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Kukkaevoluutio
Ihmisillä on usein tarve jatkaa omaa ek-
sistenssiään. Kovin usein tarvetta täyte-
tään hankkimalla omia biologisia lapsia, 
sen sijaan että kerrottaisiin omia ajatuk-
sia tuttaville tai kirjoitettaisiin kirjaa. 
Ihmiset siis preferoi sitä, että he jättävät 
ohjeita proteiinien valmistamiseen sen 
sijaan, että jättäisivät oman persoonan 
mahdollisimman kokonaisena toisten 
mieliin.  Urpoa.

Nykyään katsotaan yleisesti, että kir-
joitustaidon keksimisestä lähtien kult-
tuurinen kehitys on ottanut biologisen 
evoluution paikan ihmisten kehitystä 
eteenpäin vievänä voimana. Siis jos ke-
hityksellä tarkoitetaan sitä mihin pys-
tytään. Niinku muodostamaan toimivia 
yhteiskuntia ja menemään kuuhun. Jos 
haluaa siis ottaa osaa ihmisen kehityk-
seen, niin kirjoittaminen on hyvä juttu.

Lopettakaa siis se paneminen ja tehkää 
juttuja Kukkaan.

=)
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Mikko erosi kirkosta kännissä

“Joo kyllä tää varsinainen eroamista-
pahtuma tapahtui humulissa [sic]” vas-
taa Mikko Porkola kysymykseen siitä 
erosiko hän tosiaan kirkosta kännissä. 
Siihen johtuvaa harkintaa oli kuitenkin 
tehty aika pitkälle selvin päin. Porkola ei 
muista enempää tilanteesta, mutta ar-
velee, että “varmaan oli” hyvät kännit.

Pistettiin kaikki paskaksi

Kaksi kolmannen vuosikurssin infolais-
ta ja yksi inkkari (inkubiolainen) omien 
sanojensa mukaan “pistivät paskaksi”   
tuopin mieheen ravintola Helmesssä. 
Ensimmäinen meni rikki vahingossa, 
seuraavat ns. tallaustekniikalla. Lisäksi 
yksi kuohuviinilasi rikottiin lasia kädes-
sä puristamalla. Porttikiellolta vältyt-

tiin. Tällä ker-
taa homma 
onnistui käyt-
tämättä baari-
jakkaraa apu-
na, toisin kuin 
aiemmin Club 
Volumessa.

Taiteiden yö 
2007

Emma Hen-
riikka Suho-
nen lähti ko-
tiin klo 00:31 
taiteiden yönä 
2007.

Hattiwatit

Oli Hangon juhannus 2003, vedin tei-
nityyliin komeita kännejä paikallisten 
kiusana kaikkien muiden kusipääes-
poolaisten kanssa. Jossain myöhäisessä 
vaiheessa iltaa eräs tuttu tyttö kysyi, 
lähdenkö rannan kalliolle polttamaan 
paukut, pitihän sinne sitten lähteä. Ty-
töllä oli mukana bongi kotoa ja melko-
sesti kukkaa, myös toleranssi oli hieman 
eri luokkaa kun mulla.. Eka pesä vaihtu 
toiseen, toinen kolmanteen ja sitten en 

Seksiä 69 päivänä vuodesta

Kukan seksikyselyn mukaan Infolai-
set harrastavat seksiä keskimäärin 69 
päivänä vuodessa. Kysely toteutettiin 
anonyymina Internet-kyselynä, ja sek-
sipäivien määrän ohella siinä kysyttiin 
käyttöjärjestelmää. Windows-käyttäjät 
pesivät hienoisesti OS X -käyttäjät sek-
sipäivien määrässä. Ubuntun “häviä-
minen” Windowsille ja OS X:lle ei ollut 
yllätys. Kyselyyn vastasi yhteensä 105 
henkilöä. Kaksi vastaajaa ilmoitti har-
rastaneensa seksiä 365 päivänä putkeen. 
Nämä vastaukset poistettiin epäuskot-
tavina. Tämän jälkeen suurin “tulos” oli 
erään Windows-käyttäjän 300 päivää. 
12 vastaajaa ilmoitti, että seksipäiviä ei 
ollut yhtään. 

enää muistakkaan.. jossain vaiheessa 
päästiin nauttimaan huonoista öve-
reistä. Iski ihan hirveet vainoharhat ja 
lähellä olevat katajapensaat alko näyt-
tämään tosi uhkaavilta. Menin jonnekin 
kallionkoloon piiloon ja sopersin, että 
“Noi hattiwatit tulee päälle!”. Sitä tyttöä 
tää meininki tais vaan huvittaa, aikakin 
siihen asti, että se joutu kiskomaan mut 
pois sieltä kalliolta, koska olin aika vas-
tahakonen.

Anonyymi infolainen

Lyhyesti Hattiwatit

Hattiwatti ehti juuri livahtaa kuvasta.
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Ylemmän keski-
portaan käsien-
nostelijat

Tehdään pieni ajatuskokeilu: kuvitel-
laan, että T-talon ruokalassa ovat kaik-
ki informaatioverkostoissa opiskelevat. 
Poistetaan kuvitelmasta aidosti ohjel-
mointikykyiset. Plop. Lisäksi poistetaan 
ne, jotka ovat aidosti lahjakkaita ja tie-
tävät, mitä haluavat opiskella ja missä 
työskennellä. Pienempi plop. Keitä jää 

jäljelle? Vastaus: käsiennostelijat.

Käsiennostelijat ovat niitä, jotka tulivat 
infolle koska eivät keksineet mitä tekisi-
vät lukion jälkeen. Heitä ei kiinnosta oh-
jelmoiminen. Jos he saisivat valita min-
kä tahansa ammatin maailmassa, heistä 
tulisi rokkitähtiä, elokuvaohjaajia ja ark-

kitehtejä. He 
tietävät, et-
tei heistä ole 
siihen. Siksi 
heidän salai-
nen tausta-
ajatuksensa 
on päätyä tu-
levaisuudes-
sa auvoiseen 
y l e m m ä n 
keskiportaan 
toimistotyö-
hön, jossa 
pitää vaikut-
taa osaavalta 
mutta oike-
astaan pitää 
vain kyetä le-
vittelemään 
k ä s i ä ä n . 
Koska he 
ovat infolla, 
he osaavat 
jo vaikuttaa 
osaajilta.

Nämä opis-
kelijat tietä-
vät tämän, 

joten he luovivat tutkinnon lävitse vain 
maisterinpaperit mielessään oppimatta 
juuri mitään: moni informaatioverkos-
tojen opiskelija suorittaa tutkintonsa 
näennäisesti tutkintoteatterissa.

Epäiletkö? Vastaa mielessäsi näihin ky-
symyksiin: Mitä opit sosiologian kurssil-
la? Entä millä tavalla suoritit laskenta-
toimen kurssin? Mitä muistat tiedon ja 
osaamisen johtamisen kurssilta? Niin-
pä.

Korkeakoulujen opetuksen tausta-aja-
tuksena ei tietenkään ole opettaa asioita 
– asiat löytää nykyään netistä. Tarkoitus 
on opettaa ajattelutapa ja toimintamal-
leja. Siihen nykymuotoinen tenttiperus-
tainen opetus sopii huonosti. Miksi siitä 
sitten pidetään kiinni? Vastaus: koska 
tutkintoteatterin ylläpitäminen on kai-
kille helpointa. Tehokasta se ei ole: tässä 
syy siihen, miksi suomalaiset korkeakou-
lut eivät pärjää vertailuissa. Opiskelijat 
ovat huomattavasti jatkuvasti alenevia 
vaatimuksia pätevämpiä, vain motivaa-
tio puuttuu. Motivaatio voi löytyä vain, 
jos opiskelu koetaan kollektiivisesti sekä 
haastavaksi että hyödylliseksi: henkilö-
kunnan tulisi puuttua tutkintoteatteriin 
murtamalla oma näennäisen työntekon-
sa kehä.

