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Pääkirjoitus
Heipskutarallaa kaikki fuxit ja teeggarit, täällä teidän superihQ tietsuminis-
töörinne Palju skriivailee teille paltskua terminaltskuun. Wapetus kun tulee niin 
vauhtijuomana drykkailen tuopposesta oltsuu ja lonksuu ja siduu... hei wenaak-
kaas, siellä joku daiju rinksuttaa kellotinta döörillä. Aaaäffäkoo mounikas.

Hyvää iltaa, kiltalaiset

Antakaa minulle anteeksi tämä keskeytys. Minä - kuten myös monet teistä - arvostamme jo-
kalehtisiä tavanomaisia rutiinejamme, kuten pääkirjoitusta. Nautin niistä kuten kuka tahansa 
ännännen vuoden teekkarikin. Toivoisin että vapun lähestymisen kunniaksi voisin jakaa teidän 
kanssanne sanasen nykyhetkisestä kiltalehden tilasta.

Tottakai täällä on myös niitä, joiden mielestä tämänkaltainen höpinä on vain palstatilan tuhlaa-
mista. Epäilen, että tälläkin hetkellä kärsimättömimmät silmät hyppäilevät rivien ylitse oikeaa 
sisältöä etsiessään. Miksi? Tämäkään kirjoitus ei laadullisesti tästä tule parantumaan, joten 
kiirehtiminen eteenpäin on oikeastaan aivan turhaa itsepetosta.

Totuus on, että tässä lehdessä on jokin merkittävällä tavalla pielessä. Eikö vain? Huonolla 
tavalla huono huumori, ala-arvoinen kielioppi ja asettelu, päätoimittajan kirjoituksista läpi 
paistava omahyväisyys sekä toimittajien säälimätön orjuuttaminen jutunmurusten toivossa. 
Aiemmin niin kunniakas tietoteekkareiden pää-äänenkannattaja on vajonnut tasoltaan yhtä 
hauskaksi kuin vauva mikroaaltouunissa.

Miten tähän tultiin? Keneen kuuluisi syyttävän sormen osoittaa? Tottakai täällä on joitakin, 
jotka ovat tilanteeseen enemmän vastuullisia kuin toiset, mutta jos täysin totuudenmukaisesti 
etsimme syyllisiä on teidän kaikkien katsottava peiliin. Tiedän kyllä miksi teitte sen. Tiedän 
kyllä, että olitte väsyneitä tai poissaolevia. Kuka ei olisi ollut? Vaalikokousmaraton, nälkä ja 
krapula. Oli olemassa valtava erinäisten syiden sekasotku, joka sai teidän järkenne himmen-
tymään ja äänenne kohdistumaan nykyisen tiedotusministerin ja päätoimittajan hyväksi. Hän 
valheellisesti lupasi teille hauskaa huumoria sekä kiinnostavia asiajuttuja ja ainoa mitä hän 
vaati oli laaja joukko toimittajia ja graafikoita tottelemaan hänen jokaista järjetöntä oikkuaan.

Jos kuitenkaan ette ole havainneet mitään mikä viittaisi aikaisemmin kertomiini asioihin niin 
ehdotan jatkamaan lehden lukemista sekä elämäänne kuten mitään ei olisi tapahtunut. Mutta 
jos näette kuin minä näen ja tunnette kuin minä tunnen, niin varmaankin myös tajuatte ettei 
asialle ole tehtävissä enää yhtään mitään. Suosittelenkin teitä hakemaan pullollisen vahvaa 
alkoholijuomaa ja juomaan itsenne unohduksen autuuteen. Pyydän myös teitä saapumaan 
kanssani vappuaattona uittotapahtumaan antamaan fukseillemme kunnianosoituksemme ja 
huomiomme, jota he eivät toivoni mukaan tule koskaan unohtamaan.
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Puheenjohtajan palsta
Ain kiroillen koodia tee! Tidi didi didi dii! Ois helpompaa, jos kännissä meni-
simme Talolle!

Taas on ollut hoppu ken kullakin, mutta onneksi kohta on Wappu. Kaikki juok-
seminen paikasta A paikkaan Z, kursseihin hajoaminen, kaverien vittuilu ja pit-
kät yöt palkitaan kun Wappu polkaistaan käyntiin. Toivottavasti kaikki kurssit 
ja projektit ovat siihen mennessä ainakin lähes valmiita, jotta opintopisteitä 
kertyy tarpeeksi niin valmistumisen (oohiiohei!) kuin Kelankin mielestä.

Toimitusjohtajan tentissä -paneeli oli kyllä hieno tapahtuma ja toivottavasti 
saamme järjestää kyseisen häppeningin Oulussa toistamiseen. Mutta minä en 
sitä saatana uudestaan ole järkkäämässä, taitaa nimittäin jäädä minun puheen-
johtajavuoden suurimmaksi urakaksi tuo. Onneksi siitä kilta sai kuitenkin mu-
kavan rahallisen korvauksen ja Fingersoftin pojat pitivät Teekkaritalolla kurk-
kumme mukavan kosteina.

Mutta se Wappu. Tämä suuri juhla on 
todellakin teekkarin ja fuksin parasta 
aikaa. Nauttikaa siitä täysin rinnoin! 
Maksa ehtii lomalle sitten kesällä. 
Fuksien varsinkin kannattaa ottaa ilo 
irti sillä todellinen fuksiwappu on 
vain kerran elämässä ja se on vähin-
tään maaginen. Ollaan ajan ja paikan 
mestareita, pidetään hauskaa ja näh-
dään Wappuna!

Visa Seppänen

Puheenjohtaja, profeetta, rakastettu 
johtaja, natsi, Isä aurinkoinen, Sep-
pästen voittajasukua

KMP-raportti
Vuonna 2015 perinteinen KMP-excursio suuntasi Vaasan kautta 
Tampereelle, jossa järjestetiin 21. päivä TiTeenien taistot. Muina-
kin päivinä riitti tekemistä. Seuraavaksi seuraa hatariin muistiku-
viin ja yhteen paperilappuseen 
perustuva matkapäiväkirja.
19.3.2015

Bussi starttasi seitsemältä, ja piakkoin 
käytiinkin ensimmäisellä yritysvierai-
luilla Oulussa ARM:lla. Hyvää donit-
sia, hyvää kahvia ja hyvä yritys. Tilat 
olivat tosin hieman liian pienet, mutta 
ilmeisesti yritys onkin piakkoin muut-
tamassa kasvun vuoksi uusiin tiloihin. 
Yritysvierailu huipentui, kun ARM 
avasi muutamat kaljakeissit aulan lat-
tialle. 

