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test post please ignore
Hei tämähän näyttää tutulta! Sehän on My-
Courses! Yliopiston rikkinäisin tietojärjestel-
mä! 

Toimitus on tehnyt parhaansa saadakseen 
tuotettua aidon MyCourses-kokemuksen nyt 
myös printti-muodossa. Mahdollisimman ai-
don kokemuksen aikaansaamiseksi tämä lehti 
onkin paikoitellen yhtä rikki kuin esikuvansa. 
Voin kuitenkin vakuuttaa jokaisen kirjoitus-
virheen ja pixelöityneen kuvan olevan tarkoin 
harkittu osa lukukokemusta.

Tämä lehti kaikkine hienouksineen pitää huo-
len, että innovaatiopakotus ei lopu edes silloin, 
kun MyCourses on huoltokatkolla joka toinen 
torstai. Lehden yläreunasta nimittäin löytyy 
tuttu Pelin Muuntaja -mittari, jonka avulla voit 
seurata edistymistäsi kiltalehden lukijana ja 
pelillistää tämänkin osa-alueen elämästäsi. 
Oikealta löytyy tapahtumakalenteri, joka on 
varmasti puutteellinen, mutta ainakaan et voi 
vahingossa importata sitä omaan kalenteriisi 
(Varoitus: Älä kokeile tätä kotona!). Käyttä-
jäkokemusta onkin todella mietitty lehden 
toimituksessa!

Design-ihmisille lehti tarjoaa dadaisen inspiroi-
vaa sisältöä suoraan MyCoursesin uumenista 
kuvakollaasin muodossa (s.23). Perinteinen 
horoskooppi on tottakai myös sisällytetty 
kansien väliin (s.7), kuten myös ajankohtainen 
päivitys Tieskarijengin tilanteesta ja tulevai-

suuden (suuruuden hulluista) 
suunnitelmista(s.10).  

Kasasimme heti lehden alkuun 
kätevät ohjeet MyCoursesin 
käyttöön, jos se tuntuu jostain 
syystä itselle vaikealta asialta. 
Kyseessähän on vain tekniikan 
alan huippu-yliopiston tärkein 
web-pohjainen opiskelualus-
ta. Eihän kukaan voi vaatia 
sen käytön olevan helppoa 
tai intuitiivista. Missäköhän 
vaiheessa koulu ymmärtäisi, 
että käytettävyys on oikeaa 
tiedettä.

Kuten MyCoursesin ylläpitä-
jä-Esa sanoisi: “lisää tavaraa 
tännesd anfnalkanf alknlka-
fdlkj la adasd ga afasajaskja-
gsfgtrtew wt trjyshag klkgalj-
gal!”

Vili Kurppa

Ps. Sais pikkuhiljaa loppua se 
himmailu.

MyKukka



? Lehden edistyminen 5/32

KU-2018 – 21 easy steps to MyCourses (5op)

Aalto

1. Kerää itsesi
2. Avaa MyCourses
3. Sulje MyCourses
4. Itke hiukan.

Tässä vaiheessa on hyvä käyttää hetki omanarvon etsimiseen ja pyytää ystäviltä kannus-
tusta.

5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
5. Avaa MyCourses
6. Avaa MyCourses
7. Avaa MyCourses
8. Avaa MyCourses
9. Avaa MyCourses
10. Palaa kohtaan 2
11. Vaihda kieleksi suomi
11. Sign in with your Aalto login
12. Click “Schools”

13. School of Science (SCI)
14. Course categories
15. Miscellaneous
16. assignment debug äöäöäöå

17. Googel draw kuva

Kohta 11

Voit jälleen sulkea MyCoursesin ja käydä esimerkiksi välipalalla tai luennolla. Muista, että 
todellisuus on olemassa.

17. Pyydä Esa Saariselta apua
18. Inspiroivan kohottavan hellän dynaaminen huikeuskokonaisuus
19. Löydä elämän merkitys
20. Kadota se
21. Kadota itsesi

Ehdistyt hyvää tahtia! Sinulla on kuitenkin vielä matkaa siihen kahdeksaan sivuun.

Kurssin etusivu

MyKukka
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KU-2018 – 21 easy steps to MyCourses (5op)

Aaltolaisille

MyCurses

Suomalaiset kiroilevat paljon, paljon enemmän kuin eurooppalaiset tai muut pohjoismaa-
laiset. Samalle tasolle yltävät vain skotit ja venäläiset. Syynä tähän voidaan pitää kristin-
uskon myöhäistä juurtumista Suomeen sekä Aallon tietojärjestelmien käyttöliittymäsuun-
nittelijoiden näennäistä suoraviivaisuutta.

Kukka-lehden tutkijatiimin mukaan arkipäiväinen kiroilu lieventää Paska-tietojärjestel-
mä-peräistä stressiä huomattavasti. Teidän onneksenne, arvon lukijat, suomen kieli on 
mitä otollisin kiroilulle viiltävien konsonanttiensa sekä loppumattomien taivutusmuotojen-
sa ansiosta. Seuraavassa artikkelissa esittelen kahdeksan käyttökelpoista kirousta, jotka 
on ihan vitun hyviä.

A person that is keepin the Game as it 
is!
Kukan tietolähteiden mukaan kyseinen titteli on 
julistettu kiroukseksi ja Aalto-yliopiston sisällä 
laittomaksi dekaanin päätöksellä. ?

MyCurses will be out of service on Friday 19th of October from 1am to 12pm due to update

Vitun hyviä
Tämä ylistävä kirous on käyttökelpoinen varsinkin 
kun olet kirjoittamassa artikkelia MyCourses-tee-
maiseen lehteen, ja mielikuvitutuksesi loppuu 
kesken aloituspuheenvuoron.

