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Päätoimittaja avautuu
Oulussa 7. maaliskuuta 2001
Vuosi on vaihtunut ajat sitten. Erinäisistä syistä johtuen ensimmäinen Terminaali ilmestyy vasta
nyt (seliseli). Viivytyksistä oli kuitenkin myös hyötyä; saimme mukaan monia ajankohtaisia
asioita, joista enemmän jäljempänä.
Perinteen mukaisesti vuoden vaihtuminen tarkoittaa myös Terminaalin päätoimittajan vaihtumista. Tällä kertaa tämä kyseenalainen kunnia lankesi minulle. Tavoitteenani on jatkaa pääosin
edeltäjieni hyväksi koetulla linjalla. Ulkoasuun olen tehnyt pieniä muutoksia. Niistä, kuten
myös muista mahdollisista epäkohdista, saa avautua allekirjoittaneelle.
Koska on epätodennäköistä, että hiihtourheilumme jatkossa tukee lehteämme yhtä innokkaisti,
on kaikenlainen sivuntäyte tervetullutta. Juttuja, kuvia, vitsejä yms. saa siis lähettää osoitteeseen terminal@ee.oulu.fi. Muistakaa, että Terminaalin paras avustaja palkitaan.
Hyvää kevään jatkoa toivotellen,
Antti Palsola
Oulun Tietoteekkarit ry:n propagandaministeri
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PJ:n palsta
Vuosi on taas kerran vaihtunut, niin kuin se tapaa vuosittain tehdä. Uusi hallitus sekä toimihenkilöt
ovat aloittaneet toimintansa, ja ensimmäiset kuukaudet killan puheenjohtajana ovat kuluneet vauhdilla.
Alkuvuodesta on ehditty jo käynnistää viime syksystä tutut vakisaunaillat Koneen saunalla,
käydä Goomilla (josta jopa palasi sama määrä hallituksen jäseniä kuin sinne lähtikin) sekä pelata
Worms-cup. Lähitulevaisuuden ohjelmasta löytyy Laskiainen, Sähly-cup, Speksi, Rauhalan
ympärihiihdot sekä Kaamoksen kaatajaiset. Kevään ohjelmassa on myös Kotimaan pitkä Titeenien
taistoineen, jotka tänä vuonna järjestetään Tampereella. Killalle ostettuja Kyykkä-välineitäkin pitäisi päästä kokeilemaan. Vakiona pysyvät tietenkin viikottaiset killan hallituksen kokoukset, jotka
eivät ole suljettuja tilaisuuksia, vaikka ovi laitetaankin kiinni. Kiltalaiset ovat erittäin tervetulleita
seuraamaan kokouksia. Killan tapahtumista yleensä löytää varmaan helpoiten tietoa killan
nettisivuilta.
Killan toimintaa ei kuitenkaan ole ilman kiltalaisia. Mukaan erilaisiin tapahtumiin toivotaankin
niin teekkarien että fuksien aktiivista osanottoa. Fukseillahan siitä seuraa vielä bonuksena yleensä
niitä arvokkaita fuksipisteitä, jotta Wappuaattona pääsisi sille hyiselle, mutta ah, niin virkistävälle
uinnille ja saavuttaisi teekkarilakin.
Kun toimii aktiivisesti killassa, saattaa ulospäin näyttää siltä, että opiskelu unohtuu kokonaan.
Sitä varten tänne on kuitenkin tultu, että joskus (n:nnän vuoden päästä) olisivat ne DI:n paperit
kädessä. Tämäkin yritetään ottaa huomioon killan tämän vuoden toiminnassa. Myös uusia ideoita
killan toimintaan otetaan mielellään vastaan. Hallituksen ja toimihenkilöiden voimin yritetään kehittää kiltaan uusia aktiviteetteja, mutta meidänkin
aikamme on vain se 24 h/vrk.
Jos tulee jotain mieleen, nykäiskää hihasta, lähettäkää sähköpostia tai soittakaa. Kysymyksiinkin
voin yrittää vastata kykyjeni mukaan. Ei se elämä
ole pelkkää opiskelua tai hauskanpitoa, vaan sopiva sekoitus niitä! Asioiden painotus on kaikkien
vapaasti valittavissa!
Kevättä jo kaipauksella odottaen,
Hanna

Kolmoxxivun tyttö:
Kylminä talvipäivinä on tärkeää muistaa
kerrospukeutuminen. Tämä
neito on pukenut vasta
ensimmäisen kerroksen.
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Tutkimuksessa Suomen tulevaisuus  tieteellä
läpimurtoihin
Tutkimuspäällikkö Jussi Paakkari, VTT Elektroniikka
Suomi elää historiansa vaurainta aikaa. Elektroniikkateollisuus vastaa
Suomen teollisuuden tuotannon ja viennin kasvusta. Myönteisen kehityksen jatkamiseksi on perustettu laajoja teknologiaohjelmia. Tutkimus- ja
tuotekehitysrahat ovat kasvaneet reilusti. Suomi on rahalla mitattuna kansainvälisesti kärkijoukoissa.
Kasvu muodostuu kuitenkin helposti itsetarkoitukseksi. On muistettava myös se, että kestävää
kehitystä ei synny pitämättä huolta perusedellytyksistä.
Maailmanluokan riippumaton perustutkimus on yksi peruspilari kansakunnan tulevaisuutta
rakennettaessa. Uutta luovan ja riippumattoman perustutkimuksen avulla luodaan pohja todellisille suurille teknistieteellisille läpimurroille. Huipputason tutkimustyössä ei ole välttämättä kyse
kansallisesti suurista määrällisistä panostuksista vaan laadullisesti huippututkimusta tekevien ryhmien ja yksilöiden toimintaedellytysten takaamisesta.
Perustutkimus on tiedettä, johon soveltava tutkimus ja tuotekehitys perustuvat. Aikajänne perustutkimuksesta sovelluksiin on helposti kymmenen vuotta, usein jopa kymmeniä vuosia. Kyse ei
siis ole muotitermeillä ohjautuvasta toiminnasta, jonka sisältö ja perusta muuttuvat muutaman
vuoden välein.

