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Arvon lukija. Silmiäsi hivelee tällä hetkellä aito TKO-äly ry:n Readme-
lehti, jonka komentosillalle minun on viimein suotu nousta. Lehtemme 
päätoimittajaksi päätyminen on hieman ironinen askel tällä matkallani, 
kannatinhan vuosi sitten järjestäytymiskokouksessamme koko läpyskän 
lopettamista. Emerituspäätoimittaja Salmenkiven innovaatiot lehtemme 

kehittämiseksi palauttivat uskoni, ja julkaisumme suureksi onneksi hän on 
edelleen toiminnassa mukana taittajana.

Päätoimittajan tehtävä on melkein 
yhtä vanha kuin aika itse. Kerrotaan-
han jo muinaisissa myyteissä erilaist-
en hirmuhallitsijoiden vaatineen 
milloin kenenkäkin päätä tuotavaksi 
vadilla eteensä - ja päätoimittaja 
toimitti. Nykyään työ ei ole enää yhtä 
likaista, mutta tarkoitusperänä on 
yhtäläisesti toimia valtakamppailun 
välineenä.

&
Jokaisessa meistä asuu kuitenkin 
parannuksen siemen, josta kasvaa 
kivuliaasti rintakehän läpi työntyvä 
hedelmää kantavan viisauden puu. 
Kuin kyyhkynen, joka puun ylikypsiä 
hedelmiä syötyään humaltuneesti 
etsii kotiaan, aion minäkin etsiä uu-
sia suuntia järjestölehdellemme, 

ja tiputella kirjallisen 
ulosantini mukana viisauden 

siemeniä arvostetun lukijakun-
tamme pääkoppiin. Vanhasta

 hyvästä pidetään kuitenkin kiinni, 
eli jokainen lehtemme edustaa 

tänäkin vuonna esoteerisen
 journalismin terävintä kärkeä.

&
Vuoden ensimmäisen numeromme 

teemana on suureellisesti politiik-
ka, eli luomme katseen TKO-äly 
ry:n kulisseissa vaikuttaviin har-

maisiin eminensseihin ja todellisiin 
valtarakenteisiin järjestömme men-
estystarinoiden takana. Saatat myös 
havahtua toteamaan että politiikka 

onkin aika syvältä. Mene ja tiedä!

Kalle Viiri, päätoimittaja
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Puheenjohtaja

Mitkä ovat TKO-älyn keskeisimmät haasteet toimintakaudella 2016?
En tiedä, mutta uskon että ne liittyvät läheisesti sohviin..

Mikä kuluu puheenjohtajalta loppuun nopeiten: maksa, rahat vai kärsivällisyys?
Hallituslaiset saavat nauttia loputtomasta kärsivällisyydestäni sujuvan

 kokoustamisen muodossa. Kaksi muuta on jo poltettu.

Uskoisitko henkesi varapuheenjohtaja Lindholmin käsiin? 
Erittäin hyvä kysymys! Mitä mieltä itse olet? Enemmän on väliä sillä uskoisiko 
muu hallitus henkeni Lindholmin käsiin. Faktuaalisestihan kyse on siitä miten 

määrittelemme ‘hengen’ ja ‘uskomisen’. Olen oikeastaan niin järkyttynyt 
edellisestä kysymyksestä etten pysty vastaamaan.

AINEJÄRJESTÖMME 

LUOTETTAVA JA HYVEELLINEN
HALLITUS VUODELLE 2016
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Henri   “herra”   Malkki
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Laserkukkahattu                               

TKO-ÄLYN HALLITUKSEN VIIHDEMINISTERIÖ
ESITTÄÄ VUODEN 2016 VIRALLISEN AJANVIETTEEN!

Laserkukkahatun juoni on suhteel-
lisen yksinkertainen: Neonatsit ovat 
vieneet kaikki isoäidin reseptit ja pe-
laajan joka pelin nimikkohahmona 
toimii on kerättävä takaisin kaikki 
vähän päälle 160 kappaletta takaisin 
noilta valtion ja rauhan vihollisilta.

