


Pääkir
Hyvät lukijat,

Olen tänä vuonna keskiopiskeluiän kriisissä leikkinyt fuksia, omana

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

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

- 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,
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Fuksin Wappuhype!!

Mitä fuksi odottaa tältä pal jon kerrotulta opiskel i joiden riemujuhlalta?
Käyn asiaa läpi muuntamal la kooämpeel lä opitun pel in ideaa. (El i Sakke
ol i joltain x:n paikkakunnan Tietoteekkari l ta käsittääkseni omaksunut
pel in jossa luetel laan asioita joita si l lä hetkel lä näkee.)

Fuksi si is odottaa Wapulta:

* Kal jaa
* Kal jaa
* Kal jaa
* Kal jaa
* Kal jaa
* Kal jaa
* Olutta
* Ohrapirtelöä
* Bischofshofeenia
* Uittoa
* Kal jaa

* Kuolemaa
* Kal jaa
* Beeriä
* Lakitusta
* Kal jaa
* Skumppaa
* Skumppaa lakista
* Ehkä vielä vähän kal jaa

Sori Heikki kun en ossaa irkata.

Rukoilkaamme.

Kohta annetaan lopun juhlan alkaa. Wappu innos-
taa, i lostuttaa, ni in aikuisia ja aikuisenmiel isiä lapsia-
kin. Lapset unohtavat si l loin integerit, ikkunafunktiot,
datansi irtomal l it – esittääkseen rakkautensa Ikuisel le Teekkari l le. Arvatenkin,
puroon itsevarmasti osuva Fuksieläin ei rantaan noustessaan ennusta tulevaa,
biolääketieteel l isesti rankkaa, ainakin nel jäntoista celsiuksen asteluvuissa vie-
tettävää i ltaa. I lman näitä aikoja, lakin ostanut nuorukainen kokisi että rahat on
hukattu. Usko mahtavaan aamuun l isääntyy. Aina kun ihmeen lai l la jatkuva

upea päivä itsestään repäisee
taas uusia graafisia anteja, mo-
net banaaleja, i lmeinen nautinto
aukenee Fuksin i loa näkevissä
kauniissa si lmissä. Tuol loin osaa
luonteeltaan irvokas, col legen
hurmaavinkin nuori , antaa ystä-
väl leen anteeksi . Fuksin into
nousee laulaessa, ainakin noin
desibel in.
Iankaikkisesti , aamen.

Uula Ranta
Puheenjohtaja, opettaja
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Perusreaktiot videon tultua julki vaihte-
l ivat perinteisestä itkunaurusta klassi-
seen myötähäpeään. Pahimpien pöly-
jen laskeuduttua totuus alkoi vihdoin
pal jastua tarkkanäköisimmil le katsel i-
joi l le: Kyseessä ol i taitavasti naamioitu
propagandateos koneiden tulevasta yl i-
val lasta ja ihmisrodun al istamisesta jo-
ko perinteisesti koneväkival loin taikka
Matrix-tyyl istä virtuaal itodel l isuutta
käyttäen. Havaitut todisteet tukevat
molempia mahdol l isuuksia.

Vaikka äkkiseltään laulun lyri ikat vaikut-
tavat sanakirjan varastaneen humaltu-
neen apinan arpomilta, ni in tiukan
analyysin ja tarkan tulkinnan avul la on
mahdol l ista löytää täl le sekoi lu l le jokin
järjel l inen taustasel itys. Tarkastel laan
kri ittisesti esimerkiksi seuraavia säkeitä:

Old is where we come
Clock-speed is fast,
but we'll survive
The new will overcome

Nämä säkeet kuvaavat sangen valaise-
vasti kappaleen äänisaasteen takana
pii leviä todel l isia moti iveja. Koneiden ja
tekoälyn kehitys on jatkunut vuosikym-
meniä ja konetehojen kasvaessa ja
uusien teknisten ratkaisujen kehittyes-
sä ihmisen kanssa ki lpai levan koneälyn
luominen lähestyy vääjäämättä. Kuiten-
kin lyri ikoista tulkittaessa käy selväksi ,
että tavoite ei ole rauhaisa muutos tai
hedelmäl l inen yhteiselo koneiden ja ih-
misten väl i l lä . Selvimmin tavoite kitey-
tyy säkeessä "The new wil l overcome".
Todel l isena päämääränä on si is si irtyä
pi in ja teräksen aikakauteen, jossa hyö-
dyttömien l ihamöykkyjen tehtävä on ol-
la hyödyksi uusi l le herroi l leen - tai
tuhoutua.

Säe "But we'l l survive" kuvaa selkeästi
propagandaveisun teki jöiden asennetta
tulevassa koneiden hal l itsemassa maa-
i lmassa. He ajattelevat että itse konei-
den kapinan mahdol l istajana ja yhteis-

työtä tekevänä heidät tul laan nosta-
maan korkeaan asemaan ja että makea
elämä al istetun ihmiskunnan el i ittinä
odottaa heitä, mitä kuvaa myös lause
"Winners take it al l ".