Hilkka Pöhönen

Käsiennostelu Tutkintoteatteri
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Keittiön orjat

Imperialismin ajat ovat ohi. Orjuus on 
poissa. Etelävaltiot hävisivät ja sitä ra-
taa. Miksi hemmetissä tunnen kuitenkin 
piston sydämessäni aina kiikuttaessani 
astiat T-talon, TUASin tai Yliopisto-
naukion Unicafen linjastolle? Höyryn 
keskellä omia ruoantähteitäni nöykkivä 
ihminen on yleensä tumma. Pahimmil-
laan työskentelytilasta tulee mieleen 
häkki erilaisten metallitasojen tähden 
- silloin en edes kestä katsoa työntekijää 
silmiin. Mitä? Mistä on oikein kysymys? 
Jos T-talon ruokalassa linjaston takana 
huhkisivat paavoväyrysmäisen kalvak-
kaat miehet, en varmasti kokisi saman-
laista outoa häpeää kuin nyt. Vaikuttaa 
huolestuttavasti siltä, että jostain ra-
sistisesta täytyy olla kyse, kun tehdään 
eroa ihmisten välille rodun perusteella. 
Pidänkö tummaihoisia heikompina ih-
misinä kuin valkoihoisia? Heitäkö pitäisi 
suojella enemmän kuin Pirkkoja ja Tee-
muja? Oi, yhteiskunnallinen konteksti 
ja “maahanmuuttajat hoitavat roska-
ammatit” -ongelma/ratkaisu ongelmaan 
varmasti pelastaisi minut tästä mangro-
vesuosta. Yhteiskunnan syyttäminen on 
niin helppoa, että aijai. Melkein voin jo 
ristiä kädet niskan taa. Pahaksi onneksi 
olen osa yhteiskuntaa. Mitä tehdä?

 Nimim. Normaali(ko?)

Henkilökunnan tilat?

Nee Teekkarit
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Saunail-
lat sau-
nojille
Kun pääsin TKK:lle, 
sain kutsun tutustumis-
saunailtaan. Hämmen-
tyneenä ihmettelin, 
eikö olisi parempiakin 
tapoja tutustua kuin 
saunominen. Minulle 
saunominen on aina 
tarkoittanut rentoutu-
mista ja peseytymistä. 
TKK:lla opin kuitenkin 
nopeasti, että sauna-
ilta tarkoittaa bileitä 
ja yleensä bileet myös 
tarkoittavat saunailtaa. 
Vaikka opin tämän, en 
silti ole ikinä ymmärtä-
nyt, miksi näin on.

Väitän, että saunan 
mahdollisuus tekee mo-
nista bileistä huonommat. 
Yleensä bilefi ilis kasvaa, mitä 
enemmän on osanottajia suhteessa tilan 
kokoon, ja toisinpäin. Athenen kaltaises-
sa pienessä killassa, on saunailtabileissä 
melko väljää. Rantsun kaltaisessa isossa 
tilassa tämä korostuu. Parhaimmillaan 
rantsun saunassa onkin yli puolet bilei-
den osanottajista. Tämä johtaa tietenkin 

siihen, että itse juhlatilassa väkijoukko 
saattaa kutistua hyvinkin pieneksi. Näin 
ollen saunomisen mahdollisuus on teh-
nyt bileistä huonommat niille, jotka ei-
vät sauno. Asiaan liittyy tietenkin myös 
toinen puoli, eli saunojat, jotka varmasti 
nauttivat saunahetkistään. Luulen kui-
tenkin, että vain osa saunojista on sitä 

mieltä, että saunan mahdol-
lisuus ehdottomasti paran-
taa kaikkia bileitä. Väitteeni 
perustuu tähän luuloon. Jos 
suurin osa bileiden osanot-
tajista on sitä mieltä, että 
saunomisen mahdollisuus ei tuo merkit-
tävää lisää bileisiin, on saunomisen mah-
dollisuus enemmän negatiivinen seikka 
bileiden kannalta.

Puhun nimenomaan Bileistä. Semmoisis-
ta saunailloista, joita voi sanoa bileiksi. 
Rauhallisemmat saunaillat ovat toki eri 
asia. Kaverien kanssa silloin tällöin sau-
nominen on varmasti monista mukavaa.

Kerron myös, miksen halua saunoa. Sau-
nomisen ja dokaamisen yhdistäminen 
on epäterveellistä (kehon kuivuminen ja 
verenpainejutut, googlatkaa ite). Voisin 
itsekin muuten todeta, että ihan sama, 
mutta kun tulee huono olo. Saunominen 
myös tarkoittaa minulle tosiaan rentou-

tumista ja peseytymis-
tä. En kuitenkaan halua 
peseytyä bileissä, eikä 
bilesaunonta tarjoa mah-
dollisuutta rentoutumi-
seen. Ymmärtäkää myös 

se, että olen laittanut hiukset ja naaman 
nätiksi ja valinnut vaatteita hetkisen. 
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, etten ha-
lua bilettää alasti meikittä.

Moni muukin ehkä yhtyy yläolevaan.

Koska en halua saunoa, ja biletysseurani 
koostuu suureksi osaksi komeista mie-
histä, kärsin saunailtabileistä valtavas-
ti. Kun jossain vaiheessa iltaa seurueeni 
siirtyy saunan puolelle jatkamaan, vaih-
toehtoni ovat lähteä mukaan saunaan 
”bilettämään” tai jäädä juhlien tyhjem-
mälle puolelle. Kysynpä vaan, onko tämä 
tilanne reilua järjestää jokaisiin bileisiin?

Ilona Kuusela

Nyrkkisääntönä 
voidaan pitää, etten 
halua bilettää alasti 

meikittä

Ilona valitsi vaatteita hetkisen ja laittoi hiukset ja naaman 
nätiksi.

Saunominen ja dokaaminen

Hyvät Aapelin kehittäjät! Laitoin teille jo muutama päivä sitten bugiraportin kos-
kien Super Minigolf -peliä. Bugissa on kyse siitä, että 5-6 pelaajalla pelatessa 1-2 
kahden pallon värit eivät vastaa tuloslistan värejä. Vika on häiritsevä, vaikkakaan 
se ei estä pelaamasta peliä. Toivon, että ymmärtäisitte asian tärkeyden ja korjai-
sitte vian.

Juho Ojala

Kukan päätoimittaja

Kukan avoin kirje Aapelille

kolvv
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“Oon jättänyt menemättä niin en ole kär-
sinyt”, on Ville Sundbergin vastaus ky-
symykseen siitä, onko hän ärsyyntynyt 
mihinkään luennoitsijaan. On yleistä pi-
tää Villen tavoin suurta osaa luennoista 
kannaltaan ajanhukkana. Janne Pa-
jusalon mukaan “näyttää siltä et-
tei luennoilla käyminen tue lain-
kaan tentin kirjoittamista, vaan 
olisi järkevämpää vain lukea 
sama aika kotona sitä 
tenttikir jaa”. 
Luennoit-
sijat ovat 
u s e i n 
h u o n o j a 
esiintyjiä, ja luke-
vat vain hitaasti monotoni-
sella äänellä kalvojaan auki, 
vailla mitään interaktiota 
yleisön kanssa. Pahim-
massa tapauksessa kal-
vot eivät ole edes omia, 
vaan joku on antanut 
10 minuuttia aiem-
min Powerpoint-esi-
tyksellä varustetun 
usb-tikun kouraan ja 
sanonut että mene 
pitämään luento.

