssuhdevastaava
Kv-vastaava
seis
Puheenjohtaja
Fuksikapteeni
ei taas tätä seis
Opintovastaava
my
precious
my precious
IE

:D:D
:D

“Täytyy ruveta
hoitamaan ihan
IE
muita
suhteita”
Viestintävastaava

Hupimestari

Viestintävastaava

:D:D :3
:D

>:3

>:3

Leevi

Helmi

Opintovastaava

:D

:D

”Pysyn täysin
Viestintävastaava
neutraalina”

seis

my precious

Yrityssuhdevastaava

mestari

Opintovastaava

Opintovastaava

:D:D
:D

>:3

:D:D
:D

IE

Kv-vastaava
ei taas tätä

Viestintävastaava

Aapo

Södis

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Fuksikapteeni
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Fuksikapteeni

Kv-vastaava Antti Karjasilta
fysiikka 3.vk

“Ei seis lopettakaa”
“Oletteko kuulleet kiipeilystä?”

Anttia kuvaillaan sinnikkääksi ja urheilulliseksi, ja hänen
kiipeilyharrastuksensa onkin monelle tunnettu. Hänen
lempikiipeilyhallinsa on Konalassa, mutta killan kvvastaavana hän suuntaa katseensa sitä kauemmas. Avulias ja
osaava Antti on oikea henkilö ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa
yhteistyö muiden matematiikan ja fysiikan ainejärjestöjen
kanssa tai kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottaminen
kiltaan. Vinkki Antilta: laita joulutorttuun mansikkahilloa.

“Olenn tämän laivan kapteeni”
“Tee tehtävät viimeisenä iltana”

Fuksikapteeni Henri “Brax” Brax
fysiikka 3.vk

Brax on tunnollinen ja määrätietoinen fuksikapteeni, joka
tunnetaan sekä omistautuneena tekijänä että herkkänä
kuuntelijana. Huumorintajuakin häneltä löytyy. Kun
kysyimme hänen lempikasviaan, se oli tyhjä joukko.
Vapaavalintaisena kysymyksenä hän taas esitti: “mikä olisi
näsäviisain tässä kohtaa esitettävä kysymys? – tämä”. Brax
ilahtuu, jos hänelle kertoo jonkun obskyyrin videopelin
yllättävän syvästä ja monisyisestä loresta.
Fuksikapteeni Anna Huttunen “Riität juuri tuollaisena kuin olet”
fysiikka 3.vk
“Sori, hyödytön viesti”
Otaniemi-Kirkkonummelainen Anna oli vuoden 2018 fuksimatrikkelipelissä kategorian “tapahtumateho” korkein kortti.
Nyt hän kanavoi sitä samaa energiaa positiivisen ja kannustavan fuksikapteenin virassa. Anna on tietääksemme raadista ainoa, joka on katsonut kaikki fyysikkospeksit. Välittävän
Annan lempikeskusteluissa puhutaan kiusallisista, vaikeista
tai tärkeistä asioista. Aihe voi siis olla mikä vaan ahdistuksesta
ja surusta huonekasveihin ja elokuviin!
Opintovastaava Helmi Hankimaa
matematiikka 4.vk
Vahva, pirteä ja ultrapätevä Helmi herää aamuisin
aikaisemmin kuin kukaan muu raatilainen. Lempikasvikseen
hän kertoo kliivian, koska sen saa kukkimaan useamman
kerran. Hän on lämmin, empaattinen ja todella lähestyttävä
opintovastaava eli hänelle voi jutella niin elämästä, ystävistä
kuin opintoasioistakin. Pistä Helmille viestiä jos haluat jutella
koulutuspolitiikasta, löytää jotain Inton sivuilta tai vaikka
ideoida läksykerhoa.
“Huhuu, jallupöllö”
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“3 jallupöllöä”

Yrityssuhdevastaava Leevi Kaukonen
systis(?) 2.vk

Kv-vastaava
taas tätä

“Live, Love, Leevi”

