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Taas koitti uusi vuosi, jonka uudet kujeet ovatkin kovasti vauhdissa. Oulun
Tietoteekkarit ry:n 30. toimintavuoden
ollessa vasta alkupuolellaan, voin kertoa olevani erittäin tyytyväinen tähänastisista hetkistä kiltamme toiminnasta, tulevasta puhumattakaan.
Yhdistyksen kalenteri pursuaa tapahtumia loppuvuodelle, eikä niiden lisääntymistä turhan ankarasti estellä,
eihän niitä liikaa voi olla. Tätä kirjoittaessani yleisistä tilaisuuksista olemme
jääneet taaksemme jopa neljättä vuotta järjestettävät Sinimustat bileet, tiedekuntamme ainejärjestöjen yhteishengen kasvattajat. Keväällä koittaa
runsaasti muutakin yhteistoimintaa
muiden kiltojen kanssa: OTiT-SIKKMP:stä
OTiT-ARK-Communica-humusitsien kautta OTiT-Syntaksis-laskiaissaunaan, opetuksenkehittämisseminaaria unohtamatta.
Kuitenkin yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista tulee olemaan Titeenien
Taistot, jotka pitkästä aikaa järjestetään Oulussa. Taistojen viime syksynä
alkanut suunnittelu kulminoituu lähiviikkoina, muualta tulevien tietoteekkareiden saapuessa kirjoitushetkestä
23 päivän kuluttua. Tekemistä piisaa
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monelle tekijälle, joita onkin haalittu
ilahduttava määrä tapahtuman toteuttamiseksi. Epäilemättä Titeeneistä muovautuu tälläkin kertaa
eeppiset, kun tällainen huikea porukka laitetaan sitä järjestämään. Titeeneillä näytetään, että Oulu hallitsee.
Toivon näkeväni sankoin joukoin kiltalaisia paikan päällä, tutustumassa
sisarkiltalaisiin, seuraamassa taistoja,
toki rohkeimmat mukana taistelemassa. Sinut myös!
Vuotemme jatkuu Taistojenkin jälkeen. Vaikka 201 7 joskus päättyisikin,
jatkaa kilta taivaltaan seuraavaksi 30vuotisjuhlavuodella. Vielä riittää niin
tehtävää, nähtävää kuin koettavaakin
joka päivälle, enkä omaa osaani vaihtaisi tällä hetkellä mihinkään. En kiltaan saapuessani osannut ennustaa
minkälaiset vuodet olivat edessäni.
Suosittelen jokaiselle kiltalaiselle, solmujen määrästä riippumatta, lähtekää mukaan kiltatoimintaan! Hyviä
hommia, loistavaa seuraa, hauskanpitoa, kokemusta. Pelkkää plussaa.
Erinomaista alkavaa kevättä koko killalle,
Uula Ranta

Puheenjohtaja

Kääpiölinnakkeen ja sen asukkaiden kronikka
Dwarf fortress on maksuton ASCII-grafiikkainen rakentamis- ja managerointisimulaatio, jolla on tapana murskata ensikertalaiset surutta. Pelissä ei ole mitään
varsinaista tavoitetta linnakkeen rakentamisen lisäksi. Peliä ei siis voi varsinaisesti
voittaa, mutta hävitä voi mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Lisäksi pelissä
mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, halusit sitten pudottaa vankeja pohjattomaan
kuiluun, hukuttaa tunkeilijat laavaan tai suututtaa suippokorvahippejä (tai kaikki
kolme samalla kertaa), tässä on peli, jota kannattaa kokeilla, mielellään ainakin
kahdesti: ensimmäisellä kerralla sokkona, ja ennen toista kertaa selvitellä, että mitäs
kummaa oikein tapahtuu. DF:n ensimmäinen alpha-versio tuli pelattavaksi vuonna
2006 ja siitä asti sitä on päivitetty säännöllisesti. Alla kahden toimittajan “perintölinnake” innoittamaan pelin kokeilussa. Kyseisen linnakkeen kääpiöt on nimetty
kiltalaisten mukaan, lupia ja sukupuolia kyselemättä.
..

