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Puheenjohtajan palsta

Sivistynyttä alkoholista nauttimista
Ajattelin tähän palstaan rikkoa kaavoja ja pitää aihealueen vapaamuotoisem-
pana ja laadun kyseenalaisena. Sen sijaan, että pyrkisin keksimään geneeristä 
motivaatiopuhetta fukseille, tai selvittämään mitä alkuvuodesta on tapahtu-
nut, haluan tuoda teidän tietoonne tavan nauttia alkoholia sivistyneesti ja 
pahennusta herättämättä.

Tuoksu
Sebu_:  Häilyvän pukukoppinen, jonka jälkeen tasainen hajus-

pektri. Jälkimakuna pitkään kuunneltu CD- levy.
Oukka:  Miehisen myskinen tuoksu(saattoi tulla kuulemma Sa-

kestakin), kevyen pihkainen, kevyen savuinen
Gertrud:  Kaarnaisen vittuuntunut, savuisen tippuva, ei muuta. 

Piste.
Maku

Sebu_:  Pehmeä, viskinen, lauantaikarkkipussin hedelmäkarkki-
nen. Viisikulmainen kielelle hyökkäävä maku.

Oukka:  Vahva ja pehmeä, hennon satanistinen, jallun vivahtei-
nen. Krapulainen jälkimaku, kun tarpeeksi maistelee.

Gertrud:  Kulmikkaan pyöreä, vahvasti heikko, poltetun tammen 
savun makuinen, jälkimaku raitis (toim.huom: humalai-
sen raitis), ihan hyvää ä!

Alko:  Meripihkankeltainen, kevyt, hennon savuinen, terävä, 
makean viljainen

Haddington house (Finest quality, blended Scotch whiskey, 3 years old)

Whiskey, tai suora suomennos gaelin kie-
len sanoista uisge beatha, ’elämän vesi’, 
on sopiva juoma alkoholin hienostu-
neemmalle nauttijalle. Olemmekin tämä 
mielessä suorittaneet vuoden vaihteessa 
tieteellistä tutkimusta tarkkaan valitun, 
hienostuneen ja äärimmäisen tarkan 
makuaistin omaavalla tutkimusryhmällä. 

Kulinar- , alkohol-,  n -, ateisti -ryhmitty-
mämme (lyhyesti: K.A.N.A) onkin nyt te, 
rakkaat kiltalaiset, mielessään kartoitta-
nut kohtuuhintaisia, mutta silti laadusta 
tinkimättömiä elämän vesiä helpottaak-
semme uuden harrastuksen aloittamis-
ta. Näillä pohjustuksilla ja sen pidemmit-
tä puheitta asiaan.

Alkuperämaa (veikkaus.fi)
Sebu_:  Linnanmaan Alko.
Oukka:  Libya, eikun kannadan (Suomi).
Gertrud: Kanada 
Alko:  Skotlanti (toim.huom: niinpä vissiiiiin)

Yleisarvosana
Sebu_:  kolome
Oukka:  kolomejapuolikauttaviis
Gertrud: opintolaina / 5 

Tuoksu
Sebu_:  Elastinen, sen jälkeen tulee pilkku, Pikku Gaymäinen, 

Iso Gäymäinen, Erkkainen, ja nytten pitää tässä välissä 
haistaa vähän aromia. Tamminen, pyöreä, karamellinen.

Oukka:  Onko tämä omenamehua? Ai ei? Minun mielestä riittää 
tuo. Ei.

Gertrud:  Purjeveneen köli, alle 8 -vuotias tyttö, ei missään nimes-
sä, tasan 84 kk vanha tyttö (toim.huom. tarkennus ai-
empaan), seksi

Maku
Sebu_:  Hikinen, liukas, pyyhekuminen, miten mää sanoisin 

tuon, öö, pörröisen tunkkainen, Paul pane sitä, joo. Se 
oli siinä.

Oukka:  Aa, maku. Tippurisen pippurinen, tässäkin maistuu kra-
pulan vivahde, joo.

Gertrud:  Ehkä se pittää rikkoa jossain vaiheessa, 3- vuotias poika, 
”Ghhäähh!”, fuksit käykää tapahtumissa, inspiraatio, in-
sesti, fuksit käykää kiltahuoneella.

Alko:  Kuparinruskea, täyteläinen, hennon savuinen, lämmin, 
kuivatun aprikoosinen, maltainen, pähkinäinen, kevyen 
suklainen, tamminen, tyylikäs.

The Naked Grouse (Quality sherry cask, blended Scotch whiskey, old enough)

Alkuperämaa (veikkaus.fi)
Sebu_:  Lapin keskitysleiri

Oukka:  Nestehukan hajun perusteella Afrik-
ka,   tarkemmin Nig(g)er

Gertrud: Nicaragua 

Alko:  Skotlanti

Yleisarvosana
Sebu_:  Liikaa kuksittu fuksi / 5

Oukka:  Fuksi / 5

Gertrud: Fuksit irkatkaa!! / 5

Disclaimer: Arvostelu sisältää piilomainontaa!