Satiainen, saatana
Satunnainen kommentti turkulaisvahvistukselta. 
Hän ei tiennyt, että kirjoitan artikkelia kirosanoista. 
Olen loukkaantunut.

Voi Juukelis Puukelis
Tämä vähemmän yleinen kirous on kokoelman 
modernein ja Meilahden Marttojen (ry) suosikki. 
Jos olet lapsenmielinen, tämä kirous on luotu 
sinulle. Sen voi opettaa myös lapsille. Jos haluat 
säilyttää uskottavuutesi vertaistesi silmissä, suo-
sittelen ennemmin käyttämään kirousta no. 2. 

Käsien paikallaanpitäminen
Tämä aktuaalinen kirous koskee pääasiassa poik-
kitieteellisyyden käsitteen tuntemattomia.

Perse
Klassinen kirous joka on yksinkertaisuudessaan 
moniulotteinen. Kirous ansaitsee ehdottomasti 
kakkossijan. Hauskan kirouksesta tekee se tosi-
asia, että kaikilla on perse.

Herpesperseses
Tämä abstraktimpaa kirouslaija edustava kirous 
sisältää piiloitettua tuskaa. Tämä kirous kuullaan 
yleisimmin silloin, kun humalainen henkilöoletettu 
yrittää ilmaista lääkärille, että “Minulla on herpes 
sijainnissa (katso kirous no. 2)”.

Kaavittu
Tämä varsinkin leipureiden väärinkäyttämä 
kirous on sekä informaatiivinen että hulvaton. 
Jos kiroukseen lisää etuliitteen “Haista”, se toimii 
manifestina joko koko ihmiskuntaa tai yksittäistä 
haita vastaan.

Odotin jotenkin enemmän sinulta.. Et vieläkään ole päässyt siihen kahdeksaan sivuun ja lukuvuosi on jo pitkällä.
MyKukka
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Pietturi on piilokiveksinen ori. Pietturin 
luonne voi olla vaikea ja sen kastrointi on 
tavallista suurempi toimenpide.

Remontti on ratsuksi koulutettavana 
oleva hevonen.

Maitovarsa a.k.a. vieroittamaton varsa 
on emänsä maitoa imevä varsa.

Sälkö on pari–kolmevuotias varsa, jota jo 
opetetaan.

Ruuna on kastroitu eli ruunattu uroshevo-
nen ja ruunatamma on steriloitu tamma.

Hiirakko on geneettisesti väriltään 
musta, mutta D-geenin (hallakkogeeni) 
vaikutuksesta väri on haalistunut lähinnä 
harmaaksi. 

Siirryt luontevasti kevyestä kesänvietosta 
syksyn laukkahommiin. Lihaksesi ovat 
kuitenkin kevyet, sillä erään kiimaisen 
remontin ajatteleminen muuttaa työnkin 
leikiksi.

Ole oman heppaelämäsi mestari. Älä ole 
kenenkään muun sälkö vaan ota ohjat 
omista suitsistasi. Seuraa vaistoasi, 
muutoin laukkapolkusi ei ole helpoin. 

Edessäsi on oikulliset ajat kun maatilan-
pitäjäsi koittaa keinohedelmöittää sinut. 
Laukkaa, Forrest, laukkaa, mutta varo 
sähköaitaa. 

Löydät tässä kuussa unelmiesi tamman/
orin. Hän on villi ja vapaa. Varo, ettei hän 
vie kavioita alta ja muista pitää itsestäsi 
huolta. Nauti maukkaasta ruohosta vielä 
kun sitä vihreänä löytyy.

Sinulle ja eräälle lämminveriselle on 
luvassa ihana täydenkuun viikonloppu. 
Valmistele hänelle suloinen Sodexo-yllä-
tys, joka nostaa hännäntyvenne hetkeksi 
irti kaikesta.

Tunteet myrskyävät tänään. Älä haksah-
da uskomaan ruunien kauniita sanoja, 
jos niillä ei ole sen kummempaa pohjaa. 
Annos hepansuojeluvaistoa on tarpeen. 

Teit kesällä syksyä varten kymmenen 
huonoa päätöstä ja toit tähän maailmaan 
yhdeksän kaunista maitovarsaa. Luo nyt 
katseesi niihin ja kääri ruunusi. Muuten 
elämä on varsan hankalaa.

Syksy on loistava tekosyy verhota kesällä 
lihonnut runkosi kuonosta häntään mitä 
koristeellisempiin loimiin. Kaiva kaapis-
tasi siis mariheppa-leninkisi ja happy 
hoof -jalkavarusteet, ja ole kulmakunnan 
muotitietoisin poni.

Laumasi kaipaa johtajaa. Osoittamalla 
dominanssia voit nousta aitauksesi 
hierarkiassa korkealle. Ravaa omalla ura-
polullasi niin korkealle kuin turpasi yltää 
tällä otollisella hetkellä!

Kuulet mehevän juorun tai salaisuuden 
naapurin petturi Petteri-pietturista. Sen 
sijaan että rientäisit suin päin levittä-
mään uutista eteenpäin, asetu hetkeksi 
Petterin asemaan ja tajua olevasi itsekin 
vain tavallinen heppa.

Estottomuus on sinun heiniäsi. Syksyn 
edetessä navetan ovet käyvät tiuhaan 
tahtiin ja hirnumisen aihetta riittää – pis-
tä hommat poikimaan, mutta varo T-talon 
siivoojaa keskeyttämästä puuhiasi.

Rakkautesi kulmakunnan kauneinta hii-
rakkoa kohtaan saa vihdoin vastakaikua. 
Anna lemmen leiskua, mutta varaudu 
vahinkotiineyden varalta.

