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Olen ollut elämässäni kahdesti 
fuksi ja kerran tuutori. Nyt on 
taas se aika vuodesta, että pu-

hutaan fukseista ja tuutoreista. 
Kymmenet ja taas kymmenet ihmi-

set käyvät läpi niitä tuntemuksia, joita 
minäkin olen kokenut. Pienenä fuksi-
na kaksi vuotta sitten, olin hyvin eri-
lainen kuin nyt. Istuin ensimmäisenä 
iltana aluksi epäsosiaalisena ja hiljai-
sena nurkassa. 

Lopulta minusta kuoriutui esiin se 
oikea minä; naurava, toisinaan liian 
humalassa oleva, pöhkö, mutta ankara 
päätoimittaja. Muutos oli hirmuinen, 
mutta niin oli elämäntilannekin. Van-
hemmat, entiset kaverit ja koko elämä 
jäi toiselle paikkakunnalle, vaikka sitä 
elämäähän minä lähdin karkuun ja en 
kaipaa takaisin. Onneksi.

Tuutori minusta tuli viime syksy-
nä – vuoden opiskeltuani. Hain tuu-
toriksi vääristä syistä, koska muutkin 
hakivat. Tai oikeastaan, koska yksi ih-
minen haki. 

Minulle tuutorina oleminen merkit-
si toistamista. Kaikki lauseet, tapaa-
miset ja tapahtumat toistuivat vanhan 
kaavan mukaan. Ihmiset vain olivat 
uusia ja tapahtumat toisenkaltaisia. 
Vaikka pidin tuutorina olemisesta, 
päällimmäiseksi ajatukseksi jäi, entä-
pä jos en olisikaan ollut tuutori? Oli-
sinko ollut järkevämpi? Ihmisempi? 
– Tuskin.

Kuten arvata saattaa tämä numero 
on omistettu fukseille ja tuutoreille, 

mutta mahtuu sekaan pala ”niitä mui-
takin” opiskelijoita. Olethan muistanut 
jo ilmoittautua tenttiin? Entä olethan 
pitänyt huolta kunnostasi? Readme 
kokosi muistilistan uusille ja vanhoille 
opiskelijoille, jos lomalla tärkeät asi-
at ovat jo unohtuneet. Lämmin tuu-
lahdus uusien fuksien vastaanotosta 
mahtui myös mukaan kuvina. Laitok-
sen työntekijöiden piinapenkkiin istu-
tettiin Matti Luukkainen ja viihdettä 
tästäkään numerosta ei puutu. Siitä 
pitävät huolen sarjakuva, Mozzie & 
Bunny –palsta ja Emben puuhanurk-
ka. Lue tämä ja paljon muuta syksyi-
sestä Rediksestä.

Iloisin terkuin,
Viivu

Fuksit vastaan tuutorit!

Viivu Toikka
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Uusi lukuvuosi, vanhat kujeet. 
Gurula on taas täynnä innok-
kaita fukseja ja osa vanhoista 

opiskelijoista on poistunut riveistä. 
Syksyn vapaa-aika täyttyy fuksiaihei-
sista opiskelijariennoista, joita jär-
jestetään perinteiseen tapaan, mutta 
toivottavasti uusiakin ideoita keksien. 
TKO-älyn kannalta alkaa taas se tär-
keä aika, jolloin järjestöön sitoutetaan 
fukseista uusia aktiivitoimijoita ja sa-
maan aikaan yritetään kähmiä mm. 
saunan lauteilla järjestölle hallitus ja 
virkailijat ensi vuodeksi.

Järjestötoimintaan ja opiskelijapo-
litiikkaan saa halutessaan palamaan 
paljonkin aikaa joskus opintosuori-
tusten kustannuksella, eikä nykyinen 
opinto-oikeuden rajaus seitsemään 
vuoteen ainakaan auta asiaa. Kan-
nattaa kuitenkin lähteä mukaan, sil-

lä opiskelijatoiminnasta saa paljon 
kavereiden, kontaktien ja elämänko-
kemuksen muodossa. Ensimmäinen 
opiskeluvuosi on tähän parasta aikaa.