meistä, mutta tällä hetkellä ruoka on

etusijalla. Loppukuusta saimme viimein
Saavuimme
muiden
päätin

laaksoon

alkukeväästä

mielipiteestä

nimetä

paikan

ja

välittämättä

Kiltojen

Huo-

neeksi. Perillä meitä odotti rankkasade,
joka laski joukkomme mielialaa. Kallio
täällä vaikuttaa hyvin mineraalirikkaalta, joten uskoisin, että yhdyskuntamme tulee olemaan varakas.
Kaivaessamme

sopivaa

tilaa

kaupan-

käynnille, löysimme ensimmäiset jalokivemme.

kohtalaisen

Kaivuutyöt

hitaasti,

joten

etenevät

joudumme

vielä nukkumaan taivasalla. Huomasim-

me myös, että portin edusta ei sovellu
oikein viljelykseen, mutta laakso sen
sijaan sopii oikein hyvin. Makuuhuonei-

den puute tuntuu vaivaavan useimpia

sijainnin aloittaa viljelyn. Ruokavaramme olivatkin jo vaarallisen alhaiset, jo-

ten tämä ei tullut hetkeäkään liian
aikaisin.
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kissamme yllytti hänet portin ulkoGlukoosi sai kirjanpidon kuntoon, joten
laajensimme
aaria

paljon

vaikka

tuotantorepertu-

työvoimapula

piinaakin

edelleen. Aloitimme kuparin sulattamisen malmista, olkoonkin, että mää-

rät ovat varsin vaatimattomia vielä
toistaiseksi. Väkimäärämme kasvoi jo
21 henkeen, mukana tuli myös met-

sästäjä, Skippy, joka osaa hommansa.
Löysimme

maan

alta

kuparisuonen.

Vain paria päivää myöhemmin yön peto

hyökkäsi

yhden

kimppuumme,

uusista

tappaen

tulokkaistamme,

Spi-

ke_B:n, haavoittaen muutaman asukkaistamme

ja

muuttuen

hieman

myöhemmin takaisin kääpiöksi. Minusta
tuntuu, että kanssakääpiöihin luotta-

minen tämän tapahtuneen jälkeen voi
olla vaikeaa. Koska tämä hyökkäys tapahtui ulkosalla, päätimme yhteistuumin

siirtää

kokouspaikan

sekä

muuntaa

ruokasaliin,

makuusalin

puolella, jolloin tämä luikki pikaisesti
pakoon. Valitettavasti kaksi haavottu-

sisäänkäyntiä ansoin, sekä valmistelemalla kaksi sijaintia ballistoille

häisiä arvoesineitämme, mutta onneksi

Ennen

kuin kevät oli päässyt kovinkaan pitkälle, koimme aiemmassa ihmiskivijal-

kuitenkin niin huonossa kunnossa, että

haavoittuneen Oukan raivon. Onneksi

sis sen sijaan surmasi surutta 5 tove-

tuhoamaan

taltutettua. Pahoin pelkään, että tä-

edennyt rauhallisempaan tahtiin ver-

liskoiksi,

muuttuivat

Sebu

ja

Latsis.

Sebu

oli

hän menehtyi lähes välittömästi. Lat-

kaliskon

hyökkäyksessä

pahasti

joosepin johtamat soturit onnistuivat
raivopäisen

Oukan

ennen

saatiin

kuin hän vahingoitti ketään. Kevät on

mä ei ole vielä ohi, sillä ainakin koops

rattuna aiempiin taisteluihin. Surullista

voja. Väkilukumme on laskenut jälleen

muassa

riaan

ennen

kuin

hänet

ja Oukka saivat tuossa rytäkässä haa-

joukkoamme

13 kääpiöön. Yleinen mieliala on varsin

sekä karjalan andesiitista valmistama

alhainen.

Ryhdyimme

hautaamaan

kaatuneita tovereitamme asuinkerrok-

sen alle kaivettuun katakombiin. Joki

on

ilahduttanut

ivanhoen

valinta

muun

kuninkaaksi

artefakti-leluvene.

..

jäätyi, jolloin kalastajamme vapautuivat

Totuttuun

alkaneet varustaa sotilaitamme kupa-

tuessa. Kesän edetessä aloimme ra-

hetkellisesti

muihin

töihin.

Olemme

rihaarniskoihin.

tapaan

yhteisöämme
kentaa

heti

temppeliä

asuintiloihin.