Kuuletko sinä minua? Kuulen minä jotain.
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- Zacharias "Gertrud" Hellberg
 Puheenjohtaja, mies



Terminaali testaa

Pallini makutestissä
Näin kevään kynnyksellä en ole ilahtunut juuri mistään muusta niin paljon, 
kuin saadessani postipaketin, jonka sisältönä oli Pallini. Tätäkään herkkua ei 
Suomesta saa, vaan on tyydyttävä ulkomaisten nettikauppojen tarjontaan. 
Pallini on ulkoapäin kaunis, hyvin viimeistellyn näköinen pullo. 

Ensivaikutelma tästä perinteisestä italia-
laisesta limoncellosta on erittäin positii-
vinen. Väriltään hieman vihertävä Pallini 
tuoksuukin erinomaiselta, nuuhkiessani 
sen juomalasin pinnalle jättämää kos-
teutta.

Tässä herkullisessa, keveän sitruksises-
sa juomassa on lähes täydellinen yhdis-
telmä makeutta ja sitrusmaista happa-
muutta ilman että mikään osa nousee 
ylitse muiden. Monista muista hintaluo-
kan (hedelmä)likööreistä poiketen Pallini 
ei haise tai maistu liiaksi tärpätiltä. 

Sisältääkseen 26% alkoholia Pallini mais-
tuukin varsin tasapainoiselta ja hedel-
mäisen raikkaalta. Pallini sopii siis hyvin 
myös vähemmän alkoholista pitävien 
suuhun.

Pallini jäähtymässä jääkaapissa.
Tavoitteena saavuttaa optimaalinen

nautiskelulämpötila.

Keskellä Suomen talvea, tulevaa kesää 
odottaessa, on luonnollista nauttia tuos-
ta kuumemman ilmanalan tuotoksesta, 
joka on ekstraktoitu auringon paahtees-
sa kypsyneistä muhkeista hedelmistä. 

Kirjoittaessani tätä juttua Pallini vei 
kaiken huomion muulta, ja tilastoma-
tematiikan tehtävät jäivät tekemättä 
vaikka toisin oli tarkoitus. Parhaimmil-
laan Pallini on jäiden kanssa tarjoiltuna 
kuuman nihkeänä kesäpäivänä, jolloin 
limoncellolasin pintaa koristaa kondens-
sivesi.

Lopullinen arvosana: 9/11

Pallini jäi housujen vetoketjun väliin

Sinimustat Teekkaritalolla 20:15 - 24:00|
Suuri hallitushaastattelu 2016

20:15
Lauri ”Latsis” Haverinen
Kulttuuriministeri

Mistä kotoisin?
Kotoisin Kuhmosta.
Montako solmua?
Yksi.
MM ranki ja syy miksi ei Global Elite?
Gold Nova Master. En ole vissiin tarpeeksi 
hyvä.
Mikä (luullaksesi) tulee olemaan
vaativin osa toimenkuvaasi?
Isojen kenkien täyttö (toim.huom viime 
kulttuuriministerin kengännumero oli 44), 
opiskelujen ylläpito.
Miten menee noin niinku omasta 
mielestä?
Ei ole vielä ehtinyt kusta hommia, 
onneksi on aikaa.

Lempilaulu?
Hymni (original version)
Miten lisäisitte killan monikulttuurisuutta?
Kiltikselle voisi majoittaa turvapaikanhakijasinkkunaisia.
Palju on palju?
On se.
Kaikki varmaan tunnustavat sen tosiasian, että korppi on oikeus, mutta mitä on 
mielestäsi epäoikeus?
Se että toimittaja hiillostaa liikaa ja uhkailee vapaavalintaisilla          ¦¦¦¦¦¦¦¦ kuvitus-
kuvilla.
Terveiset kaikille kiltalaisille?
Tämä tuli niin yllättäen, lupaan hoitaa homman ja ylläpitää Teekkarikulttuuria ja  
emmäätiiä.

Suosikkimee-

(oikeesti hyvä)

Entäs nyt? Pian, aurinko jo päätti retken. Nyt kuuluu. Kenelles minä puhun?
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22:15
Eetu ”Jooseppi” Huusko
Ulkoministeri

Mistä kotoisin?
Kajjjaanista
Solmujen määrä?
1
MM rank ja syy miksi ei Global Elite?
LEM, koska omat on venäläisiä.
Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
Juoda viinaa.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
Kivasti lievässä humussa.

Suosikkimeemi:
Milhouse

Lemppari täysin hypoteettinen
korruptiolahja?
Hooverboard
Mikä olisi ihannetaho OTiTin tukijaksi?
Vladimir Putin.
Miksi?
Putinia ei tarvi koskaan perustella.
Vihatuin muu kuin teekkarikilta?
Finanssi. Vihaaminen on helppoa kun ei 
ole rahaa.