Terminaali

Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 36 numeroa vuodessa.
14. vuosikerta

N:o 1  09.03.2001

Julkaisija:

Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu

(07.03.2001)

24 sivua

Osoite:

Oulun Tietoteekkarit ry
Terminaalin toimitus
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO

Toimitus:

Antti Palsola, päätoimittaja
Otto Ryynänen
Jouni Knuutinen

Sähköposti:

terminal@ee.oulu.fi

Kotisivu:

http://www.ee.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 kehoitetaan
itseisesti harjoittamaan.
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Kun perustutkimuksessa saavutetaan läpimurto, vaikutukset saattavat ulottua hämmästyttävällä
tavalla yhteiskuntaamme ja elämäämme. Nykyihmisen on varmasti vaikea uskoa, että Edisonin
sähköön ja valoon liittyviä tutkimuksia sekä Bellin keksimän puhelimen roolia vähäteltiin. IsonBritannian postilaitoksen yli-insinööri Sir William Preece väitti 1870-luvulla Thomas Alva Edisonin kehittämää sähkölamppua idioottimaiseksi. Ison-Britannian postilaitos puolestaan hylkäsi v.
1876 puhelimen sillä perusteella, että Englannissa oli tarpeeksi lähettipoikia juoksutettavaksi.
Vastaavia esimerkkejä siitä, kuinka aikaansa edellä olevien tutkijoiden ja keksijöiden saavutuksia
ei ole ymmärretty hyödyntää ennen kuin vuosien jälkeen, on lukemattomia. Voidaan siis kääntäen
ajatella, että jos kaikki tutkiminen sidotaan näköpiirissä olevaan hyötyyn ja olemassa olevaan
toimintaan, todellisia läpimurtoja ei synnykään.
Perustutkimus on investointi, josta yhteiskunta saa rahansa takaisin jopa moninkertaisesti perustutkimuksesta syntyvistä innovaatioista. Esimerkiksi elektroniikka on syntynyt kvanttifysiikasta
ja magneettikuvauslaitteet alkeishiukkastutkimuksesta.
Meidän on syytä tukea läpimurtoja ja niihin tähtäävää tutkimustyötä. Tarvittaessa on järjestettävä esimerkiksi nykyisen teollisuuden intressien ulkopuolista rahoitusta. Toimintamallin avulla
Suomeen voisi esimerkiksi syntyä uuteen teknologiaan perustuvaa elektroniikkateollisuutta, uusi
Nokia.

Kevään tapahtumia
Alla oleva lista kevään tapahtumista on epätäydellinen ja vastaa tilannetta tätä kirjoitettaessa
(05.03.2001). Muutokset ovat mahdollisia, ehkä jopa todennäköisiä. Toimituskunta ei vastaamahdollisista vääristä tiedoista aiheutuvasta vahingosta tai mielipahasta. Ajan tasalla olevaa tietoa
on esimerkiksi killan kotisivuilla osoitteessa http://www.otit.oulu.fi/ , uutisryhmässä oy.killat.otit,
killan ilmoitustauluilla sekä omassa sähköpostilaatikossasi.

Maaliskuu
08.—09.03. ......................................................................................... Teekkarispeksi 2001
13.03. ..................................................... Rauhalan ympärihiihto ja Kaamoksen kaatajaiset
20.03. .............................................................................................................. Vuosikokous
27.03. ............................................................................................................. Fuxiseminaari

Huhtikuu
Viikko 14 ..................................................................................................... Kotimaanpitkä
26.04. .................................................................................................................... Fuxi-info
30.04. ....................................................................................................................... Waatto

Toukokuu
01.05. ............................................................................. Wappu, fuxien lakitus kello 05:00
08.05. ................................................................................................................... Tikkakisa
23.05. ................................................................................................... Kauden päättäjäiset
Vakiosaunaillat pidetään pääsääntöisesti parittomina viikkoina perjantaisin kello 17 alkaen.
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Totuus hallituksesta
1) Nimi 2) Vuosikurssi ja aiemmat hallitus- ja toimihenkilönakit 3) Mistä
olet kotoisin? 4) Lempilelusi 5) Kerro itsestäsi. 6) Edelliseen liittyen, miksi
olet sellainen kuin olet? 7) Miksei ne valmistu?
Hanna-Laura Rissanen,
pääministeri
1. Hanna-Laura Rissanen, vastaa myös puhutteluun "äiti".
2. Toinen vuosikurssi, vuosi 2000 Teollisuusministerinä, syksy 1999 kopiokonevastaavana
3. Helsingistä
4. Noin 25 cm korkea nalle, joka on muuten ruskea, mutta sillä on punainen "paita", jossa lukee
Merry Christmas ja sillä on päässä punainen
lakki, jossa on valkoinen karvareunus.
5. Olen 21-vuotias, ja asunut Helsingissä koko
ikäni lukuunottamatta viimeistä 1½ vuotta. Lähdin opiskelemaan Ouluun, kun pisteet ei riittäneet lähempänä Helsinkiä olevaan paikkaan.
Koska olen tottunut siihen, että ohjelmaa riittää
koko ajan, jotenkin luiskahdin mukaan kiltatoimintaan. (Siihen kyllä riitti kaikessa mukana
oleminenkin.) Jotenkin sitten asiat ensimmäisen
hallitusvuoden aikana johtivat siihen, että tänä
vuonna olenkin pj.
6. Jaa.. Lukio- ja muut aiemmat kaverit kuvaavat minua ujoksi ja hiljaiseksi. Oulussa taas..
No, päätelkää itse. Miksi sitten olen tällainen?
Siitä täytynee syyttää perhettä ja ympäristöä,
enhän MINÄ tietenkään ole vastuussa siitä millainen olen.. ;)
7. Koska ne ovat opiskelun ja luentojen sijasta
ryyppäämässä/kiltahuoneella/töissä tai sitten
muuten vaan saamattomia. =)

Juuso Raekallio, opetusministeri,
vpj
1. Juuso Raekallio

2. vuosikurssi 3-4, viime vuonna opetusministeri ja pro
3. Kittilästä
4. Jäähakku
5. Olen äreä, sulkeutunut, äkkipikainen ja pitkävihainen. No enkä ole. Saa tulla nykäseen hihasta.
6. Enpä tiedä. Ehkä siksi, että se on kivaa.
7. Ne ei valmistu, koska opiskelijaelämään kuuluu paljon muutakin kuin typerä tenttiin
pänttääminen oman kämpän nurkassa aamusta
iltaan. Sitä paitsi kuka nyt oikeasti haluaa mahdollisimman nopeasti työelämään. Siellä saa kuitenkin istua konttorin nurkassa vajaat 30 vuotta. Kyllä sinne ehtii!

Jaakko Keskikuru,
kiltavarainministeri
1. Jaakko Keskikuru. Kätevämmin pelkkä Kuru.
2. voisi jopa sanoa, että 2½ vsk. (½ = 1 lukuvuosi Raahen AMK). Ei aiempia hallitusnakkeja.
3. Pohojanmaan Himangalta. Sieltä missä puukko on jokamiehenoikeus.
4. Lenkkarit ja verkkarit.
5. Muiden mielestä aina myöhässä ja unohtelee
asioita... Joka ei muuten pidä paikkaansa (ASAP
on toinen nimeni). tämäkin jutun kirjoitin ainakin melkein ajoissa.
6. Paljon parempaankaan en pysty, vaikkakin
varaa olisi.
7. Ihan liikaa opiskelukiireitä, ei millään kerkeä
keskittyä olennaiseen.

Kaisa Oukka, kansliaministeri
1. Kaisuli

09.03.2001
2. Eka vuosikurssi, ei siis nakkeja aiemmin
3. Paljasjalkainen Oululainen
4. Ratsastuspiiska
5. 19-v tytöntyllerö.
6. Jaa. Sen verran (luullakseni) on aikaa siitä
kulunu ku tähän maailmaan putkahdin...
7. ...Kuka hitto nää kysymykset on keksiny?

