Kvantti
sive

Quam tempus
terere ludendo
editio secunda / mmxix

A U C T O R E

Ordo Physicorum
Otaniemī
MMXIX.

Fyysikkokillan
tukijat

Sisällysluettelo
Vim-kivaa............................................................. 5
Pääkirjoitus...................................................... 6-7
Puhispalsta...................................................... 8-9
Kiltahuoneen pelikulttuuri vol.2................. 10-13
Vaalivuosi 2019 osa 2................................. 14-16
Tribuutti appelsiinille ja pehmoleluille............. 17
Kiltislooks.................................................... 18-19
Lyhyimmät etäisyydet................................. 20-22
Fuksimatrikkelin testaus................................... 23

Toimitus
Toimitti:
Ville Tuominen
Tommi Summanen
Miio Taarna
Petteri Heliste
Leo Norilo
Sami Jouttijärvi
Marci Gunyho

Taittoi:
Niko Savola
Akseli Anttonen
Tommi Summanen
Tuomas Lebedeff
Aapo Pajala
Tiia Tikkala

Kvantti
sive
Quam tempus
terere ludendo
Painos 150 kpl
Bookcover oy
kvantti.ayy.fi
4

adi berum simincid quis
andi dolorum ererisit re
exceperi corporitio. Ne
s nos maximi, custota qu
m et
e nonecus a voluptatqui
elliquistia que dolupisi
aut officae vellori tin
tium inum est arum est,
optatem et ex est, conseq
Ique idus, sit dolupis do
u iatiate strupta tenih
luptae. Fercim nuscius ac
estem fugia cusdam fugiat
Ut in pro in cupta es de
.
m que cum sit, tet et fu
ga. Vit eost lautet quat
dolupti resequamus nobis
e volecuscium faceria
acideri nosamus ma dolor
aut volupta tionsecus.
Ecae es numqui to mil mi
llaut occae pa ipsam que
veribustiore eum nihictat
Uribus ad mo quuntumqua
i con pelentota dus et
m alit, odi te eum que
vo
lo omnita dempos a vel
la voluptatis quia sit
ip
sa
pic tatemporpos qui
ad maior sunt, consequo
qui sita volum at harciu
res re, nos descit quid
m
no
bi
sit, aut mil eatqu
es int et que se omniscia
s es aut reniet, ut qui
Is ipis as ea vollor re
deliquae vellectat.
paribus, quis eatis null
am fuga. Quibustibus.
Dolores sunt et lautessi
tae con pedia doloreped
exped estiunt inihill or
volo to essimet excea de
erupis des et restiossi
bisquunt rerundi doluptia
iunte est, sum essinimi,
Et aut voloremolore ea es
officiis ipienti officid
ulloribus atiasserspel iu
nt ma id eum as amuscien
aceperchic tescianda au
dit ut di con poriature
t ut iliqui cus nonem au
t que ex exceria cum au
illita nulpa consent ides
t veliquam quunt ut exer
aut officiisit, ut ut harc
u
i dit ulpa atio exero te
et iliquistoria de ipis
m ra quibus dis dit etu
t rem aut eicte audisi
ommodit ibusdaectem viti
que im que nobis estrum
o. Dest, net officip sand
quia ipide culparum eari
i
ta doluptae plantur, il
offictes sundior estibus
la
b
il
la
b
au
in
te
ci
m
pi
un
ci
t,
is
imusae qukomentoja
eumqu
olevat ovat normal-mode
ellei
toisin
aeces vo
lupt
nimaio dolutatur moluptAlla
am, mainita.
corepe dolenis at vel in
ius asperferae estis ent
t
ev
el
es
qui
quia
e ni
aut maximo magnatio vole1. Tallenna muutokset ja poistu vimistä
schow
(eli
ns.
to s
exit
Toinen
i no
eovim):
sant`:x<enter>`.
aliae labo
s re
r
al
estecabo`ZZ`.
it
au
t
qu
tapa
ons kirjoittaa
.
as
Molum alitati sequia sin
ellupturia quiae core, es
enditiaspis ad enditas pi
t qui voluptur?
endi cupid
2. Valitse/muokkaa/poista sulkujen sisältä: `vib`/`cib`/`dib` tai `vi(`, aaltosuParitatus ad magniet laut
es
ed
it
luille `viB` tai
hakasuluille
et `vi{`
dolorja re
recat ap`vi[`.
is idebisc iandistios ei
dit, sit ex earum quam et
um es erios voluptiatu
fa
ce
pu
da
nt
li
qu
am
vo
3.
Poista
kursorin
alla
oleva
sana
sekä
sitä ympäröivistä sanaväleistä
lu
m in custoinen
Tat vernat hillis maiosa
et
in
es
qu
e
ni
do
lo
r se
nt fuga. `daw`
“järkevästi”:
(“delete
Välimerkit saa mukaan isolla W:llä:
`daW`.
ratis ut qui cus.
Et au
dipis around
eles word”).
sum istin cumque solupt
maxim vernatenet aliqui
at
ur
?
Co
si
r apit que peri u
t, se
quisnumerointi:
verissi `:set
Järkevä
rivien
rnu<enter>`. Nyt suhteelliset
nvernu<enter>`
ferchit jail`:set
ullaut veliquo bla ipis 4.
it käyttää.
qu
e
ex
ce
ar
um
komennot
`d2k`
tai
`V16j`
ovat
paljon
helpompia
ea
qu
eumquekuten
at
i onest, quo e
eatempos ea volut ut laci
nonocuppl. Ipica vere,
officto volupta qui rest
Ca
ve
ti
nd
ae
que moruvälillä:
5. Hyppääli
sulkuparien
valinnoissa, esim. `v%` sulun päälläelent.Licae pu
m duc `%`.
testToimii
a, usmyös
ficaesum et vissena confici
ment
icis, notin vis senatis.
valitsee
sulut
sekä
niiden
sisällön
orate ariberficaed moerev
Quo Catquius
ium conclus et pulti, no
conequam publin Itabena
x
no
ritast ningul
6.te
Kasvata/pienennä
kursoria
numeroa: `ctrl+a`/`ctrl+x` ximo autum in siliciam
i ca lähimpänä
quem adolevaa
rentem din die a re clut
acipsen tellabemur la pu
blKomento
iam
ia quos
, hyppää
sterbi
s, cu
`^`
rivin
ensimmäiselle
Suomalaisella näp-pubi consum ma
ppl. Piosei-whitespace
tatumå-kirjaimeen
senterum moltudam, nox 7.
tem merkille.
tus et
o
mo
Ca
päimistössä
tämä
on
kätevää
mäpätä
esimerkiksi
komennolla
`:nnoremap
st
no
ri
stro essu
sto Catus, denit
m o`$`cohyppää
nterri
s coloppuun,
nsultussenrevoi
ocus cistatis sulemquit å ^`. Vastaavasti
rivin
esimerkiksi
¤-symboliin
oremäpätä
no
ns
im
un
te
m,
mo
Ca
re
tq
i peres bonsula
ua
m. Acit, sa
`:nnoremap
$`.
t, coti¤ln
e murnum imus sunum il vi
pra res nos actemunum in(shift+4) komennolla
t in te, consum, Ti. An
atuam inte maximorum de
s
m in
hakutulokset: `:set
hlsearch<enter>`
vastaava hakukomente, prares (ctrl+F:ää
piora? Onsimil inatrei im8. Korosta kaikki
bo
n
vi
gi
t
vi
s.
Ut
pe
re
tous
on At
tosiaan
dien`/`)
,
eg
til icienatandis auconove
ereviu s
simus Mari ignos clem im
nest re conem pro, cae,
us
se
co
nt
ns
e
ul
pr
le
io
s? Elute
r
ut provoietvaihtaa
Kahden kirjaimen paikan,
painamalla
sama toimii painconfer
e timm`px`.
Simur invendii publiurbit9.
orae Takaperin
fu
iu
m
et
no
s
amalla
`Xp`.
Kahden
sanan
paikan
voi
vaihtaa
etuperin/takaperin
kirjoittamalla
`dawMu
, Catu
ltorum. Graves oc
i
bliena nos C. Inter labe
timmorbit gravo, Ti. O tawP`/`dawbP` pu
(ei huomioi välimerkkejä).
fent rem claris et? O tu
traed icib
m qui sicid audem
us atis. Cupiem, sedefacr
ad patum ia? Ad ad cons 10. Kirjoita uudelle
ed
it
es
se
ss
us
nykyisen rivin alapuolella: `o`, yläpuolella:
sultor`O`
ulicit? Hae interiville
untime que con se et
coena, nemqueme norum in
efacerfex norital inatia
er
e
es
co
nsu quit; ia
et
, Valitse
vis, qu
11.
kursorin
ja hyppää seuraavaan paikkaan, jossa
e esidalla
efeoleva
nendsana
em de
ture, ne moludeoracri ia se esiintyy m moerfen ar
in sulego con tem, publ kokonaisena: `*`
m Romnossid iam. Scipte
ica equame rehebut resu
labis. Seri, con ducive
consim tum. Verfere dita
h
en
ti
am
e cotässä
ri
12. in
Hyppää
ensimmäiseen esiintymiskertaan
n ta mora, tanda
a, sanan/muuttujan
st C. Culi,määritelmään
trum renitai
sercenten vere audenti tiedostossa:ne`gd`
ae
qu
e
co
ns
up
e remus? P. Martus, cura
mperis revideatudem nemq
rbit av
uiti, quem teris, Cas re
conte in pre, iam et verf
o, sedem se, dent? incl
er adea Sati, Caturem et
ut qu
oricipse no
BONUS: Itseään voi ilostuttaa kirjoittamalla
`:smile<enter>`.
myös kirjoittaa
is cons nonsularis.
nes ingulin Voit
te
mu
ri
s
fa
ct
um
ma
ntimur, non
D smile`, jolloin jatkossa voit lyhyemmin kirjoittaa `:D<enter>` saadaksesi
Onum traed cultus, probse`command:
komennon
suoritetuksi (jos haluat muutoksen säilyvän myös sen jälkeen kun olet sulkni
im
pe
re
st
ium .vimrc-tiedostoon
ublius cris re
rivi
D smile`).
me`command
Se aus. mo mendeo nenimo enut editorin, lisää
crei et
actuscrei iae iae quam sp
lut L. Vivenihil terfere
imum a Sa
hebutus oraribus lostra
conves is, quo iam. Simp
me con halem, C. Upio pr
or acenatquem oponficia?
a re
am, vill
aciis consusse, quon ta * Jos satuitkin tietämään nämä qu
a, quatyytyväisenä.
nesilnequo vid deps, nors
vereo, untis in simus cokaikki, voit anytinmyhäillä
omniqui
nvend amenatq uitrum.
Ex sul condicaperi tus
es? Patus firis ocultorb
5
it. At ilne mo hor auc
pra conequam mo mere aute
fuem pris, cut fic re no
m facchuium rem, dientien
tatum,
des inceriam imanunc fui
epervirte ac ressimus,
intemo perorum peruder ib
sed confica sdacturo Cupi
oc movid facie
audefa