Homma ei kuitenkaan ole ihan 
niin yksinkertainen kuin miltä se 
kuulostaa, kukkahattutätimme 
kun ei lasersilmistään huolimatta 
pärjää lähitaistelussa, joten vas-
tustajat on piu-piutettava kaukaa.
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Kaikesta infernaalis-
esta old-school vaikeud-
estaan arbiträäristä grin-
dausta myöten on peli 
onnistuttu läpäisemään 
suuren valtionvarainmin-
isterimme toimesta. Tai 
niin hän ainakin väittää. 
README ei pyri kirjoit-
tamaan juoruja suuris-
ta johtajistamme, mutta 
haastatteluista on kerään-
tynyt huomattavasti ris-
tiriitaista tietoa. Valtio-
varainministeri Migho 
kommentoi suoritusta 
helppona hänenlaiselleen 
ammattilaiselle, mutta ku-
kaan ei Gurulassa kyen-
nyt vahvistamaan miehen 
taitoja missään pelissä, 
kaikkein eniten vastalau-
seita kuultiin edeltäneen 
vuosikymmenen viihteen 
huipun, Panel-de-Ponin 
osaamisen suhteen. Lisäksi 
ministerimme kommen-
toi muille pelaajille neu-
voksi vain (suora lainaus)
“ O i s p a k a l j a a ” .
    suorituksen suhteen, sillä ministeri   
                          payne kieltää pelin ikinä tulleen läpäistyksi 
ja suunnitteli muutoksia Laserkukkahatun koodiin välttääkseen vas-
taavat hallusinaatiot jatkossa. Aikaa hänellä ei kuitenkaan tähän kuule-
man mukaan ole, joten hän aikoo saada pelin koodaamaan itse itsensä.  
 Mikään haaste ei ole suurelle hallituksellemme liikaa!

Henri Peurasaari

Viimeisin tieto suoraan Viihdeminis-
teriöstä sai minutkin epäilemään silmiäni 

Mighon skandaalimaisen
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Varapuheenjohtaja Felix Lindholm

Mihin ainejärjestön valta todella perustuu?
Ei mihinkään, se on urbaanilegenda. Todellisuudessa ainejärjestötoiminta on 

eräänlainen satunnaisfunktio. Itse hyödynnän meidän talousarvioita satunnais-
lukujen generoimiseen.

Järjestösihteeri Jussi Maristo

Haittaako tulostusuudistus järjestötoimintaa?
Tulostusuudistuksessa tulostaminen muuttui maksulliseksi, tarkalleen ottaen 

6,3 senttiä sivua kohti. Uudistus väistämättä haittaa järjestötoimintaa 
taloudellisesti, sillä TKO-äly tulostaa vuosittain pöytäkirjoja, sitsivihkoja ja 

satunnaisia lippulappusia     uuden hinnaston 
mukaan  useilla       sadoilla euroilla.

Katsooko 
puheenjohtaja Malkki 

sinua silmiin kun teette 
linjapäätöksiä?

Kyllä. Pitkään ja syvälle 
silmiin. Yleensä teemme 

päätökset kahdestaan 
saunassa.

Olet myös pöytäjuhlavastaava. Koetko pöytäjuhlat turmeltuneeksi porvaril-
liseksi ajanvietteeksi?

Pöytäjuhlakulttuuri on päinvastoin pilattu kaiken maailman 
vihervasemmistolaisella propagandalla, kuten kasvisruokavaihtoehdoilla 

tai mahdollisuudella osallistua alkoholittomasti!

Miten nopeasti kirjoitat?
Pöytäkirjojen kirjoitus-
nopeus on verrattavissa 

tervatun kilpikonnan 
juoksuun!

Kuinka lahna sanoo?
Lahnat ovat kaloja. Ei 

ne mitään sano.
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S E L V I T Y S     T K O -Ä L Y     R Y : N

