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Tempauksessa suurinta aktiivisuutta 
osoittanut kilta palkitaan 

kiertopalkinnolla

Renkaanvaihtotempaus jälleen 

Linnanmaan marketeilla 

su 28.10.2012 klo 12:00
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Voi veljet

Olen alkanut lähiaikoina miettimään vaihtoehtoisia energianlähteitä. 
Vähitellen kaikki ilmeisimmät lähteet helpolle ympäristöystävälliselle 
voimalle alkavat olla valjastettuina käyttöön. Näinpä aloin pohtimaan 
asiaa aivan alkutekijöistä.
 Kaikki tiedämme että energia ei katoa eikä sitä synny mistään 
noin vain. Mihin asioihin siis näemme kulutettavan ylimääräistä energiaa 
huomattavia määriä päivittäin?
 Oulun teekkareiden toteuttaman äänestystempauksen idea oli 
osoittaa ihmisille että opiskelijoitakin kiinnostaa vaikuttaa meidän kaik-
kien yhteisiin asioihin ja osoittaa kohteliaisuutta päästämällä muut  ään-
estämään menijät reilusti jonon ohi näille samalla äänestyskarkkeja tar-
joten. Tempaus saikin huomiota ja siitä julkaistiin erään sanomalehden 
internetsivuille artikkeli.
 Lukijoiden vastaanotto oli pääosin positiivista mutta vakiona 
näkyy tämän ja muidenkin juttujen kommenteissa aina vaihtelevan ko-
koinen joukko joka kovin mielensä pahoittaa (asiasta kuin asiasta). Tällä 
kertaa oli joillekin kovinkin vastenmielistä nähdä tällainen kummallinen 
joukkio “aiheuttamassa häiriötä oikeille ihmisille”.
 Tekstaripalstojen ja kommenttiboxien täyttämiseen kuluu valtaisa 
määrä hyvin ilmeistä turhautumisen ruokkimaa energiaa. Voisiko tämän 
jotenkin valjastaa käyttöön? Esimerkiksi dynamoilla varustetuilla kunto-
pyörillä? Aina turhautuessaan jokainen polkisi pyörällään 
puhisten muutaman minuutin sen sijaan että tuhlaisi
senkin energian tekstaripalstoilla ärisemiseen.
Täysin ilmaista mussutusvoimaa! 

Jussi Pulkkinen
Tiedotusvastaava 
(joka kulutti tämänkin kirjoittamiseen 
kymmeniä mussuwattitunteja)
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Humalan viunausta!

Niin se meni syyskuu ja lokakuukin on jo puolivälissä ja voi uskonveljet kun oli jälleen 
kivat ja onnistuneet vuosijuhlat!

Sähköinsinöörikillan ja OTiTin keväisen Luulaja-visiitin myötä saimme iloksemme he-
kumeeniseen messuumme vastavierailulle ruotsalaisia Teekkareita. Hienoa, että länsi-
naapuriexculla kävi hiljattain myös Proselaisia. Lisäksi rajan takaisille painimolskeille 
lähtee maaottelemaan myös YMP omalla KMP:llään.

Kutina perseessäni enteilee antoisaa yhteistyötä sikäläisten kanssa, nyt kun jääkin on 
rikottu. Tai sitten en vain muista viikonlopulta ihan kaikkea...

Taisin keväällä Teksussa puhua siitä, miten aikani ei meinaa riittää kaikkeen ja mie-
tiskellä voiko aikaa pysäyttää tai ostaa lisää. Kyselin reissatessani kesällä viisailta itä-
maan tietäjiltä, josko arabeilla olisi keinoja ajan hallintaan. Sain hyvän neuvon: mieti, 
mikä on sinulle tärkeintä.

Siitä asti olen yrittänyt priorisoida, siinä välillä onnistuen ja välillä epäonnistuen. 
Luulen, että se on kuitenkin oikea suunta. Epäonnistuminen kuuluu elämään. Jos ei 
koskaan epäonnistu, ei tiedä yrittäneensä. Ja kun välillä epäonnistuu, onnistumiset 
tuottavat entistä suurempaa riemua.

Fuksit. Te Teekkarin taimenet. Muistakaa, että saa epäonnistua. Jos ei tentti mene läpi, 
ei se mitään. Uusinta tulee ennemmin tai myöhemmin ja kaikki kurssit ehtii suorittaa 
ennen valmistumista. Ottakaa sen sijaan ilo irti fuksivuodestanne, pitäkää hauskaa 
uusien kavereidenne kanssa ja tutustukaa! Jos mietitte pitäisikö, niin pitäisi!

