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Oulun Setan ja Rovaniemen Setan
tiedotuslehti

Tä m ä Impulssi on ensimmäinen Oulun
Setan ja Rovaniemen Setan yhteinen numero. Toiveissa on, että yhteisen lehtisen avulla
tietoisuus toisen kaupungin aktiviteeteista
kasvaa, ja ihmiset käyvät yhä enemmän myös
sisaryhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.
Rovaniemen Setan toiminta on pienimuotoista mutta reipasta. Keskiviikkoisin toimistolla on Avoimet ovet kuudesta kahdeksaan,
jossa tarjolla on teetä ja vaihtelevantasoisia
keskusteluja. Ilta jatkuu usein Kahvila Kauppayhtiössä tai muussa lähistön kuppilassa.
Syksyllä 2008 pidettiin yhdet bileet teemalla Fiinit bileet, ja keväällä kahdet: Huonot bileet ja Drag-bileet. Juhlapaikkana on
tavallisesti Rovaniemen rautatieaseman ravintola Assa (Ratakatu 3).
Kuten Impulssista on voinut lukea, viime marraskuussa Rovaniemen Seta järjesti
viikonlopun mittaisen kesäleirin kaupungin
leirikeskus Hirvikarissa Kemijoen rannalla.
Paikalla oli ilahduttavasti väkeä myös Oulusta. Leiristä tulee toivottavasti perinne –
joskus sen voisi järjestää jopa lämpimämpään
vuodenaikaan.
Impulssia on tarkoitus kehittää yhä lehtimäisempään suuntaan, ja ajankohtaisten
kuulumisten lisäksi Impulssi ottaa mielellään vastaan kaikenlaisia kirjoituksia. Ensi
numerossa on luvassa muun muassa kirjaarvioita ja novelli.

Oulun SETA ry
PL 177
90101 Oulu

info@oulunseta.fi
www.oulunseta.fi
Käyntiosoite, toimisto: Rautionkatu 2
Puhelinpäivystys ma klo 18–20,
040 836 9569

Puhelinpäivystäjämme on koulutettu, ja
puhelut ovat luottamuksellisia. Muina
aikoina infonauha, jossa tietoa tulevista
tapahtumistamme.
Puheenjohtaja Ville Javanainen:
puheenjohtaja@oulunseta.fi,
044 268 8041

Puheenjohtaja vastaa yleisiin yhdistystä
ja sen toimintaa koskeviin kysymyksiin,
myös medioiden edustajille.

Rovaniemen SETA ry
PL 1216
96101 Rovaniemi

info@rovaniemenseta.fi
www.rovaniemenseta.fi

Käyntiosoite: Valtakatu 22

Aurinkoisia päiviä!
Tenka Issakainen
tissakai@ulapland.fi
Tiedottaja
Rovaniemen Seta

Kannessa: Venäjän poliisin Omon-joukot
hajottivat Moskovassa Euroviisujen aikaan
järjestetyn Pride-kulkueen. Katsoisivat
peiliin.

1

Tapahtuu Oulussa
Vuh ja hau!
Sadetta Saari
Oulun Setan koirapuistoryhmä on toiminut viime syksystä lähtien, syksyn ajan
Intiön koirapuistossa ja nyt tämän vuoden
puolella vaihtelevasti Intiössä ja Nokelan
koirapuistossa. Jatkossa saatamme kokoontua muuallakin. Koirapuistoryhmän tapaamisajat ja -paikat ilmoitetaan Oulun Setan
foorumilla.
Hauskaa tekemistä on koiruksille riittänyt, vaikka omistajia onkin talvella saattanut välillä palella. Mahtavat koirat ihmetellä
omistajiaan, jotka vain seistä jököttävät paikoillaan vaikka ollaan niin mukavassa paikassa kuin koirapuistossa – eihän siellä malta
olla leikkimättä ja juoksematta ympäriinsä,
kun kavereitakin on! Kyllä ihmiset ovat sitten kummallisia.
Kevään edetessä ilmat lämpenevät ja kelit
paranevat, joten puitteet koirapuistoryhmälle sen kuin paranevat. Ulkona on mukava
olla kun aurinko paistaa ja koirilla on hauskaa. Kannattaa tulla mukaan tsekkaamaan
meininki, leikkimään ja juoksentelemaan
kaverikoirien kanssa! Tuokaahan koirukset
omistajannekin mukananne. Kyllä ne lähtevät kun haukutte ja juoksette ympäri asuntoa
tarpeeksi kauan. Tämä on käytössä hyväksi
ja toimivaksi todettu menetelmä.