22:25
Niklas ”Sebu_” Riikonen
Sisäministeri

Mistä kotoisin?
Haapavedeltä
Solmujen määrä?
2
MM rank ja syy miksi ei Global Elite?
#OnlyDerank, vitun sloth.

Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
Selvitä Haaparannan reissusta.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
Aika tiukasti.

Olet saanut haltuusi videoklipin, jonka 
katseltuaan ihminen kuolee vuorokau-
den kuluttua. Mitä teet?
Katson videon, haen keissin kaljaa ja pe-
laan CS.
Terveisenne kaikille kiltalaisille:
Wappu tulee, fuksit juokaa kaljaa.

Lempipatukka?
Edullisin patukka.
Mitä kahvia juodaan tänä vuonna?
Parasta hinta-laatusuhteeltaan.
Tero on pläntännyt pommin hallitus-
koppiin. Mitä teet?
Oravan Jukka boostaa alakerrasta ylä-
kertaan, poimin tiedotusvastaavan kitin, 
juotan terot känniin ja puran pommin. 
gg ez skills, easymoney.
Paras tapa muusshata kiltisvorot?
Tottakai #swagin kapteenin nistintappa-
jalla.
Terveisenne kaikille kiltalaisille:
Haistakaa vittu. T. Sebu

Suosikkimeemi:
:DDDDDDDDDDDDD

Mistä kotoisin?
Ka j*π aanista
Solmujen määrä?
2
MM rank ja syy miksi ei Global Elite?
Ei ole. Siksi koska aina haxit.
Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
Laskujen maksaminen.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
Ihan jees. Palju <3

Suosikkimeemi:
Spurdo-spärde

Suosikkipyramidihuijaus?
Varmaan kun on myyty pyramideja 
Egyptissä.
Miten aiot estää killan omaisuuden 
häviämisen?
Jos omaisuutta häviää niin tapan kaikki.
Tiskijukkana olet varmaan kova pyörit-
telemään lautasia. Paras Cheekin biisi?
Ei.

Minä olen päivänsäde, Humu. Minä taas olen menninkäinen, Nööri.
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Hassasit killan tilitä 10 000 € ”juokse-
viin kuluihin”. Miten selvität tilanteen?
Kerron hallitukselle ja kansalle, että mo-
ninkertaistin rahat huumebisneksessä.
Terveisenne kaikille kiltalaisille:
Tuleeko tämä jonnekin lehteen, en kerro 
mitään.

22.35
Lasse ”lepikko” Hyyryläinen
Rahastonhoitaja



22:40
Jani ”skippy” Jarkima
Sihteeri

Mistä kotoisin?
Helsingistä
Montako solmua?
0 (nolla) ei ole lakkia stna.
MM ranki ja miksi ei Global Elite?
Unranked, liikaa smurffeja olemassa.
Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
Vuosikokous, menee hermot kuunnella 
otitlaisia kuukausi.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
Jälkeenpäin aatellen vois juoda enem-
män.
Lempifontti?
Kuha ei comic sans, oisko Calibri.
Mikä on pisin tuntemasi yhdyssana? 
Miksi?
Uraanilämpömittari, koska en keksinyt 
hienompaa.

Suosikkimeemi:
Freshein meme on bane-mies 

22:55
Oula ”Oukka” Hourula
Sosiaali- ja terveysministeri

Mistä kotoisin?
Sallasta. Sallalle terveisiä.
Solmujen määrä?
Muistaakseni 2, ei kun 1.
MM rank ja syy miksi ei Global Elite?
Nova 4. Se on ollut kaikkea muuta.

Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
Tarpeeksi viinaa.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
Omasta mielestä aika oorrait.

Suosikkimeemi:
Spurdo-spärde :DDDDDDD (7 deetä)

Lempijuoma?
Sandels ja jallupirtelö.
Mitkä tulee olemaan vuoden parhaat 
bileet ja miksi?
Sinimustat, koska DWOF jallupirtelö.
Alkoholin suhteen, laatu vs määrä? 
Miksi?
Määrä on ainakin 666, korvaa laadun.
Sinulla on sauvasekoitin, pullo jallua ja 
kolme kissanpentua, mitä teet?
Puoli pulloa jallua, puolitoista kissan-
pentua, näillä saadaan kaksi kannullista 
valmista juomaa.
Terveisenne kaikille kiltalaisille: 
Jos kalja loppuu kesken, aina voi juoda 
viinaa.

Mistä kotoisin?
Oulaisista. Tuen ISISiä ennemmin kuin Oulaa.
Solmujen määrä?
1
MM rank ja syy miksi ei Global Elite?
Nova 4. Koska minulla on parempaakin teke-
mistä.
Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaativin 
osa toimenkuvaasi?
Pitää itseni kurissa.
Miten menee noin niinku omasta mielestä?
Hyvin.

