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README

Yhteydenotot: paatoimittaja@tko-aly.fi - IRCnet #readme - www.tko-aly.fi/readme

Saanko kertoa teille deadlineista? Jos 
kerron, niin voisiko joku kertoa minulle 
miksi kaikki on aina myöhässä? Pro-

jekti projekti labra laitostentti laskarit. Ei kai 
pitäisi sanoa, mutta kirjoitan tätä tekstiä vii-
kon itse asettamastani deadlinesta myöhäs-
sä. Vaan ei nyt auta kuin jatkaa soutamista. 
Elämme siis vuoden viimeisiä viikkoja, jännit-
täviä aikoja, lopun aikoja.

Myöhästyneiden töiden vastavoimaksi sa-
nottakoon, että paljon on myös ehditty. Eh-
dimme juhlimaan, ehdimme laivaan, ehdimme 
juomaan. Vuoden viimeisen numeron kunniak-
si ehdimme myös testata illanvieton työkaluja 
ennen kuin yleisö ymmärsi mielipidettämme 
edes vaatia. Myös TKO-äly ry ehti 23 vuo-
den ikään. Vuosijuhlista toiset meistä ehtivät 
poistua jo ennen aikojaan. Kyllä meilläkin toi-
sinaan ehditään.

Mainittakoon, että tätä kirjoitusta jatkan 
myöhässä. Myöhässä on paljon uutta. Ensi 
vuoden tekishallitus häämöttää jo, Suomen 
presidenttikisa kiihtyy, Edward ja Bella saivat 
toisensa. Älkäämme siis suotta stressatko.

Miksi puhujanpönttö on tyhjä? Paraneeko 
lahjakirja kun sisään kurkistaa? Entä mitä sinä 
teit 11/11/11? 

Readme kiittää vuodesta 2011. Nyt kohti 
uusia lukuja ja aikoja - kuin viikingit.

J a n n e  T i m o n e n
P ä ä t o i m i t t a j a
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T u o m o  J o k i m i e s
T K O - ä l y n  p j  2 0 1 1

Vuosi takana, seuraava edessä. 
Marraskuun lopussa, maanantai-
na 28.11., pidettävässä TKO-älyn 

syyskokouksessa valitaan jälleen uusi hal-
litus ja uudet aktiivit seuraavalle vuodelle.

Älkää epäröikö lähteä aktiiveiksi. Kiin-
nostus toimintaa kohtaan on jo riittävä syy 
pyrkiä! Vuoden mittaan ehtii oppimaan kai-
ken tarvittavan. Omakin hallitusurani alkoi 
jo fuksivuoden syyskokouksesta ja tässä 
ollaan. Hetkeäkään ei ole tarvinnut katua 
päätöstä. TKO-älyn hallituksessa ja aktii-
vina on tullut vietettyä elämäni antoisimmat 
vuodet.

Ja kannattaa muistaa, että vaikket oli-
sikaan asettunut ehdolle virkailijaksi syys-
kokouksessa (mur), tämä ei estä sinua 
ryhtymästä TKO-älyn aktiiviksi! Vuoden 
mittaan tarvitaan auttavia käsiä niin pieniin 
kuin isoihinkin nakkeihin ja myös hallitus 
voi nimittää virkailijoita pitkin vuotta.

Lopuksi haluaisin vielä kiittää omaa 
hallitustani, aktiiveja ja kaikkia teitä, arvon 
TKO-älyn jäsenet, huikeasta vuodesta. 
Tähän on hyvä päättää oma kolmivuotinen 
ura TKO-älyn hallituksessa ja antaa tilaa 
uusille innokkaille aktiiveille!

P u h e e n j o h ta j a n
   pa l s ta

Haluatko sinä tehdä pieniä tai suuria asioita ainejärjestössäsi? Liity TKO-älyn 
aktiivien sähköpostilistalle lähettämällä viesti ”subscribe tko-aly-aktiivit” osoit-
teeseen majordomo@helsinki.fi. Listalla suunnitellaan ajankohtaisia asioita ja 

jaetaan nakkeja mm. bileisiin.
Jos irkkaat, tule myös kanavalle #tkt-aktiivit IRCnetissä! Kanavalla jutustellaan 

järjestön asioista milloin virallisemmin, milloin vapaamuotoisemmin.
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Arvoisat professorit, hyvät naiset ja her-
rat. TKO-äly on vihdoin saavuttanut 
suorastaan seniorin iän, järjestön ol-

lessa jo puheenjohtajaansa vanhempi. Tämä 
siis tarkoittaa, suurelle ja kauniille ainejärjes-
töllemme jo 23-vuotisjuhlia.