Viime vuoden suurten ja kunnian-
himoisten tapahtumien jälkeen nyt 
on tyydytty tekemään hyvin se, mitä 
normaalisti odotetaan ja laiskoteltu 
uusien ideoiden kanssa. Iloitsemisen 
aiheitakin on toki ollut, kesällä jär-
jestimme aivan uutena tapahtumana 
rapujuhlat ja esimerkiksi TKO-älyn 
verkkopalvelujen uudistus on edennyt 
rauta- ja softapuolella. Ja ostivatpa 
pojat minulle tämän lehden kannessa 
näkyvän kultaisen viitan!

Myös Readme on muuttunut koko 
ajan entistä laadukkaammaksi leh-
deksi. Ihan niin ”rajuihin” tempauk-
siin emme ole ryhtyneet kuin rakkaan 
kiistakumppanimme Limeksen Syk-
loidi syksyn alussa kohua herättä-

neellä pornonumerollaan. 
Paljastimmepa kuitenkin 
esimerkiksi huhtikuun lo-
pussa ilmestyneessä nu-
merossa Unicafen nöyr-
tyneen ja palauttavan 
Lyyra-korttien rahala-
taukset takaisin kassalle. 
Onneksi tämän vuoden 
fukseilta jäi kokematta 
tuo ikävä yritys pakottaa 
ihmiset käyttämään um-
pisurkeaa Lyyran Face-
book-kopiota.

Tervetuloa TKO-älyn 
kyytiin, fuksit, ja oikein 
hyvää syksyä kaikille!

Markus Penttilä

Puheenjohtajan palsta
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Muutama vinkki

Kun minua pyydettiin kirjoitta-
maan Readmehen jotain fuksei-
hin liittyvää tuli ensimmäisenä 

mieleeni kirjoittaa muutama neuvo, 
joita itse olisi fuksina kaivannut. 

Ruokailu

Opiskelijaruoka Kumpulassa on ikui-
nen taistelun aihe ja opiskelijat teke-
vätkin, mitä epävoivoisimpia tekoja 
saadakseen syödä edes lähes kelvollis-
ta ruokaa.

Tämä on helppo ymmärtää, kun on 
muutaman kerran tutustunut Exac-
tumin Unicafen ruokatarjontaan ja, 
vaikka jaksaisikin kävellä Chemicu-
mille asti, jossa ruoka saattaa olla hie-
man syötävämmän näköistä, ei sekään 
yleensä kovin herkulliselta vaikuta. 
Kampukselta toki löytyy myös Dyna-
micumin työntekijäruokala, jossa ruo-
ka on hyvää, mutta hinta on täysi lou-
nashinta eikä opiskelija-alennuksia 
heru. 

Kun poistuu Kumpulan kampuksel-
ta kauemmaksi, löytyy Taikin kellaris-
ta Kipsari ja Arabian kirjaston luota 
Katri Antell, jotka tarjoavat parempaa 
vastinetta rahalle varsinkin kasvissyö-
jille. 

Näissä molemmissa lounas on opis-
kelijahintainen eli matka on usein 
rahan arvoista. Muista vaihtoehdois-
ta kannattaa varmaankin mainostaa 
ainakin Intiankadulla sijaitsevaa piz-
zeria Parmesania, jonka mukava hen-
kilökunta ja lähes opiskelijabudjettiin 

mahtuvat hinnat ovat kyllä kultaa sil-
loin, kun Unicafen ruoka muistuttaa 
enemmän biomassaa kuin lounasta, 
eikä jaksa vaeltaa tuulen ja tuiverruk-
sen lävitse pidemmälle. 

Tenttiminen

Minulle fuksina jäi melko epäselväksi, 
että kursseja voi suorittaa ihan vain 
tenttimällä. Kaikkia kursseja ei siis 
tarvitse oikeasti suorittaa vaikeam-
man kautta luennoilla ja käydä laska-
reissa, vaan voi myös ihan vain opetel-
la kurssin asiat omatoimisesti kotona. 
Monilla kursseilla tämä on huomatta-
vasti vaivattomampi tapa ja ainakin 
itse koen panostavani oppimiseen 
näin jopa enemmän kuin perinteisellä 
puurtamisella. 

Nukkuminen

Vaikka Gurulassa virallisesti ei saa 
nukkua, kyllä siellä voi torkkumalla 
selvitä yön ylitse. Vaikka en kannus-
takaan ketään tähän toimintaan, niin 
tämä kannattaa muistaa, kun viimei-
nen bussi on mennyt eikä räntäsatees-
sa kävelymatka kotiin Korsoon kuu-
losta yhtään houkuttelevalta. 

