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Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai kenenkään 
muunkaan kantaa. 

Pä ä k i r j o i t u s

On se jännä miten sitä kuvittelee saavansa 
taitettua viimeiset viisi sivua tunnissa tai 
parissa, ihan vaan huomatakseen että kello 
lähenee neljää yöllä ja aloitettua tuli joskus 
ilta yhdeksän aikaan. 

Kyllä tähän aikaa saa kulumaan, mut ei se mitään. Kaikki muu on kuitenkin 
sujunut yllättävän kivuttomasti, vaikkei tuota aiemmin ole tullut taiteltua 
mitään. Suurena apuna onkin ollut ihanainen interwebbi, josta löytyy 
oppaita lähes joka ongelmaan.

Itse sisältöä lehteen tuli mielestäni ihan mukavasti, myös Raakkelilta, 
joka lähetti omansa ennen deadlineä, minkä luulin olevan käytännössä 
mahdotonta. Mies tosin lupasi olla toistamatta samaa virhettä uudestaan. 
Sperminaalissa sitten nähdään.

Muun muassa erilaisia reportaaseja, peliarvostelu ja latinankielen 
pikakurssi päätyi tähän numeroon, unohtamatta nyt alkavaa suurta 
olutvertailua. Myöskin kauan kaivattu hallitusnaamaristo löytyy 
takakannen sisäpuolelta.

Eipä tässä muuta, seuraavan kerran sitten Sperminaalin kimppuun, 
eiköhän sitä Wapuksi keksitä taas tarpeeksi hämäriä juttuja.

Olkaahan kiltisti, jumalat jalassa ja housut mielessä.

-Pekka



Terminaali 1/08

�

Terminaali 1/08

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

Ajankäytön hallintaa

Kevät rullaa nopeasti kohti Wappua, vaikka tuntuu että vastahan tämä puheen-
johtajan nakki alkoi. Hallitusyhteistyö on sujunut hyvissä merkeissä, hallituksen 
kokouksissa on rikottu nopeusennätyksiä ja vuoden tapahtumien järjestelyt ovat 
hyvällä mallilla. Tästä iso kiitos Jakerille ja TiTeTa-työryhmälle, jotka ovat kanta-
neet päävastuun TiTeenien Taistojen järjestelyistä.

Sen olen huomannut tänä keväänä erityisesti, että kaiken oleellisen mahduttami-
nen kalenteriinsa vaatii joko 36 tuntisia vuorokausia tai tehokasta ajankäytön hal-
lintaa. Puheenjohtajan tehtävät, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen tai järjestely, 
ja osaston kurssit harjoitustöineen vaativat uskomattoman määrän aikaa. Yritäpä 
siinä sitten löytää aikaa liikkumiselle, ystäville, rakkaalle tai itselleen. Puhumat-
takaan töiden löytämiselle kesäksi. Mutta samojen asioiden kanssa painiskelevat 
muutkin opiskelijat, jossain mittakaavassa.

Lopuksi, vielä kaikille yhteisesti ja erikseen: pitäkää se kiltahuone siistinä. Voin ni-
mittäin sanoa että SYLETTÄÄ kun ne pätkiksen käärrepaperit ja tyhjät tölkit ynnä 
muut jätetään pyörimään pitkin kiltiksen pöytiä, istuimia ja lattioita. Ei oo iso vai-
va heittää omat jätteensä roskiin, tyhjät pullot koriin jne.

Nyt porkkanoita napostelee. Terveisin puheenjohtajanne, Onni.

Puheenjohtajan palsta
Hallitusesittely
Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2
Latinanurkkaus
Suuri olutvertailu
kiltiksellä/irkissä kuultua
Raakkelin musiikkituokio
Akateemisen kyykän MM-kilpailut 2008
OTiT-SIK Fuksikyykkä
Hallituskuvasto 2008
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10
12
13
18
19
22
24
27

Sisälmysluettelo
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Miltä näyttää OTiT hallitus, vuosimallia 2008?

1. Nimi, irc-nick, op/ov, solmut, mistä tuut?
2. Millä tavalla meinaat parantaa kiltalaisten elämää 

hallituskaudellasi?
3. Tiedätkö mikä on killan perustamispäivämäärä, jos niin 

mikä se on?
4. Mikä on mielestäsi syy hallituksen 

toimimattomuuteen?
5. Irina PikkuWappuun, voitaisko nyt toimia?
6. Miksi opiskelet tietotekniikkaa/informaatioverkostoja? 

Entä miksi olet hallituksessa?
7. Millä kolmella sanalla kuvailisit itseäsi, entä millä 

kolmella sanalla äitisi kuvailisi sinua?
8. Kun mietit elämääsi, oletko mielestäsi for-silmukka vai 

if-ehtolause?