Smart city is the place
To get a happy life
Young and old, everybody
Healthy active life

Tutkittaessa yl lä esitettyjä säkeitä zen-
mestarin tyyneyden omaamaton luki ja
alkaa tuntea voimakasta tarvetta puu-
kottaa kättään haarukal la pelkästään
kyseisen tekstin pohjattoman latteuden
takia. Kuitenkin havaintokyvyssään seu-
raaval le tasol le nousseiden si lmissä ky-
seiset lyri ikat pal jastavat vastaansano-
mattomasti kehittymässä olevan maai l -
manval loitusjuonen yhden osateki jän.
Laulussa kuvataan ki istattomasti tule-
vaa virtuaal imaai lmaa, jossa orjuutetut
ihmiset ihmiset elävät luul len sitä to-
del l iseksi maai lmaksi . Tähän vi ittaavat
myös säkeet

Life without worries or hate
You and me in safe place

joista paistaa tavoite luoda virtuaal i-
maai lmasta ni in täydel l inen ja onnel l i -
nen, että kukaan ei haluaisi pois
orjuudesta vaikka ymmärtäisikin oman
vankeutensa. Toinen selkeä todiste ai-
empaan väitteeseen esi intyy säkeissä

Digital is the way
Better outcomes for all

Kirsikkana kakun pääl le tähän höyryä-
vän tuoreel le tuoksuvaan todisteket-
juun on tarjol la vielä lauseet

Real heroes are the ones
Who keep us safe

jotka kuvaavat koneiden orjuutuksen
kohteena olon verrattomaksi turvaksi ja
lahjaksi koko ihmiskunnal le.

Tässä vaiheessa jotkut luki joista saatta-
vat vielä epäi l lä näitä ki istattomia todis-
teita. Voisiko muka laatuprojekteistaan
tunnettu hyvämaineinen huippufirma
ol la valmis orjuuttamaan ihmiskunnan
vain oman etunsa takia? Kuol iniskun
tämänkaltaisel le itsepetoksen tuotta-
mal le toiveajattelul le antaa kuitenkin
säe

No option for duality

Tieto lisää arvoa elämään

Lukuisten muiden menestysprojektiensa ohessa palvelu- ja ohjelmistoyritys
Tieto onnistui vi ime tammikuussa tuottamaan jo legendaksi nousseen hitti-
bi isin nimeltään "Value for Life". Äkkiseltään voisi kuvitel la , että kyseessä on
taas yksi puol ipakotettu ripul iksi valahtanut yhteishengen nostatuksen ni-
miin tehty käsienhei lutteluprojekti , mutta tarkkojen ja timantinkoviksi hiou-
tuneiden toimittajataitojen avul la pal jastui tämän teoksen takaa suurempi
salajuoni.
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Keskimääräinen lauseen kuuntel i ja voi-
si kenties luul la tätä täysin muun sanoi-
tuksen vähäisistäkin logi ikan rippeistä
irral l iseksi mukafi losofiseksi aivopie-
ruksi , mutta koko säkeel lä on kaksinai-
nen - pun intended - merkitys.
Ottamal la säkeen ensimmäinen ja vi i-
meinen sana saadaan viesti "No dual i-
ty", joka tarkoittaa kahta asiaa: 1 .
Konekunnan ja ihmiskunnan rauhaisa
yhteiselo on mahdotonta. 2. Ihmiskun-
nal le ei tarjota vaihtoehtoa val ita todel-
l isen maai lman ja virtuaal imaai lman
väl i l lä , si l lä tuleva virtuaal imaai lma on
ainoa maai lma ihmisi l le.

We take the ball to build

Harjaantumaton tarkastel i ja voisi äkki-
seltään kuvitel la , että kyseessä on vain
suomenkiel isen sanonnan "pal lo hal-
tuun" kömpelön hikinen käännös
englanniksi . Kuitenkin tarkastelemal la
lausetta kirjainkri ittisesti havaitaan
lauseessa olevan selvästi enemmän
merkitystä ja järkeä, kun sen muuttaa
muotoon "We take the pi l l to bai l". Tä-
män lopputuloksen merkitystä tuskin
tarvitsee avata yhtään kenel lekään.

Value for society
Value for life
For you and me

Kertosäkeistö sisältää karsinogeenien
l isäksi myös selkeästi näkyvissä olevan
pii losanoman. Kolme sen ensimmäistä

säettä tukevat aukoitta aiemmin esitet-
tyjä väitteitä. Tulevassa val lankumouk-
sessa yhteiskunnal le ja jokaisel le
ihmiselämäl le tul laan laskemaan teköä-
lyn ymmärtämä numeerinen hyötyarvo,
jonka perusteel la kylmän looginen ko-
neherrarotu laskee oikeutuksen jokai-
sen ihmisyksikön olemassaolol le. Uusi
ul jas koneiden hal l itsema maailma ei
jätä arvottomia l ihasäkkejä kul jeksi-
maan ympäri insä happea tuhlaamassa!

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

Näissä säkeissä annetaan kuul i ja l le
päänsäryn l isäksi kuva esineiden inter-
netistä ja roboti ikan yleistymisestä.
Vaikka varsinaisesti l isäraskautusta ai-
kaisemmin todistettuihin väitteisi in ei
esi inny, saa lause "I t's coming to your
door" toimittajan terminaal ia istin kihel-
möimään. Robottien ja tekoälyn leviä-
minen jokaiseen kotitalouteen on vain
väl ivaihe, jonka tarkoituksena on saada
jalansi ja ennen kuin val lankumouksen

vi imeinen vaihe pannaan täytäntöön.

