Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti, nro 1/2002

http://www.otit.oulu.fi/~terminal
Tasa-arvo-update:
Me olemme OTiT - miehet ja naiset mustissa.
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Päätoimittaja hajoilee
Niinpä niin. Uusi päätoimittajanne teki melkoisen varmasti ennätyksen ja hajosi
lehden taittoon jo toisella, eli tällä sivulla. Argh. Uusi Terminaali, ensimmäiseni, on nyt
kuitenkin valmis. Kaikenlaista “mielenkiintoista”, “hauskaa”ja “informatiivista” mahtuu
tämän ja oletettavasti myöhempienkin Terminaalien sivuille.
Vaikka minun kontollani onkin lehden taittaminen, itse kiltalaiset ovat kuitenkin
se henkinen ydin, joka tekee lehdestä sen mitä se on. Minulle riittäisi varsin hyvin jos
en joutuisi kirjoittamaan muuta kuin sisällysluettelon ja pääkirjoituksen. Sen vuoksi
aion jatkaa jo toista vuosikymmentä jatkuvaa perinnettä liki täydellisessä
sensuurittomuudessa ja vaalia tälle lehdelle ominaista “tasoa” hyväksymällä melkeinpä
kaiken minulle lähetettävän materiaalin.

Jouni “Kätkijä” Knuutinen
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PJ:n palsta
Hyvää uuttavuotta ja Wappukin on jo ovella! Vuosi on vierähtänyt vauhdilla käyntiin,
kiirettä on pitänyt ja kuitenkaan mitään ei ole saatu aikaiseksi. Vai onko?
No onhan tänä vuonna ehditty järjestää Kuopion abirekrystä, Pesti-päivistä, tietotaloon
muutosta, GooMista, Laskiaisesta ja muista häiriötekijöistä huolimatta WormsCup, ratkottu
killan tuppimestaruus, pelattu aina sunnuntaisin kyykkää ja tehty pientä remonttia
kiltahuoneellekin. Lisäksi on osallistuttu mm. oululaiseen teekkariseminaariin ja YOkunnan vuosijuhliin, joissa pari killan vanhaa puheenjohtajaa palkittiin akateemisilla
kunniamerkeillä.
Lähitulevaisuus näyttää yhtä kiireiseltä. Rauhalan ympärihiihtojen ja Kaamoksen
kaatajaisten jälkeinen viikko kuluu Kotimaanpitkällä. Heti KMP:n jälkeen vuorossa ovat
fuxien kyykkäkisat ja lumenveistokisat sekä kiltojen väliset kyykän Oulunmestaruus-kisat.
Maaliskuun putki jatkuu vielä MallasApprolla, killan
vuosikokouksella ja exculla lappeenRantaan TiTeenien Taistoihin.
Vuosikokouksessa käsiteltäviin asioihin on tulossa tavallisten
lisäksi myös sääntömuutos, johtuen ensisijaisesti syksyllä
alkavasta informaatioverkostojen koulutusohjelmasta. Näillä
näkymin vuosikokouksessa nähdään myös monia Wanhoja
kiltavaikuttajia, kun killan vanhojen puheenjohtajien
kokoontumisajot keräävät Partoja teekkaritalolle.
Kiireistä huolimatta hallitus ja toimihenkilöt yrittävät
parhaansa mukaan toteuttaa kiltalaisten toiveita ja
järjestää perinteisten lisäksi myös uusia
aktiviteetteja ja tapahtumia vastapainoksi
opiskelulle. Uusia ideoita voi
lähettää
sähköpostilla
hallitukselle, tai yksittäisille
hallituksen jäsenille tammikuussa julistettu
ideakilpailu on edelleen
käynnissä.

-paho
Kevään muoti on simplististä, jopa pelkistävää.
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Oulun Tietoteekkarit ry:n
Hallitus 2002
Puheenjohtaja
Pekka Aho
Hallituskatu 13 C 22
90100 Oulu
Puh: 040 7314179
puheenjohtaja@otitsun.oulu.fi
paho@ee.oulu.fi

Sihteeri
Katja Ahonen
Yliopistokatu 14 A 411
90570 Oulu
Puh: 050 3295585
sihteeri@otitsun.oulu.fi
kahonen@mail.student.oulu.fi

Työvoimaministeri
Hanna Hulkko
Kalervontie 17 as 5
90570 Oulu
Puh: 040 5133069
fuksivastaava@otitsun.oulu.fi
hanna@ee.oulu.fi

Sosiaali- ja
terveysministeri

Rahastonhoitaja
Antti Palsola
Räihäntie 6
90540 Oulu
Puh: 040 7342115
rahastonhoitaja@otitsun.oulu.fi
vpj@otitsun.oulu.fi
apalsola@ee.oulu.fi

Tiedotusministeri
Jouni Knuutinen
Puulinnankatu 7 B 12/1
90570 Oulu
Puh: 050 3639342
tiedotusministeri@otitsun.oulu.fi
rey@ee.oulu.fi

Opetusministeri
Markku Muotka
Kanahaukantie 2 B41
90250 Oulu
Puh: 040 5159232
opetusministeri@otitsun.oulu.fi
makem@ee.oulu.fi

Liikenneministeri

Mikko Palsola
Räihäntie 6
90540 Oulu
Puh: 040 5829134
sosiaaliministeri@otitsun.oulu.fi
mpalsola@ee.oulu.fi

Veikko Skurnik
Yliopistokatu 34 A 306
90570 Oulu
Puh: 044 5288338
ICQ: 135508888
liikenneministeri@otitsun.oulu.fi
wexi@ee.oulu.fi

Teollisuusministeri

Ulkoministeri

Kalle Jokiniemi
Välkkylä 3 C 29
90100 Oulu
Puh: 050 3668733
teollisuusministeri@otitsun.oulu.fi
caleb@ee.oulu.fi

Oulun Tietoteekkarit ry
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO

Riku Tervonen
Taidonkaari 1D 26
90570 Oulu
Puh: 050 3047774
ulkoministeri@otitsun.oulu.fi
tervis@ee.oulu.fi

http://www.otit.oulu.fi
hallitus@otitsun.oulu.fi
(08) 5532 819
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Oulun Tietoteekkarit ry:n
Toimihenkilöt 2002
Kopiokonevastaava
Antti Rissanen
Puh: 041 436 9360
lucky@ee.oulu.fi

Operaattori
Antti Salmela
Puh: 040 574 2477
as@otitsun.oulu.fi,
operaattoriasiat: adm@otitsun.oulu.fi

Apuoperaattori
Daniel Lehtonen
Puh: 040 512 2239
cruze@ee.oulu.fi

Mediavastaava
Mikko Häkkinen
Puh: 040 565 8569
mchaka@ee.oulu.fi

Toimittaja
Timo Ahonen
Puh: 050 343 0733
tahonen@ee.oulu.fi

Seppä
Teemu Tokola
Puh: 040 7619162
ttokola@ee.oulu.fi

Urheiluvastaava
Antti Maununiemi
Puh: 040 568 481
ltjba@ee.oulu.fi

Kotimaanpitkävastaava
Pete Pietilä
Puh: 050 5981112
petep@ee.oulu.fi

Työvoimaministeriön
valmisteleva virkamies
Jukka Ohtonen
Puh: 050 3014728
noze@ee.oulu.fi

Arkistovastaava
Hanna Lahtela
Puh: 040 5359465
hlahtela@ee.oulu.fi

Operaattori
Juha Ylipekkala
Puh: 040 5594386
jbd@otitsun.oulu.fi
operaattoriasiat: adm@otitsun.oulu.fi

WWW-vastaava
Markus Syrjänen
Puh: 040 758 8259
ravel@ee.oulu.fi

Pelimanne
Lauri Kaila
Puh: 044 359 0000
late@ee.oulu.fi

Toimittaja
Mika Pohjanen
Puh: 040 5346123
miihkali@ee.oulu.fi

Viihdekeskusvastaava
Toni Frogell
040 7649228
grim@ee.oulu.fi

Matriisivastaava
Jussi Huotari
Puh: 050 520 8122
zaddam@ee.oulu.fi

Ravintoterapeutti
Miikka Saukko
Puh: 040 7776188
otter@ee.oulu.fi

Killan äiti
Hanna-Laura Rissanen
Puh: 040 5744011
halr@ee.oulu.fi
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Hallituksen valikoidut selitykset
Jälleen

kerran uusi hallitus joutuu vastailemaan kiperääkin kiperämpiin
kysymyksiin siinä toivossa että kiltalaiset saisivat edes jonkinlaisen käsityksen
siitä minkälainen hallitus heidän asioitaanon ajamassa. Lukekaa ja peljästykää.
Kysymykset olivat seuraavanlaiset:
0. Nimi ja titteli?
1. Vuosimalli & varustelutaso? (eli vsk ja nakit?)
2. Missä on DD?
3. Milloin lopetit liimanhaistelun?
4. Milloin aloitat siveellisen elämän?
5. Monessako ämpärissä älysi on lillunut?
6. Mikä sai sinut päättämään olla valmistumatta ja jäädä
ikuiseksi teekkariksi?
7. Osaatko vääntää SEN tarvittaessa rautalangasta?
8. Oer?
9. Lupauksesi kiltalaisille alkaneesta vuodesta?