Kaiken kokoisia ja rotuisia koiria juoksee leikin
tiimellyksessä ympäri puistoa. Tassujen töminää, iloisia haukahduksia, kilpajuoksua, takaaajoja. Uusiin kavereihin tutustutaan joko hienotunteisen varovaisesti tai innokkaan tungettelevasti nuuhkien: ”Kukas se sinä oikein olet?”
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Nuorten sateenkaarivaellus
7.-9. 8. 2009
innostuksen mukaan. Viikonlopun aikana
ehdimme siis kokea luonnon rauhan, hiljaisuuden, metsikössä kokkailua ja iltanuotioita, saunomista ja uiskentelua kirkkaissa,
puhtaissa vesissä.
Ilmoittautukaa siis pian, että pääsette
mukaan! Ilmoittauduthan osoitteeseen
laura.kangas@oulunseta.fi 19. 7. 2009 mennessä. Liitä sähköpostiin seuraavat tiedot:

K a ipa atko sinäkin pois kaikesta hektisyydestä, hiljaisuuteen luonnon keskelle?
Tuntuuko että vuorokausista loppuu tunnit?
Pikkuinen pako kaikesta arkisesta tekisi
varmana hyvää jokaiselle meistä. Siksi haluammekin Oulun Setan puolesta tarjota
mahdollisuuden päästä vaeltelemaan keskelle
kauneinta luontoa Taivalkosken metsiin.
Kauniita maisemia, ei piriseviä puhelimia, ei
kelloja joita olisi seurattava!
Lähtö reissuun tapahtuu perjantaina 7. 9.
2009. Keräämme matkaan noin kahdenkymmenen henkilön seurueen. Taivalkoskella
oppaamme Marjo Lukkari esittelee kotiseutujaan ja vie meidät vaellukselle lauantaina.
Vaelluksella on mahdollisuus kulkea joko
pitempi tai lyhyempi reitti omien kykyjen ja

Nimi:
Ikä:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Erityisruokavaliot:
Allergiat, yliherkkyydet, sairaudet:
Muuta (toivomuksia, huomautuksia, kysymyksiä):

Oulun Setan bileet kesällä
perjantaina 19. 6. (juhannusaatto),
lauantaina 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. ja 29. 8.
Bileet alk avat kello 22 ja päättyvät
kello 4, ja tapahtumapaikkana juhannusbileitä lukuunottamatta on tilausravintola Bar Becksu. Juhannuksena

bileet ovat Kuusisaaren paviljongissa.
Pääsyliput jäsenille 4 €, muille 7 €.
Hinnat sisältävät 2 € eteispalvelumaksun.
Tervetuloa!
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Oulun Setan
ryhmätoiminta kesällä
Urheilutoiminta

Lisätietoja keskustelufoorumilta Muu toiminta -osiosta. Lisäksi kokoontumisajat
julkaistaan nettisivuillamme myöhemmin.

Bi-ryhmä la klo 18

8. 8.

Nuorten ryhmä la klo 18
4. 7., 18. 7.

Koirapuistoryhmä

kokoontumisajat julkaistaan nettisivuillamme myöhemmin.