Oluiden loputtua suunnattiin Vaasaan. 
Matkalla pysähdyttiin pariin otteeseen 
aiheuttamaan pahennusta. Ylivieskassa 
käytiin syömässä opiskelijahintainen 
pitsa, joka jos ei aivan voita, niin ainakin kovasti haastaa Snellmanian pitsat. 
Perillä Vaasassa nautittiin lisää opiskelijahintaista ruokaa, ja mikä parasta, tästä 
ruokalasta sai myös olutta. Mikäpä sen parempaa. Jossain vaiheessa paikalle 
saapui paikallisia opiskelijoita. Ilmeisesti joko OTiT:laisilla ja sikkiläisillä on 
huono maine, tai edellisenä päivänä olleet vieraat väsyttivät Vaasalaiset, mutta 
joka tapauksessa paikalle saapui vain kolmisen paikallista opiskelijaa. Onneksi 
sentään saimme cocktail-tikkuja.

Illaksi osa porukasta suuntasi keskustaan, jossa oli ”viralliset” ”bileet”. Aika 
harva ilmeisesti oli käynyt paikalla, itse en ainakaan ollut. Sen sijaan huojuva 
torni oli hauska peli, ja pubivisaan vastausten huutelu on aina hauska tapa ku-
luttaa iltaa. Illasta takaisin majoitukseen, jossa oli Otaniemeläisiä (muistaakse-
ni).
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20.3.2015

Aamulla virkeänä kamat kasaan ja yritysvierailulle Vaasan ABB:lle. Varsin pä-
tevä yritys oli myös ABB, mutta aamuisesta ajankohdasta johtuen jaksaminen 
oli hieman vähissä. Mieleen jäi kuitenkin hienot linnunpöntöt, joita kutsuttiin 
releiksi. Olutta ei saatu, mutta ehkä sitäkin paremmalta tuntui croissantit jotka 
tarjottiin.

Yritysvierailun jälkeen suunnattiin bussin keula tölkinavausten säestämänä 
kohti Tamperetta, eli Nääsvilleä, tarkemmin sanottuna Hervantaan, eli Herwoo-
diin. Majoitus herätti Vaasan jumppasalia enemmän kunnioitusta. Kun nukkuu 
ydinlatauksen kestävässä pommisuojassa, voi nukkua yönsä rauhassa.

Illalla pidettiin myös Titeenigaala, jossa julistettiin ikuinen rauha TiTeenien 
taistoihin. Valitettavasti rauha taisi murtua illan mittaan. Gaalan pukukoodina 
oli ”tyylikkäästi ilman housuja”, mutta kyllä minä mieleni pahoitin kun jon-
kun verran housuja näin. Gaalasta tuli ennen jatkoja pistäydyttyä paikallises-
sa Teekkarisaunassa, joka vastaa ehkä Oulussa Teekkaritaloa. Palju oli, joskin 
kylmä. Saunassa sentään tarkesi.

Saunasta tuli käytyä sitten jatkoilla baarissa Cupolassa. Joko jatkoilla ei tapah-
tunut mitään tai join muistini, mutta mitään erityisen mieleenpainuvaa siellä ei 
tapahtunut. Oulu kerrankin pelasti jotain muistuttamalla Teekkarihymnistä kun 
Tamperelaisten muisti petti.

21.3.2015

Titeenipäivä. Ensimmäisenä lajina oli Captcha Captcha Revolution, jossa ni-
mensä mukaisesti piti kirjoittaa Captchoja. Oulu tyylilleen ominaisesti pilasi 
kaiken ja tuli viimeiseksi, vaikka saikin jopa yhden captchan oikein. Toisena 
lajina oli irc-galeeri, jossa fuksien piti fyysisen ahkeroinnin ja oluen nauttimi-
sen ohessa kirjoittaa paperille irc-protokollan komentoja. Oulu pärjäsi tässä 
lajissa varsin hyvin, joskaan kukaan ei saanut huudettua ekaa #tietoteekka-
rit-kanavalla.

Kaali ja mato on hyvä laji, jos haluaa tietää miltä viisi kaalia ja sata olutta näyt-
tää parkkipaikalle levitettynä. Tässä lajissa jokaiselle joukkueelle määrättiin 
tuomari, mutta Oulun onneksi tuomari oli pahemmin kujalla säännöistä kuin 
joukkue. Kaljaa juotiin, kaalia syötiin (taskussa on varmaan vieläkin kaalinpa-
loja) ja lopulta joku julistettiin voittajaksi. Hämäräksi jäi lopulta kuka.

Seuraavassa lajissa, Jukan Paluussa, piti ampua Xboxin ohjaimella ohjattavalla 
värikuulapyssyllä. Tämä laji jäi vähän hämäräksi, sillä nälkä yllätti toimitta-
jan ja siirryin syömään melkein mustaa makkaraa. Jukan Paluuta seurasi lyhyt 
tauko, joka taisi mennä juodessa. Tai sitten vain join. Seuraava laji järjestettiin 
jossain elokuvateatterissa. Lajin alkua odotellessa katseltiin Top Gunia, maail-
man miehekkäintä elokuvaa (mutta ei homolla tavalla). RIP Goose.

Seuraava laji oli Robocode, jota varten jokainen kilta oli ennakkoon ohjelmoi-
nut tekoälyrobottitappajatankin. On hyvin miellyttävää katsoa elokuvateatterin 
kankaalta kun lappeen Rantalaiset ja turkulaiset räjäytetään kappaleiksi. Oulu 
taisi sijoittua jonnekin keskikastiin.

Vaasa päivällä Vaasa yöllä

Vas: Hervanta on suvaitsevainen
Oik: Suomenruotsalaista matematiikkaa Kuninkaiden aamiainen (vas) ja päivällinen (kesk). En usko!
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Illan ja titeenien kruununa oli kuitenkin juomapeli. Toimittaja pelasi joukku-
eessa, ja omasta mielestäni peli kesti korkeintaan vartin ja join ehkä kaksi olut-
ta ja shotin. Ja tottakai Oulu vei voiton tärkeimmässä lajissa, eli juomapelissä. 
Vatsa, maksa ja aivot olivat kuitenkin piakkoin eri mieltä juomapelin sisällöstä, 
ja tässä kohtaa filmi katkeaa. Muistan kuitenkin välillä maanneeni kaltevalla 
pinnalla paikassa meren rannalla. Seuraava muistikuva on kun oksennan Bom-
marin lattialla muovipussiin.