23:05
Zacharias ”Gertrud” Hellberg
Puheenjohtaja

Suosikkimeemi:
Unpopular opinion puffin

Suosikkishampoosi?
Head and shoulders anti hilse, koska hilse.
Suosikkidiktaattorisi? Miten aiot soveltaa 
hänen oppejaan puheenjohtajana?
Gorbatsov. Juodaan paljon viinaa eikä vasta-
ta kysymyksiin.
Mitä voisimme uhrata, jotta olisi mahdol-
lista manata demoni kiltahuoneelle?
Voisimme uhrata naiset.

Emme voi puhua pitkään, hämärä jo metsään hiipi. No mitä siitä, pimeässä on hyvä asustaa.
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Mitä ajattelit skipata seuraavaksi?
PJ-vaalit.
Täydennä lause: ”Hakkaan näppäimis-
töäni kuin ___.”
Gambina-höyryinen apina-paviaani.
Terveiset kaikille kiltalaisille?
Älkää stna skippailko niin paljon (liikaa).

Onko saken juominen ongelma?
Se on ongelma, mutta se ei ole ylitse-
pääsemätön. Vittu, tämä henkilö saisi 
imeä minun kyrpääni ja niellä siemen-
nesteet, enkä silti tuntisi mitään vetoa 
häntä kohtaan.
Terveisenne kaikille kiltalaisille: Tul-
kaa!!1



23:15
Samuli ”Saludo” Körkkö
Opetusministeri

Mistä kotoisin?
Tervalasta
Montako solmua?
1
MM ranki ja miksi ei Global Elite?
Master Guardian I, because of renessans.
Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
Vain yksi osa, mutta varmaan se suurin.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
Kuin ei koskaan olisi ennen ollut.

Lempiluennoitsija (no homo)?
Se digitaalitekniikan luennoitsija, koska 
max homo.
Mikä voisi pelastaa fuksit noppien 
viettelyksiltä?
Thug life.
Maistuuko Saludo-kahvi?
En juo kahvia.
Pitäisikö suurin osa yliopiston opetus-
tapahtumista tehdä pilvessä?
Tottakai.
Terveisenne kaikille kiltalaisille:
YOLO

Suosikkimeemi:
Ayy LMAO

23:47
Taru ”koops” Järvelä
Työvoimaministeri

Mistä kotoisin?
Ouulu.
Solmujen määrä?
Yksi.
Suosikkipeli jos ei CS:
Portalit, 21h (toim. huom: vitun kasuaali)

Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
Pro-haku.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
... P I S T I .

Suosikkimeemi:
Grumpy Cat

Lempimotivointiväline?
Crowmoor tölkki
Onko voima kanssasi?
Voima on vahva, nimenomaan työvoi-
ma.
Tarumaisin drinkki jonka olet maista-
nut ja sekoitusohje?
Peltikatto (4cl kossu, 1 cl sitruunamehu)
Muurahaisten elävältä syömäksi joutu-
minen vai paljun veden juominen?
…Paljun veden juominen
Terveiset kaikille kiltalaisille?
Ihme että minut valittiin hallitukseen 
loloololoool. Mutta koska Oukka ja 
Sebu_ hallituksessa RIP OTIT.

Mistä kotoisin?
Kohdusta -> Kajjaani
Solmujen määrä?
Tällä hetkellä 2.
Suosikkipeli jos ei CS?
Crusader Kings 2, >300h.
Mikä (luullaksesi) tulee olemaan vaati-
vin osa toimenkuvaasi?
OYY:n sähköpostin filteröinti.
Miten menee noin niinku omasta mie-
lestä?
Palju on kivaa. Voisi olla vaikka koko illan.

23:5?
Heikki ”windance” Kaarlela
Tiedotusministeri Suosikkimeemi:

My Little Pony 
(toim. huom: tämäkään ei ole meemi)

Lempitiedotusväline?
Hiljaisesti puhuminen. Jos ei kuule, oma 
vika.
Mitä äärilaitaa kohti aiotte ohjata ter-
minaalin toimituksellista linjaa?
Olen niin nössö, että muodostan kes-
kustasingulariteetin.
Kuinka monta kuumaa sinkkua löytyy 
alueelta Oulu?
Ainakin yksi (minä). 

(mutta tämä on)

Ihan akateemisista syistä minua kyllä kiinnostaisi, mutta ei pysty. Mitä, eikö seura kelpaa?
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Kuinka voimallista sensuuria aiot har-
joittaa tänä vuonna?
Sensuroin kaikki paitsi kuumat sinkut, 
koska OTiT tarvitsee niitä lisääntyäk-
seen. 
Terveiset kaikille kiltalaisille?
Sähköpostia ei ole pakko lukea, mutta 
Terminaalia on.



Älä mene asioiden edelle, se ei toimisi, olemme eri lajeja. Ja heti ajattelee seksiä. Kumpikohan tässä menee asioiden edelle?
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Taru kertoo

Haalarimerkin ompelu
Tässä oli taannoin eräällä irkkikanavalla keskustelua merkkien ompelusta. 
Joku oli saanut sormet vereen ja hammaskin oli kai saanut kärsiä. Päätin siis 
kirjoittaa juttua miten itse olen ommellut merkkejä ilman ylimääräisiä välinei-
tä ja haavaumia - siten että merkit pysyvät.