Leevi on heittäytyvä ja vauhdikas yrityssuhdevastaava.
Hänelle voi puhua killan yrityshommista, mutta hinauskin on
toki tervetullutta. Mikä on paras Mario-Kart hahmo, kuuluuko
ananas pitsaan, ja mitä tapahtuu keväällä jääkiekossa? Hän on
nähnyt enemmän speksejä kuin kukaan muu raatilainen, koska häntä vietiin nuorempana lääkiksen spekseihin. Etunimestä
johdetut lempinimet eivät häiritse Levviä, mutta sukunimestä
keksityt vitsit ovat yleensä
liian kaukaa haettuja.
Yrityssuhdevastaava
:D

Opintovastaava

Hupimestari

K
ei ta

Viestintävastaava

:D:D
:D

Oheisessa raadin pitsatäyteverkossa, raatilaiset on yhdistetty toisiinsa,
jos heillä on yhteinen suosikkipitsatäyte. Yksityisyyden säilyttämiseksi
kahdenkeskeisesti jaettuja suosikkeja ei paljasteta – ainoastaan vähintään
kolmen hengen klikit.

staava

Kv-vastaava
ei taas tätä

Opintovastaava

“JJ -kun
haluat hyvää”
IE

:D

seis

Yrityssuhdevastaava
Viestintävastaava

Hupimestari

IE

Kv-vastaava
ei taas tätä

:3

Yrityssuhdevastaava

Kv-vastaava
ei taas tätä

Opintovastaava

haluan
Hupimestarivaltaa

:D:D
:D

Fuksikapteeni
seis

my precious
:3

Laura

haluan
valtaa

:D

Viestintävastaava

:3

Kun
sipulineliö
Fuksikapteeni

seis

Opintovastaava

:D:D
:D
Fuksikapteeni

:D

Anna

haluan
valtaa

Varapuheenjohtaja /
Viestintävastaava
kyltymätön
vallanhimoilija

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja

my

haluan
valtaa

:3

Annamaria

seis

Rahast
Fuksikapteeni

Veikka

Kun
Fuksikapteeni

Rahastonhoitaja
my precious

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

seis
IE
Rahastonhoitaja

my precious
Kv-vastaava
ei taas tätä

IE
IE

:3

>:3

>:3

IE

Fuksikapteeni

>:3

Rahastonhoitaja
my precious
IE

pesto
kolmio

Viestintävastaava
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja /
kyltymätön vallanhimoilija

Kun
Fuksikapteeni

IE

:D

Fuksikapteeni

IE

e
Ku
Fu

seis

my precious

Opintovastaava

Helmi

Yrityssuhdevastaava

:D:D
:D

:D:D
:D

:D:D
:D

Kv-vastaava
ei taas tätäFuksikapteeni

Puheenjohtaja

IE

Rahastonhoitaja

:D

Varapuheenjohtaja /
Opintovastaava
Viestintävastaava
kyltymätön vallanhimoilija

Kv-vastaava
ei taas tätä

Södis

:3

Yrityssuhdevastaava
Puheenjohtaja

:3

Yrityssuhdevastaava

seis

Hupimestari

seis
:3

Opintovastaava
my precious

IE

Kun
Fuksikapteeni

Kun mozzarella
Fuksikapteeni haluan
IE
valtaamy precious
pentagrammi
IE

>:3

>:3

Kv-vastaava
ei taas tätä

Yrityssuhdevastaava

IE

Rahastonhoitaja

>:3

Brax

Rahastonhoitaja

Hupimestari

Antti

IE

IE

Vie

Opintovastaava

IE

IE

Hupimestari

:D
Kv-vastaava
ei taas tätä

Viestintävastaava

Varapuheenjohtaja /
kyltymätön vallanhimoilija

Kun
Fuksikapteeni

my pre

>:3

Leevi

Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja

suhdevastaava

Yrityssuhdevastaava

Martti

:D:D
:D

E

:D:D
:D

stari

Rahastonh

Opintovastaava

>:3

recious

Yritys

Hupimestari

:D:D
:D

nhoitaja

Kun
Fuksikapteeni

Jaakko

Fuksikapteeni
Fuksikapteeni

Kun

haluan
valtaa

Varapuheenjohtaja /
kyltymätön vallanhimoilija
Varapuheenjohtaja /
kyltymätön vallanhimoilija

Aapo
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“Olen onnistunut matemaatikko”
“Olenhan viesteihin vastaaja”

