Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti, nro 1/2003

http://www.ee.oulu.fi/~terminal/
“Me olemme OTiT - miehet mustissa”
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Pääkirjoitus
Kymmenen tuntia hikeä, verta ja kyyneleitä (plus kolme litraa nenästäni
valunutta kirkasta nesteentapaista) tarkoittaa sitä, että vuoden 2003
ensimmäinen Terminaali on valmis ja noin kymmenen tunnin päästä menossa
painoon.
Tämänkertaiseen Terminaaliin tuli ihan kiitettävästi juttuja, mutta enemmänkin
olisi voinut tulla. Siksipä juuri sinä joka tätä kirjoitusta luet, ota kynä kauniiseen
käteesi ja kirjoita Terminaaliin juuri se juttu jota olet moneen kertaan tylsillä
luennoilla miettinyt. Tai vaihtoehtoisesti piirrä se kaunis kuva jota et ole vielä
jaksanut aloittaa, ja lähetä se meille, jotta Terminaalista tulisi entistä enemmän
lehti, jota juuri sinä haluat lukea. Niinhän se menee, että jos sinä et sitä juttua
tähän lehteen kirjoita, ei sitä kukaan muu sinun puolestasikaan tee.
Juissi
Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 4--6 numeroa vuodessa.
16. vuosikerta, n:o 1
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu
Osoite: OULUN TIETOTEEKKARIT RY
Terminaalin toimitus
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi

Päätoimittaja:
Toimittajat:
Kannen kuva:
Kotisivu:

Juha Tiensyrjä
Jouni Knuutinen
Taneli Rautio
Intternetti
http://www.ee.oulu.fi/~terminal/

Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n tai
päätoimittajan tai kenenkään muunkaan kantaa.
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PJ:n palsta
Tänä vuonna Oulun Tietoteekkarit ry.
tulee mopoiluikään - kiltamme täyttää
syksyllä 15 vuotta. Tällaisena
juhlavuonna tekee mieli katsoa
yhdistyksen toimintaa sekä eteen- että
taaksepäin. Mitä kuluneiden viidentoista
vuoden aikana on tapahtunut, mitä on
opittu? Entä mihin suuntaan killan
toimintaa olisi syytä jatkossa kehittää?
Millainen OTiT:n pitäisi olla vuonna 2008
kun 20-vuotisjuhlat ovat ajankohtaiset?

vuonna 2008? Haluammeko edes
vaikuttaa siihen? Näyttää oleva n
valitettava tosiasia, ettei kiltamme
tavoita tällä hetkellä kaikkia
tietotekniikan opiskelijoita. Toivottavasti
k u l u va n v u o d e n aikana käyd ä ä n
keskustelua siitä, mihin suuntaan killan
pitäisi muuttua, jotta yhä useammat
tietoteekkarit ja -fuksit löytäisivät killan
piiristä heille sopivaa ja mielekästä
toimintaa.

Opiskelijajärjestötoiminta
on
luonteeltaan sellaista, että näiden
kysymysten pohtiminen on hankalaa,
kenties hieman hyödytöntäkin. Ihmiset
ovat mukana aktiivitoiminnassa vain
muutaman vuoden ja siirtyvät sitten
muihin kuvioihin: yksi menee töihin,
toinen alkaa opiskelemaan täydellä
teholla ja kolmas vaihtaa alaa. Tietoa
historiasta katoaa toimijoiden mukana
ja toisaalta kovin pitkälle tulevaisuuteen
ylettyviä projekteja ei haluta aloittaa,
koska ei haluta sitoa tulevien kiltaaktiivien käsiä.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille
kiltalaisille menestyksekästä alkanutta
vuotta ja antoisaa Wapun odotusta!
Timo

Pitäisikö edellä esitetty siis hyväksyä
todellisuutena ja ajatella toimintaa vain
vuoden-kahden
aikäjänteellä?
Tyydymmekö siihen, että mennyt on
mennyttä ja tulevaisuutta pohditaan
aikanaan? Minä toivon, että pystymme
parempaan. Viisi vuotta sitten killan
vuosijuhliin tehtiin hieno historiikki, joka
kuvaili OTiT:n ensimmäisiä kymmentä
vuotta. Tänä vuonna sille on tarkoitus
tehdä jatko-osa. Tiedonmurusten
kerääminen historiikkia varten
lukuisista eri lähteistä on varmasti
työlästä, mutta varmasti vaiva n
arvoista!
Entäpä tulevaisuus? Millainen on OTiT

Pitkät hihat ja lyhyet lahkeet ovat ensi kesänä
muodissa.
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Oulun Tietoteekkarit ry:n
Hallitus 2003
Puheenjohtaja

Rahastonhoitaja

Timo Ahonen
Taidonkaari 1 C 18
90570 OULU
Puh: 050 343 0733

Jukka Ohtonen
Virkakatu 5 G 12
90570 OULU
Puh: 050 301 4728

puheenjohtaja@otitsun.oulu.fi
tahonen@ee.oulu.fi

Sihteeri
Laura Hulkko
Kalervontie 17 as 5
90570 OULU
Puh: 041 458 9726

rahastonhoitaja@otitsun.oulu.fi
noze@ee.oulu.fi

Sosiaali- ja terveysministeri
(VPJ)

sihteeri@otitsun.oulu.fi
hulkko@ee.oulu.fi

Lasse Määttä
Paalikatu 14 A 303/1
90520 OULU
Puh: 044 338 7878
sosiaaliministeri@otitsun.oulu.fi
vpj@otitsun.oulu.fi
tfu@ee.oulu.fi