Näitä kysyimme:

Esitimme uudelle OTiT:n hallitukselle kiperiäkin kiperimpiä ja har-
taasti harkittuja kysymyksiä, jotta saisimme kaikki tietää heistä edes 
hieman enemmän. 

Hallitusesittely
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1) Anniina Päärni, annibaali, 150ov, lakissa on solmuja vain 3 (viime vuoden 
Wapun vietin vaihdossa), Oulusta kotoisin

2) Lupaan kuunnella kiltalaisten murheita ja 
ilonaiheita opiskeluun liittyen. Kehitysideat ovat 
tervetulleita ja jopa suotavia.

3) Tänä vuonna kilta täyttää 20 vuotta, mutta en 
tiedä tarkkaa perustamispäivämäärää. Käsi ylös 
virheen merkiksi. o/

4) No comprendo la pregunta. Riippuu tilanteesta, 
että kuinka hyvin hallitus suorittaa. Uskon, että 
nykyinen hallitus toimii erinomaisesti.

5) Show us the money  - ja Irina tullee.
6) Opiskelen informaatioverkostoja nyt viidettä 

vuotta eli kohta pääsen jo jarruosastolle. Olen kiinnostunut matematiikasta, 
tietotekniikasta, taloustieteistä ja kielistä – informaatioverkostojen 
koulutusohjelma on sopiva yhdistelmä näistä. Nyt kun opiskeluani ei ole enää 
paljoa jäljellä, tuli tarve päteä. Opiskeluun liittyvät asiat ovat aina kiinnostaneet 
ja tartuin tilaisuuteen, että voin vaikuttaa(tai ainakin yrittää) niin tietotekniikan 
kuin informaatioverkostojenkin koulutusohjelmien sisältöihin.

7) Huumorintajuinen, yllytyshullu ja ahkera. Äiti voisi sanoa perfektionistiksi, 
päättäväiseksi ja päämäärätietoiseksi.

8) Toimin tilanteiden mukaan, joten jos-rakenne kuvaa minua paremmin kuin 
toisto-looppi. Toisaalta ohjelma tekee juuri niin kuin koodissa on määritelty, 
kun taas elämää ei voi suunnitella tarkasti etukäteen. Just go with the flow.

Opetusministeri Päärni

Hallitusesittely

Puheenjohtaja Komulainen

1) Onni Komulainen, Ocom, 94,5ov, 2 solmua,   
 kainuu
2) Ei keksitä pyörää uudelleen, vanhaan malliin.   
 Tehdään asiat vain “lite bättre”.
3) Ei mitään havaintoa mutta arvataan 8.8.1988
4) Minkä hallituksen?
5) Ei voida.
6) Aina tykänny tietotekniikasta, tein valintani   
 aikoja sitten. Tykkään kiltatoiminnasta.
7) Tyytyväisyys lopettaa kehityksen.
8) do while
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Hallitusesittely

Sosiaali- ja terveysministeri Parttimaa

1) Tuomas Parttimaa, parttis, 150op, kaksi solmua ja olen Kajaanista kotoisin.
2) Huolehdin kiltalaisten nestetasapainosta saunailloissa ja sitseillä. Niiden 

lisäksi TiTeTa (29.2.-1.3.), Wappu ja PikkuWappu (4.11.) tulevat olemaan 
pommeja tänä vuonna!

3) Pikaisella googletuksella 24.10.1988
4) Höpsis, hyvinhän me vedetään : )
5) PikkuWapun tämän vuoden budjetilla on 

valitettavasti tyydyttävä pienempään nimeen. 
(ps. Irina soittaa keväällä Tähdessä)

6) Takanani oli jo sähköalan perustutkinto, joten 
tietotekniikan opintojen jatkaminen tuntui 
oikealta valinnalta. Kiltaan liittyvät aktiviteetit 
kiinnostavat ja tämän vuotuisesta hallituksesta 
tuli niin timanttinen, etten voinut jäädä poiskaan.

7) Ystävällinen, avoin ja empaattinen. Äiti: 
Luotettava, tasapainoinen ja ystävällinen.

8) Kröhöm, for-silmukka tietysti, koska se sisältää 
ehtolauseen ;)

Sisäministeri Haanpää

1) Tuomas Haanpää, Vyacheslav, 112op, 2 solmua, 
kotoisin olen Kittilästä

2) Katson että peekoo virtaa ja että tiskin takana on 
aina jotain makeaa tarjolla.

3) Tiedän, vaan en kerro. Se on salaisuus.
4) Häh? Sehän toimii kuin <insert joku tosi hyvin 

toimiva juttu>
5) Kuka hitto on Irina?
6) Joku sanoi että tästä saa aivan hitosti rahaa ja 

naisia Tietotekniikkaa opiskelen, koska se on 
mun juttu.

7) ”Vastuuntuntoinen, nopea oppimaan”. Niin monta työhakemusta on tuolle 
pohjalle rakennettu, että täytyyhän siihen nyt ainakin itse uskoa. Äitini 
kuvailisi ainakin toivottavasti samoilla sanoilla.

