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F uksit ja ISOhenki löt ovat varmaan

selvinneet fuksivi ikon riennoista tähän

mennessä, mutta toivottavasti sama i lo,

uutuuden ihmetys ja motivaatio on vielä

tal lel la . Tämä lehti koettaa vastata

kysymyksi inne mahdol l isimman hyvin:

Järjestimme tutustumisi l lassa, 5.9.2013,

kysymys & vastaus -tyyl isen session, jossa

fuksit pääsivät kysymään mitä tahansa

maan ja taivaan väl i l tä. Tämän l isäksi fuksit

ti ivistivät ensimmäisen vi ikon tapahtumat

yhdel lä virkkeel lä tai lauseel la.

Myös muihin kysymyksi in toivottavasti

vastataan tässä lehdessä. Ainakin

Kesäkokouksessa eräitä ihmetyttänyt

Päätoimittajanne gonahdus saa vastauksia:

Jos joku ei ole vielä tietoinen, satuin

olemaan mukana perustamassa yhdistystä

nimeltä "OUBS" ja sen johdosta kirjoitin

tähän lehteen artikkel in OUBSin ja sähköisen

median historiasta. Edel l isessä lehdessä

julkaistu tytyjen pokai luvinkkisarja ei

val itettavasti saa jatkoa, mutta sen ti la l la

ju lkaisemme Alkorytmin Oman Opinto-

Oppaan(TM), joka toivottavasti avaa

kurssien ihmeel l istä maai lmaa tässä meidän

miesvaltaisessa tutkinto-ohjelmassa.

Ki l lan tapahtumista mainittakoon TiKLANit,

joita toimittajamme Vi l le "heppu| " Räsänen

on järjestämässä, häneltä saatte myös

raportin kesälaneista, jotka järjestetti in

yhteistyössä Polygamen kanssa. Kyseisissä

laneissa nähti in Polygamen eeppisyyttä

tihkuva Artemis-komentosi lta. 29. päivä

järjestettyjen lanien raportin saatte

(toivottavasti ) lukea seuraavasta lehdestä.

I tsekäs mainostus: Tämä lehti kaipaa kovasti

taittajaa! Ikioma Taittokapteenimme päätti

lähteä mui l le la itumi l le syystä taikka

toisesta. Tästä johtuen tämän kertainen

ulkoasu on meikäläisen omaa käsialaa.

Jokaisessa pääkirjoituksessa tähän

mennessä olen toivonut ki ltamme jäseni ltä

jotain. Täl lä kertaa toivon uusia jäseniä

Alkorytmin toimitukseen : )! <engl ish>I hope

someone could write in engl ish for our

magazine! If you want to participate, join

our IRC-channel : #alkorytmi @IRCnet or

send your articles to

toimitus@alkorytmi. fi</engl ish>.

Toivottavasti myös muutkin Tietoki l lan

opiskel i jat ja tämän lehden luki jat selvisivät

kesästään. Hyviä lukuhetkiä uusimman

Alkorytmin parissa!

JAMI LINDH
Päätoimittaja

HEI MOI UUDET FUKSIT!
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Kuinka paljon saan vaihtorahaa maksaessani

ostokseni tuhannen markan setelillä?

Jami: Juuri sopivasti .

Sampo: Ja tuhanteen.

Lauri: Ri ippuu si itä aloititko Kairosta vai

Tangerista.

Mistä löytää Otaniemen parhaat sitsit?

Sampo: Sieltä, mistä löytää otaniemen parhaat

sitsaajat.

Millä killalla on parhaat bileet?

Sampo: bi leki l la l la

Pitäisikö sittenkin?

Nike: Go for it

Mikä on piin 998 771 667 101 . desimaali?

Sampo: Ketä oikeasti kinostaa?

Mitä tapahtuu jos 1000 C aurinko ja -1000 C

jääaurinko törmää? Kumoaako ne toisensa?

Sampo: en usko aurinkoihin

Onko P = NP ??

Sampo: Jos supistaa P: t pois jää 1=N ja se on

False

Miksi teekkari ylitti tien?

Jami: Teekkari went over to road to get to the

other side. Hence rendering this question void.

Miksi kirahvi söi perunan?

Jami: Giraffe ate a potato because he was

terribly hungry!

Mikä on piin 49 200 527 826. desimaali?

UK: Standard computation time exceeded. . .

Miksi Paniikki on nimeltään Paniikki?

UK: Näet ensimmäisel lä palautevi ikol la .

Miksi Otaniemen grilliä kutsutaan etnoksi?

Jami: The Gri l l is cal led “etno” because it didn’t

have a name at first and the workers there are

ethnic people.

Jos Jamilla on kolme lanttia ja keskimmäinen

on 3 dollarin, vasemmanpuolimmainen 4:n

ja kolmas kolmas kolmas… Niin mitä

tapahtuu kun asento napsahtaa?

Jami: Something awful happens

Muuttuiko kandiuudistuksessa muutakin

kuin kurssien nimet?

UK: Samal la poistuivat modu… *krrrrrrhhhhhh*

… *hhhhhhnnnnngggg*. . . . *thumps*

Kuinka monta olutmerkkiä on olemassa? :)

Sampo: Enemmän kuin yhden varpaan sormi l la

voi laskea.

Kuinka moni pelaa Dota 2:sta ja milloin on

lanit!?!?!?

Jami: To find information about gaming and

future LAN parties, join #tiklan @ IRCnet.

Depending on the date you are reading this

magazine the previous or the next LAN party was

28.9. - 29.9. (Year being 2013, if it’s not obvious

to you)

Mikä on Tietokillan tarkka jäsenmäärä?

Jami: IRC väittää tarkaksi jäsenmääräksi yl i 600

Kuinka korkea on Suomen matalin vuori?

Jami: Wikipedian mukaan noin 500 metriä vähän

pääl le.

FUKSIT KYSYIVÄT ALKORYTMILTÄ! ALKORYTMI VASTAA :)
Alkorytmi 3/2013
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H uhtikuussa 2011 pidetyssä AYY:n

edustaj iston kokouksessa (3/2011)

päätetti in OUBSin lakkauttamisesta

31.5.2011, ja samassa kokouksessa

päätetti in myös perustaa uusi media

1.6.2011. --"Sinä kuol it puolesta Aatteen"

(http: //oubs.fi /fi /history#died).

OUBS, el i Otaniemi Underground

Broadcasting System, aloitti pitkän

taipaleensa alunperin 1950-luvul la nimel lä

OtaRadio jonka jälkeen vuonna 1983

Polyteknikkojen Radiokerhon toimi jat

halusivat aloittaa televisiotoiminnan Ihan-

Minkä-Vaan(tm) Yleisurhei lun MM-kisojen

takia. Televisiotoiminta alkoi nimel lä OtaTV,

joka myöhemmin muutti nimensä OUBSiksi .

