


Putoavat hanskat (casus caestus tandem) on hyvin yleinen mutta huonosti tun-
nettu ilmiö. Ilmiötä havainnoidaan tyypillisesti vuodenvaihteen aikaan, jolloin 
ilman ilmeistä selitystä hanskat kautta maailman mätkähtävät maahan. Tapahtu-
maketju on tavattoman nopea: ilmiölle on tyypillinen selkeä leikkauskohta, jonka 
jälkeen hanskat ovat selittämättömästi (ja usein korjaamattomasti) maassa. Ilmi-
ötä on havaittu myös erilaisten kehien ja kuivaustekstiilien välillä. Sen mekanis-
mit ovat pitkälti vieraat nykytieteelle, joskin joitain heuristisia malleja selittämään 
ilmiötä on kehitetty.

Tunnetusti, käsien heiluttaminen ja muu härväys kerryttää hanskoihin runsaasti  
W-bosoneita, jotka on nimetty niiden syntymekanismin (work) perusteella. Edel-
leen, suositun selityksen mukaan maan kiertoradalla on voimakas Higgsin kentän 
anomalia. Tällaisen anomalian olemassaolo voisi aiheuttaa voimakkaan havaitun 
painovoiman voimistumisen W-bosonirikkaissa kappaleissa, kuten hanskoissa.

Malli onnistuu tyydyttävästi selittämään suuren osan Putoavien hanskojen ilmi-
östä. Periodinen tapahtuma-ajankohta sopii hyvin yhteen havaintojen kanssa: 
hanskat tuntuvat tippuvan systemaattisesti voimakkaimmin ja laajimmin vuoden-
vaihteen tienoilla. Bosonikeräytymä myös selittää elegantisti, miksi kaikki asiat 
eivät muutu raskaiksi. Vähemmän heiluneet hanskat ovat vielä pelastettavissa, jos 
näiden kantajalla piisaa hartiavoimia.

Mallissa on kuitenkin useita puutteita. Se ei selitä keskellä vuotta tippuvia hans-
koja. On tosin argumentoitu, että näissä tapauksissa bosonikertymä kasvattaa 
hanskojen massaa hiljalleen, ja tämä selittäisi hanskojen kasvavan raskauden. 
Ilmiölle ominainen leikkauskohta jää kuitenkin selittämättä. Toinen merkittävä 
puute on hanskojen nostamisen vaikeuden selittämättömyys. Puhutun anomalian 
mentyä ohi ei pitäisi olla enää syytä hanskojen ylimaalliseen raskauteen.

pääkirjoitus

Oli näköjään liikaa vaadittu, että opiskelijaravintoloissa lukukausi alkaisi samaan ai-
kaan kuin opiskelijoilla. Välipäivien tyyliin loppiaista edeltävänä maanantaina Alva-
rissa oli käytössä iltapäivänälkäisille tuttu yhden linjaston taktiikka ja lomamiehitys. 
Muut ravintolat eivät oviaan edes avanneet! Vuorolistoja tehdessä eräs opiskelijakort-
teihin ja niiden lukuvuositarroihin päivittäin tarkkaan perehtyvä henkilö pitäisi mää-
rätä tarkistamaan opiskelun aikataulut Intosta! Monilla opiskelijoilla joulu ei jatku-
nutkaan loppiaiseen asti. Jonoa riitti Alepassa, kiltiksen mikroaaltouunilla, Etnolla 
ja naulakoilla asti. Siis siellä, missä päälafkan aulan naulakot nykyään ovat! Kuka 
helvetti on keksinyt viedä kaikki naulakot poronkuseman päähän sieltä, missä niille 
varmasti oli enemmän käyttöä? Nykyään sitten marssitaan reppujen ja takkien kanssa 
ravintolaan, taiteillaan helvetin sujuvasti olkalaukun kanssa ruokaa lautaselle ja pöy-
tään istuessa tukitaan repuilla jo valmiiksi kapeat pöytien välit.

Yksi saatanan keksintö on myös lomarahat. Miksi helvetissä ei suoraan sanota, paljon-
ko työstä maksetaan, vaan työvuosi onkin palkanlaskijoiden mielestä puoli kuukautta 
pidempi kuin kalenteri näyttää! Kun on tarkkaan laskenut ansio- ja jopa pääomatulon-
sa ja verrannut niitä opintotuen tulorajoihin, niin palkanlaskijat päättävät joulukuussa 
lomarahoillaan räjäyttää koko vitun pankin! Kuukausi velkaa Kelalle. Perkele.
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Viime vuoden loppua kohden alkoi 
tuntua, ettei mikään paikka kro-
passa ole täysin kunnossa. Har-
tiat ovat säännöllisesti jumissa, 
samoin kuin lonkat, oikea polvi on 

