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Dwarf fortress on maksuton ASCI I -grafi ikkainen rakentamis- ja managerointi-
simulaatio, jol la on tapana murskata ensikertalaiset surutta. Pel issä ei ole mitään
varsinaista tavoitetta l innakkeen rakentamisen l isäksi . Pel iä ei si is voi varsinaisesti
voittaa, mutta hävitä voi mitä miel ikuvituksel l isimmil la tavoi l la . Lisäksi pel issä
mahdol l isuudet ovat lähes rajattomat, halusit sitten pudottaa vankeja pohjattomaan
kui luun, hukuttaa tunkei l i jat laavaan tai suututtaa suippokorvahippejä (tai kaikki
kolme samal la kertaa), tässä on pel i , jota kannattaa kokei l la , mielel lään ainakin
kahdesti : ensimmäisel lä kerral la sokkona, ja ennen toista kertaa selvitel lä , että mitäs
kummaa oikein tapahtuu. DF:n ensimmäinen alpha-versio tul i pelattavaksi vuonna
2006 ja si itä asti sitä on päivitetty säännöl l isesti . Al la kahden toimittajan “perintö-
l innake” innoittamaan pel in kokei lussa. Kyseisen l innakkeen kääpiöt on nimetty
ki ltalaisten mukaan, lupia ja sukupuol ia kyselemättä.

Saavuimme laaksoon alkukeväästä ja
muiden mielipiteestä välittämättä
päätin nimetä paikan Kiltojen Huo-
neeksi. Perillä meitä odotti rankkasade,
joka laski joukkomme mielialaa. Kallio
täällä vaikuttaa hyvin mineraalirikkaal-
ta, joten uskoisin, että yhdyskuntam-
me tulee olemaan varakas.
Kaivaessamme sopivaa tilaa kaupan-
käynnille, löysimme ensimmäiset jaloki-
vemme. Kaivuutyöt etenevät
kohtalaisen hitaasti, joten 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

Kääpiölinnakkeen ja sen asukkaiden kronikka

meistä, mutta tällä hetkellä ruoka on
etusijalla. Loppukuusta saimme viimein
sijainnin aloittaa viljelyn. Ruokavaram-
me olivatkin jo vaarallisen alhaiset, jo-
ten tämä ei tullut hetkeäkään liian
aikaisin.

Taas koitti uusi vuosi , jonka uudet ku-
jeet ovatkin kovasti vauhdissa. Oulun
Tietoteekkarit ry:n 30. toimintavuoden
ol lessa vasta alkupuolel laan, voin ker-
toa olevani erittäin tyytyväinen tähä-
nastisista hetkistä ki ltamme toiminnas-
ta, tulevasta puhumattakaan.

Yhdistyksen kalenteri pursuaa tapah-
tumia loppuvuodel le, eikä ni iden l i-
sääntymistä turhan ankarasti estel lä ,
eihän ni itä l i ikaa voi ol la. Tätä kirjoit-
taessani yleisistä ti la isuuksista olemme
jääneet taaksemme jopa nel jättä vuot-
ta järjestettävät Sinimustat bi leet, tie-
dekuntamme ainejärjestöjen yhteis-
hengen kasvattajat. Kevääl lä koittaa
runsaasti muutakin yhteistoimintaa
muiden ki ltojen kanssa: OTiT-SIK-
KMP:stä OTiT-ARK-Communica-hu-
musitsien kautta OTiT-Syntaksis-las-
kiaissaunaan, opetuksenkehittämisse-
minaaria unohtamatta.

Kuitenkin yksi vuoden tärkeimmistä ta-
pahtumista tulee olemaan Titeenien
Taistot, jotka pitkästä aikaa järjeste-
tään Oulussa. Taistojen vi ime syksynä
alkanut suunnittelu kulminoituu lähi-
vi ikkoina, muualta tulevien tietoteek-
kareiden saapuessa kirjoitushetkestä
23 päivän kuluttua. Tekemistä pi isaa

monel le teki jä l le, joita onkin haal ittu
i lahduttava määrä tapahtuman to-
teuttamiseksi . Epäi lemättä Titeeneis-
tä muovautuu täl läkin kertaa
eeppiset, kun täl la inen huikea poruk-
ka laitetaan sitä järjestämään. Titee-
nei l lä näytetään, että Oulu hal l itsee.
Toivon näkeväni sankoin joukoin ki l -
talaisia paikan pääl lä , tutustumassa
sisarki ltalaisi in, seuraamassa taistoja,
toki rohkeimmat mukana taistele-
massa. Sinut myös!