Kuten kaikessa Teekkaritoiminnassa, myös

OUBSissa ol i , ja on, taustal la olemattomat

resurssit ja vahva tahto tehdä jotain kivaa:

Yleisurhei lun MM-kisoja varten si l loiset

OUBSi la iset, OtaRadiolaiset ja PRK:n jäsenet

ol ivat rakentamassa Teekkarikylän optista

kaapel i jakeluverkkoa, joka kisojen jälkeen

kaivetti in maahan. Tämän jälkeen OUBS ol i

vuoteen 2001 asti kyseisen kaapel iverkon

yl läpitäjä. Nykyäänkin tämä kaapel iverkko

palvelee kylässä asuvia teekkareita, mutta

sen yl läpito si irtyi vuosiksi 2001 - 2013

Trineti l le. Nykyjään se on i lmeisesti El isan

val lan ja tahdon al la.

Mainitsemani vahva tahto ol i yksi

suurimmista OUBSin motivaatioista. Koko

historian ajan televisiota tekemässä on ol lut

mitä moninaisempia ihmisiä, mutta taustal la

on aina ol lut ajatus "tehdään ihan mitä me

ikinä halutaan". Mitä muuta voikaan olettaa

si ltä, että JMT1 pohjakerroksessa asui

seitsemän samanhenkistä, mediasta ja

televisiosta ki innostunutta ihmistä. Jos muu

soluyhteisö ol i kuvaamassa

mielenosoituksia, TKY:n tapahtumia, tai mitä

tahansa, soluun jäänyt asukas saattoi ottaa

hyl lystä yl imääräisen kameran ja kuvata

jotain häntä ki innostavaa tai jopa jotakin

taiteel l ista materiaal ia .

Alussa mainitsemani päivänmääränä

1.6.2011, yl ioppi laskunnan suuressa

vi isaudessa, päätetti in mul l istaa kaikki

Alkorytmi 3/2013

MIKÄ, JA MIKSI, OUBS ON?
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paradigmat ja tehdä harrastepohjaisesta,

AYY:n rahoittamasta, televisiomediasta

ammattimainen AYY:n tiedotuskanava.

Perustetun median ohjelmasisäl löksi

päätetti in lyhyet, asiapitoiset, ohjelmat,

jotka kuvaavat kattavasti sitä mitä AYY:ssä ja

sen pi irissä tapahtuu. Lisäksi päätetti in:

"Toiminnan päämäärä on l isätä aaltolaisten

yhteisöl l isyyden tunnetta, tiedonkulkua sekä

l i ikkuvuutta eri kampuksien väl i l lä" .

Motivaatio OUBSin lakkauttamisessa ja

uuden median perustamisessa ol i

toimituksen rahoituksen suuri hinta (n. 400

euron kuukausipalkka per toimituksen

jäsen), toiminnan Otaniemi-keskeisyys, sekä

tutkimusgal lupin tulos (93% n. 200.

kyselyyn osal l istuneesta vastasi tietävänsä

mikä OUBS on) jota kuvai lti in sitaati l la

"OUBS on ol lut ainakin

minul le täysin

tuntematon".

OUBSin ti la l le

perustetti in mediakanava ja kulttuuriareena

"Aate", johon palkatti in toimituksen

henki löstö sopimusten mukaisi l la palkoi l la

(rei lusti yl i 400 euroa per toimituksen jäsen)

ja sisäl löksi tuotetti in jo mainittua " lyhyttä,

asiapitoista, ohjelmaa". Toimitukseen kuului

4-5 henki löä ja loput henki löstöstä toivotti in

nousevan yl ioppi laskunnan jäsenistöstä.

Kuten edustaj istonkokouksia taltioimassa ja

lähettämässä ol lut OUBS ennusti , eihän si itä

tul lut yhtään mitään, ja yl ioppi laskunta,

jä l leen suuressa vi isaudessaan, päätti

lakkauttaa Aatteen 1.3.2013. OUBSin ja

Aatteen hankkima kalusto päätetti in

varastoida JMT1 remontin ajaksi

Toisaal le(TM), jonka jälkeen AYY:n pi irissä

toimivi l le yhdistyksi l le järjestetään avoin

haku missä heidän on perusteltava

tarpeensa hakemal leen kalustol le ja

saaduista hakemuksista AYY päättää mil le

yhdistyksel le tai yhdistyksi l le kalusto

lainataan.

Cue present day: 6 hengen joukko

innokkaita historiaa vaal ivia henki löitä:

Mikko Törrönen, Jerry Airaksinen, Sampsa

Laapotti , Hannu Huhtanen, Oskari

Nousiainen ja, al lekirjoittanut, Jami Lindh,

totesivat ettei n. 60 vuoden historiaa voida

vain lakaista maton al le ja päättivät

perustaa yhdistyksen jonka tarkoitus ol isi

jatkaa alkuperäisen OUBSin ja sen

jälkeläisen, Aatteen, ja lanjäl j issä: 1.6.2013

al lekirjoitetti in yhdistyksen perustamiskirja.

Yhdistyksen jonka nimeksi päätetti in pelkkä

"OUBS".

Tarkoituksena on jatkaa

vapaan ja

rajoittamattoman

median historiaa

sähköisen median

merkeissä. Jos OUBSin aikana "kaikki ol i

mahdol l ista, jos vain tahtoa löytyy", nyt on

se ja vielä vähän enemmän, koska toimintaa

ei ole rajoitettu pelkästään televisioon ja

toimitukseen ei enää kuulu "vain" seitsemää

ihmistä.

Perustettu yhdistys on vielä alkuteki jöissään

ja nykyinen toiminta on ol lut enemmän tai

vähemmän sissimäistä muutaman henki lön

omaa kivaa. Uskaltaisin kuitenkin väittää,

että tekemisessä on samantyyl inen meininki

kuin 50-luvul la mi l loin kaikki ol i uutta ja

osaamista ei oikein vielä ol lut.

Al lekirjoittanut ainakin odottaa innol la mitä

tästä kaikesta vielä syntyy!

Jami Lindh

OUBSissa oli, j a on,
taustalla olemattomat
resurssit j a vahva

tahto tehdä j otain kivaa

Alkorytmi 3/2013
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ERNEST CLINE: READY PLAYER ONE

O n jo vierähtänyt muutama vuosi si i tä

kuin vi imeksi lu in näin helppo- ja

nopealukuisen, antaumuksel la ahmittavan

seikkai lukirjan. Kirja si joittuu 2040-luvul le, ei

sisäl lä maagisia elementtejä ja si inä on

tekni ikan ja yhteiskuntien kehityksen osalta

melko tarkka tulevaisuusvisio. Siksi se l ienee

genreltään scifiä. Tunnelmaltaan ja

asetelmi ltaan se tuo lukukokemuksena

mieleeni monia scifikirjoja enemmän

kuitenkin teinifantasiasarja Harry Potterin:

on yksi , vaikeista oloista ponnistava, nuori

miespuol inen päähenki lö, hyvän ja pahan

selvä jaottelu, ystävyyden ja nuoren

rakkauden kuvausta.