Tarvitset: (karhu)lankaa, neulan (terä-
väpäinen esim: kissan kynnet), haalarit, 
kangasmerkin, ylimääräisen lankakerän 
jolla kissa voi leikkiä (vapaaehtoinen)

1. Valitse merkki jonka haluat ommella
2. Etsi sopiva paikka merkille
3. Kiinnitä merkki hakaneulalla (tai 

kahdella) ompelun helpottamiseksi 
(kuva 1)

4. Leikkaa sopivan värinen karhulanka. 
(<100cm). 
Jos saatavilla ei ole karhulankaa, 
ompele kaksinkertaisella langalla.

Kuva 1

Kuva 2

5.  Pujota lanka neulan silmästä (jos    
     lanka on liian paksua, valitse isosil- 
        mäisempi neula).
6.  Tee solmu toiseen päähän lankaa  
    siten että solmun toisella puolella  
        on n. 10 cm lankaa (kuva 2)

Minä tarkoitin, että en vain voi elää pimeän aikaan. No minä taas en voi elää valoisassa, että, joo... ymmärrän jotenkin.
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Kuva 7
9.    Palaa kohtaan 1 uuden merkin kanssa

...tai totea että paskat ohjeet
→ liimaa merkki
→ palaa kohtaan 1. kun liimatut merkit ovat kaikki tippuneet irti
→ totea että edelleen paskaa
→ päädy Spike_B malliin jossa tehdään sekä liimaus että ompelu
→ ole kyyninen elämästä koska kissakin tunkeen neuloja reiteen >:(

Kuva 8

Kuva 9 Kuva :3

14:43 <@jsloth> ja verellä on vaa väliä sillonkun se on suuren työn  
tulos

14:43 <@jsloth> jokasesta merkistä jää semmonen ihana muisto
14:43 <@jsloth> jos vaa liimaa merkin ja sitte roiskii vaikka nenästä  

verta siihe nii ei se oo oikee kiva :(
14:44 <@jsloth> mut jos liimaa vaikka merkin ja nenän kiinni haalarii  

ja sit repii nenän irti siitä ja veri roiskuu nii kai se 
lasketaa

Kuva 3

7.  Aloita ompelu lävistäen haalarin  
sisäpuolelta  ja haalarimerkin ala-
puolelta (kuva 3) Katso jokaisen 
piston kohdalla että haalari ei ole 
rytyssä merkin alla / kohdassa jos-
ta ompelet.

Yliluontipisto (kuva 4)
• reunat eivät lerputa
• voi näyttää läheltä ikävältä
• ei näytä kauas juuri miltään jos omplee sopivan värisellä langalla
• helppo ja nopea ommella paksuillakin merkeillä (vrt harsinta)

Harsinta (kuvat 5 ja 6)
• varmempi lopputulos jos ompelee kaksin kerroin ympäri
• hankala/hidas paksujen merkkien kanssa
• reunat saattavat lerputtaa eikä “tunnu” varmalta
• näyttää oikein ommeltuna siistimmältä ulospäin kuin a. kohta
• voi rypistää haalaria  jos langan vetää liian tiukalle

Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6

8.     Langan päättely
• irrota hakaneula(t) viim. tässä vaiheessa
• viimeinen pisto haalarin sisäpuolelle (kuva 7)
• tee solmu langan alkupään kanssa  (kuva 8)
• pujottele langanpää ompeletta seuraten ja tee umpisolmu
• sujauta langanpää haalarin kankaan ja merkin väliseen tyhjiöön (kuva 9)
• tee sama langan alkupäälle (ja muille langan pätkille jos ommel on kat-

kennut puolivälissä tai loppunut kesken)
• leikkaa langanpätkät jotka tulevat tyhjiöstä ulos

Mitenköhän pelkästään suorassa valossa elävä laji on voinut kehittyä? Älä minulta kysy, minun kesäni ovat ihan hirveitä.
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Viimeisestä numerosta poimittua

Terminaali 27 1/4 vuoden päästä
TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
SULAUTUU FILOSOFIAAN
Näin loppuu Oulun Tietoteekkarit ry:n 
kunniakas 55 vuoden taival, kun robo-
tit ovat tehneet insinöörien työt mie-
lettömiksi teettää ihmisillä. ”Harva tätä 
varmaan olisi uskonut vielä 27 ja neljä-
sosavuosi sitten, mutta koneet oppivat 
uusimman koodikielen ennen meitä”, 
kertoo killan puheenjohtaja Leyla Na-
hid Essa. ”Ei sillä, hyvin robotit hoitavat 
hommat, ja keskimääräisen ihmisen hy-
vinvointi kasvaa kun kaikki sujuu tehok-
kaammin. Sitä paitsi me saamme nyt 
niin sanotusti laittaa elämän risaiseksi 
ja pommisuojan lunastuskuntoon. Itse 
ajattelin viedä ensi yönä kassan jos sille 
ei ole pitkää jonoa.”