OINAS (21.3.–20.4.)

LEIJONA (23.7.–22.8.)

JOUSIMIES (23.11.–22.12.)

KAURIS (23.12.-19.1.) HÄRKÄ (21.4.–20.5.)

NEITSYT (23.8.–22.9.)

KALAT (20.2.–20.3.)

RAPU (22.6.–22.7.)

SKORPIONI (24.10.–22.11.)
VESIMIES (20.1.–19.2.) KAKSOSET (21.5.–21.6.) 

VAAKA (23.9.–23.10.)

MyHorseskooppi
Pääsit yli kahdeksan sivun. Luulitko sen olevan tarpeeksi? Ehei. Asetetaan seuraava välitavoite 13 sivuun.
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Tieskarijengin urotyöt
Saavat jatkoa?
Display story fl at, with oldest fi rst

Hallelujah, kirpeä Halle Berry ja pirullinen Tauno Palo sentään.
by Alfred Pirttilsson - Monday, 17 September 2018, 5:43 PM
Kirjoittaja on ex-tietskarijengiläinen

Elämme suurta hurmoksen aikaa, rakkaat ystävät. Varjot ovat laskeutuneet kihelmöi-
vien F5-sormiemme ohitse ja ovat enää kaukainen kangastus. Se mikä tuntui eilen 
mahdottomalta unelmalta, hukatulta lantilta kaivon pohjalla, on tänään hyppysissämme 
elävämpänä kuin koskaan. Voiko tämä olla totta, ja jos se on totta, miten se voi olla 
totta. Lainatakseni islantilaisen kaljakomisaari Lilja-Ragnhildur Herranjestasdóttirin 
rakkautta suihkuavia sanoja viikottaisessa Why Code When You Can Get Kela-money 
-blogissa: “This is bloody marvelous, Cindy darling.”

Kai se on uskottava omia silmiään. Vuosien korpivaelluksen jälkeen killan armottomin 
ikuisuusprojektihimmeli, ilmomasiina, on valmis. Eihän se vaatinut kuin seitsemän alus-
ta aloitettua projektia, kuusi vaalilupausta, neljä isohkoa kyyneltä ja yhden eräpäivänsä 
vuosia sitten nähneen koodauskaljan per projektiin osallistunut henkilöoletettu henkilö. 
Voidaanko jo hyvällä omatunnolla tituleerata killan CTO, toimihenkilösivujen mukaan 
Luuston Jaffanainen (nimeä ei muutettu), killan keisariksi, imperiumin kaikkivoivaksi 
silmäksi – killan lupaustenlunastusmestariksi?

Vuoden alussa [ks. Kukka 1/2018] spekuloitiin onko tämäkin vuosi tietskarijengin osalta 
vain pettymysten pettymys. Islannin igluyhtiö Jääpalikkaatoisenpäälle Ky:n luotto-DJ 
Helga-Margaret Spinthatshitsdóttir kuitenkin kumoaa moiset haihattelut ja juhlistaa 
uutta ilmomasiinaa muutaman riimin muodossa: 

“Me kovakoodattiin viiskyt koodirimpsuu,
sen featureille ilmot laskeutuu. 
GDPR:n juuret,
ne ei tänne yllä – pistetään sormet ristiin.”

Toisin kuin viime reportaasissa, tällä kertaa Kukan toimitus tavoitti itse hämärän 
suihkuverhoissa kulkevan kulttihenkilön kommenttia varten. Pitäkää mielessänne, että 
maanpäällisen Telluksen tomerin, veistoksellisin ja säteilivin, herkkä, auringonkukka-
nen ei vastaa banaaleihin sähköposteihin tai kulje sandaalein metrolaiturilla. Juuso 
(nimi muutettu) kommentoi tilannetta seuraavasti: “Noh nyt kun tällainen täysin triviaali 

pikkuproggis saatiin pois alta, voi tietskarijengi keskittyä uudistamaan jotain mistä olisi 
edes vähän vastusta. Koko killan edessä, Kukka-lehdessä yksinomaan julkaistavana, 
uskallan ilmoittaa seuraavan tietskarijengin koodiprojektin: Uusi MyCourses Athenen 
juhlavuoden kunniaksi.”

Hyvät henkilöt ja henkilöt, lapsihenkilöt ja toiset lapsihenkilöt, tietskarijengi on siirtänyt 
to-do-listansa kärkeen MyCourses-palvelun reformaation. Uudistuksen oletetaan olevan 
ilmomasiinan jälkeen kokeneille koodareillemme pala appelsiinikakkua, helppo radiohit-
ti ja sitruunan puristus.

Vuosia kestäneiden UX-tutkimusten oranssi keskoslapsi, MyCourses, on asiasta tie-
tämättömille Aallon tarjoama, kenties potentiaalisesti opiskeluun tarkoitettu, kaikkien 
rakastama palvelu, josta ei löydä yksinkertaisesti mitään. Aaltolaisille suunnatusta 
palvelusta kaiken olennaisen kertoo se, että tietoa ei missään nimessä kannata etsiä 
Aaltolaisille-välilehden alta. 

Islannista kotoisin olevan ikkunankahvatestaaja Haraldur-Gurkan Oispalämmityssonin 
Two Girls, One MyCourses -videossa lausuma testamentti toteaa: “Ai ai ai. Saatana 
kun ei näe eteenpäin. Siis kuka hermanni laitto keskelle maapallon kylmintä maata 
tommosen manalan neljännestä kerroksesta asti tulta syöksevän vuoren. Koita tässä 
nyt selvitä kiikuttamaan matikan palautettavia tehtäviä paperisena innovaatioyliopiston 
uumenissa olevaan metallilokeroon herran vuonna 2018. Noh, ainakin tää päihittää 
MyCoursesin käyttämisen.”