Noin kymmenen parasta
-komentoa, joista et
vielä ole kuullut*

Pääkirjoitus

Aalto-yliopisto ylioppilaskunnan edustajisto päätti huhtikuun kokouksessaan laittaa Aino-lehden
julkaisemistauolle vuoden loppuun asti, ja selvittää vapautuvilla rahoilla lehden tarvetta ja
asemaa ylioppilaskunnassa.
Kun fuksina aloin lukea Ainoa, olin hämmentynyt lehden tekstien korkeasta laadusta ja taiton
rohkeudesta. Lukiessani postiluukusta satunnaisesti pötkähtäneitä numeroita toistuva trendi alkoi
kuitenkin ilmetä: suurin osa artikkeleista ei oltu suunnattu minulle.
Vaikka Ainon henkilöhaastattelut ovatkin olleet parhaimmillaan mielenkiintoisia, ja— kuten
Ainon päätoimittaja kertoi tietoisesti tavoitelleensa — uusia ja tavallisuudesta poikkeavia
näkökulmia on tullut esitellyksi, eivät niiden lukeminen kiireisen opiskelijan arjessa ole aina
tuntunut mielekkäältä. Siis tarpeeksi kiinnostavalta.
Verratessani itseäni stereotyyppiseen teekkariin, en siis ihmettele, jos lehden sisällöt eivät
innosta kaikkia Aaltolaisia. Lehden paikoin huonosti aukeavat sisäpiirivitsit ja korkeatasoiset
mutta ainakin itselleni vähän luettavaa tarjoavat taide-elämykset eivät ehkä myöskään resonoi
niin hyvin lukijakunnan kaikissa osissa.
Kuten edustajiston kokouksen alustuksessa kuultiin, ei Aino tällä hetkellä ole ylioppilaskunnan
tiedotusmedia eikä Otaniemen uutiskanava. Ainon tavoitteena on luoda laadukasta journalismia
paneutumalla Aalto-yliopistossa tapahtuviin ilmiöihin syvemmin. Vaikka pintaa syvemmät jutut
ovat toki kiinnostavia ja tarpeellisia, monesti kiinnostaisi myös kuulla enemmän vaivalla
tehdyistä projekteista ja tapahtumista sekä ihmisistä näiden takana.
Mikäli Aino lakkautettaisiin kokonaan, olisi kiltalehdillä ja muilla opiskelijamedioilla kova
paikka. Kiltalehtien, sekä muiden radio- ja videokerhojen etuna Ainoon verrattuna on, että ne
ovat tavallista Aaltolaista hyvin lähellä ja ovat matalan kynnyksen kanava tuoda omia
näkemyksiään esiin. Kuitenkin hyvin syvällisen ja tutkivan journalismin tekeminen
vapaaehtoistoiminnan pohjalta on haastavaa, eikä Ainon laatuun ole mitään mahdollisuuksia
päästä ilman kunnon resursseja.
Myös ylioppilaskunnan vahtikoirana tai tiedotusmediana toimiminen on mille tahansa
vapaaehtoistoimintaan pohjautuvalle medialle liikaa. Kiltalehtien, Torson ja Kylterin sisältöä
voisi kuitenkin jo nykyisellään tuoda enemmän esiin myös kunkin lehden oletuslukijakunnan
ulkopuolella, sillä yhdessä ne muodostavat jo laajan katsauksen Aaltolaisiin.
Ainon sisällön tulee erota edellä mainituista riittävästi, mutta niistä voisi myös löytyä vihjeitä
siitä, minkälaisia asioita myös Aino voisi käsitellä enemmän.
Kvantin päätoimittaja
Ville Tuominen
(Kirjoittaja on mukana myös OUBS ry:n toiminnassa)
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Puhispalsta
Wappu oli ja meni. Omalla kohdalla ehkä nimenomaan meni, töissä.
Jännittävää kuinka aikuistuminen
yrittää ottaa vallan myös minun elämässä. Tästä huolimatta voi sanoa,
että taas kerran yksi ikimuistoinen
kevät huipentui aivan huikeisiin menoihin. Ja taas kerran yhtä masentavaa yrittää suistaa wappujuna normaalin elämän raiteille. Edelleen
yllätyn joka kerta, kuinka masentava
päivä toinen toukokuuta voikaan olla.
Vuosi puhiksena alkoi itselläni hieman
sekopäisissä tunnelmissa. Kodittomuuden ja soluelämän kautta kuljetun
matkan kautta asun vihdoin yksiössä.
Ensimmäistä kertaa elämässäni asun
oikeasti yksin. Todella eksoottista.
Myös työnhaku tuotti kevään mittaan