0. Pekka

“Paho” Aho, puheenjohtaja

1.Entisöity -79 kaikilla herkuilla. Viime vuonna OTYn
fuksiohjaaja ja OTiTin sos.terv.ministeri, Teekkarilupi
Oy:n varapj 2001-2002.
2. Epäilen vahvasti, että SIKkiläiset on "lainannu" sitä,
niinkuin monia muitakin asioita meidän kiltahuoneelta.
3. No sehän oli silloin -46, ku oltiin Ruottin puolella
evakossa.
4. Tarkoitus olisi, että kun sydän pysähtyy niin pitää vähän
rauhoittua.
5. Ainakin OTYn 6,90-ämpärissä viime HV-saunassa.
Samainen ämpäri oli aikaisemmin luokiteltu myös
laittomaksi laskuvälineeksi.
6. Se oli pikemminkin luonnon valinta - heikot sortuu
opiskelun tieltä, ikiteekkari senkun porskuttaa.
7. Kyllä. Olen harjoitellut monta kertaa.
8. Kirahvi.
9. Tämäkin vuosi tulee kestämään koko vuoden. Ainakin toivottavasti. Lisäksi voin luvata
etten valmistu tänä vuonna.
0. Veikko Skurnik, tunnetaan paremmin nimillä “Wexi” ja "jumalauta toi on kännissä".

Hallituksen liikenneministeri
1. Nniin tota noin... sisääpäsyvuosi -98, opinnot aloitin keväällä -99, mutta armeijan
harmaitten jälkeen aloitin uudestaan "fuxina" syksyllä -00... Ota tuosta sitten selvää...
Kai se sitten on 2 ja jotain. Hallitusnakkeja ei ole aiemmin ollut... Kaikki lisävarusteet
löytyy...
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2.

Ottaen huomioon kysymyksen
arkaluontoisuuden viittaan edellisen
vastaukseni epämääräisyyteen ja totean
että minähän en pornoa katso saatikka
edes ajattele sellaisia enkä siitä syystä
tiedä mistä on kyse.
3. Mitä, pitikö se lopettaa?
4. Omistan lampaita vain villantuotannollisista syistä.
5. Minähän en yleensä oksenna kun se on viinan haaskausta ja mitäs se nyt tähän liittyy
no en minä tiedä mutta älykäs perkele olen uskoo ken haluaa joo ämpärillinen kossua
tänne ja heti jaa ei vai no haistakaa sitten ite jos ei palvelu pelaa.
6. Kiltahuoneella on kivaa ja opintoviikkoja kertyy mukavasti :) Kenellä tässä nyt on kiire
minnekkään? Ette te minusta noin vain eroon pääse...
7. Totta kai, mutta miksi pitäisi kun OMA toimii vallan mainiosti.
8. Xwrdf!
9. Tämä vuosi tulee olemaan yhtä pitkä kuin edellinenkin (plus miinus pari sekuntia).
Taitaa taas käydä niin että _mielenkiintoisia_ kokemuksia kertyy enemmän kuin noppia
mutta mitä siitä. Suurella todennäköisyydellä tämän vuoden vuosiluku on parillinen.
DD:tä ei vieläkään löydy. Kallen matriisikielto kumotaan hallituksen kuudennessa
kokouksessa äänin 5-4 (koska Kalle itse on tietysti jäävi). Lähes kaikilla on krapula
ainakin kerran. Viitaten edelliseen myöstänä vuonna on Wappu. Osama bin Laden ja
Joulupukki paljastuvat veljeksiksi. Tai nöy.
0.

Jouni “Iso-K” Knuutinen, tiedotusministeri ja samalla tämän lärpäkkeen
päätoimittaja

1. Kolmas vuosi, aiemmin pörissyt mm.
pienryhmäohjaajana ja toimittajana.
2. Etitään yliopiston vaikeiten kävelevä henkilö,
todennäköisesti samalla myös DD löytyy.
3. Totaalisen turha imperfektimuotoinen
kysymys.
4. Jotenkin minulla on sellainen aavistus ettei
moiseen ole vähään aikaan minkäänasteista
mahdollisuutta.
5. Katotaas... ikimuistamattomia ovat ainakin
vuoden 2001 Laskiainen ja Kaamoksen kaatajaiset. Yhteen ämpäriin potkasin kerran
ison lommon ku luulin sitä siskokseni, mutta tämähän ei nyt asiaan liittynyt mitenkään.
6. Kai se johtuisi tästä perilaiskuudesta, jonka ikävä kyllä taisin hukata fuksivuoteen. Oli
miten oli, tulen kaikesta huolimatta pysymään täällä vielä jonkun aikaa. Syyttäkää
itseänne.
7. Todistettavasti olen näin tehnytkin viime KMP:llä, jolloin temppu sai aikaan mittavaa
hyväksyntää.
8. Oer major, korkea C.
9. Terminaali tulee ilmestymään tasaisen säännöttömästi, olemaan sisällöltään toivottavan
räävitön ja mahrollisimman täynnä Jonkun Muun Kuin Minun kirjoituksia
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0. Antti “Säätö” Palsola, rahastonhoitaja (kiltavarainministeri), varapuheenjohtaja

(varapääministeri)
1. Keväällä 1999 olin killan mikrotukihenkilönä ja vuonna 2001 propagandaministerinä.
2. En tiedä, mutta kysyjä näyttää olevan mainitun esineen tarpeessa, kun sitä niin hartaasti
kyselee. [kysyjä ajattelee vain sinun parastasi, toim. huom.]
3. Kysyjä on nyt erehtynyt kemikaalista ja sen nauttimistavasta. Minä olen se henkilö,
joka on syönyt elohopakuumemittarista elohopeaa. Ympäristön painostuksesta lopetin
sen kuitenkin heti alkuunsa. Tästä on kulunut aikaa noin 19 vuotta.
4. Miksi pitäisi?
SÄÄT!
5. En ole laskenut.
6. Solmuton teekkarilakin tupsun naru on liian pitkä: se voi tarttua johonkin
ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
7. Rautalangastahan voi vääntää mitä vain.
8. Oer.
8. Lupaan olla kiusaamatta kiltalaisia ylenmääräisellä spämmäämisellä.
Tämä ei tietenkään sulje pois pienimuotoista spämmäämistä.
0. Riku “Kännissä” Tervonen, ulkoministeri.
1. 1 vk ja nakit aina silmillä.
2. Siellä missä sen ei kuuluisi olla (eikä sitä sieltä kuulekkaan)
3. En minä vapaaehtoisesti, mutta liima lopetti haistattamisen.
4. Heti huomenna, heti huomenna....
5. 42
6. Minä en oo ikinä mitään päättänyt.
7. Nykyinen rautalankarakenne tekee mielenkiintoiseksi yrityksen
väännellä kehitysmallia. Niinpä mallin vaatimusten
toteuttaminen vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä sekä
ennusteita tulevaisuuden kehityssuunnista. Keskeiset
ideologiset periaatteet samoin kuin organisaation uusi
toimintakaavio vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä sekä
asiaan kuuluvia toimintaolosuhteita. Samoin toimihenkilöiden
osaksi tulevien opintojen taso takaa sen, että huomattava osa
on aktiivisesti mukana hahmotettaessa alustavia ehdotuksia.
Ei ole tarpeen ruveta todistelemaan laajalti niden ongelmien
vakavuutta ja merkitystä, sillä rakenteellisten ehtojen
vahvistaminen ja kehitäminen tekee mielenkiintoiseksi yrityksen eritellä asiaan kuuluvia
toimintaolosuhteita. Samoin ohjelman vaatimusten toteuttaminen antaa mahdollisuuden
parantaa kehitysmallia.
8. Mikä vitun oer?
9. Ympäristöohjelmani noudattaa ISO-9001 standardin vaatimuksia. Ekosäännöt ohjaavat
päivittäistä toimintaani.
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0. Nimi on Katja “Kaho” Ahonen ja toimin tämän vuoden OTiTin
hallituksen sihteerinä.
1. Ensimmäistä vuotta opiskelen, ja nakkeja ei oo vielä pahemmin
kertynyt (onneksi).
2. Eipä sitä kai moni tiedä, että missä se DD nykyään majailee,
kun se kerran on varastettu. Poliisilaitokselta sitä voisi tietysti
kysellä.
3. Liimanhaistelu on tyhmien hommaa, minä en sitä lopeta!
4. Siveellinen elämä alkoi viime syksynä, kun muutin Ouluun.
5. Toivottavasti ei yhdessäkään.
6. Mitä?!? Nyt olet kyllä saanut virheellistä tietoa! Minä AION
valmistua.Valmistumisvuodesta ei toki ole vielä tietoa.
7. Tarvittaessa kyllä.
8. Eoer.
9. Mitähän sitä vois luvata... Ehkä on parempi jos en lupaile liikoja, ettei tule rikottua
lupauksia. Lupaan uida vappuna!
0. Markku "muotka" Muotka, opetusministeri
1. Vuosimalli -76, 1. vuosikurssi. Nakkia piisaa joka lähtöön ja
tuloon
2. Joku varasti parempaan käyttöön, ja sekös Anttia harmittaa.
3. Kertaakaan en ole haistellu, enkä toista kertaa haistele...
4. Kesällä 2016
5. Ei monessakaan, tyhjät ämpärit kolisevat eniten...
6. Vaik ois elämäni kuinka pielessä, niin pysyy opiskelu aina
mielessä.
7. NO TOTTAKAI! Tarvitteeko tuota etes kysyä?!
8. Kyllä kiitos.
9. Sinisiä, punasia ruusunkukkia.
0. Mikko "PPP" Palsola (kysy Caiosta), Sosiaali- ja