Työvoimaministeri

Opetusministeri

Katja Ahonen
Tellervontie 2 A 3
90570 OULU
Puh: 050 329 5585

Tero Rontti
Rakentajantie 5 B 74
90570 OULU
Puh: 040 732 2292

tyovoimaministeri@otitsun.oulu.fi
ka@ee.oulu.fi

Tiedotusministeri
Juha Tiensyrjä
Puistokatu 6 A 106
90120 OULU
Puh: 044 550 0133
tiedotusministeri@otitsun.oulu.fi
juissi@ee.oulu.fi

Teollisuusministeri
Jouni Kovasin
Tapiontie 4 A 7
90570 OULU
Puh: 0400 514 687
teollisuusministeri@otitsun.oulu.fi
jk@ee.oulu.fi

Oulun Tietoteekkarit ry
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO

opetusministeri@otitsun.oulu.fi
trontti@ee.oulu.fi

Liikenneministeri
Antti Niittyviita
Välkkylä 2 B 16
90100 OULU
Puh: 040 572 7204
liikenneministeri@otitsun.oulu.fi
surtr@ee.oulu.fi

Ulkoministeri
Tommi Halonen
Rautatienkatu 8 A 209
90100 OULU
Puh: 050 480 1417
ulkoministeri@otitsun.oulu.fi
thal@ee.oulu.fi

hallitus@otitsun.oulu.fi
http://www.otit.oulu.fi/
Puh: (08) 5532 819
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Oulun Tietoteekkarit ry:n
Toimihenkilöt 2003
Kopiokonevastaava
Arttu Huotari
Puh: 044 534 1965
artisti@ee.oulu.fi

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

Kiltahuonevastaava
Hanna-Leena Roivainen
Puh: 050 569 5383
peppi@ee.oulu.fi

Toimittaja
Jouni Knuutinen
Puh: 050 363 9342
rey@ee.oulu.fi

WWW-vastaava
Jaakko Holster
Puh: 041 436 0880
yaggo@ee.oulu.fi

Operaattori
Juha Tiensyrjä
Puh: 044 550 0133
juissi@ee.oulu.fi,
operaattoriasiat: adm@otitsun.oulu.fi

PC-vastaava
Toni Frogell
Puh: 040 764 9228
grim@ee.oulu.fi

Pelimanne
Teemu Haapala
Puh: 040 596 6985
toph@ee.oulu.fi

Lego-projektivastaava
Ville Junttila
Puh: 044 040 8408
junes@ee.oulu.fi

Matriisivastaava
Timo Kantola
Puh: 040 756 4735
timokant@mail.student.oulu.fi

KV-vastaava
Mika Pohjanen
Puh: 040 534 6123
miihkali@ee.oulu.fi

Oulun Tietoteekkarit ry
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO

Työvoimaministeriön
valmisteleva virkamies
Olli Huoviala
Puh: 050 540 2311
wr@ee.oulu.fi

KMP-vastaava
Topi Pulkkinen
Puh: 044 503 0333
topipu@mail.student.oulu.fi

Sosiaali- ja terveyssihteeri
Vili Seppänen
Puh: 044 377 6803
vilise@ee.oulu.fi

Toimittaja
Taneli Rautio
Puh: 040 516 0192
scam@ee.oulu.fi

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

Operaattori
Juha Ylipekkala
Puh: 040 559 4386
jylipekk@ee.oulu.fi,
operaattoriasiat: adm@otitsun.oulu.fi

PC-vastaava
Tapani Mattila
Puh: 050 371 1791
tapanim@ee.oulu.fi

Vuosijuhlavastaava
Oula Pulju
Puh: 044 730 1628
oulajp@ee.oulu.fi

Seppä
Teemu Tokola
Puh: 040 761 9162
ttokola@ee.oulu.fi

Urheiluvastaava
Anssi Miettinen
Puh: 050 410 2926
anssimie@mail.student.oulu.fi

Kummisetä
Pekka Aho
Puh: 040 731 4179
paho@ee.oulu.fi

http://www.otit.oulu.fi/
Puh: (08) 5532 819
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Hallitus häröilee
On taas se aika vuodesta, jolloin killan uusi hallitus esittäytyy kiltalaisille. Kiperiä kysymyksiä
esitettiin tänä vuonna noin kymmenen kappaletta; enemmän tai vähemmän omituisia
vastauksia tuli kaikilta hallituksen jäseniltä suunnilleen saman verran. Mutta nyt kysymyksiin:

0. Nimesi (ja tittelisi, toim. huom)?
1. Kukamikämilloinmissämitähäh?
2. Miksi olet?
3. Koska kuolet?
4. Elämänohjeesi?
5. Paras koskaan juomasi drinkki ja sen sekoitusohje?
6. Miksi valmistuisit?
7. Perustele: HK:n sininen vai prinssinnakki?
8. Lempiasentosi?
9. Jos sinulla olisi moottorisaha ja kolme koiranpentua, mitä tekisit?
10. Henkinen ikäsi? (http://testit.mine.nu/TestaaMinut)

0. Timo Ahonen, puheenjohtaja
1. Timo, Homo Sapiens (Viisas ihminen? Joopajoo.), jo vuodesta 1980, jne.
2. Alussa ei-mikään räjähti, sitten seurasi noin 15 miljardia vuotta
onnekkaita sattumia ja tässä sitä ollaan. Hämmentävää, eikö?
3. Intternetti kertoo että maanantaina 16. maaliskuuta 2054.
4. Onkohan kysymysten laatija nauttinut yliannostuksen Napakymppiä?
5. Vesi. Otetaan kaksi osaa vetyä ja yksi osa happea. Sekoitetaan ja
kuumennetaan. Suurten annosten valmistaminen
nopeasti sisätiloissa voi aiheuttaa vahinkoja sekä
rakennukselle että baarimestarille.
6. Mielelläni diplomi-insinööriksi.
7. Minä olen kyllä aina pitänyt enemmän HK:n
sinisestä. Tässä yhteydessä lienee syytä muistaa
Setä Sigmundia, "Manchmal ist ein HK Blau nur
ein HK Blau".
8. Ylösalaisin.
9. Perustaisin metsätyöväline- ja
lemmikkieläinkaupan.
10. 16