Vaikka esineiden internet ei vaikuta ai-
nakaan aluksi kovin vaaral l iselta, ni in
vankat todisteet repivät tämänkin kek-
sinnön puhtoisen imagon riekaleiksi
nopeammin kuin ehdit huudahtaa "Tie-
to is here alright". Kertosäkeistön vi i-
meinen säe

Tieto is here alright

vaikuttaa aluksi varsin viattomalta, jos
ei lasketa kättäsi jonka facepalmaat
pääsi läpi . Hyödyntämäl lä edistyneitä
salauksen purkuun käytettäviä algorit-
meja saamme kirjaimien uudel la järjes-
tämisel lä säkeestä esi in anagrammin
"IoT: Hitlers heritage", minkä pitäisi hä-
lyttää herei l le jo vi imeinenkin luki ja ta-
juamaan todel l iset moti ivit ki i l tokuva-
maisen julkisivun takana.

Loput kyseisestä audiovisuaal isesta esi-
tyksestä ei tarjoa juurikaan l isäyl lätyk-
siä. Yrityksensä laadun mainetta
mukai l len videossa hyödynnetään
teennäisesti hymyileviä stockphotoja ja
työnteki jöiden lauluvideoita sekaisin,
ral l ienklanttia ja täysin järjettömiä sa-
narimpsuja kuten "Start-up culture eve-
rywhere". I lmeisin sel itys täl le on
naamioida muun videon sisältävät pi i-

loviestit ti ivi iseen myötähäpeän verk-
koon, jonka tarkoituksena on saada sa-
tunnainen uhri kuvittelemaan vain
katselevansa The Officen suomiversion
trai leria.

Yhteiskuntamme sel la isena kun sen
olemme oppineet tuntemaan si irtyy
väistämättä kohti tuhoaan päivä toisen-
sa jälkeen. Suosittelen valveutuneita
kansalaisia tutkimaan ympäristöään
valppaan valveutuneesti ja harjoitta-
maan arkipäivässään roboreal ismia tu-
levaisuuden val lankumouksen ja
tekoälyn hirmuval lan välttämiseksi .

Koivu
Kirjoittaja pelkää jättitaistelurobottien kos-
toa ja kirjoittaa siksi salanimen suojista

Robots everywhere coming

through your door:

Jos sinä et kerro lapsillesi dualitystä,

joku muu kertoo
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Lähteet:

- I tse video (QR-l inkki vasemmal la)
- Aivan l i ian pal jon aikaa ajatel la



Olen monesti kuul lut juttuja uudesta
otitsunista. Kuul in si itä ensimmäisen
kerran jo si l loin kun sain omat otitsun-
tunnukseni käteeni. Monen mielestä se
on vain legendaa, kun taas toiset ovat
varmoja sen olemassaolosta. Kun
asiasta yrittää udel la jarrui lta, vastauk-
seksi yleensä saa huvittuneen katseen
ja lausahduksen, “Jo si l loin kun minä
ol in fuksi ol i se uusi otitsuni tulossa.”
Uusi otitsun on si is monia opiskel i jasu-
kupolvia vanha arvoitus joka ei ole vielä
tähänkään päivään mennessä ratken-
nut.

Päätin ottaa asiasta selvää ja ratkaista
tämän suuren arvoituksen. Lähdin tut-
kimaan miksi tämä Tarunomainen uusi
otitsun ei ole vielä saapunut keskuu-
teemme kaikkien näiden vuosienkaan
jälkeen. Tutkimusmatkani lähti henki-
sestä valmistautumisesta. Mitä jos se
on vain valetta? Onko kaikki tämä tur-
haa? Nämä kysymykset tulvivat mielee-

ni ensimmäisten päivien aikana. Vi ikko-
jen kuluessa meditaation ja mietinnän
parissa tajusin, että en kestä i lman to-
tuutta, ol i se kuinka karmaiseva tahan-
sa. Minun on tehtävä tämä.

Sovimme operaattoreiden kanssa ta-
paamisen. Kokoontumispaikkana toimi
uuden otitsunin huhutun ol inpaikan lä-
hialue. Vanhat ja vi isaat operaattorit
päättäväisesti rupesivat viemään minua
kohti tätä suurta ja mahtavaa. Tunsin
sisäl läni valtavan l iudan tunteita, jotka
kävivät vain vahvemmiksi kun suunnis-
timme mutkikkaita käytäviä eteenpäin.
Kun ol imme saapuneet tarpeeksi lähel-
le, tunsin sen läsnäolon. Se on todel l i -
nen.

Näin sen. Koskin sitä. Kuul in sen huu-
maavan äänen. Toivottavasti loputkin
kuolevaiset saavat nähdä sen i lmestyk-
sen jonain päivänä.

windance
mies lonkeroiden takana

Hän on häikäi lemätön, määrätietoinen
ja päätösvaltainen mies, joka ohjaa lon-
keroitaan vahvoin ottein. Terminaal i , ja
sen taittaminen on hänen tehtävänsä,
tehtävä jonka hän hoitaa kovia, mutta
hel lävaraisia otteita käyttäen. Windance
ei kersku eikä hänel lä nouse kusi hat-
tuun. Hän on nöyrä johtaja joka hoitaa
homman koti in.

