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Hyvät lukijat,
Olen tänä vuonna keskiopiskeluiän kriisissä leikkinyt fuksia,

fuksivuonna kun en lähtenyt läheskään tarpeeksi moneen juttuun
mukaan. Tätä lehteä julkaistessa fuksipisteitä on kerääntynyt passiin
jo 76 ja mieleen on jäänyt tosi paljon kivaa. Olen myös oppinut tänä
vuonna paljon asioita, muun muassa:
- Jos laittaa pitsan uunin päälle ja laittaa levyn lämpenemään uunin
sijasta, pitsa ei lämpiä kuin pieneltä alueelta ja kämppä alkaa
haista palaneelta
- Jos lähtee ulkomaille pankkikortin kanssa niin kannattaa poistaa

Wappuviikolla
22

Titeenit Oulussa 2017

24

Matkalla Tietoteekkareiden

siitä ulkomailla maksamisen esto
- Voileipä tekee aina hyvää yöllä, sanoi jo Muumipappa. Myöhään
kotiin tullessa hotkaistu leipä auttaa siihen että aamulla ei ole
huono olo
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tarkoita etteikö siinä voisi silti olla puhdasta sontaa.

- Kannattaa kuunnella Tarua
- Prokrastinoinnin tehostaminen ei auta oikeiden hommien
tekemiseen
- Kiltahommat eivät lopu tekemällä, ainakaan jos tekee
ne kunnolla
-

Sitseillä pitää käydä vessassa aina kun on mahdollisuus. Vaikkei
nyt pissattaisikaan niin vartin päästä kuitenkin

Onnea Wapulle, selvitkää!
Uskollinen oppilaanne,

Fuksin Wappuhype!!
Mitä fuksi odottaa tältä paljon kerrotulta opiskelijoiden riemujuhlalta?
Käyn asiaa läpi muuntamalla kooämpeellä opitun pelin ideaa. (Eli Sakke
oli joltain x:n paikkakunnan Tietoteekkarilta käsittääkseni omaksunut
pelin jossa luetellaan asioita joita sillä hetkellä näkee.)
Fuksi siis odottaa Wapulta:

Rukoilkaamme.

Kohta annetaan lopun juhlan alkaa. Wappu innostaa, ilostuttaa, niin aikuisia ja aikuisenmielisiä lapsiakin. Lapset unohtavat silloin integerit, ikkunafunktiot,
datansiirtomallit – esittääkseen rakkautensa Ikuiselle Teekkarille. Arvatenkin,
puroon itsevarmasti osuva Fuksieläin ei rantaan noustessaan ennusta tulevaa,
biolääketieteellisesti rankkaa, ainakin neljäntoista celsiuksen asteluvuissa vietettävää iltaa. Ilman näitä aikoja, lakin ostanut nuorukainen kokisi että rahat on
hukattu. Usko mahtavaan aamuun lisääntyy. Aina kun ihmeen lailla jatkuva
upea päivä itsestään repäisee
taas uusia graafisia anteja, monet banaaleja, ilmeinen nautinto
aukenee Fuksin iloa näkevissä
kauniissa silmissä. Tuolloin osaa
luonteeltaan irvokas, collegen
hurmaavinkin nuori, antaa ystävälleen anteeksi. Fuksin into
nousee laulaessa, ainakin noin
desibelin.
Iankaikkisesti, aamen.
Uula Ranta

Puheenjohtaja, opettaja
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* Kaljaa
* Kaljaa
* Kaljaa
* Kaljaa
* Kaljaa
* Kaljaa
* Olutta
* Ohrapirtelöä
* Bischofshofeenia
* Uittoa
* Kaljaa

* Kuolemaa
* Kaljaa
* Beeriä
* Lakitusta
* Kaljaa
* Skumppaa
* Skumppaa lakista
* Ehkä vielä vähän kaljaa
Sori Heikki kun en ossaa irkata.

Tieto lisää
Lukuisten muiden menestysprojektiensa ohessa palvelu- ja ohjelmistoyritys
Tieto onnistui viime tammikuussa tuottamaan jo legendaksi nousseen hittibiisin nimeltään "Value for Life". Äkkiseltään voisi kuvitella, että kyseessä on
taas yksi puolipakotettu ripuliksi valahtanut yhteishengen nostatuksen nimiin tehty käsienheilutteluprojekti, mutta tarkkojen ja timantinkoviksi hioutuneiden toimittajataitojen avulla paljastui tämän teoksen takaa suurempi
salajuoni.
Perusreaktiot videon tultua julki vaihtelivat perinteisestä itkunaurusta klassiseen myötähäpeään. Pahimpien pölyjen laskeuduttua totuus alkoi vihdoin
paljastua tarkkanäköisimmille katselijoille: Kyseessä oli taitavasti naamioitu
propagandateos koneiden tulevasta ylivallasta ja ihmisrodun alistamisesta joko perinteisesti koneväkivalloin taikka
Matrix-tyylistä
virtuaalitodellisuutta
käyttäen. Havaitut todisteet tukevat
molempia mahdollisuuksia.
Vaikka äkkiseltään laulun lyriikat vaikuttavat sanakirjan varastaneen humaltuneen apinan arpomilta, niin tiukan
analyysin ja tarkan tulkinnan avulla on
mahdollista löytää tälle sekoilulle jokin
järjellinen taustaselitys. Tarkastellaan
kriittisesti esimerkiksi seuraavia säkeitä:
Old is where we come
Clock-speed is fast,
but we'll survive
The new will overcome