Tasaisesti vähentyneet hakijamäärät ja 
vähäinen työllistyminen aiheuttivat sen, 
ettei tietotekniikan koulutusohjelmaa 
kannattanut enää ylläpitää sellaisenaan. 
Se siirretään filosofian koulutusohjel-
man alle, koska sitä se on alkanut muis-
tuttaa sitä enemmän mitä vähemmän 
oikeita hommia ihmiset ovat pystyneet 
tekemään. Vielä tutkintojaan suoritte-
levat opiskelijat vaihtavat robottikielen 
ymmärtämiskurssinsa kursseihin jossa 
mietitään onko roboteilla sielu ja että 
onko tämä nyt sitten utopia vai dystopia. 
Irkissä on kitisty asiasta.

Tämän numeron tissit saat tulostettua 
skannaamalla yllä olevan pistekoodin 

(tulosteen koko 1,5kg kudosta)

13:37 < windance> melkein ehin päästä oman alan töihin ennen tätä
 uutista, kyllä söis jos töitä enää näin 2040-luvulla 

tartteis tehdä. onneksi terminaalin taitosta saa kaiken 
henkisen ja fyysisen riemun mitä ihminen tarvitsee

WAPPU 2043 EI TULLUT
”Ihan tuli kyllä puun takaa”, kertoo hal-
lituksen jäsen Aino-Pauli Skywalker. ”Ta-
juttiin tässä yksi päivä muiden kanssa 
että hetkinen, eikös wapun pitäisi olla jo 
tullut? Ei se ollut, ja kohta on toukokuu. 
Hyvin outoa. Jengi kyllä haahuilee haa-
larit päällä kaduilla ja yrittää olla huma-
lassa mutta kun ei ole wappu niin ei siitä 
tule oikein mitään.”

Fuksit eivät tiedä mitä heille tapahtuu il-
man wappua. He ehkä jäävät henkiin ja 
pysyvät fukseina. Tämän pelätään johta-
van väkivaltaisiin mellakoihin ja kansan-
nousuun.

Ensimmäisestä numerosta poimittua

Terminaali 27 1/4 vuotta sitten
KILTALAISTEN UNIX-KONE
21.11.1988 pidetään (tämän ilmestyessä 
on ilmeisesti jo pidetty) tietokiltalaisille 
tenttitilaisuus, jossa kysytään UNIX-käyt-
töjärjestelmän keskeisiä asioita. Tentin 
läpäisseet saavat tunnuksen tietokonela-
boratorion SUN-minitietokoneeseen. 
Koneessa voi lähettää sähköpostia, lukea 
uutisia (NEWS) ja harjoitella ohjelmoin-
tia. Tulevaisuudessa koneelle hankitaan 
elektroninen postilaatikko, jonka välityk-
sellä kiltalaiset voivat vaihtaa ajatuksia 
opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä 
kysymyksissä. Postilaatikosta tulee myös 
saamaan tietoa tenteistä, luennoista ja 
muista tapahtumista.

FUKSISUUNNISTUS
Linnanmaalla on joka syksy kautta aiko-
jen nähty ympäriinsä harhailevia fuksi-
poloisia, jotka etsivät milloin laskuhar-
joitusluokkaa, milloin toilettia. Tämän 
tilanteen korjaamiseksi sähkö- ja tieto-
kilta järjestivät yhteistyössä fuksisuun-
nistuksen, jossa pyrittiin tarjoamaan 
mahdollisuus tutustua yliopiston tiloihin 
leikkimielisen kilpailun hengessä.

Niin tietysti. mutta nyt on pakko lähteä. ellen kohta valoon ennä- Odotas. Minä vähän kuin tekniikan olentona värkkäsin lampun.
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Taulukko 2 Taulukko 3

Tässä taulukossa näemme minkä verran 
pisteitä (yhteenlasketut sijoitukset, pie-
nempi on parempi) oluet saivat riippuen 
siitä, miksikä olueksi koehenkilöt niitä 
luulivat. Taulukossa näkyy selvästi en-
nakkoluulojen vaikutus, kun Pirkka-olut-
ta selvästi luonnehditaan muista huo-
nommaksi.

Tämä taulukko puolestaan näyttää pis-
teet suhteessa todelliseen olueen. Sel-
keä kontrasti edelliseen taulukkoon on, 
että Pirkka-olut on toisena eikä viimeise-
nä.

Yhteenveto:
1. Sandels on ilmeisen suosittua ja hyvää
2. Pirkka-olut on parempaa kuin ihmiset odottavat
3. Karjala on oikeasti pahaa
4. Ei niitä oluita oikeasti kovin hyvin toisistaan erota.