Luonto

Suosittelen lopuksi vielä tutustu-
maan Kumpulan alueen luontoon, 
kun tenttiinluku alkaa ahdistamaan 
liiaksi. Metsistä ja pusikoista löytyy, 
jos jonkinmoista polkua ja monttua, 
joiden kulkeminen on ihan riittävän 
haastavaa selvinpäin. Monet ovat niitä 
kokeilleet myös humalassa. Auringon-
nousut ja auringonlaskut ovat kam-
puksen kallioilta katsottuna varsin 
mukavaa aivojennollausviihdettä. 
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Tulevana lukuvuonna ainakin 
ohjelmistojen mallintaminen 
–kurssilla ja ohjelmistotuotan-

toprojektissa puhaltavat uudet tuulet, 
kun monille vanhemmille opiskeli-
joille tuttu Matti Luukkainen on 
palannut muutaman vuoden tauon 
jälkeen tietojenkäsittelytieteen laitok-
selle opettamaan ohjelmistojärjestel-
mien linjalle.

- Ohjelmistojen mallintamisen to-
teutus tulee muuttumaan. Tutut kaa-
vioiden piirtämiset jätetään taka-alalle 
ja keskitytään tärkeämpiin asioihin.

Luukainen lupaa, että kurssilla 
koodataan entistä enemmän. Lisäksi 
tullaan kokeilemaan muun muassa 
version hallintaa ja testausta käytän-
nönläheisimmin keinoin kuin aiem-
min.

- Learning by doing on minun käyt-
tämäni oppi, hän paljastaa. 

Yliopistolta Luukkainen vaihtoi 
ammattikorkeakouluun opettajaksi 
vuosikymmenen puolivälissä. Am-
mattikorkeakoulussa jokaiselle on ol-
tava opettajan pätevyys ja tunteja on 
viikossa helposti yli kolmekymmentä.

- Kun kerran suunnitteli tunnit, 
saattoi samoja luentokalvoja käyttää 
vuodesta toiseen. Ja ammattikorkeas-
sa oli tapana, että yksi opettaja piti 
yhtä kurssia koko ajan. Uutuuden vie-
hätys katosi ja aloin pohtia sittenkin 
sitä vaihtoehtoa, että palaisin takaisin 
yliopistolle. Lähtiessäni luulin, että se 
ei kävisi päinsä, mutta onneksi tämä 

virka mahdollisti paluuni.
Muualla vietetyt intensiiviset ope-

tusvuosien aikana yliopiston työym-
päristö säilyi ennallaan ja kahvihuo-
neeseen oli yhtä helppo astella kuin 
aiemmin. Aivan kaikki ei kuitenkaan 
ole pysynyt miehen mielestä muut-
tumattomana. Hänen tuntemistaan 
opiskelijoista useat työskentelevät 
laitoksella tutkimusavustajina, opet-
tajina tai luennoijina ja nykyiset nuo-
remmat opiskelijat ovat innostuneita 
yhteistyöstä laitoksen johdon kanssa.

 - Nykyinen minulle vieras opiske-
lijapolvi vaikuttaa hyvältä. TKO-älyn 
opintovastaavat pitävät mielestäni hy-
vin paljon yhteyttä laitoksen henkilö-
kuntaan. Se, että opetus kehittyy, vai-
kuttaa varmasti keskeytysprosenttiin, 
Luukkainen tuumii.

Vaikka ammattikorkeakoulun opet-
tajan pesti ei Matti Luukkaiselle ol-
lutkaan unelmien työ, hän uskoo kui-
tenkin oppineensa luokkaopetuksesta 
paljon sellaista, mitä voi yliopistomaa-
ilmassakin soveltaa.

- Suurimmat ongelmat yliopistol-
la ovat mielestäni kurssikirjoissa. Ne 
sisältävät paljon turhaa ja helpot asi-
at selitetään vaikeasti. Ohjelmistojen 
mallintamisen entisen kurssikirjan 
voi heittää mielestäni roskikseen. 
Monissa muissa kirjoissa on paljon 
parempia oppeja, mutta valitettavasti 
opiskelijoilta ei voida vaatia useiden 
kirjojen omistamista.