Tarinan lähtökohtana on vastikään kuol leen

mil jardöörin, James Hal l idayn, testamentti .

Tietokonepel ien tekemisel lä rikastunut,

1970-luvul la syntynyt ja nuoruutensa 1980-

luvun populaarikulttuuri in täysin hurahtanut

rikas nörtti on päättänyt jättää koko

omaisuutensa ihmisel le, joka onnistuu

ratkaisemaan Oasis-virtuaal imaai lmaan

kätketyn arvoituksen. Oasis on Hal l idayn

oman yhtiön tuote, johon kirjautuneena

suuri osa ihmiskuntaa viettää jo ennen

testamentin julkistamistakin merkittävän

osan valvei l laoloajastaan. Mi l jardipotin

l isäksi voittoon kuuluu paikka Hal l idayn

yrityksen johdossa ja yl in valta Oasis-

maai lmassa. Arvoitus on eräänlainen

kolmitasoinen, hyvin vaikea tietokonepel i ,

jonka ratkaistakseen on perehdyttävä perin

pohj in myös 80-luvun peleihin,

televisiosarjoihin, musi ikki in ja muuhun

populaarikulttuuri in.

Päähenki lö Wade Watts omistaa koko

elämänsä koulunkäyntiä lukuun ottamatta

arvoituksen selvittämiseen. Hänen ja

muiden rehel l isten yksittäisten tai

klaaniutuneiden voittoa tavoittelevien

ihmisten pel iä sotkee kuitenkin IOI , valtava

konserniyritys, joka on palkannut riveihinsä

satoja taitavia pelaaj ia ja 80-luvun

kulttuuri in perehtyneitä voittaakseen koko

roskan. IOI ei kaihda epäi lyttäviäkään

keinoja päihittääkseen “rehel l iset”

yksittäiset pelaajat. Lisäksi sen suunnitelmat

Oasisin tulevaisuudel le ovat läpikaupal l isen

ikävät. IOI edustaa kirjassa pahaa.

Kirjan maai lma on ki innostava sekoitus

dystopiaa ja utopiaa. Cl ine on pyrkinyt

Alkorytmi 3/2013
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Päätoimittaj a: Ihan tarkotuksella voi kirj ottaa lehtiin anonyyminä ,

j os on j otain arkaluontosta sanomaa

Toimittaj a: Typerää.

#alkorytmi - Tärkeää keskustelua j oka hetki

hahmottamaan ihmiskunnan tulevaisuutta

ainakin jol la in tasol la real istisesti . Tuloksena

on maapal lo, jossa energia on kal l ista, eikä

ihmisi l lä ole juuri varaa asua leveästi tai

matkustel la. Toisaalta teknologia on

kehittynyt ni in pitkäl le, että ihmiset voivat

paikata tätä kurjuuttaan matkustelemal la

todentuntuisesti virtuaal imaai lmassa vaikka

galaksista toiseen ja esi intymäl lä verkossa

juuri sel la isina kuin haluavat, maai lman

kauneimpina, eri värisinä tai kokoisina tai eri

sukupuolessa kuin oikeasti ovat. Tämä on

toki vaatimattomammassa mittakaavassa

mahdol l ista jo nykyään, ja kirjan maai lma on

uskottavan tuntuista

jatkoa täl le

kehityksel le. Kun

koulunkäyntikin on

monien osalta si irtynyt

virtuaal imaai lmaan,

Cl ine tarjoi lee maai lmanti lanteen

valopi lkkuna koulukiusaamisen, rasismin ja

seksismin aiempaa helpompaa välttelyä

elämän todel la tärkeissä ti lanteissa –

virtuaal imaai lman sisäl lä . Dystooppisuus

kirjassa onkin pitkälti sitä, että isosta osasta

maapal lon ihmisiä on tul lut

elämäntavoi ltaan kaameimman

stereotyyppisen himonörtin kaltaisia

todel l isuuspakoi l i joita: parhaita ystäviä ei

ol la koskaan tavattu l ivenä, seksiä

harrastetaan enimmäkseen robottien kanssa

eikä kotoa poistuta ulkoi lmaan välttämättä

kuukausi in.

Kunnon satuseikkai lun tavoin kirjan vire on

kuitenkin toivoa antava. Suosittelen

vi lpittömästi sen lukemista pimeinä

syysi ltoina ihanana vastapainona koodaus-

ja tenttiahdistuksel le. Aina lukeminen sen

voittaa, että lähtisi u los kämpi ltään

tapaamaan jotain ns. ystäviä.

Luin kirjan suomeksi (se on samanniminen

kuin alkuteos). Käännös ol i mielestäni

kelvol l inen ja ratkaisut si i tä, mitkä termit

suomennetaan ja mitkä jätetään

englanninkiel isiksi mahdol l isin sel ityksin,

melko onnistuneita. Ni itä varten, jotka

aikovat lukea

alkuteoksen, pal jastan

suomennoksen

hienoimman, vakavasti

ja viattomin miel in

kirjoitetun virkkeen

(sivulta 273): “Tiesin että jos en saisi painoa

kuri in, kuol isin luultavasti vetelyyteeni

ennen kuin löytäisin munaa.”

Ernest Cline: Ready Player One,

2011

Suomennos J. Pekka Mäkelä, 2012.

Gummerus, 510 s.

Sofia Virtanen

Kirjan maailma on
kiinnostava
sekoitus

dystopiaa j a utopiaa.
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Kuinka tiheää on killan toiminta? Ei

spontaani.

UK: 789.00 kg/m³

Miksi kemman mimmit on niin kuumia?

Sofia: Ni issä on parhai l laan käynnissä

eksoterminen reaktio.

Missä pidettiin ensimmäiset sitsit?

Jami: Wikipedia väittää alkuperäiseksi paikaksi

Britanniaa. Irkki kuitenkin puhuu Aatamista ja

Eevasta, Vi imeisestä Ehtool l isesta, sekä “sun

mutsista”. Ota sitten selvää mikä on oikein.

Onko Jumalaa olemassa?

Jami: God exists or exists not, I think it is their

decision if they want to exist or not.

Sampo: Jos saatanakin on olemassa.

Kuka perusti Tietokillan?

Sampo: Vei jo Tietoki lta

Jami: Ensimmäisessä Tietoki l lan hal l i tuksessa

ol ivat seuraavat henki löt: Tarja Rautio

(Puheenjohtaja), Pasi Lindholm (Sihteeri) , Pekka

Nikander (Rahastonhoitaja ja Varapuheenjohtaja),

Senja Carlsson (Opintomestari ) , Arto Sinkkonen

(Harjoittelumestari ) , Merja Tornikoski

(Tiedotusmestari ) , Jussi Harvela

(Excursiomestari ) , Erri Lindquist (Hovinarri ) , Petri

Puhakainen (Fuxivaari) .