VIISIVUOTISSUUNNITELMAN
TOTEUTUMISESTA SYYSLUKUKAUDELLA 2015

1
 Syyslukukausi alkoi Reykjavikin yliopiston tietojenkäsitteli-
jäin ainejärjestö Tviundin delegaation vierailulla 11.-17.9. . Fuksit
olivat juuri saapuneet ja ainejärjestön toiminta oli
vilkkaimmillaan mutta ainejärjestömme onnistui vakuut-
tamaan Reaykjavikin viikingit organisaatiomme järjestelmäl-
lisyydestä ja tapahtumiemme laadusta sillä tinkimättömällä 
suunnitelmallisuudella ja tarkkuudella, millä esimerkiksi
fuksisyksyn kohokohta Fuksisuunnistus ja Fuksiaiset järjest-
ettiin heidän vierailunsa aikana. Vaikka sää ei valitet-
tavasti tällä kertaa suosinutkaan Fuksisuunnistusta oli 
ainejärjestö varautunut tapahtumaan merkittävällä määrällä sateenvar-
joja sekä ulkoilmatelttoja [Päätoim. huom.: Hei, vaikka tää juttu pitikin
värittää ihan kunnolla niin ei näin paksuja valheita kukaan usko - ko-
rjaa ennen taittoa! Kyl jäsenistön tyhminkin muistaa kastuneen-
sa läpimäräksi riippumatta kuinka kännissä oli]. Kaiken kaikkiaan 
viikinkidelegaatio oli hyvin tyytyväinen vierailuunsa eikä ollut koskaan 
aiemmin nähnyt vastaavalla tehokkuudella toimivaa ainejärjestöä.

2
 Syys-lokakuun vaihteessa järjestön yritystiimi järjesti useita onnistu-
neita yritys-excursioita; vierailun kohteena olivat Solita, Reaktor sekä 
Elisa Appelsiini [Päätoim. huom.: Jaaritteles näistä nyt jotain lisää, 
perseennuolenta maksaa meidän laskut]. Lisäksi yritysyhteistyötä oli 
Futuricen kanssa järjestetyn algoritmihackathonin muodossa, jon-
ka tiedolliseen sisältöön tietojenkäsittelytieteen laitos oli niin tyy-
tyväinen että myönsi kaikille sen osallistujille kaksi opintopistettä!
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3
 Lokakuun suurimmiksi tapauksiksi muodostuivat Limeksen approt sekä fuk-
sisitsit, joissa fuksit tutustutettiin sivistyneeseen juomakulttuuriin. Lokakuus-
sa järjestömme lähetti myös mittavan delegaation IT-alan opiskelijoiden 
seminaaritapahtuma ATK-YTP:hen. Kuu huipentui Fuksilanien järjestämis-
een, joiden yhteydessä järjestettiin legendaarinen lanikilpailu. Lanikilpailussa 
kilpailtiin useiden maailmanlaajuisesti tunnetujen eSports-pelien herruud-
esta, joiden kiistattomaksi kuninkaaksi selvitytyi TKO-älyn oma ammattipe-
laaja Matti Känninen [Päätoim. huom.: Et nyt ujuta mitään keksittyjä nimiä 
asiajutun sekaan]. Haastateltuani Kännistä, paljasti hän voittonsa salaisu-
udeksi vuosia kestäneen harjoittelun ja kokemuksen ammatilaisareenoilta.

4
 Lokakuu huipentui järjestön vuosijuhliin, johon kokoontuivat niin nykyiset kuin 
vanhatkin aktiivit, fuksit ja yhteistyökumppanit juhlimaan järjestön 27-vuotis-
ta taivalta. Vuosijuhlat olivat kokonaisuudessaan onnistuneet. Jälkitunnelmia 
latistivat vain jatkoilta järjestölle toimitettu muutama ylimääräinen lasku, joista 
erityisesti yhden loppusumman ja perusteiden vaikutukset tunnettiin järjestön 
rakenteissa asti. Onneksi järjestön hallitus oli muiden vähäpätöisten kiireiden kes-
kellä sen verran tylsistynyt, että tällainen ylimääräinen haaste oli vain tervetullut.

5
Järjestön hallituksen suurin koitos koitti vasta marraskuussa. Järjestön hal-
litus oli koko vuoden ollut mukana yhteistyössä Slush Hacksiin kuuluvan 
Ultrahackin suunnittelussa ja järjestämisessä, joka realisoitui vihdoin mar-
raskuun alussa. Hallitus ja aktiivit puursivat tapahtuman järjestelyn kulis-
seissa yötä päivää usean päivän ajan mutta onneksi se kaikki oli heille jo 
ennestään tullut tutuksi TKO-älyn parissa. Urakka ei muodostunutkaan 
heille suureksi haasteksi, vaan sujui rutiinilla ja vaivattomasti. Haastatte-
lin silloista järjestön puheenjohtaja Niilo Korkiakoskea tuoreeltaan tapahtu-
man jälkeen järjestön Kähmintäsaunalla, jossa hän totesi olevansa valmis 
järjestämään tapahtuman uudestaan vaikka heti seuraavana päivänä. En-
simmäistä kertaa järjestetty Ultrahack olikin menestys ja tietojeni mukaan 
nykyinen hallitus onkin kutsuttu yhteistyöhön järjestämään Ultrahack 2016.