Ammattikorkeakoulun tutkimusmatkalainen palasi takaisin

Viivu Toikka
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Neljä nopeaa Matti Luukkaisel-
le…

Minkälaista musiikkia kuuntelet?

-   Nykyisin lähinnä klassista musiikkia. 
Erityisiä suosikkejani ovat muun mu-
assa Wagner ja Bach.

Mitä harrastat?

 - Voikohan näin sanoa…Oluen juon-
tia. Maistelen mielelläni erikoisoluita. 
Kun paino nousee liikaa alan kuntoil-
la.

Mikä oli sinun lempikurssisi opiskelu-
aikoina?

- Nykyisin se kurssi olisi nimeltään 
LaMa. Luulen, että pidin siitä, koska 
olin matemaattisesti suuntautunut.

Yksi paheistasi?

- Minulla on sellainen pahe, että mi-
nun on omistettava kaikki mahdolliset 
työhöni liittyvät kirjat. Työhuoneessa-
ni olevassa kirjahyllyssä ei todellakaan 
ole niitä kaikkia.
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Kaikkien alojen asiantuntija Mozzie 
vastaa tästä numerosta alkaen lukijoi-
den kysymyksiin. Lisää kysymyksiä voi 
jättää osoitteessa lehti.tko-aly.fi tai Gu-
rulassa.

Palomuuri

Rakas Mozzie,
mun biologi-fuksi-ystävän palomuuri 
on konffattu silleen, ettei se  vastaa-
nota mun pingiäni. Mä haluaisin, että 
paketit liikkuisi meidän välillä parem-
min, mieluiten niin että sieltä tulisi 
myös pongeja. Mitä mun pitää tehdä?

-Epätoivoinen

Hei Epätoivoinen. Kyseinen ongelma-
si on yleinen, mutta ongelma on bio-
logien päässä, heidän palomuuri estää 
kaiken Kumpulasta lähtevän liiken-
teen. Tämä johtuu vuoden 2007 SEI-
SE-epidemiasta, joka saastutti useita 
fukseja. Mikäli haluat saada ystävääsi 
yhteyden, suosittelen reitittämään pa-
ketit jonkun toisen kampuksen kautta. 
Kuuleman mukaan kauppiksen suun-
nalta tulevat paketit pääsevät useinkin 
perille.

Kukkia ja paholaisia

Kuulin juuri, että pikkuveljeni on al-
kanut käyttämään haskellia. Onko se 
vaarallista? Kuulin, että se aiheuttaa 
poikkeuksetta voimakasta riippuvuut-
ta...

-Haskell

Hei. Haskell on erittäin koukuttava 
aine, sen käyttö päihteenä pitäisi suo-
rittaa valvotuissa oloissa ja pienissä 
määrissä. Mikäli et uskalla puhua 
veljellesi ongelmasta, kehotan kään-
tymään vanhempien puoleen. Kysyin 
apua alan ammattilaisilta, jotka sa-
noivat Haskellin käytön olevan aina 
samanlaista, mutta mikäli näet pikku-
veljesi käyttävän Monadeja, ota heti 
yhteys vieroitusklinikkaan. Niillä on 
arvaamattomia sivuvaikutuksia, joilla 
saattaa olla huono lopputulos. 

Dear Mosse! Olen kemistituutor (tyttö, 
55 kiloa ja 165 senttiä), joka on suures-
ti rakastunut fuksiinsa (poika, noin 90 
kiloa ja 185 senttiä). Mitä minun pi-
täisi nyt tehdä, sillä tuutorinmoraalini 
kieltää minua koskemasta fuksiini?

-Epätoivoinen kemisti

Et ole ainoa ongelmasi kanssa, vuo-
sittain monet tuutorit haaveilevat 
pienistä fuksipalleroistaan. Ohjesään-
nöt kuitenkin kieltävät ns. syömisen 
omasta kuormasta, mikä johtaa suu-
riin moraalisiin ongelmiin ja lopulta 
alkoholismiin. Yliopiston viiltelynes-
topalvelulla, Nyytillä, on olemassa 
viikoittain kokoontuva tuutorikerho, 
josta löydät monia samantahtoisia 
ihmisiä. Paras ohjenuora on odottaa 
tuutorius loppuun, jonka jälkeen fuk-
sit ovat vapaata riistaa.

Mozzie & Bunny
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Edustajaksi edustajistoon?