Vuotemme jatkuu Taistojenkin jäl -
keen. Vaikka 201 7 joskus päättyisikin,
jatkaa ki lta taivaltaan seuraavaksi 30-
vuotisjuhlavuodel la. Vielä ri ittää ni in
tehtävää, nähtävää kuin koettavaakin
joka päiväl le, enkä omaa osaani vaih-
taisi täl lä hetkel lä mihinkään. En ki l -
taan saapuessani osannut ennustaa
minkälaiset vuodet ol ivat edessäni.
Suosittelen jokaisel le ki l talaisel le, sol-
mujen määrästä ri ippumatta, lähte-
kää mukaan ki ltatoimintaan! Hyviä
hommia, loistavaa seuraa, hauskanpi-
toa, kokemusta. Pelkkää plussaa.

Erinomaista alkavaa kevättä koko ki l -
la l le,

Uula Ranta
Puheenjohtaja
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Glukoosi sai kirjanpidon kuntoon, joten
laajensimme paljon tuotantorepertu-
aaria vaikka työvoimapula piinaakin
edelleen. Aloitimme kuparin sulatta-
misen 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 pe-
to hyökkäsi kimppuumme, tappaen
yhden uusista tulokkaistamme, Spi-
ke_B:n, haavoittaen muutaman asuk-
kaistamme ja muuttuen hieman
myöhemmin takaisin kääpiöksi. Minusta
tuntuu, että kanssakääpiöihin luotta-
minen tämän tapahtuneen jälkeen voi
olla vaikeaa. Koska tämä hyökkäys ta-
pahtui ulkosalla, päätimme yhteistuu-
min siirtää kokouspaikan ruokasaliin,
sekä muuntaa makuusalin sairashuo-
neeksi. Ryhdyimme myös ansoittamaan
sisäänkäyntiä ansoin, sekä valmistele-
malla kaksi sijaintia ballistoille

Koboldi yritti tulla varastamaan vä-
häisiä arvoesineitämme, mutta onneksi

kissamme yllytti hänet portin ulko-
puolella, jolloin tämä luikki pikaisesti
pakoon. Valitettavasti kaksi haavottu-
neistamme muuttuivat ihmiskivijalka-
liskoiksi, Sebu ja Latsis. Sebu oli
kuitenkin niin huonossa kunnossa, että
hän menehtyi lähes välittömästi. Lat-
sis sen sijaan surmasi surutta 5 tove-
riaan ennen kuin hänet saatiin
taltutettua. Pahoin pelkään, että tä-
mä ei ole vielä ohi, sillä ainakin koops
ja Oukka saivat tuossa rytäkässä haa-
voja. Väkilukumme on laskenut jälleen
13 kääpiöön. Yleinen mieliala on varsin
alhainen. Ryhdyimme hautaamaan
kaatuneita tovereitamme asuinkerrok-
sen alle kaivettuun katakombiin. Joki
jäätyi, jolloin kalastajamme vapautuivat
hetkellisesti muihin töihin. Olemme
alkaneet varustaa sotilaitamme kupa-
rihaarniskoihin.

Kauppatavaran tuottaminen on hieman
jäljessä, eikä uskottavasta metalliteol-
lisuudesta ole tietoakaan. Alkukeväästä
meitä riivasivat muun muassa varas-
televat koboldit. Saimme myös en-
simmäisen kontaktin haltijoihin

kauppakaravaanin muodossa. Ennen
kuin kevät oli päässyt kovinkaan pit-
källe, koimme aiemmassa ihmiskivijal-
kaliskon hyökkäyksessä pahasti
haavoittuneen Oukan raivon. Onneksi
joosepin johtamat soturit onnistuivat
tuhoamaan raivopäisen Oukan ennen
kuin hän vahingoitti ketään. Kevät on
edennyt rauhallisempaan tahtiin ver-
rattuna aiempiin taisteluihin. Surullista
joukkoamme on ilahduttanut muun
muassa ivanhoen valinta kuninkaaksi
sekä karjalan andesiitista valmistama
artefakti-leluvene.