0. Lasse "TheFU" Määttä, sosiaali- ja terveysministeri, vpj
1. Minä juoppo sosiaali- ja terveysministeri täällä nyt flip-flop joo joo..
hommaan kansalaisille huonoja naisia ja teen niistä alkoholisteja.. mitä
muuta vois elämältään haluta!! Homma Comprende?? asia akvarell!!
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2. Isäukolla sattu vahinko 80-luvun aluss sekä
koska olen suurin ja kaunein.. that's why
3. jos olisin fuxi niin vappuna.. mutta koska en
niin sitä seuraavana päivänä.
4. Tässä on pari: "älä syö keltaista lunta, niin
ei nouse kusi päähän." ja "Jos tiiät että et
tiiä mitä muut tietää niin mitä nä sitten
kyselet"
5. ehottomasti Stuga alias OTiT.. Ensiksi
pohjalle minttuviinaa 3cl ja päälle
lusikalla valuttaen Strohia 1cl .. jotkut ovat
tämänkin kohteeksi killassamme joutuneet
;)
6. tell me about it..
7. jälkimmäinen löytyy joten valitsen HK:n ihan kateudesta!! ;)
8. Hauislihas kouristuneena, pullo nyrkissä,ranne hiukan kallistuneena
sivulle itseäni kohti, korkeassa polviasennossa!! bueno!!
9. MS:llä kävisin terrorisoimassa possauksen ja oboyn.Koirista yhden
antaisin Kainuun prikaatin sotilaspoliiseille esimieheksi, toisen Kupalle
opaskoiraksi (Eihän se mies muuten mihinkään löydä, ku eihän se nää)
ja ite pitäisin viimeisen.
10. kysykää tuota vaikka krokolta.. kai se on siinä 3 ja 5 vuoden välissä jos
saa itseään edes vähän yliarvioida! Iso lapsi jolla isot lelut.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jukka Ohtonen, rahastonhoitaja
3vsktietoteekkarirahastonhoitajasyntynytvuonna1980Oulussamitästässä
Ois aika pirun tylsää jos en olisi.
Minähän en kuole koskaan.
Pikkuvikoja, ei tartte korjata.
Minä niistä nimistä tai ohjeistä tiedä. Kysykää Tervahovista.
Miksi tosiaankaan?
HK:n sininen menee vihanneksesta,
prinssinnakeista ei voi oikeen tietää mitä ne
on.
8. Rento.
9. Käyttäisin moottorisahaa tämän kyselyn
keksijään ja syöttäisin jäännökset
koiranpennuille.
10. 2002: 16
2003: 13
Kehitystä on näköjään tapahtunut tässä
vuoden sisällä:)
(btw tappajavalaat Rulez)
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0. Laura aka luru aka kroko aka sormikas aka
hanska aka lapanen aka tumpun pikku-sisko
aka lurppa aka ru(n)kkanen Hulkko, sihteeri
1. OTiT:n Sihteeri, 2003, kiltiksellä, no sitä just!!!
2. Siksi että olen ensimmäinen kasvissyöjä kroko i
hela världen ;)
3. Wappuna tietenkin! =)
4. Kauas on pitkä matka.
5. Orgasmi; salmiakkikossua & kermalikööriä.
6. Haista uidduu..... en voi valmistua, koska en opi
olematta juomasta kaikkea ilmaista wiinaa
7. Loppuu se vit...Olen pupujen ystävä!!! Riippuu