Luentojen laatuongelmat liittyvät vah-
vasti rahoituksen puutteeseen, eikä ole 
kovin hyödyllistä rutista vähäisiin re-
sursseihin liittyvistä asioista. Luennoit-
sijoiden asenneongelmat ja huonosti 

toteutetut käytännön järjestelyt 
ovat kuitenkin ilmaiseksi kor-

jattavissa olevia asioita.

On varmaan reilua puhua 
asenneongelmasta, jos lu-

ennoitsija jättää lauseen 
kesken huo-

m a te s s a a n 
kellon ole-
van vart-
tia vaille. 
Näin teki 

infon fi - losofi an kurssia 
luennoinut Pentti Määttä-

nen. Pena jakaa mielipiteitä: 
“Määttänen. Musta Määttä-
nen on hyvä. Hurlumpsis-
ta ja muuta settiä” kertoo 
Seppo. “Luennot oli neljä 
tuntia ja helvetin tylsää, 
toteaa Mikael. Penasta it-
sestään Mikaelilla ei ole 
omien sanojensa mukaan 

mitään julkaisukelpoista 
sanottavaa. Miia kertoo, 

Määttänen ja muut
The neutrality of this article is disputed.
Please see the discussion on #purkusessio

Opetuksen taso

Positiivista on se, että huomaat käsitteen käsitteen ongelmallisuuden (lukionoppikirjat voisi muuten jättää tässä 
vaiheessa sivuun, ne eivät olekorkeakouluopintoja varten).

Lopussa “uhoat” että olisit keksinyt saman (Russellin keksimän) asiankymmenessä minuutissa. Tokkopa. Matema-
tiikan historiaan pätee, että joku tyyppi pohti aikoinaan ongelmaa kaksikymmentä vuotta, kunnes sai sen paperille. 
Sen jälkeen lukiolaiselta menee keskimäärin kaksikymmentä minuuttia sen ymmärtämiseen. (Riippuu tietysti vähän 
ongelmasta. Sinulta taitaa jäädä esimerkiksi Fermat’n kuuluisan ja yksinkertaisen lauseen muutaman vuoden takai-
nen todistus lukematta.)

Mitäpä jos uhraisit päivittäin kymmenen minuuttia elämästäsi, ja keksisit aina jonkin vastaavan UUDEN seikan. 
Saatkin sitten käydä pokkaamassa Nobelin palkinnon kerran vuodessa. Lykkyä tykö!

16:12 -!- Irssi: Join to #inf-0.3100 was synced in 1 secs
15:12 <@satuelisa> terve
15:12 <@satuelisa> etkö mahtunut topiin vai mikä sut tänne toi? ;)
15:12 < tapio^> hei
15:12 < tapio^> aika hyvin arvattu:)
15:13 <@satuelisa> paa mulle maili elisa.schaeff er@tkk.fi  niin lisään sut itse topiin heti kun saan selvitettyä mistä 
me saatais isompi luentosali
15:13 <@satuelisa> laita opiskelijanumero
15:13 <@satuelisa> ainakin vanhalla opetopilla pysty lisäilemään sakkia
15:13 <@satuelisa> laitan sitte sulle postia jollen onnistunut ;)
15:14 < tapio^> no niin laitoin
15:14 <@satuelisa> hienoa
15:14 <@satuelisa> hitaat mailit, ei oo tullu vielä ;)
15:15 <@satuelisa> nyt tuli
15:15 <@satuelisa> hoidan asiaa parhaan kykyni mukaan maanantaina
15:15 < tapio^> joo kiva
15:15 <@satuelisa> mailaankin proff aa tosta salihommasta itse asiassa nyt heti...
15:16 <@satuelisa> voinko auttaa jossain muussa asiassa vai onks homma muuten kondiksessa for now?
15:18 < tapio^> on. kiitos.
15:18 <@satuelisa> gr8 :)

Hei Mikko!

Oikein mielelläni autan. Laita mut johonkin pikaviestihäkkyrään niin
jutellaan reaaliajassa. Aiheesta on tosi paljon kirjallisuutta ja
rajausmahdollisuuksia on paljon. Kuka sulle laitettiin ohjaajaksi?

                                 .elisa

Skype ja Yahoo Messenger: zatueli5a
MSN Messenger: zatueli5a@hotmail.com
Google Talk: zatueli5a@gmail.com

Satu Elisa Schaeffer

Pentti Määttänen

Määttänen vs. Schaeffer
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että hän suo-
rittaa kurssin 
vasta sitten, 
kun Pena väis-
tyy. “Sen on 
pakko kuolla 
ennen mua”, 
Miia (23v.) jär-
keilee.

Miiaa ilahdut-
tanee se, että 
tänä vuonna 
fi losofi aa ei enää 
luennoi Pena, 
vaan Mikko Martela, jonka viime vuon-
na pitämät praktikumit saivat kiitosta. 
Pena-faneja tietysti harmittaa. Kiin-
nostavaa tapaukseen liittyen on se, että 
muutokseen vaikutti ilmeisesti vahvasti 
opiskelijoiden antama palaute. “Kyllä 
me ollaan laitettu sellaista viestiä eteen-
päin, että nykyinen konsepti ei toimi”, 

toteaa Athe-
nen entinen 
o p i n t o v a s -
taava Tuomo 
Eloranta.

Hyviä luen-
noitsijoita

Kukan kyse-
lyssä kehuja 
opiskelijoilta 
keräävät Elo-

ranta, Hakula, 
Kiravuo, Scha-

eff er ja Wallenius. Tosin Eloranta eng-
lanniksi “änkyttää niin paljon että siitä 
ei saa mitään selvää eikä jaksa pidem-
män päälle kuunnolla”. Janne Käelle on 
jäänyt mieleen markkinoinnin luennoil-
la vieraillut Petri Parvinen: Sil on hyvät 
setit. Hauska ja vakuuttava showmies”.

Kuvan hautakivi ei liity tapaukseen.

Opetuksen taso

Hakijamäärät infolle ovat laskeneet. Kukka kysyi nykyiseltä Studio1-pääassis-
tentti Ville Sundbergiltä, onko hän havainnut muutosta opiskelijoiden tasossa. 
Sundbergilla ei ollut mitään intuitiivista fi ilistä siitä, onko opiskelijoiden taso tai 
ohjelmointitaito muuttunut. ”Tän vuoden projektit on kyllä paljon siistimpiä kuin 
silloin kun itse olin fuksi”, osaa Sundberg kuitenkin sanoa. 

Sundbergin mukaan se voi johtua siitä, että tänä vuonna on rohkaistu enemmän 
graafi sten juttujen tekemiseen animaatiodemoluennon avulla. Kysymys jää siis 
avoimeksi.