Antti Palsola, propagandaministeri
1. Antti Juho Jaakko Palsola. Tunnetaan nykyään myös Palsola seniorina ja spämmiPalsolana.
2. Aloitin opinnot syksyllä 1998. Vuosikurssi
on laskutavasta riippuen 1.—3. Keväällä 1999
olin OTiT:n mikrotukihenkilö. (Btw, silloin ne
PC-ryhmätyötilan koneet jopa toimivat, ainakin melkein. =) )
3. Palijasjalakane oululainen.
4. Lego-junarata.
5. “Mies on aina vaiheessa kuin vaihtosähkö”,
luonnehtivat armeijakaverit. Itse tietysti kiistän
jyrkästi tällaiset ilkeämieliset ja täysin totuudenvastaiset väitteet. Tämäkin Terminaali ilmestyy
jopa melkein ajallaan.
6. Evoluution harha-askel.
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7. Ne käyttävät kaiken aikansa tällaisten typerien
kysymysten laatimiseen ja niihin vastaamiseen.

Elina Saari, työvoimaministeri
1. Laura Elina Saari, tottelen myös nimeä ellu
2. II, sihteeri 2000
3. Eteläsuomesta Kempeleestä.
4. Siskolta omittu leluapina Pape.
5. Hei. Olen Elina Saari. Kempeleeseen vuonna
’80 haikaran toimittamana ja Sieltä vuonna 1999
Oulun yliopistoon siirtyneenä olen päättänyt
kantaa jo toista vuotta korteni tähän isoon
hallituskekoon, josta kukaan ei enää selvää saa.
Fuksit ovat sydäntäni lähellä koska itsekin muistan miettineeni, mistä on kyse kun sakki menee
“Lentävän lautasen kautta pelleen ja numerobaariin, kunhan bumerangi on kuskattu assarille
ja tentissä oltu pakollinen aika.” Viimeisimmäksi
olen poseerannut mannekiinina OTiTin
tyttöpacman -kangasmerkkiin.
6. Uskoisin vahvin syy nykyiseen olomuotooni
olevan geeneissä. Tiesittekö että nyt on löydetty geeni, joka saa ihmiset kertomaan tyhmiä vitjatkuu seuraavalla sivulla

Terminaali 1/01  Verkkoversio

1010
edelliseltä sivulta

sejä siitä, että “On löydetty geeni joka saa meidät uskomaan että geenit ovat syynä kaikkeen?”
7. Noku, noku, noku, noku....siis koska “Joku
Muu” on poistunut keskuudestamme.

Jukka Ohtonen, teollisuusministeri
1. Jukka (tilli Jr.) Ohtonen
2. 1. vsk. Ei ole.
3. Oulun seutuvilta (lue kaijonharju)
4. Tunturipurojen raikkaudesta käymisprosellilla
aikaansaatu mallasjuoma jota myös Olueksikin
on kuultu kutsuttavan
5. Olen siis Olen.
6. Juuri Siksi.
7. Miksi ihmeessä niiden pitäisi?.

Timo Ahonen, ulkoministeri
1. Timo
2. 1. vsk, ei.
3. Väittävät, että minä en ole mistään kotoisin.
Nämä huhut ovat ilkeämielisiä ja valheellisia.
Minä olen kotoisin Lieksasta.
4. Ressu. Levätköön rauhassa.
5. Ks. kohdat 1, 2, 3 ja 4.
6. Luulen, että se johtuu kosmisesta säteilystä.
En pysty todistamaan tätä vielä, koska kansainvälinen hallitusten salaliitto pimittää tietoja.
7. Pitäisikö minun tietää? Pitäisikö minua kiinnostaa? Kysy *niiltä*.

Pekka Aho, sosiaali- ja
ter veysministeri
1. Pekka Aho (paho(lainen))
2. II vsk, viime vuonna ällöaktiivinen fuksi
3. Kemijärvi City, Suomen pohjoisin metropoli.
4. Vaaleanpunaisella karvalla pehmustetut käsiraudat
5. Aina yhtä huoleton, muisti hyvä mutta lyhyt, enimmäksheen iloinen paitshi toishinaan
krahpulassha.
6. Johtuu valmistusviasta, unohtivat asentaa heikot hermot ja totisen naaman.
7. Johtuu valtavasta määrästä edustustehtäviä
ja saunailtoja. Lisäksi alkoholi parantaa aivojen
säilyvyyttä.

Pete Pietilä, liikenneministeri
1. Pete Sakari Pietilä mutta nykyään ainakin
kuntojuomaa nauttineena kutsutaan/haukutaan
Puuha-Peteksi
2. 1.-2. vsk. Alotin tammikuussa 2000,
tulkitkoon jokainen itse monesko vsk.
3. Jotkut väittävät että en ole oikein mistään
kotoisin, mutta pohjois-pohjanmaan pikkukunnasta eli Ruukista
4. Tietokoneeni CD-RW asema, piratismi on
elämäntapani.
5. Halukas lähtemään kaikkeen päihdyttävään
ja hauskaan toimintaan mukaan. Luennoilta ei
minua löydä, kiltahuone tai oma sänky on todennäköisempi paikka missä mies vaikuttaa päivisin. Niin, ja pitkä ja komea... Melkein kaksimetrinen mies, ainoastaan 30cm vajaa...
6. Olen äärettömän laiska, ehkä intin johtajakausi opetti nukkumaan päivisin ja pituudestani saan
kiittää sukuani. Juominen opetettiin jo yläasteella koulussa, en ole vielä kyllästynyt.
7. Pitäisikö jonkin valmistua? Eipä oteta turhia
murheita...
Kissanpäivät.
Kuvan lähetti Valtteri Heikkilä.

Päivystävä juoppo
Haluaisitko olla ossaaja? Päivystävä juoppo on
ossaaja. PJ vastaa puheluihin (ei sms) numerossa:

040 569 8112
Pistä numero muistiin. Päivystäjä vastaa
kysymyksiin jotka liittyvät juopotteluun tai oulun
baareihin. Toiminta on aatteellista ja pyrkii
lisäämään juopottelutietoutta kansalaisten
keskuudessa. Palvelusta vastaa toistaiseksi
Akateeminen Samoiluseura ASS, mutta toiminta
jatkossa ehkä ulkoistetaan omaksi yhtiöksi.
Ootko ossaaja? PJ-rinki hakee innovatiiviseen
porukkaan lisää ossaajia. IVA, VS, VSOP, LNTV, PLL,
SRKK, HV, 45, WC, EM ja EVVK ovat tuttuja juttuja.
XO:n ja norjan kielen tuntemus lasketaan eduksi.
Tarjoamme palkan siasta hyvät edut ja
mahdollisuuden kehittyä ossaamisessasi uudelle tasolle.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus elektronisella postilla
osoitteeseen ass@otitsun.oulu.fi.

Juopotellaan!
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Mitää en oo ottanu...
Hemohes on doping
Lahden kisat taakse jäi. Mietin hiljaa
mielessäin,
mitä niistä kertoisin, kysyjille vastaisin.
Kertoisinko uutisen, dopingkäryn hirmuisen?
Sininen ja valkoinen ovat värit huijauksen.
Hemohes on doping.
Hemohes on ainetta sen.
Hemohes on lääke
plasmaa laajentaen.