Pitääkö paikkansa että tikkiläiset ei osaa

ryypätä? Kaverini sikissä oli huolissaan

tulevaisuudestani. T. Huolestunut teekkari

Sampo: Minul lakin on kaveri SIK: l lä .

Mikä on demoscene?

Jami: #assemblyä lainaten:

“Salmiakkikoskenkorva, parta,

salmiakkikoskenparta, salmiakkipartakorva ja

kuoleva kansanperinne”, l isäksi mainitti in

“partamiesten homosaatio”.

Voitanko lotossa?

Lauri: Noin 10 mil joonan investoinni l la voitat

varmasti lotossa.

Sampo: Suomalainen voittaa aina.

Mikä on paras kumi?

Sofia: Polkupyörän kumit (sekä sisä-, ulko-, etu-,

että taka-) . Lyi jykynät ja ni iden jäl jen

kumittaminen ovat vähän vanhanaikaisia.

Sampo: Paras kumi löytyy Microsoftin

valmistamista renkaista.

Mikä on paras ala opiskella Aallossa?

UK: ~6m^2 kasvihuone T-talon kirjastossa.

Miksi sen sarjakuvan nimi on Jami-Kissa?

Sampo: kts. raportti . ( Jami vois ensin lukea sen

itse ; ))

Are there any
events with free
beer?

Kuinka suuri on teekkareiden vuotuinen

alkoholin kulutus (verrattuna muuhun

Suomeen)?

Sampo: suuri

Onko “nörtti” halventava sana?

Sofia: Ei la inkaan ni in halventava kuin “neekeri” .

Vaikka Juhana- ja Eeko-sedät muuta väittäisivät.

Kuinka leveät viikset oli Risto Rytillä?

UK: Kapeammat kuin mui l la Kansal l isen

Edistyspuolueen presidentei l lä .

FUKSIT KYSYIVÄT ALKORYTMILTÄ! ALKORYTMI VASTAA :)
Alkorytmi 3/2013
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Kuinka krapula parannetaan nopeiten ja

helpoiten?

Sofia: Nukkumal la ja syömäl lä vesimelonia.

Onko kiltalegendoja olemassa, ja jos on,

mistä paras kertoo?

Jami: Ki ltalegendoja? Legendaarisia ki ltala isia

kyl lä ja heistä kertovia tarinoita. Al lekirjoittaneen

mielestä paras kertoo pel iautomaatti in

oksentamisesta.

Kuinka monta ihmistä

työskentelee/opiskelee Aallossa?

Jami: 25000, Aalto-Yl iopiston sivujen mukaan.

Kuka on piirtänyt nuo kissakuvat?

Sofia: Sen tyypin, joka keksi rakkauden,

lapsenlapsi .

Kuinka kovaa (dB) voi suomalainen kotikissa

nauraa?

Sampo: Tule tänne, ni in testataan.

Onko naiset > koodaus? Kuinka naisia voisi

saada?

Sofia: I tse ainakin olen koodausta suurempi. Jos

näet naisen, joka on koodausta pienempi, toimita

hänet syömishäiriöpol ikl inikal le ja onnittele

itseäsi si i tä, että tihruiset nörtinsi lmäsi kuitenkin

näkivät hänet. Naisia voisi saada olemal la älykäs,

hyväntuoksuinen, huumorintajuinen, salskea,

kuin väsymätön orhi uskol l inen, söpö ja

intel lektuel l i . Paremman puutteessa jotkut miehet

joutuvat tyytymään naisi in, joita saa olemal la

rikas ja/tai komea.

Sampo: Epäkelpo vertai lu. Koodaus on käsite ja

si l le on vaikea ottaa kokonais- tai

l iukulukunumeroa tuohon vertai luun.

Mikä on Alkorytmi ja mistä siinä on kyse?

Jami: I f you need to ask this question, I think you

weren’t awake during our checkpoint ; ) . Alkorytmi

is the one and the only officia l gui ld magazine.

Why is the rum
gone?!

Mitä yliopistojen välisiä (Aalto, HY, muut)

tapahtumia on?

Jami: Esmes kaikki Approt, l isäksi jotkut ki l lat ja

ainejärjestöt (lue: mm. TiK ja TKO-äly) järjestävät

satunnaisesti yhteisiä tapahtumia.

TQ?

Jami: What?

Montako vuotta on realistinen tavoite

valmistumiseen?

Sofia: Todistettavasti tiki l tä voi valmistua tasan

vi idessä vuodessa, vaikka osal l istuisi akti ivisesti

ki l tatoimintaan. Tunnettuja tapauksia historiassa

on kuitenkin vain muutama, ja kunkin yksi lön

real istinen valmistumisaika ri ippuu

henki lökohtaisista ominaisuuksista, kuten si itä,

kuinka pal jon möl lötysaikaa tarvitsee opiskelun,

työnteon ja ki ltatoiminnan vastapainoksi

säi lyäkseen täysjärkisenä.

Miten käärmeet parittelee?

Jami: Intercourse between two snakes is almost

as mysterious as the sound foxes make.

Sampo: Huolestuttava kysymys.

Perquè els finesos diven que parlen anglès

tan malament si, òbviament, no és veritat?

Sampo: да!

How to find people who would like to go to

Stockholm every month? By boat it’s much

cheaper to do it when we are 3-4. Maybe we

make a FB group or so?

Jami: Why would you want to go to Stockholm

every month?. . Isn’t once a year more than

enough?

Alkorytmi 3/2013
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Kandidaatin tutkinnon uudistuksen

tuul issa suurin osa kursseista menee

uusiksi , eikä kukaan oikein tiedä mitä uusi l la

kurssei l la tehdään. Tähän ongelmal l iseen

ti lanteeseen Alkorytmin toimitus tarjoaa

tei l le, hyvät vuksit ja vuksin miel iset,

kattavan mutta ti ivistetyn opinto-oppaan

sen ti i l iskiven ti la l le, joka ainakin

päätoimittajal la on vakauttamassa hei luvaa

tietokonepöytää yhden pöydänjalan al la.

Kuten kaikissa opinto-oppaissa, myös tämän

sisältö vanhenee erittäin nopeasti ,

vi imeistään ensi vuonna.

PERUSOPINNOT

JOHDATUS OPISKELUUN

Opetetaan uusi l le opiskel i joi l le oman haudan

kaivamisen jalo taito. Si inä sel itys historiaan

jääneel le l isänimel le “lapiokurssi” .

AALTO-OPINNOT
?! ”! ?-! ”?! ””?! ”? ?! ” ?? ?! ””! ? ??”?!
“”?! ”! ! ???”, “” ?”! ”?! ””! “! ”! ?!
?”! ”! ?! ”! ?”! ”” ! ”? ?”! ! ”! ?”” ?! ”?! ??
?””??”?! ! ! ”?! . ?????! “” ! ! ”! ? ?””?”! ”
?”! ”?! ! ”! ”! ! “” ?”! ? ! ”! ! ??! ! ”!

