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Pääkirjoitus
Kesä tul i ja meni , ja yhtäkkiä onkin jo syyskuun alku. Wapun jälkeen alkava

kesäkausi kuulosti etukäteen pitkältä, mutta se kuluikin yhdessä

hujauksessa, ehkä jopa l i ian nopeaa. Tämän seurauksena lukuvuosi onkin

taas alkamassa, itsel läni toista kertaa tääl lä Oulun Yl iopistossa. Fuksitkin jo

melkein koputtelevat ovel la, ja näinpä onkin tul lut aika julkaista Fuksinaal i .

Lehden taso on pysynyt kutakuinkin ennal laan. Pieni ki ire pääsi kuitenkin

yl lättämään tätä lehteä tehdessä, joka saattaa näkyä. Täl lä kertaa lehti

saati in kuitenkin taitettua suunnitel lussa aikataulussa, mitä ei ole vielä

tapahtunut aiemmin tänä vuonna. Ki itokset lehden sisäl löstä kuuluvat

jä l leen kerran ki ltamme ahkeri l le toimittaj i l le ja graafikoi l le. I lman heitä

tämäkään lehti ei ol isi mahdol l inen.

13:17 < Kumikurre> oho, halko

13:17 < koops> ihan ninku fuksit olis kohta ovella

Oma kesäni on kulunut melko rattoisasti .

Kesäkuun kulutin olemal la töissä Oulun

kaupungi l la , ja tämän l isäksi sain muutaman

kurssin suoritettua. Pari mökkireissuakin tul i

tehtyä, mutta muuten aika onkin kulunut aika

pitkälti ihan vain oleskel lessa. Toivottavasti

sinul lakin on ol lut mukava kesä. Kesä ol isi

saanut jatkua pidempäänkin, mutta toisaalta

lukuvuoden alku tuo myös omat mukavat

asiansa matkassaan. Tätä lehteä lukevat

fuksit haluan toivottaa lämpimästi

tervetul leiksi ki l taamme. Olette val inneet

hyvän alan, ja tei l lä on mukava vuosi edessä.

Mutta eipä minul la tämän l isäksi ole mitään

erityistä jota haluaisin tässä sanoa, joten

taidankin lopettaa juttuni tähän.

Terveisin: Propagandaministerinne
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How to Linux

En voi uskoa, että GNU/Linux-elitistit näyttävät näin seksikkäiltä!

Mihin tarvitset Windowsia kun sinulla on voisi olla Linux käytössä? Pelaamiseen?

Pyh, pelaaminen on mieslapsille. Mikäli sitä on kuitenkin pakko harrastaa,

sisältää Linux paljon avoimen lähdekoodin pelejä! Työskentelyyn? Täydellistä!

Linux sisältää kaikki tarvitsemasi avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistot mitä

voitkaan kuvitella! Viruksien saamisestakaan ei tarvitse huolehtia, sillä niitä et

voi saada Linuxia käyttäessäsi! Etkö tiedä mitä kaikkea asentamasi ohjelma pitää

sisällään? Ei hätää, Linuxia käyttäessäsi käytät avoimen lähdekoodin

ohjelmistoja, jolloin tiedät varmasti mitä ohjelma tekee! Mutta entäs ohjelmointi?

Helpompaa kuin leivän tekeminen!

Mitä vielä odotat? Liity sinäkin Linux-käyt. . . elitistiksi tänään seuraamalla

yksinkertaisia ohjeita seuraavalta sivulta!

13:42 <@windukka> meen kostoksi kirjastoon lainaamaan

kirjoja jotka on hankittu

sinun verorahoilla

13:43 <@Glukoosi> no huh

13:43 <@Glukoosi> toivottavasti hankkivat ees hyviä

kirjoja

13:43 <@windukka> “Gentoo ekaluokkalaiselle”

13:43 <@Glukoosi> wört

13:44 <@Glukoosi> kyllä nu kouluun mennessä pitää tietää

miten tietokonetta

käytetään oikeaoppisesti
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Näillä helpoilla keinoilla sinustakin voi tulla erinomainen GNU/Linux elitisti:

1 ) Käytä oikeaa terminologiaa, se ei ole Linux vaan GNU/Linux taikka

GNU+Linux

2) Asenna GNU/Linux distribuutio koneellesi ja hylkää Windows. Mitä obscurempi

distribuutio, sen elitistimpi.

3) Julista käyttämäsi GNU+Linux distribuutiosi parhaaksi distribuutioksi. Jos

kaverisi kysyy mikä distribuutio kannattaisi asentaa vastaat oman distribuutiosi ja

haukut muut paskoiksi

4) Käytä window managereita äläkä desktop enviromentteja.