Oma aktiiviurani ei ole ymmärrettävistä 
syistä aivan yhtä pitkä, vaan se alkoi kolme 
vuotta sitten ensimmäisenä opiskeluvuotena-
ni, kun eräs tuutori erehtyi provosoimaan fuk-
sin lähtemään kisaamaan sihteerin paikasta. 
Syyskokouksessa en kuitenkaan tullut valituksi 
sihteeriksi, mutta päädyin silti hallitukseen, kii-
tos tuutoreitteni ja paikalla olleiden fuksien.

Ensimmäisenä vuotena pääsin jo kanta-
maan vastuuta hallituksessa. Luottamusteh-
täviä kertyi muun muassa Pohjanhovin nari-
kasta kemistien vuosijuhlista. Edustuspuolella 
kunnostauduin edustamalla fyysikkojen vuosi-
juhlissa kaasunaamari päässä. Tämä lienee 
syynä siihen, miksi me emme ole järjestäneet 
vuosijuhlia teemalla venetsialaiset naamiaiset. 
Lisäksi onnistuin ilmaveivaamaan itseni tuolilta 
yhteissitseillämme fuksilaulun aikana [JUO] 
vieläpä useaan otteeseen.

Koska raskas työ vaatii raskaat huvit ja 
raskaat huvit raskaan työn, oli seuraavina 
vuosina edessä vastuuta, ensin rahastonhoi-
tajana ja nyttemmin puheenjohtajana. Näiden 
vuosien aikana on tullut opittua yhtä jos toista 
järjestötoiminnasta ja -elämästä, kirjanpidosta 
ja jopa Alina-salin DJ-pöydästä. Kuitenkaan 

järjestötoiminta ei edes TKO-älyssä ole aina 
ruusuilla tanssimista. Tänä vuonna minä itse 
olen saanut kritiikkiä muun muassa puheen-
johtajan kultaisen viitan vähäisestä käytöstä. 
[JUO] Ajattelinkin korjata asian nyt, pukemal-
la sen päälle loppupuheen ajaksi.

Tämä vuosi jää mitä todennäköisimmin vii-
meiseksi vuodekseni tässä ihastuttavassa kul-
taisessa viitassa ja TKO-älyn vallankahvassa. 
Siitä huolimatta, että viittaa en saa pitää, jäl-
jelle on jäänyt unohtumattomia hetkiä, lukuisia 
hyviä ystäviä ja jopa paikka ylioppilaskunnan 
edustajistossa.

Aivan lopuksi, haluaisin kiittää Teitä, ar-
von juhlavieraat siitä, että olette tulleet juh-
listamaan TKO-älyn 23-vuotista taivalta. On 
mukavaa nähdä, että tavalliset ei-pyöreiden 
vuosien vuosijuhlat keräävät näinkin monta 
osallistujaa, fukseista vanhoihin järjestöaktii-
veihin. Tai no, eihän vuosijuhlat ikinä tavallisia 
ole olleet...

Pyytäisinkin, että nostamme nyt maljan 
23-vuotiaalle TKO-älylle!

T u o m o  J o k i m i e s
T K O - ä l y n  p j  2 0 1 1

O n n i t t e l u s a n at
2 3 - v u o t i a a l l e  T K O - ä l y l l e *

* [Toim.huom.] Teknisten ongelmien vuoksi tätä 
juhlapuhetta ei koskaan kuultu loppuun asti vuosi-
juhlissa 5.11.2011. Tämän takia julkaisemme pu-
heen tässä kokonaisuudessaan.

     K u n n i a n a u h o i t e t t u j a
  j a   m u i ta  m u i s t o j a 

 v u o s i j u h l i s ta  s i l l i k s e ltä

Matti Klingen kirjoittama ”Turun ajoista 1840-luvun 
aktivismiin” osoittautui avattuna hyvin maistuvaksi 
lukukokemukseksi. Lahjan antoi HYY.

Kunnianauhat jaettiin yllättävien teknis-
ten ongelmien jälkeen vasta silliksellä. 
Palkittuja olivat vanha puheenjohtaja 
Anttijuhani Lantto sekä jokapaikan-
höylät Niko Kiirala (vasen kuva yllä) ja 
Mikko Rantanen (kuva oikealla yllä).

