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NNNNNo niin. Tämä paperinivaska on paitsi uuden vuosituhannen, myös uuden
päätoimittajan ensimmäinen Terminaali. Mitään suurta muutosta entiseen ei ole luvassa.
Päätoimittaja sanoutuu edelleenkin irti tiukasta sensuurista, mutta ei itse aio esimerkillään
rohkaista ketään ristiriitaisia tunteita herättävän materiaalin lähettämiseen lehden
toimitukselle.

Lehden toimitus kuitenkin odottaa innostuneena kaikkien kiltalaisten lähettämiä juttuja
ja kuvia. Tämä siksi, että edes kohtuullisen laadun saavuttaminen kyseisessä julkaisussa
tuntuu olevan mahdotonta, joten tavoitteenamme on saavuttaa uskottavuutta
kasvattamalla lehden sivumäärää.

Toimitus toivottaa kaikille hyvää kevättä ja antoisia lukuhetkiä!

Mikko Häkkinen, Oulun Tietoteekkarit ry:n tiedotusministeri.
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Terminaali
Oulun tietoteekkarit ry:n pää-äänenkannattaja.

JJJJJulkaisija:ulkaisija:ulkaisija:ulkaisija:ulkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry TTTTToimitus:oimitus:oimitus:oimitus:oimitus: Mikko Häkkinen, pt
Oulun Yliopisto, X2 Jari Korhonen
90570 Oulu Lars Remes

IIIIInternet:nternet:nternet:nternet:nternet: terminal@ee.oulu.fi http://stekt.oulu.fi/terminal/

Toimituskunta ei vastaa mistään eikä kenellekään, varsinkaan lehden sisällöstä, eikä siinä olevien juttujen laillisuudesta. Toimitus varaa oikeuden
muokata juttuja teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Juttuja saa lähettää ympäri vuoden toimituksen sähköpostiosoitteeseen. Sensuuria ei
tunneta, mutta sitä kehoitetaan itseisesti harjoittamaan.
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PJ:n palsta

UUSI VUOSITUHAT  - UUDET TUULET

Vuosi on ennakko-odotuksista huolimatta jälleen kerran vaihtunut varsin tavalliseen tapaansa, joten
myös killan uusi hallitus on aloittanut toimintansa. Tapahtumarikkaan syksyn miehistötappioista
piittaamatta on toimintaa käynnistelty täydellä höyryllä.

Kiltalaisten taistelukunnon ylläpitämiseksi on heti alkuvuonna järjestetty perinteinen Worms Cup.
Tämän lisäksi lähiaikoina järjestetään mm. killan sählyturnaus, joka omalta osaltaan lisää turnaus-
kestävyyttä Kotimaanpitkän aikana järjestettäviä Titeenien Taistoja ajatellen.

Erinäisten tapahtumien järjestelyissä ei myöskään alan yritysten rooli jää huomaamattomaksi
tänä(kään) vuonna. Työntekijäpula koetaan yrityksissä itseasiassa jo niin pahana, että kiltaa on pyy-
detty järjestelemään rekrytointia jopa abiturienteille teknilliseen tiedekuntaan perinteisten
rekrytointitilaisuuksien lisäksi.

Yhteistyö yritysten kanssa on tosin poikimassa myös jotain konkreettista kehitystäkin. Esimer-
kiksi opetusta joillakin kursseilla pyritään monipuolistamaan yritysten järjestämillä demotilaisuuksilla.

Kilta toimii siis hyvänä kanavana niin yrityksiin kuin myös yliopiston hallintoonkin useiden
opiskelijaedustajiensa kautta. Killan suhteen siis kannattaa olla aktiivinen. Jos killan toiminta ei
vielä ole tuttua, siitä saa aika hyvän kuvan esim. seuraamalla hallituksen kokouksia. Porkkanana
fukseille voidaan todeta, että vain osallistumalla aktiivisesti toimintaan voi varmistaa saavansa
tupsulakkinsa Wappuna.

Hauskanpidon takia ei opiskeluja kannata kuitenkaan unohtaa. Koska opintojen jääminen taka-
alalle on liiankin yleistä, killan roolia opiskeluja tukevana tahona pitää ehdottomasti vahvistaa. Tä-
hän liittyen ollaan mm. kopiokonejärjestelyjä uudistamassa sekä kehittämässä yhteistyötä muiden
teekkarikiltojen kanssa. Toivon mukaan kilta pystyy tulevaisuudessa tukemaan opintoja jo parem-
min.

Toivotan hyvää kevättä kaikille kiltalaisille!

Terveisin,
Markku Hentilä
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hallitus@otitsun.oulu.fi
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Kaksikymmentä vuotta sitten, pimeänä tammi-
kuun aamuna syntyi Palikkajoen kylässä
Ruutanan sukukartanoon Lyyli ja Yrjänä
Suoleville 3 kuukautta etuajassa äpäräkeskonen,
joka ristittiin talon hevosen mukaan Jänikseksi.

Eipä perheen jäsenet tienneet että tuona päivänä
syntyi historian yksi suurimpia miehiä. Vaatimat-
tomasti nimetty Jänis Suolevi kasvoi kovan kurin
ja homeisen pärekaton alla tunnolliseksi ja keino-
ja kaihtamattomaksi nuorukaiseksi. Ei siis ihme
että jo varhain vapaamuurarit huomasivat pojas-
sa olevan ainesta vaikka kuinka pitkälle.

Koulussa Jänistä pilkattiin monesta syystä.
Keskoisuudesta johtuen soikioksi kasvanut pää oli
vain yksi pilkan kohde. Hänen kalvakas ihonsa,
hänen tapansa tuijottaa tuntikausia penaaliinsa,
hänen laajentunut anuksensa ja surkastunut ne-
nänsä olivat alituisen naurun ja tarinoinnin koh-
de.

Jäniksen tietoisuus oli kuitenkin liian laaja ja
moniulotteinen. Hänen ajatusmaailmansa reaktio-
pinta oli pinta-alaltaan monin kerroin laajempi
kuin koko Palikkajoen kunnan asukkaiden. Hän
oli synnynnäinen nero, tiedemies ja ajattelija.

Ehkä Jäniksestä ei koskaan mitään olisi tullutkaan,
ellei eräänä kohtalokkaana päivänä, joulukuun kol-
mas vuonna yhdeksäntoistasataa ja
kahdeksankymmentäkuusi, olisi kunnanviskaali
Veneeriselle olisi tullut kirje valtakunnankansleri
Sulbergiltä. Hänen toiveensa mukaan tahdottiin
Suomen tasavallan pääkaupunkiin  Helsingiin piti
lähettämän mahdollisia ehdokkaita kadetti-
kouluun.

IHMISHAZIIIIII!!!!@@!!#!!
Jatkoa Hannun & Eskon seikkailuille by Canus*Patrol. Lähettäjän pyynnöstä uusimme viime vuonna
julkaistun tarinan... =)

Nythän on niin että Veneerisellä itsellään oli kah-
deksan salskeaa poikaa, jotka tietysti Veneerisen
mielestä olivat Palikkajoen parasta mahdollista
ainesta kyseiseen tehtävään.