88

Uula Ollila
Puheenjohtaja

yllättäviä haasteita. Onneksi siinäkin
lykästi. Tässä vaiheessa voi sanoa, että
lannistuminen ei ole vaihtoehto. Joskus onnistuu, kun vain jaksaa yrittää. Ja
valittaa ystäville tarpeeksi siinä välissä.
Nyt on aika kääntää katseet kohti kesää. Nauttikaa siitä. Jos kesätöitä ei
vielä satu olemaan, toteuttakaa unelmia ja haaveilkaa. Nyt siihen on aikaa,
tulevaisuudessa ei välttämättä ole. Jos
töitä on, toteuttakaa ja haaveilkaa silti.
Unelman ei välttämättä tarvitse olla
pyöräileminen kahta kuukautta putkeen. Myös kilta vaipuu nyt lyhyelle
kesälevolle. Silti kulisseissa tapahtuu.
Syksyä valmistellaan jo täyttä päätä,
jotta uusilla fukseilla ja kaikilla kiltalaisilla olisi mukava palata sorvin ääreen. Haasteita on ja niihin vastataan.
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TF-A1001 Towerfallin perusteet

Kiltahuoneen pelikulttuuri
The Switch in gaming

Perinteisesti Fyysikkokillan kiltahuone on toiminut olohuoneena, jossa
jäsenistö on päässyt rentoutumaan, hinaamaan sekä tietysti juomaan kahvia. Mahdollisen työnteon lomassa on voitu kuunnella musiikkia ja aina on
löytynyt joku pelaamaan pentistä, jonka tulokset tuntuvat pysyvän aina ennallaan. Tämä seesteisyys on miellyttänyt kiltalaisia pitkään, kunnes viime
vuoden syksystä alkaen on yksi muutos varmistanut, että päivittäin voi huuto raikaa kiltahuoneella valtavien tunnekuohujen johdosta.
Nintendo Switch on muutos killan pelikulttuurissa, jonka jäljiltä perinteikkäät matopelit ovat vaihtuneet uusiin moderneihin klassikoihin. Moninpelejä
on käynnissä päivittäin ja pelaajilla ovat tunteet kuumana alusta loppuun.
Jokainen vääryys ja karvas tappio tulee kuulumaan jokaiseen kiltahuoneen
nurkkaan. Samalla kiltahuoneen slangi on valtavassa muutoksessa ja uutta
pelisanastoa syntyy jatkuvasti. Näin on tullut aika selvittää, mitä kaikkea
yksittäiset elektronisen viihteen tuotokset ovat saaneet
aikaan kiltahuoneella.

Vol. 2: Towerfall
Kevään suurin käänne killan pelikulttuurissa tapahtui Fuusion jälkeen, kun
Nintendo Switchille asennettiin vuosijuhlalahjana saatu Towerfall. Tämä
nuolipeli on mahdollistanut täysin erilaisen tavan mitellä kiltahuoneen herruudesta kestosuosikki Mario Karttiin nähden ja monet kymmenet variaatiot
säännöissä ovat tuottaneet erittäin paljon debattia kiltahuoneella. Pelin erät
ovat nopeita ja pienimmistäkin virheistä häviää helposti,
joten tunteet ovat kuohuneet suuntaan jos toiseenkin.
Uutena pelinä Towerfall on vaikuttanut merkittävästi kiltahuoneen arkeen
ja sanastoon. Tässä numerossa käydään läpi pelin perusteita, kiltahuoneen
sanastoa sekä yleisimpiä variantteja sääntöihin että yleisesti toimiviksi
todettuja sääntöjä.
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Towerfall on verrattain yksinkertainen peli. Tarkoituksena on tappaa vastustajat
ampumalla niihin nuolia. Nuolia on rajallisesti, mutta ne on mahdollista poimia
joko tapetun ruumiista tai muualta maastosta, jos ei osunut kohteeseensa. Ilman
nuolia kanssakilpailijan saa hengiltä myös hyppäämällä heidän päälle. Tähän
liittyy kuitenkin huomattavan paljon suurempi riski kuolla ensin vastustajan
nuoleen.
Peli on myös luonteeltaan varsin symmetrinen. Hahmon valinnassa ei
tarvitse huolehtia siitä valitseeko oikein vai väärin. Omien etujen mukaista on
valita vähintään sen verran erivärinen hahmo kuin muilla, että omansa tunnistaa
taistelun tiimellyksessä. Muutoin jokainen aloittaa ottelut puhtaalta pöydältä ja
pelistrategia on täysin identtinen jokaiselle pelaajalle.
Poikkeuksen lähtöasetelmaan saadaan pelin edetessä, kun tappioasemassa oleville tarjotaan monia etuja ylimääräisistä nuolista kilpiin, joilla selviää
yhdestä nuolen osumasta. Paremmat pelaajat päätyvät keskimäärin johtoon,
mutta edellä mainitut edut sekä kollektiivin taipumus kääntyä johtajaa vastaan
varmistavat, että käytännössä kuka tahansa voi voittaa.