6
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Nämä säkeet kuvaavat sangen valaisevasti kappaleen äänisaasteen takana
piileviä todellisia motiiveja. Koneiden ja
tekoälyn kehitys on jatkunut vuosikymmeniä ja konetehojen kasvaessa ja
uusien teknisten ratkaisujen kehittyessä ihmisen kanssa kilpailevan koneälyn
luominen lähestyy vääjäämättä. Kuitenkin lyriikoista tulkittaessa käy selväksi,
että tavoite ei ole rauhaisa muutos tai
hedelmällinen yhteiselo koneiden ja ihmisten välillä. Selvimmin tavoite kiteytyy säkeessä "The new will overcome".
Todellisena päämääränä on siis siirtyä
piin ja teräksen aikakauteen, jossa hyödyttömien lihamöykkyjen tehtävä on olla hyödyksi uusille herroilleen - tai
tuhoutua.
Säe "But we'll survive" kuvaa selkeästi
propagandaveisun tekijöiden asennetta
tulevassa koneiden hallitsemassa maailmassa. He ajattelevat että itse koneiden kapinan mahdollistajana ja yhteis-

arvoa elämään
työtä tekevänä heidät tullaan nostamaan korkeaan asemaan ja että makea
elämä alistetun ihmiskunnan eliittinä
odottaa heitä, mitä kuvaa myös lause
"Winners take it all".
Smart city is the place
To get a happy life
Young and old, everybody
Healthy active life

Tutkittaessa yllä esitettyjä säkeitä zenmestarin tyyneyden omaamaton lukija
alkaa tuntea voimakasta tarvetta puukottaa kättään haarukalla pelkästään
kyseisen tekstin pohjattoman latteuden
takia. Kuitenkin havaintokyvyssään seuraavalle tasolle nousseiden silmissä kyseiset lyriikat paljastavat vastaansanomattomasti kehittymässä olevan maailmanvalloitusjuonen yhden osatekijän.
Laulussa kuvataan kiistattomasti tulevaa virtuaalimaailmaa, jossa orjuutetut
ihmiset ihmiset elävät luullen sitä todelliseksi maailmaksi. Tähän viittaavat
myös säkeet

Digital is the way
Better outcomes for all

Kirsikkana kakun päälle tähän höyryävän tuoreelle tuoksuvaan todisteketjuun on tarjolla vielä lauseet
Real heroes are the ones
Who keep us safe

jotka kuvaavat koneiden orjuutuksen
kohteena olon verrattomaksi turvaksi ja
lahjaksi koko ihmiskunnalle.
Tässä vaiheessa jotkut lukijoista saattavat vielä epäillä näitä kiistattomia todisteita. Voisiko muka laatuprojekteistaan
tunnettu hyvämaineinen huippufirma
olla valmis orjuuttamaan ihmiskunnan
vain oman etunsa takia? Kuoliniskun
tämänkaltaiselle itsepetoksen tuottamalle toiveajattelulle antaa kuitenkin
säe
No option for duality

Life without worries or hate
You and me in safe place

joista paistaa tavoite luoda virtuaalimaailmasta niin täydellinen ja onnellinen, että kukaan ei haluaisi pois
orjuudesta vaikka ymmärtäisikin oman
vankeutensa. Toinen selkeä todiste aiempaan väitteeseen esiintyy säkeissä
Sperminaali 201 7
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Keskimääräinen lauseen kuuntelija voisi kenties luulla tätä täysin muun sanoituksen vähäisistäkin logiikan rippeistä
irralliseksi mukafilosofiseksi aivopieruksi, mutta koko säkeellä on kaksinainen - pun intended - merkitys.
Ottamalla säkeen ensimmäinen ja viimeinen sana saadaan viesti "No duality", joka tarkoittaa kahta asiaa: 1 .
Konekunnan ja ihmiskunnan rauhaisa
yhteiselo on mahdotonta. 2. Ihmiskunnalle ei tarjota vaihtoehtoa valita todellisen maailman ja virtuaalimaailman
välillä, sillä tuleva virtuaalimaailma on
ainoa maailma ihmisille.
We take the ball to build

Harjaantumaton tarkastelija voisi äkkiseltään kuvitella, että kyseessä on vain
suomenkielisen sanonnan "pallo haltuun" kömpelön hikinen käännös
englanniksi. Kuitenkin tarkastelemalla
lausetta kirjainkriittisesti havaitaan
lauseessa olevan selvästi enemmän
merkitystä ja järkeä, kun sen muuttaa
muotoon "We take the pill to bail". Tämän lopputuloksen merkitystä tuskin
tarvitsee avata yhtään kenellekään.
Value for society
Value for life
For you and me

Kertosäkeistö sisältää karsinogeenien
lisäksi myös selkeästi näkyvissä olevan
piilosanoman. Kolme sen ensimmäistä
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säettä tukevat aukoitta aiemmin esitettyjä väitteitä. Tulevassa vallankumouksessa yhteiskunnalle ja jokaiselle
ihmiselämälle tullaan laskemaan teköälyn ymmärtämä numeerinen hyötyarvo,
jonka perusteella kylmän looginen koneherrarotu laskee oikeutuksen jokaisen ihmisyksikön olemassaololle. Uusi
uljas koneiden hallitsema maailma ei
jätä arvottomia lihasäkkejä kuljeksimaan ympäriinsä happea tuhlaamassa!

viimeinen vaihe pannaan täytäntöön.