OHJELMOINTI 1 & 2
Opetel laan joka vuosi uusi ohjelmointikiel i

kunnes tutkintosi koostuu pelkästään

eri la isista Ohjelmointi 1 & 2 kurssin

iteraatioista.

TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

Mietitään kirja imien O, omega, theta ja

omikron syvintä olemusta. Lisäksi mietitään

kuinka epätehokasta on heittää laatikol l inen

reikäkortteja lattia l le ja järjestää ne oikeaan

järjestykseen i lman mitään apumerkintöjä

tai esitietoa ni iden järjestyksestä.

DISKREETIN MATEMATIIKAN PERUSTEET

Kurssi l la pal jastetaan ettet itse asiassa tiedä

matemati ikasta mitään, matemati ikka onkin

itse asiassa jonglöörausta. Erittäin

diskreettiä jonglöörausta.

DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA

1 & 2
Pienen pienet derivaatat laskevat mäkeä

mutta näkevät vain pienen pienen matkan

päähän. Joskus käy ni in hul lusti että mäki ei

ole sievä ja ni inpä vastaan tulee seinä tai

pudotus tyhjyyteen jota pieni

VIVALLINEN VOPINTO VOPAS VUUSILLE VUKSEILLE.
Alkorytmi 3/2013
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derivaattamme ei osaa ennakoida, väl i l lä voi

si is tul la paha pipi : (

MATRIISILASKENTA

Kurssin päätavoitteena on oppia että

todistukset joissa käytetään matri iseja

lyhenevät noin puolel la jos ni issä ei käytä

matri iseja.

TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN JA

TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI

Kurssin aikana opetel laan lukemaan I lkka

Mel l inin kirjoittamaa oppikirjaa, jonka jostain

syystä saa ottaa mukaan tentti in.

Todennäköisesti kurssi l la opetetaan myös

jotain muuta, mutta onko si itä muka jotain

ti lastoja olemassa?! I tse keräämämme

tutkimusaineisto ei vielä johda ti lastol l isesti

merkittävi in tuloksi in.

SÄHKÖMAGNETISMI
Hierotaan i lmapal loja tukkaan. Lopulta

säpsähtää toden teol la - vi imeistään

tentissä.

AINEEN RAKENNE

Keskustel laan si itä, kuinka kivi on kivi ,

peruna on peruna ja herne on herne. Vaan

eipäs ehkä olekaan?

TUOTANTOTALOUS 1
Suomen tuul ivoimateol l isuus on kri isissä,

valtion apurahojen huvetessa synkkä totuus

Suomen sääolosuhteista iskee vihdoin

yritysten tuottoihin. Pelastukseksi on vain

yksi keino, hei luttaa käsiä vimmatusti ! Li i ty

sinäkin mukaan talkoisi in nostamaan Suomi

upposuosta!

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN (RUOTSI)
KOKEEN KIRJALLINEN OSIO

Kirjoitetaan jotain 200 sanaa sitä kieltä, jota

kukaan ei osaa, vaikka pitäisi .

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN (RUOTSI)
KOKEEN SUULLINEN OSIO

Kirja l l isen osion kanssa se kurssi , jonka takia

kukaan ei oikeasti valmistu koskaan.

VIERAS KIELI

Only Engl ish for you, ‘cause you’re my

friend.

PÄÄAINE

TIETOKANNAT
Tutustutaan havupuiden vuosirenkaisi in

tal lennettuun informaatioon. Avohakkuut.

Myöhästetty ja asynkroninen I/O. Aktorimal l i

kuusi l le. Suomalainen asiantuntemus on

täl lä alal la huippuluokkaa ja kurssi l la

pääsetkin tutustumaan Aal lol la tehtävään

tuoreeseen huippututkimukseen.

OHJELMOINTISTUDIO 1 & 2
Kurssi l la vierai l laan YLE:n pasi lan studiossa

ja koodataan ki lpaa kameroi l le.

Yhteydenpito ulkomaai lmaan on kiel letty.

Jokaisel la tehtäväkierroksel la joku putoaa

ki lpai lusta pois, vi imeisiksi selviävät saavat

vitoset! Suurta draamaa ja karvaita

kyynel iä.

OHJELMISTOPROJEKTI 1 & 2
Opitaan heittelemään eri la isista hatuista

erinäköisiä arvioita. Läpi käydään mm.

Fedora, Teekkari lakki , Si l interi sekä

Laj itteluhattu.

TIETOJENKÄSITTELYTEORIA
Opetel laan kirjoittamaan kaarisulkeita,

sulkeita, tähtiä, q-kirja imia, ympyröitä, ja

vi ivoja. Loppukurssista eskaloidutaan ni in

nopeasti ettei kenel läkään ole tietoa taikka

teoriaa mitä täl lä kurssi l la enää käsitel lään.

Alkorytmi 3/2013
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TIETOKONEVERKOT
Opintomestari ja puheenjohtaja kehittivät

Skynetin.

SCI-PROJEKTIKURSSI
Uskomme kun näemme t. Toimitus.

COMPUTER GRAPHICS
( . )( . ) muuttuu tissit. jpg:ksi

USER INTERFACES AND USABILITY
Täl lä tarkoituksel la hämäävästi nimetyl lä

kurssi l la opetetaan tikki lä isi l le teoriaa

naisten käyttöl i i ttymästä ja

käytettävyydestä, hyödyl l inen varsinkin

ni i l le jotka eivät ole lukeneet käyttöopasta.

DADASTA TIETOON

Kurssi l la opitaan l ineaarisesti interpoloimaan

täydel l isiä n:nnen asteen yhtälöitä aina

äärettömyyteen ja sen yl i , sekä muita alan

keskeisiä postmoderneja tutkimusmetodeja.

Aidon dadan hengessä harjoituksissa

tui jotetaan omituisia kasvokuvia ja pestään

aivot ääniraidal la jossa on puhetta knal l ista

ja sateenvarjosta.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT
Tämäkin kurssi on hämäävästi nimetty,

oikeasti tääl lä opetel laan sitä miten naiset

räpläi l ivät reikäkortteja (tirsk) ja kuinka joku

nörtti halusi automatisoida tämän

suhteel l isen epätehokkaan prosessin.

Tutustutaan em. naiseuden syvimpi in

sopukoihin ja sisäiseen logi ikkaan.

WEB SOFTWARE DEVELOPMENT
Kurssi l la katsotaan elokuva Django:

Unchained ja läpsytel lään kikkel iä.

INFORMATION SECURITY
Kurssi l la opitaan käymään ki ivasta

keskustelua Facebookissa esittäen

argumentteja kuten “Koska opiskel i joiden

mei l i t melko varmasti päätyvät NSA: l le

nykyisin, miksei vaan tehdä uudesta

systeemistä semmosta että ne lähetetään

ni i l le suoraan?”