MyCourses on palveluna vertaansa vailla. Se hämmästyttää ja kummastuttaa pientä 
opiskelijaa tavoilla, jotka ennen tätä oli mahdollista kokea vain, kun näki naapurin Ola-
fur-Borsstein Usvainenaamussonin hiipivän pitkän illan jälkeen samoin silmin, pirteään 
sammakkokuvioiseen pyjamaan ja valurautakattilaan sonnustautuneena, kohti gour-
met-ravintola So Dex Ho:n linjastoa nauttimaan raikasta ravintoa.

Niin kuin isoisäni pienenä sanoi minulle: “Maailmassa on kaksi isoa mysteeriä. Ensim-
mäinen on Mona Lisan hymy, toinen on MyCourses.”

Kiltalaisten ihmetykseksi jäänee millaisiin urotekoihin mahtipontinen Tietskarijengimme 
yltää oranssin järkäleen uudistamisessa, ja millä aikataululla. Maailmanvalloitus on nyt 
aloitettu, tästä on suunta vain ylöspäin. Oi lupaustenlunastusmestari, toiveemme ovat 
korkeat.

Permalink | Show Parent | Reply

Dashboard / My own stories / kukk-a3... / Tieskarijengin uro.. / General stories

Edelleen jäljessä tavoitteesta.. Auttaisiko, jos antaisin sinulle digitaalisen omenan, kun pääset sivulle 13?
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Boris haalarisitsien
jälkeisenä päivänä

Boris is confused in 
Finland

Boris goes abroad

Boris heräsi hemaiseva nuori Jaakko 
kainalossaan. Boris kysyi ”mitä kuu-
luu?”. Jaakko vastasi: ”Tänään on pää-
päivä!!” Boris oli tyytyvävinen Jaakon 
sähkövatkaimen surinaan, sillä Jaa-
kolla oli pullat uunissa. Boris piiloutui, 
ovikello soi, darra… 

Boriksen olo oli hieman nukkainen. 
Hän päätti ratsastaa uuteen nousuun 
kuin kultaisella sarvikuonolla. Boris 
ihmetteli, kuka ihme soittaa ovikelloa? 
Luulin, että siellä olisi vaahtosammu-
tin, mutta siellä olikin… Alexia! Borik-
sella oli hyvin hämmentynyt olo… 

Boris ei muista. Boris ei muista yh-
tään mitään. Pilkulliset seinät ilkkuvat 
Borikselle. Hän yrittää pestä omaa-
tuntoaan edellisillan tapahtumista.
Muistikatkoja on 
ja on 
ja on. 
Onko Boris mahdollisesti… vankilas-
sa? 

Hän saattoi varastaa pyörätelineen 
tahmaisilla tassuillaan kiivetessään 
Sörnäisten vankilasta pakoon.  

Hän näki valoa tunnelin päässä.  

Se olikin juna. 

Löysin itseni Jyväskylästä. Boris juoksi 
hiihtämään kuvottavaan pakastimeen. 
Siellä arvokkaat suppilovahverot olivat 
ulosotossa. 

How did I end up over here? 
Maybe I drank too much beer. 
Confused in Finland 
A Naked man run across the street 
Someone I’d never like to meet 
Confused in Finland 
But when I look down and see 
That naked man is me 
Things are really getting out of hand 
For I am confused in Finland 

Broad, fraud and the hot rod 

Boris goes abroad 
He met with a fraud 
Because he tried  
hooking up with a broad 
Broad rod a hot broad rod 
That’s what attracted the broad 
Then he got shot 
and his body left to rot. 
The broad took his money
and fl ew abroad 
And that’s where she met a fraud 

Boris steals a bikeBoris’ adventures by freshmen

Tiesitkö, että tavoitteiden asettaminen auttaa! Asetetaan uusi tavoite kunnianhimoisemmin sivulle 20. 
MyFreshmen
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QKKAREPORTAASI
TÄMÄ REPORTAASI S ISÄLTÄÄ TUNNELMIA, MIE TTEITÄ 

JA F I IL IKSIÄ KILLAN KOVIMMAN 24H KOE TTELEMUKSEN 
AJALTA. KYSESSÄ ON QKKACHAT ELI  VUOROKAUDEN KES-

TÄVÄ LIVE STREAM, JONKA ESI INTYJINÄ TOIMI I  K ILLAN 
OMAT IHANAT JÄSENE T. NYT PALJASTE TAAN MITÄ L INS-

SIN EDESSÄ JA TAKANA TAPAHTUU.

Ennen chatin virallista 
alkua killan kovimmat 
osaajat pystyttivät Kukan 

toimitukselle streamin Servin-
kujan Kartanolle. “Tää pyörii 
seitsemän eri palikan kautta 
tää striimi”, kommentoi Wap-
pudil. Kellon lyödessä puolen 
yön oli aika aloittaa Qkkachat 
ja ensimmäisenä vuorossa oli 
“tupsujen” juttutuokio. Tässä 
vaiheessa chatin viralliset val-
vojat Päätoimittaja, Wappudil 
ja minä K. McKullen tiesimme, 
että luvassa on pitkä yö. 

YÖ:
Juttutukion jälkeen siirryttiin 
Bingoon. Katsojat osallistui-
vat, ja Bingomestarit pysyivät 
juuri ja juuri kärryillä miten bin-
goa isännöidään.

03.00-04.00 Lähetyksessä 
pelataan Shottishakkia. Puo-
len tunnin rankan pelaamisen 
jälkeen pelaajat siirtyivät pe-
laamaan Aapelin minigolfi a. 
Striimi pelaajan näytöstä huo-
lehdittiin tottakai kaikille ole-
mattomille katsojille. Tämän 
jälkeen yö jatkuu ja eihän ole 
Qkkachat yötä ilman Selviyty-
jiä.