8) For-silmukka ehdottomasti. Ei tässä nyt niin kiire minnekään ole, etteikö 
ehtisi hetken jauhaa paikoillaankin.
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Sihteeri Sarajärvi

1) Meeri Sarajärvi, Twingo, tarpeeksi   
 että pieni tyttö on tyytyväinen,    
 e oo yhtään, Ranualta (Kyllä, siellä   
 on se eläinpuisto)
2) Voin luvata olla joskus hiljaa, se voi   
 parantaa joidenkin kiltalaisten elä  
 mää huomattavastikin.
3) Se oli 20v. sitten samana vuonna ku   
 minä synnyin : )
4) Ilmeisesti hallitukset harrastavat   
 liian vähän baletin tanssimista vaa  
 leanpunaisissa trikoissa lumihan  
 gessa.
5) Tuskin. Ei kai Irina tule laulamaan vauva 

kainalossa? Toisaalta voitaisiin säästää juomakuluissa :D
6) Opiskelen infolla koska tykkään tietokoneista mutta liika tietokoneiden an-

nostus voi aiheuttaa huonon olon.
7) Pieni kiltta ja herttainen. Äitini kuvailisi suunnilleen näin(tai siis on joskus 

jopa sen tehnyt): Manipuloiva, jästipää ja kovaääninen.
8) Miten ne virkataan?

Tiedotusministeri Mäkinen

1) Pekka Mäkinen, kepo (pienellä k:lla), 122,5op/  
 75,5ov, kaks solmua, Oulaisista, eli oon    
 oulaistelainen, ei oulailelainen
2) Taittelen mahtavia Terminaaleja
3) Öhm.. en tiedä, joskus vuonna -88
4) Mitä, mihin? Hallitus toimii kokoajan.
5) Okei tossa suhteessa hallitus ei tule toimimaan,   
 ainakin jos se on minusta kiinni. : )
6) Ala kiinnostaa, oli niin hyvä porukka lähössä   
 eholle että pitihän se ittekki + pääsee    
 vaikuttamaan ettei irina soita Pikku-Wapussa
7) Rehti, reipas mutta laiska, ja äiti varmaan sanois 

jotain tyyliin: rauhallinen, luotettava ja ja.. en tiedä, kysy siltä
8) Kummastakin tulee mieleen juttuja, mutta varmaan enempi se if-ehtolause

Hallitusesittely
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Työvoimaministeri Tapaninaho

1) Milla, mllaa, sen verran ku tässä vuoden aikana 
ois pitänykki tulla, vai hetkinen, monesko se jo o, 
tupsufuksi, Haukiputtaalta

2) Onko meillä semmonen : )
3) Öö, no joskus kakskytä vuotta sitten ja 

varmaankin joskus syksyllä
4) Täytyyhän rakkailla kiltalaisilla olla syy rääkyä.
5) Ei.
6) Johonkin piti lähteä, niin täällä sitä nyt 

ollaan. Monipuolinen koulutusohjelma. Tullee aina vähän lähettyä 
kaikkeen mukaan, niin nyt sit hallitukseen, halusin päästä toimintana 
mukaan. (Toimituksen lisäys, Milla opiskelee informaatioverkostojen 
koulutusohjelmassa)

7) itse: hölö, lapsenmielinen, stressipossu. äiti: sottapytty, aikaansaamaton ja 
sottapytty

8) ikuinen looppi

Ulkoministeri Hurskainen

1) Pekka Hurskainen, PappI, op: joitamia,   
solmuja 0, Kajaanista

2) Tuomalla omaa hurmaavaa persoonaani  
ilmi.

3) Öh.. 20 vuotta sitten, joskus syyskuussa.
4) Mihin ihmeen toimimattomuuteen? :D   

Hallitus toimii aina ja on aina oikeassa.
5) Hallitus ei kommentoi julkisilla medioilla 

kabinettikeskustelun tasolla olevia asioita, 
sitäpaitsi moisen päätöksen tekeminen on 
byrokraattisesti monimutkainen prosessi jota 
en kommentoi ilman konsulttia ja asianajajaa.

6) Karuimmat kollit ja kuumimmat kissat, vai miten se meni?
7) Itse: Mikä vitun moraali? Äiti: Taasko sitä on juhlittu?
8)    If(kaljaa == TRUE) { 
 juo();
        }
       else { 
 pummaa(); 
        }

Hallitusesittely
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Näin lopuksi on hyvä kertoa kaikille killan oikea perustamispäivämäärä, jota 
ei googlekaan näyttänyt tietävän, mistä lie parttis löytänyt vastauksensa ;) – 
26.9.1988. -Jenni

Hallitusesittely

Rahastonhoitaja Närhi

1) Pauli Närhi, chadez, 85/144,5, 2, Oulujärven 
rannalta

2) Sielun... eikun rahastonhoitajan 
ominaisuudessani aion neuvoa kiltalaisia 
heidän juoma... eikun kulutustottumuksissaan. 
Henkilökohtaiset kotikäynnit ja muun 
rietastelun jätän killan oman hengenmiehen 
hommiksi.