Totuttuun tapaan koboldit vaivaat
yhteisöämme heti vuodenajan vaih-
tuessa. Kesän edetessä aloimme ra-
kentaa temppeliä sekä laajennusta
asuintiloihin. Mikään ei rauhoita
stressaantunutta kääpiötä niin hyvin
kuin rukoushetki. Kesän aikana varau-
duimme tuleviin koviin aikoihin myös
perustamalla armeijaan toisen osaston,
joka koostuu varsijousin aseistetuista
tarkka-ampujista.

Akutalvi eteni todella rauhallisesti
kunnes sotavoimillemme tuli käyttöä
aivan kevään kynnyksellä. Villi lan-

guriapinalauma hyökkäsi kimppuumme
ja säikytteli rakkaat tuotantoeläi-
memme karkuun. 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:

Ne tulevat
tirsk
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Johdayus koopsisminn

Koopsismi, tuo kirjoittamisen jalo alajae

on lähtöisi9n aina vain nopeammin ja n

onopeammin likkkuvasta nykyyhteisku-

nansta. Siinä missä kielioppia jauhavat

intellektuellit väheksytvät tätä kirjoitus-

tapaa käyttäviä pika-kirjoittaj ia, toiset

taas ylis ptävät sitä uutena “oikeana kir-

joitustapana.a”. Koopsismin syntysijoja

etsiessä päädytään kaikenlaisten pikakirjurei-

den, eritoten sihteereiden luo ja kirjoitustrac-

van syntyisäsnä (tai äitäinä) pidetäänkin Taru

“koppsp” järvelää, OTITn sihteerihommissa

toiminutat opisjkelijaas. Jo ennestään mainiot

kirjoitusatidot omaava Järvelä saio lisäkan-

nustusta koopsismin inventoimiseen, kun

siuhteerihommissa piti kauhian nopeasti kir-

jottaa informaatiota ylös. Nopeasti muutkin

alkoivat kiiinnittä t huomiota tähän kirjoi-

tusatpaan, ja näin kooppsismi oli syntrynyt.

Valitettavasti monet koulutuslaitiojkset ytrit-

tävät karzxia koopsismia opiskelijoistaan, sil-

mä monet pitä ävät sitä huolimattomana ja

epäkorrektina kirjoitustapana. Koopsismi on

kuitenki taito, joka monelata ei suju vaikka

kuinka yrittäisi j amonet synnynnäiset kie-

lioppinatsit karttavat koopsismiin kajahtamis-

ta kuin ruttoa. Tämäkin kirjoitusmenetelmä

on pikkuhiljaa juurtamassa paikkaansa nyky-

yhteiskunnassa, pikakirjureiden ja shitteerei-

den (sekä häränpaske tutkielmeinkirjoittaj ien)

arjessa.

-tams, vitur osaa kirjottaa koopsismin tut-

kija

Tämä mies on Glukoosi.

Hän lähti toimittajaksi mutta ei tehnyt
mitään tämän lehden eteen.

Ja hänel lä kun ol i ni in lupaava tulevaisuus.

Nyt kaikki häpeävät häntä.

Hänen sukulaisensa eivät myönnä
tuntevansa ketään Glukoosia.

Hän on Yhdysvaltojen lentokieltol istal la.

Hänen hengityksensä haisee vääryydel lä
hankitulta pitsalta.

Älä ole Glukoosi , tee juttusi , jos nyt ei
ajoissa ni in edes joskus!

Häpeänurkka
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Aiemmin sarjassamme ”Alkohol in al-
keet” (Terminaal i 2/201 5) pääesi intyjä-
nä toimi sima. Täl lä kertaa vuorossa on
hienostuneempi juoma, jota nauttivat
jo muinaiset kreikkalaiset.

Päivän aihe ei kuitenkaan ole vi inin his-
toria vaan halvan alkohol in laaduk-
kaan kotivi inin valmistus. Valmistus-
prosessista voidaan tehdä rakettitie-
dettä joka aiheuttaa päänsärkyä jo en-
nen vi inin juomista, alkuun pääsee
kuitenkin helposti kuka tahansa. Tä-
hänastisien empiiristen tutkimusteni
perusteel la hinta ja laatu eivät tässä ta-
pauksessa korreloi , vaan juomien on-
nistuminen on hit-or-miss tyyl istä el i
pienet koe-erät ovat suositeltavia en-
nen panimon perustamista.