alkanut naksua huolestuttavasti. Selkä on kipeä 
vuoroin alhaalta, vuoroin ylhäältä.
 Harrastan kyllä kaikenlaista. Viime 
syksynä tanssin, kiipeilin ja harrastin capoeiraa. 
Sitten tulin kipeäksi ja harrastukset jäivät parik-
si kuukaudeksi. Nyt olen ”terve”, mutta ei kyllä 
tunnu siltä. Pitäisi aloittaa taas liikunta. 
 Aloittaa liikunta. Se tuntuu juhlalliselta 
projektilta. Kaikesta päätellen olen ajan hermol-
la. Unisportilla on hyvinvointilupaus vuodelle 
2015 -kampanja. Sekä kaupunki että yksityinen 
kuntosaliyrittäjä ovat perustaneet liikuntablo-
giyhteisöjä, joissa tavikset kertovat rohkaisevia 
tarinoita elämäntaparemonteistaan.
 Vuosi sitten tammikuussa minulla oli 
myös liikuntaprojekti: spagaatti. Tuttu tanssin-
opettaja oli haastanut Facebookissa: tee tätä oh-
jelmaa koko kevään, niin saat spagaatin kesällä. 
Tein kaikkeni: kerroin tavoitteesta kavereille, 
varasin kalenteriin aikaa ja laitoin kännykkään 
hälytyksen kolmena päivänä viikossa. Tein veny-
tyksiä ehkä kolme viikkoa. Kiinnitän puhelimen 
hälytykseen nykyään niin vähän huomiota, että 
en edes ole viitsinyt poistaa sitä. 
 Tuntuu, että pitäisi kokeilla tällä kertaa 
jotain muuta näkökulmaa kuin ”elämäntapare-
monttia”. En halua olla ensi syksynä taas romu-
na, kun hyvät aikeet ovat kuivahtaneet puheli-
men ajoittaiseen muistutuspirinään.  
 Päätän haastatella ihmisiä, joille liik-
kuminen vaikuttaa luonnolliselta osalta elämää. 
Miten he sen tekevät? Ensimmäisenä vuorossa 
on Karita, joka on harrastanut tanssia pienes-
tä pitäen. Karita kuvailee suhdettaan liikuntaan 
luonnolliseksi olotilaksi. Tuntuu epämukavalta, 
jos ei ole liikkunut vähään aikaan. Hän oli kuu-
lemma jo lapsena hyvin liikkuvainen. Vaikka ih-
misissä on aste-eroja, hän uskoo, että kaikki ovat 
lapsena halunneet liikkua. Karita viittaa opet-
tajaystävänsä havaintoon: liikuntasalin ovien 
avautuessa lapset juoksevat sisään saliin. Jonkin-

lainen staattisuuden kulttuuri suurimpaan osaan 
meistä saadaan sitten iskostettua vuosien myötä. 
 Karita vertaa omaamme itämaiseen ja 
latinokulttuuriin. Yhdessäoloon kuuluu olennai-
sena osana tanssi ja kaikki osaavat perusaskeleet. 
Liikunnan ilo ja luontevuus säilyy läpi elämän. 
Karita myös toteaa, ettei kaikkien tarvitse ryh-
tyä pumppaamaan rautaa, niin kuin nykyajan 
fitnesihanne tuntuu ehdottavan. Rauhallistakin 
liikuntaa voi arvostaa - kävely ja pyöräily ovat 
myös hyviä liikuntamuotoja. Vaikka yhden ve-
nytyksen tekeminen, kun siltä tuntuu, on hyvä 
tapa.
 Haastattelun inspiroimana saan päähä-
ni kokeilla silti hiukan äärimmäistä lähestymis-
tapaa. Päätän viikon ajan liikkua niin paljon kuin 
sielu sietää ja katsoa, mitä tapahtuu. Seuraavina 
päivinä käyn tanssimassa ja capoeirassa, kävelen 
paljon, teen töitä koneella seisten. Torstaina, 
kahvakuulan ja monen muun aktiviteetin jäl-
keen, on murjottu olo. En ole viikossa muuttunut 
yli-ihmiseksi, mutta tuntuu, että kokeilu on teh-
nyt hyvää. Jatkuva liikkuminen ja eri lajit ovat 
tehneet aina seuraavasta aktiviteetista vähän 
miellyttävämpää ja helpompaa. Olen herkistynyt 
kehoni tuntemuksille. Ennen venyttely on tun-
tunut pakkopullalta, vaikka kuinka on tuntunut 

jumiselta, mutta nyt tekee jopa mieli venytellä. 
Huomaan, että työpäivänkin aikana ajatus kul-
kee paremmin. Kaikessa toiminnassa on jotenkin 
proaktiivisempi olo.
 Haastattelen kamppailulajeja pitkään 
harrastanutta Pekkaa. Hän toteaa, että autuai-
ta ovat ne, joilla on lapsenomainen liikkumisen 
ilo. Hän viittaa veljeensä, joka ei pidä liikunnas-
ta, mutta tekee sitä pitääkseen itsensä kunnossa. 
Kerron Pekalle Karitan teoriasta, että kaikilla 
lapsilla olisi liikunnan ilo. Minäkin 
kuulemma rakastin satubalettia, 
vaikka koulun liikuntatunnit olivat 
ikäviä - en ollut siinä mielessä mi-
kään ”liikunnallinen lapsi”. 
 Tuo yksi positiivinen 
kokemus liikunnasta saattoikin 
olla kullanarvoinen. Työpaikka-
liikunnan hyvät käytännöt -kir-
jassa todetaan, että ajattelumallit 
liikunnasta ja myös liikuntaan liit-
tyvät fyysiset ja sosiaaliset taidot 
opitaan varhain. Tämän jälkeen 
liikunnan käynnistämiseen vaa-
ditaan ulkoisia motivaattoreita ja 
ympäristön tukea. Jotta positiivi-
nen muutos olisi pysyvä, sisäisen 
motivaation tulee kuitenkin lopul-
ta syttyä.
 Pekka pohtii myös, hie-
man Karitan tapaan, että liikuntaa tunnutaan 
mainostavan vain hyvän vartalon saavuttamisen 
näkökulmasta. Fitneskissat ja -kollit pumppaa-
vat rautaa salilla. Miksei salimainoksissa voisi 
olla hymyilevää tavallista ihmistä nostamas-
sa tavallisia painoja - viettämässä rentoa iltaa. 
Myös Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt tie-
tää kertoa, että aikuisväestön suurimmat motii-
vit liikkua ovat terveellisyys, fyysinen kunto ja 
rentoutuminen. Mietin hetken, onko minunkin 

luonnollista 
liikettä 
etsimässä

” Hyvinvointia (ja pahoinvointia) 
tuottavien tekijöiden tuntemi-
nen on tärkeää, koska muutoin 

ponnistelut hyvinvoinnin edistä-
miseksi ovat ”osoitteettomia”. 