SOFTWARE, DESIGN AND MODELLING

Poikkitieteel l istä älyvaatesuunnittelua.

Järjestetään yhdessä ARTSin kanssa. Kurssi

huipentuu muotinäytökseen Design

Factoryl lä. Mal l ina toimimisesta +1

tenttiarvosanaan.

KANDIDAATINTYÖ JA SEMINAARI

Diibadaabaa ennen dippaa.

SUOSITELLUT VAPAAVALINTAISET

ALGEBRAN PERUSRAKENTEET

Ryhmiä ja renkaita. Tästä et kehtaa kertoa

äidi l le.

LUKUTEORIA
Kurssi l la ol laan jännän äärel lä.

FOURIER-ANALYYSI
Seurusteluvinkkejä, kuten kuinka muuntaa

parisuhde sarjaksi yksinkertaisia

jaksoittaisia funktioita.

DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA

3
Derivaattamme palaa jäl leen, nyt

aikuistuneena. Kurssi l la päästään isojen

poikien juttuihin kuten astetta jännempi in

tapoihin integroida, if you know what I

mean.

Alkorytmi 3/2013
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OPTIMOINNIN PERUSTEET

Täl lä kurssi l la pal jastetaan ne salat kuinka

ol isit päässyt aikaisemmista kursseista läpi

mahdol l isimman vähäl lä työl lä.

STOKASTISET PROSESSIT
Ajassa sattumanvaraisesti etenevä

todel l isuuden kurssi .

DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN

PERUSTEET

Koko kurssimateriaal i jael laan vain

spektrogrammeina, el i kurssi kunnioittaa

TKK:n perinteikästä l injaa jossa opiskel i ja

yksinkertaisesti heitetään mereen ja hänen

odotetaan oppivan uimaan.

C-OHJELMOINNIN PERUSKURSSI

Parempi ois käydä. Öisin Maarintalol la

vääntämässä harkkoja nimittäin

TIETOKONESIMULOINTI
Opiskel i ja simuloi tietokonetta

improvisaationäytöksessä.

Kurssiarvosanoista päättävät Aal lon

poikkitieteel l isyyden hengessä ARTSin

proffat.

TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINTA JA

HANKEJOHTAMINEN

Katso kuva sivulta 20

IN FORMATION VISUALIZATION
Toinen vanhan TKK:n peruja oleva kurssi .

Täl lä kertaa opiskel i ja heitetään

lentokoneesta. Tavoitteena on oppia

ryhmätyötaitoja ja suorittaa onnistunut

muodostelmahyppy, jol loin laskuvarjo

aktivoidaan etänä. Suosittu jatko-opinto

kurssi , mikä sel ittänee monien gradujen

vi ivästymisen loputtomi in.

DI-TUTKINTO

Tutkinnon lopuksi pal jastetaan että koko

teknisen yl iopiston tutkinto on juoni

ihmisten mahdol l isuuksien

tasapäistämiseksi . Muutenhan fiksut saisivat

l i ikaa valtaa ja mammonaa. Sinul le on töiksi

tarjol la vain aivotonta apinointia valtiol la tai

sen yksityisissä hyvävel i -jatkeissa. Näissä

työpaikoissa asioiden minkään tason oikea

osaaminen ei merkitse paskan vertaa. Ol isit

edes ottanut sivuaineeksi tutaa ni in menisi

vähän paremmin.

AMKki la isethan ovat tässä vaiheessa ol leet

jo 4v duunissa. Ja koska valtion hommissa

oikeal la meri iti l lä ei ole mitään tekemistä

ylenemisen kanssa, on hän nyt pomosi .

Lopulta hän tienaa itsel leen huomattavasti

suuremman eläkkeen, jota maksavat sinun

lapsesi . Onneksi olkoon valmistumisen

johdosta!

Unto Kuuranne, Jami Lindh, et al.

Päätoimittaj a: kyl se siit, onneks sentää on j otai j a vaikutti iha

hyvält : ) . . . nopeesti selasin läpi
#alkorytmi - Tuleekohan tästä nyt mitään?
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Are there any events with free beer?

UK: Yes.

How much beer (or alcohol) does the guild

buy annually? (Cans, bottles, boxes…)

Jami: Too much.

Why do Finnish people write 8.00 for 8h15

instead of simply writing the right time

8. 15?!!!

Sofia: I t’s cal led the academic quarter. A very

old tradition.

Sampo: So that people l ike me could be there on

time.

UK: So that people l ike me could be there less

late.

Jami: So that people l ike me could sleep more.

I’ve heard that the Athene guild originates

from yours. Why did they separate?

Sampo: We were too Tikferent.

Why do people go to sauna? / Why saunas?

What makes them so special to Fins?

Jami: You wi l l know the answer during the winter,

and why shouldn’t we l ike hot, steamy, rooms

where you sit naked and whip yourself or each

other with tree branches?!

Sofia: They want to experience something very

hot when most of the year it’s quite cold outside.

Sampo: I t’s the only way to warm your beer.

Why is the rum gone?!

Jami: You drank it al l !

Sampo: What shal l we do with a drunken sai lor?

Why is HOAS so much more expensive and

unflexible?

UK: They have to deal with way more shit and

they are tired of it.

Are you single? ;)

Jami: Yes ; )

Sampo: Do you want me to be?

Why aren’t the bachelor’s program also

offered in English? (question comes from a

bachelor’s phuksi who hasn’t been here long

enough to learn Finnish well!)

UK: Many bachelor’s courses have an option to

complete the course in Engl ish. Usual ly this

involves reading a book, which is often more

work but way more rewarding. You can ask the

assistants and course staff if you could return

exercises in Engl ish etc. Some first year

phuksicourses are ful ly in Finnish because… wel l

not al l Finnish people know Engl ish good enough

straight out of High School .

FUKSIT KYSYIVÄT ALKORYTMILTÄ! ALKORYTMI VASTAA :)

Toimittaj a: seuraavissa teksteissä voi sitten lähtee keulimaan, j os

näyttää siltä

Päätoimittaj a: iha hyvä lähtee sillai chillisti j a sit pikkuhilj aa

löylyä kiukaalle

Toimittaj a: j ep

#alkorytmi - Lehden tekoa 24/7
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Kesän sateiset päivät on hyvä viettää

sisäl lä pelaten videopelejä. Toisaalta,

jos on hel le, voi ulkoi lusta tul la hiki , joten

kannattaa ni inäkin päivinä istua sisäl lä

koneel la. Johtopäätös: Kesä on optimiaikaa

lanien järjestämiseen.