Kivaahan teillä onkin näyttänyt olevan. Fuksi-infoissa oli välillä jopa ahdasta ja mei-
ninki oli mukava. Fuksisuunnistuksessa kisaili toinen toistaan näyttävämpiä tiimejä, 
hienoa että olitte jaksaneet panostaa asuihinne. Mieltä lämmitti erityisesti suuri tunku 
työvoimaksi OTYn vuosijuhlille. Te onnekkaat, jotka mukaan mahduitte, olitte reippai-
ta ja suuri apu meille. ISO kiitos!

Jatketaan kaikki fukseista jarruihin vuotta samanlaisella 
Teekkarihengellä ja odotetaan jännityksellä lähestyvää 
140-vuotisjuhlaviikkoa (vk 45).

Lopuksi vielä onnittelut KELAn pikavoiton saaneille! :)

Olkoon Jalluh kanssanne!

Teekkarihengellinen johtajanne
Terodicktus LXIX
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If we have to make sure ships reach this remote island, 

then this is our conference room. Because we don’t 

like to spend our time talking about things, but making 

them happen instead. Become a doer. Check out your 

opportunities at wartsila.com/careers

THIS IS YOUR  
CONFERENCE ROOM.



Tasa-arvovaltuutettu vastaa
Tasa-arvovaltuutettua on jälleen pyydetty ottamaan kantaa moniin jäsenistöä askarruttaneisiin 
tasa-arvokysymyksiin. Osa esitetyistä kysymyksistä ei liitynyt mitenkään märkä t-paita -kisoihin, 
ja niistä yksi päätyi jälleen käsittelyyn ihan Teksuutimien sivuilla.

Hei. Ei haitanne että lähestyn Teitä tällä tavalla anonyymisti? Ajattelin kertoa dilemmastani mi-
tenkään liikaa yksityiskohtia paljastamatta, jotta kysymys voitaisiin myös julkaista ja en vaaran-
na asianosaisten tunnistamisesta mahdollisesti aiheutuvia seurauksia. Varmasti moni muukin on 
kuitenkin samanlaisten pohdintojen äärellä joskus ollut.
Minulla on yksi tällaineni tuntemani todellinen henkilö, jonka olen useamman kerran nähnyt 
käyttävän tällaista melko teknistä suurehkoa laitetta. Laitteen käyttö vaatii luvan, jonka saami-
nen edellyttää koulutusta ja laitteen käyttöön liittyvien kokeiden läpäisyä. Itsekin olen saman-
laisen perehdytyksen laiteen operointiin aikanaan saanut ja tästä syystä odottaisin hänen hal-
litsevan laitteen peruskäytön, erityisesti koska hän käyttää kyseistä laitetta päivittäin.
Havaitsen kuitenkin pieniä selviä virheitä siinä tavassa, miten hän tätä laitetta käyttää. Sellaisia, 
jotka kuitenkin käytiin läpi aikanaan koulutuksessa. Virheet eivät ole sinänsä kovinkaan vaaral-
lisia, mutta osa virheistä aiheuttaa laitteelle ylimääräistä mekaanista kulumista ja toiset taas 
ylimääräistä energian kulutusta. Pitäisikö minun huomauttaa kyseisistä virheistä ja muistuttaa 
laitteen oikeaoppisesta käyttötavasta? Hänen pitkän käyttökokemuksensa vuoksi pelkään, että 
hän ei osaisi suhtautua kritiikkiin sillä rakentavalla tavalla joten sen tarkoitin.”
- Anonyymi

Hei, Anonyymi.

Sinulla ei ole mitään voitettavaa siinä, että neuvot naistasi miten autolla ajetaan.

- Tapani

Tällä palstalla tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä tulleisiin tiedusteluihin. 
Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi 
sähköpostin välityksellä 
(tasa-arvovaltuutettu@oty.fi) 
Tasa-arvovaltuutettu pitää myös hyvin säännöllisesti päivystystä kohteessa Kirkkokatu 10 
sunnuntai-iltaisin klo 22:00-02:00. Ilmoitathan esittämäsi kysymyksen yhteydessä, mikäli siihen 
voi vastata tällä palstalla ja millä nimimerkillä tahdot esiintyväsi.
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Mitäs tännää syötäs?

Teksun toimitus kantaa kortensa kekoon opiskelijoi-
den hyvinvoinnin puolesta esittelemällä maukkaita ja  
ravitsevia ruokia.Tällä kertaa ruokana perinteinen 
espanjalainen aamupala Huevos Rancheros.