Mielettömän voimainkoitosten ja pitkien väitös-
tilaisuuksien jälkeen suku lopulta päätyi Esko-
Hannuun, perheen siiamilaisiin kaksosiin joiden
päättelykyky tuntui ylittävän jopa ihmisyksilön
rajat. Niinpä Esko-Hannu istutettiin Helsinkiin
menevään linjuriautoon.

Kohtalon oikusta tarinamme tässä vaiheessa jo
antisankariksi kehittynyt Jänis sattui olemaan juuri
vastaavassa ajoneuvossa, toimittamassa perheen
kutunjuustoerää uudenmaan osuusmeijeriin.

Kapteeni Hevonen action figure.

Sattuipakin niin että Eskolle (kaksosten edestä-
päinlukien vasemmalle puoliskolle) ja Hannulle
(kaksosten edestäpäinlukien oikealle puoliskolle)
tuli niin mahtava riita Veneerisen isän-
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nän matkaevääksi laittamasta savukutu-
ruutanasta, että he missasivat koko Helsingörin
linja-autoaseman ja kinastelivat koko loppu-
matkan aina legendaariseen Hangöön satama-
rautatieasemalinja-autoasemataksiasema-komp-
leksiin saakka.

Mutta Jänis, hän jäi Helsinkiin..

Ja kuinka yllättynyt Jänis olikaan kun häntä vas-
tassa oli koko kadettikoulun torvisoittokunta (lu-
kuunottamatta saksofonistia joka oli loukannut
peukalonsa edellisenä iltana balettiharjoituksissa).

“Onko nuorimies kotoisin Palikkajoelta”, kysyi
komeisiin kullanhohtoisiin röyhelöihin pukeutun
viinan ja kuppaisten naisten pöhöttämä luutnantti.
“Jo vain, herra Kapteeni”, heitti Jänis hakien ai-
nutta tuntemaansa poliisiarvoa.
“Hrm rhm.. vai että Kapteeni.. hehm.. ehkä jona-
kin päivänä, nuori kadettimme..”, puhkui luutnatti
viinanhöyryisiä haaveitaan. Vai että kadetti, ajat-
teli Jänis. Naapuripitäjässä Suuranaisen Uolevilla
oli Ooppel Kadetti mutta muuta selitystä uudelle
sanalle ei Jänis keksinyt.

Juhlallisesti Jänis kuljetettiin Uudenmaan
Prikaatille, jossa hänestä tehtiin mies. Kolmessa
vuodessa. Ensitöikseen upseerit kiinnittivät huo-
mion rahvaaseen nimeen, joka yhteistuumin vaih-
dettiin Hatsabegielukseksi.

Hatsabegielus Suolevi oli syntynyt, Jänis oli kuol-
lut.

Koulutusaikanaan Hatsabegieluksesta kasvoi ryh-
dikäs ja ankara upseeri, lineaarisen ajattelun tai-
taja ja loistava napatanssija. Koko palvelusajan
Jänistä kuitenkin kalvoi kaksi asiaa. Ensimmäi-
seksi ja päällimmäiseksi; mitähän vanhemmat
ajattelivat hänen yllättävästä katoamisestaan, ja
toiseksi, miksi kutunjuusto-

erä alkoi jo ensimmäisen palvelusvuoden jälkeen
pitää vikisevää ääntä.

Karistaen nämä ajatukset mielestään
Hatsabegeileus suoritti urheasti kurssinsa, vielä-
pä priimuksena. Kylmä sota oli kuitenkin ohi,
kadeteille ei tuona aikana löytynyt sijoituspaikkaa.

Ystävämme hakeutuikin nopeasti työelämään
maamme rajojemme ulkopuolelle. Hänen suures-
ti ihannoimansa Äiti Venäjä tarjosi hänelle mie-
lenkiintoisen ja avaran työpaikan
Beredinogadymoregidanynskin ydinvoimalassa.

Hatsabegeliuksen työnkuvaan kuuluivat muun
muassa seitsämännenkymmenennenkolman-nen
sulkuventtiilin avaus ja sulku, sekä kahdeksannen-
k y m m e n e n n e n y h d e k s ä n n e n
lauhdutinvaraventtiilikennostorakenteen
rasvaus. Hän oli tyytyväinen työhönsä, vaikka
hän kaipasikin perhettään ja rakasta isän-
maataan.¤

http://www.thecorporation.com/
oneoffs/96/kidderettes/cigar.html

Jos et ole jo aloittanut...
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Toimitus otti tuntumaa OTiT:n uuteen hallitukseen

HHHHHallituksen kyselytunti 2000allituksen kyselytunti 2000allituksen kyselytunti 2000allituksen kyselytunti 2000allituksen kyselytunti 2000
KKKKKysymysten oli tarysymysten oli tarysymysten oli tarysymysten oli tarysymysten oli tarkoitus selvittää hallituksen jäsenten poliittinenkoitus selvittää hallituksen jäsenten poliittinenkoitus selvittää hallituksen jäsenten poliittinenkoitus selvittää hallituksen jäsenten poliittinenkoitus selvittää hallituksen jäsenten poliittinen
suuntautuvuus, sekä sosuuntautuvuus, sekä sosuuntautuvuus, sekä sosuuntautuvuus, sekä sosuuntautuvuus, sekä sovvvvveltuvuus vireltuvuus vireltuvuus vireltuvuus vireltuvuus virkaan.kaan.kaan.kaan.kaan.
Seuraavaa kysyttiin:
0. Type your name here.
1. Miksi sinulla on sellainen nimi, kuin sinulla on?
2. Perustele olemassaolosi.
3. Perustele, miksi et lähtenyt opiskelemaan filosofiaa.
4. Mitä tekisit ilmastointiteipillä ja rautalangalla?
5. Entä käsiraudoilla ja ratsupiiskalla?
6. Mikä on se viimeinen tippa?
7. Uskotko älylliseen elämään? Vai älyttömään elämään?
8. Vapaavalintainen kysymys.
9. Johon vapaavalintainen vastaus.

MMMMMarararararkku Hkku Hkku Hkku Hkku Hentilä, pj.entilä, pj.entilä, pj.entilä, pj.entilä, pj.
0)0)0)0)0) Markku Hentilä 1)1)1)1)1) Kohtalon oikusta. Allekirjoittaneelle ei annettu oikein mahdollisuutta ilmaista
mielipidettään tässä asiassa. 2)2)2)2)2) Maailmaan tarvitaan enemmän täysipäisiä insinöörejä. 3)3)3)3)3) Maailmassa
on jo liikakin tyhjäpäisiä filosofeja. 4)4)4)4)4) Molempia voidaan käyttää esineiden pitämiseen kasassa. Esim.
näistä ensimmäistä voidaan käyttää pienten nisäkkäiden rakenteen tukemiseen vaativissa olosuhteis-
sa. 5)5)5)5)5) Molempia voidaan käyttää ihmisten pitämiseen kasassa. Esim. jos kasaa ei saada muodostu-
maan vapaaehtoisesti, voidaan motivaatioon vaikuttaa ratkaisevasti jälkimmäisellä. 6)6)6)6)6) Viimeinen tip-
pa lienee se, joka lopulta tappaa. 7)7)7)7)7) Elämä on aivan liian lyhyt ollakseen kovin älyllistä, joten kannat-
taa ottaa kaikki ilo irti sen älyttömyydestä vielä kun voi. 8)8)8)8)8) Paljonko on kuusi kertaa yhdeksän?
9)9)9)9)9) Neljäkymmentäkaksi.