..

koboldit

vaivaat

vuodenajan
sekä

Mikään

vaih-

laajennusta

ei

rauhoita

stressaantunutta kääpiötä niin hyvin
kuin rukoushetki. Kesän aikana varau-

Kauppatavaran tuottaminen on hieman

duimme tuleviin koviin aikoihin myös

lisuudesta ole tietoakaan. Alkukeväästä

joka koostuu varsijousin aseistetuista

jäljessä, eikä uskottavasta metalliteolmeitä riivasivat muun muassa varas-

Koboldi yritti tulla varastamaan vä-

muodossa.

ihmiskivijalka-

neistamme

sairashuo-

neeksi. Ryhdyimme myös ansoittamaan

kauppakaravaanin

perustamalla armeijaan toisen osaston,
tarkka-ampujista.

televat koboldit. Saimme myös ensimmäisen

kontaktin

haltijoihin

Akutalvi

eteni

todella

rauhallisesti

kunnes sotavoimillemme tuli käyttöä
aivan

kevään

kynnyksellä.

Villi

lan-

guriapinalauma
ja

säikytteli

memme

hyökkäsi

rakkaat

karkuun.

kimppuumme

tuotantoeläi-

Tapoimme

apinat.

Yksikään eliö ei jää henkiin uhattuaan
yhdyskuntaamme. Joitain kääpiöitä on
vuoden

aikana

harmittanut

kuningas

Ivanhoen saama huomio. Lieneekin jär-

kevää parantaa työlaisten oloja ja hioa
asuintilat loppuun.

Seuraavassa osassa:

t
N e t u le v a

t i rs k
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Häpeänurkka
Tämä mies on Glukoosi.

Hän lähti toimittajaksi mutta ei tehnyt
mitään tämän lehden eteen.
Ja hänellä kun oli niin lupaava tulevaisuus.
Nyt kaikki häpeävät häntä.
Hänen sukulaisensa eivät myönnä
tuntevansa ketään Glukoosia.
Hän on Yhdysvaltojen lentokieltolistalla.
Hänen hengityksensä haisee vääryydellä
hankitulta pitsalta.
Älä ole Glukoosi, tee juttusi, jos nyt ei
ajoissa niin edes joskus!

i s mi
J o h d a y u s k o o ps
Koopsismi, tuo kirjoittamisen jalo alajae
on lähtöisi9n aina vain nopeammin ja n
onopeammin likkkuvasta nykyyhteiskunansta. Siinä missä kielioppia jauhavat
intellektuellit väheksytvät tätä kirjoitustapaa käyttäviä pika-kirjoittajia, toiset
taas ylis ptävät sitä uutena “oikeana kirjoitustapana.a”. Koopsismin syntysijoja
etsiessä päädytään kaikenlaisten pikakirjureiden, eritoten sihteereiden luo ja kirjoitustracvan syntyisäsnä (tai äitäinä) pidetäänkin Taru
“koppsp” järvelää, OTITn sihteerihommissa
toiminutat opisjkelijaas. Jo ennestään mainiot
kirjoitusatidot omaava Järvelä saio lisäkannustusta koopsismin inventoimiseen, kun
siuhteerihommissa piti kauhian nopeasti kirjottaa informaatiota ylös. Nopeasti muutkin
alkoivat kiiinnittä t huomiota tähän kirjoitusatpaan, ja näin kooppsismi oli syntrynyt.

nn

Valitettavasti monet koulutuslaitiojkset ytrittävät karzxia koopsismia opiskelijoistaan, silmä monet pitä ävät sitä huolimattomana ja
epäkorrektina kirjoitustapana. Koopsismi on
kuitenki taito, joka monelata ei suju vaikka
kuinka yrittäisi j amonet synnynnäiset kielioppinatsit karttavat koopsismiin kajahtamista kuin ruttoa. Tämäkin kirjoitusmenetelmä
on pikkuhiljaa juurtamassa paikkaansa nykyyhteiskunnassa, pikakirjureiden ja shitteereiden (sekä häränpaske tutkielmeinkirjoittajien)
arjessa.