10



6
Marraskuun Kähmintäsaunalla tuttuun tapaan muodotettiin pohja tule-
van vuoden hallitukselle sekä virkailijoille, jotka kuun lopulla vahvistettiin 
järjestön syyskokouksessa. Kähmintäsaunan ja syyskokouksen välissä toki 
ehdittiin käydä seikkailemassa TKO-älyn järjestämällä Kumpulan järjestöjen 
yhteisristeilyllä (alias KJYR). Risteilijöitä tiedekunnasta lähti vajaa neljäsa-
taa ja varjoristeilijät huomioon ottaen neljänsadan risteilijän raja luultavasti 
rikottiin. Risteilyllä fuksit pääsivät tutustumaan mystiseen järjestölegenda 
dogoon sekä kanssamatkustavien lapsiperheiden ja eläkeläisten viihteeksi 
kehitettyyn laivasuunnistukseen. Risteilyn mieleenpainuvimmaksi hetkeksi 
suurin osa risteilyvieraista kuvasi laivasuunnistuksen alustuksessa kerrotun 
monipolvisen runoepiikan, “Basistivitsin”, jonka mieleen jääminen johtunee 
kuitenkin siitä, että mitään siitä eteenpäin ei muistiin enää edes nauhoittunut.
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7
 Syyskokouksen päätyttyä alettiin järjestössä rauhoittua toimintavuo-
den päätökseen vetäytymällä pikkujoulusaunalle Sivistykselle juh-
listamaan juuri valittua tulevan vuoden hallintoa sekä tilaisuudes-
sa julistettuja vuoden parhaimpia fukseja sekä muita tunnustuksia. 
Vuoden no. 1 fuksiksi selviytyi Matti Känninen [Päätoim. huom.: Ei toi 
jannu muutu todelliseksi, vaikka nimeäisit kaikki vuoden palkinnot sille].

8
Joulukuussa suurimmat tapahtumat oli hoidettu pois alta ja vanha hallinto 
valmistautui väistymään. Rauhoittumisen merkeissä järjestettiin esimerkiksi 
Casual-pikkujoulut päättämään vuoden 2015 Casual Night iltamat, joita oli koko 
vuoden järjestetty vähintään kerran kuukaudessa. Aktiiviston rauhoittuminen 
näkyi myös Solinor PikkoYoloLeffailtaExculla, joka sujui huomattavasti edellis-
en vuoden vastaavaa excursiota levollisemmissa tunnelmissa. Vuosi päättyikin 
kaiken kaikkiaan tyytyväisissä tunnelmissa hyvin ahkeroidun vuoden jälkeen.

                                        Eetu Mattila  

Eikö ole moraalitonta
 haastatella itseään omassa lehdessään?

Ei. 

Totuusministeri Kalle Viiri
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Järjestövarainministeri Mikko Rinta-Homi

Onko järjestön talous vakaalla pohjalla?
Pohjalla ei olla. Vielä. Pohjan vakaudesta ei ole tietoa. 

Mutta järjestön taloudella menee hyvin. Peace.

Viestintäministeri Ville-Veikko Saari
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Onko raha kaiken pahan alku 
ja juuri?

Ei suinkaan. Esimerkiksi 
omasta puolestani voin 

todeta että päästyäni 
Tekiksen rahoihin käsiksi

 oma elintasoni on
 kohonnut huomattavasti.

Mikä on opiskelijalle paras 
sijoitusväline: osakkeet,
 obligaatiot vai metsään
 haudattu muoviämpäri?

Nyt kun talous tahtoo heittää 
häränpyllyä niin opintolainan 

varmin sijoitusväline on 
ehdottomasti metsään

 haudattu muoviämpäri. 
Kannattaa haudata syvälle.

Miten järjestömme ääni 
saadaan kuulumaan massoille?
Tasaisella voimalla pienempi 

massa saavuttaa
 suuremman massan lopulta. 