5) Käytä CLI ohjelmistoja mahdollisiman paljon. Mitä vähempi käytät graafisia

sovelluksia, sen parempi.

6) Jos huomaat, että jollakin henkilöllä on Windows koneella, huomauta asiasta ja

totea, että pitäisi olla GNU/Linux asennettuna Windowsin sijasta.

7) systemd ja pulseaudio ovat pahasta, älä käytä.

8) Käytä vain FOSS ohjelmistoja, eli toisin sanoen free as in freedom ohjelmistoja.

9) Muokkaat tiedostoja vain Vimillä tai Emacsilla

10) Ylistä GNU+Linuxia kaikkialla, etenkin Windows käyttäjille.

Onneksi olkoon! Jos seurasit näitä helppoja ohjeita niin olet nyt erinomainen

GNU/Linux-elitisti ja voit olla alla olevan henkilön kaltainen!

- Asenna Gentoo
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OTiTCRAFT
Hei lapset,

Haluaisin kertoa teille hieman OTiTin Minecraft serveristä, joten tässä

teille pieni mainos jossa on ehkä haettu hieman inspiraatiota toisesta

legendaarisesta mainoksesta. Liittymisohjeet löydät Discordista jonka

liittymiskoodi löytyy osoitteesta minecraft.otit.fi

Tässä on talo Tässä on toinen talo

Voi luoja taas yksi talo, kiva Mä tykkään pelaajista

Tässä on iso talo Tässä on pieni talo
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Tää ovi on kaksi ovea Tää tässä on talo, voitko sä uskoa että

tää tässä on talo, en mäkään

Tää talo on klubitalo Tässä talossa tehdään mitä vaan

paitsi nukutaan

Tää pelaaja on elossa, hups ei sittenkää se kuoli juuri, sä missasit sen

Laske kaupunginosat Tässä talossa on farmi

Tää talo on farmi Tää kaupunginosa on kiva, muuta

sinne
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Tääkin kaupunginosa on kiva älä

muuta kuitenkaan, se on kaukana

Tää pelaaja rakentaa kaikkea

Tää torni on tosi korkea, kiva Tää farmi on xp-farmi, se on

loistofarmi

Faktaa servusta. Tiesitkö että servu

on kiva. Tiesitkö myös että siellä saa

pelata ja saa hyviä tuttuja.

Tää kuoppa on iso, älä tipu sinne. Hei

kuoppa, kenen oot, ai slotin? loistavaa

Tässä on toinen rakennus Tässä on toinen rakennus
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Taas yksi rakennus sulle Rakennus

Rakennus Rakennus

Mä oon hyvin iloinen että servu on olemassa
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Ristikko
VIHJEET

1) Eräs lintu

2) Kavioeläin

3) Uljas hevonen

4) Yleinen lemmikki

5) Veden asukki

6) Jouluruoka, jonka voi tehdä esim. seitanista

7) Mitä koira sanoo

8) Viihtyy metsässä

9) Eräs sieni

10) Äiti

11) Sattuu au

12) Maksuväline
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Terminaali juttu

Okok. Oisko se kesä taas paketissa? No pikkuhiljaa,

kun jäänyt tämänkin jutun kirjottaminen näin tipalle.

Mitäs sitä kesällä? No oluttahan sitä, ei juurikaan.

Viinanperkelettä, eipä juuri sitäkään. Toki sopivissa

määrin molempia. Muutenhan sitä saattaisi syksyllä

käydä ihan hassusti, kun tutustutaan uusiin opiskelijoin

(tervetuloa vaan kaikille oikein lämpimästi). Eli jos jäi

epäselväksi niin kyllä, on tarve juoda ittensä pöhnään,

että uskaltaa avata suunsa uusien ihmisten seurassa.