Viestintävastaava Aapo Pajala
matematiikka 3.vk

Kun pyysimme Aapoa määrittelemään täydellisen joulutortun,
vastaus oli niin epäselvä ja ristiriitainen, että se onnistuu vain
viestintävastaavalta. Häntä tosin kuvaillaan luovaksi ja rehelliseksi, joista ensimmäinen saattaa selittää, miksi viestintä
meni yli ymmärryksen. Älykäs ja energinen Aapo, on nopea tarttumaan toimeen ja raportoikin nähneensä 0 speksiä,
vaikka on ollut tekemässä yhtä. Hänelle voi jutella maailmaa
isommista kitarasoundeista ja hyvästä poplyriikasta.
Puheenjohtaja Annamaria Raduly-Baka
matematiikka 3.vk

“Yksi peruna kerrallaan”

Muut raatilaiset kuvailevat Annamariaa toimeliaaksi, tunnolliseksi ja päättäväiseksi johtajaksi, mutta ennen kaikkea
ystäväksi. Hän harrastaa neulomista ja hänen suosikkikasvinsa on basilika, joka ei kuole millään. Viime vuonna rahastonhoitajana hän kuvaili Kvantin kyselyä raadille työlääksi. Tänä
vuonna kyselyä lyhennettiinkin reilusti ja tietoja hankittiin
muilla keinoilla. Annamariasta on aina mukavaa, jos hänelle
tullaan juttelemaan – aiheella ei ole niin väliä!
Varapuheenjohtaja Martti Ranta
matematiikka 3.vk

“Anna hevosen murehtia,
sillä on isompi pää”

“Tapellaaks/dokataaks tänää
∅◼∅◼∅◼∅◼∅◼∅”

“Tajusin ;DD”

Yleensä Martti herää puolenpäivän aikoihin – myöhemmin
kuin kukaan muu raatilainen. Viime vuonna hän ansioitui
kuitenkin tunnollisena opintovastaavana, eikä ikinä myöhästynyt kokouksista. Voimme siis todeta, ettei amuvirkkuus ole
edellytys vastuullisuudelle. Muut raatilaiset kutsuvat Marttia
kyltymättömäksi vallanhimoilijaksi, mutta hyvässä mielessä,
koska häntä sanotaan myös empaattiseksi ja hyväsydämiseksi.
Martti ilahtuu eniten päästessään puhumaan musiikista.
Rahastonhoitaja Laura Heikkilä
fysiikka 2.vk

“Se on notta moro nääs”
– mikä on notta??

Kun kysytään, kuinka monessa asteessa rahat pitää pestä,
Laura on valmiina vastaamaan: kolikot 60:ssä ja setelit
30:ssä, tosi likaiset sadassa asteessa. Killan rahastonhoitaja
on muutenkin sanavalmis ja mm. innokas sanamuunnosten
harrastaja, joka saa aina porukan ympärillään nauramaan.
Tämän ahkeran ja uteliaan fyysikon kanssa voi keskustella
jostain syvällisestä, vaikka elämästä ja sen tarkoituksesta, tai
sitten siitä, että mennäänkö Alepaan ostamaan jätskiä.
“Mää mukkasin rotvallinreunaa ja pipa lens”

12

Suren
Muistojani jotka alkavat keskeltä ja
päättyvät sumuun
Muistoja sinusta,
kalpeita valokuvia joista kasvosi on
leikattu pois

Suren

Sillä muistan hetkeni kanssasi
Muistan, että ne vietettiin
kesäiltoina kallioilla
ja yössä kuiskien
Mutta kasvojasi minä en muista
Enkä sanojasi tai ajatuksiasi,
joita minulle muistan kertoneesi
MuiStan
Mutta

en

MuiSta

että

Sinua

rakaStin

MikSi

13

raavin poskiani

pöydällä särkynyt malja

lattialla kuihtunut kukka

veri tanssii

huulillasi vino hymy

e s t e t i i k k a
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So often let down by dreams
and faith in fantasy.
So often let down by strength
and faith in bravery.