-tams, vitur osaa kirjottaa koopsismin tutkija
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Pannaan
Suomi
kuntoon

eli

Aiemmin sarjassamme ”Alkoholin alkeet” (Terminaali 2/201 5) pääesiintyjänä toimi sima. Tällä kertaa vuorossa on
hienostuneempi juoma, jota nauttivat
jo muinaiset kreikkalaiset.
Päivän aihe ei kuitenkaan ole viinin historia vaan halvan alkoholin laadukkaan kotiviinin valmistus. Valmistusprosessista voidaan tehdä rakettitiedettä joka aiheuttaa päänsärkyä jo ennen viinin juomista, alkuun pääsee
kuitenkin helposti kuka tahansa. Tähänastisien empiiristen tutkimusteni
perusteella hinta ja laatu eivät tässä tapauksessa korreloi, vaan juomien onnistuminen on hit-or-miss tyylistä eli
pienet koe-erät ovat suositeltavia ennen panimon perustamista.
Kaikilla viineillä yhteistä on hiivaviljelmän luominen milloin minkäkinlaiseen

Omenaviini

Viininkeiton
alkeet
sokeriliemeen. Koska isoimmat erot
ovat itse viinimehun tekemisessä, alla
on esimerkkitaulukko muutamasta
opiskelijaystävällisestä vaihtoehdosta.
Kun viinimehu on valmis se laitetaan
esimerkiksi puolentoista litran pulloihin
ja sekaan lisätään hiiva ja mahdolliset
lisäravinteet. Suosittelen käyttämään
mm. Prismoista löytyviä viinihiivapakkauksia. Kun viini on käynyt 1 -3 viikkoa
on aika laittaa viinit jääkaappiin kirkastumaan, ja myöhemmin hiivan asetuttua lapota ne suoraan kurkkuun
pulloihin tarjoilua odottaman. Taulukon
ohjeilla viineistä tulee makeita tai pitkällä käyttämisellä vahvoja, noin 1 4%.
Jos tarkat prosentit kiinnostavat on syytä hankkia avuksi ominaispainomittari,
joka ansaitsisi oman artikkelinsa.
Google ja ohjelma nimeltä WineCalc
auttavat tässä.

Mustikkaviini

Mansikkaviini

Aineet kolmelle
litralle viinimehua

- Tropic
omenamehu * 3
- 750 g sokeria

- Biokia
- Brunneby
mustikkamehu * 2 mansikkamehu
- 350 g sokeria
- 600 g sokeria

Miten?

- Mehut kattilaan
- Sokerit kattilaan
- Kiehauta

- Laimenna mehut - Laimenna mehut
2.2 litraan vettä
2.4 litraan vettä
- Sokerit sekaan
- Sokerit sekaan

Seuraavaksi muutamia protippejä:
- Anna lisättävän vesijohtoveden seistä
astiassa yön yli, mahdollinen kloori ja
muut liuenneet kaasut haihtuvat ja
säästyt sivimauilta (ei varsinaisesti tarpeellista Oulun vedellä).
- Käytä apuna ämpäriä ja vispilää tai
kolmatta pulloa ja sekoita tai ravista ilmaa viinimehun joukkoon parin minuutin ajan ennen hiivan lisäämistä,
nopea käyminen vaatii lisähappea.
- Puhtaus ennen kaikkea. Muutkin pöpöt kuin hiiva tykkäävät viinimehustasi.
Ohessa muutama herkullinen esimerkkikuva siitä miltä viinin ei kuulu
näyttää:

- Hiiva kannattaa alustaa sekoittamalla
se neljännesdesiin vettä ja lisäämällä
ruokalusikallinen sokeria. Kun hiiva on
herännyt sen voi lisätä viinimehuun. Sopiva nesteämpötila käymisen aloittamiselle ja alustamiselle on hieman yli
kädenlämpö.
-Kirkastaessa kannattaa käyttää apuna
esimerkiksi gelatiinia ellei halua odotella
useampaa viikkoa, noin puoli teelusikallista gelatiinijauhetta sekoitettuna neljännesdesiin kiehuvaa vettä on tarpeeksi
kirkastamaan noin 5 litraa viiniä.
Paneminen, ja erityisesti viinin paneminen, on loistava harrastus, joka ei vaadi
suuria ajallisia tai rahallisia investointeja.
Tietyissä tilanteissa se jopa säästää rahaa eli mitä odotat? Aineksia ostamaan
ja hiivaa viljelemään! ON AIKA PANNA
SUOMI KUNTOON! ALKON MONOPOLI
ALAS!
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Haalarinmetsästys

Terminaali 1 /201 7 1 3

Vuosi vaihtui ja pieni opiskelijamme aloitti vuo-

lipa kerran eräs tietotekniikkaa opiskeleva fuksi. Fuksi tahtoi kovasti liittyä
mukaan Teekkarikulttuuriin. Asiaa esti kuitenkin yksi asia: hän ei ollut saanut haalareita. Häntä harmitti suuresti ettei ole päässyt kokemaan haalareiden kahinaa
reisiään vasten. Fuksi oli ostanut jo ison kasan haalarimerkkejäkin kiltahuonekierrokselta.