Jos siis äänemme on vain mas-
saltaan pienempi kuin

 tavoiteltava kohdemassa, 
tavoittaa äänemme lopulta 

kyseisen massan.

Onko IRC lopullisesti 
aikansa elänyt media?

Kuten muutkin muoti-
ilmiöt, IRCin suosio 

elää sykleittäin. Kevään 
trendeissä näkyykin 
ennakkoluulottoman 
kuosien yhdistelyn ja 
verkkopaitojen lisäksi 
halua palata yksinker-

taisempaan aikaan myös 
verkkoviestinnässä.
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sa lahi t l er keskuudessamme

“Ei, emme me voi tehdä tuosta kansleria, jos se vaikka on Hitler!”

“No kenestä sitten? Kaikkien todennäköisyyksien mukaan se on vähiten Hitler!”

Secret Hitler, yksi viimeisimpiä lautapelien 
Kickstarter-ihmeitä, on pikkuhiljaa kurottanut 
historiallis-poliittisesti latautuneita lonkeroit-
aan pelipöytiin ympäri maailman – mukaanluk-
ien Tekiksen lautapeli-iltoihin. Miten uusi tulo-
kas eroaa ikisuosikki Resistancesta, ja onko sillä 
mahdollisuuksia syrjäyttää klassikko lopullisesti?

Secret Hitler on uusin tulokas hidden identity -pelien genreen. Kuten sen 
sukulaisissa, esimerkiksi Resistancessa, Werewolfissa tai Mafiassa, pe-
laajille jaetaan satunnaiset roolit, joiden päämääriä he koettavat edistää. 
Secret Hitler jakaa pelaajansa liberaaleihin ja fasisteihin, joista yksi on 
– yllätys yllätys – salaa Hitler. Peli etenee kierroksittain (joista jokainen 
on edellistä kuumottavampi), joiden aikana presidentin ja kanslerin tit-
telit kiertävät pöytää ja uusia lakeja toimeenpannaan. Ensinmainittu sei-
laa pelaajalta toiselle istumajärjestyksen mukaan, mutta jälkimmäin-
en on presidentin valittavissa. Aivan helposti natsit eivät kuitenkaan 
nouse valtaan, sillä tämä voimakaksikko täytyy hyväksyä äänestyksellä.

Presidentti ja kansleri valikoivat politiikkapakan kolmesta päällimmäis-
estä kortista voimaantulevan politiikan. Politiikat on jaettu fasistisiin ja 
liberaaleihin, ja kumpikin osapuoli voi voittaa järjestämällä pöytään tietyn 
määrän oman aatteensa politiikkoja. Jännitystä peliin kuitenkin luo se, että 
fasistipolitiikat antavat presidentille muista salaroolipeleistä tuttuja voimia, 
kuten toisen pelaajan roolin tutkimisen ja pelaajan murhaamisen pois pelistä. 
Kierroksittain vaihtuvien presidentin ja kanslerin dynamiikka luo pohjan lib-
eraalien yrityksille päätellä, ketkä heistä kannattavat äärioikeistolaisia arvoja.
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Presidentti/kansleri -mekaniikka ja fasistipolitiikkojen myös mah-
dollisesti liberaaleja hyödyttävät kyvyt luovatkin kummalle-
kin osapuolelle vaihtoehtoisen voittotavan; fasistit voivat voit-
taa saadessaan Hitlerin kansleriksi kunhan puolet fasistipolitiikoista 
ovat hyväksytty ja liberaalit voittavat päästäessään Hitlerin päiviltä.

Siinä missä Resistancessa ei ole 
roolienjakoa lukuunottamatta 
lainkaan satunnaisuutta, sekoittaa 
Secret Hitlerissä pakkaa politiik-
kapakan (fasistipuolelle pain-
ottuvat) sattumanvaraiset nos-
tot. Yksittäisen fasistipolitiikan 
perusteella ei pitäväpokkaista fa-
sistia pysty savustamaan esiin, ja 
“sieltä tuli kolme fasistipolitiik-
kaa, en mahtanut sille mitään!” 
yleistyneekin pelipöydän kuulluim-
pana puolustautumisena. Fasistien 
eduksi on myös se, että ainoastaan 
he (lukuunottamatta Hitleriä!) ti-
etävät kaikkien pöydässäolijoiden 
roolit. Näin he ovat pelipöydässä 
lähtökohtaisesti vahvoilla, ja lib-
eraaleilta vaaditaankin vahvaa tii-
mipeliä ja keskinäistä luottamusta.