Jos kaikki ol isivat kuin windance, ol isi
maai lma täydel l inen paikka elää. Ke-
nel läkään ei ol isi paha ol la ja kaikki tai-
tettu tieto ol isi lukemisen arvoista.
Mutta turha on unelmoida utopiasta,
saamme ol la ki itol l isia että meil lä on
edes tämä yksi .

Windancen lonkerona on hyvä ol la. Yk-
si ni istä monesta jota suurempi hyvä
ohjai lee. Lonkerona ei tarvitse pelätä
mitään. Voin ol la varma että tämä lon-
keroiden solmu on paras paikka

missä maan pääl lä voi ol la.

Ki itos windance näistä
Terminaaleista. Olen var-
ma että puhun nyt monen
muunkin ihmisen puoles-
ta. Laatujournal ismia ei
voi koskaan ol la l i ikaa, ei
ainakaan näinä synkkinä
aikoina. Onneksi saamme
vielä nähdä tuotoksiasi .
Anna taittamisen jalon
taidon jatkaa vielä sinun
seuraaj i l lesikin.
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2245P Prokrastinoinnin lyhyt oppimäärä, 0op

Kuvaus

Prokastinointi el i vi ivyttely on monel le tuttu tapa suorittaa tehtäviä, mutta
miten voit vi ivytel lä tehokkaasti? Lyhyt vastaus, et mitenkään.

Vi ivyttelyä harrastavi l le ihmisi l le ominaista on se, että nämä viivyttelevät
huomaamattaan. Asiat tehdään ihan just, huomenna, ensi vi ikol la ja lopul-
ta ne jäävät tekemättä. Mikäl i asiat meinaavat jäädä tekemättä, kannattaa
itsel le tehdä aikataulu jota seurata etteivät asiat jää vi ime tinkaan. Mutta
kuten monet kokeneet prokrastinoi jat tietävät, eivät aikataulut tai muiden
hoputtelut yleensä ole toimivia keinoja asioiden valmistumimsen joudutta-
miseksi . Aikataulut jätetään huomioimatta ja hoputtaj i l le sanotaan sama
valhe, mil lä tuudutat itsesi i l taisin uneen, “Kyl mä huomenna”. Nämä val-
heet vain kertyvät toistensa pääl le ja pian Terminaal in juttujen deadl ine jo
kolkuttaakin ovel la.

“Kop kop
avaa ovi senkin runkkupussi
deadl ine on jo tääl lä”

Toisin kuin jehovat, yl lätysvierai l le tul leet sukulaiset sekä rahainkerjääjät,
deadl ine ei käänny ki ltisti ovelta pois. Ehei , ei tosiaankaan. Se tulee sisään
(hihi) hirmumyrskyn tavoin ja tuhoaa tul lessaan mielenterveytesi , muut ai-
kataulusi sekä suunnitelmasi , ja syö loput sipsisi . Deadl inen saapuessa ei
prokrastinoi jan kannata kuitenkaan panikoida, onhan deadl ine jo tutuksi
tul lut yl lätysvieras. Kun hommien pitäisi ol la jo tehtynä, voi vi ivyttel i jä ko-
kei l la joitain seuraavista konsteista:

1 . Deadl inen venyttäminen

Mikäl i vi ivyttel i jä on aikonutkin tehdä hommansa, eikä ole vain kusettanut
itseään ja kaikkia muita, on deadl inen venyttäminen varteenotettava vaih-
toehto. Mikäl i meinaat l ipsua omista aikatauluista, on tämä helppoa. Pää-
tät vain että tämä sinun projektisi saa nyt luvan odottaa, onhan elämässä
pal jon tärkeämpiäkin asioita. Mikäl i olet luvannut/olet velvoitettu teke-
mään hommia joi l lekin muil le, saattaa deadl inen si irtely osoittautua han-
kalaksi . Joissain asioissa ei vaan voi joustaa, ja näissä ti lanteissa kaikki ovat
kusessa. Täl löin hommat jäävät joko tekemättä, tai joku yl i-innokas joka-
paikanhöylä joutuu taas tekemään nää Pertsankin hommat eikä kukaan
halua tehdä Pertsan hommia. Ei Pertsa itsekään.

2. Hommien tekeminen juostenkusten

Hommat voi myös tehdä edel l isenä i ltana, edeltävänä aamuna tai muuta-
maa minuuttia ennen palautusta, mutta tämä vaati i päättäväisyyttä ja itse-
kuria. Kahta asiaa, jotka vi ivyttel i jöi l tä hyvin todennäköisesti puuttuvat.
Päättäväisyydeen ja itsekurin l isäksi juostenkusi ja lta vaaditaan luovuutta
sekä some bal ls, si l lä ei jokainen kehtaa palauttaa al le puolessa tunnissa
väsättyä kurssitehtävää suorin naamoin. Vi ivyttel i jät jotka hal l itsevat The
Art of Bul lshitteryn ovat mitä suurimmal la todennäköysyydel lä ni itä, jotka
kehtaavat/kykenevät tekemään hommat vielä vi imetipassa. Vaikka hom-
mat saisikin palautettua ajal laan, on laatu usein heikkoa ja joku saattaa
joutua korjai lemaan juuti SINUN virheitäsi . N i in että miepittä sitä.