den alussa sihteerin hommat hakemalla postin
postilaatikosta. Luukun sisältä löytyi pari sanomalehteä ja pieni lapun lipare missä pyydettiin ottamaan yhteyttä vahtimestariin. Nyt, jo sihteeriksi
kutsuttava fuksimme, menikin siis kysymään “vaksilta” että minkälainen homma. Pienen odottelun
jälkeen fuksin käteen luovutetaan paketti. Paketissa
oli kasa uutukaisia haalarimerkkejä. Tästä sihteeri
saikin pienen aavistuksen tulevasta.

Joka päivä fuksi kyseli kiltahuoneella ja irkkikanavilla haalareiden mahdollisesta

Kuukausi vierähtää ja kappas! Killan postilaatikos-

O

saapumisesta. Wanhat kuitenkin vain vastasivat tiuskien ja aloittamalla samat tarinat siitä kuinka hänen vuonnaan haalarit saapuivat vasta Wapuksi. Tarinamme
sankari ei kuitenkaan antanut periksi vaan sitkeästi jatkoi haalareiden metsästystä.

Eräänä päivänä fuksi jäikin yliopistolle vähän pitemmäksi aikaa istumaan hallituksen kokoukseen. Tietämätön fuksi ei tajunnutkaan, että kyseessä oli vaalikokous joka kestikin odottamattoman kauan. Fuksi istui kiltisti koko kokouksen ja
lähtikin ehdokkaaksi sihteerin hommaan ja yhtäkkiä hän saikin kutsua itseään
seuraavan vuoden sihteeriksi.
21:51 <@T3mu> oisko nyt se aika kertoa siitä kuin ei ollu vielä wappunakaan
haalareita mutta lunta sentään oli niin saatiin toinen
(haalariton) laskiainen?
21:52 <@Spike_B> ois
21:52 <@Spike_B> elä unoha sitä yksityiskohtaa että proot sai haalarit
muutama viikko ennen muita että ne erottu paremmin
uusista fukseista
21:52 <@T3mu> silloin kun minä olin fuksi niin ei ollu vielä Wappunakaan
haalareita mutta lunta sentään oli niin saatiin toinen
(haalariton) laskiainen
21:53 <@Spike_B> T3mu: unohit yksityiskohdan :<
21:53 <@T3mu> nyt minä unohdin sen
21:54 <@T3mu> lähimuisti on ajan myötä heikentynyt mutta kaukomuisti
senkun terästyy
21:54 <@T3mu> lähimuisti on ajan myötä heikentynyt mutta kaukomuisti
senkun terästyy

sa on jälleen lappu jossa pyydetään ottamaan yhteyttä tiedätte-jo-kehen. Kohta fuksille käykin ilmi
että hänen tulisi viedä kaksi kookasta laatikkoa kiltahuoneelle. Fuksi pyytää odottamaan hetken ja
hakee kiltahuoneelta apua toisen laatikon kantajaksi ja palaakin vahtimestarin luokse.

Fuksimme

löytää laatikosta h-h-hAALARIT!
Päähenkilömme pääseekin siis olemaan se ensimmäinen fuksi joka tuon vuoden haalareihin koskee.
Kokouksessa merkatessaan sen innoissan pöytäkirjan kohtaan “6. Posti: - Opiskelijahaalarit”. Ei kerkeä
kulua päivääkään kun fuksi saa haalarit omiin käsiinsä haalarimerkkeihin peiteltäväksi (ja kotia
runkkaamaan).

Tarinan sankarimme sai onnellisen lopun, niin myös tämän vuoden fuksit ovat
kovan odotuksen ja kyselyn tuloksena saaneet haalarinsa noudettavaan tilaan kiltahuoneelle! Haalarit on lämpimat talvella mutta painaa ihan vitusti merkkien kanssa
t: Shitteeri