Vaan miten vähän jääkään meistä muistoks'
tulevain
kuin eestiin tehdyst matkasta — lääkärlaukku
vain.
Mutt' ehkä kuivan veren alta joku
laboranttikin
joskus pienen DNA:n löytää, syytön olen
siihenkin.
Näin löytämäni lääkärlaukku sai mun
laulamaan, —
ja huoltsikan tädille sen vien löytötavaraan.

Valkoiset on naamat
kärynneiden karpaasien.
Valkoiset on valheet,
väitteet nuo Suomen joukkueen.

Lääkärilaukku
Mä tässä kerran kesson pihaan mopol
päräytin,
ja sattumalta vanhan laukun siellä havaitsin.
Mä sitä pengoin, fyrkkaa lienen varmaan
etsinyt,
niin löysin tiputuspussin, siitä kerron nyt.
Sen verestä kun puhdistin ja sitä kääntelin,
ja aikalailla tyhjältä se näytti silloinkin,
en aikaa tiedä, miten kauan siinä ihmettelin,
kun verenohennuslääkkeen nimeä mä hiljaa
tavailin.
Näin kuvat kulki muistoissani hämys
krapulan,
ja mietin kuinka doupattua sentään hiihtokisat
on.

“Havuja, perkele!”

“Hemoja, perkele!”

Marjo Matikainen, Oberstdorf 1987

Jari Isometsä & co., Lahti 2001
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Ei doping tapa

Kaikki alkoi siitä, kun mä veritulpan sain,
kompuroin ja huomasin, tää haittaa hiihtoain,
soitin Turpeiselle, jotta oisko apua,
ota tästä, sanoi hän, ja löytyy papua.
Alkoi homma luistaa, kun mä hemohessii sain,
Teboililla, Turpeiselta, suoneen, tottakai,
pääsin maaliin, voitinkin, kultaa yksintein,
kunnes koitti hetki, kun mä virtsanäytteen
vein.
Ei tippa tapa, ei kusikuppiin huku...

Laulu Hemohessistä
Isometsän paidan alla on Hemohessin pesä.
:,: Siellä on pussi, ja siellä on ruisku, ja Jarilla
ohkainen olo. :,:
Tiu-tau-tiu-tau-tili-tuli-taskuun miehet hiihtää
vapaata.
:,: Pikkuiset vilpit ne piilossa pysyy
kirkkaalla päivänvalolla. :,:
Testin tullen pelko kasvaa Hiihtoliitossa.
:,: Hemohessi se listalla vilkkuu kiellettyjen
alla. :,:
Tiu-tau-tiu-tau-tili-tuli-taskuun miehet hiihtää
salolla.
:,: Pikkuiset vilpit ne piilossa pysyy
kirkkaalla päivänvalolla. :,:
Ottaisin minä Hemohessin, jos vain joltain
saisin.
:,: Salaa suoneen pistäisin...mitalliin
kurkoittaisin. :,:
Tiu-tau-tiu-tau-tili-tuli-taskuun miehet hiihtää
vapaata.
Terminaali suosittelee lukijoitaan käyttämään
vain puhtaasti kotimaisia sallittuja aineita.
Eipä kuitenkaan lyödä lyötyä enää enempää..

:,: Pikkuiset vilpit ne piilossa pysyy
kirkkaalla päivänvalolla. :,:
Eipä taida meidän Jari hiihtämällä voittaa.
:,: Eihän se edes tiedä onko veridoping
TOTTA. :,:
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...tai ainakaan en oo vielä jääny kiinni.
Ala-Tikkurilan Shellin uusi slogan: “Suomen hiihtomaajoukkue tankkaa meillä,
tankkaa sinäkin.”

Q: Miksi Harri ei uskaltanut pyytää havuja
ladulle?
A: Liikaa neulasia yhdellä kertaa.

Kansojen välisestä ystävyydestä: Olipa
kerran suomalainen ja norjalainen hiihtovalmentaja.
— Saako hemohessiä siis ihan tosi käyttää?
— Det vil jeg svare på! Ei se laitonta ole.
— Mutta jääkö siitä kiinni?
— Ikke väl. Ei vielä ensimmäistäkään
käryä, valisti avulias norski.

Sami Repo on viestijoukkueen pidetyin
urheilija. Muut jäsenet eivät kertaakaan
piikitelleet häntä.

Q: Mitä baarimikko sanoi, kun Jari Isometsä tilasi Bloody Maryn?
A: Pannaanko piikkiin?
Q: Mitä Paavo M. Petäjä totesi
ylioppilaskirjoitustensa tuloksista?
A: Kaikki A:t ja B:t olivat positiivisia yllätyksiä.
Q: Miksi Jari Isometsä oikaisi kymmenen
kilometriä 50 kilometrin matkalla?
A: Jari ei tiennyt sen olevan kiellettyä.
Karpaasit anovat kansalta anteeksipyyntöä: Älkää viitsikö enää piikitellä meitä.
Suomen hiihtoliiton huoltaja takaa-ajon
aikana ladun varrella: “Anna mennä Mika,
enää parisataa metriä piikkipaikalle!”
Hiihtomaajoukkueen lääkäri kävi ravintolassa ostoksilla: “Joukkueemme tarvitsee
litran kokista.”