Kaiki l la vi inei l lä yhteistä on hiivavi l jel -
män luominen mil loin minkäkinlaiseen

Omenaviini Mustikkavi ini Mansikkavi ini

Aineet kolmel le

l itral le vi inimehua

- Tropic

omenamehu * 3

- 750 g sokeria

- Biokia

mustikkamehu * 2

- 350 g sokeria

- Brunneby

mansikkamehu

- 600 g sokeria

Miten?

- Mehut katti laan

- Sokerit katti laan

- Kiehauta

- Laimenna mehut

2.2 l itraan vettä

- Sokerit sekaan

- Laimenna mehut

2.4 l itraan vettä

- Sokerit sekaan

Pannaan
Suomi
kuntoon

Viininkeiton
alkeet

sokeri l iemeen. Koska isoimmat erot
ovat itse vi inimehun tekemisessä, al la
on esimerkkitaulukko muutamasta
opiskel i jaystäväl l isestä vaihtoehdosta.

Kun vi inimehu on valmis se laitetaan
esimerkiksi puolentoista l itran pul loihin
ja sekaan l isätään hi iva ja mahdol l iset
l isäravinteet. Suosittelen käyttämään
mm. Prismoista löytyviä vi inihi ivapak-
kauksia. Kun vi ini on käynyt 1 -3 vi ikkoa
on aika laittaa vi init jääkaappiin kirkas-
tumaan, ja myöhemmin hiivan asetut-
tua lapota ne suoraan kurkkuun
pul loihin tarjoi lua odottaman. Taulukon
ohjei l la vi ineistä tulee makeita tai pit-
käl lä käyttämisel lä vahvoja, noin 1 4%.
Jos tarkat prosentit ki innostavat on syy-
tä hankkia avuksi ominaispainomittari ,
joka ansaitsisi oman artikkel insa.
Google ja ohjelma nimeltä WineCalc
auttavat tässä.

eli

Seuraavaksi muutamia protippejä:

- Anna l isättävän vesi johtoveden seistä
astiassa yön yl i , mahdol l inen kloori ja
muut l iuenneet kaasut haihtuvat ja
säästyt sivimaui lta (ei varsinaisesti tar-
peel l ista Oulun vedel lä).

- Käytä apuna ämpäriä ja vispi lää tai
kolmatta pul loa ja sekoita tai ravista i l -
maa vi inimehun joukkoon parin mi-
nuutin ajan ennen hiivan l isäämistä,
nopea käyminen vaati i l isähappea.

- Puhtaus ennen kaikkea. Muutkin pö-
pöt kuin hi iva tykkäävät vi inimehustasi .
Ohessa muutama herkul l inen esi-
merkkikuva si itä miltä vi inin ei kuulu
näyttää:

- H i iva kannattaa alustaa sekoittamal la
se nel jännesdesi in vettä ja l isäämäl lä
ruokalusikal l inen sokeria. Kun hiiva on
herännyt sen voi l isätä vi inimehuun. So-
piva nesteämpöti la käymisen aloittami-
sel le ja alustamisel le on hieman yl i
kädenlämpö.

-Kirkastaessa kannattaa käyttää apuna
esimerkiksi gelati inia el lei halua odotel la
useampaa vi ikkoa, noin puol i teelusikal-
l ista gelati ini jauhetta sekoitettuna nel-
jännesdesi in kiehuvaa vettä on tarpeeksi
kirkastamaan noin 5 l itraa vi iniä.

Paneminen, ja erityisesti vi inin panemi-
nen, on loistava harrastus, joka ei vaadi
suuria ajal l isia tai rahal l isia investointeja.
Tietyissä ti lanteissa se jopa säästää ra-
haa el i mitä odotat? Aineksia ostamaan
ja hi ivaa vi l jelemään! ON AIKA PANNA
SUOMI KUNTOON! ALKON MONOPOLI
ALAS!

1 0 1 1
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Vuosi vaihtui ja pieni opiskel i jamme aloitti vuo-
den alussa sihteerin hommat hakemal la postin
posti laatikosta. Luukun sisältä löytyi pari sanoma-
lehteä ja pieni lapun l ipare missä pyydetti in otta-
maan yhteyttä vahtimestari in. Nyt, jo sihteeriksi
kutsuttava fuksimme, menikin si is kysymään “vak-
si l ta” että minkälainen homma. Pienen odottelun
jälkeen fuksin käteen luovutetaan paketti . Paketissa
ol i kasa uutukaisia haalarimerkkejä. Tästä sihteeri
saikin pienen aavistuksen tulevasta.