Toisin kuin Resistancessa, Secret 
Hitlerin hitusen nopeamman 
kierroskulun ansiosta  kilteim-
mänkään hyviksen ei ole help-
poa tylsistyä pöydännurkassa. 
Pelaaja voi kuitenkin ajautua 
tilanteeseen, jossa joutuu passi-
iviseksi seuraajaksi, sillä loppu-
pelin presidenttikyvyistä löytyy 
pelaajan eliminointi. Resist-
ance pyrki poistamaan pelaajien 
eliminoinnin, jota voi pitää 
klassisempien salaroolipelien 
suurimpana kompastuskivenä. 
Secret Hitler tuo sen takai-
sin, joskin lievennettynä ver-
siona, eikä peli eloonjääneiden 
argumentointi-innosta riip-
puen kestä murhakyvyn mu-
kaantultua enää kovin kauaa.

“Miten niin muka jos minul-
la on vähiten fasistipolitiik-

koja toimeenpantuina?”

“No juuri niinhän Hitlerin 
kannattaa tehdä!”
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Ainoa muutamien pelien jälkeen esiinnoussut tilanne, jossa peli selvästi 
kääntyi fasisteja vastaan, oli tilanne, jossa kaikki fasistit istuivat viimeisinä 
presidenttiysjärjestyksessä. Tällöin liberaalit saivat yhdestä väistämät-
tömästä fasistipolitiikasta huolimatta valtavan etumatkan, jota oli vaikea 
kuroa umpeen, varsinkin koska lainsäädössä mukana olevia pelaajia ja 
siten sen sabotointimahdollisuuksia on vähemmän kuin Resistancessa. 
Fasistipolitiikan pöytään varmistanut kortinnosto kuitenkin toi hieman 
armoa, ja taitava fasistipelaaja voi aina toivottamaltakin vaikuttavassa ti-
lanteessa sortaa koko pelipöydän hyvällä argumentoinnilla kaaokseen.
Secret Hitler tuo genreen monta vinkeää tvistiä, ja vai-
kka se tuskin Resistancea tappaa, se sulattaa varmas-
ti paatuneimmankin vastarintaliikehtijän sydämen. Se on 
temaattisesti hulvaton, ja sisältää satunnaisuutta, epätietoisuutta ja mah-
dollisuuksia aiheuttaa kaaosta juuri sopivasti. Enkä ole kertaakaan en-
nen näin vakavalla naamalla ja antaumuksella väittänyt ketään Hitleriksi.

          Ville Talonpoika

“Niin, en minä nyt ainakaan ole 
tuota äänestämässä!”

“No katsotaan...än, yy, tee, nyt!”

“Mitä hiivattia, miksi äänestit ‘nein’!?”

“No kun ei tuohon voi 
millään tasolla luottaa!”

“Juuri noin FASISTI sanoisi!!”
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Kulttuuriministeri Maximilian Remming

Eikö huomattavan fyysisen 
pituutenne huomioon ottaen 
“mini-steri” ole hieman hassu 

termi?
Mini-steri viittaa vain siihen 

miten pieni se virka on
 laiselleni normaalikokoiselle 

lis... ihmiselle.

Talousministeri Eero Kuurne

Onko aiempien vuosien 
rappioviihde saattanut järjestön 

alennustilaan?

En ota kantaa aiempien
 hallitusten toimiin, mutta

 aikamoisesta syöksykierteestä 
on täytynyt kyllä aloittaa 

tämä vuosi.
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Hoidit viime vuonna
 TKO-älyn talousasiat 

erinomaiseen kuntoon.
 Miltä nyt tuntuu?

Kuha on varaani
 mikäs siinä.

Uskotko järjestön
 varallisuuden karttuvan

 jatkossakin vakaasti?

Jos auringonjumala 
sen meille suo.



Fuksien indoktrinointiministeri  Eetu Mattila

Onko tulevaisuus fukseissa?
Tulevaisuuteni lasken herran ja opetuslapsieni käsiin.