terveysministeri

Seriffi John McCloud,
provinssin nopein vetelijä

1. 2.vsk. & mulla on jaettinakki ja beibe, sae saat sen kaikilla
mausteilla! =)
2. www.inmyass.com
3. Eiku tää on bensakoneella.
4. Miten niin aloitan? Minä olen uskovainen mies!
5. Laskiainen, Rauhalan ympaerihiihdot, lippa, lappa...
6. exrteme drunsons, drunk since nineteen tootausand
7. jos en, niin tiedaen kuka siihen ainakin pystyy
8. Asiahan on kuitenkin niin että tupakka ja viina tappaa hitaasti,
mutta kellaepae on kiire?
9. Lupaan tehdae kaiken voitavani, että vuosi 2002 on kaikille
kiltalaisille kosteampi
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0. Hanna Hulkko, “Tumppu”, fuksivastaava.
1. Toinen vuosikurssi, nakki ei oo kasvanu kovasta
yrityksestä huolimatta, mut onneks Setä lainaa välillä
:)
2. Seuratkaa Terminaalin jatkotarinaa Etsivä Holmes ja
DD:n salaisuus, jos mysteeri vaikka selviäisi.
3. Pitäis kai ensin aloittaa...
4. Irstailu määrittelee minut ihmisenä, joten väistän
kaikkea siveellistä toimintaa. Hih.
5. WTF?
6. Kyllä mää aattelin valmistua, luultavasti jopa ennen
näiden kysymysten kätkijääkin.
7. Ei oo vielä koskaan ollu niin kova tarve, mutta eiköhän
tuo onnistu.
8. Mitä kirahvi sanoo?
9. Lupaan yrittää vastata Tumpun palstalle tulleisiin
kysymyksiin, ja näin auttaa kiltalaisia selvittämään mm. todellisen sukupuolensa, valaista
lapsen tekemisen mysteeriä ja paneutua Pacmanin genitaalialueiden väritykseen.
0. Kalle

“Matriisi” Jokiniemi, Teollisuusministeri

1. Toista vuosikurssia ,vaikka nopat hieman laahaavat jäljessä. Viime
vuonna olin OTiT:n kopiokonevastaava. Oman hallistunakkini
lisäksitoimin myös Oulun tietoiskun hallituksessa sihteerinä.
Fuksipisteitä kalastin noin 77 omana fuksivuotenani.
2. Toivotaan, että herra Holmes löytää tähän asiaan ratkaisun.
3. Liimanhaistelu kuului kyllä harrastuksiini pitkään, mutta siitä
aiheutunut aivojen rappeutuminen sai minut hakemaan Lukion
jälkeen Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan. Täällä olen
löytänyt niin paljon uusia nestemäisiin nautintoaineisiin liittyviä
harrastuksia, että liimanhaisteluun ei enää ole aikaa.
4. Nähtävästi en koskaan, mutta toivossa on hyvä elää.
5. Ehkä tätä pitäisi kysyä muilta kiltalaisilta, kun itselläni hieman muisti
pätkii. Veikkaisin kuitenkin: todella monessa.
6. Se johtuu täysin teekkariyhteisössä vallitsevista terveistä elämäntavoista, kuten
saunomisesta, runsaasta nesteen nauttimisesta ja keväisestä haalariulkoilusta. Ilman
tälläista ainutlaatuista ympäristöä olisin varmasti pyrkinyt vain opintoviikkojen
maksimointiin.
7. Kyllä,vaikkka E:n keskisakara onkin hieman hankala.
8. Lippalappa on hyvin tärkeätä henkisten resurssien globaalissa ulkoistamisessa.
9. En juo matriisia tipan tippaa koko vuotena.
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OTiT-BBS avattu!
Kaikille
kiltalaisille
avoin
oma
keskustelufoorumimme, OTiT-BBS avattiin 23.2.
osoitteessa http://www.otit.oulu.fi/bbs/
Palvelun kehittäjinä ja ylläpitäjinä ovat toimineet
webmaster
Markus
Syrjänen,
sekä
mediavastaava Mikko Häkkinen.
Seuraavassa vielä ylläpidon toimittamat
käyttöohjeet:
1. Rekisteröidy
Kun olet mennyt ym. osoitteeseen, etsi oikeasta ylänurkasta "Rekisteröidy" -linkki ja
napsauta sitä. Voit jatkaa eteenpäin hyväksyttyäsi käyttöehdot.
2. Syötä käyttäjätiedot
- valitse käyttäjätunnus (stekt -tunnus on hyvä valinta, mutta voit kirjoittaa tähän
vaikka koko nimesi)
- kirjoita OIKEA sähköpostiosoitteesi. Osoitettasi ei tulla käyttämään väärin
- valitse hyvä salasana (ja muista se)
- ilmoita myöhemmässä kohdassa se kaupunginosa missä asut
- syötä haluamasi tiedot (esim. kotisivun osoite)
- säädä loput asetukset kuten haluat (älä muuta mitään jos olet epävarma)
- allekirjoituksen alkuun ei tarvitse mitään erotinmerkkejä
- paina "Lähetä" nappia
3. Aktivointi
- lue sähköpostit ilmoittamastasi sähköpostiosoitteesta (tai sieltä mihin postisi
ohjautuukaan)
- mene postissa ilmoitettuun web-osoitteeseen
- tunnuksesi pitäisi olla nyt aktivoitu ja voit ryhtyä palstan käyttäjäksi
4. Sisäänkirjautuminen
- napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "Kirjaudu sisään"-linkkiä
- syötä kenttiin käyttäjätunnus ja salasana
- mikäli käytät jotakin yleistä tietokonetta esim. yliopistolla on parempi olla
laittamatta automaattikirjautumista päälle
- paina "Kirjaudu sisään" -nappia päästäksesi palstalle
5. Harjoitusviestin kirjoittaminen
- mene "Testit" -alueelle painamalla "Testit" -linkkiä
- kokeile sekä uuden aiheen lisäämistä että vastaamista johonkin viestiketjuun
- tarkista tuliko viestisi oikein ja että onhan lähettäjätiedot oikein (jos ei ole, mieti
mitä teit väärin)
- mikäli sinulla on kysyttävää palstan tiimoilta, lähetä kysymys "Ylläpito" -alueelle
6. Ryhdy palstan aktiiviseksi käyttäjäksi!
* Ilmoita kaikki sinulle turhat ehjät prujusi myytäviksi!!! *
Palstan ylläpito ei vastaa keskustelupalstan sisällöstä, mutta todetut
huijarit, valehtelijat ja häiriköt tullaan poistamaan!

[ 12 ]

Terminaali 1/2002

Hutkivaa surnalismia: OSOTY
Alati valpas, joka reikään kärsänsä työntävä tähtireportterimme Mika Pohjonen (nimi
väärin kirjoitettu), tuo ajatusten Oulujoki, on jälleen päässyt jymyjutun jäljille.
Tavallisesti epäluotettavasta lähteestä hän on kuullut suurista suunnitelmista koskien
Oulun Tiernapoikien Yhdistyksen tulevaisuutta. Niinpä hän on istuttanut Oulun
Turhantoimittajien Yhdistyksen puheenjohtajan Janne Ojasen (nimi muutettu)
pinnasänkyyn kolmannen luokan pistokoetta varten.
MP: No niin Oulun Tenukeppien Yhdistyksen puheenjohtaja Janne Ojanen, onnittelut
20. liigamaalin johdosta.
JO: Emmää oikeesti oo Ojasen Janne, mun nimi on muutettu. Äläkä tuijaa sillä
taskulampulla silmiin.
MP: Olen kuullut suunnitelmista muuttaa Oulun Turhin Yhdistys OTY Oulun
Sähköosaston Teekkariyhdistykseksi eli OSOTYksi.
JO: Kuka sulle semmosta kerto?
MP: Pikku porsaat röhki.
JO: Vittu mää salvon sen saatanan kultturisian. Jätkä on muuten aivan kuningas.
Laula Satumaa.
MP: Emmie oikeesti oo mikkään perkeleen tangokuningas, miehän sanoin, että se
on typo. Asiassa on siis vinha perä?
JO: Äitilläs oli vinha perä, ko sinut sai. Me ollaan kyrpiinnytty muitten kiltojen
whinetykseen siitä, että OTYssä on liikaa OTiTtilaisia(*) ja SIKkiläisiä(**). Niinpä
me poikain kans päätettiin potkia muut killat vittuun ja muuttaa nimeksi OSOTY.
MP: Helevetin asiallinen idea. Entä mitä Talolle tapahtuu?
JO: Se kuuluu meille tiätty. Tehkööt muut killat vaikka lumilinnan Kuivasjärven jäälle.
MP: Entäs ko jäät sullaa?
JO: Leikkatkoot tukkansa ja menkööt töihin, saatanan hipit.
MP(nuotin vierestä): Kannatetaan Tapparaa ja syödään mustaamakkaraa.
JO: Usko jo, että sitä nimeä on muutettu. Kärpät tiputtaa Tapparalla eka kierroksella
3-0. Laula Tango merellä.
MP: Jos tuo heti lopu, niin sulla on kohta tanko perseessä.
JO: Lupaat vaan.
MP: Käytä homoa herkkiä käsiäs, tää haistattelu on loppu.
JO: Haista ite.
(*) Oulun Todellinen intelligentsija Tiätsä