Kuukausi vierähtää ja kappas! Ki l lan posti laatikos-
sa on jäl leen lappu jossa pyydetään ottamaan yh-
teyttä tiedätte-jo-kehen. Kohta fuksi l le käykin i lmi
että hänen tul isi viedä kaksi kookasta laatikkoa ki l -
tahuoneel le. Fuksi pyytää odottamaan hetken ja
hakee ki ltahuoneelta apua toisen laatikon kantajak-
si ja palaakin vahtimestarin luokse.

Fuksimme löytää laatikosta h-h-hAALARIT!
Päähenki lömme pääseekin si is olemaan se ensim-
mäinen fuksi joka tuon vuoden haalareihin koskee.
Kokouksessa merkatessaan sen innoissan pöytäkir-
jan kohtaan “6. Posti : - Opiskel i jahaalarit”. Ei kerkeä
kulua päivääkään kun fuksi saa haalarit omiin kä-
si insä haalarimerkkeihin peiteltäväksi (ja kotia
runkkaamaan).

Ol ipa kerran eräs tietotekni ikkaa opiskeleva fuksi . Fuksi tahtoi kovasti l i ittyä
mukaan Teekkarikulttuuri in. Asiaa esti kuitenkin yksi asia: hän ei ol lut saanut haa-
lareita. Häntä harmitti suuresti ettei ole päässyt kokemaan haalareiden kahinaa
reisiään vasten. Fuksi ol i ostanut jo ison kasan haalarimerkkejäkin ki ltahuone-
kierrokselta.

Joka päivä fuksi kysel i ki l tahuoneel la ja irkkikanavi l la haalareiden mahdol l isesta
saapumisesta. Wanhat kuitenkin vain vastasivat tiuskien ja aloittamal la samat tari-
nat si itä kuinka hänen vuonnaan haalarit saapuivat vasta Wapuksi. Tarinamme
sankari ei kuitenkaan antanut periksi vaan sitkeästi jatkoi haalareiden metsästys-
tä.

Eräänä päivänä fuksi jä ikin yl iopistol le vähän pitemmäksi aikaa istumaan hal l i -
tuksen kokoukseen. Tietämätön fuksi ei tajunnutkaan, että kyseessä ol i vaal iko-
kous joka kestikin odottamattoman kauan. Fuksi istui ki l tisti koko kokouksen ja
lähtikin ehdokkaaksi sihteerin hommaan ja yhtäkkiä hän saikin kutsua itseään
seuraavan vuoden sihteeriksi .

Haalarinmetsästys

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

Tarinan sankarimme sai onnel l isen lopun, ni in myös tämän vuoden fuksit ovat
kovan odotuksen ja kyselyn tuloksena saaneet haalarinsa noudettavaan ti laan ki lta-
huoneel le! Haalarit on lämpimat talvel la mutta painaa ihan vitusti merkkien kanssa
t: Shitteeri

Disclaimer: Tämä tarina ol i fiktiota. Yhtenäisyydet todel l iseen mailmaan ovat
sattumia.
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Vuosi on vaihtunut ja eletään herran
vuotta 201 7. Popul istien val lankaap-
paus on alkanut. Ensin Nigel Farage ol i
eturintamassa johtamassa Iso-Britan-
nian eroa Euroopan Unionista. Muuta-
maa hetkeä myöhemmin Donald
Trump äänestetti in Amerikan yhdysval-
tojen presidentiksi . Menei l lään oleva
vuosi tuo tul lessaan ainakin Saksan
parlamenttivaal it, jossa Angela Merkel
saattaa joutua luopumaan valtikastaan.
Sen l isäksi Ranskassa järjestetään pre-
sidentinvaal it kevään kuluessa, jossa
EU-kri ittinen Marine Le Pen saattaa hy-
vinkin selviytyä ainakin toisel le kierrok-
sel le. Molemmissa maissa on
haisteltavissa vahvaa national ispopul is-
konservati ivista henkeä.