Lyhyesti: Opiskelijoiden taso ja studio1

Infoähky

Laittautuminen ja jäykistely 
saavat tapahtuman tuntumaan 
merkityksellisemmältä ja la-
tauksellisemmalta, mutta mikä 
helvetin merkitys sillä on, että 
kilta on toiminut taas yhden 
vuoden ilman konkurssia? Vap-
puna ja vappusitseillä ei juhlita 
mitään erityistä, mutta kuiten-
kin käsitykseni mukaan opiske-
lijajuhlimisesta pitävät ihmiset latautu-
vat massiivisesti niihin. Kokemuksesta 
voinkin sanoa, että parhaat juhlat vaa-
tivat vain kaksi asiaa: hyvän latauksen 
ja pakottamalla ihmiset jatkamaan pit-
kään. Rahan polttaminen ei välttämättä 
nosta ihmisten riemua nollien määrän 
mukaiseen potenssiin (poikkeuksiakin 
on linkki?). Kuinka paljon enemmän 
riemua saan irti siitä 120 (pääsymaksu 
+ killan tappio / kävijöillä) eurosta, jotka 
minuun käytetään vuosijuhlissa, kuin 
viidestätoista eurosta, jotka käytetään 
vappusitseihin?

Athenessa on mielestäni tavallaan jalat 
maassa olevia ihmisiä, jotka eivät liikaa 
näennäisille krumeduureille kumartele. 
Miksi emme siis erottuisi kulutusjuhli-
joista ja järjestäisi vuosijuhlaa omalla ta-
vallamme? Turhaan viskomme rahaa ki-
malteluun pääasian ympärille – rakkaat 
kiltalaisethan todellisen juhlan muodos-

tavat. Suoraan sanottuna tytötkin ovat 
oikeasti paremman näköisiä ilman ou-
toa juhlapukua, luonnottomia hiusnä-
perryksiä ja ylimaalattua meikkiä.

Perutaan vuosijuhlat!

Järjestetään korvaavat juhlat aivan 
omalla tavallamme. Pienemmällä budje-
tilla. Tehtäisiin se edes joka toinen vuosi. 
Näin voisimme nostaa yli jäävillä rahoil-
la tavallisten saunailtojen laatu X:n ver-
ran asiakasta kohden uusiin sfääreihin. 
Pidetään sitsejä siisteissä paikoissa, jär-
jestetään silliksiä ja jatketaan virallisilla 
jajatkoilla.

Tuossa ajatuksessa on vain yksi huono 
puoli. Infoähky on pirun hauska moni-
päiväinen spektaakkeli, jonka erilaiset 
vaiheet ja perinteet tuovat vaihtelua ja 
jatkuvuuden tunnetta tavallisten sau-
nailtojen kyllästyttämään arkeen.

Kallista jäy-
kistelyä

Samuli Lång valmistelemassa vuosijuhlia.
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Vieläkö muistat miltä tuntui aloittaa 
opiskelut TKK:lla? Palauta mieleesi 
Varaslähtö, ISO-henkilösi ja phuk-
siryhmäsi, saunaillat, phuksisitsit, 
rastisuunnistukset ynnä muut bi-
leet sekä tapahtumat.

Kuvittele seuraavaksi mielessäsi toi-
senlainen aloitus: Olet juuri muut-
tanut uuteen opiskelukaupunkiisi, 
missä et tunne juuri ketään. Ensim-
mäisenä yliopistopäivänäsi kierrät 
tutorin perässä pikaisesti noin 20 
hengen ryhmässä osastosi tärkeim-
mät tilat: kirjasto, luentosalit, tie-
tokoneluokka sekä ruokala. Tämän 
jälkeen tutor toivottaa hyvät opis-
kelun alut ja poistuu takavasem-
malle. Seuraavana päivänä alkavat 
satojen henkien massaluennot, haet 
katseellasi epätoivoisesti eilisellä 
kierroksella nähtyjä edes etäisesti 
tuttuja kasvoja. Yhden paikallistet-
tuasi hakeudut viereen ja tervehdit 
siinä toivossa että tämä muistaisi 
sinut eiliseltä.

Kuulostaako ikävältä? Tämä on 
kuitenkin arkipäivää saksalaisille 
opiskelijoille täällä Münchenin Tek-
nillisessä Yliopistossa, missä vietän 

Opiskelu il-
man kiltaa

Hanna Walinen

Ilman kiltaa
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Erasmusvaihtoani. Killat ja kiltatoimin-
ta ovat täällä tuntemattomia käsitteitä 
eikä varsinaista teekkarikulttuuria ole. 
Vaihtarina tosin olen onnellisemmas-
sa asemassa kuin saksalaiset phuksit, 
sillä kv-toimisto on alusta asti järjeste-
nyt vaihtareille paljon toimintaa kuten 
säännöllisiä kantapöytätapaamisia, ret-
kiä ja bileitä.

Mistä sitten täkäläiset löytävät opiske-
lukaverinsa? Mahdollisuuksia ei ole mo-
nia, yleisin tapa on istua kunkin kurssin 

luennoilla aina suurin piirtein samassa 
kohtaa luentosalia ja yrittää tutustua 
viereen osuneihin opiskelijoihin. Koska 
moni muukin haluaa epätoivoisesti löy-
tää kavereita, muutkin hakeutuvat jat-
kuvasti suurin piirtein samoille paikoille 
ja keskustelun aloittamista tuntematto-
man kanssa ei katsota pahalla silmällä. 
Toinen vaihtoehto on opiskelijayhdis-
tykset, niitä tosin on huomattavasti vä-
hemmän kuin TKK:lla ja idealtaan esi-
merkiksi Akateemisen sitsiseuran 
tyyppisiin yhdistyksiin ei täällä juuri 

törmää. Valitettavan monissa yhdistyk-
sissä huomaa myös sen, että moni on 
hakeutunut niihin vain CV-merkinnän 
perässä, eikä oikeaa innostusta yhdis-
tystä kohtaan välttämättä ole

Paras tapa löytää oikeita ystäviä täällä 
onkin muuttaminen WG-asuntoon. WG 
eli Wohngemeinschaft voidaan parhai-

ten kääntää kom-
muuniksi. WG on 
Saksassa erittäin 
yleinen opiskeli-
ja-asumismuoto, 
ryhmä kaveruksia 
vuokraa yhdessä 
asunnon ja jokai-

nen saa oman huoneen. Yhden muutta-
essa pois tilalle haetaan ilmoitusten avul-
la uusi. Kämppää katsomaan mennessä 
voikin varautua joutuvansa työpaikka-
haastattelun kaltaiseen kuulusteluun 
ihanteellisen kämppiksen löytämiseksi. 
Perinteisessä WG:ssä vallitsee yhtei-
söllinen tunnelma, kämppisten kanssa 
kokataan, vietetään aikaa ja juhlitaan. 
Sama yhteisöllisyyden kaipuu heijastuu 
myös virallisiin opiskelija-asuntoloihin, 
lähes jokaisella asuntolalla on kellaris-
saan oma pieni baari, jossa järjestetään 
viikoittain tapahtumaa talon asukkaille. 
Muitakin yhteistiloja on ja usein myös 
jokaisessa kerroksessa on yhteiskeit-
tiö/olohuone, vaikka kerroksessa olisi 
pelkkiä yksiöitä. Näitä tiloja käytetään 
esimerkiksi ns. Stockwerkpartyihin, joi-
hin kaikki kyseisen kerroksen asukkaat 
osallistuvat.