3) En, mutta jollei google tiedä, niin miksi täytyisi 
minunkaan?

4) Tarkoitit varmasti toimivuuteen! Pätevät ja 
motivoituneet tekomiehet ja -naiset.

5) Elämme kovia aikoja ystävä hyvä. Olen 
rahastonhoitaja, en hyvä haltija.

6) Intohimosta tietysti! Koska en aikaisemmin “ehtinyt”.
7) Tää on vaikee. Kiltti, fiksu, komia.
8) If-ehtolause, ehdotta. Kuka piru sitä jaksaa samaa samassa lenkissä kovin 

pitkään poukkoilla...

1) Pia, PiP^o, 84,5op, 1, Rovaniemeltä
2) Aktivoin niitä ja luon niille yhteishenkä ku 

ne voi yhdessä rääkyä asioista. Opin sen jo 
viime vuonna. 

3) Joskus syksyllä 1988
4) Se että joillakin hallituslaisilla saattaa olla 

muutaki elämää
5) No hyi ei mitään naisia.
6) Koska mie tykkäsin pienenä pelata 

tietokoneella.. insinööri + insinööri = 
diplomi-insinööri. Sitten joskus.. Oon hallituksessa 
ku Onni on niin kiva!

7) Kiltti, suloinen, ihana
8) Mie en siitä for:sta oo koskaan oikeen tykänny.

Kulttuuriministeri Olli
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Taiton suositun Bubble Bobble 
-sarjan toisessa osassa pelaa-

ja pääsee hyppäämään punapäi-
sen sateenkaaripojan saappai-
siin. Tehtävänä on koluta läpi 
seitsemän sateenkaarisaarta, jot-
ka kaikki edustavat eri teemaa. 
Jokainen saari taas jakaantuu 
neljään kenttään, joista viimei-
sen jälkeen pääsee mittelemään 
voimiaan hyvinkin perinteisten 

loppuvastusten kanssa. Kent-
tä läpäistään nousemalla saarta 
ylöspäin ennen vedenpaisumus-
ta keräten samalla mahdollisim-
man paljon hedelmiä ja muita 
värikkäitä. Lisäksi jokaiselta saa-
relta voi kerätä seitsemän erivä-
ristä dimangia, millä konstilla 
ilmeisesti voi raivata tiensä pelin 
salasaarille (Wikipedian 
mukaan pelissä on vielä 
kolme lisäsaarta – en ole 
itse niin pitkälle selviyty-
nyt).

Pelinsuunnittelija Fukio Mit-
suji on melkoisen itsevar-

malla otteella suunnitellut pelin 
ulkoasun. Sateenkaaria ampuva 

punatukkainen pönäkkä jätkä 
ei välttämättä ole suurta yleisöä 
kaikkein tehokkaimmin kosis-
keleva sankari (vrt. Lara Croft). 
Kuitenkin pelimekaniikan olles-
sa yksinkertaisuudessaan noin-
kin loistava, olisi sama vaikka 
sankarille olisi pantu vielä nah-
kahousut jalkaan, eikä se pelin 
hauskuutta pilaisi. Hahmo osaa 
ainoastaan kävellä, hypätä ja 

ampua sateenkaaria. 
Sateenkaaria voi kui-
tenkin käyttää moneen 
eri tarkoitukseen, mikä 

juuri onkin pelin koukku. Sa-
teenkaarilla voi seivästää vihol-
lisia suoraan, niitä voi käyttää 
kulkuväylänä ja suojana, tai niitä 
voi pudottaa ryppäinä vihollisen 
niskaan.

Minusta tuntuu, että koko 
peli on jonkin krapula-

aamuna lyödyn vedon tulosta. 
Miksi muuten pelin sankariksi 
ei ole laitettu jotakin neutraalia 
dinosaurusta (niin kuin alku-

”Minusta tuntuu, että koko peli on jonkin 
krapula-aamuna lyödyn vedon tulosta.” 

Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 (1987)
Paratiisisaarten salaisuus

”Pelissä vaan sattuu olemaan jotakin 
samaa kahdeksankymmentäluvun vienoa 
henkeä kuin Top Gunissa.”



Terminaali 1/08

11

Terminaali 1/08

peräisessä Bubble Bobblessa) 
tai kiehtovaa soturiprinsessaa 
(esim. Xena)? Luulen että Fukio 
on halunnut naamailutoveril-
leen osoittaa, että peli voi me-
nestyä, vaikka pelihahmona olisi 
minkälainen puppeli. Kaveri on 
varmaan halunnut vielä heittää 
lisää vettä myllyyn, ja pakottanut 
Fukion pistämään pelin tausta-
musiikiksi Over the Rainbow’n 
– joka helvetin kenttään!