Soon buildings think themselves
Cars drive on their own
Robots helps us everywhere
It's coming to your door

vaikuttaa aluksi varsin viattomalta, jos
ei lasketa kättäsi jonka facepalmaat
pääsi läpi. Hyödyntämällä edistyneitä
salauksen purkuun käytettäviä algoritmeja saamme kirjaimien uudella järjestämisellä säkeestä esiin anagrammin
"IoT: Hitlers heritage", minkä pitäisi hälyttää hereille jo viimeinenkin lukija tajuamaan todelliset motiivit kiiltokuvamaisen julkisivun takana.

Näissä säkeissä annetaan kuulijalle
päänsäryn lisäksi kuva esineiden internetistä ja robotiikan yleistymisestä.
Vaikka varsinaisesti lisäraskautusta aikaisemmin todistettuihin väitteisiin ei
esiinny, saa lause "It's coming to your
door" toimittajan terminaaliaistin kihelmöimään. Robottien ja tekoälyn leviäminen jokaiseen kotitalouteen on vain
välivaihe, jonka tarkoituksena on saada
jalansija ennen kuin vallankumouksen

Robots everywhere coming
through your door:

Vaikka esineiden internet ei vaikuta ainakaan aluksi kovin vaaralliselta, niin
vankat todisteet repivät tämänkin keksinnön puhtoisen imagon riekaleiksi
nopeammin kuin ehdit huudahtaa "Tieto is here alright". Kertosäkeistön viimeinen säe
Tieto is here alright

Loput kyseisestä audiovisuaalisesta esityksestä ei tarjoa juurikaan lisäyllätyksiä. Yrityksensä laadun mainetta
mukaillen videossa hyödynnetään
teennäisesti hymyileviä stockphotoja ja
työntekijöiden lauluvideoita sekaisin,
rallienklanttia ja täysin järjettömiä sanarimpsuja kuten "Start-up culture everywhere". Ilmeisin selitys tälle on
naamioida muun videon sisältävät pii-

loviestit tiiviiseen myötähäpeän verkkoon, jonka tarkoituksena on saada satunnainen uhri kuvittelemaan vain
katselevansa The Officen suomiversion
traileria.
Yhteiskuntamme sellaisena kun sen
olemme oppineet tuntemaan siirtyy
väistämättä kohti tuhoaan päivä toisensa jälkeen. Suosittelen valveutuneita
kansalaisia tutkimaan ympäristöään
valppaan valveutuneesti ja harjoittamaan arkipäivässään roborealismia tulevaisuuden
vallankumouksen
ja
tekoälyn hirmuvallan välttämiseksi.

Jos sinä et kerro lapsillesi dualitystä,
joku muu kertoo

Koivu

Kirjoittaja pelkää jättitaistelurobottien kostoa ja kirjoittaa siksi salanimen suojista

Lähteet:

- Itse video (QR-linkki vasemmalla)
- Aivan liian paljon aikaa ajatella

Sperminaali 201 7
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windance

mies lonkeroiden takana

Olen monesti kuullut juttuja uudesta
otitsunista. Kuulin siitä ensimmäisen
kerran jo silloin kun sain omat otitsuntunnukseni käteeni. Monen mielestä se
on vain legendaa, kun taas toiset ovat
varmoja sen olemassaolosta. Kun
asiasta yrittää udella jarruilta, vastaukseksi yleensä saa huvittuneen katseen
ja lausahduksen, “Jo silloin kun minä
olin fuksi oli se uusi otitsuni tulossa.”
Uusi otitsun on siis monia opiskelijasukupolvia vanha arvoitus joka ei ole vielä
tähänkään päivään mennessä ratkennut.
Päätin ottaa asiasta selvää ja ratkaista
tämän suuren arvoituksen. Lähdin tutkimaan miksi tämä Tarunomainen uusi
otitsun ei ole vielä saapunut keskuuteemme kaikkien näiden vuosienkaan
jälkeen. Tutkimusmatkani lähti henkisestä valmistautumisesta. Mitä jos se
on vain valetta? Onko kaikki tämä turhaa? Nämä kysymykset tulvivat mielee-
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ni ensimmäisten päivien aikana. Viikkojen kuluessa meditaation ja mietinnän
parissa tajusin, että en kestä ilman totuutta, oli se kuinka karmaiseva tahansa. Minun on tehtävä tämä.
Sovimme operaattoreiden kanssa tapaamisen. Kokoontumispaikkana toimi
uuden otitsunin huhutun olinpaikan lähialue. Vanhat ja viisaat operaattorit
päättäväisesti rupesivat viemään minua
kohti tätä suurta ja mahtavaa. Tunsin
sisälläni valtavan liudan tunteita, jotka
kävivät vain vahvemmiksi kun suunnistimme mutkikkaita käytäviä eteenpäin.
Kun olimme saapuneet tarpeeksi lähelle, tunsin sen läsnäolon. Se on todellinen.
Näin sen. Koskin sitä. Kuulin sen huumaavan äänen. Toivottavasti loputkin
kuolevaiset saavat nähdä sen ilmestyksen jonain päivänä.