Kyllä käpistelijä aina yhden kossupul-
lon saa auki. HYKin vuosijuhlalahjasta 
nautittiin pillien avustuksella.
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Anttilan jo kauaksi keski-ikään eh-
tinyt pyylevähkö naisihminen kat-
seli minua kummiksuen. Arvioi-

va ja arvosteleva katse viipyily hetken 
sinisessä sangossa, jota olin tulossa osta-
maan, minkä jälkeen silmät tarkensivat takai-
sin kiliseviin pulloihini. Oliko tämä sittenkään 
oikea järjestys? Ensin Alkoon ja sitten Antti-
laan. ”Anteeksi nyt rouva”, sanoin, ”tämä san-
ko ei ole juomatarkoituksiin”.

Valehtelin.
Vuorossa oli siis illan verran tutkimustyötä, 

jonka lähtökohtana oli ajatus siitä, että erilaisten 
(alkoholi)juomien arviointi on jo... aika nähty 
juttu. Nyt on jo korkea aika kiinnittää huomiota 
millaisista erilaisista astioista liemiä voikaan 
juoda, ja pyrkiä arvioimaan näiden valikoitu-
jen muottien ominaisuuksia. Klusterille saa-
puessani surumielisen näköinen koira torkkui 
portaiden vieressä. Ohi kulkiessani se katseli 
uneliaasti sinistä ämpäriäni.

Sisällä herrat ja rouvat alkoivat jo kokoon-

J U O M A - A S T I A -

A R W O S T E L U 

tua. Illan arvioiva raati koostui siis minusta 
sekä valikoidusta asiantuntijoiden joukosta. 
Mukana lisäkseni olivat siis kameli-imperiumin 
keisari Dogi, kaikkien janoisten sankari Juno, 
rommin salakuljettaja Jush, salaperäinen 
femme fatale Elle, suursulttaani Joush’Gar, 
mystiikan salatietäjä Joose, tisleiden tuntija 
Henna sekä joitakin vierailevia tähtiä. Tämä 
on professori Woland & hajanainen kertomus 
eräästä illasta.

Yksi perinteikäs astia jo alkuvaiheessa oli 
kuksa. Puun ominaisuudet ovat eittämättä unii-
kit. Joitain avaavia kommentteja:

Dogi: ”Kyyneleet, retronasaalinen aromi.”
Elle: ”Roskia on kuksassa!” (mikä seikka-

peräisten selvitysten mukaan saattoi olla totta)
Juno: ”Niin hyvää puuta!”
Joush’Gar: ”Vetistää... Puu imee alkoholia. 

V***u mikä astia!”
Haisuli kantaa pulloja. Arvatkaapas mitä 

pulloja. MuuMiMuki: 
Elle: ”Lisäksi muki on rikki. Kodikas muu-

mimuki.”
Dogin vanhat muistot nousevat pintaan kun 

muumimuki herätti aivan uusia aromeja rom-
mista. Aromiominaisuudet tässä Arabian asti-
aston taideteoksessa ovat siis kohdallaan.

Joush’Gar: ”Aika... tuju astia.” *Ilme kertoo 
kaiken*

Dogi: ”Mitä enemmän juo, niin sitä parem-
malta se maistuu tästä muumimukista. Ja tee-
maan sopiva mukikin.”

Litran tuopponen: 
Jush: ”Liian suuria annoksia. Hyvä hinta/

laatu -suhde. Tuo vahvasti blandiksen aromia 
esiin.”

Elle: ”No nyt mä kaadoin sitä jo rinnuksille. 
Jallut tisseille.” 

Jush: ”Ihan mukava juoda, saa ihan riittä-
västi.”

Havaintojen pohjalta Jush säilytti tuoppia 
vahvassa otteessaan valtaosan iltaa.

aroMiLasi: Normaali (konjaappi)aromilasi 
ei herättänyt juurikaan tunteita, ja siitä lähin-
nä naukkailtiin muodon vuoksi. ”Aika perus”, 
kommentoitiin, ”Tekee pommacin kanssa rom-
mista hieman lantaisen aromisen.”

Juno: ”Perinteinen, maguisa.”

 
*** Välikommentti: NAPASHOTTEJA! *** 
 
napa, naisen (vierailija Cilla): Naisellinen, ylit-
sevuotavan pehmeä, kiihottavan kostea. Mag-
nifico. 

Dogi on onnellinen: ”Illan kaunein astia 
(esteettinen).”

töLkki: 
Elle: Lonkero on silti tölkistä parasta.
ÄMpÄri, sanko: 
Jush: ”Ylitsevuotavainen.”
Vesku & Olli: *mykistyneitä katseita*
Dogi: ”Pyöreä, runsaasti antava.”
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Joush’Gar juo suruunsa kun ei heru luot-
tamusta. Ämpäri on selvästi hänen luonnon-
valintansa: ”Voi myös mennä piiloon julmaa 
maailmaa.”