Liikunnan arvoa hyvinvointi-
tekijöiden kokonaisuudessa nostaa se, että se 

muodostaa perustan terveelle elämälle ja elämän-
tavoille. Liikunnallisen elämäntavan omaksuva 
korjaa puolittain huomaamattaan ravinto- ja 

muita tottumuksiaan. [...] liikunnalla on yhteys 
mm. stressin sietokykyyn, keskittymiskykyyn 

ja yleensä henkiseen kestokykyyn sekä minä-
kuvaan, itsetuntoon ja itseluottamukseen. 
Suominen, Risto. 2006: Liikunnan rooli työyh-

teisössä - strategiat ja johtamismallit. 

liikuntainnostukseni hieman yliampuvaa, sukua 
fitnesmainoksille. Mitä jos minullekin riittäisi 
”ihan tavalliset painot salilla” pari kertaa viikos-
sa?
 Juoksemista ja tanssia harrastavan 
Antin kanssa juttelen monipuolisen liikunnan 
hyödyistä. Mitä useampaa lajia harrastaa, sitä 
useammat ominaisuudet kehittyvät ja sitä hel-
pompi on taas kokeilla uusia lajeja. Tanssia Antti 
kehuu hyväksi kehonhallinnalle ja siinä saavat 
myös aivot työtä. Uuden oppiminen motivoi. Ei 
tule mietittyä muita asioita, on hetkessä kiinni. 
Juoksussa puolestaan on hyvää se, että siinä ehtii 
ajatella kaikenlaista. Lopuksi Antti toteaa, että 
tässähän itsekin motivoituu liikunnasta, kun kes-
kustelee ja miettii asiaa. 
 Jään pohtimaan Antin toteamusta. Lii-
kunnasta pitävä ja hyviä rutiineitakin omaava 
henkilö kaipaa muistutusta liikunnan iloista. 
Vaikka liikuntaa ja erityisesti urheilua tupu-
tetaan joka paikassa, liikunta on meidän kult-
tuurissamme jotain muusta elämästä irrallaan 
olevaa. Se tapahtuu tiettyyn aikaan tietyssä pai-
kassa. Staattisen päivän päätteeksi kaiken irti 
ottaminen kropasta bodypumpissa saattaa myös 
olla yhtä hyväksi kuin kylmän auton käynnistä-
minen talvipakkasella.
 Usein se, mitä nähdään ”terveyttä edis-
täväksi” liikunnaksi ei rajuudessaan välttämättä 
aina ole sitä. Viikon lopulla minua väsyttää ja 
särkee. Päätän kokeilla uutta näkökulmaa. Asa-
hi on itämaisia lajeja ja länsimaista lääketiedettä 
yhdistelevä terveysliikuntamuoto. Siinä ei tule 

hiki, mutta se rentouttaa ja edistää 
terveyttä monin tavoin. Löydän 
jotain kiinnostavaa: oman kehoni. 
Yhdessä harjoituksessa hiljennyn 
kuuntelemaan sormieni sykkimis-
tä kiertoliikkeessä ja huomaan et-
tei se ole lainkaan niin tylsää kuin 
miltä se kuulostaa. Jotain tällaista 
olen kaivannut alusta asti, aikaa 
välittää ja keskittyä kehooni. Asa-
hin myötä aavistan myös, että lii-
kunnan kanssa minun on löydet-
tävä oma kultainen keskitieni. Ei 
liikaa, eikä liian vähän.
 Viikon päätteeksi olen kiitol-
linen Asahin ja satubaletin lisäksi 
myös Unisportista. Se on tukenut 
liikkumisharrastustani jo monen 
vuoden ajan. Siellä on kiinnosta-
via kursseja, hyvä sali, avuliaita 

ohjaajia ja edulliset hinnat. Ehkä uudenvuoden 
elämäntaparemontinkin ja Unisportin kampanja 
ovat lopulta ihan hyviä juttuja. On hienoa, että 
kaikki saavat uuden mahdollisuuden kerran vuo-
dessa. Matti Nykäsenkin aikomus olla 100 päi-
vää ilman viinaa otetaan tosissaan. Minun uu-
denvuoden hyvinvointilupaukseni? Löytää oma 
kultainen keskitieni ja lapsenomainen liikunnan 
iloni. Ehkä se löytyy asahista, ehkä Unisportin 
rentokoriksesta. 
Sitä haluan kokeilla seuraavaksi!

” Harvaa kuntoilun 
muotoa on 

alkujaan pohdittu 
puhtaasti 

terveyden 
kannalta. Urheilu- ja 

kamppailulajeissa tavoitteena on 
aina ollut voittaminen - joskus 

oman terveyden kustannuksella. 
[...] Asahin harjoitus synnyttää 

vastaavan kokemuksen kuin 
käynti hierojalla. [...] Harjoituksen 

aikana tapahtuu pientä jatkuvaa 
lihaspumppausta, joka lisää 

verenkiertoa ja kiihdyttää myös 
imunesteiden kiertoa. 

Jalamo, Ilpo et al. 2007. Asahi. 



Olet sulake. Kestät tunnollisesti kaiken, mitä sinut on suun-
niteltu kestämään, mutta tietyn rajan jälkeen palat poikki niin 
että napsahtaa. Sen jälkeen yhtään mikään ei toimi ja on paha 
mieli, mutta sinullakin on tarkoituksensa piireissä: olet yleensä 
se, joka kertoo liian rasittavissa tilanteissa että nyt on rauhoi-
tuttava ennen kuin tapahtuu vahinkoa. Sulakkeita käytetään 
pienissä ja suurissa piireissä, esimerkiksi kotona tai autossa, 
estämään suuremmat vahingot jännitepiikkien sattuessa.

Käämi

Sulake

Antenni

Huomenna on kontinuumimekaniikan tentti, miten valmistaudut?

a) Ai niin, se. Pitänee alkaa lukemaan…

b) Olen lukenut tarkan suunnitelman mukaan jo viikon päivät.

c) Kaljaa. Bileet. Jee.