Tai sitten Rainbow Islands 
on tehty vilpittömin mielin 

dollarinkuvat silmissä, ja pelissä 
vaan sattuu olemaan jotakin sa-

maa kahdeksankymmentäluvun 
vienoa henkeä kuin Top Gunis-
sa. Mistä minä tiiän!

Rainbow Islands on portattu 
noin kahdellekymmenel-

le eri alustalle. Itse pelailin sitä 
Amiga 500:lla, jolla pelikoke-
musta pikkusen heikensi paska 
joystick. Pelin graafinen ulkoasu 
on aikalailla perinteisten NES-
pelien tasoa. Ääniin kyllästyy 
melko nopeasti, mutta ei ne pa-
hasti vituta. Kokeilkaahan!

-Antti
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Latinanurkkaus (Suomi-Latina)

Latinaa aloittelijoille

Tässäpä kaikille niille, jotka 
ovat joskus halunneet oppia 
sanomaan latinaksi jotain, 
muutama kätevä lause käy-
tettäväksi ihan arkipäivän 
keskusteluissa. Alkuperäi-
sestä, klassisen latinan ääntä-
misasusta ei voi kukaan olla 
täydellisen varma, joten jo-
kainen voi toki kehittää oman 
tapansa alla olevien lauseiden 
ääntämiseen.

- Kata

Minulla on krapula
Katso! Tissit!                                                    
Hanki elämä

Crapulam habeo                                                  
Vide! Pectus!                                                      
Fac ut vivas

Minulla on katapultti. 
Jos et anna minulle 

kaikkia rahoja, heitän 
sinua isolla kivellä 

päähän.

Catapultam habeo. Nisi 
omnes pecunias mihi 
das, ad caput tuum saxo 
immane mittam. 
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Suuri olutvertailu

“Olut on todiste siitä, että Jumala rakastaa meitä ja ha-
luaa meidän olevan onnellisia.” 
 - Benjamin Franklin
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Eliksiiri, elämän nektari, Jumalten juoma... Rakkaalla lapsella on 
monta nimeä, mutta miltä se maistuu? Päätimme selvittää tuon 

suuren mysteerin testaamalla Oulun oluttarjontaa. Tarkoitus on kier-
tää mahdollisimman monta juottolaa, maistella mahdollisimman 
montaa makua ja tehdä syvääluotaava sekä neuvoa-antava analyysi 
oluiden rikkaasta maailmasta. Hah, ei vaites, kunhan lähettiin ryyp-
päämään. Tällä kertaa tosin koittaen muutakin kuin lähimarketin 
tarjontaa.

Suuri olutvertailu

Ensimmäisessä osas-
sa syvennymme 

Kaijonharjun sydämen, 
Ravintola Caion tar-
jontaan. Urhea jouk-
komme testasi, aina-
kin erittäin selkeiden 
muistiinpanojen mu-
kaan, yhteensä yhdek-
sää olutta ja myöskin 
paria ei-olueksi luoki-
teltavaa nestettä. Tuon rattoi-
san perjantai-illan sadon (kännilogin) tarjoamme nyt teille yksinoi-
keudella. Arvosteluna käytimme valinnan mukaan nahkapanttereita 

ja remminorsuja, astei-
kolla yhdestä viiteen.

Elkää kajotko näihin Caiossa..
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“kuka rakentaa tiiliseinää 

pelkästä laastista?” -Lepari

Suuri olutvertailu

Päätimme aloittaa Irlannin 
ylpeydellä, Guinnesilla, sitä 

kun sai vieläpä hanasta, valitet-
tavasti kumpikaan kyseisistä tes-
tihenkilöistä ei tiennyt mitä tämä 
Caiossa tarkoittaa...

-Guinness-

“Täähän on kuin tölkistä 
jois.” -kepo
”Eka Guinness, onko pakko 
tilata uudestaan?” -Jenni

kepo: 1 nahkapantteri
Jenni: 1 nahkapantteri

+ pitkä selostus Ernolta 
miten Guinnesia kaadetaan 
oikeaoppisesti.

-London Pride-

“Kuivakka ja hienosti maus-
teinen” -mato

 “Ylpeys maistuu pahalta jos 
sen joutuu nielemään” -Lepari

mato: kolme remminorsua ja 
yksi nahkapantteri

-A. Le. Coq Special-

“Aika pehmoista, ei yhtään 

banaaninen, yksittäisenä 

priljanttia.” -kepo

kepo: 3,5 nahkapantteria

b17um1: 3 nahkapantteria
BONUS:
 Mustikkapiirakka, juotava 
sellainen. Jonku sortin shotti 
se tais olla.

“Ei se mustikkapiirakalta 
maistunu vaan olihan se hy-
vää, väri puuttuu.” -Jenni. 