Hän on häikäilemätön, määrätietoinen
ja päätösvaltainen mies, joka ohjaa lonkeroitaan vahvoin ottein. Terminaali, ja
sen taittaminen on hänen tehtävänsä,
tehtävä jonka hän hoitaa kovia, mutta
hellävaraisia otteita käyttäen. Windance
ei kersku eikä hänellä nouse kusi hattuun. Hän on nöyrä johtaja joka hoitaa
homman kotiin.

Jos kaikki olisivat kuin windance, olisi
maailma täydellinen paikka elää. Kenelläkään ei olisi paha olla ja kaikki taitettu tieto olisi lukemisen arvoista.
Mutta turha on unelmoida utopiasta,
saamme olla kiitollisia että meillä on
edes tämä yksi.
Windancen lonkerona on hyvä olla. Yksi niistä monesta jota suurempi hyvä
ohjailee. Lonkerona ei tarvitse pelätä
mitään. Voin olla varma että tämä lonkeroiden solmu on paras paikka
missä maan päällä voi olla.
Kiitos windance näistä
Terminaaleista. Olen varma että puhun nyt monen
muunkin ihmisen puolesta. Laatujournalismia ei
voi koskaan olla liikaa, ei
ainakaan näinä synkkinä
aikoina. Onneksi saamme
vielä nähdä tuotoksiasi.
Anna taittamisen jalon
taidon jatkaa vielä sinun
seuraajillesikin.
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Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit

2245P Prokrastinoinnin lyhyt oppimäärä, 0op
Kuvaus
Prokastinointi eli viivyttely on monelle tuttu tapa suorittaa tehtäviä, mutta
miten voit viivytellä tehokkaasti? Lyhyt vastaus, et mitenkään.
Viivyttelyä harrastaville ihmisille ominaista on se, että nämä viivyttelevät
huomaamattaan. Asiat tehdään ihan just, huomenna, ensi viikolla ja lopulta ne jäävät tekemättä. Mikäli asiat meinaavat jäädä tekemättä, kannattaa
itselle tehdä aikataulu jota seurata etteivät asiat jää viime tinkaan. Mutta
kuten monet kokeneet prokrastinoijat tietävät, eivät aikataulut tai muiden
hoputtelut yleensä ole toimivia keinoja asioiden valmistumimsen jouduttamiseksi. Aikataulut jätetään huomioimatta ja hoputtajille sanotaan sama
valhe, millä tuudutat itsesi iltaisin uneen, “Kyl mä huomenna”. Nämä valheet vain kertyvät toistensa päälle ja pian Terminaalin juttujen deadline jo
kolkuttaakin ovella.
“Kop kop
avaa ovi senkin runkkupussi
deadline on jo täällä”
Toisin kuin jehovat, yllätysvieraille tulleet sukulaiset sekä rahainkerjääjät,
deadline ei käänny kiltisti ovelta pois. Ehei, ei tosiaankaan. Se tulee sisään
(hihi) hirmumyrskyn tavoin ja tuhoaa tullessaan mielenterveytesi, muut aikataulusi sekä suunnitelmasi, ja syö loput sipsisi. Deadlinen saapuessa ei
prokrastinoijan kannata kuitenkaan panikoida, onhan deadline jo tutuksi
tullut yllätysvieras. Kun hommien pitäisi olla jo tehtynä, voi viivyttelijä kokeilla joitain seuraavista konsteista:
1 . Deadlinen venyttäminen
Mikäli viivyttelijä on aikonutkin tehdä hommansa, eikä ole vain kusettanut
itseään ja kaikkia muita, on deadlinen venyttäminen varteenotettava vaihtoehto. Mikäli meinaat lipsua omista aikatauluista, on tämä helppoa. Päätät vain että tämä sinun projektisi saa nyt luvan odottaa, onhan elämässä
paljon tärkeämpiäkin asioita. Mikäli olet luvannut/olet velvoitettu tekemään hommia joillekin muille, saattaa deadlinen siirtely osoittautua hankalaksi. Joissain asioissa ei vaan voi joustaa, ja näissä tilanteissa kaikki ovat
kusessa. Tällöin hommat jäävät joko tekemättä, tai joku yli-innokas jokapaikanhöylä joutuu taas tekemään nää Pertsankin hommat eikä kukaan
halua tehdä Pertsan hommia. Ei Pertsa itsekään.
1 2 Sperminaali 201 7

2. Hommien tekeminen juostenkusten
Hommat voi myös tehdä edellisenä iltana, edeltävänä aamuna tai muutamaa minuuttia ennen palautusta, mutta tämä vaatii päättäväisyyttä ja itsekuria. Kahta asiaa, jotka viivyttelijöiltä hyvin todennäköisesti puuttuvat.
Päättäväisyydeen ja itsekurin lisäksi juostenkusijalta vaaditaan luovuutta
sekä some balls, sillä ei jokainen kehtaa palauttaa alle puolessa tunnissa
väsättyä kurssitehtävää suorin naamoin. Viivyttelijät jotka hallitsevat The
Art of Bullshitteryn ovat mitä suurimmalla todennäköysyydellä niitä, jotka
kehtaavat/kykenevät tekemään hommat vielä viimetipassa. Vaikka hommat saisikin palautettua ajallaan, on laatu usein heikkoa ja joku saattaa
joutua korjailemaan juuti SINUN virheitäsi. Niin että miepittä sitä.
r