Tutkivaa journalismia

Suuri kaljavertailu

Jäähdytettyjä testioluita kaadettiin noin 
desilitran verran kahdeksaan, kirjaimel-
la merkittyyn, läpinäkyvään muovimu-
kiin. Testiä suorittamaan pyydettiin yksi 
henkilö kerrallaan. Tehtävänä oli maistaa 
jokaista olutta, arvata mitä olutta mis-
säkin mukissa oli, sekä järjestää oluet 
paremmuusjärjestykseen. Koehenkilölle 
annettiin myös tieto testissä olevista eri 
oluista, jotta arvaaminen olisi järkevis-
sä määrin mahdollista. Jokaisen kokeen 
päätteeksi arvaukset ja pisteytykset kir-
jattiin.

Perinteisessä hallituksenvaihtosaunassa suoritettiin jälleen lähes yhtä perin-
teinen kaljavertailu. Tällä kertaa testin toteutuksessa oli tavallista totisemmat 
elkeet ja sitäkin tarkemmin harkitut tutkimusmetodit. Vertailussa oli peräti 
kahdeksan eri lager-olutta ja perinteisten suomalaisten oluiden rinnalle oli 
hankittu myös ulkomaalaista vahvistusta, Intiasta ja Saksasta. Vertailun tavoit-
teina oli selvittää a) huomaavatko ihmiset ylipäätään eroa eri oluiden välillä, 
b) mikä olut on parasta, ja ehkä mielenkiintoisimpana c) miten ennakkoluulot 
vaikuttavat oluiden arviointiin.

Kaljataulukko
A   Karhu
B   Singha
C   A Le Coq
D   Kukko Lager
E   Sandels
F   Beck’s
G   Karjala
H   Pirkka-olut
(Huom. testi suoritettiin myös pääasialli-
selle vastuuhenkilölle, jota varten kirjai-
met muutettiin)

Testihenkilöitä: 14
Eniten oikein: 6
Vähiten oikein: 0
Keskiarvo: 2.29

Taulukossa 1 näkyy arvausten määrä 
suhteessa oikeaan vastaukseen. Taulu-
kosta nähdään esimerkiksi että suurin 
osa testihenkilöistä arvasi Karhun oikein, 
ja että Becksiä luultiin melko usein Sing-
haksi, minkä voisi kuvitella johtuvan ky-
seisten oluiden vieraasta olemuksesta. 
Myös Pirkka-olutta luultiin useaan ottee-
seen Singhaksi, viitaten oluen ”hedel-
mäiseen” makuun.

Taulukko 1

16:30:29 < raakkel> minä en tajua miten on ihmisiä jotka ei irkkaa                                  
16:30:36 < raakkel> mitä hemmettiä ne tekee esim töissä
16:30:48 < raakkel> tai jos pitää sanoa jollekki jotaki

Lampun? Oho. Ja aurinkolasitkin näemmä. Nämä riittävät tähän hätään. lisää keksitään heti kun toiset 
menninkäiset kuulevat valoa tarvitsevista sinkuista alueellaan.
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Tästä viisastuneena Gertrud osaakin nyt 
hakea itselleen tallia, jossa aasien ja här-
kien keskellä voisi yönsä viettää. Hetken 
mietittyään hän hoksaa nerokkaan ana-
logian ja osaa yhdistää eläimet autoihin 
ja tallin parkkihalliin.

Onneksi Scandicin parkkihalliin pääsee 
sisäkautta ja näköjään ilman kummem-
pia koodeja tai avainkortteja. Nyt sanka-
rimme täytyy vain löytää yöpymiseen so-
piva onkalo, johon Sauronin silmä ei näe. 
Valvontakameroita hetken tutkittuaan 
Gertrud löytää tyhjän nurkan jokseenkin 
tyhjästä parkkihallista. Hetken ihmetel-
tyään sitä, etteivät kaikki ne hotellissa 
yöpyvät ihmiset ole tulleet autolla, hän 
puhaltaa illallispussiinsa viimeisen vii-
nahöyryt keuhkoista ja asettelee sen 
päänsä alle tyynyksi ja astuu haparoiden 
usvaisen unen verhon läpi rauhattomiin 
uniin.

Aamun sarastaessa ja ensimmäisten au-
tojen saapuessa halliin seikkailijamme 
haukkamainen vaisto herättää hänet. 
Tyynynä toiminut pussi tuntuu vielä 
hieman raskaalta ja sankarimme kurkis-
taessa sinne hän huomaa idän tietäjien 
tuoneen hänen puolikkaalle hampuri-
laisjeesukselleen kaksi ja puoli nugettia 
lahjaksi. Se nee.. tumma tietäjä mahtoi 
olla pihi. Enempää valittamatta seikkaili-
jamme kuitenkin kiitollisena mutustelee 
aamupalansa, koska eihän nämä säilön-
täaineet yössä pahaksi mene.

Kääliö -Frodomme lähtee palellen hiljal-
leen lämpenevään syysaamuun. Polke-
maan kohti auringonnousua pyörän kii-
täessä allaan kuin jättimäinen kotka.

Seuraavassa osassa: Liskojen yö.

Seikkailusarja, osa II

Yöpyminen parkkihallissa
Mikäli löydät itsesi humaltuneessa olotilassa paikasta, johon tulemisesta si-
nulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa, saattaa tästä seikkailusarjasta olla si-
nulle hyötyä.