Onneks sulla ei tartte olla. Mitäs muuta? No töitä kai

sitä on joutunut/saanut/päässyt tekemään, välillä niin,

ettei oo muuta tarvinnut ajatellakaan. Toki on sielläkin

hetkensä ollut ja joutunut/saanut/päässyt selailemaan

redditiä koko päiväksi. Keväällä suht optimistisena tuli

ilmoittauduttua parille kesäkurssillekin. Ainakin yhden

niistä suoritin! Netflixiä oon kans kattonu. Must see

sarjoja koittanu saaha katottua. ST on hyvä, niiku myös

riki ja mortti. Ja just alotin myös Darkin, sille kolme

peukkua ainakin näin alkuun! Peukkuja on saanu tänä

kesänä myös mm. Silvia. Ja paremmat ihmiset noin

niiku muutenkin, Matti muun muassa. Se on kyllä

ihana mies. Vinkkinä kaikille, että jos on tsäännssi

Mattiin niin kaksin käsin kiinni. Halutessaan voi lisätä

alaviivan perään, ei oo pakko. Joo ja sitten kans hyvä

ollu tuo darrassa lentäminen. Ei onneksi ite tarvinnu

lentää, tai siis ohjata, miten se nyt meneekään. Ei voi

suositella kuitenkaan mitenkään päin. Joo. Noni.

Polttopuita, niille kans pari peukkua. Jos törmäätte

niihin syksyllä tai joskus niin älkää ihmetelkö. Tai

ihmetelkää vaan. Ei jaksa rueta selittämään. Okei,

moikka!
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Ajatuksia fuksivuodesta
Lukuvuosi on taas alkamassa, ja sitä myötä myös uudet fuksit

saapuvat yliopistolle ja kiltamme jäseniksi. Olin itse vuosi sitten

samassa tilanteessa ja elämässäni tapahtui tällöin paljon

muutoksia. Muutin asumaan Ouluun omilleni Rovaniemeltä, jossa

olin asunut vanhempieni luona koko siihen astisen ikäni. Yliopisto-

opiskelun aloitus ja opiskelijaelämän alkaminen olivat myös jotain

aivan uutta. Moni fuksi on varmasti nyt hyvin samanlaisessa

tilanteessa kuin olin itse tuolloin, ja tämä voi tuntua

hämmentävältä, hauskalta ja ehkä jopa hieman jännittävältä.

Ajattelinkin tässä jutussa hieman jakaa ajatuksiani opiskelusta,

opiskelijaelämästä, fuksivuodesta ja kiltatoiminnasta. Nämä ovat

tietysti vain minun henkilökohtaisia mielipiteitä, ja lukijana sinulla

on oikeus ja velvollisuus päättää itse mitä olet niistä mieltä. Ehkä

saat kuitenkin jotain irti näistä ajatuksistani ja näkemyksistäni.

Opiskeluvuosi alkoi orientaatioviikolla, joka koostui aika pitkälti

pienryhmäohjauksesta ja kaikenlaisesta yleisestä infosta. Nuo

infotilaisuudet ovat aika puuduttavia, mutta kannattaa kuitenkin

yrittää jaksaa kuunnella koska niistä saa ihan oikeasti

hyödyllistäkin tietoa. Ensimmäinen viikko oli hämmentävä ja

ehdin jo alkaa miettiä että eikö täällä tarvi oikeasti opiskella

yhtään :D. Tämä kuitenkin muuttui hyvin pian, ja kolmannella

viikolla kurssit olivat jo täysillä käynnissä. Ei kannatakaan pudota

siihen ansaan, että orientaatioviikon perusteella luulee että

yliopistossa ei tarvi tehdä mitään :D. Ensimmäisen vuoden

opinnot eivät kuitenkaan ole mitenkään hirveän kuormittavia, ja

niistä kyllä selviää kunhan opiskelee säännöllisesti. Säännöllinen

opiskelu tuntuu mielestäni olevan avain yliopistossa

pärjäämiseen, tällöin työt eivät ehdi kasaantua ja aikaa jää myös

hauskanpidolle.

Heti ensimmäisen päivän iltana oli myös killan järjestämät

Akateemisten Alkajaisten etkot. Minulle tuli täysin yllätyksenä,

että opiskelijabileet keskittyvät arkipäiville, kun taas
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viikonloppuisin niitä ei kovin usein ole :D. Tähän kuitenkin tottuu

aika nopeasti, ja välillä on tullut raahauduttua hyvinkin väsyneenä

aamuluennoille. Tämä tietysti tarkoittaa, että jos keskellä viikkoa

käy tapahtumissa ja bileissä niin viikonlopusta saattaa joutua

uhraamaan osan opiskelulle. Kuten sanoin, tähän kuitenkin

tottuu. Oma näkemykseni on, että näin "täysipäiväisenä"

opiskelijana viikonpäivällä ei ole suurta merkitystä, kunhan asiat

saa kuitenkin hoidettua. Opiskelijaelämän ja opiskelun välillä

tasapainottelu vaikuttaa olevan taitolaj i, mutta sitä helpottaa se

että nämä kaksi yliopisto-opiskelun kääntöpuolta tuntuvat

tasapainottavan toisiaan hyvin. Samalla myös oppii ajankäytön

hallintaa, kun täytyy miettiä miten ehtii tehdä kaiken mitä haluaa

ja täytyy.