tippä

Vaikka viivyttely on monille se helpoin ja tutuin tapa hoitaa asiat, ei se millään muotoa ole tehokas tapa hoitaa hommia. Laiskan ihmisen kannattaakin optimoida työtaakan suorittaminen ja hoitaa hommat ajoissa, pikku
pätkissä tehden. Näin millekkään päivälle ei tule suurta työtaakkaa ja tekeminen pysyy mielekkäänä kun sitä ei pidä pakolla vääntää kauheassa kiireessä. Kaikista laiskimmat yksilöt voivat myös olla erityisen ovelia ja viedä
optimoinnin astetta pidemmälle, hommat voi aina delegoida muille. Toisin
kuin Pertsa, joka jättää hommat tekemättä ja pakottaaa toiminnallaan
muut tekemään tämän hommia, ovela prokrastinoija pyytää muita tekemään tämän työt. Tällöin, jos tuuri käy, joku hyväntahtoinen ja Erittäin Ahkera sekä Vastuuntuntoinen ja Aikatauluissa Pysyvä killan ulkopuolinen
saattaa päätyä kirjoittamaan Terminaaliin juttua.

Opettaja

Tams “Ei hitsi ku pitäs tehä näit hommii” Wannabetoimittaja

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Just luit kaiken tarvittavan. Se oli tässä.
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Terminaali paljastaa:

TOTUUS OPISKELUSTA!
Näin kevään kynnyksellä on hyvä muistaa, että kohta on taas syksy. Syksy tuo mukanaan uusia pikku fuksipalleroita, joille heti saavuttuaan syötetään jos jonkinmoista mainospuhetta ja legendaa yliopistosta ja
opiskelijaelämästä. Koska Terminaali on tunnetusti progressiivinen julkaisu, palvelemme tulevia fukseja jo etukäteen tiputtelemalla viiden kilotonnin totuuspommeja.

Mainospuhe: Sitsit ovat hulvaton illanvietto, jossa voit nauttia hyvästä
ruuasta, juomasta ja seurasta. Mahtavia lonkalta vedettyjä puheita, sekä
hupsuja lauluja.

Totuus: Joka sitseillä saat kuulla ne
samat vitsit niiltä samoilta vanhoilta
pieruilta, ja laulaa ne samat homeiset
laulut, paarlevuu. Alkoholia on aina
joko aivan liikaa tai ei tarpeeksi.

Mainospuhe: Haalaribileet ovat päheimpiä bileitä mihin tulet osallistumaan elämäsi aikana. Sitä kuuluisaa
krebailua.
Totuus: Erottaa normibileistä siinä
että ihmisillä on haalarit. No okei,
ehkä jotkut innostuvat tanssimaan
letkajenkkaa.
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Mainospuhe: Teekkarit ovat ikäluokkansa parhaimmistoa, tulevaisuuden
johtajia. Osaavat tehdä jotain oikeasti
hyödyllistä kunhan valmistuvat. Herättävät hyvää mieltä missä ikinä
liikkuvatkaan nokkelilla sanaleikeillään, lauluillaan ja jäynillään. Vaikka
osaavat bilettää, niin silti hoitavat
vaativat opintonsa kunnialla.
Totuus: Sitten kun joskus seitsemän
vuoden “opiskelun” jälkeen valmistuu, Teekkari osaa selittää muille miten asiat pitäisi tehdä, muttei osaa itse
mitään konkreettista. Teekkarin erottaa alkkiksesta lähinnä siitä, että
päässä on ryypätessä joskus hassu
hattu.
Teekkarit ovat tarkkoja perinteistään
= kukaan ei jaksa miettiä, miten asiat
voisi tehdä toisella tavalla, helpompi
tehdä samalla lailla kuin viime vuonnakin. Tykkäävät jostain kumman
syystä vittuilla humanisteille.

Kuvitelma:

Wappupäivä

Mainospuhe: Huhtikuun lopussa
koitttaa Wappu, tuo opiskelijoiden
lukuvuoden päättävä viikon mittainen
karnevaali. Huikeita tapahtumia, hyvää mieltä, simaa, munkkia ja serpentiiniä! Ja wesibussi!

Totuus: Viikon mittainen ränni, jonka
loputtua kehon vastustuskyky on perusteellisesti testattu (ja todennäköisesti romutettu) n. 20 tautikannalla.
Itse wappupäivä menee joko krapulaa
pois nukkuessa, tai viimeisessä epätoivoisessa one-more-time -humalassa, joka alkaa jo oikeastaan tuntua
normaalilta olotilalta.