Valmistusaika: 15-20 minuuttia
Kustannukset: Ei paljoa (riippuu makkaroista)

Huevos RancHeRos 
(n. 4 annosta)

Ainekset:
• 4 tuoretta chorizoa tai muuta raaka- 

makkaraa (ei siis sitä metukan kaltaista)
• 1 sipuli silputtuna
• 1 punainen chili silputtuna
• 1 punainen paprika silputtuna
• 1 tölkki (400-500g) tomaattimurskaa
• 2 oreganonoksaa tai tunteella kuivattua oreganoa (pizzamaustekin käy)
• suolaa
• 4 kananmunaa

1. Viipaloi makkarat ja paista pannulla keskilämmöllä muutama minuutti.
2. Lisää sipuli, chili ja paprika. Jatka paistamista vielä muutama minuutti.
3. Lisää tomaatti, oregano ja suola. Hauduta n. 10 minuuttia.
4. Tee kastikkeeseen 4 syvennystä ja riko munat niihin. Laske lämpö miedolle ja 
peitä kannella. Ruoka on valmis kun muna on sopivan kovaa makuusi.

kokin vinkki:
Jos olet kasvissyöjä, jätä pois makkarat ja muna. Syödessäsi kyräile kateellisena 
lihansyöjiä. Koita saada edes hieman nautintoa syyllistämällä heitä barbaaristen 
tapojensa johdosta.

PlussAt:
+ Erittäin hyvää 
+ Täyttävää
+ Helppo valmistaa
+ Sopii pääruoaksi

miinukset:
- Hyviä raakamakkaroita ei joka  
kaupasta löydy. Kokeile korvata  
suosikkikäivärälläsi.
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Mitäs Tännää juotas?
Tämän teksun pikaisen teemaluonteen vuoksi  
tälläkertaa testataan “pikakännit”. 
 
Huom!!! Teksun toimitus ei kannusta humalan  
hakuiseen juomiseen. Seuraavat ovat varoittavia 
esimerkkejä kuinka moinen blitzkrieghumaltuminen 
voi tapahtua.

Tiski

Turboboost!

(Kehittänyt Hannu “Pönde” Rantala)

Kyseinen järjestelmä vaatii toimiakseen 
tiskin jonka ympäri pääsee kävelemään.

Toimi näiden ohjeiden mukaan:

1. Mene ttiskille ja tilaa yksi drinkki (esim jallukola tai jekkubattery) sekä yksi 
shotti (yhden tähden jallu tietenkin)

2. Vetäise jallu naamariin ja ota drinkkilasi käteen

3. Lähde kiertämään tiskiä ja juoden samalla drinkkiä. Ajoita juominen niin että kun 
saavut takaisin aloituspisteeseen on lasisi tyhjä.

Olet nyt suorittanut yhden kierroksen turboboostia. Perustilanteessa tehokkaaseen 
rynnäkkökänniin tarvitaan 2-3 peräkkäistä kierrosta boostia.

Helpompi vaihtoehto laiskoille:

Moinen voi käydä jopa lähes urheilusta riittävällä vauhdilla ja kierrosmäärällä. Joten 
laiskan vaihtoehtona mainittakoon aina varma: 
 

           Tequila!!!
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Joka syksyinen uskomaton show on alkanut!

Aularavintola on tukossa puoli kaksitoista kuin ruokaa ei enää ikinä sen 
jälkeen tarjoiltais. Fuksit poukkoilevat, kun eivät osaa vielä käyttäytyä. 
Teekkarit kärsivällisesti kattovat vierestä touhua. Ulkkarit ihmettelevät, 
että mitä tää sapuska on. Ei sinänsä, niinhän me muutkin välillä ihme-
tellään.
Tässä pari pikavinkkiä helpottamaan meidän kaikkien ruokailua:
Aularavintola ei ole ainut ravintola lipastolla. Humupäästä löytyy pari 
raflaa ja vanhalta puolelta neljä.
Jos haluat kokea uuden maailman, lähde humupäähän. Sieltä löydät rauhal-
lisen ja valkoisen maailman.

Aularavintolaan niin kuin muihinkin Unirestan rafloihin pätee sama 
sääntö: 
Lue ruokalista ennen ku meet jonoon, ettei siellä tartte arpoa. Jos tarttee 
arpoa, ni arvo nopeesti.