Lopputulos TiTeenien taistoissa oli se, että Oulu tuli toiseksi 1,5:n pisteen erol-
la.

22.3.2015

Aamuun herätään vaihtelevissa fiiliksissä. Laattapaidan metsästyksen jälkeen 
saan nimen paitaan, mutta en koskaan pitää sitä kun joku muu on myös ollut 
suorittamassa edellisenä iltana. Laukun pakkaaminen on huomattavasti hanka-
lampaa, kun vuoron perään maailma pyörii ja vuoron perään oksettaa. Bussiin 
kuitenkin taisi selvitä suurin osa porukasta.

Bussi täräytti Ouluun parin pysähdyksen kautta. Loppumatka kului rattoisesti 
tarinoita kuunnellessa, torkkuessa ja jotain alkoholitonta nautiskellessa. Maito 
on yllättävän hyvää kolmen päivän juomisen jälkeen. Oma sänkykin tuntuu 
paremmalta kuin koskaan. Loppujen lopuksi voisin tiivistää KotiMaanPitkän 
2015 seuraavaan lauseeseen:

Kyllä minä niin oloni pahoitin.

Kalja ja kaali levitettynä

Siman Synty
Olipa kerran teekkareita. Näin syntyi tarve alko-

holille, ja mieluiten simalle koska wappu. Tämän jälkeen 
syntyi tarve henkilöille jotka vastaisivat simankeitosta.  
Tänä vuonna keitoksista vastuussa olleista henkilöistä 
toinen jätti lehtijutun kirjoittamisen viimetippaan juo-
tuaan ♫♪gini tonicin, gini tonicin...♫♪ ja toisen ja kol-
mannen, ja pari tasoittavaa ja muutaman rohkaisevan ja 
vähän sitä ja vähän tätä.

Alla olevat ohjeet on otettu OTY:n verkkolehden mukaan, herran vuodelta 2014 
numerosta ensimmäinen. Näitä ohjeita soveltamalla juomakulttuurin kehittämisen ni-
missä syintyivät vuoden 2015 wappusimat “15g viinihiivaa (ei pullahiivaa, ei tur-
bohiivaa, vaan viinihiivaa), 4kg fariinisokeria, 2,5kg taloussokeria, 1,5kg sitruunaa, 
n.500g rusinoita, n.500g hunajaa, 1dl hermesetas-makeutusainenestettä.” kuului al-
kuperäinen ohje.

Viinihiiva lienee paras vaihtoehto hiivojen osalta koska tarkoitus ei ole tehdä 
hunajaviiniä tai kiljua, mutta esimerkiksi valkoisen sokerin määrää voisi vähentää ja 
muita lisätä, ja kokeilun vuoksi lisättäkööm myös erilaisia mausteita.

K̶̶i̶l̶j̶u̶n̶  siman keittely alkoi liottamalla kuumaan veteen 5kg fariinisokeria sekä 
pari teelusikallista erilaisia “lämpimiä” mausteita kuten pippuria neilikkaa ja kane-
lia. Koko komeus heittään käymisastiaan joka on mielellään etukäteen puhdistettu ja 
päälle laitetaan kädenlämpöistä vettä niin että astiassa on 25 litraa nestettä. Joukkoon 
pursotetaan juoksevaa hunajaa 1kg (vai olikohan puolitoista kiloa?) sekä valkoista 
sokeria 500g. Tämän jälkeen astiaan nakataan puolitoista kiloa sitruunoita siivutettuna 
ja kuorittuna, ja kuoret palasina parista kolmesta sitruunasta muutaman sadan rusina-
grammaan kanssa. Kaikkein viimeisimpänä joukkoon laitetaan hiivat paketin ohjeen 
mukaan.

Noitaliemi jätetään käymään kahdeksi viikoksi jonka jälkeen se kirkastetaan 
kerran tai kahdesti. Tämän jälkeen lapotus pulloihin, nämä vaiheet on selitetty yksin-
kertaisesti siksi että ne ovat juuri niin yksinkertaisia kuin miltä kuulostavat.

Pullotuksen yhteydessä voidaan pulloihin lisätä pieni määrä sokeria (½ tl per 
iso pullo ja pieni ripaus ruokasoodaa oman maun mukaan jos tuntuu liian hapokkaalta. 
Sekaan vielä makeutusaineet (1dl hermesetasta 20 litraa varten) ja rusinoita pulloihin. 
Tämän jälkeen juoma saa käydä pulloissa viikon ja on valmis nautittavaksi, ravistelua 
ennen käyttöä ei suositella.

By: Simake, ja henkisenä tukena Zacharias
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Bulkkioluitamme
Terminaali testaa jälleen. Ei tähdellistä, mutta erittäin tärkeää 
asiaa kuitenkin. Kyseessä on halvat bulkkioluet, joita testiin valit-
tiin ensimmäisestä sopivasta kaupasta löytyvä sopiva määrä, tällä 
kertaa 10 kappaletta. 

Tutkimuksessa kokeiltiin muun muassa juoman juontinopeuden ja 
juojan arvioinnin korrelaatiota, sekä kellonajan vaikutusta piste-
määrään. Totta kai voit ottaa tämän ihan olutarvosteluna.

Testimateriaali:
Kaikki testattavat oluet yhtä lukuunottamatta ovat keskiolutta, eli 
4,2-4,7 tilavuusprosenttia alkoholipitoisuudeltaan. Yksi niin sanot-
tu ”kakkosolut” eksyi joukkoon ihan vain koska teki mieli. Oluet 
olivat ostohetkellä kaupanlämpöisiä, eli noin 17 astetta Celsiusta, ja 
viettivät aikaansa bussin lattialla jossa pitivät lähtölämpötilansa, jolleivat jopa hieman 
jäähtyneet. Kaikki oluet olivat hinnaltaan alle 1,3€, kooltaan 33 senttilitraa ja pakattu 
perinteiseen alumiinitölkkiin.