Päätinkin joskus alkukesän aikaan tiedustel la

ki l lan laniakti ivien ki innostusta asiaan ja kun

sitä ol i jossain määrin havaittavissa, varasin

takkakabinetin myöhäiskesästä

käyttöömme. Periaatteessa ti laa ei saisi

käyttää yön yl i (AYY:n sivujen mukaan

ehdottomasti) , joten kysel in mei l i l lä

toimiston tädei ltä mahdol l isuutta

poikkeusjärjestelyyn rauhal l ista

tapahtumaamme varten. Vastausta ei

koskaan kuulunut, enkä sitten ajatel lut asiaa

sen enempää. Helpompi pyytää anteeksi

kuin lupaa, right?

Kun tuo myöhäiskesän päivä sitten koitti ,

avai l in ovet tavanomaisesti puolenpäivän

maissa. Kun ol in roudai l lut omat roippeeni

paikal le, lähdin käppäi lemään kohti

polygamen varastoa Jämeräntaival 11: ta.

Lanien infrastruktuuri saataisi in taas lainaan

Polygamelta, mutta täl lä hei ltä kertaa

saapuisi myös vahvistuksia pelai luun.

Yhdistyksestä löytyy i lmeisesti koural l inen

innokkaita Artemis-pel in harrastaj ia, jotka

halusivat nyt harjoitel la tulevaa Aalto-päivän

näytöstään varten. Mukanaan he toivat

paikal le koneidensa l isäksi savukoneen ja

valaistusta, joita pel i pystyy käyttämään

suoraan hyväkseen tunnelman luomiseksi .

Jos Artemis ei pel inä ole ennestään tuttu,

ni in sitä voisi parhaiten kuvata Star Trek

komentosi ltasimulaattorina. Se eroaa

piristävästi klassisista lanien FPS, MMORPG,

MOBA ja muista sanahirviöpeleistä

korostaen saumatonta yhteistyötä ja

viestintää kaikkien aluksen upseerien väl i l lä .

Kapteeni l le suol letaan informaatiota joka

tuutista ja tämän täytyy sitä käyttäen

käskyttää laivan miehistöä. Esimerkiksi

pi lotin tulee kapteenin strategisia neuvoja

käyttäen ohjastaa alusta kartal la samal la

kun ampuja huutaa tarvitsevansa l isää

energiaa torpedojen aseistamiseen. Tämän

tiedon saatuaan kapteeni väl ittää sen

insinööri l le, jol la on tehtävänä aluksen

toimintojen virrankulutuksen hal l inta.

Kartal la voi samal la ol la myös muita aluksia,

joita kontrol loivat vastaavat miehistöt.

Näiden väl istä kommunikaatiota hoitavat

KESÄ-LAN KATSAUS
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viestintäupseerit, joiden pel in sisäiset

viestintämetodit ovat täl lä hetkel lä vielä

hieman rajatut, mutta se ei estä

huutelemasta vieraisi in pöyti in. Näin

päästään sel la isi in intergalaktisen pol iti ikan

riemuvoittoihin, kuten näi l lä lanei l la kuultu

“Ajatelti in i lmoittaa, että me nuketaan teidät

ja se lähti jo”. Väl i l lä pel i käykin julmaksi

kamppai luksi , jossa vain paras miehistö

selviää. Ei tosin ole ennenkuulumatonta,

että jokunen lanittaja päättää uhmata

täysmiehisiä aluksia kontrol loimal la

kokonaista laivaa yksin. Nämä alukset voivat

toimia yl lättävänkin tehokkaasti kun

kommunikaatiota ei vaadita kuin pelaajan

jakautuneiden persoonien väl i l lä . Tästä

pel itavasta uupuu kuitenkin Artemiksen

yhteistyöhenki , joka erottaa sen muista

sinkohipoista ja tekee si itä aivan mahtavan

co-optional pel in.

Anywho, mihin jä inkään? Tosiaan,

polygamen edustajat pystyttivät

takkakabinetin nurkkaan oman

komentosi ltansa valoineen ja savukoneineen

samal la, kun peruslanikunta pystytti

keskiosaan oman pisteensä i lman

kummoisia erikoistehosteita.

Tämänkertainen osanotto jäi pienemmäksi

kuin Otakaari 20:ssä järjestetyt LAN-partyt,

mutta se ei tunnelmaa juuri haitannut.

Ennen tähti la ivojen mittelöä Artemiksessa

pelai lut käynnistyivät yl lättävästi Battlefield

3: l la . Se ol i ol lut vastikään myynnissä

Humble Bundlessa ja nyt si is syrjäytti

a ikaisempien lanien hittipel in Battlefield 2:n.

Sotataidossa ki lpai lti in myös taktisemmasta

näkökulmasta omassa suosikkipel issäni

Frozen Synapsessa. Yksi erä si inä bugasi ja

omal la puolel lani ol i rei lusti 20 soti lasta

vastaan vihol l isen 3 soti lasta. Hi larity

ensued. Yl ivoimaisen zerg-takti ikkani vuoksi

tämäkin erä päättyi kunnial l isesti voittoon.

Zergeistä puheenol len, myös futuristisi l lä

sotatanterei l lä kamppai lti in StarCraft 2:n

muodossa. Val itettavasti epätasaisen

pelaajamäärän ja taitojen vuoksi nämä

matsit ol ivat ehkä hieman epäbalanssissa,

mutta koska itse ol in kaikissa voittaj ien

puolel la en voi l i iemmin val ittaa.

Yön pikkutuntien alkaessa saati in vi imeinkin

Artemis tul i l le. Polygame muodosti oman

aluksensa, muut lanittajat toisen

täysmiehisen, sekä jokusen yksimiehisen

tähti la ivan. Pian takkakabinetissa raikasivat

miehistöjen huudot ja aseiden pauhu.

Mittelöä galaksin herruudesta käyti in aluksi

simppel i l lä kaikki-vastaan-kaikki takti ikal la,

mutta pian isoimmat alukset l i i ttoutuivat

yhdeksi voimaksi tuhoten pienempiä

tietokoneen kontrol loimia ja arvaamattomia

yksimiehisiä aluksia oikeal la ja vasemmal la.

Polygamen aluksen ottaessa vauriota

savukone päästi sihauksen savua ti laan,

mikä loi kyl lä tunnelmaa pel i in, mutta sai

palovaroittimet soimaan useampaan

otteeseen. Onneksi nämä eivät tehneet

suoraa hälytystä paloasemal le, koska si l loin

ol isi nol labudjeti l la järjestetyistä laneista

tul lut kal l is lasku.

Pelai lua jatketti in myöhään aamuyöhön,

kunnes uupumus vei voiton vi imeisestäkin

lanittajasta ja kaikki painuivat pehkuihin.

Lyhyiden yöunien jälkeen palatti in vielä

pelaamaan sattunnaisia pelejä. Erityisesti

suosiota sai Cookie Cl icker -selainpel i , joka

on ehkä addiktoivin asia sitten kokai inin.