JJJJJukka Rukka Rukka Rukka Rukka Remes, rahastonhoitajaemes, rahastonhoitajaemes, rahastonhoitajaemes, rahastonhoitajaemes, rahastonhoitaja
0)0)0)0)0) Jukka Remes 1)1)1)1)1) Jumalalla on huumorintajua?? 2)2)2)2)2) Maailmassa oli muinoin liian paljon hyviä asioi-
ta. 3)3)3)3)3) Kuka kertoi, etten oikeasti opiskele filosofiaa?! 4)4)4)4)4) Vahingoittaisin tahattomasti itseäni.
5)5)5)5)5) Vahingoittaisin tahallisesti itseäni. 6)6)6)6)6) Tipaton tammikuu. 7)7)7)7)7) Katso kohdat 8 ja 9. 8)8)8)8)8) <tavallisesti>
Suur-Suomi? 9)9)9)9)9) <preussilaisittain> SUUR-SUOMI!

EEEEElina Slina Slina Slina Slina Saari, sihteeriaari, sihteeriaari, sihteeriaari, sihteeriaari, sihteeri
0)0)0)0)0) Elina Saari 1)1)1)1)1) Blame Canada! 2)2)2)2)2) Oh my God, they killed - Never mind. 3)3)3)3)3) Screw you guys, I’m
going home. 4)4)4)4)4) - “That’s sick, dude!” - “Is it Cartman’s mom?” 5)5)5)5)5) Oh my God, they killed Kenny!
6)6)6)6)6) You bastards! 7)7)7)7)7) - “You told us that Windows 98 would be faster and give us better access to the
Internet.” - “But it is. Over five million” - *BUMMMM* 8)8)8)8)8) Hey Kenny, do you want to come and
see the Terrance and Phillip movie? 9)9)9)9)9) Mmmpfmmpfffmmm.

Päivi Karjalainen, työvPäivi Karjalainen, työvPäivi Karjalainen, työvPäivi Karjalainen, työvPäivi Karjalainen, työvoimaministerioimaministerioimaministerioimaministerioimaministeri
0)0)0)0)0) p-äi-v-i 1)1)1)1)1) Isä voitti. Vai voisitteko muka kuvitella minun olevan Anna. 2)2)2)2)2) Olen. Siis olen. Juuh.
3)3)3)3)3) Koska OPO käski ruveta opiskelemaan sitä (tai oikeastaan mitä tahansa paitsi tekniikkaa).
4)4)4)4)4) Käsiraudat ja ratsupiiskan. 5)5)5)5)5) Ilmastointiteip... no haloo?! 6)6)6)6)6) Säsy yks. 7)7)7)7)7) Joo en. 8)8)8)8)8) Mitä? 9)9)9)9)9) Häh?
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“Positiivinen pettymys”, luonnehti
eräs kitalaisemme osuvasti

vuosituhannen vaihdetta. Jää
nähtäväksi, voiko tulevaa

hallitusta kuvailla samoin sanoin.
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JJJJJani Sani Sani Sani Sani Suopanki, ulkoministeriuopanki, ulkoministeriuopanki, ulkoministeriuopanki, ulkoministeriuopanki, ulkoministeri
0)0)0)0)0) Jani Suopanki 1)  1)  1)  1)  1) Sukunimi tuli vanhemmilta, etunimi sitten... varmaan joku tyonimi. Onneksi
sukupuoli ja nimi sentaan tasmaavat. 2) 2) 2) 2) 2) Hyvin pitkan evolutionaarisen kehityshistorian ja erinaisten
sattumien kautta mina olen tullut olevaiseksi. 3) 3) 3) 3) 3) Siihen on vaikea vastata lyhyesti, filosofia ei nimittain
lakkaa kiehtomasta henkilon paata kovin pian. 4) 4) 4) 4) 4) Rakentaisin Logitechin hiirelle pienen telineen.
5)5)5)5)5) Sitoisin Logitechin hiiren pieneen telineeseensa ja hmmm.... :) 6) 6) 6) 6) 6) Se joka tulee ulos ensimmaisena.
7)7)7)7)7) Katsoessani aamulla peiliin on minun uskottava molempiin, tosin eri aamuina. 8) 8) 8) 8) 8) Mika on
Lindstromin vakio? 9) 9) 9) 9) 9) Silla kerrotaan laskemalla saatu vastaus ja nain paadytaan aina oikeaan tulok-
seen. Hyvin kayttokelpoinen.

JJJJJuuso Raekallio, opetusministeriuuso Raekallio, opetusministeriuuso Raekallio, opetusministeriuuso Raekallio, opetusministeriuuso Raekallio, opetusministeri
0)0)0)0)0) Juuso Raekallio 1)1)1)1)1) Ne tykkäs että se on kiva nimi! 2)2)2)2)2) Olemassaoloni on pitkän ja tarkan harkinnan
tulos. 3)3)3)3)3) Koska nää on rahakkaampia hommia. 4)4)4)4)4) Korjaisin polkupyörän. 5)5)5)5)5) Niin se onki sitte jo
aivan eri juttu. 6) 6) 6) 6) 6) Se on yleensä ennen Norjankielen treenejä. 7)7)7)7)7) Ehdottomasti älyttömään. 8)8)8)8)8) Miksi?
9)9)9)9)9) No siksi, Perkele!