Killatonta opiskelua nyt 8 kuukauden 
ajan täällä Münchenissä seuranneena 
voin sanoa, että hieman on tullut ikävä 
Athenea ja suomalaista teekkarikult-
tuuria, vaikka täällä olenkin loistavasti 
viihtynyt (ja jäisin pidemmäksikin ai-
kaa ellei diplomityö kutsuisi Suomessa). 
Yhden parannuksen tosin täältä mu-
kanani toisin suomalaiseen teekkari-
kulttuuriin: TKY:n ja HOAS:in soluissa 
kämppiksiä pidetään usein välttämät-
tömänä pahana, jota siedetään koska 
vaihtoehtoja ei juuri ole. Pienen asen-
ne- ja tapamuutoksen myötä kyläänkin 
saisi helposti WG-tyyppistä yhteisölli-
syyttä ja asumismukavuus tuplaantuisi.

Akateemisen sit-
siseuran kaltai-
siin yhdistyksiin 
ei täällä juuri 

törmää

Saksalainen opiskelija-asuntola. (Kuva: Hanna Walinen) Asuntolan ovi. (Kuva: Hanna Walinen)

Kaverien hankkiminen Wohngemeinschaft
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että mihin työhön opintomme oikein 
tähtäävät. Olen neljän Athenevuoden 
aikana myös kuullut, että Athenelaiset 
tytöt ovat melkoisia pissiksiä ja että 
vaikutamme ylimielisiltä. Oli totta tai 
ei, negatiiviset mielikuvat pistävät aina 
miettimään. Kaiken kaikkiaan voimme 
olla maineeseemme kuitenkin tyytyväi-
siä, sillä yhteenkään kuulemaani mieli-
kuvaan tai stereotypiaan ei kuulu inhot-
tavalta kalskahtavia nimityksiä, kuten 
känniääliö, irstailija tai nörtti. Enkä ole 
kuullut, että Athenelaiset olisivat epä-
toivottua seuraa. En tiedä mitä sovel-
tuvuuskokeemme mittaa, mutta jotain 
hienoa sen on oltava.

Ilona Kuusela

Tyttöjen tieto-
tekniikkaa
Vuoden 2005 ensimmäisessä numeros-
sa Johannes Koponen ja Antti Lustila 
teettivät melko laajan kyselyn kanssa-
teekkariemme keskuudessa. He kysyi-
vät vastaantulijoilta, että mikä Athene 

on ja oikein vastanneilta vielä heidän 
mielikuvaansa Athenesta. He haastat-
telivat 38 teekkaria ja heistä vain noin 
23 tiesi ylipäänsä, mikä Athene on. At-
henen tienneistäkin 22% oletti meidän 
lukevan keskimääräistä enemmän laajaa 
fysiikkaa. Jutun voi lukea kiltalehtiar-
kistosta. 

Emme ole enää pienin ja nuorin kilta, 
sillä Otaniemeen syntyi juuri iltatähti 
Inkubio. Athene on jo vakiinnuttanut 
asemansa teekkarimaailmassa ja se tun-
netaan laajasti, joten lähdin suoraan 
hakemaan mielipiteitä. Haastateltavat 
saivat vapaasti tuoda ilmi ajatuksiaan 
Infosta ja Athenesta. Heitä oli 11.

Haastatelluilta udeltiin muun muassa, 
että minkälainen on heidän mielestään 
stereotyyppinen Athenelainen. Vastauk-
set pyörivät samoissa käsitteissä, kuin 
itse Athenelaisten mielissä: hippejä, hu-
manisteja ja hyvin sosiaalisia. Luovuus 
tuli myös esille. Mielenkiintoinen seikka 
stereotypiakuvailuissa on se, että puolet 
vastaajista kuvailivat stereotyyppisen 
Athenelaisen tytöksi. Loputkin mainit-
sivat infon tsiksit muussa yhteydessä. 

Yhtenäinen näkemys vastaajien kes-
kuudessa oli, että Athene on tiivis ja 
aktiivinen kilta. Monet tuumivat, että 
Athenelaiset viihtyvät erityisen hyvin 
keskenään niin kiltatoiminnassa kuin 
vapaa-ajallakin. Mainittiinpä myös, että 
Athenessa on paljon ihmissuhdedrama-
tiikkaa ja että kaikki tietävät toistensa 

asiat. Näistä kuvauksista mieleeni nousi 
kuva pienestä kyläyhteisöstä, jossa ke-
nenkään yksityiselämä ei ole salaisuus.

Tutkinto-ohjelmana Informaatiover-
kostot sai hieman erilaisia mielipiteitä. 
Yhden näkksi näkemys oli, että Infor-
maatioverkostojen opinnot eivät ole 
kovin teknisiä, vaikkakin sentään pese-
vät Tutan tässä suhteessa. Suurin osa 
ajatteli Informaatioverkostojen opinto-
jen olevan lähinnä koodausta. Mielen-
kiintoinen ja yhtenäinen näkemys tuli 
ilmi vajaalta puolelta vastaajista: ste-
reotyyppinen Athenelainen vaikuttaa 
humanistilta, mutta tarkempi opintojen 
tutkiminen paljastaakin suuren määrän 
koodausta. Nörttiytemme on siis paljas-
tunut.

Yritin kalastella ne-
gatiivisia mielipiteitä 
vastaajilta. Mitään 
hurjan negatiivista ei 
ollut kellään sanot-
tavana. Vastauksissa 
kommentoitiin kui-
tenkin, että vaikutam-
me kilpailuhenkisiltä 
ja että sotkeudumme 
toisiimme. Positiivi-
sena mielikuvana ei 
myöskään voi pitää 
sitä, että Infolla olisi 
paljon opiskelijoita, 
jotka olisivat oikeasti 
halunneet Tutalle. Ti-
kin suunnalta pohdittiin, 

“TKK:n kuumimmat kishat” - Mies, Tik

”Vaikka moneen muuhunkin tutkinto-ohjel-
maan otetaan vähän väkeä sisään, vaikuttaa 
informaatioverkostot liittävän opiskelijansa 
tiukemmin yhteen. En tiedä, johtuuko se itse 
opinnoista vai siitä että kaikki opetetaan irk-
kaamaan heti ensimmäisenä vuonna.” – Nai-
nen, Sik

”Tyttö joka on kauhuissaan saatuaan tietää, 
että informaatioverkostojen opiskelu on lä-
hinnä koodausta” – Mies, KK

”vaikuttaa siltä että motivaatio niin opiske-
lua kuin opiskelijaelämääkin kohtaan on kor-
kea”- Nainen, Sik

“Infolla tuntuu olevan kova kilpailu opiskeli-
joiden välillä” - Nainen, pjk

“Infolla on paljon tyttöjä” - Nainen, VK

“Infolla opiskelee niitä tyyppejä, jotka eivät 
päässeet tutalle” - Nainen, Tuta

“Pientä ylemmyyskompleksia havaittavissa” 
- Mies, Tik

”Koodausta mediaseksikkäämmällä nimellä” 
– Mies, KK

Vihaako ne meitä? Eikö kukaan?

Nörttiytemme on paljastunut.
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Olenpa kovin hyvilläni, kun kuulen, että 
tämänkaltaisia kysymyksiä pohditaan 
myös luentosalien ulkopuolella. Hyvät 
kysymykset kun taitavat olla joskus jopa 
tärkeämpiä kuin niihin saatavat vasta-
ukset. Olemme opettaja- ja tutkijapo-
rukkamme kanssa joskus pohdiskelleet 
erityisten käytettävyyssitsien pitämis-
tä, joissa tämän kaltaisia kysymyksiä 
voitaisiin puida. Katsotaan, saadaanko 
sellaisia aikaiseksi. Ajatustenvaihto hie-
man epävirallisemmallakin foorumilla 
olisi varmasti mielenkiintoista ja ehkäpä 
jopa hyödyllistäkin.