Menettely:
Ennen testin alkua testioluille määrättiin satunnaisgeneraattorilla 
ennalta määritelty järjestys jota noudatettiin testin ajan poikkea-
matta.

Olut avattiin, ja avaushetki kirjattiin minuutin tarkkuudella. Olut-
ta nautittiin luonnolliseen tahtiin sitä mukaa kuin koehenkilön sitä 
teki mieli juoda. Oluen loppuessa, lopetushetki kirjattiin. Tämän 
jälkeen koehenkilö antoi arvosanan asteikolla nolla viiva viisi, ja 
kirjasi kommentin. 

Mikään juomapeli tai vastaava ei tietenkään vaikuttanut juon-
tinopeuteen, eihän herranjestas sellaisia bussissa harrasteta. 
Bussin pitämät tauot saattoivat osaltaan aiheuttaa pitempiä 
välejä oluiden välillä, ottaen huomioon yleiset huoltoase-
makäyttäytymisen hyvät tavat. Testattavat oluet eivät olleet 
peitettyjä, joten myös tölkin ulkoasu on saattanut vaikuttaa 
annettuihin pisteisiin.

aloi-
tus

lope-
tus

Juon-
tiaika

Tau-
ko 
jäl-
keen

arvio kommentti

omena-
siideri

13:37 13:59 0:22 0:03 viis kaut-
ta viis

makea maistuu

a le coq 
gold

14:02 14:17 0:15 0:30 kolme 
kautta 
viis

hankala suutuntuma siiderin.jälkeen. 
parani totuttelun.jälkeen kun juima.
väljähti

Karhu 14:47 15:21 0:34 0:03 neljä 
kautta 
viis

tankkaustauon jälkeen.Bulkkilan 
abcilla otso maistuu pehmeältä ja 
ravitsevalta

karjala 15:24 15:52 0:28 0:04 kolme 
kautta 
viis

viljaisa makumaailma.metalli maistuu. 
ja hernekeitto.

sandels 15:56 16:10 0:14 0:02 viis kaut-
ta viis

neutrAali. ihan jees

Koff 16:12 16:29 0:17 0:01 neljä 
kautta 
viis

vähän pistävämpi ku Santtu mutta ei 
paha

lapin 
kulta

16:30 16:49 0:19 0:00 kaks 
kautta 
viis

ei niin pahhaa ku tuopista. ei lähtenyt 
klipsu helpolla irti. ehkä on makuaisti 
turtunut.

konigs-
bacher

16:49 17:06 0:17 1:00 neljä 
kautta 
viis

yllättävän miellyttävä, helppo juotava 
tässä vaiheessa.

Olvi 18:06 18:41 0:35 0:15 viis kaut-
ta viis

jokui sanoi että melko samanlaista 
kuin Sandels. yllätyin, kun väittämä 
piti paikkansa. pehmeä ja tasapainoi-
nen.

kukko 
lager

18:56 19:12 0:16 0:01 viis kaut-
ta viis

erilainen kuin muut

Mar-
tens 
gold

19:13 19:29 0:16 0:03 yks kaut-
ta viis

tulee mieleen yläaste ja paska ruotsa-
lainen paska. slots guld jne. onneksi 
loppui

sininen 
3,5%

19:32 20:00 0:28 0:02 kolme 
ja puoli 
kautta 
viis

jännä. menee, ei paljua maistu.

pääry-
näsii-
deri

20:02 N/A N/A N/A viis kaut-
ta viis

akku loppui ennen kuin ehdin doku-
mentoida loppuun. Siideri on aina 
makeeta ja hyvvää
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Testin aluksi koehenkilö nautti imelän omppusiiderin 
päästäkseen hieman vauhtiin, tämähän ei tietenkään pi-
lannut hänen makuhermojaan loppuillaksi eikä mitään. 
Myös testin päätteeksi, kaljan loputtua, oli sorruttava pää-
rynään. Älkää välittäkö näistä.

Tulkinta:
Juontinopeuden ja pisteiden yhteys:
Kaavioista voidaan huomata että oluet joista juoja ei pitänyt, eli alle 
kolmen pisteen sellaiset, ovat kumoutuneet selvästi keskimääräistä no-
peammin. Tämä johtunee siitä että huono olut saadaan äkkiä pois alta 
jotta saataisiin parempaa tilalle. Hyvät oluet saatetaan juoda äkkiä pois 
koska on niin nam nam hyvää, tai sitten niitä nautiskellaan pidemmän 
aikaa koska on niin nam nam hyvää.

Kellonajan vaikutus:
Ei vaikuta. Myöskään mitään vaikutusta 
ei ole sillä, onko testihenkilö nauttinut 
useamman oluen ennen testattavaa olutta, 
vaikkei sitä tässä testattukaan.

Yhteenveto:
Olut on hyvää, ja halpakin olut voi olla 
viis kautta viis, ainakin verrattuna toiseen 
halpaan. Juokaa olutta.
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Terminaalin neuvontapalsta

Hei terminaali,
char text[15] = ”Hello World\n”;
printf(”%s”,text);
Ella

Hei Ella,
Hello World

Hei,
Kehoni päivittyi automaattisesti 
2.0-versioon. Olen tyytyväinen että 
1.-versioita vaivannut akne-bu-
gi on lopulta korjattu mutta tässä 
versiossa on tullut vielä pahempi 
ongelma eli ylimääräiset hampaat. 
Täysin turha lisä käyttöliittymään, 
ne tuntuvat yrittävän kaataa koko 
kehon. Onko yksinkertaista keinoa 
saada ne pois käytöstä?
Superman-fani-95

Hei Superman-fani-95,
Ensinnäkin hyppää kaivoon ja pysy siel-
lä, Batman FTW. Mutta vastauksena itse 
kysymykseen, valitettavasti on hyvin 
vaarallista ryhtyä omin päin muuttamaan 
hammasasetuksia, se pitää jättää ammat-
tilaisille. Tämä on kyllä hyvin kiusallinen 
bugi ja siitä ollaan tietoisia. Mitään ei kyl-
lä aiota tehdä.

Heips,
Musta tuntuu et mun niinku sek-

suaalinen suuntautuminen ei oo 
se mikä yleensä muil on. Onks tää 
paha? Voiko tälle tehdä jotain?
Menihän tämä Demiin?