HHHHHanna Oanna Oanna Oanna Oanna Oukka, sosiaali- ja terukka, sosiaali- ja terukka, sosiaali- ja terukka, sosiaali- ja terukka, sosiaali- ja tervvvvveysministerieysministerieysministerieysministerieysministeri
0)0)0)0)0) Hanna-Maija Oukka 1)1)1)1)1) Piti tulla Meri-Tuuli, onneksi isillä oli sananvaltaa. 2)2)2)2)2) Siitä syntyi Hanna,
kun äiti ja isi päättivät...mennä naimisiin. 3)3)3)3)3) Ajattelen muutenkin ihan liikaa. 4)4)4)4)4) Teippaisin kämppiksen
kissojen jalat, tekisin niistä rautalangan avulla moukarit ja lähtisin Raatin kentälle reenaan. Tiiä vaik-
ka tulis olympialaji... Mulle tulis ainakin kotona kissanpäivät. 5)5)5)5)5) Kummankin omistavana voin ker-
toa että ratsupiiska soveltuu parhaiten juuri siihen tarkoitukseen, mihin se tehty, eli ratsun piiskaamiseen
ja käsiraudat ovat erittäin epämiellyttävät pitemmän päälle. Suosittelen vierailua alan liikkeeseen,
sieltä löytyy paljon nykyaikaisempia ja tehokkaampia bondagevehkeitä. 6) 6) 6) 6) 6) Grrrr, se voi olla lähes
mikä tahansa. VAROKAA!!! 7)7)7)7)7) Riippuu kenen elämästä on kyse. Ainakaan päätoimittajan älyllisestä
elämästä en olisi niin varma kun keksii tällasia kysymyksiä...;) 8)8)8)8)8) Kuka on maailman napa? 9)9)9)9)9) Minä.
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HHHHHanna Rissanen, teollisuusministerianna Rissanen, teollisuusministerianna Rissanen, teollisuusministerianna Rissanen, teollisuusministerianna Rissanen, teollisuusministeri
0)0)0)0)0) Hanna-Laura Rissanen 1)1)1)1)1) Jotta ulkomaalaisten olisi helppo lausua se. 2)2)2)2)2) Kukaan ei ole vielä huo-
mannut, että olemassaoloni haittaisi maailmankaikkeuden olemassaoloa. Vrt. elä ja anna toisten elää.
3)3)3)3)3) Esa Saarisen filosofian kirja. 4)4)4)4)4) Rakentaisin epämuodostuneen/epämuotoisen patsaan. 5)5)5)5)5) Hmmm..
Mielikuvitukseni on tällä hetkellä rajoittuneessa tilassa. 6)6)6)6)6) Se, joka katoaa ennen kuin pulloon/lasiin
tulee vika (=pohja näkyy). 7)7)7)7)7) Kyllä. Ehdottomasti. Ja nimenomaan siihen. 8)8)8)8)8) Mitä tekemisiäsi muut
pitävät outona? 9)9)9)9)9) Lähes kaikkea, mutta erityisesti halua lähteä vapaaehtoisesti keskelle metsää 20
asteen pakkasessa 30 kiljuvan kakaran kanssa.

OOOOOtto Rtto Rtto Rtto Rtto Ryynänen, liikenneministeriyynänen, liikenneministeriyynänen, liikenneministeriyynänen, liikenneministeriyynänen, liikenneministeri
0)0)0)0)0) Otto "Hazard" Ryynänen 1)1)1)1)1) Ukki oli saman niminen (molemmilta nimen osilta). 2)2)2)2)2) Vahinko.
3)3)3)3)3) Opettajat ei pärjänneet minulle. 4)4)4)4)4) Onton pallon. 5)5)5)5)5) SENSUROITU. 6)6)6)6)6) GooMilla juominen =)
7)7)7)7)7) Joo. Kai sitä tuolla jossain on, mutta ei se mua häiritse. 8)8)8)8)8) Mansikka vai banaani? 9)9)9)9)9) Persikka!

MMMMMikko Häkkinen, tiedotusministeriikko Häkkinen, tiedotusministeriikko Häkkinen, tiedotusministeriikko Häkkinen, tiedotusministeriikko Häkkinen, tiedotusministeri
0)0)0)0)0) M. Hakkinen 1)1)1)1)1) No kun sen piti mätsätä isobroidin nimen kaa. 2)2)2)2)2) En kykene. Vai pystytkö sinä
perustelemaan olemassaoloni? 3)3)3)3)3) Disko-omena on monin verroin, kyllä! 4)4)4)4)4) Sen, mitä täytyy. 5)5)5)5)5) Sen,
mitä haluan. 6)6)6)6)6) Se, jonka jälkeen ei enää ole yhtään tippaa. 7)7)7)7)7) Ma - Pe klo 11.00-13.15 ja La 14.00-
17.00. 8)8)8)8)8) Montako kalalajia elää Palaun alueella? 9)9)9)9)9) Yli 1500.

Ote suomennetusta DB2 6.1 helpista

Koho-ohje
Koho-ohje on eräs kohdeohjeen muoto. Se muistuttaa lisätietoja- ja
puhekuplaohjetta. Koho-ohje näkyy kohoikkunassa, joka avataan, kun:
- ikkunan tai muistikirjan kenttä tai painike on aktiivinen ja painat F1-
näppäintä.
- hiiren kohdistin on ikkunan tai muistikirjan kentän tai painikkeen
kohdalla.

Voit ottaa koho-ohjeet käyttöön valitsemalla Työkalujen asetukset -
muistikirjan Yleinen-sivun Koho-ohjeen automaattinen näyttö -valinta-
ruudun.

Koho-ohje sisältää kentän tai painikkeen kuvauksen. Lisäksi koho-
ohjeessa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin tietoihin, toisin kuin
kohovihjeessä.

Toimitus kiittää Lauri Kailaa tästä mainiosta jutusta!

Belle++ indeksi eBelle++ indeksi eBelle++ indeksi eBelle++ indeksi eBelle++ indeksi extrxtrxtrxtrxtra!a!a!a!a!
Myydä seuraavan päivän
GooMinsa pois krapula-

päissään.

6p6p6p6p6p
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A. Kanninen - Äidinkielen opas; painettu 1920 Raittiuskansan kirjapainossa Helsingissä

MUUTAMIA

KIRJOITUSOHJEITA

Mieti ensin tarkoin asia, josta aiot kirjoittaa. Tee siitä sitten yksinkertainen suunnitelma eli
jäsennys., jossa määräät mitä on kirjoitettava, ja missä järjestyksesssä. Kirjoita asiasta niin
selvästi, että sen jokainen vaivatta ymmärtää. Kirjoita kirjakieltä ja vältä murteellisuuksia.
Jokainen on näet hyvin kärkäs omaan murteeseensa eksymään. Elä esim. kirjoita: >>Metsäs-
täjä ampusi (ampui) suden>>, tai >>Meidän lähdettyämme isäntä rupi (rupesi) niittämään>>
j.n.e.

Elä sekoita sanain merkityksiä toisiinsa. Ei esim. näin: >>Koska sinä tänne tulit?>> Vaan:
>>milloin sinä tänne tulit?>> Eikä näin: >>Se on Mattila, kun puhuu.>> Vaan: >>Se on
Mattila, joka puhuu>>. Kirjoita lyhyesti ja lyhyitä lauseita. Pitkät lauseyhdistykset ovat sekä
hankalampia rakentaa, että vaikeampia ymmärtää kuin lyhyet lauseet. Kirjoita pääasioista
riittävästi ja sivuseikoista ainoastaan sen verran, kuin on tarpeellista. Moni unhottaa pääasian
ja eksyy tarpeettoman kauvas sivuseikkoihin, joten ei tule sanotuksi sitä, mitä pitäisi. Esitä
vain yhden kerran sama asia, jollei ole pakollista siihen uudelleen kajota. Karta myös
samojen sanojen myötäänsä esille tulemista, mikä voipi hyvin helposti tapahtua, ja suuresti
rumentaa esitystäsi. Vältä vieraita sanoja, sanamuotoja ja lausuntatapoja, jollei ole pakollista
niitä käyttää. Elä sen vuoksi käytä kirjotuksissasi sellaisia sanoja kuin >>meinata>>,
>>ruukata>>, >>passata>>. Elä myös koskaan kirjota tämän tapaista ruotsinvoittoista
sekasotkua: >>Maapallon pohjoisinta paikkaa kutsutaan pohjoisnavaksi>>; >>Suomessa
löytyy kahdeksan lääniä>>; >>hän on kappalainen Kangasjärvellä>>; >>julistetaan opet-
tajan virka haettavaksi suomenkielessä Hinnerjoen yhteiskoulussa>>; >>allekirjoittanut an-
taa opetusta pianonsoitossa>>; >>kysytään, jos kunta suostuu kustantamaan...>> Ei siis
niin, sillä se on kaikea muuta kuin oikeata suomea. Mutta kirjota tähän tapaan: >>Maapallon
pohjoisinta paikkaa sanotaan (nimitetään) pohjoisnavaksi>>; >>Suomessa on kahdensan
lääniä>>; >>hän on Kangasjärven kappalainen>>; >>julistetaan Hinnerjoen yhteiskoulun
suomenkielen opettajan virka haettavaksi>>; >>allekirjottanut antaa pianonsoiton opetus-
ta>>; >>kysytään, suostuuko kunta kustantamaan...>>.