Yleisiä peliohjeita
Pelissä on kaksi moodia, headhunters ja last man standing.

luottaa omiin taitoihin, voi yrittää nopeaa
tappoa helppoon maaliin.

Headhunters on perinteinen
deathmatch ja perustuu tappoihin.
Aggressiivisempi pelitapa suotavaa,
kunhan huolehtii omasta selustasta.

Alusta selviytymisen jälkeen on
tärkeää päästä pelaamaan hyvässä
maastossa.

Last man standing perustuu selviytymiseen ja vaatii rauhallisempaa
lähestymistä.

Pelin tärkein asia on kentän
hahmottaminen ja oman sijoittumisen ymmärtäminen.
Ennen erän alkamista huomioi
lähimmät vastustajat ja suurimmat
uhat, mitä he voivat itsellesi tuottaa.
Tarkoituksena vähentää riskiä kuolla kahden ensimmäisen sekunnin
sisällä. Kolikon kääntöpuolena jos

Kliseinen “high ground” on tässä pelissä
suuri etu. Vastustajia on helpompi tapaa
hyppäämällä heidän päälle tai mahdollisesti ampumalla valtava määrä nuolia
tullessa heitä kohti alaspäin.
Isot tilat, joista on monta reittiä pois
toimivat hyvin sekä puolustus että hyökkäysmielessä.
Jokaiseen kenttään kuuluva screen wrap
eli mahdollisuus liikkua reunalta toiselle
tarjoavat yllätyselementin, kunhan
muistaa varoa muita vastustajia, jotka
voivat tätä hyödyntää.
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Hyvään sijoittumiseen tarvitaan
hyvät taidot kentän ympäri liikkumisessa.
Perinteisen hypyn lisäksi on mahdollista liikkua ylös seinähypyillä kapeissa
väleissä. Tämä toimii painamalla hahmoa
kohti seinää ja hyppäämällä.
Hyödyllisin työkalu liikkumiseen on
dash. Tämä on pieni pyrähdys mihin
tahansa osoitettuun suuntaan maassa tai
ilmassa.

Dash on tärkein puolustuksellinen
työkalu, sillä kuolemisen vastustajan nuoleen voi estää dashaamalla
kohti ammuttua nuolta.
Tällöin saa myös nuolen itselleen. Liikettä
ei voi käyttää jatkuvasti ja jokaisen dash
jälkeen on hetken aikaa haavoittuvainen.
Sitä tulee käyttää paljon mutta harkiten.
Kentän läpi voi liikkua erittäin tehokkaasti hyödyntämällä dodge cancel tekniikkaa. Painamalla toista dash painiketta
ideaalisti heti seuraavalla framella kun
dash on aloitettu voi dash-liikkeen lopettaa, jolloin suuren nopeuden voi säilyttää
ja liikkua tai hypätä erittäin kauas.

Pelissä pärjäämiseen tarvitaan
kuitenkin kykyä tappaa vastustajia, jolloin nuolipelaaminen nousee
tärkeään asemaan.
Nuolia ei lähtökohtaisesti kannata ampua
turhaan. Jokainen nuoli, jonka kerää itselleen on muilta pois. Nuolettomat vastustajat ovat helppoja kohteita.
Nuolilla on pieni kyky ohjautua itse kohti
maalia, joten nuolia voi myös ampua
kulman takaa.
Jos nuolia on tarpeeksi, voi vastustajan
pakottaa ahtaalle lähestymällä ja ampumalla kaikki nuolet häntä kohti. Tällöin
tapon saa lähes varmasti viimeistään

dashin jälkeisen haavoittuvaisuuden
aikana.

Kiltahuoneen erityissanasto

Nuolia voi myös käyttää luovasti.
Dashin lisäksi vastustajan nuolelta voi suojautua osumalla nuoleen
omalla nuolella. Nuolia voi myös
tarvittaessa ampua sekalaisesti
kaikkiin suuntiin, jolla pitää useampi
vastustaja varuillaan tai saada puolivahingossa tappo aggressiivisista
kilpailijoista.

American sniper: Termiä käytetään, kun onnistuu tappamaan vastusta-

Edeltävien perusteiden lisäksi
on muutamia yleishuomioita
Kentälle ilmestyvät aarrearkut ovat
yleensä hyvä poimia, mutta toimivat myös ansoina vastustajille. Mikä
olisi helpompi maali kuin liian ahne
kilpailija, jonka voi ampua suoraan
hänen saapuessa aarrearkulle.
Nuolia ei voi napata dashaamalla
niihin, jos omaa suojaavan kilven.
Tällöin nuoli aina tuhoaa kilven ensin.
Erityisesti kaksintaistelussa ja omien
nuolien ollessa vähissä voi olla
parempi yrittää saada vastustaja
yrittämään tappoa ja poimia ohi ammutut nuolet. Harvoin on erityinen
kiire saada tappo aikaiseksi.

Towerfall on äärimmäisen yksinkertainen peli, mutta todellinen taituruus vaatii yksinkertaisten mekaniikkojen erittäin
hyvää ymmärrystä. Näiden perusteiden avulla pääsee jo pitkälle, mutta vain pelaamalla saa
hyvän otteen siihen, miten voi
pakottaa vastustajan tekemään
virheitä ja miten olla joutumatta
itse helppoihin ansoihin!

jan erityisen merkittävällä tarkka-ampumisella. Tavallisilla nuolilla kyseessä
ei-suora linja, erityisnuolilla vaihtelevat kriteerit.

Nuolipeli: Yleisin nimitys Towerfallille.
Räjähtävät ruumiit: Viittaa pelin varianttiin “Trigger corpses”, jossa

kuoleman jälkeen voi vielä räjähtää ja saada tappoja huolimattomasti liikkuvista vastustajista.

Simo Häyhä: Kts. American sniper. Viittaa kuuluisaan tarkka-ampujaan.

Mahdollisia pelivariantteja
Ei variantteja: Pelin tavallisin muoto ja yksi kiltahuoneen suosituimmista.
Trigger corpses/Räjähtävät ruumiit: Ainoana varianttina mahdollisuus räjäyttää oma ruumis. Kiltahuoneen suosituin pelimuoto.
Heavy rain: Porautuvien nuolien kaaos. Valitaan vähintään regenerating
arrows, start with drill arrows ja infinite drills. Yksikään nurkka kentässä ei
ole enää turvallinen.

Neon hell: Sama kuin ylempi, mutta lasernuolilla. Nyt sijoittumisella ja
kyvyllä poimia nuolia dashilla on aivan uusi merkitys.

Sniper: pelintekijän oma moodi, jossa taktikoinnilla on aivan uusi merkitys. Valitaan no treasures, single arrow, start with feather arrow ja cursed
bows. Jokaisella nuolella on valtava merkitys.
Michael Bay: Nimi lienee itsestäänselvyys. Variantteina max arrows,

regenerating arrows, super bomb arrows, bomb chests, quick boots sekä
super dodging. Räjähdyksiä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita luvassa.