Diodi

Käämi

Vastus

Smökissä tapahtuu, missä olet?

a) Riippuu siitä, mitä ja ketä siellä on.

b) Siellä missä kaikki muutkin, vaikken tiedä mistä ne siihen tuli.

c) Kotona, bileissä on rappio.

Polttimo

Konkka

Antenni

Normipäivä kiltiksellä, mitä puuhaat?

a) Autan ja tuen fukseja robottien ja matriisien kanssa.

b) Rauhoittelen kiihtyneitä kiltishinaajia

c) Päivitän facebookiani samalla kuin keskustelen irssissä.

Vastus 

Antenni

Konkka

Paljussa on 25 fyysikkoa, mahtuuko vielä?

a) Hyi, vesi on ebola. Ei mahdu ja palju pitäisi polttaa.

b) Siellähän on vielä hyvin tilaa, kutsutaanko kaveritkin?

c) Mikäs siinä, tässä keskellä alkaa olla jo mukavan tiivistä.

Diodi

Konkka

Sulake

Pitäisi ehtiä Olarin Kameleihin illaksi, mutta kympistä näkyy vain 
takavalot.

a) Miksei bussit voi koskaan olla ajallaan, vitun HSL

b) Hah niitä jotka menee ”suoralla”, pääsen nopeamminkin.

c) Tämä oli jo huono päivä, nyt luovutan ja menen kotiin.

Polttimo

Käämi

Diodi

Vihdoinkin viikonloppu. Mitä ohjelmassa?

a) Ihan sama mutta sehän on ihan mahtavaa :)

b) Baarissa muiden kanssa, ei viikonloppuja yksin vietetä.

c) Riippuu täysin ensi viikon deadlineista.

Sulake

Polttimo

Vastus

Entä se hyvin ansaittu joululoma?

a) Taidan aloittaa pysymällä viikon lämpimän peiton alla.

b) Koristelen kotona, leivon pipareita, osallistun tapahtumiin.

c) Se mikään loma ole, termon projektin deadlineja on vielä.

Olet käämi. Olet hyvinkin puoleensavetävä, ja joskus 
muita voi olla jopa hankala saada irti sinusta. Sinulla on 
myös hiukan kondensaattorin sovittelevia piirteitä, ja kon-
densaattorin kanssa muodostattekin täydellisen sykkivän 
parin. Joskus saatat tuntea myös olevasi hiukan kierteellä, 
mutta ei se sinua haittaa. Käämejä käytetään radioteknii-
kassa, sähkömagneeteissa ja tilanteissa, joissa halutaan 
vaimentaa muutoksia mutta päästää tasavirta läpi.

Olet kondensaattori. Tasaisen harmaassa elämässä 
kykyjäsi on vaikea huomata, olet hyvin tylsääkin katsot-
tavaa, mutta vaihtelevissa tilanteissa pääset oikeuksiisi 
sovittelijana. Pystyt vaimentamaan suuriakin purkauksia 
ympäristössä, ja sovit mainiosti yhteen käämin kanssa. 
Älä pelkää satunnaista kahtiajakautuneisuuden tunnetta. 
Kondensaattoreita käytetään mm. radiotekniikassa, tasa-
virtakomponentin poistamisessa ja signaalinkäsittelyssä.

Olet polttimo. Olet lämmin ja valoisa persoona, hehkut lämpöäsi ja 
valoasi myös ympärillesi. Olet ehkä hieman vanhanaikainen, mutta 
toisaalta loistat ihan yhtä kirkkaana, menivät asiat sitten myötä- tai 
vastavirtaan. Jos (testin epätarkkuudesta johtuen) koet, ettei edellinen 
osunut sinuun, oletkin ehkä modernimpi LED. Polttimoita käytetään 
lähinnä valaisemaan, mutta muihin mielenkiintoisiin sovelluksiin 
kuuluu esimerkiksi joidenkin kitaraefektien kikka, jossa valonlähde 
kytketään sarjaan LDR:n kanssa. Miettikää sitä hupia.

Olet diodi. Kun asiat menevät sinun mielesi mukaan, olet täydellisen 
myöntyväinen mihin vain, mutta jos asiat eivät mene niin kuin haluaisit, 
et suostu minkäänlaiseen yhteistyöhön. Jos kuitenkin sopivan suostuttelun 
jälkeen suostut mukisematta, olet zenerdiodi. Diodeja käytetään usein 
”venttiileinä” estämässä virran kulkua väärään suuntaan, mutta myös 
esim. tasasuuntaussilloissa, suojaamassa herkkiä komponentteja liian 
korkeilta jännitteiltä, tai vaikka säröefekteissä. Tunnelidiodeissa tapahtuu 
jopa kvanttifysiikkaa, joten ovathan diodit pakostakin aika siisti juttu.

Olet vastus. Olet vanhan liiton henkilö, et koskaan suostu 
mihinkään ennen tarpeellista pohdintaa ja silloinkin vastaha-
koisesti. Joskus vastustuksellasi on jopa lämmittävä vaikutus. 
Sinun kannattaisi ehkä miettiä, olisiko joskus hyvä ottaa 
rennosti, mutta toisaalta te vastukset olette olennainen osa 
piiriä kuin piiriä, eikä vastustuksenne siis voi olla aivan turhaa. 
Vastuksia käytetään käytännössä kaikessa, rajoittamaan tai 
jakamaan virtaa sopivaksi, mutta myös lämmityksessä. 

Olet antenni. Olet aina kommunikoimassa jotenkin, ja sinut tun-
netaan porukan sosiaalisimpana sekä ulospäinsuuntautuneinpana. 
Kommunikaatioverkostot ilman sinua ovat hankalia kuvitella, ja 
sinulla onkin todella tärkeä osa nykymaailmassa. Antenneja käy-
tetään kaikenlaisissa kommunikaatioon liittyvissä piireissä, ehkä 
yksinkertaisimmillaan piirissä, jossa on mikrofoni, yhden tran-
sistorin vahvistin, LC-piiri radiotaajuuksille ja lähettävä antenni 
(johdonpätkä). Kokeilkaa kotona, hupia koko perheelle.