prinssistä.
8. Se asento jossa sitä orgasmia voi nauttia!!
9. Saisin allergiakohtauksen koirista ja sitten nousisin zombiena
valtaamaanaa newage-krokona maailmaa med moottorisaha
10. Sitä ei tarvitse käydä testaamassa, sehän on päivän selevä tapaus.
Kukaan ei vain uskalla sanoa sitä ääneen
0. Katja Ahonen, työvoimaministeri
1. Toisen vuoden tietoteekkari, OTiT:n työvoimaministeri, vuonna 2003,
kiltahuoneella tai jossakin häröilemässä, yleensä hyvää, tänään ihan
mainiota, no sitätäh!
2. Luulen olevani siksi, että vanhempani halusivat. Kaikki merkit osoittavat
siihen, että joku on oikeasti toivonut syntymääni. Toivoisin
olemassaolollani olevan jotain muutakin tarkoitusta, mutta sitä en ole
vielä keksinyt.
3. Muistaakseni se oli joskus vuonna 2067. Ei ole hyvä tietää ihan tarkkaan,
siitä voi tulla paineita.
4. Kokeile kaikkea, mistä ei ole haittaa mielenterveydellesi.
5. Hmmm... Tosi vaikea kysymys... En kyllä osaa sanoa, riippuu ihan
olotilasta ja mielenlaadusta. Yleensä tykkään
joko makeista tai sitten vähän kirpeistä,
raikkaan näköisistä drinkeistä.
6. Jotta saisin hyvän työpaikan ja paljon
palkkaa!!!
7. En nyt muista millainen on HK:n sininen, että
kai se sitten on se prinssinakki. Nakit on jees.
8. Jaaa... Eiköhän se oo joku
möyhöpöyhölötköpötköasento, joka näyttää
tyhmältä ja tuntuu jänskältä. Mitä tyhmemmän
näköinen, sen toimivampi!
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9. Mitä ajattelee mies, joka keksii tämmöisen kysymyksen...? Tietenkin
laittaisin moottorisahan talteen myöhempää käyttöä varten ja yrittäisin
löytää koiranpennuille hyvät kodit. Itse en jaksaisi niitä kasvattaa, koska
olen liian laiska.
10. Yliopistoon tullessa se oli 18, nyt toisena vuonna henkinen ikäni on
laskenut 14:ään. Pelottavaa...
0. Tommi "Tommi" Halonen, ulkoministeri
1. Ketä?, ulkoministeri, kun saa, 63°06,6´P 21°35,2I, putoamista, nii'in.
2. Kaikki alkoi (tästä on jo aikaa) eräänä päivänä kun eräs
singulariteettipiste räjähti. Tosin päivää ei vielä
sillon ollut määritelty. Siitähän sitte alko
syntymään protoneja, neutroneita ja
elektroneja. Noooh, vähän ajan päästä rupes
siinä räjähdyksessä syntyneet hiukkaset
tiivistymään atomiytimiksi. Hölmöt, mutta ei ne
tienny paremmastakaan. No tietäähän sen että
atomiytimessä tyhmyys tiivistyy ja eiköhän nää
elektronikki tullu sitte kierteleen ytimiä! Voi
vidu! Mutta minkäs enää teet, eihän siitä tuu ku
atomeja! Sitte parin vähäpätösemmän
tapahtuman jälkeen minäki aloin olemaan.
Jotku on myös sanonu että se on vaan luonnon
julmaa ja sydämetöntä pilaa.
3. Sitte kun olen kokeillut kaikkea eikä oo enää mitään kivaa. Tai kun täytän
164 vuotta. Kumpi vaan tulee ensin.
4. "Et tule katumaan mitä teit, vaan mitä et tehnyt."
Tai toinen hyvä, vähän syvällisempi: "On valo vihreä, siis katu ylitä."
5. Juon harvoin ja melko vähän, mutta yritetäämpä muistella.
Vaasalainen Mehupolle:
-Kaada 5 litran muovikannusta kahdesti tislattua pontikkaa pitkään lasiin
riittävä määrä.
-Kaada tilkka lisää, koska tyttöystäväsi kitkerästä mielipiteestä
huolimatta määrä ei ollut riittävä.
-Jos lasiin jäi vielä tilaa, kaada yksi luraus appelsiinituoremehua pollen
sekaan, varo ettei tule liikaa jolloin maku vääristyy.
-Sekoitetaan kynällä, sormella, tikulla, puukolla tai vastaavalla.
-Juodaan irvistellen ja lauletaan Irwinin "Ei tippa tapa".
6. Diplomi-insinööriksi. Miksisiksi? No kun en halu papiksi.
7. Prinssinnakki. Se ei kuluta niin paljon, se on näppärämpi kääntää ja tilaa
löytyy ahtaistakin paikoista helpommin. Sitä on helpompi ohjata, se on
ympäristöystävällisempi eikä naapuritkaan ole niin kateellisia. Toisaalta
sinne ei mahdu niin paljon lastia sisään, mutta voihan sitä tehdä monta
reissua tai ostaa tila-auto. Eiku mikä oli kysymys?
8. Tantralainen tiikeri, Head down a.k.a. hetukka, Niunja Sogi.
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9. Lapaset.
Siis ostaisin tietenki lapaset ettei moottorisaha pilaisi herkkiä ja
pehmeitä koodarikäsiäni. Sitten varmaan kiertäisin maapallon ympäri ja
kävisin kaikissa eksoottisissa paikoissa. Jenkeistä toisin tietenkin
itselleni avo-Corveten. Ostaisin pari taloa Euroopasta sekä huviloita
Alpeilta ja Syötekeskukselta. Jättäisin Microsoftin, Coca-Colan ja Niken
toimitusjohtajan pestit ja maksaisin kaikkien tuttujeni asunto- ja
autolainat. Poistaisin työttömyyden Suomesta ja lopettaisin kaikki sodat.
Pitäisin bileet Valkoisessa talossa ja järjestäisin Mestarit Areenalla
maailmankiertueen. Kävisin avaruudessa NASAn kyydissä ja opettelisin
soittamaan trumpettia.
Niin siis tietenkin vain jos minulla todella olisi moottorisaha ja kolme
koiranpentua.
10. 27v.
0. Jouni Kovasin, teollisuusministeri
1. Minä, Teollisuusministeri, Aina, Kiltahuoneella, Tuppea, Nii-i.
2. Pitäisi varmaan kysyä niiltä, jotka ovat alulle laittaneet, mutta
todennäköisesti siksi, että ei mennyt reisille.
3. Sitten kun lakkaan ajattelemasta eli vuonna 2059.
4. Kaikki minkä voi tehdä huomenna kannattaa jättää tekemättä tänään.
5. Kylläpä se henkilökohtainen suosikki taitaa edelleen olla Jekkupatteri
a.k.a. Akkuhappo [4 cl Jägermeister ja battery
- Rakennetaan collins-lasiin ja pidennetään
batterylla. Koristellaan sitruunanviipaleella ja
kirsikalla. Pari ohutta pilliä mukaan.
6. Niin sitä sietääkin miettiä. Ehkäpä siksi, että ei
tarvitsisi kitua opintotuella ja istua
kaikenmaailman lippalappa-luennoilla. Mutta
jos ajattelee kysymyksen kielteisenä niin löytyy
heti enemmäin hyviä syitä, joten en ole
valmistumassa vielä piitkäään aikaan.
7. Koollahan ei tunnetusti ole väliä, mutta kyllä
pitkä ja paksu maistuu.
8. Selällään takaapäin jalat kohti kattoa.
9. Leikkaisin pennuilta ... Eikun oikeasti ottaisin
yhteyttä Auneen.
10. 23 vuotta.
0. Antti “Schumi” Niittyviita, liikenneministeri
1. Siis häh. Mikä tämä tämmönen kysymyski on? eihän tässä oo mitään
järkee! Ei tämmöstä! Ihan hämärää homma!
2. Ai että miksi olen? Ei saasta. Eihän näissä kysymyksissä oo mitään
järkee! Jotain filosofiaako täällä ollaan reenaamassa? EI saatana!
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3. Ei jeesus! Mistä mä voisin tämänki tietää.
Sitte ei varmaan enää ois kovin kiva ku
tietäs. Kuka sekopää näitä kysymyksiä
keksii?
4. Kritiikki, Palaute, Kestävä kehitys :P
5. Piña Colada:
n cl vaaleaa rommia, missä n lähestyy
teekkarivakiota z
tilkkanen kookosmaitoa
ananasta
Jäämurskaa/jääpaloja
Tehosekottimeen ja sitte nautittavaksi
6. Niin. Miksipä minä valmistuisinkaan. Mihinkä
tässä vielä on kiire?
7. Kyllä mä oon kunnon körssin kannalla. Eihän prinssinakki oo edes käyrä.
8. Tätä kysymystä mä jo odotinkin:
Ancient Secrets Of The Kama Sutra
Produced By: Vivid.
Year:
1996
Time:
85 Min.
Directed By: Brad Armstrong.
Starring: Dyanna Lauren, Felecia (Lez Only), Holly Body (Facial), Jake
Steed, Jeanna Fine, Jon Dough, Juliette Carelton (Facial),
Leeanna Heart, Papillon, Peter North, Stephanie Swift
(Facial), Tatianna (Facial, DP), Veronica Hart (Non Sex),
Vince Vouyer
Description
Julie and Steve are one happily married couple. In other words, the
dinner banter is more sparkling than the pillow talk. Along comes a pro
vocative book in an interesting little shop, and as fast as you can say
"Kama Sutra", their existence is magically transformed into a passionate
melange of fantasy and flesh. Turn the page on everything you know. A
new chapter is written.
9. Opettaisin yhden sahaaman, toisen vaihtamaan öljyt ja kolmannen
terottaan ketjun.
10. JOS
"Puutarhatontut: Heräävät öisin kokoontumaan karviaispensaan alla"
niin henkinen ikäni on 21
Tai JOS
"Puutarhatontut: Ovat mauttomia" niin henkinen ikäni on 23