Hyviä pelihetkiä toivoen,
Miio ‘Player 1’ Taarna
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Vaalivuosi 2019 osa 2
Kvantin vuoden 2019 toisessa vaalijutussa
käsittelemme toukokuussa pidettäviä europarlamenttivaaleja, joissa kaikki Suomen ja
muiden Euroopan Unionin (EU) jäsenvaltioiden kansalaiset pääsevät valitsemaan edustajia Euroopan parlamenttiin. Valituista henkilöistä tulee Euroopan parlamentin jäseniä,
eli meppejä (Member of the European Parliament) seuraaviin Europarlamenttivaaleihin
asti, jotka järjestetään viiden vuoden välein.

Miten äänestäminen ja meppien
valinta tapahtuu
Suomessa voi äänestää kaikkia Suomessa ehdolle
olevia ehdokkaita, sillä Suomi muodostaa vaaleissa yhden vaalipiirin
siinä missä esimerkiksi Pirkanmaa muodostaa yhden vaalipiirin Suomen eduskuntavaaleissa. Jokaisesta vaalipiiristä eli EU:n
jäsenvaltiosta valitaan valtion väkilukuun
suhteutettu määrä edustajia kuitenkin siten, että jokaisella jäsenvaltiolla tulee olla
vähintään 6 ja enintään 96 edustajaa parlamentissa. Suomesta valitaan tästä syystä ääntenlaskennan päätteeksi 13 suurimman vertailuluvun saanutta ehdokasta uusiksi mepeiksi.
Europarlamenttivaalien
vertailuluvut
lasketaan seuraavasti. Ensiksi yksittäisen
puolueen tai vaaliliittouman ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen heidän
henkilökohtaisten äänimäärien perusteella.
Tämän jälkeen jokaiselle kyseisen puolueen
tai vaaliliittouman jäsenelle lasketaan vertailuluvut kaavalla S/n, missä S on kaikkien
kyseisen puolueen tai vaaliliittouman ehdokkaiden saamien äänien summa, ja n on
kyseisen henkilön sijoitus edellä mainitussa
puolueen tai vaaliliittouman ehdokkaiden
paremmuusjärjestyksessä. Lopuksi kaikki
vaalipiirin vertailuluvut asetetaan suuruusjärjestykseen ja 13 suurinta vertailulukua
saanutta henkilöä valitaan uusiksi mepeiksi.

Millainen äänestysprosentti
europarlamenttivaaleissa on ollut
Vuosina 2009 ja 2014 europarlamenttivaalien äänestysprosentti on koko Euroopan tasolla ollut noin 43 prosenttia äänioikeutetuista, mutta Suomessa vain noin 39.

Onko vuoden 2019 vaaleissa jotain
erityistä
Vuonna 2019 europarlamenttivaalit tekee
osaltaan mielenkiintoiseksi Iso-Britannian
ero EU:sta. Euroopan parlamentissa voi olla
yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan korkeintaan 751 jäsentä, joista yksi toimii parlamentin puhemiehenä. Nykyisessä parlamentissa on 73 edustajaa Isosta-Britanniasta ja
vaikka Iso-Britannia valmistelee kuumeisesti
eroaan unionista, tullaan maassa järjestämään
europarlamenttivaalit samoin kuin muissa
EU:n nykyisissä jäsenvaltioissa toukokuussa
2019. Iso-Britannian EU eron eli Brexitn vahvistuessa ei valtiolla tule olemaan enää edustajia parlamentissa, minkä jälkeen parlamentin kokoa olisi tarkoitus supistaa 705 meppiin.
Tämä tarkoittaisi, että 27 nykyisistä Iso-Britannian paikoista jaettaisiin uudelleen, minkä
tapahtuessa esimerkiksi suomalaisten meppien määrä tulisi kohoamaan neljääntoista.

Europarlamenttivaalien
tärkeät vaalipäivämäärät
18.4.2019

25.4.2019

Europarlamenttivaalien
ehdokashakemusten viimeinen
jättöpäivä
Europarlamenttivaalien
ehdokasasettelun vahvistaminen

15.-21.5.2019

Europarlamenttivaalien
ennakkoäänestys kotimaassa

15.-18.5.2019

Europarlamenttivaalien
ennakkoäänestys ulkomailla

26.5.2019
Kesäkuu

2.7.2019

Europarlamenttivaalien virallinen
vaalipäivä
Valitut ehdokkaat neuvottelevat
poliittisten ryhmien
muodostamisesta
Vastavalitun parlamentin
järjestäytymisistunto

Ketä mepit edustavat Euroopan parlamentissa
Vaikka Suomessa mepeiksi pyrkivät henkilöt asettuvat ehdolle joko yksityisinä henkilöinä tai jonkun puolueen edustajina, ei se
tarkoita, että he tulevat edustamaan suoraan
omaa suomalaista puoluettaan parlamentissa, tai edes omaa valtiotaan. Sen sijaan
vastavalitut mepit tulevat liittymään viisivuotiskautensa ajaksi johonkin Euroopan
parlamentin poliittista ryhmistä, joiden arvomaailma ja poliittinen suuntautuminen
voi olla samankaltainen kuin mepin kotimaassaan edustaman puolueen. Vaihtoehtoisesti meppi voi olla myös sitoutumaton.
Poliittisten ryhmien taustalla on europuolueita, joiden jäseninä on kansallisia
puolueita. Europuolueet ovat parlamentin
poliittisia ryhmiä pysyvämpiä organisaatioita, ja niitä on tällä hetkellä 12, kun taas
parlamentissa toimii kahdeksan poliittista
ryhmää. Poliittisessa ryhmässä tulee olla vähintään 25 meppiä siten, että vähintään 25%

EU:n jäsenvaltioista tulee edustetuiksi heidän kauttaan. Euroopan parlamentissa poliittiset ryhmät toimivat jokseenkin samaan
tapaan kuin puolueet Suomen eduskunnassa:
jokaisella ryhmällä on oma puoluejohtonsa
ja ne kommentoivat esimerkiksi parlamentin valiokunnissa tehtyjä esityksiä ja käyvät
poliittista dialogia muiden ryhmien kanssa.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu Euroopan parlamentissa nykyisin toiminnassa olevat kahdeksan poliittista ryhmää, niiden paikkamäärät nykyisessä 751 mepin
parlamentissa, pääpiirteinen poliittinen
suuntautuminen, joitakin poliittisia tavoitteita ja mielipiteitä, sekä ne suomalaiset
puolueet, jotka kuuluvat kyseisen poliittisen ryhmän piiriin. Tarkemmat kuvaukset
eri ryhmistä ja niiden poliittisista tavoitteista löytyvät ryhmien omilta verkkosivuilta. Taulukon kuvauksilla on pyritty antamaan vain yleiskatsaus kustakin ryhmästä.