Mitkä ovat
TKT-tuutorin 
tärkeimmät 

ominaisuudet?
Asenteella pääsee pitkälle. 

Pitää olla myös
 helposti tavoitettavissa,
 jotta fuksit eivät eksy 

harhaoppeihin.

Pitävätkö huhut 
akuutista 

fuksisaunakriisistä
 paikkansa?

Eivät. Sauna on 
mielentila, fyysinen 

lokaatio on toissijainen 
ongelma.

Terveellisten elämäntapojen ministeri  Sonja Makipaja

j
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a
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Mikä on RV-toiminnan painopiste 
2016?

Valikoima. Hyllyssä täytyy 
olla jokaiselle jotain, myös
vähän kummallisen
makuaistin omaaville.
Niin ja uutuudet, (lähes)
kaikkea kokeillaan ja
ehdotuksia otetaan vastaan!
Hyllyissä on aina tavaraa.
#kokiseilopu

Montako säiliöautollista PK:ta tarvitaan 
sammuttamaan kansamme jano?

Pk:ta ei voi koskaan olla liikaa. 
Tilattiin sitä miten paljon

tahansa, sitä pitää heti tilata
 lisää. Fyysinen varastointi on 

toisinaan ongelma -> aiheuttaa
riippuvuutta, rv-velkaantumista 
ja pitää Gurulan melutasoa yllä.

 Kunhan vain #pkeilopu niin rakennuk-
sen turvallisuusaste pysyy hyvänä.
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PUHEENJOHTAJAn TERVEHDYS
T k o - ä l y  r y : n  ( L ä h e s t u l k o o n )  u u n i t u o r e e n

Selvittyämme hengissä alkuvuoden maratonimittaisista hallituksen
 kokouksista, sekä virkailijavaihdosta (ja sitä seuranneesta vaihtajaise-
bolaepidemiasta) ja lukuisista edustuksista, voidaan katsahtaa kuluvan 
vuoden toiminnan suuntaviivoja hieman laajemmin.

Nyt on helppoa olla TKO-älyn pj. Tekeminen ei kesken lopu, mutta viime 
vuosien raadanta on nostanut järjestön toiminnan edellytykset uusiin sfäärei-
hin. Kiitos kuuluu tietenkin kaikille menneille puheenjohtajille, hallituslaisille 
ja jokaiselle aktiiville. Erityisesti kuitenkin haluan kiittää niitä muutamaa viime 
hallitusta jotka ovat nostaneet yritysyhteistyöhön käytettyä panostusta, viime 
vuosien yritystiimejä ja viime vuoden rahastonhoitajaa, Eero Kuurnetta, joka 
paikkasi puutteet talouden seurannassa. Järjestön talous on nyt hyvällä tolalla 
ja hallittavassa muodossa.

Nyt on siis aika kaikkien TKT-opiskelijoiden nauttia juuri sellaisesta toimin-
nasta, jota itse haluavat nähdä TKO-älyn järjestävän herran vuonna 2016. 
Casual Nightit sekä kulttuuri- ja urheilutoiminta ovatkin heti alkuvuodesta 
saaneet uutta virtaa. Jos oma niche ei kuitenkaan vielä kuulu järjestömme 
toimintaan niin toivotan sinut rohkeasti tervetulleeksi mukaan järjestämään 
sille puitteita tai viestimään hallituksen suuntaan uuden toimintamuodon 
tarpeesta. Järjestö tukee varmasti kaikkia vaikkakin vielä hieman hiomattomia 
toimintakokeiluja.
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On ollut ilo nähdä jäsenistömme aktivoituvan myös laitoksen- ja tiedekunnan 
opiskelijaedustuksissa, tiedekuntajärjestö Matlussa sekä yliopiston laajuisissa 
opiskelijayhteisöissä aina HYY:tä myöten. Palaute on ollut yhteneväisesti positi-
ivinen ja aktivoitumistamme olikin jo osattu kaivata. Ylioppilaskunnassa vaikut-
tamisesta kiinnostuneet saavatkin taas pian pohtia asettumista ehdolle ensi 
syksyn edustajistovaaleihin. 