So often let down by love,
so often by excitement.
Never let down by longing,
only has it heightened.
- Saima Harmaja, 1927
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Tyhjää, tyhjää, tyhjää
Ei mitään, mitään, mitään
Silkkaa pimeyttä
Autio kokonaisuus
Syttyy kipinä
Kirkkaus
.
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Iris
Olen fuksi ja taiteilijasielu,
joka kuvittaa Kvanttia ja
täyttää pöytänsä käsitöillä.

Jonna
Olen neljännen vuoden matemaatikko ja työpisteeni
sijaitsee toisinaan myös ruokapöydän ääressä tai sängyn
pohjalla. Rentoudun neulomalla, katsomalla sarjoja tai podcast-kävelyillä.

Karoliina
Oon sekä ekan vuoden QT fuksi että ekan
vuoden Kvantin toimittaja. Kuvassa
ehdottoman tärkee on muumimuki ja
kolme kelloo joiden kaikkien mukaan
pitäs mennä nukkumaan.

Niko
Oon Oulusta tullut 3. vuoden fyysikko
ja taittelen Kvanttia. Suosikkiasioihini kuuluu mm. metallimusiikki ja
anime.
18

Olli
Kaikki tärkeät tavarat säilyvät parhaiten kirjahyllyssä! Opiskelen toista vuotta fyssalla ja Kvanttiin olisi
jonkinlaisia tiedelehtijuttuja tarkoitus
kirjoittaa.

Oona
Olen kolmannen vuoden matemaatikko ja systisläinen, Kvantissa tykkään kirjoitella pieniä artikkeleita. Kuvasta puuttuvat vielä teemuki ja neule.

Santeri
Olen neljännen vuoden fyssalainen ja ensimmäisen vuoden kvantteilija alunperin Joensuusta. Tykkään vapaa-ajallani kuunnella
musiikkia, laulaa ja puuhastella vapaaehtoisjuttujen parissa.

Pinja
Kolmannen vuoden fyysikko ja saman verran on
kvantissa oltu mukana. Luonnossa seikkailija ja
puujalkavitsien suuri ystävä. Kuvan työaseman
lisäksi löytyy myös seisomatyöpiste, mutta tänään
ei ollut tarpeeksi energiaa siihen.
19

Tommi
Olen N:nnen vuoden opiskelija ja tulin Kvanttiin täksi
vuodeksi jäähdyttelemään kiltauraani. Protip: virkattu Laranjo webbikameran vieressä saa hymyilemään
etätapaamisissa paljon enemmän :)

Tuukka
Olen N ja nauttimassa (ehkä) vikoista opiskeluvuosista tällai kvantin toimituksessa. Tykkään
musiikista, visuaalisista jutuista ja nukkumisesta.
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Veikka
Olen fuksi ja tulin tutustumaan Kvantin toimitukseen. Oon vetäytynyt opiskelemaan lapsuudenkotini
läheiseen puumajaan, kun ei tässä nyt muutenkaan
saa nähdä ketään.

Velma
Opiskelen neljättä vuotta fyssalla ja olen
ensimmäistä kertaa mukana kvantissa.
Vapaa-ajalla harrastan mm. tanssia,
sananmuunnoksia ja yliopistopolitiikkaa.

Ville
N. vuoden systisläinen, n-1 vuoden
Kvantin toimittaja. Vapaa-aika kuluu pitkälti eri opiskelijajutuissa ja
ulkoillessa.