Janne  Timonen

HYYn edustajistovaalit ovat 
tänä vuonna 3.-4. marraskuu-
ta. Readmen tenttaukseen is-

tutettiin siis hakija tietojenkäsittelyn 
ja TKO-älyn piiristä – herra Marko 
”Carca” Lehtimäki.

Mikä ajoi päätökseen asettua eh-
dolle?

”Tutut HYAL-aktiivit 
alko pehmittää mua 
aktiivisesti jo vappuna, 
vakuuttaen et edariin 
tarvitaan pidempään 
opiskelleita kumpula-
laisia aktiiveja. Aluks 
kieltäydyin itsepintai-
sesti kunniasta, koska 
mulla on jo muutoin-
kin niin paljon rautoja 
tulessa. Lopulta sitten 
HYYn hallituksen pu-
heenjohtaja, Pasi Ha-
rio, sai taivuteltua mut 
mukaan.”

Mikäli sinut valitaan, mitkä ovat 
asioita joihin haluaisit vaikuttaa 
tai toivoisit parannusta/muutos-
ta?

”Päällimmäisenä olisi rauhan saami-
nen. Tällä hetkellä HYYssä tuntuu 
olevan vallalla naurettava vastakkain-
asettelu ainejärjestöjen ja osakuntien 
välillä. Tuntuu että voimavarat mene-
vät turhaan kinasteluun, josta hyöty-
vät lähinnä omaa egoaan pönkittävät 
byrokraattiset sielut sekä poliittiset 
ryhmittymät.

Byrokratia ja jopa politikointi on 
tietyssä määrin toki tarpeellista kun 
puhutaan HYYn kaltaisesta organisaa-
tiosta, mutta ei näitä saa päästää liian 
hallitsevaan asemaan. Mun mielestä 
ylioppilaskunta ei ole oikea paikka po-
liittiselle pelille. Sen tehtävä on ajaa 
opiskelijoiden etuja, ei peilata valta-
kunnan politiikkaa tai toimia ponnah-
duslautana poliittiselle uralle. 

HYYn taloudellinen tilanne on sii-
nä määrin tiukka, että supistuksia on 

pakko tehdä, mutta ne 
pitää tehdä niin että 
järjestöjen toiminta-
edellytykset voidaan 
taata. Siihen tehtävään 
tarvitaan väkeä, joka on 
kahlannut haalarit mu-
dassa eri kampuksilla, 
ei pelkästään Wanhalla 
pikkutakki päällä.”

Miksi äänestää juu-
ri sinua?

”Kuluneen viiden vuo-
den aikana olen opis-
kellut 4 eri tiedekunnan 

puitteissa, toiminut ainejärjestöak-
tiivina, kuulunut mitä moninaisem-
piin harrastejärjestöihin, pyörinyt 
osakunnilla, sekä nähnyt yliopisto-
elämää myös henkilökunnan puolel-
la, joten katson että mulla on kohtuu 
hyvä yleiskuva toiminnasta. En väitä 
et mulla olis valmiita ratkaisuja HYYn 
ongelmiin, mut osaan ainakin kysyä 
vaihtoehtoisten toimintamallien pe-
rään ja älähtää jos joku koittaa kam-
pittaa tavallisen opiskelijan etuja.”
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Nyman suree rikkoutunutta 
tuoliaan. Reli ja JEEB ottavat 

osaa menetykseen.

Iloinen tekis-piraatti kaitsee fukseja 
raudalla ja...YARRRR!

Kenraali Harmaajärvi paistattelee Kauppatorilla ennen 
Suomenlinnan taisteluita eversti Lunnamon kanssa.
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Orientoivien jatkot Kumtähden kentällä. Santun juonnin 
lomassa ja uusien fuksien keskellä vanhat opiskelijat 
vaihtoivat mykistyneitä ilmeitä.

Kumtähden kentällä katseltiin “G-miestä” 
puhelimella - kuten Lanton ilmeestä näkee.

Fuksit ovat onnellisia 
Suokkireissun jälkeen! 