04:08 Päätoimittaja on siirty-
nyt nukkumaan. Studiossa ei 
ole virallista valvojaa ja Wap-
pudil kertoo piiiitkää vitsiä.

04:17 Vitsi jatkuu edelleen. 

04:24 Uskon tietäväni miten 
vitsi loppuu, olen ehkä kuullut 
tämän aiemminkin. Wappudil 
siirtyy kusitauolle.

 Vitsin jälkeen jubailin 
jotain iha paskaa elämäs-
tä. Chatissä Assi joinasi 
klo 5 tienoilla juttuseuraksi 
(ilta- tai yövuoron jälkeen) 
ja juteltiin muistaakseni 
kasinossa työskentelystä 
ja vedonlyöntiongelmai-
sista. (muistot voivat olla 
vääristyneitä). 
  Vedonlyönnistä siir-
ryttiin alkoholiongelmien 

puimiseen (Kaarle oli täs 
vaiheessa joinannu juttelui-
hin). Samuel heräs jossain 
vajaa 6 tienoilla ja Kaarle 
joinaili siinä tienoilla studi-
oon mukaan katselemaan 
änäriä ja jauhamaan niistä 
sun näistä. Tällä kaksikolla 
jatkettiin sitten aina kello-
tuskouluun asti.

04:27 Vitsi jatkuu. 

04.34 Olen varma, että tiedän 
miten vitsi loppuu.

04.42 Olin varma 10min sitten, 
että vitsi loppuisi pian. 

04.49 Vitsi loppui.

Tiesin vitsin punchlinen. Täten 
loppu oli antiklimaattinen. 

Nyt siirryn nukkumaan. Studi-
oon jää Wappudil.

Herään aamun ensimmäistä 
virallista ohjelmaa varten.

08.00 Alkaa kellotuskoulu. 
Sensei Kaarlo on ohjeistamas-

sa nuorempia taiteenharrasta-
jia Kakea ja Miskaa. Tölkin suu 
kannattaa avata suuremmak-
si tontun mallikseksi reiäksi 
varovasti ettei tule haavoja. 
Termi suurreikäinen aiheuttaa 
hämmennystä kellottajissa. 
“Riskit ja isot reiät on otettava 
vastaan”, toteaa Kake. Ensim-
mäisen puolen tunnin aikana 
studiossa on kellotettu 5 kal-
jaa. Kellotusoppilaat ovat no-
peita oppimaan ja lopulliset 
ajat, Miska 7:02.28  ja Kake 
7:02.25, hämmästyttävät toi-
mitusta. Yhteensä 11 kaljaa 
kellotettiin studiossa ennen 
aamuyhdeksää. 

08.30 Sensei: ”Kellottakaa Tii-
vi-taavin muistolle”

Wappudilin muistelmat yöstä:

Miltä näyttää kulissien takaa: IE ’17 
testaa: Wappumimosat

Yhteensä 11 kaljaa kellotettiin 
studiossa ennen aamuyhdeksää”

Emme keksineet tähän mitään tekopirteää motivoivaa.
MyQkkachat
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Kaken ja Miskan muistelmat kellotuskoulusta:

 Osallistuminen Qkka-
chattiin mullisti Viestintä-
päällikön ja Isännän kello-
tuselämäntyylin täysin. 
  Ennen kellotuskoulu-
tusta olimme molemmat 
todella ujoja kellottajia ja 
idea ohjelmaamme syntyi 
tarpeesta — halusimme 
kehittyä, tulla paremmiksi 
ja olimme jo kauan mietti-
neet, miten. 
  Teimme huomattavan 
määrän taustatutkimus-
ta.  Huutelimme Jodelis-
sa, kaivelimme Google 
Scholaria ja huhuilimme 
öisin Otaniemen tyhjillä 
käytävillä — huhuu, onko 
täällä kellotusammattilai-
sia, jotka voisivat jakaa 
tietouttaan. 
  Nämä etsinnät tuot-
tivat vähäisiä tuloksia, 
mutta johdattivat kuitenkin 
meidät Sensein luokse. 
Sensei saapui ohjelmaam-
me ja näytti kellottamiset 
salat, key conceptit, ja 
avusti meidät alkuun elä-
mämme uudella tiellä. 
 Aamulla kello kahdek-
san, eli tunnetusti par-
haaseen kellotusaikaan, 
kohtasimme Senseimme 
lukuisien katsojien edessä 
Qkkachatissa. Sovelsim-
me tunnettuja metodeja, 
ns. master-apprentice 
-modelia sekä trial & error 

-menetelmää opetukseem-
me. 
  Sensei näytti alkuun, 
miten homma toimii ja me 
oppilaat teimme perässä, 
yllättävän onnistuinein 
tuloksin. 
  Tärkeimpiä teknisiä 
oppimiamme seikkoja 
olivat ns. suurreikäisyys 
sekä oikea hengitystak-
tiikka. Jaettakoon nämä 
nyt myös kaikelle kansalle: 
kaljatölkin juontiaukkoa 
suositellaan suurennetta-
van painamalla keskikoh-
taa peukalolla. Reiän olisi 
hyvä olla n. pisaran tai n. 
tontun pään muotoinen. 
  Toinen keskeinen 
seikka on hengitystek-
niikka. Ennen suorituksen 
aloittamista on hyvä vetää 
muutama rauhallinen 
hengenveto, sitten ilmaa 
rauhallisesti sisään, vähän 
ulos – ja suorittamaan. 
  Myöhäisessä vaihees-
sa kellotuskouluun liittyi 
myös Mestari M. Arkus. 
Hän neuvoi Isäntää ja 
Viestintäpäällikköä kes-
keisenään ajatuksenaan 
maan keskipisteen veto-
voima, josta infolaisetkin 
ovat nykyään uskomat-
toman tietoisia pakolli-
sen fysiikan kurssimme 
vuoksi. Kun ojentaa oman 
ruumiinsa suoraan ja an-