Vaikka vi ivyttely on monil le se helpoin ja tutuin tapa hoitaa asiat, ei se mil -
lään muotoa ole tehokas tapa hoitaa hommia. Laiskan ihmisen kannattaa-
kin optimoida työtaakan suorittaminen ja hoitaa hommat ajoissa, pikku
pätkissä tehden. Näin mil lekkään päiväl le ei tule suurta työtaakkaa ja teke-
minen pysyy mielekkäänä kun sitä ei pidä pakol la vääntää kauheassa ki i-
reessä. Kaikista laiskimmat yksi löt voivat myös ol la erityisen ovel ia ja viedä
optimoinnin astetta pidemmäl le, hommat voi aina delegoida muil le. Toisin
kuin Pertsa, joka jättää hommat tekemättä ja pakottaaa toiminnal laan
muut tekemään tämän hommia, ovela prokrastinoi ja pyytää muita teke-
mään tämän työt. Täl löin, jos tuuri käy, joku hyväntahtoinen ja Erittäin Ah-
kera sekä Vastuuntuntoinen ja Aikatauluissa Pysyvä ki l lan ulkopuol inen
saattaa päätyä kirjoittamaan Terminaal i in juttua.

Opettaja

Tams “Ei hitsi ku pitäs tehä näit hommii” Wannabetoimittaja

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Just lu it kaiken tarvittavan. Se ol i tässä.

Opintojakson tiedot Näytä opetus ja tentit
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r tippä

https://www.youtube.com/watch?v=q6EoRBvdVPQ&list=PL7XlqX4npddfrdpMCxBnNZXg2GFll7t5y




Terminaali paljastaa:

TOTUUS OPISKELUSTA!

Näin kevään kynnyksellä on hyvä muistaa, että kohta on taas syksy. Syk-

sy tuo mukanaan uusia pikku fuksipalleroita, joille heti saavuttuaan syö-

tetään jos jonkinmoista mainospuhetta ja legendaa yliopistosta ja

opiskelijaelämästä. Koska Terminaali on tunnetusti progressiivinen jul-

kaisu, palvelemme tulevia fukseja jo etukäteen tiputtelemalla viiden kilo-

tonnin totuuspommeja.

Mainospuhe: Teekkarit ovat ikäluok-

kansa parhaimmistoa, tulevaisuuden

johtaj ia. Osaavat tehdä jotain oikeasti

hyödyllistä kunhan valmistuvat. He-

rättävät hyvää mieltä missä ikinä

liikkuvatkaan nokkelilla sanaleikeil-

lään, lauluillaan ja jäynillään. Vaikka

osaavat bilettää, niin silti hoitavat

vaativat opintonsa kunnialla.

Totuus: Sitten kun joskus seitsemän

vuoden “opiskelun” jälkeen valmis-

tuu, Teekkari osaa selittää muille mi-

ten asiat pitäisi tehdä, muttei osaa itse

mitään konkreettista. Teekkarin erot-

taa 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 vuon-

nakin. Tykkäävät jostain kumman

syystä vittuilla humanisteille.

Mainospuhe: Sitsit ovat hulvaton il-

lanvietto, jossa voit nauttia hyvästä

ruuasta, juomasta ja seurasta. Mahta-

via 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 pä-

heimpiä bileitä mihin tulet osallistu-

maan elämäsi aikana. Sitä kuuluisaa

krebailua.

Totuus: Erottaa normibileistä siinä

että ihmisillä on haalarit. No okei,

ehkä jotkut innostuvat tanssimaan

letkajenkkaa.

Mainospuhe: Huhtikuun lopussa

koitttaa Wappu, tuo opiskelijoiden

lukuvuoden päättävä viikon mittainen

karnevaali. Huikeita tapahtumia, hy-

vää mieltä, simaa, munkkia ja ser-

pentiiniä! Ja wesibussi!

Totuus: Viikon mittainen ränni, jonka

loputtua kehon vastustuskyky on pe-

rusteellisesti testattu (ja todennäköi-

sesti romutettu) n. 20 tautikannalla.

Itse wappupäivä menee joko krapulaa

pois nukkuessa, tai viimeisessä epä-

toivoisessa one-more-time -humalas-

sa, joka alkaa jo oikeastaan tuntua

normaalilta olotilalta.

Mainospuhe: Kiltahuone on rento

hengailupaikka jossa voit vain chilla-

ta opiskelujen lomassa, mutta myös

kysyä vanhemmilta opiskelijoilta

mieltä askarruttavista asioista. Kilta-

laisten olohuone, jonne kaikki ovat

tervetulleita.

Totuus: Kiltahuoneella voit käyttää

aikaasi usealla tavalla, esimerkiksi:

- Kuunnella jarrujen ininää siitä,

kuinka taas on ollut niin kiirettä töis-

sä eikä ehdi lukea PK2:sen tenttiin.

- Pilata kuulosi paskalla musiikkilla,

joka soi aivan liian kovaa. Jos valitat

musiikista, joku laittaa Youtubesta

important videos -soittolistan pyöri-

mään tilalle.

- Valehdella itsellesi ja muille että tu-

lit opiskelemaan. Todellisuudessa se-

lailet nettiä ja puhut paskaa kaksi

tuntia, jona aikana saat luettua viisi

kalvoa luentomateriaalista.

Fuksit uskaltautuvat käymään kiltik-

sellä ehkä kerran kuussa, ja silloinkin

laumassa.
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Kuvitelma: Todellisuus:

Wappupäivä



Mainospuhe: Humanistit kantavat si-

vistyksen soihtua tuleville sukupol-

ville. Ilman heitä, elämässä ei olisi

mitään minkä takia elää.