Tällä tavoin huolellisesti kyhätty kirjotus on sitten viela tarkastettava ja virheet kaikki korjattavat,
ennen kun sen puhtaaksi kirjottaa. Puhtaaksikirjottaminen on siististi ja kauniilla käsialalla
toimitettava.

Jutun toimitti Valistus Oy
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AGGRESSIIVI
Suomen kielen vanhojen modusten rinnalle on puhekielessä vakiintunut aggressiivi. Se taipuu
persoonissa ja luvuissa ja kaikissa tempuksissa. Aggressiivin tunnus on toistaiseksi hyvin vaikeasti
mihinkään sanaluokkaan määriteltävissä oleva VITTU. Vittu ei koskaan esiinny yksin, se edustaa siis
eräänlaista pohjarakennetta tai osamorfeemia. Vittuun agglutinoidaan aina jokin persoona- tai
relatiivipronomini. Jälkimmäiset esiintyvät poikkeuksetta paikallissijoissa. Vittu + pronomini -kom-
binaatio muodostaa siis aggressiiville tunnusomaisen modusrakenteen. Aggressiivirakenteen rektio
on sellainen, että se vaatii peräänsä joko kieltomuodon pääverbin tai vaihtoehtoisesti
paikallissijamuotoisen (harvemmin partitiivimuotoisen) kielteisen liitepartikkelin sisältävän
pronominirakenteen. Funktioltaan aggressiivirakenne on siis kieltoapuverbiä (en, et, ei) vastaava.

PREESENSTPREESENSTPREESENSTPREESENSTPREESENSTAIVUTUSAIVUTUSAIVUTUSAIVUTUSAIVUTUS
1.sg vittumä jaksa mihinkään venäjän tenttiin lukea.
2.sg vittusä rupee mulle iniseen.
3.sg vittuse tullu ees paikalle, turhaan venasin.
1.pl vittume mitään pikkulapsia syödä, paskapuhetta.
2.pl vittute mihinkään raflaan tule, kunhan jauhatte.
3.pl vittune mistään mitään tiedä.

Persoonattomia:
Vittusiellä mitään ilmaista viinaa ollu.
Vittutäällä mikään kesä ole.
Vittutäällä jaksa pitempään notkua.

Muissa tempuksissa aggressiivi taipuu saman kaavan mukaan.
Imperfekti: Vittumä jaksanu sitä kissaa pelastaa.
Perfekti: Vittumä oo jaksanu kahteen viikkoon tiskata.
Pluskvamperfekti: Vittumä ollu jaksanu ees syödä päiväkausiin ennenku jouduin tiputukseen.

HUOM!HUOM!HUOM!HUOM!HUOM!
Lause "Vittuse tippu tohon avantoon" ei ole aggressiivi, koska lauseen imperfektimuotoinen predikaatti
on indikatiivissa! Kyseessä on siis tavallinen kirosanalla höystetty indikatiivilause, jonka nimeäminen
aggressiiviksi osoittaa sangen pitkälle kehittynyttä lingvistisen silmän verkkokalvon rappeumaa.

AAAAAGGRESGGRESGGRESGGRESGGRESSIIVI MODUKSENASIIVI MODUKSENASIIVI MODUKSENASIIVI MODUKSENASIIVI MODUKSENA
Koska aggressiivi on modus, se ei voi esiintyä samassa lauseessa eri modukseksi laskettavan
predikaattimuodon kanssa. Aggressiivi, vanhan kansan suussa ponsitapa, ilmaisee aktiivista närkäs-
tystä, kyllästymistä, turhautumista, hermostumista ja suoranaista suuttumusta. Tarkemman taustatunteen
voi vastaanottaja päätellä kontekstista. Aggressiivin yhteydessä käytetään eräissä piireissä teho-
keinona elekieltä, jonka luonne voi vaihdella sormimerkeistä aina täyskontaktimanööveriin.  Tämän-
hetkisen tietämyksen mukaan aggressiivia ilmaistaan samalla tavalla suurimmassa osassa maailman
viittomakieliä.

Terminaalin
seuraava numero

vain 0,-
Saatavilla

kiltahuooneelta
ennen wappua!
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Jotta lehden lukeminen ei pääsisi käymään liian helpoksi, olemme liittäneet mukaan hieman
erään kiltalaisemme löytämää aivovoimistelua. Kysymyksethän ovat tietenkin niitä vanhoja tut-
tuja. Korjausohje löytyy lehden sivulta 19.

Tietokonetekniikka I 1.1.2000 ekr.

1. Kooda peruskoneelle Gouraud-varjostettu 3D-objekti. Aiheen saat valita itse,
kunhan se on joko lintu tai lentokone. (Ei pisteitä vielä tässä vaiheessa)

2. Vastaa oikein tai väärin. Väärä vastus vähentää 2 ov suoritusrekisteristäsi
oikeasta saat yhden pisteen. Minimi 0 ov!

A) the Narn or the Centauri
B) onko luentomonisteen sivulla 18 peruskoneen käskylista vai

hypertekstilinkki microsoftin Windows 2000 käyttöjärjestelmän tech
support sivuille(ei toimi), jos on niin miten koodaat käskyn ADD 100?

C) Miksi?
D) Oi miksi?

3. Jos osaat perustella miksi, tästä tehtävästä saa lisäpisteitä joilla voit paikata
heikkoa menestystäsi Digitaalitekniikka I kurssilla.

A) laske luvun ASMMMDDE23 (luku 13:ssa eri jörjestelmässä)
komplementti ja laske sen avulla KKEEMM - ASMMMDDE23
haluamassani lukujärjestelmässä. Ilmoita tulos BCD:nö! (1p)

B) suunnittele tietokone joka on vähintään parempi kuin Berkeley Risc
(kannatta ottaa pieniä riskejä) (2p)

4. Kuvaa lyhyesti mutta tunteikkaasti DMA-ohjaimen (am. male) ja CPU:n (am.
female) hmhmm kanssakäyminen. (14p, ehkä 15p)

_______________________________________
Bernard Laplace(nimi muutettu),
Pariisin yliopiston kunniatohtori jo vuodesta -78
Liitteennä CV
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15

PASKOJA VITSEJÄ

Suomalainen  keski-ikäinen pariskunta vietti iltaa telkkaria katsellen tuulipuvut
päällä. Vaimo vastasi isännän äänekkääseen pieraisuun: "Vitun homo, lupasit
kohdella minua kuin jotain helvetin prinsessaa mukamas, jos me menemme
naimisiin, mutta tommosia saatanan suolikaasusooloja saa sitten kuunnella, ju-
malauta!" Isäntä tästä suivaantuneena sanoi että odotappas luuska, meni
baarikaapille ja joi pari pulloa viinaa. Nousuhumalassa sitten huuteli eukolle:
"Tuus sitte vitun nalkuttava huora, lähdetään autoajelulle perkeleen vittujen
kyrpähomo!"