Piirihoroskooppi 
Opi Kvantin testin avulla tuntemaan virtaradan merkkisi!
Sen avulla voit ymmärtää paremmin itseäsi ja kasvaa ihmisenä.
Horoskoopit ovat rekisteröidyn circuitologin laatimia.
Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Eniten vastauksia kerännyt komponentti vastaa merkkiäsi!



näyttävää näkyvyyttä

Ahdistavatko sinua sosiaaliset kanssakäy-
miset? Haluaisitko viettää messuilla synty-
vät ihmiskontaktit vain hiljaa seisten? Onko 
sinulla huutava tarve käyttää rahaa, ennen 
kuin joudut vuoden vaihteessa tilittämään 
arvonlisäverot valtiolle? Me täällä Kvantin 
toimituksessa painiskelemme aivan samo-
jen arjen ongelmien kanssa, mutta onneksi 
eräänä kuulaana syyspäivänä sähköpostim-
me spämmifiltterin läpi luikerteli ratkaisu 
ongelmiimme. Vastaus on Rintamedian 
lanseeraama mullistava Mediatag. Jollet ole 
aikaisemmin kuulut tästä vuosisadan kek-
sinnöstä, älä huoli, emme olleet mekään, 
mutta firman tullessa tyrkyttämään tuotet-
taan käänsimme tilanteen hyödyksemme 
ja vuorostamme tyrkytimme Rintamedialle 
mainostilaa. Neuvottelut ovat vielä kesken, 
mutta keksintönä laite on niin kiehtova, että 
se ansaitsee artikkelin tuli mainosrahaa tai 
ei.

Mediatag on tavallisten, tylsien ja 
elämän pilaavien paperisten nimilap-
pujen korvaajaksi kehitetty uuden-
karhea innovaatio, joka hyödyntää 
uusinta nestekidenäyttöteknologiaa 
ja flash-muistia luodakseen käyttä-
jälle ja hänen asiakkailleen unohtu-
mattoman myyntikokemuksen. Joku 
saattaisi sanoa, että kyseessä on vain 
rintaan kiinnitettävä näyttö, jossa pyö-
rii video, dia-esitys tai hauska kissa 
gif, mutta todellisuudessa Mediatag 
on ratkaisu kaikkiin arkielämän on-
gelmiin. Enää sinun ei tarvitse myy-
dessäsi puhua asiakkaalle, vaan asia-
kas seisoo hiljaa tuijottaen rintaasi ja 
esittelyvideo hoitaa myymisen puo-
lestasi. Uhkaako uhkea sihteerisi syyt-
teellä, mikäli katseesi vielä kerrankin 
harhailee sopimattomasti? Tälle tulee 
loppu, jos käsket sihteeriäsi kiinnittä-
mään povelleen Mediatagin ja jatkos-
sa vain ”tarkastelet yrityksesi myynti-
valtteja”. Onko tunnelma työpaikalla 
liian vakava? Esittele yrityksellesi uusi 
Mediatagiin perustuva myynnin ke-
hittämissuunnitelma ja konttorissa 
riittää aihetta naurulle vuosikausiksi. 
Pelkäätkö, että kuoleman koittaessa 
sinun muistosi vaipuu unholaan? Kun 
sinusta aika jättää, vaadi itsellesi jär-
jestettävän ruumiinvalvojaiset, joissa 
rintaasi kiinnitetään Mediatag, jossa 
pyörivät eniten tykkäyksiä faceboo-
kissa saaneet kuvasi ja muistosi elää 
ikuisesti.

Älä epäröi hetkeäkään, vaan tilaa heti uusi ja mullistava Mediatag. 
Mitä on raha, kun toisessa vaakakupissa on kaikin puolin parempi 
elämä. Rintamedia takaa, että ostaessasi Mediatagin hiuksesi kasva-
vat takaisin, vaimosi palaa lastesi kanssa kotiin, seuraavana lauan-
taina saat vähintään viisi oikein lotossa ja jo kolmen viikon kulut-
tua huomaat omaavasi kreikkalaisen adoniksen vartalon. Rakenna 
itsellesi parempi huominen ja osta itsellesi Mediatag. Rintamedia 
vannoo ja vakuuttaa kautta kiven ja kannon, että et tule katumaan 
ostostasi. Jos sanansa he syövät, uskovat he, että koet niin valtavaa 
häpeää tuotteeseensa haksahtamisesta, että et uskalla ottaa kulutta-
javiranomaisiin yhteyttä. Mikäli et ole vielä vakuuttunut, että Media-
tag on oikea vaihtoehto juuri sinulle tarpeistasi riippumatta, lisätie-
toa tuotteista ja tarjouksista saat osoitteesta www.rintamedia.fi.

Designiltaan Mediatag on yksinkertaisuudessaan 
uraauurtava. Höyhenen kevyt näyttölaite, joka kiinnit-
tyy paitaan kätevällä magneettijalustalla, joka jättää 
paidan pinnan yhtä turmeltumattomaksi, kuin Juma-
lan nuhteessa kasvatettu lapsonen ennen eskaria. Rin-
tamedia myös takaa, että et joudu tilaamaan tyyristä 
mainoskampanjaa mainostoimistolta, vaan laitteen 
käyttö ja sisällön toteutus onnistuu todistetusti jopa 
aivokuolleelta lahnalta, mikä on ehdoton ominaisuus 
käyttäjälle, joka oikeasti ostaa Mediatagin. Laitteessa 
on 3-tuumainen näyttö, jolle voit loihtia omat myyn-
nilliset mestariteoksesi. Näytön 480x272 laajakuva 
resoluutio takaa, että luovuuttasi eivät rajoita ainakaan 
pikselit, vaan voit toteuttaa itseäsi koko laitteen jopa 
10 tuntia kestävän latauksen ajan päivästä toiseen lain 
sallimissa rajoissa. Jos tilaat nyt, Rintamedia harkit-
see liittävänsä mukaan myös purkillisen deodoranttia, 
jottei likinäköinen asiakas joudu näytöltä tihrustaessaan 
kärsimään luovuuden hedelmiesi lisäksi, myös muista 

läheisyyden mukanaan tuomista ongelmista.