Opiskelijaelämä on hauskaa, ja siitä kannattaa nauttia. Etenkin

fuksivuonna kannattaa yrittää heittäytyä ja pitää hauskaa.

Suosittelen myös käymään ennakkoluulottomasti kaikenlaisissa

tapahtumissa, vaikka ne eivät kuulostaisikaan aluksi hauskoilta.

Tällä tavalla oppii kyllä huomaamaan, minkälaiset bileet ja

tapahtumat sopivat itselle parhaiten. Jos jossain tapahtumassa ei

olekaan hauskaa, niin aina voi ajatella että onpahan kokemusta

rikkaampi. Opiskelijatapahtumia on monenlaisia, esimerkiksi

bileitä, saunailtoja, sitsejä, lauluiltoja ja excursioita. Näistä

varmasti löytyy lähes jokaiselle mieluista ajanvietettä. Itse olen

esimerkiksi huomannut, että en ole yökerhoissa järjestettävien

bileiden ystävä, mutta tämä ei tarkoita ettetkö sinä voisi pitää

niistä.

Yliopistolla pommisuojassa sijaitseva kiltahuoneemme on mahtava

paikka. Sieltä löytyy aina päivisin hyvää seuraa, ja sinne on

todella mukava mennä käymään luentojen välissä tai niiden

jälkeen, tai miksei jopa ennenkin. Etuhuoneessa on mukava ottaa

rennosti ja jutustella muiden kanssa, ja takahuoneessa on hyvä

käydä opiskelemassa (tai ainakin teeskentelemässä että opiskelee

:D). Olen huomannut, että kun kiltahuoneelle menee, niin sieltä

pois lähteminen vaatii usein jonkin verran tahdonvoimaa. Olen

kuullut tätä kutsuttavan "kiltahuonesyndroomaksi" , ja voin oman
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kokemukseni perusteella vahvistaa ilmiön olemassaolon.

Kiltatoiminta on kivaa. Innoistun itse kiltatoiminnasta siinä

määrin että päädyin hallitukseen Propagandaministeriksi, eli

vähemmän kryptisesti sanottuna tiedotusvastaavaksi. Siksipä

kirjoitankin tätä juttua ja taitan tätä lehteä tällä hetkellä. Killasta

löytyy paljon erilaisia hallitus- ja toimihenkilöpestejä, joissa

pääsee olemaan mukana järjestämässä toimintaa ja tapahtumia.

Omasta mielestäni toiminnassa mukana oleminen on ollut tähän

mennessä antoisaa. Omaa vapaa-aikaahan tähän joutuu jonkin

verran uhraamaan, mutta oman kokemukseni mukaan tämä

kuitenkin antaa enemmän kuin ottaa.

Fuksipisteitä kannattaa kerätä, koska niitä kerätessä oli lähes

aina hauskaa :D. Pisteitä kyllä kertyy kuin itsestään jos vain käy

monenlaisissa tapahtumissa. Fuksivuosihan huipentuu huhtikuun

puolivälin jälkeen alkavaan Wappuun, joka on opiskelijoiden

suurinta juhla-aikaa. Wappuna on monenlaista tapahtumaa ja

tekemistä ja silloin kannattaa heittäytyä menoon mukaan.

Fuksiwappu on siitäkin erikoinen, että silloin todella moni

ihminen tekee kovasti töitä sen eteen että nimen omaan fukseilla

olisi hauska ja ikimuistoinen Wappu. Wapun vietto huipentuu

fuksiuittoihin, jossa fuksit kuolevat. Vesi oli kylmää, mutta

tapahtumasta jäi kuitenkin lämmin muisto :D. Wappuaamuna

sitten saa koko vuoden kestäneen odotuksen jälkeen oman

teekkarilakkinsa, jolloin myös uudelleensyntyy teekkarina. Se

tunne, kun vauhdikkaan fuksivuoden ja Wapun jälkeen saa

viimein painaa lakin päähänsä, on aivan mahtava!

Eipä minulla tämän enempää ole sanottavaa, toivottavasti sait

lukijana jotain irti näistä höpinöistäni. Oikeastaan arvostan

suuresti, jos jaksoit lukea juttua tänne asti :D. Tätä lukeville

fukseille haluan toivottaa hauskaa ja ikimuistoista fuksivuotta,

sekä onnea ja menestystä opintoihin!



16