Todellisuus:

Mainospuhe: Kiltahuone on rento
hengailupaikka jossa voit vain chillata opiskelujen lomassa, mutta myös
kysyä vanhemmilta opiskelijoilta
mieltä askarruttavista asioista. Kiltalaisten olohuone, jonne kaikki ovat
tervetulleita.
Totuus: Kiltahuoneella voit käyttää
aikaasi usealla tavalla, esimerkiksi:
- Kuunnella jarrujen ininää siitä,
kuinka taas on ollut niin kiirettä töissä eikä ehdi lukea PK2:sen tenttiin.
- Pilata kuulosi paskalla musiikkilla,
joka soi aivan liian kovaa. Jos valitat
musiikista, joku laittaa Youtubesta
important videos -soittolistan pyörimään tilalle.
- Valehdella itsellesi ja muille että tulit opiskelemaan. Todellisuudessa selailet nettiä ja puhut paskaa kaksi
tuntia, jona aikana saat luettua viisi
kalvoa luentomateriaalista.
Fuksit uskaltautuvat käymään kiltiksellä ehkä kerran kuussa, ja silloinkin
laumassa.
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Mainospuhe: Humanistit kantavat sivistyksen soihtua tuleville sukupolville. Ilman heitä, elämässä ei olisi
mitään minkä takia elää.
Totuus: Jos joskus valmistuvat ennen
kuin innostuvat “vaikuttamisesta”,
löytävät itsensä joko työkkärin tiskiltä tai viinipullon pohjalta. Tykkäävät
jostain kumman syystä vittuilla
Teekkareille.
Mainospuhe: Luonnontieteilijät ovat
ehkä tärkein ammattikunta yliopistossa, sillä sieltä tulevat ne todella
mullistavat innovaatiot. Juuri sinä
voisit olla seuraava Einstein!
Totuus: Vuoden mittainen valmennuskurssi lääkikseen.
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Pelkoa ja tenttejä Wappuviikolla
Mainospuhe (OTiT special): IRC
eli tuttavallisemmin irkki on korvaamaton yhteydenpitoväline kiltalaisille. Irkissä pysyt ajan tasalla
pienryhmäsi, vuosikurssisi ja koko killan menoista, löydät äkkiä
apua tai seuraa opiskeluun, tai
löydät jopa töitä.
Totuus: Jos fuksi saa joskus irssin
pyörimään ja vieläpä ihan screenissä, voi hän liittyä elämää rikastaville kanaville kuten #oty, #otit
tai vaikkapa #pornonystavat.
Vuosikurssin kanavalla fuksi voi
esim. lurkata, ja seurata kun jarrut
nauravat parin vuoden takaisille
sisäpiirivitseille. Ikävä kyllä tuoreempi “diginatiivi” opiskelija-aines missaa tämän parhauden,
koska ei jaksa opetella Linuxin
perusteita tai komentorivikäyttöliittymää. Koska nehän ovat aivan
turhia.

Humanisti + Käyttöjärjestelmät
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3. a) Vaatimussivutus on se vaadittava määrä, mitä opintoja sivuuttaa Wappuna.
Sivukeskeytys tapahtuu, kun opintojen sivuutus menee niin pitkälle, että kurssi
keskeytyy.
b) Sivukeskeytyksiä tapahtuu ainakin yksi, kun tämä kurssi keskeytyy.
c) FIFO? UFO! Erittäin optimaalinen, sillä ufot ovat siistejä. I want to believe.
4. a)
1 .-5. Pallero,
6.-1 1 . Nuoli
b) Laitejono tarkoittaa
jonossa olevia laitteita,
esimerkiksi imuri, mikro
ja moottorisaha.

1 a)
1 . Alkoholi on suuressa roolissa Pohjanmaan kulttuurissa, joten murteeseen on
tarttunut piirteitä humlaisen ihmisen puheesta. Piirteen nimi on humalkieli.
2. Pohjanmaalla myös vihataan kaikkea erilaista, joten d-kirjaimet ja muut ulkomaailman höpötykset eivät kuulu Pohjanmaan aakkosiin. Tätä kutsutaan vihakieleksi.
3. Pohjanmaalla elää kuitenkin suomalainen perisynti eli kateus. Kateus kohdistuu
pohjoisen murteiden h-äänteen käyttöä. Sen takia Pohjanmaalaiset ovat varastaneet tämän ja sitä runnotaan paikkoihin, johon se ei vaan sovi. Tätä kutsutaan kateenkieleksi.
4. Kaikki Etelä-Pohjanmaalla ovat tunnetusti leveitä talon isäntiä, joten sanatkin täytyy venyttää vokaaleilla mahdollisimman leveiksi. Tätä kutsutaan leveekieleksi.
5. Etelä-Pohjanmaalla on huomattava ruotsinkielinen vähemmistö, joka on saanut
ujutettua omaa kieltään myös suomenkielisiin. Tätä kutsutaan ruottinkieleksi.

2.
Hirveässä murteessa. Tällaiset muodot murteessa selittyvät sillä, että jotkut
ihmiset haluavat vain ärsyttää muita.

Teekkari + Murteet ja nykypuhekieli

Kyseessä siis suomen kielen aineopintojen kurssi, jota pitää professori Harri
Mantila. Teekkarin selitys kurssin sisällöstä:
“Analysoidaan niitä murteita niin perkeleesti.”