Tekstit: Janne  Timonen
Kuvat: Marja Yli-Karhula, 

Tuomas Puikkonen
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Vanhan ja uuden opiskelijan 
muistilista

Sami Saada

Opiskelijoilla on paljon asioita muistet-
tavana, näin syksyisin vielä enemmän 
kuin yleensä. Erityisesti fukseille asiat 
ovat uusia ja on paljon opittavaa. Stres-
sin lievitykseksi Readme kasasi opiske-
lijoille muistilistan.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Syksyllä ennen ensimmäisen perio-
din alkua on syytä muistaa lukuvuo-
si-ilmoittautuminen. Fuksit saavat 
tästä tiedon, mutta vanhat opiskelijat 
joutuvat itse muistamaan tämän. Il-
moittautumisen rekisteröidyttyä on 
syytä hakea lukuvuositarra esimerkik-
si Kumpulan Kartanolta tai Keskusta 
kampuksen Orkesterilämpiöstä. Or-
kesterilämpiöstä haettaessa samalla 
saa päivitettyä myös HKL:n matka-
kortin opiskelijastatuksen jatkumaan. 
Toki tämän voi tehdä erikseen myös 
HKL:n palvelupisteistä.

TKO-älyn jäsenmaksu

HYYn maksun lisäksi osalle tulee eteen 
TKO-älyn jäsenyyden uusiminen. Oli-
si kannattanut ottaa viimeksi hieman 
pidemmälle ajalle, jottei tätä tarvitsisi 
muistaa vuosittain.

Kurssi-”ilmo”

Kursseille ilmoittautuminen on suo-
tavaa, jos mielii opiskella. Kursseille 
ilmoittaudutaan ennen jokaisen pe-
riodin alkua. Ennen ilmoittautumista 
olisi syytä tehdä jonkinlainen luku-
järjestys suurien päällekkäisyyksien 

minimoimiseksi, jotta itse ilmoittau-
tumiseen ei mene kauan ja pääsee suu-
rella todennäköisyydellä haluamiinsa 
ryhmiin.

Opiskelu

Kursseilla ollessa muistakaa opiskella. 
Ei ole iloa osallistua opiskeluun, jos 
ei itse viitsi siihen panostaa ja yrittää 
opiskella itselleen tietoa ja opintopis-
teitä.

Vapaa-aika

Muistakaa, että TKO-älyllä on erilaisia 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, jo-
ten niihin kannattaa osallistua. Lisää 
tietoa saa sivulta http://tko-aly.fi/

Hallitus

Hallituksen jäsenten on syytä muistaa 
käydä hallituksen kokouksissa, jotta 
kaikki sujuu mallikkaasti. Varajäsen-
tenkin on syytä ilmaantua paikalle, sil-
lä osalla hallituksesta on liki aina este 
kokoukseen ehtimisille.

Tapahtumat

Fuksien on muistettava lukuisia fuksi-
tapahtumia, mutta miksi vanhemman 
opiskelijankaan pitäisi jäädä niistä 
pois? Fuksiaiset ovat ikimuistoisia ta-
pahtumia, niin fukseille kuin vanhem-
mille opiskelijoille.

Käy saunailloissa! Mikään ei ole mu-
kavampaa kuin saunassa käyminen; 
tuo suomalainen puhdistautumisriitti 
saa aivan uuden ulottuvuuden TKO-
älyn toimesta.
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On suositeltavaa osallistua erilaisiin 
ekskursiohin. Yritysekskursiot on hyvä 
tapa päästä sisään yritysmaailmaan ja 
kulttuuriekskursiot taas sivistävät toi-
von mukaan kulttuurillisesti.

Vanhemmat

Opiskelijan on tärkeä tavata myös su-
kulaisiaan, joten muistakaa vierailla 
vanhemmilla ja muilla läheisillä suku-
laisilla.

Loma

Opiskelu on kokopäivätyötä ja kuten 
työstäkin, niin opiskelusta on syytä 
välillä pitää lomaa. Lomat ovat ennal-
ta määriteltyjä, joten niitä ei tarvitse 
muistaa anoa. Mikään ei ole sen pa-
rempaa kuin lomalla rentoutuminen 
raskaan opiskeluputken jälkeen.

Työ

Aina aika ajoin tulee tarvetta uusille 
tavaroille tai haluaa esimerkiksi viedä 
kullan ulos syömään tai jotakin yhtä 
mukavaa. Tällaisissa tilanteissa oli-
si käyttöä rahalle. Opintotuki ei riitä 
kaikkeen vaan pitäisi harkita töitä. 
Kesä on hyvää aikaa opiskelijalle käy-
dä töissä ja ansaita extraa lukuvuoden 
ajalle. Kesätyötä tulee muistaa hakea 
ajoissa, mutta jos töitä ei tule, niin 
kannattaa esim. opiskella kesällä ja 
sitä varten pitää muistaa laittaa kesä-
opintotukihakemus vireille.