Ville-Eemeli
Olen toisen vuoden fyysikko ja tulin mukaan Kvanttiin kirjoittelemaan kaikkea mukavaa. Kannattaa
bongata kuvasta äänityksiin pätevä mikrofoni ja
kahvikupin puuttuminen.
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Greetings from FiilisTiimi
FiilisTiimi is part of the Guild of Physics and has nine student members. Our work
aims to improve wellbeing among students in the guild, by initiating discussion
about mental health. We try to create opportunities for students to improve their
daily wellbeing. Some of our efforts are coordinated with the teaching faculty of
the School of Science.
FiilisTiimi would like to hear your view on what would best support wellbeing
during university studies. We challenge everyone to share their ideas to be further
communicated to the teaching faculty. Ideally, such new methods would aim to
increase wellbeing among students and faculty as well. Ideas and comments about
such ideas can be communicated to us.
While the growing number of young adults struggling with mental health issues
has raised concern for some time, the impact of a sudden and everlasting social
distancing hits students severely hard. As the pressures in universities are increasing, it remains to be seen how the organizational reform of the Finnish Student
Health Service (YTHS) can respond ready for the number of individuals seeking out
help. To make a change and act out ourselves, we encourage everyone to pay attention in our daily lives in taking care of ourselves and those around us.
Universities conduct scientific research and organize
higher education. To accomplish these tasks, the
university must ensure that all students have access
to resources and opportunities for learning and feeling well. Good mental health is arguably the most
vital asset in almost any area of life, including one’s
studies, and it is believed to have a positive effect on
academic performance as well.
In this spring FiilisTiimi organizes the annual Antifiirus-challenge, involving weekly challenges
during which we encourage participants to pay special attention and care to their wellbeing. As one
way to inspire the younger generation of physicists
and mathematicians, FiilisTiimi is also investigating opportunities for the Guild alumni to share their
experience and wise comments on their studies and
life in general. We also aim to execute anonymous
wellbeing questionnaires to monitor the state of
wellbeing in the guild to gain a better understanding
in which areas help is most needed. We also take part
in tutoring new students during the fall.
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Lähes kaikilta kiltalaisilta löytyy muistoja joko Fuusiosta tai Fuusio-viikolta. Monen
ensimmäiset muistot kiltamme vuosijuhlasta liittyvät Fuusion fuksinakkiin tai Annihilaation järjestämiseen, mutta tämän jälkeen muistojen kirjo on yhtä suuri kuin juhlijoiden määrä. Tähän artikkeliin on kerätty tarinoita ja kuvia viime vuosien Fuusioista.
Viime vuoden Fuusio-viikko muistetaan uudesta perinteestä järjestää PIP-peli vuosijuhlaviikolla, ja perjantai-illan pelastamisesta tiistaina nauttivat niin nuoret kuin
vanhatkin tieteenharjoittajat. Osa pelaajista päätyi myös nauttimaan Gambinaa pelin
jälkeen, ja huhut kertovat, että yksi Gambina-pullo piilotettiin myös Väreen edustalla
olevaan puuhun.
Fuksinakeista mieleen on jäänyt muun muassa esiintyminen Fuusion pääjuhlassa, jossa
juhlijat pääsivät nauttimaan Star Wars -elokuvien musiikista ja esiintyjät saivat kokea
pääjuhlatunnelmaa. Esiintyminen myös todisti väitteen, että onnistunutta esitystä
edeltää usein epäonnistunut kenraaliharjoitus. Samaisen pääjuhlan tauolta monelle
vieraalle on jäänyt mieleen ex tempore järjestetyt vanhojen tanssit, jotka tanssittiin
ilman musiikkia tunnelman ollessa kuitenkin katossa.
Fuusion jatkojen siivousvuorossa ollut fuksi kertoi kuulleensa eräältä vanhemmalta
tieteenharjoittajalta tarinaa “illasta, jolloin oli juotu homosundineita”. Tarina kuitenkin keskeytyi useaan otteeseen, ja jokaisen keskeytyksen jälkeen tarinankertoja aloitti
kertomuksensa alusta. Harmillisesti hän ei päässyt koskaan loppuun asti, ja tarinan
loppuhuipennus on jäänyt mysteeriksi.
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“

“Vuodelle 2012 Kvantin toimitus oli juuri vaihtunut kokonaisuudessaan edellisen toimituksen
valmistuessa. Tämän seurauksena toimituksessa oli paljon nuoruuden intoa ja riemua, ja vastaavasti myös ideoiden toteuttamiskelvottomaksi toteamisen puutetta.
Tämän seurauksena toimitus, jonka päätoimittajan toimin, päätti aloittaa vuoden ottamalla sivun iltalehtien toimintaoppaasta ja päätti julkaista reportaasin edellisen illan Fuusiosta
seuraavan päivänä sillikselle.

Toteutukseen tarvittiin erillinen diili painotalon kanssa (en vieläkään tiedä miksi he suostuivat tähän) että Kvantti lähettäisi keskellä yötä painettavansa painotaloon ja sitten aamulla
voitaisiin noutaa uudet Kvantit suoraan sillikselle vietäväksi.