taa oluen virrata tölkistä, 
painovoima yleensä hoitaa 
loput. 
  Lopputuloksena mo-
lemmat suorittajat, niin 
Viestintäpäällikkö kuin 
Isäntäkin, päätyivät suo-
rituksiin, jotka ajallisesti 
mitattuina olivat noin seit-
semän sekunnin pintaan. 
  Intertekstuaalisesti täs-
tä voidaan tietenkin vetää 
suurenmoisia johtopäätök-
siä, sillä monessa kult-
tuurissa luku seitsemän 
nähdään täydellisenä tai 
pyhänä lukuna. Viikossa 
on seitsemän päivää, Lu-
mikilla seitsemän kääpiötä 
ja Maailmassa seitsemän 
ihmettä. Sattumaako? En 
usko.
  Kellotuskoulutuksella 
nähtiin myös syvempi 
merkitys. 1800-luvun kir-
jallisuuden romanttisessa 
hengessä näimme onnis-
tumisen kokemuksessam-
me kohottavan ylätason 
allegorian: kun tarttuu 
johonkin haasteeseen, sii-
tä kyllä selviää. Tekemällä 
oppii. 
  Olkaa siis te, lukijatkin, 
ainakin henkisesti kello-
tuskoululaisia ja suurrei-
käisiä, luottakaa itseenne 
ja antakaa palaa.

Seuraavaksi päästään naut-
timaan juhlatoimikunnan ko-
koelmasta ämpäribiisejä ja 
ämpäriaiheisista jutuista. Vi-
rittäydy tunnelmaan kuuntele-
malla näitä:

Tötterssön – Ilimainen ämpäri
Maracaibo 15 – Amparito
Jope Ruonansuu – Ämpäritol-
kulla Fernet Brancaa

Ämpärikeskustelujen jälkeen 
studioon saapuvat villakoirat 
Dori ja Karpo. Yhteenveto-
na kyseisestä tunnista voisin 
sanoa, että ihanaa söpöyttä, 
mutta Dori-pentu pääsi myös 
merkkaamaan reviiriä ja pääs-
tämään pienet kiinteät keittiön 
lattialle. Nyt siis siivoamaan. 
  IE:n lounasshow etenee 
rauhallisesti. Keittiön puolella 
Pikku-IE kokkailee simanuude-
leita ja Isäntä toteaa kellotta-
neensa 5 kaljaa ennen puolta 
päivää. Ruoka oli kuulemma 
erittäin maittavaa. Toimitus 
ei harmillisesti päässyt siitä 
nauttimaan. 
  Päivä jatkuu niin Ernon as-
kartelutuokion kuin Puhiksen 
tunnin merkeissä. Vieztintä-
sektori pääsi myös studioon 
muistelemaan vanhoja yhtei-
siä aikoja. Mukaan mahtui 
paljon draamaa: Kuka murhasi 
Laulikin? Minne Kukat katosi-
vat?
  Tässä vaiheessa on hyvä 
huomata että valvojat väsyvät 
ja muistiinpanojen kirjoittami-
nen Qkkachatista jää vähäisel-
le, joten mennään pikakelauk-
sella. 
  Wappudil saatiin viimein 
hereillä hänen päiväuniltaan 

rankan yö jälkeen ja analyy-
situnti voi alkaa. Analyysissa 
muun muassa Au pairit Mia-
missa ja Temptation Island. 
  IE’17 helpottaa kaikkien 
wappu-ullista testailemalla 
valmiiksi parhaat Mimosat. 
Tunnin aikana maljaa nostet-
tiin muun muassa työttömän 
päiväkänneille. Vinkkinä kaikil-
le: Mimosaan kannattaa käyt-
tää kallista luomu Tropicanaa 
tai villinä korttina God Morgo-
nin mansikkamehua.
  Perinteisesti myös toimi-
tus sitsasi lähetyksessä. Sit-
sitarjoiluna ruokaa viiden täh-
den Michelin ravintolasta. Tai 
ettehän te sitä tiedä, sillä ka-
mera päätti sensuroida sitsit, 
ja katsojat pääsivät vain koke-
maan Ikuisen teekkarin laulun. 
  Phuksipoikahaastattelu 
kokosi hyvän määrän yleisöä 
studioonkin. Tupsutyttöjen 
haastattelemana paljastuu 
vuoden noloimmat tarinat. 
Tässä vaiheessa viiniä juo-
daan niin linssin edessä kuin 
takana ja madalletaan yhteis-
voimin henkisiä aitoja. 
  Seuraavaksi onkin vuo-
rossa Hockey Corneri. Tässä 
vaiheessa myönnän, että en 
ymmärrä mitä kameran edes-
sä puhutaan ja tyydyn ymmär-
tämään punaviiniä lasissani.  
  Keskittyminen on mennyt 
chatin seuraamiseen ja yht-
äkkiä havahdun, että melkein 