”Narsistin astia”, kommentoitiin. Kuuleman 
mukaan pohjasta kurkkii joku.

Reetta: ”Liian suuri tyttöjen suuhun.”
Anssi: ”Mahtuu juomaa.” 
Woland: ”Tosi kiva.” 

pöytÄ: 
Juno: ”Hieman pesuaineinen...”
Joush’Gar: *mutu* ”Hieman toluisa. Erit-

täin tasainen, mutta kulmikas.”
Dogi: ”Köh, köh! Sanotaan, että tän voi 

nauttia sisäisesti monella tavalla.”
Joose: ”Pinnallinen...”

suppiLo: 
Woland: ”Kuin työntäisi päänsä lohia hyp-

pivään koskeen. Kyllähän se palkitsee, kun 
tölkillinen naamaan heti tai kuole.”

Jussi: ”Yllättävän riittoisa tuo yksi snapsi.”
Mestari Nurmela: ”Hyi vittu! Hyi saatana!”
Suurruhtinas Ozzie: ”Mmm! Aika tehokas! 

Suosittelen!”
Anssi (28 minuuttia myöhemmin): ”Mais-

tuu toi suppilo vieläkin suussa...”

kenkÄ:
Joose: ”Etenevä.” 
Woland: ”Maailmaa nähneen meininki.”
Jush: ”Hyvä ote! Tartuttava.”
Lautanen (pyhÄ): Hyväksyvä pyhä hiljai-

suus, tyytyväisyys, lempeys, ihmetys.
Joush’Gar: ”Potentiaalinen lärvilautanen.”
Dogi: ”Miehen suuhun sopiva!”
Sirén, Já.: ”Ufomainen tunnelma.”

korkki, poMMac: 
Joush’Gar: ”Tässä korkissa on kyllä ihan 

vitun paska tiimi. Vitun paska tiimi! Siis oi-
keesti. Vitun paska tiimi! Miten voi olla näin 
paska tiimi!”

shottiLasi: Perinteinen, nopea, vaivaton.
kauha: Ulottuvainen. Jännä. Turvallinen, 

kotoisa. Hieman metallinen. 
Juno: ”Terävä, kirkas ja kiiltävä.”
Elle: ”Pistävä! Ennemmin lämpimiin juo-

miin.”
Henna: ”Lämmin, pitkä, kardemummainen.”
Ollie: ”Heijastus! voi peilailla itseään. Hoh-

tava, terävä, tarvittaessa iskettävä.”
Anssi: ”Maistuu ihan samalta ku 2 päivää 

sit.”

tiskirÄtti:
Dogi: ”Vaikeeta on. Mä näin tossa survi-

vorissa ku jätkä joi vettä sukastaan, mutta se 
toimi paljon paremmin ku tää...”

Tiskirätti IMEE! maku vähän mitäänsano-
mattoman laimea.

kÄsipyyhepaketti: muovinen, tyhjä, (tissi)
(???): 

Juno: ”Tämä ei toimi kauheen hyvin. Olen 
pissinyt housuuni. Aiii perkele. Olen kokonaan 
alkoholissa.”

Joose: ”Tää on vähän likasta puuhaa.”
Dogille ei valu. ”Tää on oikeesti vähän vai-

keeta puuhaa. Menee nenään.”
Joush’Gar: ”Ei päähän...”
Mestari Nurmela: ”Paska astia on se.” 

*** ÖÄÄÄÄÄÄÄÖÄÄÄÄÄÄ EI JEESUS ***

puLkka, keLkka: 
Jush: ”ET SÄ OSAA JUODA”, ”Maistuu 

Jouskarilta.”
Woland: ”Ratiritiralla... saatana. Hyvää las-

kiaista.”
Aamun sarastaessa ja Tukholman laivan 

kutsuessa jätimme taikamaailman. Rappusten 
vieressä torkkuva koira oli herännyt valkea-
partaisen kapteenin sammuttua sen viereen 
ja haukkui nyt ”kaatakaa hänen naamalleen 
rommia!”

l o g . c l o s e ( ) 
   
    
   

P r o f .  W o l a n d

Y l e i s e n  e n t r o p i a n  j a
m u s t a n  m a g i a n  l a i t o s

R a j a t i e t e i d e n  t i e d e k u n t a
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Ja tapahtui niinä päivinä, että tiedekun-
nan dekaanilta kävi käsky, että kaikki 
laitokset oli palautteenannolle alistettava. 