Aluehälytyskeskukseen  tuli illalla puhelu kiihtyneeltä naiselta: "Lähettäkää heti
joku tänne, vitun luurihuora, meidän poika nielaisi kondomin! Mistä hyvästä te
palkkanne saatte, voi Jeesuksen perseitten  visvasyylät!" Kun lääkäri saapuu
paikalle, avaa sama nainen hänelle oven ja sanoo: "Painu vittuun! Mieheni löysi
uuden kondomin."

Vihainen  vaimo odotti kotiovella miestään, joka saapuessaan haisi viinalle ja
hänen poskella oli huulipunaa. "Perkeleen homogigolo! Sinulla on varmasti saa-
tanan kyrvänriekaleen hyvä syy tulla kotiin aamukuudelta tuossa kunnossa?"
vaimo ärähti. "Niin on", mies vastasi, "ota suihin."

jatkuu valitettavasti seuraavalla sivulla...
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Mies  kiertää S-markettia. Hän ottaa ostoskärryynsä yhden hernekeittopurkin,
yhden porkkanan, yhden perunan, yhden pizzan, yhden litran maitoa, yhden
viilipurkin jne. Kassaneiti tokaisee: "Mikäs vitun runkkari sieltä saapuu! Taidat
olla yhä poikamies, vai mitä hinaaja?" "Kyllä", mies vahvistaa, "kerro heti, mistä
arvasit, ettei tartte raiskata." Kassaneiti vastaa: "Siitä kun sä olet niin saatanan
ruma. Nyt suksi vittuun tai mä soitan turvapäällikkö Håkanin paikalle. Katotaan
sitten kuka raiskaa kenet, perkele!"

Eräs  nainen nousi bussiin, ja näytettyään kuukausikorttiaan kuljettaja alkoi kurista-
maan toisella kädellä kaulaansa ja pitämään korisevaa ääntä. Nainen rupesi
nyyhkyttämään ja huitaisi kuljettajaa käsilaukullaan, ennen kuin meni istumaan
surullisena paikalleen. Muutamaa pysäkkiä myöhemmin hän painoi stop-nap-
pia, ja astuessaan ulos kuljettaja kääntyi häntä kohti ja oli taas kuristavinaan
itseään. Nainen alkoi taas itkemään ja huitaisi kuskia käsilaukulla. Eräs matkus-
taja ihmetteli tätä käytöstä ja meni kysymään naureskelevalta kuljettajalta miksi
hän teki näin, ja kuljettaja vastasi: "No kun ton huora tytär hirttäyty eilen, niin
pitäähän sille vittuilla. Ja nyt menet kusipää-ääliö istumaan tai tää dösä ei liiku
metriäkään."

Kaksi  naista istui aborttilääkärin odotushuoneessa, ja toinen ihmetteli kun toi-
nen virkkasi kiireellä jotakin, joka kovasti näytti pieneltä hupulta. Lopulta hänen
oli pakko kysyä: "Anteeksi, asiahan ei todellakaan kuulu minulle, mutta miten
vitussa saatat virkata vauvan huppua juuri ennen kuin susta imuroidaan rustot
veks? Ootko sä joku tunnevammanen homo?" "Äh, eihän tämä ole mikään hup-
pu", toinen vastasi, "vaan ruumissäkki. Mene puusilmä viiltämään rantees auki."

Pikku-Kalle  ryntää äitinsä luokse sormet verestä limaisena: "Äiti äiti, mä löysin
meidän vauvasta pehmeän kohdan. Mä meen soittaa hätäteurastajalle että se
saadaan lopetetuks."

Mies  vaimolleen: "Kultaseni, olisin ihan pikkuriikkisen suihinoton tarpeessa..."
"Helvetti kun mun päätä särkee", vaimo väistää, "mutta runkkaa vesilasiin niin
mä juon sen sitten aamulla."
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Pyroteekkarit tulevat!
TTTTTerminaalin haltuunsa saamien huippusalaisten asiakirjojen mukerminaalin haltuunsa saamien huippusalaisten asiakirjojen mukerminaalin haltuunsa saamien huippusalaisten asiakirjojen mukerminaalin haltuunsa saamien huippusalaisten asiakirjojen mukerminaalin haltuunsa saamien huippusalaisten asiakirjojen mukaanaanaanaanaan

armaan yliopistomme teknillinen tiedekarmaan yliopistomme teknillinen tiedekarmaan yliopistomme teknillinen tiedekarmaan yliopistomme teknillinen tiedekarmaan yliopistomme teknillinen tiedekunta pitää alaisuudessaanunta pitää alaisuudessaanunta pitää alaisuudessaanunta pitää alaisuudessaanunta pitää alaisuudessaan

myös tähän saakkmyös tähän saakkmyös tähän saakkmyös tähän saakkmyös tähän saakka täysin tuntematonta pyrotekniika täysin tuntematonta pyrotekniika täysin tuntematonta pyrotekniika täysin tuntematonta pyrotekniika täysin tuntematonta pyrotekniikan osastoa. Edesan osastoa. Edesan osastoa. Edesan osastoa. Edesan osastoa. Edes

yliopiston ylin johto ei ole tietoinen tästä koko ihmiskyliopiston ylin johto ei ole tietoinen tästä koko ihmiskyliopiston ylin johto ei ole tietoinen tästä koko ihmiskyliopiston ylin johto ei ole tietoinen tästä koko ihmiskyliopiston ylin johto ei ole tietoinen tästä koko ihmiskuntaa kosket-untaa kosket-untaa kosket-untaa kosket-untaa kosket-

tavasta salaisesta hankkeesta. Ttavasta salaisesta hankkeesta. Ttavasta salaisesta hankkeesta. Ttavasta salaisesta hankkeesta. Ttavasta salaisesta hankkeesta. Tutkiva journalistimme on perehtyutkiva journalistimme on perehtyutkiva journalistimme on perehtyutkiva journalistimme on perehtyutkiva journalistimme on perehty-----

nyt asiaan henkensäkin vaarantaen, ja nyt vihdoin paljastukset ovatnyt asiaan henkensäkin vaarantaen, ja nyt vihdoin paljastukset ovatnyt asiaan henkensäkin vaarantaen, ja nyt vihdoin paljastukset ovatnyt asiaan henkensäkin vaarantaen, ja nyt vihdoin paljastukset ovatnyt asiaan henkensäkin vaarantaen, ja nyt vihdoin paljastukset ovat

teidän kteidän kteidän kteidän kteidän kaikkien luettavissanne!aikkien luettavissanne!aikkien luettavissanne!aikkien luettavissanne!aikkien luettavissanne!