puolet killasta on saapunut 
Kartanon studion lämpiöön. 
Missä vaiheessa näin pääsi 
käymään?
  Yhtä sun toista tapahtuu ja 
muistiinpanojen laatu huono-
nee entisestään väsymyksen 
seurauksena. Drinkkikoulu 
kuitenkin vielä mahtui muis-
tiinpanoihin. Drinkkikoulussa 
valmistuu mitä erikoisempia 
juomia. Kurkkupastillinmakui-
nen drinkki on yllättävän hyvää 
kun taas työmiehen erikoinen 
(kossua ja rypsiöljyä) ei oikein 
lämmitä toimituksen sydäntä. 
“Kyllä se ihan kossulta mais-
tuu”, puolustelee Ihamuna. 
Tässä vaiheessa lämpiössä 
on bileet!?
  Qkkachat päättyy toimi-
tuksen omaan hetkeen. Nyt 
käydään läpi kokemukset 
vuorokauden ajalta. Olo on on-
nellinen ja väsynyt samaan ai-
kaan. Tulipahan tehtyä ja ensi 
vuonna uudestaan!
  Nyt studio kasaan, bileet 
pakettiin ja nukkumaan. Tai 
jos kuitenkin hetken juhlisin 
mennyttä vuorokautta...

Tämä reportaasi ei loista joh-
donmukaisuudellaan tai mil-
lään muullakaan, mutta ainakin 
voit palata kevään Qkkachat 
tunteihin ja pohtia minkälaista 
ohjelmaa haluaisit olla teke-
mässä ensi vuonna. Kiitos ja 
anteeksi.

Yhtäkkiä havahdun, että melkein 
puolet killasta on saapunut
Kartanon studion lämpiöön 

”
Olisitko motivoituneempi, jos kutsuisin sinua Game Changeriksi?

MyQkkachat
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Näistä Phuksikapteeni ei kertonut! On aika paljastaa Athenen hipstereimmät tapahtumat, joista edes 
suurin osa phabuista ei ole ennen kuullut. Näistä tapahtumista ei tiedoteta Athenen torvessa vaan 
tietäjät tietävät -meiningillä mennään.

Olkkarisitsit

OLOhuoneella kerran vuodessa järjestettävät 
ex-tempore-sitsit. Olkkarisitsit pidetään samaan 
aikaan, kun Tietokilta järjestää perinteiset Fuksi-
sitsinsä T-talon aulassa. Olkkarisitseille ominaista 
on tunnelmallinen valaistus, overkillit juomat ja 
rönsyilevät aasinsillat. Sitsit on järjestetty jo kolme 
kertaa, mutta tapahtuma on onnistunut säilyttä-
mään UG-statuksensa.

Athenen UG-tapahtumat

Mitä? Pienen porukan varjositsit

Missä? OLOhuone

Milloin? Alkusyksystä TiKin fuksisitsien aikaan

Satiini III:n vuosijuhlat

Olkkarin tulostinta juhlistetaan, joka vuosi perinteisin 
menoin. Vuosijuhliin kuuluu cocktail-tilaisuus, jota 

on yleensä vietetty Olkkarilla sekä jatkot Smökissä. 
Cocktail-tilaisuudessa on perinteisesti pidetty asiaan-
kuuluvan ylistäviä puheita mustesuihkutulostimelle ja 

kerrottu kauniita muistoja rakkaasta ystävästämme. 
Perinteistä on ollut myös runsas kuohujuoma ja her-

kulliset cocktail-palat. Tänä vuonna Satiini täyttää puo-
lipyöreitä eli luvassa on häikäisevä 5v-spektaakkeli.

Akateemisen sisäkroketin MM-kilpailut

Sisäkroketti on Athenelta lähtöisin oleva laji, jota pelataan varmasti monissa piireissä. 
Lajin herruudesta kamppaillaan vuosittain invite-only turnauksessa, jonka osallistujat 
on tarkoin valittu Sisäkroketin World Ranking listan huipulta. Sisäkroketin Akateemi-
nen MM-titteli on tällä hetkellä Prodekolais-lähtöisen joukkueen hallussa.

Moottorisaha-Rock

Athenelta alkunsa saanut kuumaakin kuumempi 
rock-festari. Moottorisaha-Rock on varmasti 

Otaniemen isoin opiskelija-asunnossa järjestetty 
kesäfestari. Idean kaksi isää ovat jo valmistu-

neet ex-kämppikset Lakko Mitva-Käyrä ja Viimil 
Erkki. Tällaisen festarin järjestämisen ruusuisuu-

desta kertoo Viimilin kommentti: “Pelottaa ihan 
helvetisti et joku oikeesti kuolee ton punk-bän-

din aikana.” Meluvalituksiin ja muihin ikäviin 
seurauksiin järjestäjät ovat perinteisesti varau-

tuneet muuttamalla asunnosta pois seuraavana 
aamuna. Festareilta on perinteisesti löytynyt 
mm. telttakylä, kaljateltta ja festarikortsuja.

Hämäriä tapahtumia riittää vaikka kuinka ja paljon, eikä niistä kaikista ole varmasti 
toimituksellakaan tietoa. Muutamia huhun mukaan tapahtuneita, urbaanin legendan 
tasolla olevia, tapahtumia on listattu tähän: (Toim. huom. Useampaakin listasta löyty-
vää tapahtumaa on kuvailtu sanoilla “vuoden dokatuin tapahtuma”)

Alikulkubileet, HalPerSe, Ambient-sauna, Kuiskailujatkot, Wappudilin keittiösauna,
PhabuISOiltamien jatkot, OESWC, Hissibileet, Kevätkauden avajaiset, Phabujen järk-
käämää paskaa

?

Mitä? Printterin vuosijuhlat

Missä? OLOhuone

Milloin? Marras-joulukuun vaihteessa, AA-kerhon vuosijuhlien aikaan

?

Mitä? Huippu-urheilua

Missä? Viime aikoina pelattu T-talon aulassa

Milloin? Perinteisesti Marathon-jonotuksen päällä (ns. urheilun superpäivä)

?