Q: Mitä suomalaiset hiihtäjät totesivat kisojen jälkeen?
A: Meitä on kusetettu.
Q: Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon?
a) Jari Isometsä
b) Harri Kirvesniemi
c) Piikkisika
d) Janne Immonen
A: c) (Ainoa nimi, joka sopii kaikkiin
vaihtoehtoihin.)
Q: Milloin suomalaishiihtäjät ovat parhaimmillaan?
A: Kuntopiikin aikoihin.
Jari Isometsä ja Janne Immonen paljastuivat erittäin hyviksi ystäviksi. He olivat veriveljiä.
Finland har fått en ny nationaldrink:
HEMOHES
— 3 delar Vodka (Finlandia eller Forsöra
= Koskinkorva)
— 1 del Tranbärslikör
— Fyll upp glaset med Hallonsoda
— Toppa med en näve nysnö, helst från
Lahtis.
Drickes med fördel till blodplättar.
Undvikes i samband med bilkörning eller
skidåkning.
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You might be an engineer if...
— You have no life — and you can PROVE it mathematically.
— You chuckle whenever anyone says “centrifugal force”.
— You’ve actually used every single function on your graphing calculator.
— It is sunny and 30°C outside, and you are working on a computer.
— You frequently whistle the theme song to “MacGyver”.
— You know how to integrate a chicken and can take the derivative of water.
— You think in “math”.
— You laugh at jokes about mathematicians.
— You have to bring a jacket with you, in the middle of summer, because there’s a windchill factor in the lab.
— You are completely addicted to caffeine.
— You consider ANY non-engineering course “easy”.
— The blinking 12:00 on someone’s VCR draws you in like a tractor beam to fix it.
— You bring a computer manual / technical journal as vacation reading.
— The salesperson at Circuit City can’t answer any of your questions.
— You can’t help eavesdropping in computer stores... and correcting the salesperson.
— You have any “Dilbert” comics displayed in your work area.
— You have a habit of destroying things in order to see how they work.
— You have never backed up your hard drive.
— You haven’t bought any new underwear or socks for yourself since you got married.
— You’ve ever calculated how much you make per second.
— Your favorite James Bond character is “Q”, the guy who makes the gadgets.
— You understood more than five of these jokes.
— You make a copy of this list, and post it on your door (or your home page!)
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Heteromies & heteromies  tulevaisuuden
liitto?
Monelle heteromiehelle olisi kiehtova ajatus aloittaa rekisteröity liitto sellaisen elämänkumppanin kanssa, jota voisi ymmärtää paremmin kuin naista. Nainenhan on vähän samanlainen kuin Venäjä; kumpaakaan ei opi koskaan
ymmärtämään.
Heteroliitossa elävälle miesparille elämä tulisi
ratkaisevasti halvemmaksi, kun kumpikin saisi
pitää oman palkkapussinsa. Miespuoliso ei olisi jatkuvasti mankumassa turkkeja ja timantteja,
jokaisena hää- ja syntymäpäivänä ei tarvitsisi
tulla kotiin kalliin paketin kanssa. Riittää kun
toisi pullon hyvää mallasviskiä, joka nautitaan
yhdessä elämänkumppanin kanssa.
Miesparin vaatteet mahtuisivat helposti kodin vaatekaappeihin, jotka on mitoitettu suomalaisen miesarkkitehdin oman tarpeen mukaan;
yksi samettipuku, kaksi Marimekon paitaa ja
yhdet Ballyn kengät. Vaatteita ei enää roikkuisi
jalkalampuissa, verhotangoissa tai tuoleilla ja
sohvilla, eivätkä kenkälaatikoiden röykkiöt
peittäisi makuuhuoneen takkaa.
Jokaiselle miesparille olisi huikea kokemus,
kun elämänkumppani osaisi itse vaihtaa
sulakkeen ja lampun, käyttää vasaraa ja ruuvimeisseliä, avata hillopurkin ja samppanjapullon,
pysäköidä auton alle kymmenen metrin rakoon,
ottaa autoon itse bensiiniä, vaihtaa talvirenkaat,
katsastaa autonsa, silputa sipulin itkemättä,
mennä vintille tai kellariin mörköjä pelkäämättä.
Kukaan tuskin edes osaa kuvitella, millainen
mullistus elämässä olisi miehisen heteroparin
työnjako. Enää ei olisi niin, että ikävät, vaikeat
ja raskaat työt kuuluvat miehelle ja loput työt
pannaan tasan. Mitä herkkuja miesten taloudessa saisikaan, kun kumpikaan osapuoli ei olisi
laktoosi-intolerantti, keliakikko tai kärsisi
kulloistakin trendikästä vaivaa, joita naistenleh-

tien lääkäripalstojen pitäjätkilvan keksivät.
Iltaisin ei tarvitsisi lipittää television ääressä
happamia valkoviinejä, vaan voisi tehdä tukevan viskin tai gin tonicin. Jos toiselta kanavalta
tulisi Rio Bravo tai Sheriffi ja toiselta kanavalta
kulttuurikeskustelu, ei syntyisi pienintäkään riitaa siitä, kumpaa kanavaa katsotaan.
Miesparin kodissa vallitsisi mallikelpoinen
siisteys. Kylpyhuoneen hyllyllä olisi vain yksi
hammastahnatuubi, partavaahto ja partavesi,
eivätkä hyllyt notkuisi satoja pulloja, tuubeja,
purkkeja, purnukoita, suteja, suihkeita, rasioitaä
Kun elämänkumppani palaisi ulkomaan työmatkalta, hän ei kantaisi röykkiötä kenkiä, koruja, puseroita tai mekkoja muutenkin
ylitäysiinkomeroihin.
Miesten ei tarvitse järjestää kaveriensa kanssa kirppareita, joilla myydään liian pienet kengät, liian ahtaat mekot ja puserot, joita on ostettu laihtumisen toivossa. Miesparille ulkomaan
lomamatkat olisivat aivan uudenlainen kokemus,
kun enää ei tarvitse lomasta kuluttaa kolmasosaa vaatekaupoissa, kolmasosaa kenkäkaupoissa ja lopun aikaa etsiä naisen vaatimusten mukaista vessaa ja nuokkua sen ulkopuolella loputtomiin.
Moni voi ajatella tietenkin, että seksi olisi jonkinlainen puute miehisen heteroparin elämässä,
että avioliitto naisen kanssa olisi välttämätön
pelkästään seksin vuoksi. Typerä ajatus. Seksihän ei ole muuta kuin lyhyt nautinto
naurettavassa asennossa. Jos siitä on puute, niin
tarjolla on palveluja vaikka kuinka paljon. Jokainen mies ymmärtää jo vähäisenkin kokemuksen perusteella, ettei mikään tule niin kalliiksi
kuin maksuttomat naiset. Kallein seksin muoto
on avioliitto.

09.03.2001

17

Kun mies tulee joskus aamulla raukeana kotiin, elämänkumppani tekee hänelle pari
selvittävää viskiä ja esittää kannustavia kysymyksiä seksielämyksistä. Tällaisessa parisuhteessa ei tunneta mustasukkaisuutta. Mikään ei
myöskään estä tuomasta satunnaisia seksikumppaneita kotiin, vaan miespuoliso valmistaa jopa maittavan aamiaisen kumppanilleen ja
tämän yövieraalle.

Ymmärtäminen ja kannustaminen olisivat miehisen heteroparisuhteen peruspilareita. Enää eivät kännykät pirisisi korttelikapakan kantapöydässä ja toisessa päässä kiukkuinen ääni
kyselisi, milloin kumppani aikoo tulla kotiin.
Aina voisi tuoda hauskan porukan jatkoille pelkäämättä pirttihirmua, joka ajaa parhaat kaverit
yökylmään.
Jutun lähetti fantasos.

Ohojeeta piätekäättöö savolaesittae
Mitteepä tiet, jos tietokonneesj
alakaa renkata? Ossootko korjata
sen ite vae maksakko isot rahat
huoltovirman kojjoottiloelle? Jos et
ossoo, nii luveppa tämä. Alakaa
mutkikkammattii pelit kölökkästä..
Jos tietokone kuatuu,
— nosta se ylös. Vastasen varalle oes
hyvä hommata asijallinen atk-tuki,
parrunpätkä kääp hyvin.

— vaeha kanavoo. Jos out alaikänen, tarkista jotta ohojelma ei ou kielletty alta 16vuotijaelta. Jos ee aata, nii soeta
televisijon ohojelmapäevystykseen.
Jos sähköposti ee kule,
— uhkoo, että lopetat tykkänään
konttuurissa käännin ja määt kyläkaapan
asijakkaaks.
Jos rosesorj takkuvaa,
— se on kuitennii aena liijan vanaha ja
aljtehone, nii että osta uusj.