Kvantti oli muuten taitettu kokonaan valmiiksi, poislukien keskiaukeamaa ja etusivua jolle sitten kerättäisiin tarvittava kuvamateriaali, kirjoitettaisiin lööppi ja taitettaisiin tyhjille sivuille.
Kun sotasuunnitelma oli valmis, siirryttiin sanoista tekoihin, pistettiin ykköset ylle, kamera
taskuun ja lähdettiin juhlimaan Fuusioon. Suurena toiveena oli että vuosijuhlista tulisi riittävä
määrä materiaalia, ja toimituksen onneksi näin kävikin. Materiaalia saatiin kerättyä riittävästi tyhjien sivujen täyttämiseksi ja ylikin. Juhlijoiden suojaamiseksi materiaalista kuitenkin
käytettiin vain sivistynein osuus.
Juhlista kotoutumisen jälkeen alkoi hillitön taittourakka, mikä näin jälkikäteen katsottaessa
näkyy taiton hieman hiomattomassa jäljessä. Lehti kuitenkin saatiin deadlineen mennessä
taitettua ja lähetettyä eteenpäin. Sitten olikin aika lähteä kotiin nukkumaan niiksi muutamiksi
tunneiksi mitä yöstä oli vielä jäljellä ennen silliksen alkua.
Sillisaamuna lehdet toimitettiin kiltahuoneelle suoraan painosta, josta toimituksen nohevat
toimittajat siirsivät ne juhlakansan ihmetykseksi sillikselle. Siinä oli muutamallakin toisen killan toimittajalla ihmettelemistä että miten Kvantti tässäkin oli onnistunut. Lisäksi tästä Kvantista on jäänyt elävästi mieleen erään sillisjuhlijan kommentti “Oonko mä tuossa kannessa, ei
jumalauta!?”.

”

En nyt 9 vuotta myöhemmin enää muista mitä sinä yönä on miettinyt Maarilla Kvanttia taittaessa. Luultavasti eniten “onko tässä nyt mitään järkee?”, mutta lopputulos puhukoon puolestaan. Tämä näyttäköön että huonotkin ideat on joskus toteutettava, koska niiden lopputuloksesta pääsee nauttimaan tulevatkin sukupolvet ikuisesti.”
Tämä tarina on tosi,
Kvantin päätoimittaja vuosimallia 2012 Mikael Parmala
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Lumiukkokatsaus
Lumen laskeuduttua Otaniemeen, maiseman kansoittivat runsaslukuiset
lumiukkopuistot. Mukaan mahtui perinteisiä veijareita, piirroshahmoja
sekä upeita taideteoksia. Kvantin toimitus päätti poimia timanttisimmat
teokset koko kansan ihasteltaviksi.

Horisonttiin lumottuna tuijottava
hahmo ojentaa kättään kuin siinä
pitäisi olla virvoitusjuoma. Kuka
varasti ukon kaljan?

Kuka puukotti lonkerokättä
kaulaan? :((((

Syötävän suloinen ja
taskukokoinen veijari ottaa
aurinkoa yliopistolla.

Nappisilmä vilkuttaa kaikille
kilteille opiskelijoille.

Reippaat lumimuumit vartioivat Alvarin aukiota.
(pimeällä Muumipeikko on aika pelottava)

Välillä on hyvä ottaa tukea pylväästä.
Smökiltä poistuessa itse kunkin on hyvä
ottaa tukea jostain.

Suorastaan taidokkaasti veistetty joutsenemo suojelee
poikastaan ilkeiltä ohikulkijoilta.

Tämän veikeän kurren saattaa nähdä
loikkivan Smökin edustan puissa.

Tämä äijä sen tietää: Kun
tukka on hyvin ja kalja kylmää,
elämä hymyilee.

Harvatukkainen rouva taitaa
olla matkalla naapuriin
kahville.

Kunhan ajat sallivat, tämä taustaansa
sulautunut kolmio aikoo valloittaa Smökin
parketin.

Kaveriaan odottelevaa coolia könsikästä ei kylmä vaikuta
häiritsevän.

Tottelevaisesti omistajaansa odottava
pystykorva pitää rapsutuksista.