Toisessa osassa laskeudumme lokakui-
seen yöhön Oulun hyiseen yöpakkaseen. 
Kello on McDonald’s. Seikkailijamme on 
juuri tilannut itselleen parhaan ”Valmiit 
annokset” näytöltä löytyvän hampurilai-
sen ja sen kylkeen herkullisia kananu-
getteja, joita alkaakin dippailemaan heti 
ravintolasta päästyään.

Seikkailijamme, Gertrud, jätti reppunsa 
ja takkinsa paikallisen yökerhon narik-
kaan säästääkseen narikkalapun pahan 
päivän varalle, ja kulkeekin nyt hyisessä 
syysillassa pelkässä kauluspaidassa ja 
haalareissa. Pyöräily kauluspaidassa ja 
opiskelijahaalareissa alkaakin äkkiä tun-
tua yhtä hyvältä idealta kuin jäisen mut-
terin nussiminen tammikuun pakkasilla, 
ja sankarimme päättääkin hakea yöpaik-
kaa läheisestä hotellista.

Gertrud sijoittaa puoliksi syödyn nugetin 
takaisin takeaway- pussiin ja suunnistaa 
liukuovien läpi Radisson Blu:n aulaan 
ja suuntaa hoipertelevin askelin tiskille, 
jonka toisella puolella häntä vastassa on 
kaunis naisolento. Kauhusta, ja kännikii-
masta, kankeana sankarimme kakistaa 
suustaan taikasanat: ”Meille vai teille?”
Hotellivirkailija vastaa kaikkien huonei-
den valitettavasti olevan täysiä, mutta 
ehkä Scandicilta löytyisi yösija.

Seikkailijamme haistaa palaneen käryn, 
kun syksyisenä maanantai -iltana on suu-
ren hotellin huoneet ”täynnä” ja virkai-
lija sysää asiakasta kilpailijan luokse. 
Eiväthän Oulun rehelliset asukkaat kui-
tenkaan valehtele, joten Gertrud suun-
taa kohti tätä kapitalistisen imperiumin 
Kuolemantähteä, Scandic -hotellia.

Veren hiljalleen korvatessa alkoholin 
sankarimme verenkierrossa alkaa kyl-
mäkin puremaan lujempaa, ja loppuosa 
matkasta sujuukin vikkelään hölkätessä. 
Gertrudin lopulta saapuessa hotellin 
aulaan hän näkee väsyneine matkaajan 
silmineen majatalon isännän, tai aina-
kin palkattoman harjoittelijan, ja pyytää 
häneltä yösijaa hänelle ja mäkkäripus-
silleen. Valitettavasti tämäkin hotelli on 
sattumalta täyteen varattu tänä pimeä-
nä maanantai -iltana. Harmistuneena ja 
allapäin sankarimme painaa leuan rin-
taan saadakseen paremman näkymän 
lounaspussiinsa, ja löytääkin laatikos-
taan tippuneen nugetin, joka hieman pi-
ristää sankarimme olotilaa.

Yht’äkkiä sankarimme muistaa ala-as-
teen uskonnontunneilta tarinan puuse-
pästä, joka raskaana olevine vaimoineen 
käännytettiin majatalojen ovilta.

Ja sinulla on näköjään taskulamppukin taskussa, minäs kaivan sen esille... Se ei kyllä ole... Aaa. Tajusin.
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Aina ajan hermolla pysyttelevä Terminaali pitää koko ajan sormea zeitgeistin 
pulssilla. Ensi numerossa voitte siis ehkä lukea seuraavanlaisia vallankumouk-
selliseen ClickbaitTM-teknologiaan perustuvia otsikoita ajankohtaisista aiheista:

Askartelunurkka

Tissilasit

Internetin ja älypuhelimien leviämi-
sestä huolimatta ihmiskunta ei vielä-
kään pysty katselemaan tissejä aivan 
koko aikaa vaikka haluaisi. Koska Ter-
minaali tuntee vastuunsa ihmiskun-
nasta ja erityisesti Tietoteekkareista, 
olemme kehittäneet innovaation jolla 
tämä unelma on askeleen lähempänä.

Tarvitset
• Yhden kappaleen tätä sivua pape-

risena
• Yhdet sakset tai kaksi saksea
• Todennäköisesti teippiä
• Kaksi kovaa pitkulaista esinettä (ei 

niitä, vaan esim. lyijykyniä)

Toimi seuraavasti:
1. Leikkaa kuva irti
2. Kiinnitä pitkulaiset esineet san-

goiksi kumpaakin laitaan. Joko niin 
että teet sangoille reiät ja työnnät 
ne läpi tai käyttämällä teippiä.  
Huom: Pidä huoli että tissit osoit-
tavat omaa naamasi kun pidät la-
seja silmilläsi

3. Laita lasit silmillesi
4. Huomioi että toiset voivat nähdä 

sinut vaikket sinä näkisi heitä

Oih!
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