Mediatagien määrää ei toki tarvitse rajoittaa vain yhteen. Mikäli autismi 
on ottanut vuorovaikutustaidoistasi täydellisen niskalenkin, voit ostaa kym-
menen Mediatagia ja kiinnittää ne kaikki otsasta alkaen ympäri kehoasi ih-
miskontaktien minimoimiseksi. Kymmenen laitteen paketti, johon sisältyy 
kaupan päälle latausalusta ja tekninen tuki ongelmatilanteissa on juuri oikea 
vaihtoehto sinulle, joka haluat terrorisoida asiakaskuntaasi mainoskampan-
jalla, joka Mediatagiin yhdistettynä saa yes-maninkin sanomaan no. Kaiken 
tämän saat nyt huippuedulliseen 1179,00€ hintaan, jos et tajua katsoa Ama-
zonista, että vastaavia laitteita saa vain murto-osalla Rintamedian tarjoamas-
ta hinnasta.



Ehkä jo huomenna roskasi tappavat ihmisen.

Jätteitä ei suinkaan kerätä pois heittämistä varten, vaan 

ne kerätään Suomen hallitukselle, jonka lakeijat ottavat 

talteen arvokkaat materiaalit. Yksi materiaalien käyttö-

tarkoitus on palopommit. Harva tietää, että tulipalojen ta-

kana on yleensä Suomen hallituksen tekemä terrori-isku. 

Iltalehteä lukemalla voi todeta, että ulkomailla tapahtuu 

todella harvoin tulipaloja. Sen sijaan Suomessa tapahtu-

vista tulipaloista uutisoidaan joka päivä. Nykyaikaiset talot 

rakennetaan tulta kestävistä materiaaleista, mutta siitä huo-

limatta ne saattavat palaa maan tasalle. Tuli ei syty itsestään, 

vaan se vaatii huomattavan korkean lämpötilan. Esimerkiksi 

laser-säde, yksi kuumimmista ihmiskunnan valmistamista esi-

neistä, ei leimahda liekkeihin. Yleensä tulipaloihin vaadittava 

lämpötila muodostetaan pienillä vetypommeilla, jotka eivät 

pienen kokonsa vuoksi aiheuta minkäänlaista räjähdystä. 

Vetypommit vaativat vetyä, jota voidaan valmistaa mm. 

biojätteestä.

Kvantti on jo pitkään raportoinut erilaisista salaliitoista, 

joita viralliset tahot eivät suostu myöntämään todeksi. Sa-

laliitoista löytyy kuitenkin kattavia todisteita joka puolelta 

ympäriltämme. Tässä artikkelissa paljastamme, mitkä tahot 

toimivat erityisesti Otaniemen teekkarien pään menoksi.

Homojen takaportti Aalto-Yliopistoon??

Homot ovat ujuttaneet yliopistolle monia 

aivopesukeinoja, jotka helpottavat heidän 

tekemiään ihmisryöstöjä. Liikunnassa 

vapautuvat hormonit muuttavat miehet 

naismaisiksi, mikä tekee heistä otollista 

riistaa homoille. Naismainen mies ei pysty 

puolustautumaan, kun hänet kaapataan 

ja kärrätään paikalliseen homotehtaaseen. 

Näistä tehtaista on monia havaintoja 

myös Otaniemessä. Tutkimusten mukaan 

yli 100% ihmisryöstöistä on homojen 

tekemiä, mistä todistaa liikunnan suosio 

Suomessa ja maailmalla. Taukoliikun-

nalla on myös toinen funktio: Liikuntaa 

harrastavat naiset muuttuvat miehekkäik-

si lihaskimpuiksi, mikä saa miehet luopu-

maan kiinnostuksesta heitä kohtaan. 

1 + 1 = 2 = Homous Maximus.

Et pääse laboratorioomme, kjeh kjeh.

Kukaan ei lukitse ovea, ellei sen takana 

ole jotain salattavaa. Lääketieteellisen 

tekniikan laitoksen lukitut ulko-ovet 

todistavat lääketeollisuuden tekemän 

maanpetoksen. Tiedemiehet ovat 

osoittaneet, että yli 200 tunnettua 

tautia (mm. masennus, astma, Ebola, 

HIV-AIDS) ovat lääketeollisuuden 

kehittämiä asiakashankintakeinoja. 

Tuberkuloosi ja isorokko ovat hä-

vinneet maailmasta sen jälkeen kun 

lääketeollisuus on lopettanut niiden 

levittämisen rokottamalla. Lääketeol-

lisuus on kehittänyt parannuskeinot 

mm. syöpään ja luunmurtumiin, 

mutta niitä ei myydä. Tästä on monia 

todisteita, mm. tämä lukittu ovi.

Pinja Peikonlehti, 3 v: “Raiskaan 100 miestä joka päivä”

Yliopistolle ujutetut viherkasvit säteilevät seksuaalista ener-

giaa. Energia kohdistuu erityisesti miehiin, jotka sitä kautta 

houkutellaan sairaisiin seksuaalisiin tekoihin. Tämä on 

osoitettu American Pie 2 -elokuvassa. Viherkasvien takana 

ovatkin feministit eli naiset. Otaniemessä toimii aktiivisesti 

yli 3000 militanttia feministiä, joiden seksuaalivietit on 

sammutettu agitaatiokoulutuksen avulla. Tämä tarkoit-

taa, että he ovat vapaita viherkasvien vaikutuksesta. Sai-

raaloihin tulee päivittäin miehiä, jotka ovat kastroineet 

itsensä vahingossa kiihotuttuaan ensin viherkasvista. 