Nopeutat myös toimintaa, jos olet kaivanut opiskelijakortin ja kuvetta 
valmiiksi. Ruoka maksaa 2,70e, kasviskeitot 2,05e ja pihvit, pizzat ja 
hampparit 5,05e. 

Ei ole vaikeaa. 

Pikaopas Unirestan maailmaan
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Opettele jonottamaan oikein.
One dish means one dish. Pea soup is soup, not a sauce.
Ylimääräsestä ruuasta ja juomasta laskutetaan.

HOX! Vanhemmat tieteenharjottajat: Aularavintolan astian palautus alkaa 
nykyään oikealta ja tapahtuu vastapäivään ei myötäpäivään.

Opettele tietämään parhaat raflat, parhaat kokit ja ravintoloiden erikoisuu-
det!

Hyvää ruokahalua!
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KEHONRAKENTAJAN 
PÄIVÄKIRJAMERKINTÖJÄ

JOTTA PAINI- JA KEHONRAKENTAJAKILTA EI SAISI KAIKKEA KUNNIAA

Lähettänyt Tuikku klo 21:47    0 kommenttia
Tunnisteet: treeni

MAANANTAI 2. KESÄKUUTA 2012

Voe hyvät hyssykät. Olen Kokkolassa kesätöissä. Päätin että nyt jos koskaan on 
aika aloittaa kuntosaliharrastus. Kukaan ei tunne ja voin häröillä miten haluan. 
Etsin siis parhaimman tuntuisen kuntosalin, jossa saa henkilökohtaisen salioh-
jelman ja pääsee samaan hintaan myös jumpalle. Trendikäs kuntokeskus otti mi-
nut iloisesti vastaan ja kutsui heti jäsenyyden kunniaksi jumpalle.

En ole suorittanut mitään fyysistä paitsi hengailua vii-
meisen vuoden aikana. Joku viisaampi olisi ehkä ottanut 
jumpan rennosti, mutta ekan kerran kunniaksi mieleni 
valtasi näyttämisen halu ja taistelutahto. Hampaat ir-
vessä selvisin jumpan loppuun asti. Nyt väsyttää. Ja huo-
menna sattuu varmasti.

TORSTAI 9. ELOKUUTA 2012

Heh heh. Olen tainnut jäädä koukkuun. Tänään kävin salilla taas. Lämmittelyksi 
on hyvä ottaa BodyJam tai Sh’Bam -tunti ja sen jälkeen kuntosalin puolelle. Sitten 
voi hikoilla kuin sika.

Lähettänyt Tuikku klo 21:02    0 kommenttia
Tunnisteet: treeni



JOTTA PAINI- JA KEHONRAKENTAJAKILTA EI SAISI KAIKKEA KUNNIAA

Follow by email:
SUBMITEmail address...

TIETOJA MINUSTA

 Tuikku
Pääosin kynää ja 
tietokonetta pitelevä osa-
aika-osittaistaiteilija, jonka 
ensiapupakkaukseen kuuluu 
suklaa ja punaviini.

Lähettänyt Tuikku klo 15:16    0 kommenttia
Tunnisteet: treeni

PERJANTAI 28. SYYSKUUTA 2012

Tämä on Kehonrakentajan viimeinen päiväkirjamerkintä. Minun on aika siirtyä 
valmistautumisesta oikeiden rautaa pumppaavien karjujen sekaan. Olen käynyt 
Oulussa jo monta kertaa kaupungin urheilutalolla, tuu mukaan ni otetaan kisa 
kumpi kyykkää enemmän. Jatkossa toilailuja voi seurata osoitteessa:

http://lisaa-lihaa.blogspot.com

AIHEITTAIN
kuvataide (1) valmistautuminen 

(6) ystävät (1)  ruoka (2) treeni (3) 
urheiluvammat (1)  sää (1)  



Nyt kaikki irkkaamaan!
IRC, eli irkki on de-facto standardi ryhmäviestintään käytettävissä pikaviestipalve-     
luissa. Monet asiaan perehtymättömät mieltävät irkkauksen joksikin vaikeaksi nörttien 
hommaksi, mutta todellisuudessa se on helppoa sekä hyödyllistä, ja siitä muodostuu 
luonnollinen osa jokapäiväistä kommunikointia.