I l tapäivän koittaessa laitetti in pi l l i t pussi in ja

ovet lukkoon. Taas ol i yhdet hul lunhauskat

lanit takana ja seuraavat ol isivatkin jo

kuukauden päästä!

Ville Räsänen
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P äätoimittaja teki kesän aikana excursion

Jyväskylään ja samanmoisel la reissul la

päätin haastatel la sukulaisiamme

paikal l isesta yl iopistosta. Näin myös

haastateltavat Assemblyi l lä , jossa hei l lä ol i

esittelyssä Oculus Rift. Tästä kuitenkin l isää

jossain ihan toisessa, vähän elävämmässä,

mediassa. Alkorytmin perinteisel lä taval la

seuraava haastattelu ei oikeen l i i ty

mihinkään, mutta on sitäkin laajempi ja

kattavampi. Kysymyksiä sai lähettää

alkorytmin irkkikanaval le, jos sattui siel lä

olemaan samaan aikaan

haastatteluti lanteen ol lessa käynnissä.

Keskimääräinen opiskelutahti? (vs.

Otaniemen 7 vuotta)

Ei se ainakaan nopeampi ole. About 7 vuotta.

Työl l istytään nopeammin.

Aktiivisten ainejärjestöläisten määrä?

2011 vuoden jäbät pyöri i a ina. 25%~ ish + fuksit.

Uudet toivotetaan aina tervetul leiksi .

I rkkikanavakin on avoin : ) .

Mitä te täällä teette?!

- Tei l lä pelataan vain NES simulaattoreita ja

mei l lä änäriä. Tääl lä on kivempi sivuainetarjonta.

Tääl lä on i lmaista kahvia, hyvinkin kri ittistä.

Ainejärjestöl lä on loistava sosiaal inen i lmapi iri ,

mei l lä on Anton, joka kantaa aurinkolaseja, tääl lä

on ihmisiä kitti lästä ja jotkut tykkää

pesukarhuista.

- Jyväskylä on pal jon opiskel i jaystäväl l isempi

paikka kuin Rovaniemi ja Oulu.

- Tääl lä on helpompi muokata omaa

opintokokonaisuuden. Tääl lä on hauskoja

projekteja, joita pääsee tekemään, esim. täl lä

hetkel lä mei l lä on työnal la Oculus Rift ja saven

muokkaaminen omin käsin.

Kutsutteko Jyväskylää Jyväkyläksi?

Ei todel lakaan. Eikä jyvikseksi . Se on ihan

Jyväskylä. Tääl lä opetetaan ihmiset sanomaan

Jyväskylä oikein (ts. Jyväskylä). Jotkut hölmöt

sanoo " jykylä" .

Millaisia ohjelmoinninkursseja teillä on?

Grafi ikanperusteet, pari perusohjelmointia Javaa

ja C#, funktio-ohjelmointia Haskel l ia , muuten saa

val ita mi l lä tekee jokaisel la kurssi l la . Joskus proffa

pakottaa jonkun FORTRANin.

PÄÄTOIMITTAJA ULKOMAILLA! LINKKI RY HAASTATTELU

Alkorytmi 3/2013
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Miten fasupalojen nimimuutos fanipaloihin

on vaikuttanut elämään edellisen 3 vuoden

aikana?

- En osta enää fasupaloja!

- Mi l loin ni iden nimi on muuttunut?

- Onks ne ni itä suklaapääl lysteisiä asioita?

Kuinka paljon opintotilanne (kiltahuoneenne)

painaa?

Kaksi

Kuinka korkea JY:n päärakennus on?

- Noin kolme ennen remonttia.

- Aalto sanoo että se on kolme, se on kolme.

Miks teillä on Windows XP noissa koneissa?

- Koska IT-palvelut.

- Mei l lä yritetti in saada samaa systeemiä kuin

tei l le, mutta ei tul lut tapahtumaan. Sisäverkossa

esim ei voi kommunikoida työtietokonei l la toisi in

työtietokoneisi in.

- Kukaan ei tykkää käyttää meidän koneita.

- Mei l lä useammal la koneel la tehty säikeistetty

laskenta on käytännössä mahdotonta pl . PS3-

klusteri .

Minkä takia teidän haalarit on kaksi väriset

Kun l inkki perustetti in, täysin mustia

ainejärjestöjä ol i kolme.

Haastattelija: Jami Lindh

Haastateltava(t): Anton

(ScimitarD), Jarkko (Eladith),

Milena (daax), Lauri (hyder).

Alkorytmi 3/2013

Päätoimittaj a: Yleensä viisaat ihmiset osaa sisäistää artikkeleista

sellaset kohdat, j otka kokee sopivan omaan maailmankatsomukseen, eikä

esim et ne muuttaa käyttäytymistään suoraan sen pohj alta mitä j ossain

lehdessä j oku random toimittaj a selittää : D. Kohderyhmänä tällä

lehdellä on kuitenkin suhteellisen viisaat ihmiset x) .

#alkorytmi - Random toimittaj at selittää : D

Työllistytään
nopeammin.
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I n the event “Tutustumisi l ta”, Alkorytmi

organized a checkpoint with a two part

task: The first part was to ask one

anonymous question about anything they

can think of. Those questions are l ittered

around the magazine with their respective

answers. The second part of the task was to

figure out, with their group, how to

summarize their first few days of the

Orientation Week.

From my point of view as the main

checkpoint organizer, al l the freshmen had a

great time, albeit they drank too much

booze and beer. Al l the groups shared

almost identical experiences, but some

groups went to deeper levels in l i fe and

started thinking about the culture in

Otaniemi, and the rest of their l ives. Below

you can read the sentences, catchphrases,

and a few awesome poems our freshmen

came up with:

The first week of the rest of our l ives.

The first week at Aalto has been about

social izing and having experiences with new

people whi le having fun.

This week we went to a lot of organized fun

parties where we sang songs and networked

with a lot of new people, and left with

hangover.

Fun exhausting week, with lots of alcohol

and great new people.

More beer than sleep.

Beer and games causes a bunch of new

experiences.

What day is it today?

PARTY ALL NIGHT

SLEEP ALL DAY

MEET GOOD PEOPLE

AND BON APPÉTIT.

IN IT’S OWN DIVERSITY

THIS CITY FINDS ITS UNITY

WITH OPEN AND ACTIVE PEOPLE

WE FORM THIS AWESOME COMMUNITY.

Jami Lindh and all the freshmen at

Tutustumisilta including: Nicholas

Saarela, Miquel Perelló Nieto,

Arthur Holamda, Otso Ollikainen,

Savier López Lumbreras, Bernát

Kalló, Aleksi Vuorjoki, Olli Kanerva

and Markus Pajari

THE FIRST WEEK: EXPERIENCES FROM THE FRESHMEN

Avustaj a: Olen pettynyt, missä on sovinismi? Munaton teksti

#alkorytmi - Kontekstista irroitettuj a lainauksia, mitäpä muutakaan

Alkorytmi 3/2013
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