Poliittinen ryhmä

Meppien lkm

Poliittinen
suuntautuminen

Joitain poliittisia tavoitteita tai mielipiteitä

Ryhmän piiriin kuuluvat
suomalaiset puolueet

Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP
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Keskusta-oikeisto

Kilpailukykyisempi ja demokraattisempi Eurooppa,
jossa jokainen voi luoda haluamansa elämän

Kokoomus
Kristillisdemokraatit

Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmä
S&D

186

Keskusta-vasemmisto

Kaikille ihmisille mahdollisuus hyvään elämään,
sekä tyydyttävän elämän laadun mahdollistavaan
työpaikkaan

Suomen
Sosiaalidemokraattinen
Puolue (SDP)

Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä ECR

76

Euroskeptisyys, EU:n uudistaminen kansallisvaltioiden itsemäärääkonservatiivisuus misoikeutta laajemmin kunnioittavaan suuntaan

Euroopan liberaalidemokraattinen
liitto ALDE

68

Euroopan yhtyneen
vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä
vasemmisto GUE/
NGL

Perussuomalaiset
Keskusta

Liberaali-oikeisto

Demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen,
avoimen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen
edistäminen

Suomen ruotsalainen
kansanpuolue (RKP)

52

Vasemmisto

Laajemmat ja paremmat työ- ja oppimismahdollisuudet, kulttuurien välinen yhteistyö ja moninaisuus, kestävä talouskehitys

Vasemmistoliitto

Vihreät/Euroopan
vapaa allianssi EFA

52

Vihreä politiikka

Ympäristöarvot, demokratian ja tasavertaisuuden kannatus, alueiden ja maakuntien laajempi
itsehallinto

Vihreät

Vapauden ja suoran
demokratian Eurooppa EFDD

41

Euroskeptisyys

Suoran demokratian lisääminen, jäsenvaltioiden
tulisi ottaa valtiokohtaiset valuutat takaisin
käyttöön

Ei suomalaisia puolueita

Kansakuntien ja
vapauden Eurooppa
ENF

37

Euroskeptisyys,
oikeisto

EU vastaisuus, maahanmuuttovastaisuus

Ei suomalaisia puolueita

Näiden kahdeksan poliittisen ryhmän lisäksi sitoutumattomia meppejä on 21 kappaletta.
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Valta Euroopan unionissa

Euroopan unioni opiskelijalle

Euroopan parlamentti ei suoraan vertaudu Suomen eduskuntaan. Siinä missä eduskunta käyttää Suomessa yksin ylintä päätösvaltaa, on Euroopan parlamentin rooli monimutkaisempi.
Peruslainsäädännössä Euroopan parlamentti on tasavertainen jäsenmaita edustavan Euroopan unionin neuvoston kanssa.
Sekä parlamentin että neuvoston on hyväksyttävä lakiesitys, jotta se astuu voimaan. Jäsenmaiden erillistä hyväksyntää ei tarvita.
Esimerkkejä
peruslainsäädännöstä ovat esimerkiksi GDPR-asetus ja
paljon
kohua
herättänyt
tekijänoikeusdirektiivi. Asetukset ovat sellaisenaan sanasta sanaan voimassa jokaisessa jäsenmaassa.
Direktiivi vaatii jokaista jäsenmaata hyväksymään lain, joka täyttää direktiivin
ehdot. Jäsenmaat voivat samalla joko tiukentaa tai välillä myös vesittää direktiivien
tarkoitusperiä esimerkiksi tekemällä lainsäädännöstä tarkoituksella hankalaa valvoa.
Monessa muussa asiassa parlamentin valta on teknisesti vähäisempää. Esimerkiksi
vapaakauppasopimuksen ja Brexit-erosopimuksen neuvottelee komissio. Parlamentti
voi joko hylätä tai hyväksyä lopullisen sopimuksen. Parlamentti pidetään toki neuvotteluissa mukana, sillä esimerkiksi pitkään
neuvotellun vapaakauppasopimuksen kaatuminen parlamenttiin olisi poliittisesti noloa.
Lisäksi esimerkiksi EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä eli käytännössä budjetin yksityiskohdista päättää neuvosto, ja jälleen parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä esityksen.
Lisätietoja
löydät
muun
muassa
osoitteesta
eurooppatiedotus.fi

Opiskelijalle Euroopan unioni saattaa tuntua välillä etäiseltä. Koulutuksella unionilla
on hyvin vähän sananvaltaa eivätkä EU-politiikan ytimen vaikutus ole aina selvää.
Koulutuksen
saralla
merkittävimpiä EU:n saavutuksia on ERASMUS-ohjelma, jonka budjettia parlamentin monet ryhmät ovat pyrkineet
kasvattamaan. Nykyinen budjetti on noin 2
miljardia euroa vuodessa, joka vastaa karkeasti suomalaisten yliopistojen perusrahoitusta.
Lisäksi EU rahoittaa tutkimusta ja
koulutusta monen muun eri ohjelman
kautta kymmenillä miljardeilla euroilla.
Vapaa liikkuvuus EU-maiden sisällä sekä jäsenmaiden velvollisuus kohdella
EU-kansalaisia
omiensa
kansalaisten lailla helpottavat opiskelua
ulkomailla. Toiseen EU-maahan muuttaminen on helppoa ja lukukausimaksut tyypillisesti pienempiä kuin ei-EU-kansalaisilla.
EU:n ydinalueet, sisämarkkinat ja
vapaakauppa
näkyvät
niin
halvempina tuotteina kuin roaming-maksujen
rajoittamisena.
Lisäksi
esimerkiksi CETA-sopimus helpottaa myös
maahanmuuttoa Kanadan ja EU-maiden välillä.
Euroopan unioni on myös tärkeä toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa. Unioni
asettaa päästövähennystavoitteita ja ylläpitää EU:n laajuista päästökauppaa. Unioni on
myös viimeisimmällä parlamenttikaudella
päättänyt monien muovituotteiden kiellosta.

Lähteet:
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vaalit.fi
europa.eu
www.bbc.com/news/uk-politics-47826886
eurooppatiedotus.fi
www.europarl.europa.eu
www.bbc.com/news/world-europe-11721146
www.politico.eu/

EU:n olennaisimpia toimielimiä
•

Eurooppa-neuvosto: EU:n jäsenmaiden johtajien
huippukokous (“huippari”). Kokoontuu virallisesti
muutamia kertoja vuodessa, asettaa isot strategiset
linjat ja päätti muun muassa Brexitin lisäajan
myöntämisestä.

•

Euroopan unionin neuvosto (“neuvosto”): EU:n
jäsenmaiden ministereistä koostuva toimielin, joka
päättää EU lainsäädännöstä yhdessä Euroopan
parlamentin kanssa. Kokoontuu aiheesta riippuen
eri kokoonpanoilla, esimerkiksi koulutusasioista
päätettäessä opetusministerit edustavat
jäsenmaita.