Naissukupuolen tavoitteena on poistaa kaikki miehet 

maailmasta, ja miten tämä onnistuisikaan paremmin 

kuin tuhoamalla miesten lisääntymiskyky.

Neljännen maailmansodan maalitaulu??
Juutalaisten tavoitteena on maailmanvalloitus, joka 
tehdään ennalta-arvaamattomalla sotilaallisella rynnä-
köllä. Monilla teillä ajaminen on kielletty, jotta ne voi-
sivat toimia lentävien lautasten laskeutumisalustoina. 
Juutalaiset eli natsit ovat kehittäneet lentäviä lautasia 
jo toisesta maailmansodasta lähtien. Kerrotaan, että jopa 6 miljoonaa juutalaista insinööriä muutti kuun pimeälle puolelle suunnittelemaan tuhoko-neita. Harva tietää, että teksti “Huoltoajo sallittu” viittaa juutalaisiin. Kun otetaan jokaisen sanan ensimmäinen kirjain, saadaan HAJS, joka tar-koittaa Hitler + All Jews = Supremacy. Toisen maailmansodan aikana juutalaisten eli natsien johtajana toimi Adolf  Hitler. Elokuva Iron Sky kertoo totuuden natsien ufoista. Ipho-ne-puhelimet ovat todellisuudessa supertie-tokoneita, joilla lasketaan natsien lentävien lautasten lentoratoja.

Kvantti paljastaa:

Otaniemen salaliitot!!



In addition to different fields of  science and 
technology you may find yourself  working 
on different levels of  R&D. It can be basic 
research focusing on e.g. literature research, 
computational simulations and early phase 
prototyping. Or it can be closer to final prod-
ucts having the emphasis on reliability testing, 
their statistical analysis and improving the 
processibility of  different parts. Both hands-on 
tasks and data handling are needed. All these 
steps affect each other so you are encouraged 
to follow also your colleagues’ work and re-
port results of  your own. All in all you will see 
how your skills are valued. And so they are 
not only the products that are developing but 

also your own competence. 

Trust me – I speak from experience. I started 
here as a Giant Leap intern 18 months ago and 
have already faced the topics mentioned above. 
And this has been only everyday life of  the con-
trolled environment business area. Vaisala’s oth-
er business area, weather, would broaden the 
playground even more. Sure your path will be 
different but not less diverse. I had a master’s 
degree in physical chemistry when I started 
and now my know-how has extended to areas I 
knew nothing about before.
Timo Venäläinen / Giant Leap intern 2013

I started my career with Vaisala as a Giant Leap 
intern in the summer of  2013. I must admit, 
that after four years of  intensive studying at the 
School of  Electrical Engineering of  the Aalto 
University my mindset was rather technical. At 
those times, if  someone would have asked me 
about which study field is the most important, 
I would have told them hands down that it was 
technology and engineering. I was, to some ex-
tent, a bit narrow minded. 

Fortunately, during the summer internship 
my eyes began to open up. One of  the best 
part about the Giant Leap internship is the 
diversity you get to be a part of: your fellow 
interns are not only from your field of  stud-
ies. During the joint project review sessions, 
we got to learn what other schools are actu-
ally about in addition to getting to know each 
other. It didn’t take long for me to push my 
prejudice aside and acknowledge that also 
non-engineers can be super smart and that 
there’s a great professional demand for them! 
Shortly after this I began to realize, that Vaisa-
la is actually filled with pretty talented people. 
It was very important for me to learn that a 

company consists of  much more than merely 
product development. Since I had been focusing 
only on engineering in my studies, it was a real 
eye-opener to actually see the slot that engineer-
ing takes in the big picture of  a company. Seeing 
the big picture also helped me to find my own 
role in the company. 
 
It has been over a year now since the summer 
internship ended for me. Since then, I’ve com-

pleted my Master’s thesis for Vaisala and I’m 
currently working here as a Research Scien-
tist. I’m very fortunate to have an interesting 
position, where I can fully utilize the knowl-
edge I’ve spent so many acquiring at the Uni-
versity. It’s very motivating for me to be able to 
contribute to the sensor chip development in 
one of  the leading MEMS sensor companies. 
Regardless though, of  what you learn by get-
ting your degree, the learning never stops. The 
ability to continuously learn is perhaps even 
more important than the traditional compe-
tence which we all learn at school (although 
you always need a strong basic knowledge of  
your field).

Vaisala is a great place to be when it comes to 
learning new things. Our wide product range 
necessitates an equally wide knowledge range, 
which means that we have a lot of  profession-
als in the company. No matter how tricky of  a 
problem you’ll run into, you can be sure that 
within a 10 minutes walk you’ll find some-
one with extensive knowledge on the issue. 
It’s hard not to enjoy working in a company 
where you’re surrounded by cool and smart 
people.
Timo Kerola / Giant Leap Intern 2013

CEN Offering is the place where ideas are developed 
to actual final products. To accomplish the goal, hard 
work and smart people (you?) are needed. 
And some coffee.

Vaisala’s own cleanroom facilities allow us to design 
and test different thin film structures for our sensors. 
The mysterious peak won’t stay hidden from Timo K.

After a few test rounds the chip structure is optimized, 
as Irene (Giant Leaper 2010) here has just found out.

In further tests Timo V. (Giant Leaper 2013) makes 
sure that the electrical properties of  the chips are ok. 
Yep, it’s linear!

Almost ready! Should we prefer a white or blue pac-
kage? Plastic or metal? Just make sure it’s RoHS com-
patible.

Pictures and stories are by our former Giant Leap 
summer interns Timo V. and Timo K. who are now 
developing products for our industrial customers.