12

Terminaali 1/03

0. Tero Rontti, opetusministeri
1. Opetusministeri-öö-1980-oulussa-öh
2. Joskus 70-luvun lopulla vanhempani... Jokin
virhe maailmankaikkeuden tasapainossa
lienee se loogisin selitys
3. Ennen valomerkkiä.
4. En harrasta.
5. Mieluummin kunnon. Pahin lienee
kuminelonen, sekoitusohjetta en onnekseni
muista.
6. Materialismin takia.
7. HK:n sinisestä saa runebergintorttuja.
8. Epämääräinen istuma-asento työtuolilla.
9. Vaihtaisin lampaaseen.
10. 37

0. Juha “Juissi” Tiensyrjä, tiedotusministeri
1. Yrjö V. Pensas, päätoimittaja, eilen, Lipastolla,
sitä, nih.
2. Olen, koska en ole. Siis ajattelen.
3. Koska vanhemmat tieteenharjoittajat sitä ovat
niin kovasti toitottaneet, niin ilmeisestikin
wappuna.
4. Viina ei juomatta lopu.
5. Sex On The Beach - 6 cl votkaa, 4,5cl
persikkalikööriä, 9 cl karpalomehua, 9 cl
ananasmehua ja kirsikka. Sekoitetaan,
koristellaan kirsikalla ja nautitaan.
6. Koska pommarissa ei jaksa roikkua ikuisesti. Ja
koska opinnot vanhenee ajan mittaan.
7. Kun on kerran nähnyt mistä aineista prinssinnakkeja tehdään, niin on
ihan pakko sanoa että HK:n sininen.
8. Sikiöasento.
9. Laittaisin koiranpennut jätesäkkiin ja tiputtaisin ne Merikosken silloilta
alas veteen. Moottorisahan myisin pois.
10. 25

Terminaalin linkkivinkki:
http://www.nice-tits.org/pics.html
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Terminaalin suuri
mainoskynävertailu
PESTI-päivän
aikaan
uutta
kuulakärkikynää haeskelevan ei
tarvinnut rynnätä kauppaan. Eri
yritysten standeilta löytyi jos
jonkinmoisia kyniä, mutta laadusta ei
ollut
takeita.
Terminaalin
testilaboratorio kiersi standeja ja otti 10
mainoskynää äärimmäisen rankkoihin
testeihin.
Kynät
on
arvioitu
vertailussamme käytettävyyd e n ,
ulkonäön ja piirtojäljen mukaan.
Kynät on valittu vertailuun puhtaasti
sattumatekijöiden kautta - PESTIpäivän jälkeen nämä kynät löytyivät
testaajamme repusta. Kynävertailun
tuloksista ei voi valittaa, sillä vaikka
pisteytämme ja laitamme kynät
paremmuusjärjestykseen, ei koko
totuus tule välttämättä ilmi. Käyttäjillä
on erilaiset tarpeet, ja siten erilaiset
kynät soveltuvat eri ihmisille. Tästä
syystä netistä löytyy Caricacellpistepuntari (http://digilander.libero.it/
caricacell/), jossa voi painottaa kynien
ominaisuuksia omien tarpeiden mukaan
ja nähdä mikä kynä sopii itselle
parhaiten. Kyseisellä sivulla voi myös
testailla vertailun ulkopuolelle jääneitä
kyniä.
Käytettävyys koostuu monista eri
seikoista. Kynän paksuus ja pituus
vaikuttavat kädessäpysyvyyteen. Terä
saadaan ulos joko perinteisellä päästä
löytyvällä painonapilla tai uudemmalla
ns. kiertopäällä, jossa peukalo tekeekin
kiertoliikkeen perinteisen painamisen
sijaan. Myös erilaisia variaatioita näistä
löytyi.