•

Euroopan parlamentti (“parlamentti”,”EP”):
suoraan kansalaisia edustava toimielin, joka
valitaan vaaleilla. Päättää EU-lainsäädännöstä
yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa

•

Euroopan komissio: Toimeenpaneva elin,
joka valvoo sopimuksien ja lainsäädännön
noudattamista sekä tekee ainoana
lainsäädäntöaloitteet. Eurooppa-neuvosto ja
parlamentti päättävät kokoonpanosta. Jokaisella
jäsenmaalla yksi edustaja.
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Otaniemen kävelyreitit
T. Tojusi, R. Tamong, L. Tevi ja K. Fantti
Aalto-yliopisto, Kampusliikeanalyysin laitos

Abstrakti
Huolimatta Otaniemen kampuksen kulkuneuvovalikoimassa viime aikoina tapahtuneesta kehityksestä perinteinen apostolinkyyti on edelleen monen kampuksella liikkujan ensisijainen
keino siirtyä paikasta A paikkaan B. Kävelyyn soveltuvien kulkureittien monimuotoisuuden
vuoksi ei kuitenkaan ole aina yksikäsitteistä mikä olisi nopein kävelyreitti tiettyjen pisteiden
välillä. Tässä tutkimuksessa vertailtiin kokeellisesti eri kulkureittejä tyypillisten alku- ja loppupisteiden välillä. Tutkimus paljasti mielenkiintoisia yksityiskohtia Otaniemen kampuksen
alueen liikennedynamiikasta ja sen tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi kiirehtiessään viimeiseen metroon tai muuten vain säästääkseen aikaa ja vaivaa kampuksella liikuessaan.

1. Johdanto
Apostolinkyyti, tuttavallisemmin kävely, on
erittäin suosittu ja joissain tilanteissa myös
ainoa mahdollinen kulkutapa. Useimpiin
muihin kulkutapoihin verrattuna suhteellisen hitaasta vauhdista johtuen kävelijän on
syytä optimoida reittinsä tarkoin: pienikin
ylimääräinen lenkki voi johtaa huomattavaan
määrään hukattua aikaa, joka voi vielä kertautua mikäli seurauksena on esim. julkisesta kulkuneuvosta myöhästyminen tai Täffän
keskiviikkojonon kriittisen massan ylittyminen.
Otaniemen kampuksella on laaja ja tiheä
kävelyyn soveltuvien reittien verkosto, mikä
on sekä uhka että mahdollisuus: nopein reitti pisteestä A pisteeseen B on todennäköisesti hyvin nopea, mutta nopeimman reitin
määrittäminen voi osoittautua hankalaksi
lukuisista vaihtoehdoista johtuen. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kokeellisesti eri reittivaihtoehtoihin kuluvaa matka-aikaa kuuden
alku- ja loppupisteyhdistelmän välillä. Reittien alku- ja loppupisteet on pyritty valitsemaan siten, että ne edustavat mahdollisimman monipuolisesti tyypillisiä kampuksen
sisäisiä siirtymätarpeita.
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Tutkitut reitit on esitetty Kuvassa 1. Päälafkan Alvarin puoleiselta ovelta lähtevät reitit
kulkivat Otahallille (a) ja Urban Millille (b),
vastaten liikunta- ja pöhinätarpeisiin. Dipolin Käpyovelta kuljettiin JMT 7A:han (c)
sekä Kiltikselle (d). Kyseiset reitit tuottivat
arvokasta tietoa erityisesti tilanteisiin, joissa
nälkä pääsee yllättämään. Lisäksi määritettiin
tehokkaimmat kulkureitit väleille SMT-Otakaari liikenneympyrä - Metroaseman sisäänkäynti (e) sekä JMT 7A - Päättäri (f)
julkisen liikenteen tehokasta hyödyntämistä
varten.

2. Kokeelliset menetelmät
Tutkimus toteutettiin kävelemällä Kuvan 1
mukaiset reitit ja kirjaamalla ylös tähän kulunut aika. Jokainen reitti käveltiin vähintään
yhden, jotkut jopa kahden henkilön toimesta. Jotta eri henkilöiden kirjaamat kävelyajat
olisivat vertailukelpoisia keskenään, tutkijat
kävelivät myös välin Päälafka - Täffä ja näin
saatuja tuloksia käytettiin referenssinä jonka
avulla määritettiin tutkimuksessa käytetty
ajan yksikkö normaalisekunti (ns): 1 ns vastaa yhtä sekuntia artikkelin pääkirjoittajan
kävelemänä. Liikenneolosuhteita ja muita
satunnaismuuttujia ei huomioitu tutkimuksessa. Osa reiteistä on kävelty päinvastaiseen
suuntaan.

Kuva 1. Tutkimuksessa kuljetut reitit kartalla.

3. Tulokset ja pohdinta
Kaikkien tutkittujen reittien kävelyajat normaalisekunteina on koottu Taulukkoon 1.

huomiota. Härskisti koulun pihan poikki
oikaiseva sininen reitti on noin yhden normaaliminuutin nopeampi kuin kyseisen koulukompleksin ja Defan kiertävä punainen
reitti. Tämä oli myös suurin tutkimuksessa
havaittu absoluuttinen ero.

3.2 Nyt on nälkä

Taulukko 1. Reittien kulkuajat normaalisekunteina (ns).

3.1 Kaikki tiet vievät Päälafkalle
Päälafkan ja Otahallin välillä (Kuva 1a) osoittautui lähes samantekeväksi kummalta puolelta sen Dipolin kiertää: sinisen ja punaisen
reitin välinen matka-aikaero oli vain 5 ns. Ei
siis ole suurempaa väliä kumpaa reittiä käyttää alkuverrytelyyn ennen raskasta urheilusuoritusta.
Sen sijaan Urban Millille kuljettaessa (Kuva
1b) reitinvalintaan kannattaa kiinnittää

Myös kuljettaessa Dipolin käpyoven ja kiltahuoneen väliä (Kuva 1c) reitinvalinnalla on
suuri merkitys. Ovelasti Täffän alikulun ja
Dipolin takaoven (vanha Keltsun ovi) kautta kulkeva sininen reitti on lähes 50 ns:ia
nopeampi kuin konventionaalinen Alvarin
aukion ja Keton kautta kulkeva punainen reitti. Lisäksi on huomioitava että Dipolin takaoven lähellä oleva portaikko tarjoaa mainion
oikoreitin yläkertaan, joten kun nälkä yllättää kiltisasukin (tai Mariokart-himo Dipolissa ruokailijan) niin sinisen reitin tarjoama
etu on vieläkin suurempi.
Kuljettaessa Jämeräntaipaleen suuntaan
(Kuva 1d) reitinvalinnan merkitys on
huomattavasti pienempi. Otakaarta ja JMT:tä
pitkin kulkeva sininen reitti kyllä tarjoaa
reilun 10 ns:n edun, mutta punainen reitti kulkee huomattavasti miellyttävämmässä
metsä- ja rakennustyömaaympäristössä.
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3.3 Kiire metroon
Julkista liikennettä itäisen satamakaupungin
tai läntisten lähiöiden suuntaan säännöllisesti hyödyntävät lienevät kiinnostuneita
SMT:n liikenneympyrän ja metroaseman
sisäänkäynnin välisestä reitistä (Kuva 1e).
Teekkarinpolkua, Alvarin aukion reunaa
sekä Amfin vierestä kulkevan punaisen reitin nopeusetu Kvarkin ohitse Otakaarelle
kulkevaan siniseen reittiin nähden oli noin
50 ns.
Johtuen metroliikenteen diskreetistä luonteesta [1] tämä etu voi hyvinkin ratkaista sen,
ehtiikö kulkija metroon vai joutuuko hän
odottamaan seuraavaa, jolloin hävitty aika
moninkertaistuu jopa kymmeneen minuuttiin. Olettaen että se Länsimetro kulkee ajallaan.