Disclaimer: Tämä tarina oli fiktiota. Yhtenäisyydet todelliseen mailmaan ovat
sattumia.
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MEILLÄ JA MAAILMALLA
Vuosi on vaihtunut ja eletään herran
vuotta 201 7. Populistien vallankaappaus on alkanut. Ensin Nigel Farage oli
eturintamassa johtamassa Iso-Britannian eroa Euroopan Unionista. Muutamaa hetkeä myöhemmin Donald
Trump äänestettiin Amerikan yhdysvaltojen presidentiksi. Meneillään oleva
vuosi tuo tullessaan ainakin Saksan
parlamenttivaalit, jossa Angela Merkel
saattaa joutua luopumaan valtikastaan.
Sen lisäksi Ranskassa järjestetään presidentinvaalit kevään kuluessa, jossa
EU-kriittinen Marine Le Pen saattaa hyvinkin selviytyä ainakin toiselle kierrokselle.
Molemmissa
maissa
on
haisteltavissa vahvaa nationalispopuliskonservatiivista henkeä.
Samaan aikaan kun populististen puolueiden kannatus on kasvanut kansan
keskuudessa, on vastapuolesta tullut
myös entistä äänekkäämpi. Kahtiajakautuminen on entisiä aikoija karkeampaa. Samansuuntaisia piirteitä on
ilmennyt myös opinahjossamme. Suuren kohun aiheuttanut Teekkarihymin
sanojen muuttaminen, monien mielestä soveliaampaan suuntaan, aiheutti

suurta eripuraa. Monien mielestä perinteitä tulisi kunnioittaa ja sana jota ei
saa sanoa olisi tullut säilyttää sanoituksessa. Enemmistö kuitenkin päätti toisin. Nähtäväksi jää miten laulua tullaan
tulevaisuudessa laulamaan.
Ammattikorkeakoulu on muuttamassa
parin vuoden päästä samalle kampukselle ja se jos mikä aiheuttaa närkästystä joissakin opiskelijoissa. Mieleen
tulevat monet otsikot joissa turvapaikanhakijat olivat joutuneet kokemaan
ikävää ilkivaltaa. Vielä ei pystytä sanomaan saavatko AMK-opiskelijat samanlaisen vastaanoton. Uusia tulijoita
kuitenkin on jo saatu Linnanmaalle.
Arkkarit saapuivat joitakin aikoja sitten
juhlallisesti kampukselle. Kellään ei ole
tuntunut tästä olevan mitään pahaa sanottavaa, niin kuin ei ole ollut myöskään työperäisestä maahanmuutosta.
Muitakin yhtäläisyyksiä löytyy edellä
mainittujen valtioiden tilanteen ja Linnanmaan kampuksen välillä. Kuten
kaikki varmasti tietävät on herra Trump
rakennuttamassa muuria Yhdysvaltojen
ja Meksikon rajalle. Yhtä radikaalia eh-

dotusta ollaan myös toivottu yliopistoopiskelijoiden suunnalta jotta ammattikorkeakoululaiset eivät pääsisi tunkeutumaan kampukselle. Onpa myös
lyhenne MLGA (Make Linnanmaa Great
Again) tullut tutuksi. Tämän lisäksi
OTiTista lupailtiin suurta jälleen vaalikokouksen aikoihin.
Jytkystä on jo aikaa, mutta nyt kun Euroopassa populistiset puoleet ovat kasvattaneet suosiotaan, heijastelee se
myös täällä Oulussa. OYY on saanut kovaa kritiikkiä ja voikin olla hyvin mah-
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dollista, että seuraavissa vaaleissa äänestystuloksessa näkyy aiempaa enemmän
äänestäjien
tyytymättömyys
vallitsevaan tilanteeseen ja OYY saa
hallitukseensa oman Trumpinsa. Kun
kaiken lisäksi Euroopassa haiskahtaa
nationalispopuliskonservatiinen ilma,
sekä Oulussa tunnetusti haisee aika
ajoin, siitä voi jokainen laskea 1 +1 ja
päätellä millaisia henkilöitä tulevaisuudessa on ajamassa yliopisto-opiskelijoiden asioista.
Jää nähtäväksi kuinka asiat ratkeavat.

Saavatko opiskelijajärjestöt tulevaisuudessa oman Trumpinsa tekemään muuria?