Jos käättöjärjestelmä jummii,
— käätä sitä noppeesti kiehuvassa veessä ja sen jäläkeen pakastimessa. Näätä
sille, miten paljon huonomminnii sen
asijat voes olla. Eeköhän tokene.

Jos hiiri ee liiku,
— pistä kissa viereen yöksj. Eeköhän
ala vaahti maestua.

Jos ohojelma katkijaa,

Jos näättö pimenöö,
— sammuta valot ja sano, että osataan
sitä täällännii. Ja mää kalalle.
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Miesten ja naisten välinen ero
Olipa kerran kaveri jonka nimi oli sanotaan nyt
vaikka Fred. Ja hän tapaili Martta-nimistä tyttöä. Hän pyysi Martan kanssaan elokuviin ja
heillä oli hyvin hauskaa. Parin päivän päästä hän
pyysi Martan ulos syömään, Martta suostui, ja
taas heillä oli tosi kivaa.
He jatkoivat toistensa tapaamista säännöllisesti, ja jonkin ajan kuluttua he eivät enää
tapailleet muita kuin toisiaan. Ja sitten, eräänä
iltana kun he olivat ajamassa kotiin, Martan mieleen juolahti eräs ajatus, ja sen enempää ajattelematta hän sanoi sen ääneen: "Oletko tullut ajatelleeksi että juuri tänään on kulunut tasan kuusi
kuukautta siitä kun aloimme tavata toisiamme?"
Autossa on hiljaista. Martan mielestä se on
hyvin kovaäänistä hiljaisuutta.
Hän ajattelee: Vaivaakohan häntä se mitä sanoin? Ehkä suhteemme on hänen mielestään rajoittanut hänen elämäänsä, ehkä hän ajattelee että
yritän pakottaa häntä sitoutumaan johonkin jota
hän ei tahdo...tai ei ole valmis...
Ja Fred ajattelee: voi juku, kuusi kuukautta.
Ja Martta ajttelee: Mutta hei, enhän minäkään ole varma, haluanko tällaista suhdetta. Joskus toivon että minulla olisi vähän enemmän tilaa, niin että olisi aikaa ajatella, haluanko todellakin suhteemme kehittyvän siihen suuntaan,
että
meistä
tulee
koko
ajan
läheisempiä...tarkoitan, mihin me oikein ollaan
menossa? Aiotaanko me vaan jatkaa toistemme
tapaamista tällä tasolla? Suunnistammeko kohti
avioliittoa? Lapsia? Koko elämä yhdessä? Olenko valmis senlaatuiseen sitoutumiseen?
Tunnenko minä edes tätä tyyppiä?
Ja Fred ajattelee: Kuusi kuukautta, hmm se
tarkoittaa siis joo helmikuussa alettiin tapaileen
eli heti sen jälkeen kun auto tuli korjaamosta joo
eli se tarkoittaa sitä ...voi pahus, öljyt pitää taas
vaihtaa!

Ja Martta jattelee: Voi ei, nyt hän on ärtynyt,
sen näkee naamasta. Ehkä minä tulkitsen häntä
ihan väärin: ehkä hän haluaakin enemmän
suhteeltamme, enemmän läheisyyttä, enemmän
sitoutumista. Ehkä hän on vaistonnut jo ennen
minua, että minulla on omat epäilykseni asiasta.
Niin, sitä sen täytyy olla, siksi hän ei halua puhua omista tunteistaan. Hän pelkää tulevansa
hylätyksi.
Ja Fred ajattelee: Pitää tutkituttaa voimassiirto
vielä uudestaan, v..tun väliäkö sillä on mitä ne
mulkut sanoo, ohjaus ei vieläkään ole kunnossa.
Ja tällä kertaa on parempi olla syyttämättä kylmää ilmaa, mitä v..tun kylmää ilmaa, siellä on
lämpöasteita. Ja tää kosla kulkee kuin jäteauto,
ja mä maksoin niille roistoille pari tonnia...
Ja Martta ajattelee: No nyt hän on vihainen.
Enkä voi syyttä häntä siitä. Minäkin olisin.
Tunnen itseni niin syylliseksi, kun pakotan hänet käymään tämän kaiken läpi. Mutta en voi
sille mitään, en ole varma tunteistani.
Ja Fred ajattelee: luultavasti ne sanoo että siinä on vain puolen vuoden takuu, valopäät...
Ja Martta ajattelee: Ehkä olen liikaa idealisti,
odotan ritaria valkoisella hevosella, kun istun
tässä tosi kivan tyypin vieressä, jonkun, jonka
kanssa viihdyn, josta välitän, joka välittää minusta ja on tuskissaan minun itsekeskeisten
koulutytön unelmieni takia.
Ja Fred ajattelee: Takuu? He haluavat takuun?
Minä annan heille takuut perkele ja työnnän ne
sinne, mihin aurinko ei paista ikinä.
"Fred?" Martta sanoo.
"Mitä?" Fred sanoo säikähtäneenä.
"Ole kiltti äläkä kiduta itseäsi tällä tavalla",
Martta sanoo, ja kyyneleet täyttävät hänen silmänsä, "ehkä minun ei olisi koskaan pitänyt...voi
luoja, tunnen itseni niin..."
"Mitä?" Fred kysyy.
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"Minä olen ihan hullu", Martta nyyhkyttää,
"tarkoitan: Tiedän, ettei ole mitään ritareita.
Minä tosiaan tiedän sen. Ei ole ritaria eikä hevosta."
"Ei ole hevosta...?" Fred sanoo.
"Sinun mielestäsi olen ihan hullu, vai kuinka?" Martta sanoo.
"No et", sanoo Fred iloisena siitä, että vihdoinkin voi vastata kysymykseen, jonka ymmärtää.
"Se on vaan...siis...tarkoitan, että minä tarvitsen lisää aikaa", Martta sanoo.
Seuraa 15 sekunnin tauko, jonka aikana Fred,
ajattelee niin nopeasti kuin osaa ja yrittää miettiä turvallista vastausta. Vihdoin hän päätyy
omasta mielestään sopivaan vastaukseen. "Niin",
hän sanoo.
Martta syvästi liikuttuneena koskettaa hänen
kättään. "Voi Fred, oletko todellakin sitä mieltä?"
"Mitä mieltä?" Fred kysyy.
"Sitä mieltä ajasta", Martta sanoo.
"Ai siitä, joo", Fred sanoo.
Martta kääntää katseensa kohti Frediä ja tuijottaa syvälle hänen silmiinsä, ja Fred tuntee olonsa epämukavaksi kun ei tiedä, mitä Martta sanoo seuraavaksi varsinkin, jos se koskee hevosia...