Kommunikaatio irkissä tapahtuu pääasiallisesti julkisilla tai salaisilla kanavilla, mutta 
se mahdollistaa toki myös kahdenkeskisen keskustelun. Kanavia voi perustaa vaivat-
tomasti itse, ja monilla yhteisöillä ja järjestöillä on omat julkiset kanavansa. Usein 
esimerkiksi killan IRC-kanava on suorastaan kuin kiltahuoneen jatke, jossa kuulumiset 
vaihtuu ja kiltatoverit kyselevät ja saavat neuvoja opiskeluasioissa. Kanava on näppärä 
luoda myös esimerkiksi vaikka kaveriporukalle ja pienryhmälle. Kanavia voi helposti 
perustaa myös ihan lyhytaikaista tarvetta varten, kuten esimerkiksi jonkin ryhmätyön 
tiimoilta.

Monien järjestöjen toimijoiden keskuudessa IRC on pääasiallinen sisäinen vies-
tintäkanava. Silloin kun vaaditaan nopeahkoa dynaamista vuorovaikutusta useamman 
porukkaan kuuluvan henkilön kesken, irkkiä voittanutta ei ole. Nykyään älypuhelimet 
ovat tuoneet irkin myös taskuun, ja vähäisen kaistan tarpeen johdosta irkkaaminen 
onnistuu ongelmitta vaikka ihan perus 2G datayhteyden yli, siltä varalta jos sattuu ole-
maan korvessa tai katakombien kätköissä. Sosiaalisena mediana IRC on siinä mielessä 
hieno, että keskusteluun on kanavilla yleensä hyvin matala kynnys, ja tieto liikkukin 
irkkikanavia pitkin nopeammin kuin missään muualla.
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Näin pääset irkkaamisen alkuun

Tarvitset pääteohjelman jolla voit ottaa SSH-yhteyden serverille jossa IRC-ohjelmasi 
pyörii. Linuxilta ja mäkiltä tämä löytyy jo valmiina, nimeltään Pääte tai Terminal. Win-
dowsin käyttäjiä suosittelen lataamaan PuTTY Tray -ohjelman tätä tarkoitusta varten. 
Ohjelma löytyy internetistä. Kaikkiin vähänkään fiksumpiin puhelimiinkin löytyy oma 
versionsa PuTTY:stä tai muusta pääteohjelmasta.

Seuraavaksi IRC-ohjelma täytyy laittaa serverille pyörimään. Serveriksi opiskelijalle 
helpoiten järjestyy tuomi.oulu.fi, johon pääset niillä samoilla pajun tunnuksilla joilla 
kaikki muukin kirjautuminen yliopiston verkkopalveluihin tapahtuu. Mäkki- ja linux-
päätettä käyttävien tarvitsee ainoastaan kirjoittaa pääteohjelmaan ssh omakäyt-
täjänimi@tuomi.oulu.fi ja syöttää salasanansa. Windowsin käyttäjillä yhteyden otto 
tapahtuu PuTTY:llä kirjoittamalla Host Name kenttään tuomi.oulu.fi ja valitsemalla 
Connection typeksi SSH jonka jälkeen Open, jonka jälkeen PuTTY kysyy käyttäjänimeä 
ja salasanaa. Tästä eteenpäin käyttö on samanlaista käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Tuomen tervetuloteksteissä varoitellaan muistisyöppöjen ohjelmien pyörittämisestä 
serverillä, mutta me emme moisista välitä, vaan laitamme seuraavaksi irssin pyörimään 
screenin kanssa. Kaikkien komentojen kirjoittamisen jälkeen tulee painaa enteriä. 
Avataan “ikkuna” johon irssi laitetaan pyörimään kirjoittamalla

screen

Päätteen pitäisi olla nyt tyhjä komentokehotetta lukuunottamatta. Kirjoita

irssi

Nyt irssi on käynnissä ja päätteen alalaidassa näkyy kellonaika ja [(status)]. Seuraa-
vaksi pitää laittaa irssin asetukset kuntoon.

/SERVER ADD -auto -ircnet IRCnet irc.oulu.fi 6667

Nyt irssi yhdistää automaattisesti aina lähimpään irkkiverkkoon. Tässä vaiheessa voit 
myös laittaa automaattikäynnistyksen piiriin myös haluamasi kanavat. Ainakin OTY:n 
irkkikanava kannattaa laittaa komennolla

/CHANNEL ADD -auto #oty IRCnet

Voit toistaa tämän haluamillesi kanaville toistamalla edellisen rivin korvaamalla #oty:n 
haluamallasi kanavan nimellä. Sitten otetaan yhteys irkkiverkkoon komennolla

/connect IRCnet

Edellä mainittuja ei tarvitse enää jatkossa kirjoitella. Lopussa ohjeet, kuinka yhteyde-
notto irssiisi tulee tehdä jatkossa.