Samaan aikaan kun popul ististen puo-
lueiden kannatus on kasvanut kansan
keskuudessa, on vastapuolesta tul lut
myös entistä äänekkäämpi. Kahtiaja-
kautuminen on entisiä aikoi ja karke-
ampaa. Samansuuntaisia pi irteitä on
i lmennyt myös opinahjossamme. Suu-
ren kohun aiheuttanut Teekkarihymin
sanojen muuttaminen, monien mieles-
tä sovel iaampaan suuntaan, aiheutti

suurta eripuraa. Monien mielestä pe-
rinteitä tul isi kunnioittaa ja sana jota ei
saa sanoa ol isi tul lut säi lyttää sanoituk-
sessa. Enemmistö kuitenkin päätti toi-
sin. Nähtäväksi jää miten laulua tul laan
tulevaisuudessa laulamaan.

Ammattikorkeakoulu on muuttamassa
parin vuoden päästä samal le kampuk-
sel le ja se jos mikä aiheuttaa närkästys-
tä joissakin opiskel i joissa. Mieleen
tulevat monet otsikot joissa turvapai-
kanhaki jat ol ivat joutuneet kokemaan
ikävää i lkivaltaa. Vielä ei pystytä sano-
maan saavatko AMK-opiskel i jat saman-
laisen vastaanoton. Uusia tul i joita
kuitenkin on jo saatu Linnanmaal le.
Arkkarit saapuivat joitakin aikoja sitten
juhlal l isesti kampuksel le. Kel lään ei ole
tuntunut tästä olevan mitään pahaa sa-
nottavaa, ni in kuin ei ole ol lut myös-
kään työperäisestä maahanmuutosta.

Muitakin yhtäläisyyksiä löytyy edel lä
mainittujen valtioiden ti lanteen ja Lin-
nanmaan kampuksen väl i l lä . Kuten
kaikki varmasti tietävät on herra Trump
rakennuttamassa muuria Yhdysvaltojen
ja Meksikon rajal le. Yhtä radikaal ia eh-

MEILLÄ JA MAAILMALLA

dotusta ol laan myös toivottu yl iopisto-
opiskel i joiden suunnalta jotta ammatti-
korkeakoululaiset eivät pääsisi tunkeu-
tumaan kampuksel le. Onpa myös
lyhenne MLGA (Make Linnanmaa Great
Again) tul lut tutuksi . Tämän l isäksi
OTiTista lupai lti in suurta jäl leen vaal i-
kokouksen aikoihin.

Jytkystä on jo aikaa, mutta nyt kun Eu-
roopassa popul istiset puoleet ovat kas-
vattaneet suosiotaan, hei jastelee se
myös tääl lä Oulussa. OYY on saanut ko-
vaa kriti ikkiä ja voikin ol la hyvin mah-

dol l ista, että seuraavissa vaaleissa ää-
nestystuloksessa näkyy aiempaa enem-
män äänestäj ien tyytymättömyys
val l itsevaan ti lanteeseen ja OYY saa
hal l itukseensa oman Trumpinsa. Kun
kaiken l isäksi Euroopassa haiskahtaa
national ispopul iskonservati inen i lma,
sekä Oulussa tunnetusti haisee aika
ajoin, si itä voi jokainen laskea 1 +1 ja
päätel lä mil la isia henki löitä tulevaisuu-
dessa on ajamassa yl iopisto-opiskel i joi-
den asioista.

Jää nähtäväksi kuinka asiat ratkeavat.

Saavatko opiskelijajärjestöt tulevaisuudessa oman Trumpinsa tekemään muuria?

Näin voi olla
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Päiväni humanistina
Tutkiva journal ismi ajoi minut pimeään
paikkaan, humanistiseen tiedekuntaan.
Tarkoituksenani on si is istua suomen
kielen luennoil la ja ottaa selvää käsien-
hei luttelun jalosta taidosta.

Ensimmäiseksi saavun humanistiystä-
väni seurassa suomen kielen peruso-
pintoihin kuuluvan tekstiopin kurssin
luennol le. Luento”sal ina” toimii pieni ja
ankea koppi, joka täyttyy lähinnä kau-
ni imman sukupuolen edustaj ista. Pai-
kal le eksyy l isäkseni jopa kolme (3)
miestä, joista yhdel lä on pinkit housut.
Luento muistuttaa mielestäni lähinnä
Simpsoneiden yl iopistoparodiaa, si l lä
jokaista helvetin asiaa analysoiti in ja
jaaritelti in loputtomiin. Luennolta jäi
mieleen jonkun humanistiböönan hie-
no Star wars -penaal i .