It’s surprising how many fields of  science are 
covered in Vaisala. We can start from thin 
film chips and wonder how their nanometer 
scale layers interact. The spectral range of  
one micrometer is full of  information. The 
inaccuracy of  one millimeter can ruin your 
miniaturized optical measurement and ten 
centimeters may mean a lot in the dynamics 
of  measured fluid. How is electricity conduct-
ed through these structures? Is heat dissipated 
well enough? What are their optical properties 
and how do they respond to ambient condi-
tions? Why are the results of  computer simula-
tions different to experiments? And the most im-
portant question: How could a little giant leaper 
know all of  this?
First of  all, you can’t and you are not even ex-
pected to know.  But, if  your studies have dealt 
with such subjects you will learn. And it’s a 
great motivator that these problems have a true 
meaning for real products. Vaisala really invests 
in product development and is therefore a very 
interesting place for students starting their work-
ing careers. 

Product Development

Working at



Vaisala is a global leader in environmental and 
industrial measurement. Vaisala employs over 1,600 
professionals in 15 countries, and serves customers 
in more than 150 countries each year. Vaisala's 
technologies provide information on weather and 
other environmental phenomena for meteorologists, 
road authorities, wind farms, and tightly controlled 
industrial environments, for example.
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Extra, extra!

Kooste killan 
göte-exculta 
3.12.-8.12. 



Himmeet karaokepaardit aloitti ekan 
illan . Laulettiin kurkut käheiksi ja 
tomaatit ryppysiksi! Ja vihersalaatti 
villiksi!

Fyysikkokilta elävöitti risteilytunnelmaa.

Petterin aamumaito loiventaa aamua 
ja juukeloittaa junamatkaa.

Maito on aamuisen junamatkaajan 
ystävä.

Maito pistää pendoiinonkin perätilaan!

Maito: kaikkien junaisten sankari!

Junassa on hyvä jos etummaisella on 
maitoa.

Aito Arla-maito siivittää seilorin 
matkaa Göteborgia kohti .

Maitojunalla takaisin uuteen paikkaan .

Göteborgin rautatieaseman aukiolla on 
hymy herkässä.

Fyysikot hakevat paikkaansa. 

Raitiovaunulippuhelvetin jälkeen 
oli raitiovaunuhelvetin aika. 
Ensin pyrähdys purgatoorisella 
rautatieaseman aukiolla.

Koska tälle kuvalle ei ollut muuta 
kuvatekstiä, attribuoidaan ihmisiä.

Noin 45/90 kuvaa tässä koosteessa ovat 
Eetu Ahosen ottamia. Kiitokset Eetulle 
ahkerasta kuvaamisesta!

Loput kuvat on koostettu excun aikana 
eläneestä What ’sApp -ryhmästä.

Skannatut asiat löytyivät fyysisestä 
excukansiosta, joka liki lehden 
lukuhetkestä riippumatta vieläkin 
lojunee kiltahuoneella.

Kuvatekstit on Kvantin toimitus 
koostanut sekavassa mielentilassa 
syötyään runsaasti kakkua, 
poislukien ne kommentit jotka 
taittaja on lisännyt peitelläkseen 
tyhjää tilaa.



Lyhyen hengenvedon jälkeen 
excuseurue hajaantui hostellilta 
etsimään ruokaa, sirkushuveja ja 
muita yleisiä latteuksia. Varmaan 
kanssa lattea.

Neliosainen tim
se-triptyykki .
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Terve segregaatio pitää entropian korkealla ja rodun puhtaana.
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Illan tullen tuli iltainen tunnelma.

Hipsterglögsyttelyt.
Pitää varoa ettei polta kieltään .

Linssin m
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m
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Perjantaiaamuna fyysikkokansa 
nousi reippaana aamiaiselle . 
Excun ainoaa excua varten 
valmistauduttiin . Komeimmat 
pojat vetäisivät teekkarihatut 
päihinsä. Töhöimmät poikalapset 
olivat jättäneet edustuspäähineensä 
kotio. Reippaimmat jättivät 
hattunsa vielä paikallisten etnisten 
ravintoloitsijoiden ihasteltaviksi .

Kom
iat pojat hattuineen . Joonaksen lakki vielä tallessa.

Insinöörierot
iikkaa ydinvoim

aexculla.

Pyöröovihelvetti

Kuum
at kyttyrät

Ilm
ailum

useo

Oikeasti bra ja ket ei m
ee noin

Ydinvoimajengin yhteiskuva. 
Kompleksijärjestelmäkierros ei 
tuottanut yhtälailla kuvia, vaikka 
galaksit räjähtivätkin .

“Saako täällä kuvata?”
“Toki! Esiinnyn mielelläni 
valokuvissa.”

Kampuskierroksella tutustuttiin 
lokaaleihin lokaatioihin , näiden 
arkkitehtuuriin ja ennen kaikkea 
pideltiin sadetta.

Excuseurue hemmoperspektiivistä.

Aktiivisuusmittaus on jännittävää 
puuhaa.

Kuvassa huippututkimusyksikkö. 
Laboratoriossa selvitettiin , miten 
radioaktiivista materiaalia voisi 
kuljettaa lentokoneisiin jäämättä 
turvatarkastuksessa kiinni . Lisäksi 
työ oli salaista.



Kato mä lennän taas
meen läpi seinän
mä lähen tänään
sehän nähää
mä oon  spaceman!

Ja turha odotella
takas himaan
ennen ku galaksit on
palasina

Kiertelyn tultua päätökseen palattiin 
ulos kastumaan . Sateen lannistama 
seurue jakautui piristeiden perään . 
Vapaa-aika käytettiin yleiseen 
kaupunkihärväämiseen .
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hile: Parhaat biletsunderistingit on natürlitviis keittiödeittiössä!
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Perhonen oli kauden trendiperhonen .
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Focus ei ollut nim
ensä veroinen

Kaksiosainen Tim
se-triptyykki

Piispan kädet olivat aina m
atkalaisille avoim
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Harmaa aamunkoi karkoitti yön 
liskot.

Kansallinen lakoomus 

Fotografistin hyttitoverit jekkuilivat. 
Prinsessa kuitenkin havaitsi 
tikapuut lakanan ja petauspatjan 
alta. Kosijoita ei kuitenkaan 
kuulunut.

That ’s all foks!
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