Jenni: 4 remminorsua/nah-
kapantteria
Salla: 3,5 remminorsua ja 4 
nahkapantteria

-Caion kannu-

“Tää on tällästa aika raikas 
tumma olut. -kepo
“Tuhti! tuhti? TUHTI!”
-b17um1 ja kepo

b17um1: 4 remminorsua
Lepari: 4 remminorsua
kepo: 3 nahkapantteria
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-Budweiser Budvar- 

HOX! Tätä ja Amerikkalaista 

Anheuser-Buschin valmis-

tamaa Budweiseria ei pidä 

sekoittaa keskenään. 

Jenni: 3 nahkapantteria/

remminorsua
-Franziskaner hefe weisbier-

“Se oli vaan ylimmäinen fran-
siskaaner, ei nyt ihan maistu 
siltä mitä odottaa, kun olutta 
tilaa.” -Lepari
Lepari: 3,5 remminorsua

-Leffe Brune-

“Mikä vitun pikari tämä 

on?”  -kepo

“Mitä enemmän tuota juo, 

sitä tylsempää sitä on juoda, 

sellasta kohtuu tuhtia, ei 

raikasta.” -kepo

“TUHTIA!” -b17um1

 
kepo: 3 remminorsua

Hahaa, tämän juoman ruo-

kasuosituksena on muuten 

TUHTI häränlihapata.

Suuri olutvertailu

“Jo
ku olu

t m
ais

tu sel
las

elle
 hunaja

isel
le”

     
     

-Lepari
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-Jacobsen dark lager-

“Liian kallis, mämminen 
sivumaku =)”  -Salla

Remminorsuja kolme kappa-
letta.

-Stella Artois-

“Miks tää on muka niin hy-
vää?” -Lepari

Jenni: 4 remminorsua

Suuri olutvertailu

“Tää olujen vertailu on kuin vertailis nor-

sua ja piikkisikaa” -Lepari

<3
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Jenni: paheks paheks paheks pa-
heks paheks!
Lepari: No onko tuo jotakin pahek-
suntaa?
Lepari: Jenni on vissiin voittanu 
jotakin, jee! onnea!
Salla: kumitissit, Boing Boing!
Lepari: Kuka vittu siellä kylvää 
niitä pulloja, ei ne mitään helistimiä 
ole!

Voipi olla että sitä testail-
tiin jotain muitakin juomia, 

mutta eipä tuota ennää muista. 
Hemmetin hauskaa oli ja sehän 
se on tärkeintä. Ensi lehteen sit-
ten lisää valaisevaa informaatio-
ta oluiden suurenmoisesta maa-
ilmasta. Sitä ennen vielä illan 
viimeiset kännilogit.

-kepo

Suuri olutvertailu

-kiltiksellä/irkissä kuultua-
<@Vyacheslav> rachelilla taitaa olla darra
<@Vyacheslav> “ei vittu. mä oon kiltiksellä. ei vittu” -rachel :D

Pasi: kuka täällä opiskelee
Pasi: pitäis tappaa sellaset

raakkel: katoin Ben Afleckin leffaa ja runkkasin
Kikkoman: me ollaan samiksia

<@raakkel> pittääkö tässä alakaa sitte opiskelemaan perkele
<@raakkel> You got red on you
<@titanik> raakkel: haepa töitä
<@raakkel> voisinpa hakeakki
<@titanik> raakkel: tos on hyvä:
<@titanik> http://www.sotkamonporakaivo.fi/
<@raakkel> hmm
<@raakkel> mulla on nyt erittäin vaikea hahmottaa että vittuiletko vai
                     ihan oikiasti hyvä
<@raakkel> :D
<@raakkel> kyllä taitaa mennä vittuilun puolelle tällä kertaa
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Raakkelin musiikkituokio
Tarkkailussa tänään: Led Zeppelin - III (1970)

Led Zeppelin (Onnin)pähkinä(t)kuoressa

Led Zeppelin perustettiin syyskuussa 1968 (samoihin aikoihin, kun 
Swazimaa itsenäistyi). Tuolloin bändiin kuuluivat allekirjoittaneen 
henkilökohtaiset jumalat: 

         Jimmy Page     John Paul Jones       John Bonham       Robert Plant 

Led Zeppeliniä pidetään yhtenä ensimmäisistä heavy metal -
bändeistä, heidän raskaan kitarapainotteisen soundinsa vuoksi. 

Rokkipainotteisen tulkinnan blues ja folk genreistä, Led Zeppelinin 
musiikki piti sisällään vaikutteita lisäksi mm. rockabillystä, 
reggaesta, soulista, funkista sekä countrysta. John Bonhamin kuoltua 
1980 (samana vuonna, kun Zimbabwe itsenäistyi Yhdistyneestä 

kuningaskunnasta), bändin 
aktiiviura loppui. Led Zeppelin 
on kuitenkin esiintynyt 
muutaman kerran sen jälkeen, 
jolloin Bonhamia on korvannut 
rummuissa hänen poikansa 
Jason Bonham.