3.4 Umpikiero Jämeräntaival
Kenties yllättävimmät tuloksen saavutettiin
tutkimalla reittiä JMT 7A - Päättäri (Kuva
1f). Äkkiseltään voisi kuvitella että tunnetusti
suoraa Jämeräntaivalta seuraava sininen reitti olisi selkeä valinta, mutta tutkimuksessa ilmeni, että JMT6:n ja Smökin pohjoispuolelta
koukkaava punainen reitti oli peräti 30 ns:ia
nopeampi, mikä oli suurin tutkimuksessa havaittu suhteellinen ero.
Kuvan 1f tarkempi tutkiminen osoittaa että
jokin luonnonilmiö, mahdollisesti musta
aukko [2], on taivuttanut Jämeräntaipaleen aika-avaruuden kaarelle mistä johtuen suoralta
vaikuttava reitti tekeekin todellisuudessa laajan mutkan. Tästä johtuen ne, jotka uskaltavat uhmata tapahtumahorisonttia saavuttavat
huomattavan aikaedun kulkemalla punaista
reittiä - mikäli eivät jumiudu ikuisuudeksi
Smökin ja JMT 6:n syövereihin.

4. Johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa vertailtiin eri kävelyreittien välisiä nopeuseroja Otaniemen kampuksen sisällä. Tutkimus paljasti, että tietyillä alku- ja loppupisteillä kahden sinällään
loogiselta vaikuttavan kulkureitin välillä voi
olla merkittävä ero kulkuajassa. Lisäksi tutkimuksessa pääteltiin, että JMT6:n ja Smökin
maastossa sijaitsee todennnäköisesti musta
aukko.

1.5.2019

Fuksimatrikkelipelin testaus

14.00

Testaus alkaa Fyysikkokillan teltalla Kaivopuistossa. Aloitusta haittaa kolmen
testaajan puuttuminen. Sääntöihin tutustuminen alkaa.

14.07

Yksi testaaja saapuu lisää. Sääntöjä tutkitaan edelleen aktiivisesti. Sääntöjen
tulkitsemista haittaa aikaisemmin nautittu kuohuviini.

14.12

Kaikki testaajat ovat saapuneet. Sääntöjä luetaan ääneen ja erikoiskortit erotetaan muusta pakasta.

14.20

Säännöt on saatu luettua ja pelaajille on jaettu kortit. Sääntöjen yksityiskohtia
kerrataan, ja pelin kokonaiskuvan muodostaminen on käynnissä.

14.22

Havaitaan, että pelaajille jaetut kortit on otettu pakasta, jota ei ollut sekoitettu.
Kortit palautetaan pakkaan, ja sekoitus tehdään uudelleen ulkopuolisen fyysikon
toimesta.

14.24

Uudet kortit on jaettu ja peli alkaa. Havaitaan, että fuksiryhmiin liittyy erikoistoimintoja, jotka käydään läpi.

14.25

Pistelaskua tarkastellaan. Ohjeista havaitaan, että pisteiden laskua varten on
kehitetty myös Telegram-pikaviestimessä toimiva botti. Testaaja T oli tutkinut
botin käyttöä. Botti päätettiin sisällyttää pisteidenlaskuun seuraavassa pelissä,
kun säännöt ovat muuten tulleet tutuksi.

Lähteet

14.28

[1] https://reittiopas.hsl.fi/, luettu 30.4.2019
[2] https://fi.wikipedia.org/wiki/Musta_aukko, luettu 30.4.2019

Ensimmäinen kierros on pelattu. Testaaja S1 saa suurimman pistemäärän käytettyään kaikki kortit. Muut pelaajat menettävät käyttämänsä kortit.

14.40

Ensimmäinen erikoiskortti on päätynyt Testaajan M kortteihin. Testaaja M katsoo
Testaaja S2:n kortit, ja ottaa niistä yhden itselleen. S2 ottaa uuden kortin kiltikseltä eli pelipakasta. Pelaajat eivät ole vielä täysin hahmottaneet, montako korttia
heidän tulee kerrallaan laittaa (vähintään 1, jos pelajalla on vähintään 2 korttia).

14.45

Peliä on pelattu noin neljä kierrosta. Testaaja S1 on edelleen selvässä johdossa,
sillä hänen ravintolassaan on eniten fukseja. Fuksiryhmiin liittyviä toimintoja
on käytetty, mutta vielä ei ole selvää, kuinka suuri tasoittava vaikutus näillä on
pelaajiin.

14.55

Peli keskeytyy, sillä Fyysikkospeksin kuohuviinitarjoilu on alkamaisillaan t äht ornin juurella1 Peli päättyi hyvin epätasaiseen tilanteeseen, jossa S1 johtaa.
Tarvitaankin lisää kierroksia, jotta erot pelaajien välillä tasottuisivat. Pelin toteutuksesta ja fukseista saatiin kuitenkin hyvin laadukas vaikutelma. Suosittelemme pelin arkistointia Polyteekkarimuseolle sekä sen pelaamista 3-6 hengen
ryhmissä.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset tarjoavat arvokasta tietoa Otaniemen kampuksella liikkujille ja auttavat heitä säästämään
aikaa oikeilla reitinvalinnoilla. Näin saavutetaan merkittävää kansantaloudellista etua:
säästämällä kävelyyn kuluvaa aikaa vaikka
vain muutaman minuutin päivässä kampuksella diplomi-insinöörin viisivuotisen tutkinnon suorittava henkilö tulee säästämään
kymmeniä tunteja, jotka ovat käytettävissä
valmistumisen nopeuttamiseen.

Kiitokset ja kytkökset
Tekijät kiittävät vain ja ainoastaan itseään
sekä Kvanttia.
Tekijät julistavat, että heillä ei ole sellaisia kytköksiä jotka voisivat kyseenalaistaa
tutkimuksen puolueettomuuden. Erityisen
jyrkästi tekijät kiistävät sen, että heidän
omat liikkumistarpeensa olisivat vaikuttaneet mitenkään tutkimusasetteluun.

1
Speksin ilmoittautumislomake http://tinyurl.com/
speksiin2019. Käisikirjoituksen läpilukutilaisuus lauantaina 25.5.2019.
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