(**) Säälittävien Ikisäätäjien Kerho
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Esimerkki oppivasta
organisaatiosta
Aloitetaan häkillä, jossa on viisi apinaa.
Laita banaani roikkumaan häkin katosta ja
tikkaat banaanin alapuolelle. Jonkin ajan
kuluttua joku apinoista lähtee kiipeämään
banaania kohti. Heti, kun apina koskettaa
tikkaita, ruiskuta muita apinoita kylmällä
vedellä. Jonkin ajan kuluttua joku toinen
apina lähtee kohti banaania samoin tuloksin
- muita apinoita ruiskutetaan kylmällä
vedellä. Kohtapuoliin tikkaille pyrkivän
apinan aikeet estetään toisten toimesta.

Meitä muisti PPP

Nyt luovutaan kylmästä vedestä. Yksi apina
otetaan häkistä pois, ja tilalle laitetaan uusi.
Uusi apina haluaa kiivetä tikkaille ja hakea
banaanin. Kauhukseen apina huomaa, että
muut käyvät sen kimppuun.
Parin yrityksen jälkeen apina ymmärtää,
että yritys kiivetä tikkaita johtaa
joukkokuritukseen.
Seuraavaksi korvataan taas yksi
alkuperäisistä apinoista uudella. Edellisellä
kerralla vaihdettu apina osallistuu
kuritukseen nyt innolla!
Näin toimitaan kaikkien alkuperäisten
apinoiden kanssa. Joka kerta, kun uusi
tulokas yrittää tikkaille, muut kurittavat tätä.
Useimmilla ei ole mitään käsitystä, miksi ne
eivät saa kiivetä tikkaille tai miksi ne
osallistuvat tulokkaan kurittamiseen.
Kun kaikki alkuperäiset apinat on korvattu,
ei yhtäkään häkissä olevaa apinaa ole
ruiskutettu kylmällä vedellä. Kuitenkaan
yksikään apina ei enää yritä tavoitella
banaania.
Miksi ei?

Kuva: Anu Pramila

Koska niiden mielestä täällä on aina toimittu
näin.
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ASS testaa: Jauhelihansyöntikilpailu
"Vuotuinen" syöntikilpailu pidettiin tänä korvikekerma. 400 grammaa jauhelihaa
vuonna Koskelassa. Kilpailun säännöt olivat puolikkaan sipulin kera ja mausteeksi suolaa
seuraavat:
näytti maistuvan liiankin hyvin. Varsinkin kun
lisukkeena oli suolaista silliä. Peesaajan
- jokaiselle kilpailijalle ostetaan 2 kg paikalle päässyt Late aloitti urakkansa klo
jauhelihaa
14.20. Laten varmaan aloitukseen kuului 800
- voittaja on se, joka ensimmäisenä syö kaikki g paistettua jauhelihaa ja mausteeksi
hänelle kuuluvat jauhelihat
mustapippuria ja sipulia. Kisan alku näytti
- jokainen kilpailija saa itse päättää missä hurjalta, lähes kaikki kilpailijat söivät 800
muodossa syö lihat ja kuinka ne valmistetaan grammaa tunnin aikana, poislukien Köpi.
- oksentamisesta seuraa hylkääminen
Ilmeisesti doping ei sittenkään kannattanut ?
Eräs kilpailun ratkaisukohta oli 1,2 kg (3
Kilpailuun osallistui 3
pakettia). Tuolloin
(kolme) kilpailijaa:
kilpailijoiden
Köpi, Late ja Risto.
ruokahalu
alkoi
Ennen
varsinaisen
vihdoinkin loppua.
kilpailun alkua kilpailtiin
Mutta suomalaisen
lähtöjärjestys, tuttua
sisun
avittamana
joukkue-laisto-kiviaikaerot
jäivät
paperi-saksetv ä h ä i s i k s i .
menetelmää käyttäen.
Valitettavasti juuri tuo
Paalupaikan sai Köpi,
1,2 kg:n raja koitui
toisena
Risto
ja
Köpin kohtaloksi,
peesaajana Late.
tämän jälkeen hänelle
ei maistunut jauheliha
Kilpailuvälineenä toimi Kasslerin ollenkaan.
nautasikajauheliha 400 g pakkauksiin
pakattuna. Kilpailu alkoi kello 14.00, jolloin Kilpailijat päättivät yksimielisesti viimeisen
Köpi pääsi kokkaamaan. Jotta kisan lähtö olisi jauhelihapaketin syömättäjättämisestä, näin
kaikille tasapuolinen, lämmitettiin Köpille ollen kisan voittoon riitti 1,6 kg rajan
keittolevy ja paistinpannu. Köpin taktiikkaan saavuttaminen. Ennen kisaa uskottiin että
kuului doping, tuntia enne kisaa hän söi kisaa ei tulla voittamaan minuuttien erolla.
tuplahampurilaisen ja joi 2 litraa maitoa kisan Mutta yllättäen kisassa nähtiinkin hurja
aikana. ;) Köpi aloitti ruoan valmistuksen loppukiri. Ilmeisesti välipalasalaattina
paistamalla 800 g jauhelihaa öljyn ja suolan toiminut kiinankaali (klo 22.30) herätti
kera. Valitettavasti taktiikka oli väärä, kilpailijoiden ruokahalut äärimmilleen. Risto
kylmänä suolalla maustettu jauheliha ei ole saavutti vaadittavan 1,6 kg:n rajan klo 22.43.
se paras gourmé-ruoka. Kun Köpi sai Koska Late aloitti 7 minuuttia myöhemmin
jauhelihat paistettua sai Risto aloitusmerkin tuli hänen syödä viimeiset lihat alle 7
ja kello näytti tuolloin 14.13. Riston minuutissa. Hurja kannustus ja loppukirikään
taktiikkaan kuului sipuli, Ahti-silliä ei auttanut Latea, hänen loppuaikansa oli 9
tomaattikastikkeessa ja pierutautisten minuuttia huonompi.

Terminaali 1/2002

[ 15 ]
Viralliset tulokset:

K ilpailija

määrä

aika

grammaa/tunti

Risto

1,6 kg

8 h 30 min

188 g/h

Late

1,6 kg

8 h 39 min

185 g/h

K öpi

1,2 kg

6h

200 g/h

Kilpailun aikana: syötiin 4,4 kg jauhelijaa, vessan käyttöaste oli korkea ja löydettiin resepti
joka olisi voinut jäädä löytämättä. Lihaa syötiin: paistettuna, keitettynä, ensin paistettuna
sitten keitettynä ja paistettuna uunissa pallomuodossa. Mausteena käytettiin: suolaa,
mustapippuria, sipulia, pierutautisten korvikekermaa ja ketsuppia.
ASS