III (1970)
III on nimensä mukaisesti Led 
Zeppelinin kolmas levy, joka 
julkaistiin elokuun 5. päivä 
1970. Se kuulostaa hyvin poik-



�0

Terminaali 1/08 Terminaali 1/08

bändin yksi menestyneimmistä 
kappaleista, kertoo duunarista, 
joka painaa niska limassa hom-
mia aamusta iltaan, jonka vaimo 
paneskelee mitälie juippeja sil-
lä välin. Kappaleessa on myös 
näppärän kuuloinen kitarasoolo, 
jota Jimmy Page manasi erityi-
sen vaikeaksi.

Seuraava biisi, ”Out On The 
Tiles” kertoo yksinkertaises-

ti baari-illasta, ja siitä 
kuinka kivaa se on. Bii-
sin nimi onkin toinen 
tapa sanoa, että on lärvit. 
Kuudes ralli ”Gallows 

Pole” on myös henkilökohtainen 
suosikkini. ”Gallows Pole” ker-
too lyhyesti siitä, kuinka hirteen 
joutuva tyttönen yrittää lahjoa 
mestaajaa ensin rahalla, sitten 
siskonsa pillulla. Hirttäjä ottaa 
rahat, sekä pistää kekkosen su-
keltamaan, mutta tyttösen hän 
silti hirttää nauraen. Onse äijä! 
Raidalla seitsemän oleva ”Tan-
gerine” kertoo juipista, jolla van-
ha suola janottaa. 

Numero kahdeksan ”That’s 
The Way”  on yksi Led Zep-

pelinin rauhallisimmista biiseis-
tä. Se kertoo kahdesta ystävyk-

keavalta verrattuna bändin kah-
teen aikaisempaan laitokseen, 
ja onkin saanut huomattavan 
määrän negatiivisia arvosteluja. 
Huolimatta paskantärkeiden jar-
rujen rääkymisestä ja itkemises-
tä III menestyi hyvin, saavuttaen 
ykkössijan myyntilistoilla nope-
asti.  

Levy alkaa kirjoittajan hen-
kilökohtaisella suosikilla 

”Immigrant Song”, joka kertoo 
viikingeistä taistelu/valloitusret-
killään.  Biisin tunnistaa erittäin 
helposti Robert Plantin kanta-
vasta huudosta, sekä suhteel-
lisen yksinkertaisesta riffistä. 
Pölyn hälvettyä levyltä soljuu 
sellaiset biisit kuin ”Friends”, 
sekä ”Celebration Day”. ”Fri-
ends” kehottaa olemaan mukava 
sellaisille ihmisille, joita vaivaa 
esimerkiksi järkyttävä morkkis 
edellisillan toilailuista. ”Celeb-
ration Day” puolestaan kertoo 
ööh.. jostain muijasta, jolla kusee 
hommat. Levyn neljäs biisi ”Sin-
ce I’ve Been Loving You”, joka on 

”Friends kehottaa olemaan mukava sellaisil-
le ihmisille, joita vaivaa esimerkiksi järkyt-
tävä morkkis edellisillan toilailuista.”

Raakkelin musiikkituokio
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sestä, jotka aikaa myöten ajautuvat omille teilleen. Toiseksi viimei-
nen ralli levyllä ”Bron-Y-Aur Stomp” kertoo, jostain kivasta koirasta 
(Bron-Yr-Aur on myös talon nimi, jossa bändi teki suurimman osan 
III biiseistä). Biisin nimi levyllä III  on typo, oikeasti sen nimi pitäi-
si olla Bron-Yr-Aur Stomp. Aina häviää, fail. Levyn viimeinen biisi 
”Hats off to (Roy) Harper” on tribuutti Roy Harperille, sekä muille 
1960-luvulla aktiivisina olleille blueslaulajille. 

-Raakkel

Raakkelin musiikkituokio
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Perjantai lupasi hyvän startin 
m ö m m ö m k y y k k ä i l y l l e , 

kun kuumemittari ilmoitti 
lukemiksi 37,4 astetta. Eipä 
siinä, buranalla ja alkoholillahan 
sairaudet yleensä talttuvat. 
Busseja Tampesteriin lähti kaksi, 
toinen hotelli Tornille ja toinen 
sentteriin. Bussijaossa oli piirteitä 
paluusta luokkayhteiskuntaan. 
Keskustan kalliisiin hotelleihin 
majoittautuvien bussissa 
maisteltiin homejuustoja ja 
vertailtiin viinejä, kun taas 
tornibussissa ryypättiin itse 
tehtyä pontikkaa ja kiljua räkä 
poskella. Tai jotain sinne päin. 
Itsehän olin toki keskustaan 
menevässä bussissa, kuinkas 
muuten. Kerrankin tunsi 
itsensä nuoreksi, kun bussin 
keski-ikää nostivat koloistansa 
ryömineet wanhat jarrut. 
Kyseisistä Teekkarijarruista ei 

lähtenyt ääntä kovin paljon, 
mutta Blankolaisten sikaosasto 
piti edes vähän tunnelmaa yllä. 
Toisessa bussissa oli kuulemma 
railakkaampi meno, sillä 
eiväthän teinit osaa käyttäytyä 

sivistyneesti.