Hei nimimerkki ”Menihän tämä De-
miin?”,
Ei huolta, kyseessä ei ole bugi eikä mi-
kään. Kun kehoa initialisoidaan sekä 
sex_orientation että gender_identity ovat 
float-muuttujia (eivätkä booleaneja kuten 
yleensä luullaan). Niitä ei voi muuttaa ini-
tialisoinnin jälkeen. Ongelmia tästä kyllä 
voi tulla mikäli heidän joiden kanssa olet 
tekemisissä funktiossa tolerance() ei ole 
otettu huomioon että nämä arvot voivat 
olla muita kuin nolla tai ykkönen, mutta 
vika on siis heidän päissään.

Hoi neuvonta,
Olen nyt käyttänyt kehoani vähän 
yli kaksikymmentä vuotta, ja to-
dennut lukuisia ominaisuusvikoja. 
Keho ei pysy lämpimänä kylmässä, 
akkua pitää ladata joka yö, muistiin 
tallennus on erittäin hidasta ja puo-
lella muista kehoista on erilainen 
liitin niin että yhteenliityntä on vai-
keaa. Onko näihin mitään apuja? 
Pitääkö ostaa lisäjuttuja?
Eikö näihin saa standardia?

Hei nimimerkki ”Eikö näihin saa stan-

dardia?”
Mitä standardeihin tulee, kyllähän niitä 
on yritetty mutta suurin osa kehoista on 
ainakin vielä nykyään melkoisia pienessä 
porukassa tehtyjä purkkaratkaisuja. Ehkä 
tulevaisuudessa.
Kehoa saa pidettyä lämpimänä vaate-li-
säosilla. Niitä saa joko isommista ruo-
kakaupoista tai sitten varta vasten niitä 
myyvistä kaupoista. Tutustu käyttöoppai-
siin. Akkuun ja muistiin tallennukseen ei 
ole keksitty hyviä kotikonsteja, mutta lii-
tinongelmasi saattaa ratketa kääntämällä 
kehoa.

Molskis,
Olen ollut jo kuukauden jumissa 
Assassin’s Creed II:ssa siinä Al-
tair-muistokentässä jossa pitää 
hypätä suoraan ylöspäin ja tarttua 
palkista kiinni. En millään hyppää 
oikeaan kohtaan. Mitä tässä pitäisi 
painaa?
Apua pliis!

Hei nimimerkki ”Apua pliis!”,
Valitettavasti en ole vielä niin pitkällä 
siinä pelissä joten en osaa vielä auttaa. 
Yritän saada vastauksen seuraavaan nu-
meroon.

Neuvontapalstalle onkin kerääntynyt paljon postia. Eiköhän valita 
summassa pari.

Noin, eiköhän siinä tullut tehtyä tarpeeksi palkan eteen. Nähdään 
taas ehkä ensi kerralla!
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Hallitus-fantasioita
Terminaali-saagan uusimmat osat jatkavat vanhaan malliin 
niin hyvässä kuin pahassa

Täytyy sanoa, etten ole vielä aivan myyty mitä tulee tämän vuoden Terminaali-saa-
gan tasoon. Samaa vanhaa mutta riittääkö se muille kuin faneille jotka haluavat juuri 
sitä?

Arvostelen tässä samaan syssyyn molemmat tänä vuonna ilmestyneet osat, kun ei 
erkkikään muista enää mitä tapahtui missäkin.

Sen muistan että ensimmäisen osan alkusanat tekivät minuun suuren vaikutuksen.

En kirjoita tätä ylistääkseni Linnan maan jumalia, sillä ju-
maliin olen kyllästynyt. En ylistääkseni professoreja, sillä 
heidän tekoihinsa olen kyllästynyt. Vaan itseni tähden tämän 
kirjoitan.

Valitettavasti itse tarina ei yllä tälle tasolle.

Tässä sarjassa on jo opittu siihen että pää-
henkilöt vaihtuvat jatkuvasti etteivät lukijat 
kyllästy. Viime vuoden lopussa syynä oli 
mystinen Veriyö, jossa surmattiin tai ajettiin 
piiloon lähes kaikki vanhasta Hallituksesta, 
Ottien maan salaisesta johtajistosta. 

Mutta ylläripylläri, löytyyhän toki vanhasta 
voittajasuvusta nuori vesa joka ehkä kyke-
nee voittamaan viholliset... sanokaa toki jos 
olette kuulleet tämän aikaisemminkin. Minä 
nimittäin olen. Mutta onhan se kivaa lukea 
kun joku saa tietää että maailma on ihan 
erilainen kuin hän luulee:

”Jo ensi kertaa kun näimme, tajusin sun kuuluvan voittaja-
sukuun. En ollu varma aluksi mutta kaikki merkit täsmäs.”
”Tä?”
”Sä oot uus puheenjohtaja, Visa.”
”Tä?”
”Puheenjohtaja, ja helkkarin hyvä sellanen kunhan saat vä-
hän harjoitusta. Ota tästä takkini, ja pullo, taisin istua sen 
korkin päälle jossain välissä.”
”Tä? Erehdytte varmaan henkilöstä. Enhän minä voisi olla 
puheenjohtaja. Sitäpaitsi tämä takkikin on aivan liian iso.” 
”Etkö? Etkö oo koskaan halunnu juoda kaikkea saatavil-
la olevaa ilmaista juomaa? Etkö koskaan oo muka pystyny 
teleporttaamaan uuteen paikkaan taikajuoman juomisen 
jälkeen? Etkö muka nauti biletyksen kutsumisesta edustus-
tehtäväksi?”

Tästä seuraa paljon seikkailuja ja jännitystä kun uusi Hallitus värvää salassa väkeä, 
harjoittaa voimiaan, välttää opiskelua, ystävystyy lohikäärmeiden kanssa (jotka toi-
mivat sarjassa ikineitsyyden allegoriana. Selvästi.) ja ratkaisee vaikeita arvoituksia.

”Ne on taottu ithildinistä, joka heijastaa vain kuun valoa, 
eli valoa jolla on 0,1 luxin valaistusvoimakkuus. Oveen on 
kirjoitettu sanat ”Laske tämän vektorikentän divergenssi ja 
roottori, ystävä, ja astu sisään.””
”Mitä se tarkoittaa?”
”Se on ihan selvää”, velhoministeri vastasi. ”Jos olet ystä-
vä ja tutustunut Peekookahden taikoihin, niin ovet avautu-
vat ja sinä voit astua sisään.”
”Mutta etkö sinä, velhoministeri, tiedä tuohon vastausta?”
”En!” sanoi velhoministeri. ”Sain kyllä taikanopat mestari 
Salpinkelta mutta kuka tuollaisia nyt enää muistaa. Men-
nään juomaan.”