TERMINAALI
TESTAA
MAINOSKYNÄT:
Kone
Ponsse
StoraEnso
VTT
Manpower
Manpower 2
IT-Botnia
Ilmavoimat
UPM-Kymmene
ABB
Nokian kynä pudotettiin pois sen
ylivoimaisuuden vuoksi vertailun kaikilla
osa-alueilla.

Lyhyesti
Mainoskynien laatu ja ulkonäkö
eivät kulje käsi kädessä. Pelkän
ulkonäön lisäksi kynän käyttöön
vaikuttavat sen piirtojälki ja
kädessäpysyvyys. Osa testin
malleista soveltuu pelkästään
näyttelyesineiksi, mutta lopuilla
sentään tekeekin jotain. Oma
mainoskynä kannattaakin valita
ajatuksella omien tarpeiden
mukaisesti
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Ulkonäköä on testissämme painotettu
eniten. Eihän paskan näköisellä kynällä
kehtaa
kirjoittaa
muiden
tieteenharjoittajien läsnäollessa.
Yleinen ulkonäkö ja kynän väritys
kuuluvat tähän kategoriaan. Joku
saattaisi vielä antaa plus- ja
miinuspisteitä kynässä olevasta
tekstistä, sillä tokihan tietoteekkari
kirjoittaa mieluummin VTT:n kuin
Koneen kynällä. Tämä vertailu ei
kuitenkaan ota kynätekstejä huomioon
(yhtä poikkeusta lukuun ottamatta),
sillä useimmiten teksti jää käden alle,
kun kynää pidetään kädessä.
Piirtojäljen arvostelu on sitten ihan sitä
mitä nimikin sanoo. Kaikilla kynillä
kirjoitettiin erilaisille papereille saman
verran tekstiä. Erityisen raskauttavasti
kynä sai miinuspisteitä, jos se ei heti
alkanutkaan piirtää, vaan sitä joutui
liu’uttamaan paperilla samassa kohden
useampia kertoja. Tosin hyväkin kynä
tuottaa suttuista jälkeä, mikäli
kirjoittajan käsiala on surkea tai itse
kirjoittaja on juovuksissa. Jälkimmäisen
huomion takia piirtotesti jouduttiin
uusimaan kokonaan, sillä testaajamme
tuntui aluksi hukkaavan koko paperin
jokaisella kynällä…
Summa summarum: Normaaliin kotija yrityskäyttöön testimme kaikki kynät
soveltuvat mainiosti. Vasta kaikkein
rankimmassa käytössä eroilla alkaa
loppujen lopuksi olemaan väliä.

Terminaalin testilaboratorio

Arvosanat:

Painoarvo Kone
Käytettävyys

33,3%

8

Ulkonäkö

33,3%

9

Piirtojälki

33,3%

8

Yhteensä

Melkein
100%

8,3

Kone
***
Koneen kynä kuuluu testin ylempään
keskiluokkaan.
Tyylikkään
täyssininen kynä ei aiheuttanut
testaajiemme
ke s k u u d e s s a
positiivisia saati negatiivisia sävyjä.
Peruskynä, joka kannatti ottaa
mukaan PESTI-päiviltä. Kiertopää.
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se
mat
so
er
er 2
ene
6

10

9

7

7

6

0

-

8

6

8

9

7

7

8

0

-

9

8

10

9

7

2

7

0

-

8

6,7

9,3

9,0

7,0

5,3

7,0

0

-

8,3

TE

Ponsse
**
Lyhyt ja mehiläismäisen mustakeltainen Ponssen kynä ei missään
nimessä ole surkea. Tässä testissä
se on vain väärässä sarjassa.
Vertailun lyhin kynä antaa kohtalaista
piirrosjälkeä, mutta väritys on
luotaantyöntävä. Mutta kyllä tällä
kirjoittaa, jos parempaa ei ole
saatavilla.

ST

I
StoraEnsoVO
IT
*****
T

A

StoraEnson kynä on vertailun selvä
voittaja
erinomaisella
suunnittelullaan. Vertailun toiseksi
pisin kynä on myös jykevän paksu,
joten isompikourainenkin saa siitä
h yvä otteen. Terä ulostautuu
perinteisellä painonapilla, joka on
kuitenkin piilotettu mielenkiintoisen
pehmeän “pallon” sisään. Tämä tuo
kynälle
stressilelumaisia
ominaisuuksia, josta iso plussa.
Väritys sitten onkin vähän
heikommissa kantimissa. Pääosin
puhtoisen valkea kynä likaantuu
helposti, mutta se on pikkuvika.

JA
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VTT
****

Manpower
**½

VTT:n kynä on hienon ja klassisen
näköinen kuulakärkikynä. Hopeaa
ja sinistä yhdistelevä väritys on
onnistunut upeasti, piirrosjälki on
hyvä ja kynästä saa napakan
otteen. Mitäpä muuta kynältä voisi
enää vaatia?

Manpowerilta oli testiimme eksynyt
kaksi kynää. Tämä täyssininen kynä
on niistä parempi, muttei
kuitenkaan mitenkään erikoinen.
Häviää tyylikkyydessä esim. Koneen
kynälle.

TERMINAALI
SUOSITTELEE

Manpower 2
(kynässä teksti
www.manpower.fi)

*
Vertailun huonoimpia kyniä
piirrosjälkensä osalta. Tämän totesi
myös OTiTin työvoimaministeri
yrittäessään kirjoittaa kyseisellä
kynällä pisteitä fuksipassiin.
Väritykseltään isänmaallisen
sinivalkoinen, mutta se ei pelasta
tätä kynää. Pitää vain toivoa, että
testiimme eksynyt malli on ns.
maanantaikappale.

IT-Botnia
**½
Väritykseltään myös sinivalkoinen,
mutta päässä oleva painonappi on
oudosti upotettu puolittain kynän
sisään. Pitkäaikaisemmassa käytössä
tämä varmasti aiheuttaa rakkulan
peukaloon. Piirrosjälki kohtalaista.