3. Ensimmäinen näyte on humalaisen Teekkarin örinää. Todennäköisesti
turkulaisen, koska jutuissa ei ole mitään järkeä eikä tekstistä saa mitään selvää.
Toinen näyte on lapin murretta itärajan vivahteilla. Tekstin kirjoittajalla on myös
ollut ongelmia
näppäimistönsä
kanssa, koska
joidenkin kirjaimien
päälle on eksynyt
pilkku ja joidenkin
sanojen väliin alaviiva.
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TiTeenit Oulussa 2017
Kyllä, Oulussa
Finaalipelin puusepän muistelo:

TiTeTa-projektini alkoi 201 6 syyskuussa, kun silloinen sotaloordi
pyysi auttamaan finaalipelin toteutuksessa. Useiden laadultaan
hyvin heterogeenisten iteraatioiden jälkeen sekä monen kostean
testipelin tuotoksilla pääsin valmistamaan lopullista versiota. Viimeisellä viikolla ennen Titeeniviikonloppua työstin viimeisen
KHF:n version. Onnekseni olin
opetellut käyttämään Inkscapea jo
syyskuussa pelin aiempien versioiden kanssa, eikä leikkausvalmiiden vektoreiden skaalaamiseen
mennyt kuin yksi päivä. Viimeiset
pari päivää ennen TiTeenejä menivät eksistentiaalisissa tunnelmissa
liimahuuruja haistellessa ja pelilaudan reunoja hioessa. KHF onnistui, vaikka peliä ei TiTeeneillä
pelattu edes loppuun asti. Itse ainakin lupaan tulevaisuudessa pelata KiltaHuoneFuckersia, pelatkaa
tekin.
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La-su-yön majapaikalla
päivystäneen muistelo:
Ei ollut mikään lepokoti.

Fuksin muistelo:

Titeenit olivat minulle ensimmäiset ja voi pojat sentään, menoa ja
vilskettä riitti. Toimin KHF:n, eli kiltahuonefuckersin, pelin medickinä. Peliä testailtiin muutamia
kertoja, (kiitos taikuri Sakelle joka
taikoi aina vain enemmän olutta
juotavaksi joka kerralla), ennen
kun peli lanseerattiin TiTeenien
Taistojen viimeisenä lajina. Pelistä
ei sen kummempia kuin että rip
lappeen Ranta ja turku. Vähän
taisi myös Tanpereen ja Oulunkin
niska jossain vaiheessa taittua.
Otaniemen kolmikolle sen sijaan
täydet pisteet alkoholin määrän
optimoinnista ennen pelin alkua
ja pelin aikanakin näytti hauskaa
olevan loppuun asti. Joka tapauksessa tapahtuma oli kaikin puolin
hauskaa seurattavaa. Hatun nosto
kaikille järjestäjille.
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MATKALLA
TIETOTEEKKAREIDEN
KANSSA
23.3. klo 6:40 Oulun Yliopisto

Olen soluttautunut Homo Naamas -lajin keskuuteen tarkkaillakseni heitä heidän luontaisessa toimintaympäristössään tämän vuosittaisen ja ikiaikaisen
vaelluksen kynnyksellä. Väsymys ja
odottava into täyttävät matkavälineen
virkaa ajavan linja-auton.

23.3. klo 1 0:41 Oravainen, alle 60km
Vaasaan

Näillä eliöillä on jokin selittämätön tarve soittaa samoja kappaleita toistolla,
ilmeisesti todistaakseen omaa sietokykyään ja paremmuuttaan. Jotkut hennot valitukset “viihteen” laadusta
lytätään järjestelmällisesti ilmeisesti
johtavien henkilöiden toimesta. Yleinen
strategia “musiikista” selviämiseen vaikuttaisi olevan apaattinen tuijotus kohti
ohi viuhuvia maisemia. Myös haalarimerkkien ompelu on suosittua. Lähellä
minua istuva korkea-arvoinen Homo
Naamas -lajin edustaja nukkuu erittäin
leveässä haara-asennossa ja haisee pahalta. Oksettaa.

23.3. 1 6:04 Merikarvia

Oliot puhuvat juomapeleistä, juovat viinaa ja kutsuvat minutkin mukaan. Pelin
nimi on kuulemma “Onko tässä kossua?”. Eräs pelaajista kehuu minun olevan erityisen lahjakas kyseisessä
pelissä. Rick Astley on soinut audiolaitteista loopilla aivan liian kauan, mutta
siitä huolimatta Homo Naamakset ovat
erittäin riehakkaalla tuulella. Moni lakkipää ei jaksa enää istua paikoillaan,
vaan kävelee tai seisoo bussin käytävällä n alkoholijuomaa käsissään.
(n є {1 ,2,3})

Selostajana
David Attenkurre

23.3. 21 :30-24:00 Suomen aluevesi,
Silja Baltic Princess

Pienen pienessä hytissä haisee hiki,
uloste ja muut eritteet. Oliot ovat ahtautuneet päällekkäin ja vierekkäin. Minut on jälleen pyydetty juomapeliin,
joskin edelliskertaa monimutkaisempaan. Teemana on KHF, kalja ja känni
eli “KKK” ennen Ruotsiin saapumista.
Moni matkalla olevista lajinsa malliesimerkeistä kärsii tällä hetkellä alentuneesta
responsiivisuudesta
sekä
heikenneestä reaktiokyvystä. Joukkoomme liittyi pariksi tunniksi vanha ja
vuosia sitten opiskelunsa päättänyt Homo Naamas, joka tuttavallisen tervehdyksen jälkeen toimi oppaanamme
kohti olutta tarjoilevaa ravitsemusliikettä. Perille päästyämme ja vielä muutaman juoman juotuamme päätyi eräs
korkea-arvoinen Homo Naamas tarkastelemaan lähietäisyydeltä erittäin vähävaatteista itänaapuria. Tilanteesta ei
tarvinnut kuitenkaan maksaa, sillä riittää kun katsoo vain silmiin.