Kuppilan valtaus ke klo 19

24. 6. Fionan terassilla (Radisson Blu)
29. 7. paikka avoin
26. 8. paikka avoin

Kirjallisuuspiiri ke klo 19
8. 7.
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”Sinua ei ole olemassa. Mene pois.”
Kun tietokone yltyy nenäkkääksi
Sadetta Saari

ongelma on ja mitä sen ratkaisemiseksi pitäisi tehdä.
Toinen Unix-klassikko on virheilmoitus,
joka tylyttää tyhmää käyttäjää huomauttamalla, että tietokone ei muuten ole mikään
kirjoituskone, etkös moista eroa tunnista
(Not a Typewriter). Itse asiassa kyseessä on
aivan oikea ja vilpitön virheviesti 70-luvulta,
jolloin tekniikka oli huomattavasti vähemmän kehittynyttä kuin nykyään. Kummallista silti.
Toisinaan tietokone on suorastaan sympaattinen tarjotessaan käyttäjälle virheviesteihin puettuja kommenttejaan. 1970-luvun
ihmekoneisiin kuulunut TRS-80 omasi muistia kokonaista 4 kilotavua, joten siinä ei ollut
paljoa tilaa tuhlattavaksi tyhjänpäiväisiin
virheilmoituksiin. Niinpä sillä oli kokonaista
kolme ytimekästä viestiä käyttäjälleen. ”MITÄ?” (W H AT?) läjähti ruudulle kun kone
ei ymmärtänyt käyttäjäänsä, ”KUINK A?”
(HOW ?) kone kysyi kun käyttäjä pyysi sitä
tekemään jotain mahdotonta, ja ”ANTEEKSI” (SORRY) se sanoi, kun oli joku muu

Tietokoneill a on taipumus jumiutua
tai antaa kummallisia virheilmoituksia juuri
kaikkein pahimmalla hetkellä, kun työ on
kriittisimmillään, tärkeä palaveri on menossa tai monen tunnin työ on jäänyt tallettamatta. Kun verisuonet eivät enää pullistele
ohimolla tai vaahto pursua suusta, tilanteesta
voi löytää jopa tiettyä komiikkaa.
Täytyy tietenkin pitää mielessä, että joku
ne virheilmoitustekstitkin on sinne koneeseen ohjelmoinut, ei tietokone niitä tyhjästä revi. Eli lieneekö osoitus insinöörien sun
muiden nörttien sosiaalisista taidoista, jos
kone tokaisee salasanan kanssa painiskelevalle käyttäjälle tylysti: ”Sinua ei ole olemassa. Mene pois.” (You don’t exist. Go away.)
Kyseistä virheviestien klassikkoa esiintyy
Unix-koneissa. Oleellista on huomata, kuinka vähän apua tästä viestistä on ongelmaa
selvitettäessä. Tämä lieneekin virheilmoitusten suunnittelijoiden ohjenuora: Kehittäkää
mahdollisimman kummallisia, käsittämättömiä ja vähän apua tarjoavia viestejä. Olisihan
toki liian avuliasta kertoa käyttäjälle, missä
5

sitä pyydettyä nappulaa. Mutta kun tietokone moista ilmoittaa, käyttäjä ei välttämättä
ole niin selkeässä ja rationaalisessa mielentilassa, että pystyisi kyseisen arvoituksen
ratkaisemaan.
Tulostinongelmista voisi kirjoittaa vaikka
kirjan. Perinteiset paperitukokset ja muste
lopussa -ilmoitukset kalpenevat, kun tietokone yhtäkkiä ilmoittaa, että ”Lp0 tulessa”
(lp0 on fire). Siinä voi
kokeneempikin käyttäjä hieman säikähtää.
Tämäkin virheilmoitusaarre on kultaiselta
1970-luvulta, jolloin ei
ollut niinkään mahdotonta, että tulostin
(tässä lp0) ylikuumeni
ja syttyi tuleen. Nykyään tätä viestiä tuskin
enää tarvitaan, mutta
se silti löytyy edelleen
Unix-koneista odottamassa sitä päivää, että
pääsee jälleen rikastuttamaan jonkun onnekkaan ihmisen elämää.
Joku on joskus väittänyt, että tietokoneet
helpottavat työskentelyä. Siitä voi tietenkin
olla monta mieltä. Ainakin ne tekevät elämän mielenkiintoisemmaksi käyttäjilleen ja
aikaansaavat epätodellisia hetkiä hämärien
virheviestien parissa.