Terminaali 1/03
Ilmavoimat
0
Vertailun ainoa kynä, joka saa
miinuksia mainostekstistään. Vielä
enemmän miinuksia kynä sai siitä,
että kaikista Ilmavoimien yksiköistä
niitä
tuli
jakamaan
juuri
Ilmavoimien Viestikoulu. Erinäisistä
syistä testaajallamme on muutama
negatiivinen muisto Tikkakoskesta.
Surullista olikin, että PESTI-päivien
aikaan juuri kyseisen paikan
standilla oli iso kasa nuoria miehiä
kuuntelemassa silmät kiiluen
propagandaa Suomen mahtavista
Ilmavoimista. Itse kynässähän ei
olekaan siis mitään vikaa.

ABB
***
Koneen kynän kaltainen peruskynä.
Valinnan voikin tehdä sitten näiden
kahden välillä ihan värin perusteella.
ABB:n kynä on osittain valkoinen ja
osittain läpinäkyvä. Piirtojälki oli
hivenen huonompaa kuin Koneen
kynällä, mutta kyse on loppujen
lopuksi makuasioista. Kiertopää.
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UPM-Kymmene
Ei arvosteltu
Vertailun musta lammas. Kyseessä
nimittäin on lyijytäytekynä. Mustavihreä kynä on vertailun pisin, mutta
hivenen liian ohut. Kynän mukana
ei tullut lyijyä, joten piirtoominaisuudet jäivät selvittämättä.
Palaamme asiaan joskus. Tai mitä
suurimmalla todennäköisyydellä
sitten emme.
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Paskannan ympäri
maailmaa
..laukussa banaanii ja kaljaa
vaan. Seuraava testiraportti
toteutettiin "Sheep2002"
exculla Australiaan, UuteenSeelantiin ja Balille. Suurin
osa kokemuksista on
omakohtaisia,
osa
välitettyjä, loput keksittyjä.

Helsinki
Internassionaali
Oerport
Mahassa jänskättää
ennen Suuren Matkan
alkua, joten mikäs sen
sopivampaa
kuin
tyypittää paikan vessa.
Kokemus on odotetun suomalainen,
tämän voinee kokea missä tahansa
hyvinhoidetussa julkisessa käymälässä.
Finnarin kone, jossain juuri ennen
Amsterdamia
Hetkeä ennen laskeutumista on vielä
pakko testata koneen vessa. Hienoinen
kallistuskulma (arviolta 5-10 astetta) ei
kuitenkaan tuo suurempia vaikeuksia.
Laite ei heilu läheskään yhtä paljon kuin
junan vessa, ja rohkenen epäillä ettei
toimintaperiaate muutenkaan ole sama.
Amsterdamin lentokenttä
Erittäin siisti, hygieeninen lavatory.
Käsienpesualtaan vierellä on kukkasia,
seinillä puukenkiä ja seinät on maalattu
muistuttamaan
(ilmeisesti)
amsterdamilaista kaupunkimaisemaa.
Pöntössä ei jostain syystä ole kantta
ollenkaan, pelkkä rengas ja huuhtelu
tapahtuu automaagisesti. Ihan "kiva"

ylläri jos sattuu vielä
istumaan pöntöllä
h u u h t e l u n
t a p a h t u e s s a .
Bonuksena seinältä
l ö y t y v ä t
renkaansuojat.
Garuda Indonesia,
Amsterdam-Jakarta
Vessoja on neljä
vierekkäin, mutta vain
kaksi käytössä. Ihme
touhua. Pieni ja ahdas,
mutta
mitä
vo i
odottaa. Pönttö on
pieni,
mutta
niin
ovat
indonesialaisetkin. Hanoja on kaksi, yksi
kuumalle ja ja yksi kylmälle vedelle.
Tarkoituksena on laskea vettä altaaseen
sopiva määrä sopivassa lämpötilassa,
ja käsienpesun jälkeen painaa napista
joka tyhjentää altaan. Nerokasta, juuei.
Bintangin maistuessa ehdottoman hyvä
paikka.
Singaporen lentokenttä
Ly hyen välilaskun aikana muiden
pällistellessä kauppoja ehti eräs
testiryhmän jäsen tyypittämään vessan.
Vessassa oli ollut siivooja, joka oli
suurinpiirtein seurannut aske l
askeleelta luutun kanssa jottei jäisi
lattiaan tahroja. Purkan syljeskelyä
emme kehdanneet edes yrittää.
Jakartan lentokenttä
Voihan viddu ku saa missään olla
rauhassa. Se ei muka riitä että
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kaupustelijat tulevat käytävältä
raahaamaan puoteihinsa, vaan ei saa
vessaankaan mennä rauhassa. Löydän
tyhjän kopin, mutta ohhoh, ei paperia.
No paikalla "sattuu" olemaan siivooja
joka antaa rullan. Kiitos kiitos. Lattialla
juoksee torakoita ja muutenkaan
siivooja ei varsinaisia hommiaan ole
kovin hyvin hoitanut. Mennessäni
pesemään käsiäni siivooja "opastaa"
miten hanaa käytetään, sama homma
kuivaajan kanssa. Kiitos kiitos. Jaa jotta
tippiä? Haistasinävittu. Paikallinen
erikoisuus: Tavallisen pöntön sijasta voi
kokeilla eksoottista indonesialaista
vessaa: Lattiassa on posliinilla
reunustettu reikä, jonka ylle on
tarkoitus kyykistyä suorittamaan
tarpeensa. Omakohtaisia kokemuksia
tästä laitteesta ei ole, mutta voin
kuvitella ettei koekäyttö mitään suuria
riemunkiljahduksia olisi aikaansaanut.
Denpasarin lentokenttä
Voi tätä autuutta, vessassa saa käydä
rauhassa. Altaan vierustalla on kukkasia
ja muutenkin on mukavaa. Kokemus on
kaikenkaikkiaan
nautittava
ja
mieltäylentävä, varsinkin Jakartan
ahdistavan kauhukokemuksen jälkeen.
Brisbanen lentokenttä
Vessa on jo sinänsä siististi ja tilavasti
toteutettu lukuisine peileineen ja
härveleineen, mutta mikä nostaa tämän
vessan arvostusta pitkääkin pitemmän
lentorupeaman jälkeen on suihkutilat.
Voi tätä auvoa. Pönttökin oli mukava ja
ergonominen.
Islander Resort Hotel
Hotellihuoneen vessaa ei saa lukkoon
ja pönttö on standardikamaa, mutta
silti kyseinen toiletti soveltui varsin
sopivasti lintujen, erityisesti varpusten
tarkkailuun (kiitos Parrulle päivittäisistä
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tiedoituksista). Suihkussa joutuu
käymään kyykyssä, koska paikallisten
keskipituus on mitä ilmeisemmin n.
20cm suomalaisia vähemmän.
Sky City Hotel