Mystinen Palvelu-järjestö, joka väittää hallitsevansa tilaa ja aikaa, tuntuu nousevan 
pikkuhiljaa pääuhaksi, ja sen vihjaillaan olleen mukana jo aiemmissa juonissa. Kyl-
lähän se vähän kiinnostaa miten tästä jatketaan. Jos vaikka kaikki kuolisivat.

Tarinan teemoina on kuten aiemminkin vihollisten lyöminen lättyyn, ryyppäys ja 
mukanokkelat kommentit. Ja aikuistuvan ihmisen yksinäisyys yhteisössä jossa käki 
kukkuu taustalla ja edessä on vaaramaisema järvineen. Peruskirjallisuutta siis.

Erittäin negatiivista on kyllä että lähes kaikki sarjan henkilöt ovat vuodesta toiseen 
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miesihmisiä. Vaihtelua olisi kiva saada.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on ihan menettelevää samaa vanhaa. Odotan innolla 
miten nykyisistä päähenkilöistä hankkiudutaan lopulta eroon ja kuinka verisesti. Ja 
josko se Wappu lopulta tulisi kun siitä on niin pitkään jauhettu.

”Torkuitteko makeasti?” kysyi Jarrupappa pikkuruisilta vie-
railta. ”Liittykää seuraan.”
”Se tulee”, sanoi toinen hädissään.
”Niin tuleekin”, lisäsi toinen.
”Kuka kumma tulee?”
”Wappu!”
”Wappu?”
”Se on kammottava.”
”Ai se Wappu”, totesi Jallumuikkunen sohvalta.
”Tiedätkö sinä siitä?”
”En ole nähnyt mutta pelottava hirviö se on.”

Loputtoman pitkään ei toivottavasti samaa kaavaa pyöritetä. Mutta loppuarvosana on 
ihan ok. En menettänyt uskoani ihmiskuntaan mikä on aika hyvin nykyajan suosittuja 
kirjoja lukiessa.

Wapputeroina 2014
Tämä tarina sai alkunsa KotiMaanPitkä excursiolla 2014, kun 
kyseiselle exculle lähti matkaan kolme nimeltämainitsematonta 
sähkönsinistä Teekkaria. Kyseinen poppoo nimitti itsensä Cabin 
Crew:ksi ja kaikilla, tai ainakin monilla oli hauskaa kyseisellä reis-
sulla. Sittemmin kävi ilmi, että sen vuoden wappusitsien teemana 
oli lentokone-sitsit. Luonnollisesti Cabin Crew värvättiin sitseille 
työvoimaksi ja sitten eräänä yönä vihreillä naulakoilla, kun Koti-
KaupunginLyhyt lippuja jonottaessa tuli keskusteltua kyseisten 
henkilöiden kanssa asiasta, lupauduin värväämään muutaman käty-
rin ja hoitaa ohjelmanumeron sitseille. Sovimme, että varaudumme 
joko kaappaamaan koneen, tai palauttamaan sen miehistön hallin-
taan, riippuen tilanteesta sitseillä. 

Kun sitsit lähestyivät uhkaavasti, päätimme kursia silloisen/ny-
kyisen opetusministerin kanssa sotasuunnitelman kasaan. Valit-
simme muutaman kappaleen kumpaankin skenarioon, suunnitte-
limme hieman asioiden järjestystä ja varauduimme monenlaiseen. 
Sitsipäivänä Team-Wapputerot saapui talolle hyvissä ajoin ennen 
vieraita, lukuunottamatta kahta henkilöä, jotka loihtivat sähköteek-
karista naisen. Vieraiden saapuessa talolle yläkerran saunan kaut-
ta, me olimme alakerran pukuhuoneessa, odotimme kärsivällisesti 
vuoroamme. Kuitenkin sitsien alettua, ei mennyt kauaakaan, kun 
ruuman väellä karkasi homma hieman lapasesta ja me siirryimme 
yläkerran pukuhuoneeseen piiloon, kun ruumalaiset tungettiin sau-
naan. H-hetki lähestyi uhkaavasti, ja ilmeisesti sitsikansa koitti kaa-
pata koneen pariin otteeseen, sillä viimeisen puolen tunnin aikana 
ennen meidän vuoroa henkilökunta ilmoitti meille kolmesti suunni-
telman muutoksesta. Lähinnä siis sitä, että kaappaammeko me ko-
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neen, vai pelastammeko me sen.

Lopulta kuitenkin oli meidän vuoro ja suoritimme koneen kaap-
pauksen, meillä oli sentään pommi ja  ja aseita. Henkilökunta vietiin 
paikkaan X ja me aloitimme shoumme. Pari laulua, mainos TEK:lle 
(joka oli kyllä etukäteen suunniteltu, mutta TEK:n edustajat eivät 
olleet tietoisia tästä) ja hieman puhetta muka venäläisittäin murtaen. 
Ja kuitenkin kaikki oli ohi hyvin pian, mutta se oli varsin muka-
va kokemus. Numeromme jälkeen siirryimme yläkerran saunaan 
saunomaan ja välillä kuuntelemaan parvelta mitä sitseillä tapahtuu. 
Aikanaan sitsit loppuivat ja meidät ajettiin saunomaan alakertaan. 
Ihan 7/5 homma, tekisin uudestaan.

- Eero

Alkoholiasiaa
Tuttuun tapaan kansalaisia sivistävä suosikkipalsta alkoholiasiaa 
on täällä taas turvaamassa lastemme ja nuortemme tulevaisuuden. 
Vanhalla tyylillä aloitamme listaamalla sanoja ja asioita, jotka ovat 
uhkana tervehenkiselle suhtautumiselle alkoholiin.