Huippusalainen pyrotekniikan osasto sijaitsee fyysisesti Linnanmaan pommareiden sok-

keloissa, usean täydellisesti piilotetun salaoven takana siten, että paikkaa on mahdotonta

löytää sattumalta. Osastolla toimii ainakin kaksi koulutusohjelmaa, vanhempi pyrotekniikan

koulutusohjelma sekä uudempi teknillisen terrosrismin koulutusohjelma. Lisäksi osastol-

la on lukuisia kytkentöjä muihin osastoihin sekä ulkomaisiin maanalaisiin yliopistoihin.

Pyrotekniikan osaston tehtävänä on tuottaa räjähdysaineiden ja terroritoiminnan asian-

tuntijoita puolustusvoimien, YK:n ja vastaavien tahojen palvelukseen. Terminaali epäilee

myös, että osaston perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa riittävät iskujoukot ja teknilli-

nen tietämys, jotta yhteiskuntamme kykenee puolustautumaan mahdolliselta humanoidien

invaasiolta. Moraalisesti arveluttavaksi toiminnan tekee se, että rahoituksen järjestämi-

seksi osasto myy palvelujaan kansainvälisille terroristijärjestöille.

Vaikka osasto toimiikin täysin maan alla, sen toiminnot näkyvät myös julkisuudessa.

Esimerkiksi Oulun taannoisten tuhopolttojen uskotaan olevan ensimmäisen vuosikurssin

pyroteekkareiden harjoitustöitä. Nousseen kohun seurauksena osasto on joutunut haja-

uttamaan toimintaansa Oulun ulkopuolelle: Pietarsaareen, Pasilan poliisitalolle,

Oklahomaan... On mahdotonta tietää, kuinka suuri osa maailman terroritoiminnasta on

itse asiassa Oulun pyroteekkareiden masinoimaa. Ja he ovat täällä meidän keskuudes-

samme!

Toimittajamme onnistui soluttautumaan pyrotekniikan

osastolle vajaan vuoden ajaksi. Hänen raporttinsa on jär-

kyttävää luettavaa. Vapaa-aikanaan pyroteekkarit ovat kuin

kuka tahansa meistä. He urheilevat, käyvät ravintoloissa,

monet heistä seurustelevat tai ovat jopa naimisissa. Päivi-

sin he kuitenkin alistavat itsensä sotilaalliseen tapaan

järjestettylle opetukselle salaisissa tiloissaan. Aamun al-

kajaisiksi kaikki tervehtivät osastonjohtajaa. Akateemista

vapautta ei tunneta, vaan kaikki toimivat  täsmälleen

lukujärjestyksensä määräämällä tavalla. Niskuroijat

eliminoidaan heidän ihonsa alle kätketyillä kauko-

ohjauksella laukaistavilla syanidipatruunoilla.

Käännä sivua tietääksesi lisää!
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Opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunne on suuri. Vapaa-ajan rientoja järjestää Oulun

Pyroteekkarit ry. Suosituinta toimintaa on Megazone-tyyppinen kaupunkitaistelu, jota var-

ten killalla on omat tilat. Lasereiden sijasta tosin käytetään sähköpurkaussuihkuja, jotka

lamauttavat  kilpailijan ihan oikeasti viidestä kymmeneen minuutin ajaksi, riippuen hen-

kilön fyysisistä ominaisuuksista. Kilta järjestää myös todella rankkoja bileitä, joissa harjoi-

tellaan taistelumoraalia kasvattavien tajusteiden käyttöä. Killalla on toki myös omat haala-

rit, jotka muistuttavat etäisesti palomiesten sotisopaa. Kiltalaiset käyttävät myös oululaista

Teekkarilakkia, jonka noki on tummentanut ja kokardina on sienipilven kuva.

Kerran vuodessa osasto järjestää "harvennustilaisuuden", johon osallistuminen on pa-

kollista. Kyseessä on "splättis"-tyyppinen peli, jossa ammutaan värikuulien sijasta kovilla

panoksilla. Näin saadaan heikoin opiskelija-aines karsittua joukosta luonnollisella tavalla.

Tapahtuman aikana tutkiva journalistimme onnistui livahtamaan, ja kärsii edelleen paina-

jaisista. Hänen keräämänsä materiaalin perusteella on syytä uskoa, että tämä sairas yhtei-

sö on levittäytynyt kaikkialle. Tiettävästi ainakin tietotekniikan koulutusohjelmassa on

pyrotekniikan osaston järjestämä tietomurtojen suuntautumisvaihtoehto, ja lisäksi kemi-

an laitos järjestää yhdessä osaston kanssa kemiallisen sodankäynnin opetusta.

Tarkkailkaa ympäristöänne! Kuka tahansa ympärilläsi voi olla yksi heistä. Ehkä siskosi,

poikaystäväsi tai ryyppykaverisi. Uusia paljastuksia tarvitaan, joten ilmianna ihmeessä

ystäväsi totuuden torvellemme vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen terminal@ee!
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Tietokonetekniikka I 1.1.2000 B.C. KORJAUSOHJE (SAL)

1. Teemu tietää

2. A) Yes B) ei C) väärin d) oikein

3. A) "OVERFLOW" tai "FORMULA TOO COMPLEX"
(tarkistin tietokoneella (64-lukujärjestelmä)).
Jos molemmat niin 2p.

B) keksi jotain

4. BR
BR
BRBRBRBRBRBRBRBR
BR, please?
BG
CPU floats
DMA-request
DMA-acknowledge

/* Toistetaan rytmikkäästi loppua kohti kiihtyen kunnes koko satsi on
RAM:missa (suom. pässi, pukki) "tässä on joku virhe, mutta ei se
haittaa ei sitä kuitenkaan kukaan enää huomaa" */

DMA makes interrupt.
CPU wakes (suom. herää)

Tässä luovassa tehtävässä on todennäköisesti monelle opiskelijalle tullut lunta
tupaan ja keskittyminen on voinut herpaantua, joten ole tarkkana ja poimi
olemattomatkin virheet, emmehän me halua päästää ketään liian helpolla,
emmehän? Loppujen lopuksi se on aina opiskelijan oma vika kun opinnot ei
etene. Hyvää kevättä kaikille!

Bernie

© T-2000



Kulttuurinurkka

Tiedeyhteisömme kulttuuriannista vastaa tällä kertaa “Librarians”. Toimitukseen
tuli harvinaista materiaalia, jonka lähde on “Laajaspektrinen medisiinarien laulu-
kirja”, lääkisläisten vanha laulukalu vuodelta 1962. Kyseiset laulut ovat vanhoja
tuttuja, mutta tarkemmin katsoessasi havaitset uusia säkeistöjä. Nyt kaikki harjoit-
telemaan!