- Kertokaa omin sanoin, mikä ahdistaa, sanoi psykiatri asiakkaalleen.
- No joo, kaikki alkoi, kun menin naimisiin. Vaimolla oli aikuinen tytär, josta
siten tuli minun tytärpuoleni. Isäni tuli vierailulle, rakastui tytärpuoleeni ja meni
tämän kanssa naimisiin. Niinpä tytärpuolestani tuli myös äitipuoleni.
Vaimoni sai pojan. Siitä tuli automaattisesti isäni lanko, koska se on isäni kanssa
naimisissa olevan tytärpuoleni velipuoli. Koska poika on äitipuoleni veli, se on
siten myös minun setäni.
Isäni vaimo sai myös pojan. Se on minun veljeni, vaikka samalla olen myöskin
sen ukki. Onhan se tytärpuoleni poika. Vaimoni on minulle mummo, äitipuoleni
äiti. Siitä seuraa, että olen oman vaimoni lapsenlapsi.
Ottaen huomioon, että olen naimisissa isoäitini kanssa, en ole ainoastaan vaimoni
puoliso ja lapsenlapsi, vaan myös itseni isoisä.
Siksi ahdistaa.
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HEMAVAN 2002
YHKS eli Ystävällinen KaunoHiihtoSeura järjesti
tammi-helmikuun vaihteessa laskettelumatkan
Hemavaniin, Ruotsin länsirajalle. Matkalla oli
mukana bussilastillinen innokkaita laskettelijoita,
useimmat olivat Oulun Yliopiston teknillisestä
tiedekunnasta, mutta oli mukaan eksynyt muutama
luonnontieteilijäkin, ja turisteja jopa Tampereelta
ja Helsingistä asti. Tässä ovat minun kokemukseni
riemukkaasta
matkasta
Ruotsin tunturien tuiskeeseen
ja puuterilumen syleilyyn.
Keskiviikko, 30.1.2002
Keskiviikkoaamu valkeni,
ah niin kauniina ja
kukoistavana.
Heräsin
herätyskellon
sointiin
väsyneenä, pahantuulisena ja
kiukkuisena, mutta sitten
muistin, minne tieni päivän
mittaan veisi. Pomppasin
innolla ylös sängystä, jossa
olin makoillut kokonaiset
kaksi tuntia (Mallasbileet
tiistai-iltana…)
ja
valmistauduin matkaan.
Puoli yhdeksältä olin saanut kaikki kassini ja
lautani hinattua yliopiston parkkipaikalle. Seisoin
siellä kylmissäni muiden väsyneiden ihmisten
kanssa odottamassa bussia, joka hetken odotuksen
jälkeen saapuikin paikalle.
Kun kaikki olivat saaneet ahdattua tavaransa
bussin alakertaan sain hyvän paikan aivan bussin
takaosasta. Siellä sitten kuluikin koko kymmenen
tunnin matka nukkuessa ja maistellessa
virvokkeita. Toki pysähdyimme pari kertaa
täyttämään ruoka- ja juomavarastojamme,
Hemavanissa kun ei ole systembolagettia ja
lähikaupasta saa vain 3,5 % mellanöliä.
Hemavaniin saavuttuamme, vähän ennen
seitsemää paikallista aikaa, meidät jaettiin
mökkeihin ja asetuimme väliaikaisiin koteihimme.
Kävimme parin kaverin kanssa testaamassa
Hemavanin alimmat rinteet liukurilla,

mutta liukurimme meni rikki, eikä saatavilla ollut
muita laskuvälineitä. Niinpä siis palasimme
mökeillemme. Väsymyksemme oli pitkän matkan
ja edellisen yön valvomisen jälkeen sitä luokkaa,
että vietimme vain muutaman tunnin
naapurimökissä rupattelemassa, ennen kuin
painuimme omiin koloihimme nukkumaan.
Torstai, 31.1.2002
Torstaina heräsimme
innokkaina
uuteen,
aurinkoiseen
aamuun.
Söimme
ravitsevan
aamupalan ja riensimme
mäkeen. Päivä oli ihana,
aamun 18 pakkasastetta
lauhtui päivän mittaan
kymmeneksi, ja aurinko
paistoi
koko
päivän.
Laskimme Hemavanin rinteitä
ja hieman rinteiden vieriäkin,
ja aika kului kuin siivillä.
Kahdeltatoista kävimme
syömässä mökeillä, joille oli
vain parisataa metriä, ja sitten
tallustimme takaisin rinteeseen.
Neljältä, hissien sulkeutuessa, laskimme
puolivälissä rinnettä sijaitsevalle hotellille After
ski:hin, mutta siellä emme voineet viipyä kauaa,
sillä oli vielä käytävä kaupassa ennen kuutta.
Kuudelta oli meille varattu saunavuoro, ja kyllä
olikin ihanaa karistaa päivän hiet kylmällä
suihkulla ja kuumalla saunalla! Saunan jälkeen
minä ja huonekaverini Heini vietimme taas
mukavaa aikaa viereisessä mökissä, jossa sattui
asustamaan tuttuja. Siellä vierähtikin seuraavan
aamun puolelle, ennen kuin ymmärsin lähteä
punkkaani nukkumaan.
Perjantai 1.2.2002
Perjantaiaamu ei näyttänyt aivan yhtä lupaavalta
kuin torstai. Taivaalla roikkui tummia pilviä ja
maahan sateli hiljakseen lunta. Onneksi meitä ei
pieni lumisade lannistanut, vaan riensimme siitä
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huolimatta rinteeseen hyvissä ajoin.
Aamupäivän laskimme hämärässä, pilvien
pimentämässä maisemassa. Lihakset olivat
edellisen päivän ponnistuksista niin jäykkinä, että
lauta ei kulkenut aivan samaan tahtiin kuin
torstaina. Kunnon pettäessä pidimme aika pitkiä
taukoja laiskotellen hissien vieressä ja eräiden
leikkiessä helikopteria (!).
Ruokatauon jälkeen otimme virvoitusjuomia
mukaan ja lähdimme kurulle, joka oli erään
siirtymäreitin vieressä. Siellä oli huisin hauskaa!
Kurun pohjalla oli paljon puuterilunta, ja reunalta
oli melkein pystysuora pudotus muutamaa metriä
alempana häämöttävään
pohjaan.
Istuimme
lautojemme
päällä
nauttien
raittiista
ilmasta, hyvästä seurasta
ja jäisistä juomistamme,
ja välillä hypimme alas
kuruun lautojen kanssa
tahi ilman. Kun iltapäivä
hurahti ohi, lähdimme
taas After ski:hin
nauttimaan kuka mitäkin
juomaa. Esimerkiksi
kuuma kaakao mintulla
oli monien suosikki.
Perjantaina oli myös iltamäki auki, eli hotellihissi
oli toiminnassa vielä neljän jälkeen. Parin kaakaon
virkistäminä me tietenkin lähdimme vielä
laskemaan, kunnes nälkä ajoi meidät kaupan kautta
mökeille syömään.
Saunaa ei ikävä kyllä ollut joka päivä, joten
perjantaina täytyi tyytyä suihkuun. Tästä seikasta
annoimmekin palautetta matkan järjestäjille, ja asia
korjaantunee ensi vuodeksi. Perjantaikin kului
kohtuullisen rauhallisesti juoma- ja muiden
seurapelien merkeissä, ja pääsimme suhteellisen
aikaisin nukkumaan. Oli parempi nukkua hyvin,
jotta jaksoi lasketella päivisin, sillä laskettelun takia
matkaan kuitenkin lähdettiin.
Lauantai 2.2.2002
Lauantaina herätys oli jo puoli kahdeksalta, sillä
edessä oli 20 kilometrin bussimatka Tärnabyhyn,
viereiseen laskettelukeskukseen. Silmät ristissä
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hinasimme itsemme bussille puoli yhdeksäksi.
Aikainen herätys tuntui epäinhimilliseltä, mutta
ne, jotka jaksoivat raahautua bussiin ajoissa, eivät
taatusti katuneet hetkeäkään, tästä tuli nimittäin
paras laskupäivä!
Tärnabyssä ei ollut vielä ketään laskemassa, kun
bussimme kaarsi paikalle vähän ennen yhdeksää.
Pakkasta oli vain muutama aste, ja rinteissä oli
parikymmentä senttiä edellisenä yönä satanutta
puuterilunta. Hissien käynnistyessä pääsimme
ensimmäisinä laskemaan ihania, lumisia rinteitä,
ja muutaman laskun jälkeen aurinkokin pilkisti
pilvien välistä. Päivä oli kuin luotu laskettelua
varten, ja se olikin
ehdottomasti kaikista
laskupäivistä paras.
Tärnabyssä
viivyimme
vain
kahteentoista asti,
vaikka siellä olisi kyllä
viihtynyt pitempäänkin.
Sitten
lähdimme
takaisin
kohti
Hemavania. Kävimme
mökeillä syömässä, ja
ruoan
jälkeen
suunnistimme vielä
iltapäiväksi rinteeseen.
Hemavanissa oli ikävä kyllä tuullut niin paljon,
että yöllä satanut lumi oli pyyhkiytynyt pois
rinteiltä, ja ne olivat aika jäisiä. Laskimme vain
pari laskua, kunnes suuntasimme kulkumme
hyväksi havaitulle kurulle. Siellä taas hypimme ja
pyörimme lumessa, kunnes oli After ski:n aika.
After ski:n jälkeen kävimme saunassa, ja tällä
kertaa myös pihalla olevat kuumat altaat oli täytetty
vedellä. Niissä lilluimmekin jonkin aikaa. Mahtoi
olla ruotsalaisilla ja norjalaisilla ihmettelemistä,
kun suomalaiset turistit nauttivat saunasta ja
kuumista altaista!
Viimeisenä iltana päätimme ryhdistäytyä ja
raahauduimme rinnettä ylös hotellille, jossa oli
pirskeet. Matka ylös otti kyllä kunnon päälle, mutta
alaspäin tultiinkin sitten vauhdilla. Mustalla
jätesäkillä laskimme rinnettä alas, suistuen välillä
metsäänkin. Pahempia haavereita ei onneksi
sattunut, vaikka vaatteet kyllä kastuivat kun
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kömmimme pois lumisesta metsästä. Tuo mäenlasku jäikin sitten matkan viimeiseksi, sillä sunnuntaina
emme enää mäkeen lähteneet.
Sunnuntai 3.2.2002
Sunnuntaiaamuna pääni ei millään olisi tahtonut irrota tyynystä. Mökki oli kuitenkin siivottava ennen
klo 10.20:ntä, jolloin tarkastajat tulisivat katsomaan, että mökkimme on tarpeeksi siisti seuraaville
asukkaille. Pakotin siis itseni ylös, ulos ja lenkille, eli tarkemmin sanoen pakkaamaan tavaroitani ja
luuttuamaan lattioita.
Saimme mökin siivottua ennen tarkastusaikaa, ja pari meistä jäi odottelemaan, että tarkastajat
saapuisivat. Myöhässähän he olivat, mutta noin tunnin odotuksen jälkeen tarkastajat saapuivat. Tarkastus
meni läpi, ja sitten pääsivät loputkin bussin luo odottelemaan lähtöä. Kahdeltatoista sitten viimeisetkin
innokkaat saapuivat rinteestä, ja kotimatka alkoi.
Kotimatkasta ei ole paljon sanottavaa, se meni kuten menomatkakin, nukkuen ja jutellen. Yliopiston
pihalle päästyämme raahauduin kotiin laukkujeni kanssa ja upposin omaan, ihanaan sänkyyni uinumaan.
Tämän matkan jälkeen on pakko päästä uudelleen rinteeseen ja pian! Tällä hetkellä on kuitenkin ihanaa
olla taas kotona.
Kahonen