Palautukset

Deadlinet ovat tärkeitä ja niitä pitää 
muistaa noudattaa!
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KUJE Research Group

Kukkis Välinen

Haastattelin KUJE-tutkimusryhmän vei-
keitä kujeilijoita. Mitä, kuka, häh? Seu-
raavassa se selviää.

Ryhmän synty

Syksyllä 2008 eräs kujeilija piti Tieto-
kone työvälineenä -kurssin, keväällä 
2009 kujeilijat tutkivat Second lifeä 
Käyttöliittymät-kurssilla, myöhemmin 
keväällä tuli täyskujeinen Digitaalisen 
median tekniikat -kurssi.

KUJE muotoutui tammikuussa 
2009, kun joukko sivutoimisia tunti-
opettajia halusi tehdä asioita yhdessä 
lapiokurssi-secondlife-dimefiiliksissä. 
Oli tarve tehdä asioita yhdessä, koska 
se oli kivaa. Ryhmäläiset alkoivat hah-
mottaa, että nyt on KUJE.

Case: Työhuone

Sivutoimisten tuntiopettajien huone 
A242 oli ihan crappy.  KUJE näki, että 
nyt on parannettavaa. Pian yhteiseen 
nurkkaan tulikin kirkaslamppu, va-
paasti skaalautuva longcat, laitoksen 
johtajan vanhan huoneen sohva, kii-
nanruusu, perjantaiskumpat ja gigant-
tinen puhallettava mustekala.

Toiminta nyt ja huomenna

Kesän KUJE on viettänyt ohjaten ko-
konaisketterää kesäohtuprojektia. 
Suunnitelmissa kujelistassa on seu-
raavaa: syksyllä kuje-ish Työväline ja 
Innovaatioharjoitustyö. Lisäksi käy-
tävillä liikkuu huhuja tulevista kuje-
kursseista keväälle.

Mitä sanotte uusille fukseille?

“Teistä voi joskus tuntua siltä, että noi 
vanhemmat opiskelijat tietää kaiken 
paljon paremmin kuin te.  Ja se on tot-
ta, mutta siitä ei pidä välittää.”
 - filosofi

KUJE lisää tähän: fuksina jaksat tehdä 
uusia siistejä juttuja, joten tee niitä!

Miten pääsee tutkimusryh-
mään?

 a) Etsi HIIT:in internetistä kiinnos-
tava tutkimuskohde, etsi tämän tut-
kimusryhmän vastuuhenkilö, kerro 
mistä olet kiinnostunut ja kysy hänel-
tä kesätöitä!
 b) Perusta oma, tehkää kaverien kans-
sa juuri sitä mitä haluatte ja kertokaa 
niistä! Älkää piilotelko sitä mitä teette, 
kirjoittakaa laitoksen blogiin, laittakaa 
postia TKO-äly- ja opiskelijalistalle, 
järjestäkää workshop, laitos tukee uu-
sia opiskelijalähtöisiä menetelmiä!

Kujeen tutkijat kiinnostuivat ke-
väällä webistä ja SVG:stä, ja koska 
oli suotuisa keskinäinen Kujehenki, 
päätyivät he syksyn SVG Open -konfe-
renssiin Kaliforniaan!
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Paljonko on vuosittainen rahoi-
tus?

Opetuksen kehittämisen vuosittainen 
laatupalkinto 17 eur/tunti.

Keitä ovat nuo potkulautailevat 
pitkätukat?

Sehän on KUJE!

PS. Kujefest tuloillaan. Seuraa ilmoit-
telua Kujeen webskassa.

Lisätiedot netistä osoitteesta:
http://www.cs.helsinki.fi/group/kuje

Kujeelle saa AINA lähettää sähköpos-
tia osoitteeseen kuje@cs.helsinki.fi! 

Tervetuloa kujekulmaan @ A242!



Emben puuhanurkka <3
Kuka kuvassa piileskelee? Leikkaa palat irti (luettuasi lehden ensiksi) ja järjestä 

kuvaksi. Palat eivät ole missään järjestyksessä, eivätkä myöskään oikein päin ;)