Huvila - Äkkiseltään voisi kuvitella, että sana 
”huvila” viittaisi kaupunkialueen ulkopuolel-
la sijaitsevaan vapaa-ajanrakennukseen. Ei. 
Todellisuudessa kyseinen sana viittaa Malm-
gårdin Panimon Huvila E.S.B olueen. Mie-
lestämme pitävät tekniset todisteet sanan pa-
heellisuudesta saatiin viimeistään silloin, kun 
väsymättömän tutkimuksen ansiosta löysim-
me Saimaan rannalla sijaitsevan rappioluolan nimeltä Panimoravintola Huvi-
la. Laittoman mainoshyödyn kerääminen alkoholituotteille käyttämällä sanoja 
jotka viittaavat hupiin ja vapaa-aikaan (tai käyttämällä sanoja yleensäkin) on 
mielestämme moraalittomuuden ja rappion multihuipentuma.

Otto-automaatit - Otto-käteisautomaatit mainostavat laittomasti Otto-lon-
keroa julkisilla paikoilla. Nämä katukuvassamme alkoholin kiroja lapsille 
markkinoivat seiniin asennetut helvetinkoneet sylkevät sisuksistaan makeiden 
lonkeron houkutusten lisäksi käteistä rahaa. On olemassa myöskin useita ve-
denpitäviä todisteita siitä, että juurikin kyseisistä kuoleman kylväjistä saatua 
käteistä rahaa on käytetty alkoholipitoisten tuotteiden ostamiseen useista kau-
poista ja ravintoloista ympäri koko Suomen. 

Punaviinikastike - Paheellisten kansan kurjistajien lon-
kerot ylettyvät myös ruokakulttuuriin. Ihmisten mieliin 
yritetään kastikkeen muodossa valuttaa viinin katkeraa 
elämän turmelevaa sappea. Myös erityiseen riskiryh-
mään kuuluvana lapset saattavat saada harhaisia mieli-
kuvia punaviinikastikkeen kuulumisesta normaaliin elä-
mään. Punaviinikastike - Not even once.

11:21:50 <@nemo_> iisakka on kyllä äijä
11:21:57 <@nemo_> saispa nuolasta sen kaljua
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On myönnettävä, että valitettavasti emme pääse pitkälle kansamme tulevaisuu-
den pelastamisessa vain kieltämällä sanoja. Rappion ja turmion kannattajien 
salakähmäiset keinot ovat moninaiset ja kieroutuneet. Niitä vastaan on tais-
teltava kovimmin mahdollisin ottein. Alla on muutamia ehdotuksia, jotka on 
toteutettava nopeammin kuin korkki katoaa jallupullosta wappuna.

Keskustan esittämä idea keskioluen laimentamisesta oli askel oikeaan suun-
taan. Meidän mielestämme idea jäi kuitenkin puolitiehen, kenties puolueen si-
sälle pesiytyineistä alkoholisalaliiton rappioagenteista johtuen. Järkevän jatko-
kehityksen varmistaisi seuraava toimenpide: Jokaisen alkoholipitoisen juoman 
alkoholiprosentti on puolitettava. Käytännön esimerkkinä annettakoon esimer-
kiksi kolmosolut, joka laimenee 2,3-prosenttiseksi ja Koskenkorva-viina, joka 
laimenee 16-prosenttiseksi. Luonnollisesti tämä uudistus nostaisi alkoholin 
kannattajien salareuran provokaattoreiden aluillepanemana valtavan viina-
raivon älyllisesti kehittymättömien kansalaisten keskuudessa. Ongelmaan on 
kuitenkin ratkaisu: Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevaa lakia muute-
taan siten, että kaikki alkoholiin liittyvät pitoisuudet on ilmoitettava kaksinker-
taisena ilman erillistä mainintaa tästä muunnoksesta. Näin kätevästi vaikkapa 
nelosolutta juova kansalainen joisikin vain noin 2,7-prosenttista olutta, mikä 
vähentäisi hänen rappioitumistaan ja turmeltumistaan hänen kuitenkaan sitä it-
sensä tajuamatta. Tulevaisuudessa tulemme toivon mukaan näkemään liudan 
uusia tuotteita, kuten esimerkiksi Jägermeister Special Edition 70% ja Lucid 

Super Absinthe 124%.  Verot tietenkin perittäisiin pakkauksessa ilmoitetun 
prosentin mukaan. Lyhyesti: Kansalaiset tyytyväisiä, kansanterveys paranee ja 
alkoholiverot kasvavat. Mikä muka voisi mennä pieleen?

Seuraavanlainen huomaamattoman salakavala vitsaus kurittaa ihmisiä: Lant-
ringit. Vaikka pidämmekin ideaa alkoholijuomien laimentamisesta erinomai-
sena niin lantrinkien olemassaolo saattaa olla vahingollinen mielleyhtymien 
synnyttäjä. Esimerkiksi batterystä voi tulla mieleen jekkubattery, appelsiinime-
husta ruuvimeisseli, kolajuomista jallukola, kaakaosta minttukaakao ja vedestä 
absintin laimentaminen vedellä. Ainoa järkevä vaihtoehto on siirtää kaikki lant-
rinkeina käytettävät juomat Alkoon ja asettaa ovelle aseistetut vartijat suojele-
maan kansaamme lantrinkien aiheuttamilta vaarallisilta mielleyhtymiltä. Täy-
tyy kuitenkin muistaa, että laimennettukin alkoholi on vahvaa alkoholia ennen 
laimentamistaan ja siten huomattavan vaarallista lapsille ja nuorille.

Myöskin alkoholilakia voisi muokata: Alkoholin myynti, hallussapito, ostami-
nen, maahantuonti, valmistaminen teollisesti tai omaan käyttöön sekä lahjoitta-
minen tai lahjana vastaanottaminen pitäisi olla rikollista sekä rangaistavaa. Äk-
kiseltään joku saattaisi kuvitella että kyseessä on kieltolain takaisin tuominen, 
mutta hän on väärässä: Alkoholin käyttöä ei kielletä millään tavalla. Tämähän 
on vapaa maa.

ALKOiko tehdä mieli OTTAA?

Sauhu-santtu, tuo viattoman vihreisiin vaatteisiin naamioitunut saunaspuge markkinoi psyke-
deelisen iloisen asustuksen varjoista samanaikaisesti kahden alkoholijuoman kiroja: Tontun 
katalana taka-ajatuksena on tyrkyttää lapsille Sandels-olutta sekä ”Sauhu-Santtu”-olutta.
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Näiden ehdotusten viipymätön toteuttaminen on ainoa vaihtoehto (vaikka mui-
takin vaihtoehtoja olisi, niin tämä on silti ainoa) ja toivommekin tulevan edus-
kunnan ja hallituksen ottavan nämä suositukset omakseen.