Vihdoin Martta puhuu. "Kiitos Fred", hän sanoo.
"Kiitos itsellesi", Fred vastaa.
Sitten hän vie Martan kotiin. Martta makaa
sängyllään, kidutettu sielu ja nyyhkyttää aamunkoittoon asti. Fred puolestaan menee kotiin, pistää pari nakkia mikroon, avaa oluttölkin ja television ja riemastuu huomatessaan lätkämatsin
vielä jatkuvan. Joku pieni ääni takaraivossa
vihjailee hänelle, että autossa tapahtui jotain
enemmänkin, mutta hän on melko varma, ettei
pystyisi sitä ymmärtämään, joten parempi olla
ajattelematta sitä.
Seuraavana päivänä Martta soittaa
läheisimmälle ystävälleen tai ehkä kahdellekin,
ja he puhuvat tilanteesta vaivaset kuusi tuntia.
Kaikki tuskalliset yksityiskohdat, analysoidaan
mitä minä sanoin ja mitä hän sanoi ja kaikki ilmeet, eleet, piilomerkitykset yhä uudestaan ja
uudestaan. Tätä jatketaan päivästä päivään, viikosta viikkoon, kuukausia... Eikä lopputulos
koskaan kuitenkaan selviä. Toisaalta he eivät
myöskään kyllästy aiheeseen.
Fred puolestaan, kun on pelaamassa futista
kaverinsa kanssa, joka myös tuntee Martan, pysähtyy kerran kesken pelin ja kysyy: "Bill, tiedätkö onko Martalla joskus ollut hevonen?"
Ja tässä on miesten ja naisten välinen ero.

A couple, both age 76, went to a sex
therapist’s office. The doctor asked, “What
can I do for you?” The man said, “Will you
watch us have sexual intercourse?” The
doctor looked puzzled, but agreed. When
the couple finished, the doctor said:
“There’s nothing wrong with the way you
have intercourse”, and charged them $50.
This happened several weeks in a row.
The couple would make an appointment,

have intercourse with no problems, pay the
doctor, then leave.
Finally the doctor asked, “Just exactly
what are you trying to find out?” The old
man said, “We’re not trying to find out
anything. She’s married and we can’t go
to her house, I'm married and we can't go
to my house.
The Holiday Inn charges $90; the Hilton
charges $108. We do it here for $50 and
I get $43 back from Medicare."
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Goom: 3 yötä, 6 tuntia unta
Huomio!: Te jotka ette hirveästi Goomista tiedä, tietäkää että
Goom-risteilyt ovat Gäsittämättömän Orgastiset Opiskelijoiden Maximigägäilyt! Bilepaikkana on laiva (botski, engl. boat)
ja pileet kestävät tätä nykyä yhteensä 8 yötä, 4 helmikuussa
ja 4 maaliskuussa. Seuraava on minun näkemykseni ja
matkakertomukseni helmigoomin 7-9. 2. tapahtumista. Jos
haluatte kokonaisvaltaisemman kuvan asiasta, suosittelen teitä ottamaan
asiasta selkoa ensi vuonna. Se kannattaa.
Goomireissuni alkoi Reidarissa pidetyistä Pelastusrengaspileistä. Huolimatta paikan surkeasta
tasosta onnistuin hillumaan pystyssä sulkemisaikaan asti, mistä jatkoin kaverin kämpille odottelemaan junan lähtöä. Unta tähän mennessä noin tunti. Junamatka meni leppoisasti nuokkuessa ja
kännijännityksen hiipiessä esiin. Helsingissa minulla ja kaverillani Antilla oli puoli tuntia aikaa ehtiä
vaihtaa pilettimme hytin avaimiin. Saapuessamme terminaalille ei voinut olla erehtymättä paikasta.
Terminaalin ja sen ympäristön olivat valloittaneet haalaripukuiset opiskelijanplantut kaikkialta
Suomesta. Terminaalin sisusta olikin täyteen ammuttuna, mikä teki etenemisen aluksi
avaimenlunastusluukulle ja sen jälkeen sisäänmenoporteille ikävän vaikeaksi. Porttien auettua oli
häslinki jo melkoinen.
Sisään päästessä laiva tuoksahti jo valmiiksi siltä kuin paikalla olisi juhlittu ankarasti kaksi päivää
(yllätys yllätys, olihan nyt keskiviikko). Hyttiimme päästyämme pohdimme Antin kanssa ankarasti oliko kyseessä kahden hengen hytti vai ei. Pohdintamme päätyivät lyhyeen kahden Mikkeliläisen
opiskelijatytön rynnätessä sisään hyttiin pelästynyt ilme kasvoillaan. Yhteisymmärrys toisten
tavaroiden pyhyydestä saavutettiin kuitenkin nopeasti ja oli aika siirtyä paljon parjattuun buffettiin
syömään. Buffetti osoitti kuitenki olevansa rahan arvoinen, ainakin ensimmäisenä goom-päivänä.
Sain jopa luotua mainion kontaktin eräästä naisopiskelijasta joka ryhtyi kovaan ääneen parjaamaan
Bushia ja vähän kaikkea muutakin. Pienen provosointini vuoksi naista ei saanut hiljennetty
(pöytätovereideni huvitukseksi ja harmistukseksi) seuraavaan puoleen tuntiin. Naisen opintosuunta tai kotikaupunki ei jäänyt mitenkään päähäni, nimestä puhumattakaan.
Pienenlaisen budjettini vuoksi oli syytä siirtyä tax-freehen ostamaan reissun viinakset. Nousun
jatkumisen varmistuttua onnistuinki metsästämään samalle laivalle eksyneet ystävät ja toverit.
Ennen illan ensimmäistä bändiä ehdimmekin katsastaa laivan kertaallen ja seurata päivän goomshowt.
Tästä eteenpäin meno alkoikin olla jo aikalailla vapaamuotoista, -mielistä ja kaikinpuolin sekavaa.
Goomille niin tärketä kontaktit tuli luotua jo ensimmäisellä iltana. Aikani jutusteltua olikin aika
siirtyä seuraamaan bändejä. Itselleni YUP tai Egotrippi eivät aiheuta sen kummempia värinöitä
missään osassa ruumistani. YUP:ta on kuitenki kehuttu hyväksi livebändiksi ja tällä kertaa bändi
enemmän kuin osoitti väitteet todeksi. Egotrippi (paljon myöhemmin illalla, mutta kukas lineaarisesta järjreestyksestä piittaisikaan) oli kaikenkaikkiaan korkeintaan ok, mutta onnistui silti viihdyttämään ainakin tätä humalatilassaan korkeamman asteen saavuttanutta teekkaria. Loppuilta
sujuikin Hemma Beastia kuunnellen ja tuttujen kanssa hölisten. Goomille tyypilliseen tapaan
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menomestoja oli auki aina yhdeksään asti. Itse kuitenki taivuin hyttiini jäljelle jääneelle petipaikalle
nukkumaan jo seitsemän aikaan, suunnitellen torstai-perjantain revanssia...
Aamu aukesi, krapulassa tietenki. Katsastettuamme Helsingin opiskelijaruokalat ja pianokaupat
suunnistimme takaisin terminaaliin, joka hitaasti mutta varmasti alkoi taasen täyttyä juhlakansasta.
Torstain Goomille olikin saapumassa keskiviikkoa isompi lasti ihmisiä Oulusta, muun muassa
rakkaan sisarkiltamme bussi. Kännijännityksen kasvaessa olikin aika siirtyä takaisin laivaan. Magicdeittivonkausskabassa kohdalleni osui tällä kertaa tutumpi arpa. Vaikka parini löysinki, päätimme
yksissä tuumin jättää skabailun sikseen. Jutustellessa hoitsun, sekä muiden tuttujen ja tuntemattomien kanssa menikin niin pitkää että missasin ihan tyystin illan toisen pääesiintyjän, Eläkeläiset.
Monia muita hulvattomia spektaakkeleita kyllä tuli todistettua. Näistä vähäisin ei ollut torstain
Goomalkuhäppeninki, jossa Radiomafian juontaja Jusu ajeli eräälle mitään pelkäämättömälle hullulle
munakarvoihin uuden kuvioinnin. Goomi ei siis todellakaan ole heikkohermoisille tarkoitettu tapahtuma.
Palloillessani ympäri laivaa tuli myös nähtyä suurta julkkista Darudea. Mies kaikessa rauhassa
istuskeli käytävällä ja kuunteli kuinka känninen fani hehkutti jotain käsittämätöntä. Nimmaria en
pysähtynyt kuitenkaan pyytämään, saati juttelemaan, olihan minulla kova kiire... jonnekin. Kun
useampaa tuntia myöhemmin mies itse oli esittämässä 6 eri remixiä samasta kappaleesta sekä paria
extraraitaa olinkin ehtinyt tehdä itsestäni niin kiireisen että myöhästyin keikalta reilut puoli tuntia.
Olikin aika vaihtaa juhlamoodi kiukkubilestykseen. Illan aikana kaahailin kannet 6 ylöspäin läpi
ristiinrastiin, tutustuin jokaikiseen bailumestaan ja terminoin loputkin viinavarastoni. Hukassa
olleet kaverini alkoivatkin vähitellen löytyä, suurin osa hyteistään (tai toisten hyteistä) sammumassa.
Siispä suoritin välitankkauksen hytissä ja lähdin bailaamaan piponi irti. Aikani palloiltua löysinkin
toisen voittajan, peejiimme. Suomirockibailaamon diijeillä oli varmasti hupaisaaa soittaa kuuden
aikaan aamuyöstä biisejä kahdelle väsyneelle pilehirmulle. Auringonnousun ja aamupalan jälkeen
olikin aika painua nukkumaan hyttiin, kello ollessa tällöin jo lähempänä kymmentä. Herätin hyttikaverini ja otin puolentunnin-tunnin tirsat, ennenkuin jaksoin nousta ylös ja pakata kamppeeni
maihinnousua varten.
Krapulan iskiessä kunnolla päälle kotimatkkalla oli aika muistella tapahtumia. Unta tuli kolmena edellisenö yönä nautittua
maksimissaan yhteensä reilut 6 tuntia. Olo oli todellakin sen mukainen. Kokematta jäivät vielä Deittiwonkausskaba,
Wiuhahdusskaba, Ilmapallomeri... Ensi vuodelle jää siis paljon
revanssin aihetta. Suunnitelmissa on jo nyt ryhtyä hullunrohkeaan
hypergoomiin goomipeikkoiluineen kaikkineen. Kaikenkaikkiaan
tapahtumana Goomille taistelevat vastaan enää ainoastaan
Kotimaanpitkä ja Vappu tämä teekkarin vuoden bilelistalla.
SuperGoomilainen, Jouni
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Siivoojaksi Microsoftille
Nuori mies pyrki siivoojaksi Microsoftille. Haastattelun jälkeen henkilökuntapäällikko sanoi: "Ok
palkkaamme sinut. Lähetämme tarkemmat tiedot sähköpostilla". Tähän nuori mies vastasi: "Minulla ei ole sähköpostia", jolloin henkilökuntapäällikkö sanoi:" Siinä tapauksessa te ette ole sopiva
työskentelemään Microsoftilla".
Nuori mies lähti ulos ja istahti katukäytävälle. Hän oli masentunut. Työpaikkaa oli vaikea löytää
ja rahat oli tiukalla. Jotain tehdäkseen hän osti viimeisillä rahoillaan kilon tomaatteja ja myi ne
voitolla. Seuraavana päivänä hän osti ja myi 2 kg tomaatteja ja sitä seuraavana 4 kg... Vähän ajan
kuluttua hän joutui ostamaan kuorma-auton. Vähän aikaa kului ja hänellä oli jo tehdas. Ja niin
hänesti tuli tomaattikeisari.
Tuli myyntimies myymään hänelle uusia kuorma-autoja. Kun neuvottelut oli käyty sanoi myyntimies "Lähetän tarjouksen sähköpostitse", johon sankarimme vastasi: "Minulla ei ole sähköpostia". Myyntimies huudahti hämmästyneenä:" Mihinkähän te olisittekaan päässyt jos teillä
olisi ollut sähköposti". Tähän tomaattikeisari vastasi: "Olisin päässyt siivoojaksi Microsoftille".
Jutun opetukset:
1. Et tarvitse sähköpostia menestyäksesi.
2. Jos saat tämän tarinan sähköpostitse olet lähempänä Microsoftin siivoojaa kuin miljardööriä.
Jutun lähetti Köpi
Q: Mitä DI sanoi ekonomille?
A: Hampurilainen ja iso kokois.