Sähkeuutinen:

Kuva: Anu Pramila

OTiT otti jälleen kerran ansaitun voiton Laskiaismäen
Modified-luokassa. Voitto oli killallemme jo kolmas
peräkkäin. Tällä kertaa laskimme aivoilla, teemana oli jopa
Lauri Lajusta mietityttänyt “Järki mukaan juhlintaan”. Jopa
Ylkkäri huomio OTiT:n voiton, tumpeloiden tosin välineen
kuvauksen leppäkertuksi. Lasku oli ymmärrettävän
yleisöön menevä ja aplodit raikasivat laskun päätyttyä
ilman henkilövahinkoja. Kossupullon tuomarit jostain
kumman syystä antoivat proselaisille, mikä ei tietystikään
estänyt oikeaa voittajajoukkuetta juhlimasta aamuun
saakka.

Korjaus
Terminaalin 4/01 sivulle 13 oli silloisen päätoimittajan tumpeloinnin
vuoksi eksynyt Daniel Lehtosen pienryhmälle väärä kuvaus. Oikea
kuvaus kuuluu seuraavasti:
9 fuksipalleroa eri puolilta Suomea. Fuksisuunnistuksessa kävi ryhmässä
kato, mutta onneksi pari kaveria hoiti homman kunniakkaasti(?!) loppuun
asti. Tammikuussa varsin moni fukseistani vaihtaa luentosalit valtion
ryhmämajoitukseen ('torni' kutsuu), mutta tänne jäänyt osa kerää innolla
pisteitä ja kääntää katseensa kohti Wappua.
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Tumpun palsta
Kysy Tumpulta! Tumppu on ystäväsi,
Tumppu auttaa. Ei ole sellaista
ongelmaa johon Tumppu ei keksisi
apukeinoa. Kysymyksiä saa
edelleenkin lähettää osoitteeseen
terminal@ee.oulu.fi, josta ne Tumpulle
välitetään.
että maailmassa on hyvin paljon miehiä, jotka
eivät ota itseensä minkään muunlaisia elimiä.
Olen 23 v. nuori ja ongelmani on jatkuvat Et siis ole todellakaan mikään friikki!
ongelmat rintojeni koon kanssa. Kun yritän Rohkeutta itsesi ja sen oikean etsimiseen,
mennä tyttöjen pukuhuoneeseen. Minut
toivottaa Tumppu
työnnetään kirkumisen saattamana ulos ja
yritetään ohjata poikien puolelle. Mielestäni
Oon tosi kauan miettiny että missä pacmanilla
rintani ovat kuitenkin ihan sopusuhtaiset, eikä
on penis? Onko se kenties keltainen? Minkä
pojaxi haukkuminen ole ollenkaan
väristä pacmanin mälli sitten on?
asiaankuuluvaa. Mitä teen tästä asiasta
toipumisexi? Minua häirizee myös jatkuva
Nimim. Wexi
karvojen kasvu rintojeni alueella. Olen
huomannut että muilla tytöillä tällaista ei
Kysymyksesi on todella mielenkiintoinen, ja
tapahdu. Noloin juttu on kuitenkin alapääni
askarruttanut sinunlaisiasi kieroutuneita
outo epämuodostuma: Virzaputken suu on
ihmismieliä takatukkien kultaamasta 80jonkinlaisen kymmensenttisen ulokkeen
luvusta asti. Ikävä kyllä en itse ole kertaakaan
päässä ja ulommat häpyhuulet ovat todella
päässyt Pacmanin kanssa intiimiin
roikkuvat, suorastaan jonkinlaiset "pussit",
kanssakäymiseen (useista yrityksistä
sekä todella herkät iskuille. Mixi olen friikki?
huolimatta), enkä tämän vuoksi pysty
Mittani ovat 179/85, onx ok?
paljastamaan tämän mysteerin todellista
vastausta. Killan kokenein 'erityislaatuisten'
Terv. Nimim. Ikuinen neitsytkö?
yksilöiden metsästäjä, Putka-Pete, kuitenkin
lupasi valottaa asiaa henkilökohtaisten
Hyvä nimimerkki Ikuinen neitsytkö,
kokemustensa perusteella. Nyt siis kaikki
asiasta kiinnostuneet vain ujostelematta
vaikka oletkin jo ohittanut pahimman
ottamaan häneen yhteyttä!
puberteetin, on silti aivan yleistä olla
epävarma omasta vartalostaan ja
neuvoo, Tumppu
sukupuolestaan. Ymmärrän, että muiden
tyttöjen lapselliset reaktiot ja syrjintä
loukkaavat sinua, mutta uskon sen johtuvan Mullon yks ylimääränen rautakanki. Mitä mä
vain kateudesta ihanteellisia mittojasi voin sillä tehä?
kohtaan. Kertomasi perusteella olen kuitenkin
Nimim. Tuna.
vakuuttunut, että olet oikein viehättävä nuori,
joka varmasti tulee saamaan niin paljon ns.
kyrpää, kuin vain jaksaa ottaa vastaan. Mitä Eihän sellaista esinettä olekaan, kuin
ylimääräinen rautakanki! Tuo aina
genitaalialueisiisi tulee, voin kertoa sinulle,
Hei tumppu!
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tarpeellinen, jämäkkä rautapatukka on
tunnetusti multiuseen soveltuva joka kodin
käyttöesine. Ainoa haittapuoli siinä on, ettei
sitä voi käyttää ilman vastakappaletta, vaan
se tarvii toimiakseen esimerkiksi pistorasian,
puhalluslampun, näyteikkunan, vittumaisen
ihmisen polven tai uuden urheiluauton.
Katsele siis ympärillesi kotona, työpaikalla tai
vaikkapa Koneen kiltahuoneella ja havahdu
mahdollisuuksien maailmaan! Improvisoi,
kokeile rohkeasti ja ylläty iloisesti.
kehottaa Tumppu
Ei kiinnosta. Häh?
Nimim. Tuna
Hätähuudostasi
suorastaan
X(oven)sukupolven
turhautuneisuus
auktoriteetteihin, yhteiskuntaan ja jopa
itseensä. Olet selvästikin omilla aivoillasi
ajatteleva ja syvästi tunteva yksilö sekä lisäksi
ns. tärisijä, jokahuolehtii omista ja toisten
asioista aivan liikaa. Voin kuitenkin kertoa, että
ylimääräinen tuskailu ja asioiden pohdiskelu
vain lisää ahdistusta ja näin mustentaa
ennestäänkin tulehtunutta ihmismieltä.
Ehdotankin, että opettelet ottamaan rennosti
ja ottamaan. Vedä kalsarikännit kotona, mene
kerholle keikkumaan, harrasta julkijuopottelua
kaupungilla tai antaudu parin päivän

pörinäränniin Pommarissa saman henkisten
ihmisten seurassa. Tämän pitäisi
takuuvarmasti turruttaa mielesi turhasta
jännityksestä, ja tehdä sinustakin sellaisen
rempseän reppanan, kuin olet aina halunnut
olla.
ohjeistaa, Tumppu
Seuraavaksi hieman samaan aihepiiriin
liittyviä, monilta utelijoilta tulleita kysymyksiä,
joihin Tumppu vastaa samalla kertaa:
1. Apua! Sängyssäni on alaston nainen!? Mitä
tehdä!?
2. Mistä lapset tulee?
3. Voiko lapsia palauttaa?
4. Miksi lapsella pitää olla isä ja äiti? Miksi
pelkkä isä ei riitä?
5. Paljon lapsen tilaaminen maksaa?
6. Voiko lasta tilattaessa valita että tuleeko
tyttö vai poika?
7. Paljon on toimitus aika?
8. Onko lapsen tilaaminen vaikeeta?
9. Mistä lapsia voi tilata?
Yllätyin taas kerran lukiessani lähettämiänne
kysymyksiä. Jätkät ei oo ikinä saanu! Menkää
nyt ihmeessä sivulle http://www.tohtori.fi/seksi
ja kattokaa, miten homma hoituu. Inspiraatiota
teorian pänttäämiseen kannattaa hakea
sivulta http://www.jenna-jameson-naked.com
kouluttaa, Tumppu

Arveluttaako? Mietityttääkö? Jänskättääkö? Tumppu auttaa! Lähetä
kysymyksesi osoitteeseen terminal@ee.oulu.fi, Tumppu vastaa niihin
seuraavassa Terminaalissa!