Pitäkäää mielenne selvinä ja tavoitelkaa lapsillemme ja nuorillemme alkoholin 
raskaasta ikeestä vapaata yhteiskuntaa muistamalla vaaleissa olla äänestämättä 
alkoholisalaliiton salakavalia kaljalobbareita ja viina-agetteja. Muistakaa myös 
periaatteenanne pitää seuraava: ”Kaiken voi kieltää, tai jollei voi niin ainakin 
voimakkaasti rajoittaa”.

Raitista ja tervehenkistä wappua kaikille!

Maikki harjanteen kirjoittamat Minttu-las-
tenkirjat markkinoivat lapsillemme väkevää 
alkoholijuomaa. Erityisen raskauttava on 
oheisessa kuvassa oleva piiloviesti, joka on 
kiistämättömästi ylistys minttuviinalle.

Tupakka-askien tapaan olisi erinomaista kehitystä 
saada laki, jossa vaaditaan varoitustarroja alkoho-
lijuomiin. Oheessa esimerkki aiheesta. Laki ei koski-
si ulkomailla valmistettuja juomia.

50MB of Dyke
”Olette myöhässä, neiti Webber”, Mr. Dyke sanoi saapuessani luen-
tosaliin hengästyneenä. Yllätyin, että hän tiesi nimeni lähes sadan 
kurssille osallistujan joukosta. Vilkaisin häntä nopeasti häpeissäni 
ja istahdin alas. Olin eilen taas myöhään Talolla, ja sängystä nouse-
minen teki tiukkaa. Minun oli kuitenkin tultava tänne. Kaksi väli-
koetta on jo mennyt penkin alle eikä minulla ole varaa jättää väliin 
enää yhtään hänen luentoaan. Tätä luentoa varsinkaan. Mr. Dykessa 
on jotain kiehtovaa. Ei ole olemassa henkilöä, joka osaisi kertoa 
yhtä intohimoisesti langattomista verkoista kuin hän. Lisäksi hän 
on melkoinen lihaskimppu. Kuulen Dyken hengityksen kiihtyvän ja 
näen, kuinka pieni hikikarpalo valuu hänen ohimoltaan sänkiselle 
poskelle. Tänään on taas tiukkaa tavaraa luvassa.

Luento loppuu lähes kahden tunnin ja 237 luentokalvon päästä. 
Kun viimeinenkin opiskelija on poistunut luentosalista, lähestyn 
salin etuosaa ja Mr. Dykea hänen kasatessaan luentomateriaaleja 
laukkuunsa. Haluan puhua hänelle edellisistä välikokeista. Avaan 
paitani kaksi ylintä nappia. ”Olisiko teillä hetki aikaa?” kysyn Mr. 
Dykelta. ”Viiden minuutin päästä minun täytyisi olla jo palaverissa, 
mutta kerro toki asiasi”, hän vastaa. Huomaan hänen vilkaisevan 
TISSEJÄNI. Tokaisen hänelle, että asiassani kestää vähän kauem-
min samalla, kun lähestyn luentosalin ainutta ovea. Lukitsen oven 
ja sekoitan hieman hiuksiani. Mr. Dyke katsoo vain hiljaa touhuani. 
Avaan vielä kaksi nappia lähestyessäni häntä, mutta vieläkään hän 
ei puhua pukahda. 

Katsomme toisiamme silmiin. Viimeinkin Mr. Dyke sanoo hiljaa, 
lähes kuiskaten: ”Mitä oikein teet?” vaikka tiedämme kyllä molem-
mat, mitä on tapahtumassa. Sanomatta sanaakaan avaan loputkin 
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napit ja otan paitani pois. Mr. Dyken kasvoista päättelen, että hän pi-
tää tiukasta topistani. Hänen hengityksensä kiihtyy taas. Alan avaa-
maan hänen vyötään ja tunnen samalla liikettä hänen housuissaan. 
Menen polvilleen Dyken eteen ja lasken hänen housunsa. Tarraan 
kiinni hänen kivenkovasta falloksestaan ja laitan kosteat huuleni 
sen ympärille. Kuulen, kuinka hän voihkaisee. Kosteat huuleni liik-
kuvat pitkin hänen peenorinsa vartta ja hän joutuu ottamaan tukea 
pöydästä. Alan itsekin kostua kun vain kuulen hänen nauttivan.

Suutelen vielä kerran hänen kikinsä kärkeä ja nousen seisomaan. 
Käsken Dykea ottamaan tiukat, valkoiset farkut pois jaloistani. Nii-
den alta paljastuvat tulipunaiset, pitsiset pikkuhousuni saavat vielä 
jäädä hetkeksi. Otan toppini pois ja alan hieromaan itseäni Mr. Dy-
kea vasten vedellessäni samalla hänen esinahkaansa edestakaisin. 
Käännän hänelle selkäni ja lähden taluttamaan häntä luentosalin 
etuosassa olevan pöydän luokse. Kävellessämme hän avaa rintalii-
vini yhdellä kädellä ja heittää ne lattialle. Mr. Dyke on ilmeisesti 
tehnyt tätä ennenkin. Kumarrun pöydän päälle ja lasken pikkuhou-
suni. Samantien Mr. Dyke työntyy sisääni, kosteaan, 70-luvun tyyli-
seen tuherooni. Käsken häntä panemaan minua kuin jänöjussi. Hän 
tarraa TISSEISTÄNI ja aloittaa kovan jynkyttämisen.

Kahden minuutin naiskentelun jälkeen tunnen, kuinka Mr. Dyke hi-
dastaa tahtia ja sisälleni purkautuu jotain lämmintä. Samalla hok-
saan, etten aamukiireissäni ehtinyt ottaa pilleriä. En anna sen kui-
tenkaan häiritä, vaan Mr. Dyke vielä sisälläni otan puheeksi kurssin 
arvostelun. Hän lupaa katsoa kokeitani uudestaan.

Tällä tavoin haluankin siis muistuttaa teitä kaikkia Kansaneläke-
laitoksen nykyisistä vaatimuksista, 5 opintopisteestä tukikuukautta 
kohden. Jos niitä noppia ei meinaa muuten kertyä tarpeeksi, muis-
takaa nämä sanat: ”Naidaan proffia, proffat antaa meille noppia.”