Käytettävyysopinnoissa painotetaan käyt-
täjäkeskeistä tuotekehitysprosessia ja 
siihen liittyvää käyttäjätutkimusta. Käyt-
täjätutkimuksen tuloksena ei kuitenkaan 
koskaan saada, että nyt meidän pitäisikin 
näiden nappuloiden tilalle saada tälläinen 
Ipodin click-wheel tai Wii-kaukosäädin. 
Siis käyttäjät ei keksi sitä.

Oikeassa olet, käyttäjät eivät tällaisia 
yleensä keksi. He kun eivät ole suun-
nittelijoita - eikä heidän pidäkään olla. 
Suunnittelijalla on oma roolinsa ja vas-

tuunsa: Jännittävien uusien ratkaisu-
jen hahmottelu ja kehittäminen onkin 
useimmiten suunnittelijan vastuulle 
kuuluva asia.

Käyttäjät ovat erikoisosaajia nimen-
omaan omissa tehtävissään ja välineiden 
käyttämisessä, eivät käytössään olevien 

välineiden suunnittelussa. Suunnitte-
lijan ammattitaitoon ja tehtäviin taas 
kuuluu riittävän ymmärryksen muodos-
taminen käyttäjästä ja käyttötilantees-
ta, jonka pohjalta esimerkiksi iPodin 
click-wheel tai Wii-kaukosäädin voidaan 
sitten keksiä. Ja keksimiseen toki tarvi-
taan muutakin tietoa ja osaamista kuin 

ainoastaan käyttäjätietoa. Kyllä se 
tekniikan suomien mahdollisuuk-
sien yhdistäminen käyttäjätietoon 
on aivan olennaisessa osassa.

Pitäisin tässä tärkeänä nimen-
omaan “riittävän ymmärryksen 
muodostamista”. Käyttäjän ym-
märtäminen (siis nimenomaan ym-
märtäminen, ei vain havaintojen 
kirjaaminen ja toteaminen) muo-
dostaa yhden tausta-aineiston, jon-
ka pohjalta suunnittelija voi lähteä 
hahmottelemaan myös perintei-
sistä poikkeavia ratkaisuja. Moni-
puolinen näkemys siitä, millaiseen 
tilanteeseen uusi tuote, palvelu tai 
vaikkapa interaktioväline sijoittuu, 
luo perustan ja puitteet uusien yl-
lättävienkin ratkaisujen kehittämi-
selle. Tästä tekniikan, käyttäjien ja 
käyttötilanteiden tasapainoisesta 
osaamisesta ja ymmärtämisestä 
kasvavat ja löytyvät uudet innova-
tiiviset tuote- ja palveluratkaisut.

Käyttäjäkeskeiseen suunnitte-
luun kuuluu eri osa-alueita, joilla 
on tuotekehityksen näkökulmasta 

erilaisia tavoitteita, toisella menetel-
mällä testataan ja arvioidaan ja toi-

sella tuotetaan suunnitteluratkaisuja. 
Menetelmät eivät rajoitu tokikaan pel-
kästään arviointiin ja erilaisten suun-
nittelusääntöjen käyttöön. Käytettävyy-
den testauksella arvioidaan kehitettyjä 
tuoteratkaisuja, käyttäjätutkimuksella 
haetaan perusteita tuoteratkaisujen ke-

Onko järkee?
Kukka kysyi Marko Niemiseltä, 
mitä järkeä on opiskella käytet-
tävyyttä.

Juho Ojala ja Marko Nieminen

Kaikkien käyttötilanteiden tunnistaminen on keskeinen haaste käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa.

Marko oli mielissään Riittävä ymmärrys
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hittämisen pohjaksi, 
ja käyttöliittymäsuun-
nittelulla toteutetaan 
suunnitelmia.

K äy t t ä j ä k e s k e i n e n 
konseptisuunnittelu 
on se osa-alue, johon 
kuuluu mukaan vah-
vasti myös innovoin-
tityöskentely: tämän 
tuella kehitetään myös 
kokonaan uusia ja yl-
lättäviäkin ratkaisuja. 
Suunnittelun pohjalla 
oleva käyttäjätietous 
antaa tässä mahdolli-
suuden peilata kehitet-
tyjä ratkaisuja kuiten-
kin osaksi käyttäjien 
toimintaympäristöä si-
ten, että käytettävyys 
ja käyttäjäkokemus 
saadaan kohdalleen.

Ja tärkeämpi pointti: jos 
ajatellaan suuria suun-
nittelijoita, kuten Alvar 
Aaltoa, joka on suunnitellut huonekaluja 
ja rakennuksia (joihin siis liittyy käytettä-
vyysnäkökohtia), niin eihän ne ole mitään 
prosessiosaajia. Tuntuisi siltä, että hyvällä 
näkemyksellä on paljon enemmän merki-
tystä kuin  Nielsenin heuristiikkojen osaa-
misella. Tiedostan, että “sankarisuunnit-
telijanäkemys” on ollut vallalla ennen, ja 
että sitä pidetään ainakin joissain piireissä 
vanhentuneena.

Kysymys on myös siitä, millä tuo “hyvä 
näkemys” on syntynyt. Varsin monilla 
“sankarisuunnittelijoilla” on toki vank-
kaa osaamista joko opintojen tai ko-
kemuksen kautta. Ilman osaamista ja 
ymmärrystä kovinkaan monesta tuskin 
maailmankuulua suunnittelijaa tulee. 
Tämän lisäksi kyseessä ovat varmasti 
eittämättä myös omalla alueellaan eri-
tyisen lahjakkaat ihmiset.

Kun puhumme perusopetuksesta, jota 

yliopistoissamme annetaan, 
lähtökohtana on tietenkin eri 
osa-alueiden perusasioiden 
opettaminen. Näin on myös 
käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun osalta. Peruskurssien 
jälkeisillä kursseilla käydään 
sitten hieman syvällisemmin 
läpi suunnittelun eri osa-alueisiin pureu-
tuvia käyttäjäkeskeisyyttä painottavia 
menetelmiä ja menettelytapoja. Tämän 
kokonaisuuden pohjalta uskomme kai-
killa maisteritasoisilla opiskelijoillamme 
olevan sellaisen perusosaamisen, jon-
ka turvin käytännön käytettävyystyön 
aloittamiseen on edellytykset olemassa. 
Taidot ja näkemys hioutuvat sitten käy-
tännön projektityöskentelyn kautta ko-
kemuksen karttuessa.