Well, what do you know. According to Intel, the Pioneer 10 had a
4004 on board. Neat. So, as the old joke goes, in 1972 it took an
Intel 4004 to operate a deep-space probe. In 2002, it takes a GHz
PIII to run Windows. Things have gone terribly wrong.
- Ivan Raikov, slashdot.org 03.03.2002
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Etsivä Holmes ja DD:n salaisuus, osa 2
Tapahtui osassa 1:
Etsivä Holmes oli päättänyt järjestää Germaanisille ystävilleen lammasjuhlat.
Paikalle lampaiden keskuuteen oli kutsuttu rouva von Sauerkraut, neidit Wurzinger
ja Bieber sekä herrat Horst, Künkel ja Nussbaum. Huoneessa oli myös syyllinen.
Onneksi Holmes oli vanhana lampaannusijana ottanut mukaansa lanoliumia ja
nahkaisen välinesalkkunsa.
Lampaat pillastuivat ja Künkel paskansi housuunsa. Pizzalähetin lampaanlihalätty
sai itsensä Holmesinkin jäykistymään. Tässä sekavassa tilassa Holmes luulikin
sulttaania DD:ksi ja kävi käsiksi pizzalähetin housuihin. Työn viimeisteli neiti Bieber
herra Künkelin taputtaessa karvaisia käsiään. Holmes ei suinkaan suostunut
jäämään kaikesta ulkopuolelle...
Herra Holmes pyörähti selin muihin ja lähti
kävelemään kohti lammasnurkkausta säätäen
instrumenttia käsissään. Lammasnurkan
määkiminen yltyi äärimmilleen ja peitti jopa
kiimaisen neiti Bieberin ulvonnan. Holmes
sytytti nurkkavalon ja määkiminen loppui. Vain
huoneen perältä kuuluva lotina rikkoi
hiljaisuutta.
Kaikki seitsemän lammasta
olivat
ahteri
pitkällä
odottamassa
käsittelyä.
Holmes
käynnisti
instrumenttinsä ja kääntyi
ympäri kohti yleisöään.
"Tämä laite on Dual Penetrator 3000", Holmes sanoi:
"Se tyydyttää lampaan yli
3000 kertaa paremmin
kuin vanha kunnon Anal
Intruder.
Siinä
on
yhdistetty 300hv moottori, iskuporakone ja Juli
Ashton Anal Kitin suurin dildo sekä 12 tuuman
Your Majesty Emperor jättidildo, jonka
ympärysmitta on muuten 8 tuumaa! Lisäksi
se kestää 230V jännitettä."

lammasrouva tuijotteli ahneilla silmillään
laitetta.
Holmes
painoi
automaattiliukastenappia ja ryhtyi survomaan
konetta eläimen peräaukkoon. "Näin sitä
pitää",
huusi Holmes aloittaen
sadistisen nauramisen ja
pisti laitteen täysille.
Kolmen sekunnin kuluttua
vanha lammasrouva parkaisi
niin, että herra Künkelin
tärykalvot poksahtivat ja sydän
pysähtyi. Herra Künkel putosi neiti
Bieberin
kyydistä
ja
jäi
makaamaan lattialle. Siitä herra
Holmes ei välittänyt, vaan veti
laitteen ulos ja ryhtyi
tähyilemään
seuraavan
eläimen onkaloita.

Herra Horst yskäisi
herrasmiestyyliin. "Kuka
uskaltaa häiritä lampaiden tyydytystä?",
huudahti Holmes liukasteen roiskuessa pitkin
seiniä. Holmesin kasvot vääntyivät sekunti
sekunnilta entistä irstaampaan virnistykseen,
hurmos valtasi muiden lisäksi hänetkin.
"Anteeksi. Haluaisin vain tietää, kuinka
anaalien
survominen
Holmes kääntyi takaisin ympäri ja päätti lampaiden
aloittaa vasemmasta laidasta, missä vanha käyttökelvottomaan kuntoon voi auttaa
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mysteerimme ratkaisemisessa?".
Holmes ei voinut uskoa korviaan.
Eikä silmiään. Neiti Bieber roikkui
parhaillaan ylösalaisin seinällä
olevista poron sarvista kasvot
haudattuna sammuneen herra
Künkelin pakaroiden väliin.
Pizzalähetti puolestaan sauvoi
lammaspizzaa minkä kerkesi ja
huudahteli hurmioituneena.
"Käyttökelvottomaan?
KÄYTTÖKELVOTTOMAAN? Mitä
oikein tarkoitat, herra Horst?"
"Antakaas kun näytän.", tokaisi
Horst astuessaan lähemmäksi
vanhaa
luhistunutta
lammasrouvaa. "Eieiei! Te ette voi
olla tosissanne! Kaikkihan me
tiedämme avonaisen aunarin
edut, vai mitä, rouva von Sauerkraut? Von Sauerkraut? Missä on rouva von
Sauerkraut?" Siinä samassa alkoi Holmesin
käsittelyssä oleva lammas ulvoa: "Uu beibe,
jee beibe!"

Ennen kuin kukaan ehti edes lammasta
sanoa, oli Holmes jo tuikannut Penetratorin
suuremman "terän" Künkelin hanuriin ja
käynnistänyt täysteho-ohjelman. Kesti noin
nanosekunnin kunnes lattialta kuului riemun
ja
tuskan
sekainen
parkaisu
Hieman aiemmin sydänkohtauksen saanut AAAAAAAARRRRRRRRGGGHHHHHH!!!!
herra
Künkel
makasi
edelleen
liikkumattomana lattialla. Neiti Bieber alkoi "Sinä elät!!! huudahti neiti Bieber ja ryntäsi
huhuilla Holmesia, josko tämä voisi eläimen raivolla halaamaan kuolleista
keskeyttää lihalliset himonsa ja tulla palannutta Künkelia. "Kuinka voisin korvata
elvyttämään Künkelin. Kolmatta lammasta tämän?" kysyi Bieber Holmesilta. Holmes oli
poratessaan Holmes huusi Bieberille: palannut lampaiden ääreen ja valmistautui
"Tässähän ollaan pian puolivälissä, "viimeistelemään" loputkin neljä määkijää.
viimeistelen tämän kolmannen ja riennän "Ehkä me jotain keksimme, mutta tärkeimmät
apuun!" Holmes vetäisi tuomiopäivän ensin" vastasi hän tuolle kiimaiselle neidolle,
masiinan pois lampaan revenneestä anaalista joka oli jo Künkelin sukukalleuksien kimpussa.
ja ehätti herra Künkelin ääreen. Herra Künkel Holmes käynnisti Penetratorin ja myhäili
alkoi jo hieman sinertää ja Holmes tiesi viime itsekseen: "Vanha kunnon Dual Penetrator ei
hetkien olevan käsillä. "Väistäkää neiti Bieber! petä koskaan..."
Enää on jäljellä vain yksi vaihtoehto!" Holmes
parahti ja käynnisti Dual Penetratorin.
Numeron lammaslinkki:

http://www.finnsheep.org/

Tarina jatkuu Sperminaalissa!
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-CUPin tulokset
Alkuerät:
1. Ottelu:
Kai Aho
Jukka Ohtonen
Tapani Mattila
Mika Pohjanen

EV
2
1
1
0

T
14
12
11
11

K
12
13
14
16

E
+2
-1
-3
-5

Jatkoon: Kai Aho, Jukka Ohtonen
2. Ottelu:
Jouni Knuutinen
Marko Kauppinen
Teijo Järvelä
Pekka Välitalo

EV
2
0
0
0

T
11
8
4
2

K
6
8
6
8

E
+5
0
-2
-6

Jatkoon: Jouni Knuutinen, Marko
Kauppinen
3. Ottelu:
Sami Perttilä
Risto Huotari
Heikki Huotari

EV
2
1
0

T
6
12
9

EV
2
1
0

T
14
11
4

K
10
10
12

E
-4
+2
-3

EV
2
1
0

T
10
10
7

T
12
13
11
6

K
13
13
13
16

E
-1
0
-2
-10

Jatkoon: Kalle Jokiniemi, Mikko Polojärvi
7. Ottelu:
Katja Ahonen
Jussi Huotari
Antti Rissanen
Hanna Hulkko