“The day Microsoft makes something that
doesn’t suck is probably the day they start
making vacuum cleaners.” — V50 @ /.
20.11.2000

Näöntarkkuus on hyvä testata säännöllisesti. Kuvan lähetti paho.

09.03.2001

23

Seuraavassa numerossa...
Seuraava Terminaali on legendaarinen Wappunumero

Sperminaali
ja se ilmestyy 25.04.2001. Deadline jutuille on 12.04.2001.
Mukana on Wappu-asiaa (?), kotimaanpitkäraportti, vitsejä ym.

Terminaalin ilmestymisaikataulu vuonna
2001
N:o
1/01
2/01
3/01
4/01
5/01

(Sperminaali)
(Fuksikuvasto)
(Joulunumero)

Suunnitelyu ilmestymispäivä
01.03.2001
25.04.2001
28.09.2001
15.11.2001
11.12.2001

Deadline jutuille
15.02.2001
12.04.2001
14.09.2001
01.11.2001
30.11.2001

Worms Cupin (20.02.2001) tulokset
1. Mika Lindholm
2. Jari Tenhunen
3. Pekka Välitalo
4. Jussi Huotari
5. Risto Huotari
6. Oulu Pulju
7. Juha Marjomaa
8. Jouni Alanärä
9. Ville Lehtiniemi
10. Hanna-Laura Rissanen
11. Niko Markkanen
12. Tuomo Kumento
13. Jani Haikala
14. Joona Suomela

15. Arto Paasovaara
16. Pekka Aho
17. Kyösti Rajaniemi
18. Jouni Knuutinen
19. Jussi-Pekka Kurikka
20. Teppo Malinen
21. Jukka Ohtonen
22. Samuli Huttunen
23. Sipi Kylmälä
24. Susanna Kivelä
25. Mikko Palsola
26. Kalle Jokiniemi
27. Mika Pohjanen