HYYn suunnasta on viimevuotisen Tenttiarkisto-hackathonin lisäksi kulkeutu-
nut viestiä kiinnostuksesta muihinkin yhteisiin projekteihin. Yliopiston yrit-
täjyysyhteisötoimijan Think Companyn tuella olemme myös tehneet avauksen 
kokeilevampaan poikkitieteelliseen opiskelijayhteistyöhön.

Puheenjohtajuuteni tavoitteina mainittakoon yhä parempi opiskelijatavoitta-
vuus juurikin toiminnan monipuolistumisen myötä. Aktiivien toimintaa pyrin 
helpottamaan vapaampana toiminnan suunnittelun tukemisena, ilman tarvetta 
hakea erillistä “hallitusmandaattia” kaikkeen vakiintuneeseen toimintaan. Hal-
linnossa on tarkoitus jatkaa valmisteluja mahdollisen tulevan säätiön säädekir-
jan luomiseksi. Konkreettisemmalla tasolla pyrin saattamaan ylivuotiset hankin-
nat ja muut projektit ajantasalle. Toivon myös ehtiväni kehittää ainejärjestöjen 
yhteistoimintaa uusien tapahtumien ja toimintamuotojen kautta.

               herra, pj
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Järjestötila-arkkitehti  Ilari Oras

Vastaava kulttuuri- ja viihdetoimintamesenaatti  Jani Luukko

Olet kunnostautunut partio-
lainen. Tarvitseeko TKO-äly 

partio-laiskuria?
Partio- ja ainejärjestotoi-

minta ovat oikeastaan kaksi 
hyvin samaa asiaa, vain 
tuopin päässä toisistaan. 
Homma hoituu enem-

män vertaistensa ihmisten 
tehdessä jotain kuin käsket-
tynä. Niin kauan kun hom-
ma toimii, ei ole militan... 

puollustusvom... kuritukse... 
kurille tarvetta.

Mikä on Gurulan rooli opiskelijan terveydelle?
      Gurulan rooli opiskelijan terveyden suhteen on        
hyvin kokonaisvaltainen. Gurulassa on mahdollista   
nauttia monipuolisesta ruokavaliosta tai ostaa jotain    
RVstä. Lisäksi sosiaalisuuden ja
  yhdessä yksinolemisen tärkeyttä 
  ei sovi unohtaa. Lisäksi
  Gurulassa pääsee altisumaan
   erinäköisille taudeille 
  unettomuudesta yskään.
 Uskon tämän vaikuttavan  
 vahvasti monen opiskelijan  
         vastustuskykyyn.
 Gurulalla on siis mitä oleellisin
 osuus pienen käpistelijän terveydelle.

Mikä on visiosi TKO-älyn 
kulttuuritoiminnasta 2016?
Visioni tämän vuoden kult-
tuuritoiminnasta on viedä 

käpistelijät sinne minne 
heitä ei olla vielä ikinä viety. 

Paljon uutta ja tuntema-
tonta, paikkoja joihin ei itse 

keksisi mennä.

Kuvaile suhdettasi Kulttu-
uriministeri Remmingiin.

Minä ja 
kulttuuriministeri 
Remming olemme

 ainoastaan työkollegoja
 ja hyviä ystäviä.

h a l l i t u k s e n  u s k o l l i s e t   v a r a j ä s e n e t
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Voitelukansleri Jonne Huotari

Kerhotilamestari  Tuomo Salmenkivi

Olet kunnostaunut yritysvas-
taavana. Montako lautakasaa 

TKO-äly saa tukijoiltaan 
vuosittain?

Tietojeni mukaan TKO-äly 
ei ole vastaanottanut yhtään 

lautakasoja historiansa 
aikana.

Kerro suhteestasi kaimaasi, 
entiseen puheenjohtaja 

Jonne Airaksiseen.
Suhteeni Airaksiseen, nk. 

Jonnee Senioriin on 
lämmin ja ystävähenkinen. 

Olemme useasti 
jonneilleet yhdessä.

h a l l i t u k s e n  u s k o l l i s e t   v a r a j ä s e n e t

Olet TKO-älyn Ilontalovastaava. 
Millaista käytöstä aiot edellyttää 

järjestöläisiltämme kerhotiloissa?

Örhköhkörööhööhöö.

Soitat viulua Tekis house 
bandissa. Onko musiikkinne 

sopivaa viihdettä järjestön 
massoille?

Örhköhkörööhööhöö.
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