Jatkuu seuraavalla sivulla ---------------------------------->
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Irssin pitäisi olla nyt toiminnassa ja irssin tilaikkunan pitäisi olla näkyvissä. Tämä 
ikkuna on kanava numero yksi ja alarivin pitäisi olla jotakuinkin tämän näköinen:

[16:05] [Himish(+i)] [1:IRCnet (change with ^X)] [Act: 2,6,15]

Kanavan numero näkyy alarivillä kellon ja nimimerkkisi jälkeen. Kanavan numeron 
perässä on kanavan nimi (tilaikkunassa se on IRCnet) jonka perässä näkyy numeroina 
millä kanavilla on tapahtumia. Nyt voit kirjoitella erilaisia komentoja. Komentoja voi 
kirjoitella millä tahansa kanavalla ollessa ja kaikki komennot alkavat kauttaviivalla. 
Kaikki muu kirjoitettu teksti menee kanavalla suoraan chattiin. Komentojen tuottamat 
ilmoitukset näkyvät tilaikkunassa.

Aluksi kannattaa oma käyttäjänimi vaihtaa haluamakseen nimimerkiksi eli nickiksi. 
Nimimerkin valinnassa kannattaa käyttää harkintaa, koska se voi tarttua käyttöön myös 
tosimaailmassa. Ota sellainen jota kestät kuunnella tai joka on niin vaikea, että sitä 
ei kukaan suullisesti käytä. Et voi kuitenkaan ottaa nimimerkkiä joka on jo käytössä. 
Nickin vaihtaminen tapahtuu komennolla

/nick haluamasi_nimimerkki

Voit lisäillä kanavia kirjoittamalla

/join #kanavan_nimi

tai voit aloittaa kahdenvälisen keskustelun komennolla

/query kaverin_nimimerkki

jolloin kahdenvälinen keskustelu aukeaa omaan kanavaansa. Kanavien välillä voit liik-
kua irssissä painamalla alt pohjassa haluamasi kanavan numeroa. Navigoinnissa on 
myös vaihtoehtona painaa esciä ja sen jälkeen kanavanumeroa. Alt pohjassa sivuja voi 
selata nuolinäppäimillä.

Oma nimimerkki, oma nimi ja muita haluamiasi sanoja kannattaa hailaitata. Lisäämäsi 
hailaitti kun mainitaan chatissä, näet irssin alarivin kanavanumeron pinkkinä ja kana-
valle siirtyessäsi hailaitin maininneen henkilön nick on kyseisellä rivillä keltaisena. 
Näin huomaat kun on puhetta sinua kiinnostavista asioista. Esimerkiksi jos haluan 
lisätä hiliteksi tiettyihin naisten sekundäärisiin sukupuolipiirteisiin viittaavan termin, 
se tapahtuu komennolla

/hilight tissit

Irssin asetukset, kuten esimerkiksi hailaitit, tulee tallentaa komennolla

/save
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TÄRKEÄÄ!
Irssi on tarkoitus jättää pyörimään serverille silloinkin kun et ole aktiivisesti chat-
tailemässä, jotta kanavilla tapahtuvat keskustelut eivät menisi ohi jos sinua on joku 
kaipaillut. Screen ohjelma mahdollistaa juuri tämän.

Kun sinun täytyy sammuttaa laite jolla chattailet tai muusta syystä sammutat pää-
teohjelman tulee painaa control pohjassa a, jonka perään d. Tämä deaktivoi screen-
ikkunan jossa irssi on käynnissä. Ruudulla pitäisi nyt näkyä “detached” -teksti. Tämän 
jälkeen voit rauhassa kirjautua ulos ja sammuttaa pääteohjelman ja irssi jää serverille 
käyntiin odottamaan seuraavaa chattisessiotasi.

Kun haluat taas chattäillä, tuomella pyörivään irssiohjelmaasi pääset käsiksi kirjau-
tumalla pääteohjelmalla tuomelle ja kirjoittamalla

screen -r

joka aktivoi taas screen-ikkunan jossa irssisi on käynnissä.

Irssin käyttöliittymää ja toiminnallisuutta on mahdollista säätää monella tavalla, ja 
PuTTY:nkin asetuksia kannattaa tarkistaa oman maun mukaisiksi. Niistä ja muista ky-
seistä viestintämuotoa koskevista kysymyksistä kannattaa tiedustella irkissä joltakin 
nörtiltä, esimerkiksi kanavalla #oty.

- Himish
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