ongelma, esimerkiksi koneesta oli muisti
lopussa.
Nämä kolme virheviestiä ovat kerta kaikkiaan herttaisia. Käyttäjä voi kuvitella, kuinka tietokone iskee päätään seinään ja manailee käyttäjänsä tyhmyyttä kysyessään, että
kuinka ihmeessä sen on tarkoitus toteuttaa
tuokin järjettömyys. Tai kuinka kone seisoo suu ammollaan ja
ihmettelee, että TÄH?!
Mitä tuo hölmö käyttäjä yrittää solkata? Ja
kuinka kone lopulta
antaa periksi ja toteaa
ykskantaan, että sori.
Myös toinen tietokone, brittiläinen
1980-luvun Acorn
BBC mikrotietokone antoi sympaattisen virheviestin. Kun
käyttäjäparka yritti
tehdä tiettyjä joko
mahdottomia tai epäkäytännöllisiä asioita,
kone tokaisi lempeästi ”Hölmö” (Silly). Ei
kai niin hellyttävälle koneelle voi olla vihainenkaan, kun taas monen modernimman
tietokoneen kanssa meinaa pumppu pettää.
Itse tietokoneen lisäksi myös oheislaitteet
aiheuttavat mitä mielenkiintoisimpia haasteita ja virheviestejä käyttäjäparan hermoja
repimään. Monen käyttäjän verenpainetta on
kohottanut jokin variaatio seuraavasta ilmoituksesta: ”Näppäimistöä ei löydy. Paina F1
jatkaaksesi.” (No keyboard detected. Press F1
to resume.) Tämä kuuluu hämmentävyydessään virheilmoitusten aateliin. Kenties tätä
virheilmoitusta mietiskelemällä pääsisi jopa
nirvanaan?
Asiaa loogisesti ajatellessa ratkaisu tietenkin olisi, että liitetään se puuttuva näppäimistö ensin koneeseen ja painetaan sitten

”Kehittäkää mahdollisimman kummallisia, käsittämättömiä ja vähän
apua tarjoavia viestejä.
Olisihan toki liian avuliasta kertoa käyttäjälle, missä ongelma on ja
mitä sen ratkaisemiseksi
pitäisi tehdä.”

Lähteet
The Thirteen Greatest Error Messages of All Time by
Harry McCracken. Technologizer. <http://technologizer.com/2008/09/18/errormessage/>
The Thirteen Other Greatest Error Messages of All
Time by Harry McCracken. Technologizer.
<http://technologizer.com/2008/10/07/moreerror-messages/>
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H a astattelup yy ntö
Teen tutkimusta Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitokselle seksuaalivähemmistöihin
kuuluvien ihmisten elämästä lappilaisissa kylissä.
Jos olet joko homo- tai biseksuaali ja asut tai olet
asunut jossakin Lapin kylistä, olet etsimäni henkilö.
Haluaisin haastatella sinua siitä, millaista homona, lesbona tai binä on asua pienessä kylässä.
Toivoisin saada haastatella sinua mm. seuraavista
asioista:
- työ
- harrastukset
- ystävät
- seurustelu, parisuhde
- k uinka avoin olet seksuaalisen suuntautumisesi suhteen
- tekijät, jotka saavat sinut asumaan kylässä tai
mitkä saivat sinut muutamaan pois

Voit halutessasi myös kirjoittaa minulle elämästäsi vapaamuotoisesti.

Aineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä tutkimuksesta selviä ihmisten henkilöllisyys, eikä paikkakunta jolla nämä asuvat tai
ovat asuneet.
Jos olet kiinnostunut, otathan minuun yhteyttä
sähköpostitse tai puhelimitse. Kirjoituksesi voit
lähettää joko postitse tai sähköpostitse.
Hanna Peltomaa
Menetelmätieteiden laitos
PL 122
Lapin yliopisto
96101 Rovaniemi
hanna.peltomaa@ulapland.fi
040-5607958
Yhteistyöstä kiittäen
Y TM Hanna Peltomaa
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