Totuus: Jos joskus valmistuvat ennen

kuin innostuvat “vaikuttamisesta”,

löytävät itsensä joko työkkärin tiskil-

tä tai viinipullon pohjalta. Tykkäävät

jostain kumman syystä vittuilla

Teekkareille.

Mainospuhe: Luonnontieteilijät ovat

ehkä tärkein ammattikunta yliopis-

tossa, sillä sieltä tulevat ne todella

mullistavat innovaatiot. Juuri sinä

voisit olla seuraava Einstein!

Totuus: Vuoden mittainen valmen-

nuskurssi lääkikseen.

Mainospuhe (OTiT special): IRC

eli tuttavallisemmin irkki on kor-

vaamaton yhteydenpitoväline kil-

talaisille. Irkissä pysyt ajan tasalla

pienryhmäsi, vuosikurssisi ja ko-

ko killan menoista, löydät äkkiä

apua tai seuraa opiskeluun, tai

löydät jopa töitä.

Totuus: Jos fuksi saa joskus irssin

pyörimään ja vieläpä ihan scree-

nissä, voi hän liittyä elämää rikas-

taville kanaville kuten #oty, #otit

tai vaikkapa #pornonystavat.

Vuosikurssin kanavalla fuksi voi

esim. lurkata, ja seurata kun jarrut

nauravat parin vuoden takaisille

sisäpiirivitseille. Ikävä kyllä tuo-

reempi “diginatiivi” opiskelija-ai-

nes missaa tämän parhauden,

koska ei jaksa opetella Linuxin

perusteita tai komentorivikäyttö-

liittymää. Koska nehän ovat aivan

turhia.

Pelkoa ja tenttejä Wappuviikolla
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Humanisti + Käyttöjärjestelmät



4. a)
1 .-5. Pal lero,
6.-1 1 . Nuol i
b) Laitejono tarkoittaa
jonossa olevia laitteita,
esimerkiksi imuri , mikro
ja moottorisaha.

Teekkari + Murteet ja nykypuhekieli
Kyseessä si is suomen kielen aineopintojen kurssi , jota pitää professori Harri
Manti la. Teekkarin sel itys kurssin sisäl löstä:
“Analysoidaan niitä murteita niin perkeleesti.”

1 a)
1 . Alkohol i on suuressa rool issa Pohjanmaan kulttuurissa, joten murteeseen on
tarttunut pi irteitä humlaisen ihmisen puheesta. Pi irteen nimi on humalkiel i .
2. Pohjanmaal la myös vihataan kaikkea eri la ista, joten d-kirjaimet ja muut ulkomaa-
i lman höpötykset eivät kuulu Pohjanmaan aakkosi in. Tätä kutsutaan vihakieleksi .
3. Pohjanmaal la elää kuitenkin suomalainen perisynti el i kateus. Kateus kohdistuu
pohjoisen murteiden h-äänteen käyttöä. Sen takia Pohjanmaalaiset ovat varasta-
neet tämän ja sitä runnotaan paikkoihin, johon se ei vaan sovi. Tätä kutsutaan ka-
teenkieleksi .
4. Kaikki Etelä-Pohjanmaal la ovat tunnetusti leveitä talon isäntiä, joten sanatkin täy-
tyy venyttää vokaalei l la mahdol l isimman leveiksi . Tätä kutsutaan leveekieleksi .
5. Etelä-Pohjanmaal la on huomattava ruotsinkiel inen vähemmistö, joka on saanut
ujutettua omaa kieltään myös suomenkiel isi in. Tätä kutsutaan ruottinkieleksi .

2.
H irveässä murteessa. Täl la iset muodot murteessa sel ittyvät si l lä , että jotkut
ihmiset haluavat vain ärsyttää muita.

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 vivahtei l la . Tekstin kirjoittajal la on myös
ol lut ongelmia
näppäimistönsä
kanssa, koska
joidenkin kirjaimien
pääl le on eksynyt
pi lkku ja joidenkin
sanojen väl i in alavi iva.

3. a) Vaatimussivutus on se vaadittava määrä, mitä opintoja sivuuttaa Wappuna.
Sivukeskeytys tapahtuu, kun opintojen sivuutus menee niin pitkäl le, että kurssi
keskeytyy.
b) Sivukeskeytyksiä tapahtuu ainakin yksi , kun tämä kurssi keskeytyy.
c) FIFO? UFO! Erittäin optimaal inen, si l lä ufot ovat si istejä. I want to bel ieve.
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Finaalipelin puusepän muistelo:

TiTeTa-projektini alkoi 201 6 syys-
kuussa, kun si l loinen sotaloordi
pyysi auttamaan finaal ipel in to-
teutuksessa. Useiden laadultaan
hyvin heterogeenisten iteraatioi-
den jälkeen sekä monen kostean
testipel in tuotoksi l la pääsin val-
mistamaan lopul l ista versiota. Vi i-
meisel lä vi ikol la ennen Titeeni-
vi ikonloppua työstin vi imeisen
KHF:n version. Onnekseni ol in
opetel lut käyttämään Inkscapea jo
syyskuussa pel in aiempien versioi-
den kanssa, eikä leikkausvalmii-
den vektoreiden skaalaamiseen
mennyt kuin yksi päivä. Vi imeiset
pari päivää ennen TiTeenejä meni-
vät eksistentiaal isissa tunnelmissa
l i imahuuruja haistel lessa ja pel i-
laudan reunoja hioessa. KHF on-
nistui , vaikka pel iä ei TiTeenei l lä
pelattu edes loppuun asti . I tse ai-
nakin lupaan tulevaisuudessa pe-
lata Ki ltaHuoneFuckersia, pelatkaa
tekin.