Seuraavaksi vuorossa on jäl leen suo-

men kielen perusopintoja, täl lä kertaa
äänne- ja muoto-opin muodossa. Tämä
luento ei ol lut edel l isen kaltaista jaarit-
telua, vaan enemmän kylmää ja loogis-
ta faktaa. Luennol la käsiteltävät asiat
muistuttivat kielen opiskelun ja matikan
sekoitusta. Suomen kielen astevaihtelut
eivät oikein auenneet, mutta huomasin
että käsikarvani ovat leviämässä kohti
kämmenselkää.

Miel ikuvissani humanistit käyttävät
luentonsa jaaritteluun ja tältä koke-
muspohjalta se on vain osittain totta.
Luentojen pienen osal l istujamäärän
ansiosta luennot ol ivat pal jon interakti i -
visempia kuin Teekkareiden fuksikurs-
sien luennot. En kuitenkaan löytänyt
sisäistä humanistiani ja luentojen nais-
valtaisuus ahdisti , joten jatkan val itse-
mal lani tiel lä nakkisopassa.

Eetu "Eedvard" Haapamäki

Olen tehnyt kummal l isia asioita ainejär-
jestöjournal ismin vuoksi . Olen osal l is-
tunut tietojenkäsittel i jöiden excul le
sekä uhrannut terveyteni maistamal la
eri ki l tojen kotitekoisia alkohol ituottei-
ta. Luul in, etten voisi enää pidemmäl le
mennä, mutta ol in väärässä. Istuin ni-
mittäin kahdel la (2) Teekkari luennol la,
ja tässä jutussa raportoin tuntemuksia-
ni tekni l l isistä tieteistä humanistin nä-
kökulmasta.

Ensimmäinen luento ol i nimeltään Ma-
temati ikan peruskurssi 2. Sal i L3 toi
mieleeni rakkaita muistoja Suomen kie-
len rakenteen luennoilta, tosin tämän
luennon miestarjonta ol i huomattavasti
monipuol isempi. Aloinkin heti luennon
alussa miettimään, että miksi tekni l l i -
nen tiedekunta saa joukkoonsa kaikista
söpöimmät ja rumimmat pojat.

Lukion lyhyen matikan oppimäärä ei oi-
kein auttanut sisäistämään luennol la
kerrottuja asioita, mutta tunnistin pari
lukiosta tuttua termiä: origo ja deri-
vaatta. Tunnistin myös matemaattisissa
laskukaavoissa esi intyneet numerot.
Muuten asiat menivät aika hurjasti ohi ,
mutta nyt ymmärrän paremmin Teek-
kareiden keskuudessa esi intyvää alko-
hol ismia.

Seuraavaksi vuorossa ol i Digitaal itekni i-
kan kurssin luento. L1 0 ol i edel leen var-
sin testosteronipitoinen ja sal issa taisi
itseni l isäksi ol la jopa kolme naista.
Kurssin luennoitsi ja näytti jotain pal le-
roita sekä kertoi binääri lukujen kerto-
laskuista. Pal leroista tul i lähinnä
mieleen ala-asteen helmitaulu. Luento-
sal issa val l itseva opiskelumotivaation ja
keskittymisen määrä lähes tyrmäsi mi-
nut, enkä voinut ol la huomioimatta eri-
näisiä tapoja, joi l la teekkariparat
tappoivat aikaansa: eräs poika katsoi
futista ja vieressä istuva Teekkariystä-
väni katsel i panssarivaunujen kuvia.
Kyl lä näi l lä teekkarei l la saataisi in Suo-
men l isäksi naapurivaltiotkin kuntoon.

Teekkari luennot täyttivät odotukseni.
Molemmat luennnot ol ivat täynnä sö-
pöjä ja vähemmän söpöjä poikia, ja
luennoitsi jat puhuivat kiel iä , joita en
ymmärrä. Luennoil la ol i myös elämän-
hal l innal l inen vaikutus minul le itsel leni ,
si l lä jatkossa osal l istun mielel läni hu-
manisti luennoi l le, jopa ni i l le kirja l l isuu-
den laitoksen järjestämil le.

Anna-Sofia Konttaniemi

Päiväni Teekkarina