Myös ohjelmistotuotannon puolella on 
käyty keskustelua siitä, onko proses-
si- ja menetelmäosaaminen tärkeää. 
Ohjelmistokehittäjiksi voidaan pyrkiä 
esimerkiksi palkkaamaan vain erityisen 
taidokkaita ja osaavia suunnittelijoita. 
Kun kyseessä ovat fi ksut kaverit, voi 
olla, että prosessiasioilla ei niin suurta 
väliä ole: Fiksut kaverit tekevät fi ksuja 
asioita ja hyvää jälkeä syntyy kuin itses-
tään. Jos aina ei kuitenkaan ole mahdol-
lisuutta lähteä valikoimaan ja palkkaa-
maan vain näitä erityisen hyvin tiettyyn 
tehtävään sopivia erityisen fi ksuja ka-
vereita, on prosessiajattelusta varmasti 
hyötyäkin. Prosessiajattelulla päästään 
kokonaisuuden näkökulmasta ehkä kui-

Sankarisuunnittelija?

tenkin “tasalaatuisempaan 
toimintaan”, jonka puitteissa 
projekteista saadaan jatkuva-
na tuloksena riittävän laadu-
kasta tulosta. Käsitykseni mu-
kaan on olemassa molempiin 
luokkiin kuuluvia yrityksiä. 
En usko, että prosessiosaa-

minen on taitavalle “sankarisuunnit-
telijallekaan” huono asia, vaikka hän ei 
sitten työssään näitä taitoja ehkä tarvit-
sisikaan. On kuitenkin hyvä ymmärtää, 
että tämä on yksi tapa, jolla asioita re-
aalitodellisessa tuotekehityksessä usein 
järjestetään.

Mutta, kyllä, hyvä näkemys on olennai-
nen osa taitavan suunnittelijan ammat-
titaitoa. Tämä syntyy usein varmaankin 
hieman pidemmän ajan kuluessa. Syn-
tymästään saakka sepän taidoilla varus-
tettuja ihmisiä lienee harvemmassa.

Käytettävyysopinnot prosessia korostaes-
saan tuntuvat valmistavan vain pahimpi-
en virheiden välttämiseen, eikä loistavien 
käyttöliittymien luomiseen.

Tämä näkökulma nähdäkseni rajoittaa 
käytettävyysopinnot vain käytettävyy-
den arviointiin. Käytettävyysopintoihin 
kuitenkin kuuluu myös käyttäjätutki-
musta, joka luo edellytyksiä innovatii-
viselle ajattelulle, ja käyttäjäkeskeistä 
konseptisuunnittelua, jossa avautuvat 
mahdollisuudet myös “loistavien käyt-
töliittymisen luomiseen” ja niiden ide-
ointiin. Myös yhteistoimintamme Käy-

Kun kyseessä 
ovat  ksut kave-
rit, voi olla että 
prosessiasioilla 
ei niin suurta 

väliä ole

Sankarisuunnittelijat Menetelmäosaaminen
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te t t äv y y k o u l u n 
kautta Taideteolli-
sen korkeakoulun 
kanssa antaa mah-
dollisuuden saada 
opintoihin osia 
“taiteellisemmas-
takin” suunnasta, jossa perinteisesti on 
ehkäpä osattu reippaammin irroittautua 
myös olemassaolevien ratkaisujen ikees-
tä.

Varsin epämotivoivaa, ottaen huomioon 
että pahimpien virheiden välttämisen pi-
täisi onnistua maalaisjärjellä. Ja jos katsoo 
sitä itsellään olevan, niin käytetävyysopin-
noista ei sitten olekaan mitään hyötyä. Vai 
eikö Floridan vaalilippusekaannusta olisi 
mielestäsi vältetty maalaisjärjellä?

Monia asioita on toki hyvä ja tärkeääkin 
analysoida jälkikäteen monelta eri näkö-
kantilta. Floridan vaalilippusekaannus 
kuitenkin tapahtui, eikä siihen suunnit-
teluprosessiin liittynyt “maalaisjärki” 
riittänyt estämään ongelman syntymis-
tä. Vastaavalla tavalla on edelleenkin 
kohtuullisen helppoa törmätä tietojär-
jestelmiin, joiden käyttö todellisessa 
käyttötilanteessa on hankalaa tai suo-
rastaan mahdotonta. Se, että tällaisia 
järjestelmiä ja käyttöliittymiä nykylaa-
juudessa on, on mielestäni osoitus, että 
aivan pelkällä maalaisjärjellä suunnitte-
lu ei kuitenkaan vielä laajassa mitassa 
optimaalisesti onnistu.

Käytettävyysongelmat saattavat räi-

keimmissä tapauk-
sissa varmasti olla 
joidenkin näkökul-
masta “ilmeisiä” 
ja maalaisjärjellä 
ratkottavissa. Ja 
terveen maalais- tai 

kaupunkilaisjärjen käyttö onkin enem-
män kuin suotavaa monissa asioissa, 
myös käyttöliittymäsuunnittelussa. 
Hankaluuksia kuitenkin syntyy tilan-
teissa, joissa asiat muuttuvat esimerkik-
si suunnittelijalle “ilmeisiksi” ja itses-
täänselviksi, eivätkä ne sitä käyttäjälle 
kuitenkaan ole. Tätä suunnittelija ei itse 
havaitse. Tällöin joudumme tilantee-
seen, jossa suunnittelija voi helposti ke-
hittää käyttöliittymää, joka on hänelle 
itselleen “ilmeinen”, mutta esimerkiksi 
sisältää todellisessa käyttötilanteessa 
laitteen äärellä olevalle käyttäjälle täysin 
käsittämättömiä asioita. Näkökulma, 
osaaminen, kokemustausta, vaihtele-
vat fysiologiset ominaisuudet ja monet 
muut seikat vaikuttavat siihen, miten 
käyttöliittymä tulkitaan ja miten sitä 
kyetään käyttämään.

Tällaiset tilanteet ovat varsin monisyisiä 
ja hyvin hienovaraisetkin asiat voivat 
vaikuttaa ratkaisun toimivuuteen. Vaik-
ka meistä joskus tuntuisi siltä, että asia 
on itsestäänselvä, se ei välttämättä sitä 
ole. Tämän asian tarkastelussa voidaan 
käyttää esimerkiksi käyttäjätutkimuk-
sen menetelmiä. Jostakin on saatava 
suunnittelun käyttöön faktoihin poh-

jautuvaa tietoa siitä, millaiset ratkaisut 
ovat mahdollisia ja toimivia. Itsestään 
tämä tietous ei synny ja rakennu.

Toinen kysymys: mikä on lempi tietokone-
pelisi? 

Vau, tätäpä ei olekaan minulta kysytty, 
vaikka entinen työhuonetoverini Jyrki 
J.J. Kasvi lienee tämän teema-alueen 
erikoisasiantuntija suorastaan maan 
korkeimmalla tasolla :)

Olen nykyään aika huonon tietokone-

pelien pelaamisessa. Aikaa kun menee 
kovin paljon moniin muihinkin asioihin. 
Viimeksi taisin pelata ihan perinteistä 
Afrikan tähteä nuorimmaisen tyttäre-
ni kanssa muutama ilta sitten. Vuonna 
1989 totesin, että tietokonepelit ovat 
aivan liian addiktoivia ja siksi minulle 
vaarallisia :)

Muistan aloittaneeni pelaamisen 1970-
luvun TV-peleillä, joista tennis oli hurjan 
jännittävä kaksinpeli, jota pelattiin pu-

Floridan vaalilippusekannus kuiten-
kintapahtui, eikä siihen suunnitte-
luprosessiin liittynyt maalaisjärki 

riittänyt estämään ongelman synty-
mistä

Marko Nieminen olettaa, että Floridan vaalilipuntekijöillä oli käytössään maalaisjärkeä, kuten 
kuvan amerikkalaisilla maanviljelijöillä.

Maalaisjärki Afrikan tähti
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naisen mustavalkoista kuvaa näyttävän 
ASA-merkkisen matkatelevision äärellä. 
Sittemmin kaverini saivat käsiinsä pie-
nen Gameboyn kokoisen Donkey Kong 
-pelin, jota välitunneilla ihmeteltiin.