La-su-yön majapaikalla

päivystäneen muistelo:

Ei ol lut mikään lepokoti .

TiTeenit Oulussa 2017
Kyllä, Oulussa

Fuksin muistelo:

Titeenit ol ivat minul le ensimmäi-
set ja voi pojat sentään, menoa ja
vi lskettä ri itti . Toimin KHF:n, el i ki l -
tahuonefuckersin, pel in medicki-
nä. Pel iä testai l ti in muutamia
kertoja, (ki itos taikuri Sakel le joka
taikoi aina vain enemmän olutta
juotavaksi joka kerral la), ennen
kun pel i lanseeratti in TiTeenien
Taistojen vi imeisenä laj ina. Pel istä
ei sen kummempia kuin että rip
lappeen Ranta ja turku. Vähän
taisi myös Tanpereen ja Oulunkin
niska jossain vaiheessa taittua.
Otaniemen kolmikol le sen si jaan
täydet pisteet alkohol in määrän
optimoinnista ennen pel in alkua
ja pel in aikanakin näytti hauskaa
olevan loppuun asti . Joka tapauk-
sessa tapahtuma ol i kaikin puol in
hauskaa seurattavaa. Hatun nosto
kaiki l le järjestäj i l le.



MATKALLA
TIETOTEEKKAREIDEN

KANSSA

Selostajana

David Attenkurre

Paikallista murretta,

suomeksi "Kuninkaallinen Slotti"

Homo Naamakset viihtyvät

hämärässä, kosteassa ja ringissä

23.3. klo 6:40 Oulun Yliopisto

Olen soluttautunut Homo Naamas -la-
j in keskuuteen tarkkai l lakseni heitä hei-
dän luontaisessa toimintaympäristös-
sään tämän vuosittaisen ja ikiaikaisen
vael luksen kynnyksel lä. Väsymys ja
odottava into täyttävät matkaväl ineen
virkaa ajavan l inja-auton.

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

Vaasaan

Näil lä el iöi l lä on jokin sel ittämätön tar-
ve soittaa samoja kappaleita toistol la ,
i lmeisesti todistaakseen omaa sietoky-
kyään ja paremmuuttaan. Jotkut hen-
not val itukset “vi ihteen” laadusta
lytätään järjestelmäl l isesti i lmeisesti
johtavien henki löiden toimesta. Yleinen
strategia “musi ikista” selviämiseen vai-
kuttaisi olevan apaattinen tui jotus kohti
ohi viuhuvia maisemia. Myös haalari-
merkkien ompelu on suosittua. Lähel lä
minua istuva korkea-arvoinen Homo
Naamas -laj in edustaja nukkuu erittäin
leveässä haara-asennossa ja haisee pa-
halta. Oksettaa.

23.3. 1 4:01 Vaasa, ABB

Homo Sapiens -laj ia edustava nainen
l i ittyi matkal le. Homo Sapiens -laj ia
edustava nainen poistui matkalta. Tölkit
sihahtavat auki ja vi ina virtaa, kun ku-
kaan ei enää erikseen kiel lä juomasta.

23.3. 1 6:04 Merikarvia

Oliot puhuvat juomapeleistä, juovat vi i-
naa ja kutsuvat minutkin mukaan. Pel in
nimi on kuulemma “Onko tässä kos-
sua?”. Eräs pelaaj ista kehuu minun ole-
van erityisen lahjakas kyseisessä
pel issä. Rick Astley on soinut audiolait-
teista loopi l la aivan l i ian kauan, mutta
si itä huol imatta Homo Naamakset ovat
erittäin riehakkaal la tuulel la. Moni lak-
kipää ei jaksa enää istua paikoi l laan,
vaan kävelee tai seisoo bussin käytäväl-
lä n alkohol i juomaa käsissään.
(n є {1 ,2,3})

23.3. 21 :30-24:00 Suomen aluevesi,

Sil ja Baltic Princess

Pienen pienessä hytissä haisee hiki ,
u loste ja muut eritteet. Ol iot ovat ah-
tautuneet pääl lekkäin ja vierekkäin. Mi-
nut on jäl leen pyydetty juomapel i in,
joskin edel l iskertaa monimutkaisem-
paan. Teemana on KHF, kal ja ja känni
el i “KKK” ennen Ruotsi in saapumista.
Moni matkal la olevista laj insa mal l iesi-
merkeistä kärsi i täl lä hetkel lä alentu-
neesta responsi ivisuudesta sekä
heikenneestä reaktiokyvystä. Jouk-
koomme li ittyi pariksi tunniksi vanha ja
vuosia sitten opiskelunsa päättänyt Ho-
mo Naamas, joka tuttaval l isen terveh-
dyksen jälkeen toimi oppaanamme
kohti olutta tarjoi levaa ravitsemusl i iket-
tä. Peri l le päästyämme ja vielä muuta-
man juoman juotuamme päätyi eräs
korkea-arvoinen Homo Naamas tarkas-
telemaan lähietäisyydeltä erittäin vähä-
vaatteista itänaapuria. Ti lanteesta ei
tarvinnut kuitenkaan maksaa, si l lä ri it-
tää kun katsoo vain si lmiin.