Lapuan virran vesi

Eikä se ollut siunattua
se lapuan virran vesi juu
:,: jolla se pappi ensi kerran
    tämän pojan pesi juu :,:

(Chorus)
Hei helapää puukko ja puntari,
niillä pärjäilen minä varmasti
:,: kun puukolla kutittelen kylkiluita
    ja nyrkillä turpia prässäilen :,:

Piru se itte vettä kantoi
virrasta verisellä sangolla
:,:kuolleen sällin sääriluulla
    hämmenteli sitä pankolla :,:

Pappi, kun päähäni vettä kaatoi
niin veriselle se välkähti
:,: ja siunaamatta tuo saatana jätti
    kun veristä vettä säikähti :,:

Enkä mä ollut kuin viiren vanha
kun haassa halasin lammasta
:,: pässin piru katteli airan raosta
    ja kiristeli mulle hammasta :,:

Enkä mä ollut kuin viirentoista
kun vaarini kirveellä lopetin
:,: siitäpä asti on kotini ollut
    tuo Vaasan kivimuuri hotelli :,:

Vaasan linnasta vapaaksi pääsin
Jussin markkina-aattona,
:,: heti minä ostin sen helapääpuukon,
    ja taas oli viis miestä raatona. :,:

Hei j.n.e.

Tenttu-ukot

:,: Hei tenttu-ukot hyppikäätte,
    viel' on apteekit auki :,:
Vain hetken kestää humalaa
ja se on helkkarin mukavaa
Hei tenttu-ukot hyppikäätte,
viel' on apteekit auki

:,: Hei tenttu-ukot hyppikäätte,
    viel' on apteekit auki :,:
Kauan kestää krapulaa
ja se on helkkarin kamalaa
Hei tenttu-ukot hyppikäätte,
viel' on apteekit auki

:,: Hej tomtegubbar, slå i glasen
    och låt oss lustiga vara :,:
Kom inte hit med aquavit
ty vi ha brännvin och estnisk sprit
Hej tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara

Pienenä sivuhuomautuksena mainittakoon,
että tässä vaiheessa lehden taittoa päätoi-
mittaja on saavuttanut vittuuntumisen
maksimipisteen, sillä hän on juuri huoman-
nut menettäneensä illan kaikki suosikki-
ohjelmat tapellessaan määrittelemättömän
bugin kanssa, joka halusi välttämättä vaih-
taa koko dokumentin fontit...
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Joskus sitä ihmettelee, mitä kaikkea tänne lehden toimitukseen saapuukin. Tämä posti on tainnut
mennä kyllä aivan väärään osoitteeseen, tai sitten viime vuoden päätoimittaja on laittanut il-
moituksen johonkin alan lehteen. Seuraavalla sivulla on jopa CV!

Teemu Teekkari HAKEMUS
Kiltahuone, Wörms-koneen edusta
Linnanmaa 4.1.2000

Yksinäinen Sielu
Treffipalsta

VIITE Ilmoitus "Yksinäinen Sielu", Treffipalsta 31.11.1999

Arvoisa nti "Yksinäinen Sielu",

Ilmoitukseenne viitaten pyydän kohteliaimmin tulla otetuksi huomioon poikaystävän
paikkaa täyttäessänne.

Olen 24-vuotias Teekkari Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta. Pääaineopintojeni li-
säksi suoritan sivuaineopintoja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan parisuhde-
psykologian laitoksella. Opintojeni ohessa työskentelen Nokialla tehtävänäni kehitellä uusia
ratkaisuja pornogiffien elävöittämiseksi uusissa Internet-yhteyksiin soveltuvissa matkaviestintä-
laitteissa.

Seurustelukokemusta minulla ei ole viime vuosilta kovinkaan runsaasti johtuen aktiivisesta
opiskelusta ja työnteosta. Olen kuitenkin kehittänyt ihmissuhdetaitojani seuraamalla aktiivi-
sesti mm. televisiosarjoja "Beverly Hills 90210", "Dawsons Creek" ja "Salatut elämät" sekä
newsgroupeja sfnet.keskustelu.ihmissuhteet ja sfnet.keskustelu.seksi. Aikaisemmilta vuosilta
minulla on toki seurustelusuhteista myös käytännön kokemusta, merkittävimpänä mainitta-
koon ensirakkauteni Janika, jonka kanssa suhde purkautui paikkakunnalta muuton takia ke-
sällä 1991.

Olen innokas ja nopea oppimaan uusia asentoja, hyvännäköinen ja urheilullinen, ja uskon, että
voisin hyvinkin olla etsimänne lämminhenkinen ja huumorintajuinen nuorimies. Lisäksi mai-
nittakoon, että korkean koulutukseni ja vakituisen työpaikkani ansiosta olen kykeneväinen
rahoittamaan suuriakin menoeriä kuten urheiluautoja ja ulkomaanmatkoja, mikäli vielä
koeajankin jälkeen haluatte jatkaa suhdetta. Odotankin innolla tilaisuutta päästä keskustele-
maan kanssanne suhteelle asettamistanne vaatimuksista ja toiveista molemmin puolin.

Lisätietoja minusta ovat ystävällisesti lupautuneet antamaan Hanna Humanisti
hh@humukuppila.com) ja Kaisa Kasvis (carrot@kasvimaa.fi)

Kunnioittavasti,

Teemu Teekkari
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Teemu Teekkari ANSIOLUETTELO
Kiltahuone
Linnanmaa 4.1.2000

Henkilötiedot

Nimi Teemu Aadolf Teekkari
Henkilötunnus 30.2.1974
Perhesuhteet Epätoivoinen sinkku
Sotilasarvo Sivari

Koulutus

1989 Rippikoulu. Naimalupa saatu 28.7.1989.
1990-1993 Keravan ihmissuhdepainotteinen lukio. Ylioppilas keväällä 1993.
1995- Teekkari, Oulun teknillinen korkeakoulu.

Seurustelukokemus

1989-1991 Janika. Suhteeseen kuului mm. ensisuudelma. Suhde päättyi paikkakunnal-
ta muuton seurauksena.

1991 Elli. Suhde kariutui tytön äidin nostettua kanteen alaikäiseen sekaantumi-
sesta.

1992 Katherine. Kesäheila kielikurssilla USA:ssa. Suhde päättyi palatessani
Suomeen. Edelleen satunnaista kirjeenvaihtoa.

1996 Lissu. Wappuheila fuksikeväältä. Suhde päättyi  lähtiessämme kesätöihin
eri paikkakunnille.

Erityisosaaminen

Kaikki Laulukalun serenadit ulkoa, kitaralla säestäen.
"Minä rakastan sinua" sujuvasti kahdeksallatoista kielellä.

Tanssitaito

Disco sujuvasti
Letkajenkka tyydyttävästi
Valssi tyydyttävästi
Breakdance alkeet

Luottamustoimet

Vakituinen lapsenvahti naapurin Sakulle 1987-1990
Keravan lukion luottovanki 1992-1993
Killan namusetä 1996-1999

Harrastukset

Nörtteily, mudaus.
Hillitön biletys ja vonkaaminen, erityisesti yliopistobileissä.
Paneminen, paremman puutteessa myös olut.
Masturbointi; Uudenmaan piirinmestari juniorisarjassa vuodelta 1991.
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