Näin voi olla
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Päiväni humanistina
Tutkiva journalismi ajoi minut pimeään
paikkaan, humanistiseen tiedekuntaan.
Tarkoituksenani on siis istua suomen
kielen luennoilla ja ottaa selvää käsienheiluttelun jalosta taidosta.
Ensimmäiseksi saavun humanistiystäväni seurassa suomen kielen perusopintoihin kuuluvan tekstiopin kurssin
luennolle. Luento”salina” toimii pieni ja
ankea koppi, joka täyttyy lähinnä kauniimman sukupuolen edustajista. Paikalle eksyy lisäkseni jopa kolme (3)
miestä, joista yhdellä on pinkit housut.
Luento muistuttaa mielestäni lähinnä
Simpsoneiden yliopistoparodiaa, sillä
jokaista helvetin asiaa analysoitiin ja
jaariteltiin loputtomiin. Luennolta jäi
mieleen jonkun humanistiböönan hieno Star wars -penaali.
Seuraavaksi vuorossa on jälleen suo-

men kielen perusopintoja, tällä kertaa
äänne- ja muoto-opin muodossa. Tämä
luento ei ollut edellisen kaltaista jaarittelua, vaan enemmän kylmää ja loogista faktaa. Luennolla käsiteltävät asiat
muistuttivat kielen opiskelun ja matikan
sekoitusta. Suomen kielen astevaihtelut
eivät oikein auenneet, mutta huomasin
että käsikarvani ovat leviämässä kohti
kämmenselkää.
Mielikuvissani humanistit käyttävät
luentonsa jaaritteluun ja tältä kokemuspohjalta se on vain osittain totta.
Luentojen pienen osallistujamäärän
ansiosta luennot olivat paljon interaktiivisempia kuin Teekkareiden fuksikurssien luennot. En kuitenkaan löytänyt
sisäistä humanistiani ja luentojen naisvaltaisuus ahdisti, joten jatkan valitsemallani tiellä nakkisopassa.
Eetu "Eedvard" Haapamäki

Päiväni Teekkarina
Olen tehnyt kummallisia asioita ainejärjestöjournalismin vuoksi. Olen osallistunut tietojenkäsittelijöiden exculle
sekä uhrannut terveyteni maistamalla
eri kiltojen kotitekoisia alkoholituotteita. Luulin, etten voisi enää pidemmälle
mennä, mutta olin väärässä. Istuin nimittäin kahdella (2) Teekkariluennolla,
ja tässä jutussa raportoin tuntemuksiani teknillisistä tieteistä humanistin näkökulmasta.
Ensimmäinen luento oli nimeltään Matematiikan peruskurssi 2. Sali L3 toi
mieleeni rakkaita muistoja Suomen kielen rakenteen luennoilta, tosin tämän
luennon miestarjonta oli huomattavasti
monipuolisempi. Aloinkin heti luennon
alussa miettimään, että miksi teknillinen tiedekunta saa joukkoonsa kaikista
söpöimmät ja rumimmat pojat.
Lukion lyhyen matikan oppimäärä ei oikein auttanut sisäistämään luennolla
kerrottuja asioita, mutta tunnistin pari
lukiosta tuttua termiä: origo ja derivaatta. Tunnistin myös matemaattisissa
laskukaavoissa esiintyneet numerot.
Muuten asiat menivät aika hurjasti ohi,
mutta nyt ymmärrän paremmin Teekkareiden keskuudessa esiintyvää alkoholismia.

Seuraavaksi vuorossa oli Digitaalitekniikan kurssin luento. L1 0 oli edelleen varsin testosteronipitoinen ja salissa taisi
itseni lisäksi olla jopa kolme naista.
Kurssin luennoitsija näytti jotain palleroita sekä kertoi binäärilukujen kertolaskuista. Palleroista tuli lähinnä
mieleen ala-asteen helmitaulu. Luentosalissa vallitseva opiskelumotivaation ja
keskittymisen määrä lähes tyrmäsi minut, enkä voinut olla huomioimatta erinäisiä tapoja, joilla teekkariparat
tappoivat aikaansa: eräs poika katsoi
futista ja vieressä istuva Teekkariystäväni katseli panssarivaunujen kuvia.
Kyllä näillä teekkareilla saataisiin Suomen lisäksi naapurivaltiotkin kuntoon.
Teekkariluennot täyttivät odotukseni.
Molemmat luennnot olivat täynnä söpöjä ja vähemmän söpöjä poikia, ja
luennoitsijat puhuivat kieliä, joita en
ymmärrä. Luennoilla oli myös elämänhallinnallinen vaikutus minulle itselleni,
sillä jatkossa osallistun mielelläni humanistiluennoille, jopa niille kirjallisuuden laitoksen järjestämille.
Anna-Sofia Konttaniemi