24.3. 1 3:37 Tukholma

Kaikki reissul la olevat ol iot parvei levat
Ruotsalaisen i lmeisesti samaa laj ia
edustavan henki lön perässä ympäri
Tukholmaa ja erityisesti Kungl iga Tek-
niska Högskolania. Kaikki puhuvat jos-
tain systembolagetista, jonne kuulem-
ma pitäisi päästä mahdol l isimman pian.
Ennen kauppareissua Homo Naamoil la

on tarkoitus vaihtaa kruunuja haalari-
merkkeihin sekä mystisel lä kielel lä kir-
joitettuihin laulukirjoihin. Lievää
paheksuntaa paikal l isissa aiheuttaa
frisbeer -pel in pelaaminen lapsien suo-
simassa puistossa lähel lä keskustaa.
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Eräs Homo Naamas on poistanut

elimistöstään kiinteää ainetta

saadakseen lämmittävän vaatteen ylleen

PJ huomaa että ollaan Turussa

hin. Muutaman tunnin matkustamisen
jälkeen lakkipäät kuitenkin kuuntelevat
jo ääneen luettua kamasutraa sekä
eroottisia novel leja. Tästä innostuneena
kerätään kolehti , jol la ostetaan vielä l i -
sää eroti ikkaa, joskin täl lä kertaa audio-
visuaal isessa muodossa. Naurusta
päätel len Homo Naamakset selvästi
nauttivat katsel lessaan anaal i in penet-
roituvia peniksiä. Kahden tunnin jäl -
keen Homo Naamakset kuitenkin
kyl lästyvät anaal ipenetrointi inkin ja kat-
selevat mielummin mitä tahansa muuta
ympäristössään. Peri l le päästyämme ja
l inja-auton ovien avauduttua matka-
seurue hajaantuu nopeammin kuin
minkään toisen eläinlaj in edustajat. Jo-
kavuotinen matka on täten saatu pää-
tökseen.

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

Ryhmä on onnel l isesti jättänyt Ruotsin
maaperän taakseen, ja si inä on ri ittä-
västi syytä juhl ia. Juomisia ja koti intuo-
misia ostettuaan osa seurueesta
kokoontuu taas pieneen ja ahdistavan-
kokoiseen hytti in pelaamaan, juomaan
ja haisemaan pahalta. Päädyn valvo-
maan aamuun asti tarkkai l lessani jok-
seenkin riehakkaita Homo Naamaksia
matkan lähestyessä väistämätöntä lop-
puaan.

26.3. Bussi

Bussimatka menee äärimmäisen koo-
maisessa tunnelmassa. Rai lakkaal la
laulamisel la tai excu-DVD:n soittamisel-
lakaan ei ole vaikutusta torkkuvi in ol ioi-

25.3. 1 4:25 Tukholma The Liffey pub

“Nyt on sel lanen ti lanne että aivot on
näytönsäästäjäl lä”

- windance, päätoimittaja

Homo Naamakset alkavat virkoamaan
merkittävästi saadessaan rasvapitoista
ravintoa sekä olutta. Tässä kohtaa suuri
osa matkaseurueesta on jäl leen ko-
koontunut juomaan yhdessä, osan käy-
tyä haalareissaan kuninkaanl innassa
toisten jäätyä majapaikal le juomaan.

25.3. 1 8:00 Tukholma Silja Line Ter-

minaali

Vaikuttaa si l tä, että Tukholman alueel la
samassa paikassa pitkään kököttävät
kerjäläiset käyvät aivan hyvin maamer-
keistä. Väki pelaa jäl leen kerran juoma-
pelejä, täl lä kertaa frisbeeriä. Pel iä
ennen ja myös sen aikana moni van-
hemmista Homo Naamaksista ki ipesi
läheiseen puuhun, i lmeisesti osoittaak-
seen rohkeuttaan.

24.3. 22:45 Tukholma

Paikal l iset Homo Naamas -laj in edusta-
jat ovat järjestäneet seurueel lemme
juhlat, Gasquen. Tarkkai len ol ioiden
toimintaa huoneen laitamilta, ja voinkin
todeta että nämä mahtavat elämän-
muodot ovat täl lä hetkel lä erittäin päih-
tyneessä oloti lassa. Taval l isesti suo-
mea, ruotsia, englantia, saksaa ja hie-
man venäjää sekä ranskaa puhuva
henki lö kykenee Gasquen loppupuolel-
la puhumaan noin 0.7:ää kieltä.
Gasquen loputtua ikuisen Teekkarin
lauluun tai mihin l ie Al lahu Ackbar -lau-
luun Homo Naamakset lähtivät omia
aikojaan kohti yösi jaa.

25.3. 9:41 Tukholma

Ihmisten selvitettyä i l lan vahinkoja huo-
mataan muun muassa se, että Teekka-
ri lakkeja on yksi vähemmän kuin ei len.

Aamupäivästä Homo Naamakset lähte-
vät kuka minnekin, osan jäädessä pe-
laamaan eri juomapelejä tai muuten
vaan selättämään koomaa oluen avul la.

I lman lakkia alfastatus on menetetty
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