Tämä kurssipalaute ei ollut ensimmäinen...
...mutta toivottavasti taas hiukan parempi, 

hedelmällisempi, innostavampi ja suuremman 
suosion saavuttava kuin aiemmat versiot. 

Kurssipalaute saattaa kuulostaa itsestään-
selvältä, mutta ainakin laitoksella pidempään 
istuneet opiskelijat tietävät, ettei se ole. Pa-
himmassa tapauksessa palautetta antaa kurs-
sin päätyttyä kourallinen opiskelijoita, jolloin 
kurssin järjestäjillä ei ole oikeastaan mitään 
syytäkään perehtyä kommentteihin.

Tänä syksynä aloitettiin aiempaa kattavam-
pi palautekatsaus kaikkiin laitoksemme kurs-
seihin. Palautetta kerätään paitsi uudistetulla 
lomakkeella, myös kurssin aikana suullisesti 
ja kirjallisesti. Ahkera luennoitsija saattaa seu-
rata kurssin irkkikanavaakin ”sillä silmällä”. 

Tarkoitus olisi, että palautteen avulla saa-
taisiin kerättyä opiskelijoiden ideoita ja ajatuk-
sia kurssista myös kurssin aikana. Jos kenkä 
puristaa huonoista luentokalvoista tai liian vai-
keista laskaritehtävistä, tiedon siitä on mentä-
vä luennoitsijalle mieluummin heti kuin sitten 
joskus kurssin jo päätyttyä.

Kaiken palautteen päälle kurssin vastuu-
henkilö - yleensä siis luennoitsija - kokoaa 
julkisen vastapalautteen. Tämä asiakirja jul-
kaistaan kurssin kotisivuilla ja sitä pääsevät 
lukemaan niin opiskelijat, opetuksen kehittä-
misen kanssa työtä tekevät tahot kuin ketkä 
tahansa kiinnostuneet. Annettuun kritiikkiin on 

siis syytä löytyä hyviä perusteluita.
Koottujen selitysten päälle on toki muka-

va, jos me opiskelijat muistamme kehua niitä 
hyvin menneitä asioita. Opettaminen innostaa 
taas hiukan enemmän, jos kuulee jonkun jo-
tain kurssista oppineenkin.

Palauterumba jatkuu keväällä uusien kurssi-
en osalta. Palautelomakkeet aukeavat verkos-
sa heti kun kurssitkin käynnistyvät. Muistakaa 
toki kommentoida niin hyviä kuin huonojakin 
asioita jo kurssin aikana. Jos itse ei uskalla 
tai halua lähteä assarin tai luennoitsijan pu-
heille, opintovastaavia voi käyttää välikätenä 
ja oman anonymiteetin suojana. Tärkeintä on, 
että mahdolliset puutteet opetusjärjestelyissä 
saadaan korjattua niin pian kuin mahdollista.

Entä jos et ihan vain ymmärtänyt jotain 
asiaa luennolla? Tietojenkäsittelytieteessä on 
monta hankalaa teoreettista asiaa, ja toden-
näköisesti muutama muukaan salissa ei ym-
märtänyt. Tassua vain pystyyn ja pyydä roh-
keasti luennoitsijaa toistamaan vielä kerran, 
ehkä vähän hitaammin.

E l l a  P e l t o n e n

Opintovastaaviin saa yhteyden mm. tu-
lemalla IRCnetin kanavalle #tkt-apu tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
opintovastaava@tko-aly.fi. Tai vedä roh-
keasti hihasta käytävällä!

 M u u ta m a  s a n a

k u r s s i pa l a u t e u u d i s t u k s e s ta

H e h ä n  o vat  k u i n  k a k s i  m a r j a a

Vihainen lintu
Pehmolelu

Jarkko Nyman
Paja-apina
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F u k s i s u u n n i s t u s -
   m u i s t o j a

Kuten kuvasta näkyy, fuksisuunnistusta ur-
heillaan meillä vasta kun ilmankosteus alkaisi 
pian vaatia kiduksia. Muttei nuori fuksi pienistä 
säikähdä kuten ilmeet kertovat.

Suunnistustehtävät tuovat 
yhteisöömme kulttuurin 
riemuvoittoja.

Jääräjoukkuetta johti Zorro. Lautakunta selvittää joukkueen muistikatkoksia.

”Ai siis palkinnot... ai niinku pinsse-
jä? Siis... onhan nää hirveen kivoja 
mut.. heh no onhan nää kyl.”

Bibikset! JIHUU!