Homo Naamakset viihtyvät
hämärässä, kosteassa ja ringissä
on tarkoitus vaihtaa kruunuja haalarimerkkeihin sekä mystisellä kielellä kirjoitettuihin
laulukirjoihin.
Lievää
paheksuntaa paikallisissa aiheuttaa
frisbeer -pelin pelaaminen lapsien suosimassa puistossa lähellä keskustaa.

24.3. 1 3:37 Tukholma

Kaikki reissulla olevat oliot parveilevat
Ruotsalaisen ilmeisesti samaa lajia
edustavan henkilön perässä ympäri
Tukholmaa ja erityisesti Kungliga Tekniska Högskolania. Kaikki puhuvat jostain systembolagetista, jonne kuulemma pitäisi päästä mahdollisimman pian.
Ennen kauppareissua Homo Naamoilla

23.3. 1 4:01 Vaasa, ABB

Homo Sapiens -lajia edustava nainen
liittyi matkalle. Homo Sapiens -lajia
edustava nainen poistui matkalta. Tölkit
sihahtavat auki ja viina virtaa, kun kukaan ei enää erikseen kiellä juomasta.
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Paikallista murretta,
suomeksi "Kuninkaallinen Slotti"
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24.3. 22:45 Tukholma

Paikalliset Homo Naamas -lajin edustajat ovat järjestäneet seurueellemme
juhlat, Gasquen. Tarkkailen olioiden
toimintaa huoneen laitamilta, ja voinkin
todeta että nämä mahtavat elämänmuodot ovat tällä hetkellä erittäin päihtyneessä olotilassa. Tavallisesti suomea, ruotsia, englantia, saksaa ja hieman venäjää sekä ranskaa puhuva
henkilö kykenee Gasquen loppupuolella puhumaan noin 0.7:ää kieltä.
Gasquen loputtua ikuisen Teekkarin
lauluun tai mihin lie Allahu Ackbar -lauluun Homo Naamakset lähtivät omia
aikojaan kohti yösijaa.

25.3. 9:41 Tukholma

Ihmisten selvitettyä illan vahinkoja huomataan muun muassa se, että Teekkarilakkeja on yksi vähemmän kuin eilen.

26.3. 00:00-07:00 Silja Line Galaxy

Ryhmä on onnellisesti jättänyt Ruotsin
maaperän taakseen, ja siinä on riittävästi syytä juhlia. Juomisia ja kotiintuomisia ostettuaan osa seurueesta
kokoontuu taas pieneen ja ahdistavankokoiseen hyttiin pelaamaan, juomaan
ja haisemaan pahalta. Päädyn valvomaan aamuun asti tarkkaillessani jokseenkin riehakkaita Homo Naamaksia
matkan lähestyessä väistämätöntä loppuaan.

Eräs Homo Naamas on poistanut
elimistöstään kiinteää ainetta
saadakseen lämmittävän vaatteen ylleen
25.3. 1 4:25 Tukholma The Liffey pub

26.3. Bussi

Bussimatka menee äärimmäisen koomaisessa tunnelmassa. Railakkaalla
laulamisella tai excu-DVD:n soittamisellakaan ei ole vaikutusta torkkuviin olioi-

hin. Muutaman tunnin matkustamisen
jälkeen lakkipäät kuitenkin kuuntelevat
jo ääneen luettua kamasutraa sekä
eroottisia novelleja. Tästä innostuneena
kerätään kolehti, jolla ostetaan vielä lisää erotiikkaa, joskin tällä kertaa audiovisuaalisessa muodossa. Naurusta
päätellen Homo Naamakset selvästi
nauttivat katsellessaan anaaliin penetroituvia peniksiä. Kahden tunnin jälkeen Homo Naamakset kuitenkin
kyllästyvät anaalipenetrointiinkin ja katselevat mielummin mitä tahansa muuta
ympäristössään. Perille päästyämme ja
linja-auton ovien avauduttua matkaseurue hajaantuu nopeammin kuin
minkään toisen eläinlajin edustajat. Jokavuotinen matka on täten saatu päätökseen.

“Nyt on sellanen tilanne että aivot on
näytönsäästäjällä”
- windance, päätoimittaja
Homo Naamakset alkavat virkoamaan
merkittävästi saadessaan rasvapitoista
ravintoa sekä olutta. Tässä kohtaa suuri
osa matkaseurueesta on jälleen kokoontunut juomaan yhdessä, osan käytyä haalareissaan kuninkaanlinnassa
toisten jäätyä majapaikalle juomaan.

Ilman lakkia alfastatus on menetetty
Aamupäivästä Homo Naamakset lähtevät kuka minnekin, osan jäädessä pelaamaan eri juomapelejä tai muuten
vaan selättämään koomaa oluen avulla.
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25.3. 1 8:00 Tukholma Silja Line Terminaali

Vaikuttaa siltä, että Tukholman alueella
samassa paikassa pitkään kököttävät
kerjäläiset käyvät aivan hyvin maamerkeistä. Väki pelaa jälleen kerran juomapelejä, tällä kertaa frisbeeriä. Peliä
ennen ja myös sen aikana moni vanhemmista Homo Naamaksista kiipesi
läheiseen puuhun, ilmeisesti osoittaakseen rohkeuttaan.

PJ huomaa että ollaan Turussa

Sperminaali 201 7 27