Mitä? Rock-festari

Missä? Opiskelijakämpässä SMT:llä

Milloin? Loppukesästä

?

Hienoa, sinä ahkera Game Changer! Olemme melkein sivulla 20. 
MyKukka
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JOHDON KONSULTOINTI 
+ 

HYVINVOINTI
= 

“MAHDOTON YHTÄLÖ”?

TULE JA OTA SELVÄÄ!
EXCU 22.11.2018

WE ARE HIRING!

STRATEGY - TECHNOLOGY - DATA SCIENCE - CREATIVE DESIGN 

https://www.capgemini.com/fi-en/service/invent/

Kätevästi laitoimme tälle sivulle työpaikkailmoituksen. Nyt Game Changer -vaihde päälle niin sinäkin saat joskys töitä!
MyKukka
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??? ??

?
?

??
??????Oletko sinäkin keskiverto suomalainen nuori opiskelija, joka 

omistaa mobiililaitteen jos toisenkin? Tiedätkö sen ihanan, info-
laisen UX-aisteja hivelevän tunteen, kun vilkaiset vaivattomasti 
ennen nukkumaanmenoa mobiililaitteeltasi missä se aamun 

diffi slaskari olikaan ja mitenkäs se viestinnän blogikirjoituksen 
arvostelu menikään? Emme mekään!

Siksi Kukan toimitus pyytäkin teitä arvon pelinmuuttajat selvit-
tämään miten per*****ssä MyCoursesin mobiiliversiosta löytää 
yksinkertaisen kauniin listan omista kursseista. Me emme tiedä, 

emmekä me halua edes yrittää. Tämän kuukauden pähkinän 
ratkaissut palkitaan ruhtinaallisesti sivun x tuotepalkinnoilla. 

KUUKAUDEN PÄHKINÄ

?
ennen nukkumaanmenoa mobiililaitteeltasi missä se aamun 

?
ennen nukkumaanmenoa mobiililaitteeltasi missä se aamun 
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?

Kollaasi  MyCoursesin hienouksista

Asetetaan seuraava tavoite tämän lehden loppuun! Sen jälkeen olet valmis kohtaamaan pelottavan maailman. 
MyKukka
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Hyvin sujuu! Loppu lähenee.
MyKukka



Aalto Game Changers. Change 
the World.

Become a Game Changer and 
join us on our journey to the unknown.

As Aalto encourages us to be curious, we decided to explore Väre. We went 

together, we broke boundaries, and we did things in a whole new way. 

Now we can say: We are Game Changers! 

Would you like to be involved in creating something unique 

and changing the world? Here, at Aalto University, we believe 

in the power of curiosity and encourage our students to 

explore the unknown as well as to learn and do things in a 

whole new way – together, breaking boundaries.

At Aalto University you get more than a degree.

One of Aalto Universitys top priorities is 

multidisciplinarity and doing together. 

Here we are climbing the stairs of Väre, 

together. Taking our first steps towards 

the unknown.

On top of the stairs we realized this wasn’t 

where we wanted to go. We turned back down

and tried to look for another route. Väre, just 

as many other things here in Aalto, is like a maze. 

It is often hard to find what you are looking for.

The girls found a box that said ‘Woman’.
Apparently the new thing is to think

inside a box.

Do Better, Do Together.

Thinking outside the box?

To Build a Skyscraper, You 
Need to Dig a Hole First.



On our journey, we noticed that Väre

has dozens of different kind of chairs. 

Here are a few of them but can you guess

how many different pieces there actually 

are?

Art & Design

The lack of chairs in 
Kipsari - a design mistake
or an art project challenging
you to question social norms?

Some of the things we found, were 

unfamiliar  to us. On our mission

we wanted to learn something new, 

and that we did. But these objects 

still remain questionmarks to us.

Learn Something New
Everyday

Troubles in finding the right classroom? 

Take it as an adventure! Around every corner 

there's a new surprise - a place you have never seen 

before, the place you just left, a door that only 

opens from the other side - countless opportunities, 

billions of new perspectives! 

Asking the way from the info desk is for pussies. Asking the way from the info desk is for pussies. 

Where there is a door there must be a way, and 

only you can tell which is the best one for you. 

Don't be scared. You'll most likely get lost anyway.

Not All Who Wander Are Lost
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Huippusuosittu MyCourses pop-up myymälä on jälleen 
auki 18.-20. lokakuuta!

Tule nappaamaan mukaasi uudistetut fanituotteemme.

MyCourses Pop-up Shop

MyCourses T-paita antaa si-
nulle mahdollisuuden näyttää 
myös muille, miten (hienosti) 
akateeminen vuotesi edistyy: 
osta uusi paita aina, kun ke-

räät opintopisteitä!

Kätevä laptop-sleeve sisältää 
samassa kuukauden kalen-
terin: sinun ei enää koskaan 

tarvitse avata MyCourses 
kalenteriasti tietokoneella, vain 

sleeven vilkaisu riittää!

Jokaisen MyCourses-fanin 
ehdoton suosikki: klassisessa 
kangaskassissa kannat mu-
kanasi kaiken, mitä tarvitset 
opintopisteiden suorittami-

seen (paitsi et ehkä aivojasi)!

Näillä kengillä sinun ei tarvitse
etsiä kursseja, vaan kurssit 

tulevat luoksesi!

Olet melkein viimeisellä sivulla. Voit olla ylpeä itsestäsi! Pian muutat maailmaa! Ihanaa!
MyKukka
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Muista, että tähän tavoitteeseen eivät kaikki pääse!

IMPORTANT NOTICE!!!!

MyCurses will be out of service on Friday 19th of October from 1am to 12pm due to 
update

We apologize this.

MyKukka