Lauantai valkeni loskaisena. 
Lämpömittari ilmoitti ulkona 

olevan +1 astetta, mikä onkin 

todella sopiva ja ihq lämpötila 
helmikuussa. Kyykkäkentät 
olivat pääosin loskaista asfalttia 

ja useimmilta kentiltä 
piirretyt rajat  katosivat 
vähäisten lumien sulaessa 
sohjoksi pienen tihkusateen 

avustamana. Jos kelit jatkuvat 
tulevaisuudessakin tällaisina, 
saattaa MM-kyykkäilyllä olla 
edessään pienen miettimisen 
paikka. Hommaa pyörittävä TEA-
club tuskin haluaa lopettaa hyvin 

Voitelu kunnossa.

Akateemisen kyykän MM-kilpailut 2008

”Nyt viimeistään tuli todistetuksi se, että  
joukkueeni nyt vaan on täysin surkea.”
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lypsävää rahalehmäänsä, mutta 
karu totuus on, ettei asfaltilla 
oikein voi pelata kyykkää. 
Täytyy siis toivoa, että Al Gore ja 
kumppanit ovat väärässä ja että 
ilmastonmuutos on vain keino 
pelotella ihmisiä, jotta kyykän 
riemusanomaa voidaan levittää 

tulevinakin vuosina. Kun 
ongelmat lakaisee maton alle, 
niitä ei ole olemassakaan – eikös 
vaan? 

Ironista sinänsä, oma joukkuee-
ni Pso-ass pelasi alkulohkonsa 

lähes parhaalla kentällä koskaan: 
kentän poikki ei kulkenut yleistä 
kävelyreittiä eikä pelineliössä ol-
lut myöskään nilkkaan asti upot-

tavaa lumihankea. Joten nyt vii-
meistään tuli todistetuksi se, että  
joukkueeni nyt vaan on täysin 
surkea, sen paineensietokyky on 
olematon ja pelaajat liian selviä. 
Ratkaisevassa pelissä koko jouk-
kue jäätyi enemmän tai vielä vä-
hän enemmän ja haukia tuli var-

maan ennätysmäärä 
koskaan ever. Viimei-
sessä, tulokseltaan 
merkityksettömässä 
pelissä, nousuhuma-
lainen Pso-ass pelasi 
luultavasti parhaan 
pelinsä MM-kyykäs-
sä koskaan. 

Koskapa oma 
joukkueeni nie-

li taas tuttua tappion 
karvasta kalkkia ja 

erinäisiä alkoholijuo-
mia, ei loskaisessa tihkusatees-
sa pelattu turnaus enää oikein 
jaksanut kiinnostaa. Siellä täällä 
seilailtuani otin suunnan sentte-
riin ja finaalimatsin aikaan tein 
jo välikuolemaa hotellilla. Mutta 
se nyt on taas ihan toinen juttu.

Turnaus nyt meni miten meni. 
Ilahduttavasti Oululaiset 

naisjoukkueet ottivat kolmois-

Huomaa loistavassa kunnossa oleva kenttä.

Akateemisen kyykän MM-kilpailut 2008
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voiton: 1) WIT 2) Biaz 3) Pinppi. Yleisessä sarjassa Oululaiset karsiu-
tuivat ennemmin tai myöhemmin STH:ta lukuunottamatta, joka rai-
vasi tiensä finaaliin. Vastassa oli – kuinkas ollakaan – lappeen Rannan 
joukkue. Toisen käden tietona sain selville, että tappio oli niukka ja 
peli olisi ollut voitettavissa. Kuten aina. Pettivätkö hermot vai epäon-
nistuiko sisäinen voitelu? Vai oliko kartuissa liian liukkaat kädensi-
jat? Sitä ette tästä jutusta saa tietää, koska en ehtinyt hopeajoukkueen 
jäseniä haastatella ja jutun deadline on alle tunnin päästä. 

Sunnuntai. Takaisin Oulussa. Kurkku on kipeä ja kuumetta on nyt 
37,7 astetta. Varsin onnistunut reissu siis. Ensi vuonna (ehkä) taas 

uudestaan.

-Tane

Akateemisen kyykän MM-kilpailut 2008

OTiT - SIK Fuksikyykkä

Hep jep, fukseja oli 
pelaamassa kyykkää, sen 
pituinen se.
                         - Kepo
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