EV
2
1
0
0

T
9
10
12
5

K
9
10
12
11

E
0
0
0
-6

Jatkoon: Katja Ahonen, Jussi Huotari

K
8
10
12

K
10
11
12

Jatkoon: Pekka Aho, Antti Nousiainen

Jari Tenhunen
Mika Pohjanen
Antti Rissanen
Tapani Mattila

EV
2
0
0
0

T
6
10
6
2

K
6
8
7
8

E
0
+2
-1
-6

Jatkoon: Jari Tenhunen, Mika Pohjanen
E
+6
+1
-8

Jatkoon: Esa Koponen, Toni Frogell
5. Ottelu:
Pekka Aho
Antti Nousiainen
Veikko Skurnik

EV
2
1
1
0

LUCKY LOSERS:

Jatkoon: Sami Perttilä, Risto Huotari
4. Ottelu:
Esa Koponen
Toni Frogell
Mikko Palsola

6. Ottelu:
Kalle Jokiniemi
Mikko Polojärvi
Jari Tenhunen
Jani Haikala

E
0
-1
-5
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Jatkoerät:
1. Ottelu:
Jukka Ohtonen
Marko Kauppinen
Jari Tenhunen
Sami Perttilä

Semifinaali:
EV
2
0
1
1

T
14
14
10
7

K
14
16
15
13

E
0
-2
-5
-6

1. Ottelu:
Jouni Knuutinen
Mikko Polojärvi
Jari Tenhunen
Toni Frogell

EV
2
1
0
0

T
12
10
10
9

K
10
10
12
11

E
+2
0
-2
-2

Jatkoon: Jukka Ohtonen, Jari Tenhunen

Jatkoon: Jouni Knuutinen, Mikko Polojärvi

2. Ottelu:
Mikko Polojärvi
Pekka Aho
Esa Koponen
Jussi Huotari

2. Ottelu:
Antti Nousiainen
Kai Aho
Jukka Ohtonen
Pekka Aho

EV
2
1
1
1

T
22
13
12
11

K
16
17
18
18

E
+6
-4
-6
-7

Jatkoon: Mikko Polojärvi, Pekka Aho
3. Ottelu:
Antti Nousiainen
Toni Frogell
Kalle Jokiniemi
Katja Ahonen

EV
2
0
0
0

T
13
5
3
2

K
5
8
8
8

EV
2
0
0
0

T
5
8
7
4

K
5
7
8
8

Jatkoon: Jouni Knuutinen, Kai Aho

T
10
12
10
6

K
10
12
12
11

E
0
0
-2
-5

Jatkoon: Antti Nousiainen, Kai Aho
E
+8
-3
-5
-6

Jatkoon: Antti Nousiainen, Toni Frogell
4. Ottelu:
Jouni Knuutinen
Kai Aho
Mika Pohjanen
Risto Huotari

EV
2
1
0
0

E
0
+1
-1
-4

FINAALI:
Jouni Knuutinen
Kai Aho
Mikko Polojärvi
Antti Nousiainen

EV
3
1
1
2

T
23
31
19
11

K
25
24
25
26

VOITTAJA: Jouni Knuutinen
Finaalin eteneminen erävoitoissa:
1. Kai Aho
2. Jouni Knuutinen
3. Jouni Knuutinen
4. Mikko Polojärvi
5. Antti Nousiainen
6. Antti Nousiainen
7. Jouni Knuutinen

E
-2
+7
-6
-15
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Erikoismaininnat:
Worm of the Match:
Jouni Knuutinen
· Voitti kaikki matsit
Most Violent:

Jouni Knuutinen

Best Shot:

Jukka Ohtonen
· Sillalta Kamikaze (5K + Kaikki omat)

Most Useless:

Jaettu sija: Sami Perttilä / Jani Haikala
· Plus/Miinus tilastojen pohjat

Ranking: (Järjestys: Ottelut/Erävoitot/Tapot/Plus-miinus tilastot)
Pelaajat:

P

EV

T

K

E

1.
2.
3.
4.

Jouni Knuutinen
Mikko Polojärvi
Antti Nousiainen
Kai Aho

4
4
4
4

9
5
5
4

51
64
44
65

46
64
52
55

+5
0
-8
+10

5. Jari Tenhunen (LL)
6. Jukka Ohtonen
7. Pekka Aho
8. Toni Frogell
9. Mika Pohjanen (LL)
10. Esa Koponen
11. Sami Perttilä
12. Jussi Huotari
13. Kalle Jokiniemi
14. Katja Ahonen
15. Risto Huotari
16. Tapani Mattila (LL)
17. Marko Kauppinen
18. Antti Rissanen (LL)
19. Heikki Huotari
20. Veikko Skurnik
21. Jani Haikala
22. Hanna Hulkko
23. Teijo Järvelä
24. Mikko Palsola
25. Pekka Välitalo

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

4
3
3
1
0
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
36
35
25
28
26
13
21
15
11
16
13
22
18
9
7
6
5
4
4
2

46
39
39
29
32
26
23
28
21
17
18
22
24
19
12
12
16
11
6
12
8

-9
-3
-4
-4
-4
0
-10
-7
-6
-6
-2
-9
-2
-1
-3
-5
-10
-6
-2
-6
-6

(LL) tarkoittaa Lucky Loseria.
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Pringles-Pillu ®
Tarvikkeet :
- Pringles perunalastupurkki
- Kortsu (Yankee on paras)
- 8 kpl niitä leveitä kumilenkkejä
- Kuulakärkikynä
- Teippiä
- 4 kpl lyijykyniä
- Marmorikuula tai vastaava esine.

O
YO NCE
U
Y
CA OU
N’
T S POP
TO ,
P!

Syö lastut ja heitä kansi helvettiin. (tai päinvastoin, et huomaa eroa) Tee
kuulakärkikynällä snadeja reikiä putkiloon, suoria rivejä lähtien avoimesta puolesta
pohjaa kohti. 4 reikää per rivi, 2 cm välein. Yhteensä16 kpl reikiä, kello 12, 3, 6,
ja 9 kohdalle suuaukosta katsottuna.
Jätä avoimeen päähän teipin leveyden verran reiätöntä tilaa. Reikien koko tulee
olla juuri sen kokoinen, että siitä saa pujotettua kumilenkin lävitse. Pujota
kumilenkit rei’istä. Klo 12:sta klo 6:teen, ja klo 3:sta klo 9:sään.
Lukitse seuraavaksi kumilenkit paikoilleen pujottamalla lyijykynät purkin
ulkopuolelle jäävien kumilenkkien silmukoihin. Lopullinen säätö tapahtuu
myöhemmin. Tee seuraavaksi kuulakärkikynällä putkilon pohjaan keskelle pieni
reikä. Kieritä kortsu täysin auki ja sujauta sen sisään marmorikuula tms. joka ei
riko sitä. Pujota kortsu varovasti avoin pää edellä purkin pohjareiästä sisään niin,
että kuula tms. jää purkin ulkopuolelle, pitäen sen paikoillaan. Nyt pujota kortsu
kumilenkkien muodostamienristeysten läpi, ja pingota se lopulta avoimen pään
ympärille kalvoksi. Nyt kortsu on siis pohjasta kiinni ja pingottuneena toisen pään
avoimen aukon ympärillä. Varmista kortsun pysyminen lieriön suulla teippaamalla
se putkilon ympäri.
Nyt voit säätää “pillun” tiukkuuden leikkaamalla klo 3:n ja klo 6:den kumilenkkien
silmukat auki ja sitomalla ne kynien ympärille haluamaasi tiukkuuteen. Jos reiät
ovat sopivan kokoisia, niin putkilon pitäisi olla nyt kutakuinkin ilmatiivis. Jos haluat,
voit tehdä siihen ylimääräisen reiän, jolla saat säädettyä sopivan vastapaineen.
Laite on valmis. Voitele “pillu”, tunge vaikka parivuoteen patjojen väliin ja raiskaa
se.
Toimitus sanoutuu irti kaikista mahdollisista laitteen, tai sen käyttöön liittyvistä
riskeistä, kuten addiktiosta, avioerosta, mielentilatutkimuksesta, irtisanomisista,
palovammoista, kohonneesta kolesterolista, sotilasarvon menettämisestä, tuki- ,
ja liikuntaelinvammoista, yleisestä pahennuksesta, perintöosuuden menetyksestä,
kavereiden katoamisista ja totaalisesta itsekunnioituksen menettämisestä.
P.S. Vaimot ja tyttöystävät, jotka valittavat seksin loppuneen partnerin PringlesPillun ® takia, voivat ilmoittautua vaikka OTiT-BBS:ssä!
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Terminaalin alustava ilmestymisaikataulu vuodelle 2002:
Deadline
Ilmestyy
Terminaali 1/2002
Menijo
7.3.
Terminaali 2/2002
31.3.
15.4.
Terminaali 3/2002
1.9.
16.9.
Terminaali 4/2002
17.11.
2.12.
eli...

SEURAAVA TERMINAALI ILMESTYY 15.4.!
JUTTUJEN DEADLINE 31.3.!
Numeron virallinen paska vitsi:
Milla Jovovich goes to psychiatrist and the
shrink asks "How do you see yourself?"
- "I see myself in Feria"
Kiltahuoneella sanottua:
Kukkaa ei ota nyt keneltäkkää
suihin...[hetken tauko] eikä panna
perseeseen.
-Tumppu