Mutta ehkä merkittävin on tuo 1980-lu-
vun loppupuoliskolla Apple Macintoshis-
sa pelaamani Dark Castle -niminen peli. 
Sen alkukuvan linna salamointeineen ja 
urkuintroineen, Bachin Toccata & Fuga, 
on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. 
Seikkailu lepakoita ja rottia vilisevässä 
linnassa ei ottanut päättyäkseen lain-

kaan, jonka johdosta taisi joku tenttikin 
mennä sivu suun. Pelottava kokemus ;)

Ehkä tämän johdosta pelasin 1990-
luvulla enää kovin vähän, Wing Com-
manderia hiukan. Nyt pelaamiseni kyllä 
rajoittuu enemmänkin jälkikasvuni net-
tipelaamisen seurantaan ja ymmärtämi-
seen. Steamin olen itselleni kyllä asenta-
nut, mutta syynä on kuitenkin se, että 
pääsen keskustelemaan lasteni kanssa 
chatin kautta. Pelejä en Steamista ole 
itselleni lataillut.

 

Dark Castle. Yksikään hahmoista ei näytä Marko Niemiseltä.

Dark Castle KESÄTYÖ KIIKARISSA?
TIEDÄTKÖ JO MIKÄ ON SEURAAVA SIIRTOSI?

Tukenasi ja turvanasi on TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK.
ÄLÄ MIETI YKSIN.

Lisätietoja ja maksuton opiskelijajäsenyys osoitteesta:

        www.tek.fi/opiskelijat

Tarjoamme jäsenetuina:
•Oikeudellista neuvontaa
•Työsuhteeseen oikeusturva- 
  ja vastuuvakuutuksen
•TEKrekryn urapalvelut

• Lehtiä, tutkimuksia, oppaita ja muita
  julkaisuja
• Mahdollisuuden työttömyyvakuutus-
   kassaan (IAET-kassa)

Tarjoamme jäsenetuina:j j
•Oikeudellista neuvontaa
•Työsuhteeseen oikeusturva-
 ja vastuuvakuutuksen

•TEKrekryn urapalvelut

• Lehtiä, tutkimuksia, oppaita ja muita
  julkaisuja
• Mahdollisuuden työttömyyvakuutus-
   kassaan (IAET-kassa)
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pitäis olla vaikeaa. Juttuja voi tehdä il-
man että etukäteen puhuu mulle niistä. 
Kyllä ne hyvät jutut julkaistaan.

Juho Ojala

Battleship

Takakannen Battleship-pelissä on ta-
voitteena selvittää, miten ruudukon alla 
olevat laivat ovat sijoittuneet ruuduk-
koon. Ruudukon reunoilla olevat luvut 
ilmaisevat, kuinka monessa kyseisen 
pysty- tai vaakarivin ruudussa on alus 
tai (ruudun kokoinen) pala alusta. On-
gelma on NP-täydellinen.

kanssa. Joka vuosi valtamediat nosta-
vat esille vallitsevan totuuden naisten ja 
miesten palkkaeroista. Naisen euro on 
työelämässä 80 senttiä. Tämä tasa-ar-
von ilmentymä ei ole kuitenkaan integ-
roitunut vielä opiskelijoiden elämään. 
Opintotuessa naisen euro on euro. Myös 

Kelan ateriatuessa naisen euro 
on euro. Tämä ei ole pelkäs-
tään vääryys miehiä kohtaan 
vaan tekee hallaa myös naissu-
kupuolelle. Mikäli naiset tottu-
vat jo opiskeluaikoina samaan 
palkkatasoon miesten kanssa, 
eivät he kykene työelämässä 

sulattamaan elämän realiteetteja. 

Puheenjohtaja

Akateemiset naistenvihaajat

Teitä naisia ajatellen

Viime aikoina poliittisissa keskuste-
luissa on noussut esiin lähinnä niin 
kutsuttu sovinismi ja seksuaalinen 
ahdistelu. Jonnekin on unohtunut 
tämän lastentarhan todelliset toi-
met. Joten miksi ihmeessä niitä 
nostettaisiin vastakaan esille?

Urosten käyttäytymiselle on vähin-
tään luonnollista osoittaa fyysises-
ti näkyvää kiinnostusta naarasta 
kohtaan. Varsinkin nisäkkäiden 
joukossa urokset osoittavat mielty-
myksiään esimerkiksi haistelemalla 
sukupuolielimiä. Urosten hintahtava 
keikistely sen sijaan on tyypillisempää 
lintu- ja kalalajeille. Ihminen on kuiten-
kin nisäkäs, joten luonto kutsuu urosta 
tutkimaan perusteellisemmin naaraan 
genitaaleja. Mutta mitä eduskunnan 
tulisi tehdä? Tulisiko koiril-
le ja ihmisille julistaa samat 
oikeudet? Ei sentään, koska 
emmehän me ole eläimiä.

Me olemme opiskelijoita, jo-
ten puhutaan hieman opin-
totuesta. Eduskunta teki 
puolittaisen parannuksen viime vuon-
na tukiin. Tulorajat nousivat yhdessä 
tuen kanssa. Opintotuki ei kuitenkaan 
ole linjassa normaalin tulorakenteen 

Urosten hintahta-
va keikistely on 
tyypillisempää 
lintu- ja kalala-

jeille

Kirjoittajan mielestä naisen euron pitäisi olla 
80 senttiä myös opintotuessa.

1. Laura Liukkonen
2. Hanna Björkstrand
3. Anna Törrönen
4. Maria Viitanen
5. Niina Varonen
6. Maija Lagerstam
7.  Anu Tarvainen
8. Viivi Kylämä

Kohulista

1. Juho Vehviläinen
2. Jarno Marin
3. Johannes Nyman
4. Ville Toivonen
5. Lauri Närhi
6. Antti Vuorela
7. Antti Kumpusalo
8. Juho Makkonen

Kohulista

Nuoret hommiin!

Olisi mukavaa, jos Kukalla olisi enem-
män tekijöitä. Kukka olisi parempi lehti, 
jos siinä olisi enemmän lyhyitä juttuja 
laajemmalta tekijäkaartilta. 

Yleensä ihmisten saaminen osallistu-
maan vaatii henkilökohtaisen pyynnön. 
Itse en hengaile hirveästi koululla enkä 
ole hirveästi yhteyksissä -05, -06 ja -07 
-vuosikursseihin, joista ei (seurauksena) 
ollut yhtään toimittajaa tässä lehdessä. 
Paitsi Saara mutta se ei palauttanut jut-
tua ajoissa. Olisi hyvä, jos joku nuorempi 
haluaisi toimittaa vaikkapa 2. päätoimit-
tajan virkaa ja innostaisi näin tuoreem-
pia vuosikursseja tekemään juttuja.

Sekään ei olisi tarpeellista,  jos ihmiset 
olisi oma-aloitteisempia. Kun jengi on 
infoporukalla bissellä, on varmaa että 
esille nousee asioita, joista voisi hyvin 
tehdä jutun Kukkaan. Ne jutut pitäis 
saada sieltä pöydästä tänne lehteen. Ei 

”Me [infolaiset] ollaan tosi nört-
tejä vaikkei ees tarvis.” 

-Mikko Porkola

Opintotuki Viimeiset sanat

ps.: Kukalle saa lähettää vaikka kuinka negatiivista, angstista ja epäraken-
tavaa palautetta. Hyvä jos välitätte lähettää. -pt
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