Ah tätä luksusta. Pinnat kiiltää ja amme
on mitä mukavin. Pöntöllä istuessaan
tuntee itsensä suorastaan porhoksi
tällaisen ylellisyyden keskellä. Lukkoa
ei silti löydy ovesta, outoja tapoja näillä
kiiweillä. Joistakin testivessoista oli
ilmeisesti
löyty nyt
jotain
homeentapaista, mikä todistaneen
ahkerasta ja uutterasta käytöstä.
Suihku on täälläkin hieman liian
alhaalla, mikä tätä maailmankolkkaa
vaivaa?
Julkiset vessat ympäri UuttaSeelantia
Mikähän fetissi kiiweillä on käyttää
lavuaareja, joissa on kaksi hanaa,
kylmälle ja kuumalle omansa, jotka ovat
liki niin kaukana toisistaan kuin
mahdollista, ja joista vaan toista voi
käyttää kerrallaan painamalla toisella
kädellä napista? Viemäritulpankin
puuttuessa on tällaista järjestelyä
kohtuu hankala ymmärtää. Pönttökään
ei yleensä häävi ole. Ei voi käsittää.
Queenstown, Backpackers
Miellyttävä vessa, muttei minkäänlaisia
erikoismainintoja ansaitseva. Erikoinen
suihkujärjestely: painat nappia ja laitat
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kylmän veden virtaamaan. Minuutin
päästä kylmä vesi muuttuu kuumaksi,
jonka jälkeen on muutama minuutti
aikaa pestä itsensä ennenkuin kuuma
muuttuu takaisin kylmäksi. Kumma
järjestely, ottaen huomioon että sitä
nappia voi halutessaan hutaista
useammankin kerran, mutta ilmeisesti
toimiva.
Franz Josef, Backpackers
Vessa on niin pieni että isompi mies
joutuu astumaan pöntölle saadakseen
oven kiinni, se kun aukeaa sisällepäin.
Lavuaari on noin 5cm seinän sisällä ja
10 ulkona, joten käsienpesu on perin
hankalaa, hampaitten purskuttelu ilman
mukia vielä hankalampaa. Mitä
pygmejä tässä maassa oikein asustaa
kun kaikki on näin pientä?
(haahaa) Nelson, lomakylä
5hlö kämpissä ei ole vessaa, vaan
kaikille kämppien asukkaille on yhteiset
vessat. Tämä tietysti meinaa
huonokuntoisuutta ja ominaistuoksuja.
Huraa, huraa. Muuten ihan ok paikka
istua hetki ja miettiä maailman menoa.
Interislander-lautta välillä PictonWellington
Perkuleen ansoja virittelevät, korotetut
kynnykset ja kaikkea. Näihinhän tappaa
ihminen ihtensä. Pisuaariseinän lattia
on ritilä, nerokasta.
Wellington, Backpackers
Kahden hengen huoneen vessa on
yhteinen toisen kahden hengen
huoneen kanssa varustettuna pienellä
eteisellä. Ovessa o n s e n t ä ä n
kunnollinen lukko. Tuuli paukkaa
ikkunoissa niin että hirvittää.
Huuhtelumekanismina on omituinen
vipu, joka ei huuhtele väännettäessä

vaan painettaessa.
Turangi, Backpackers
Talon vessa toimii liki kuin junan
vastaava, lattiasta näkee putkien
vierestä ulos. Onneksi Uusi-Seelanti on
ympärivuoden lämmin, voisi tulla vilu
Suomen säillä. Muuten ihan ok viritys.
Gazebo Hotel, Bali
Seinillä juoksee gekkoja. Pönttö on aulis
ja ottava, vaikkei mitään paikallisia
tauteja olisikaan mukaan tarttunut.
Sopii
huhun
mukaan
my ö s
oksentamiseen. Lavuaarin peili on
verhottu puusäleikköön, hanasysteemi
on totutunlainen. Erikoisuutena oma
ulko-ovensa sisäpihalle, jossa on
ulkosuihku.
Oma koti, Oulu
Aaaaaaaaaaah. Home sweet home.
Kaetkijae
PS. Täydellisempi excuraportti ensi
numerossa!

KYYKKÄÄ!
(Ja mölökkyä)

Sunnuntaisin kello 14:00 alkaen
Yliopiston parkkipaikalla.

Järjestäjänä: Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry
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Fuksikuvasto
Vielähän näitä riittää... Vuorossa Toni Frogellin vuodenvaihteessa aloittaneiden pienryhmä.

Reinforcements have arrived!

Toni Frogell

Pasi Eskola

Otso Kassinen

Juho Haapakangas

Kari Knuuttila

Juho Jämsä

Samppa Rehu

Olli Kantola

Jukka Veki
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Oulu Kuolee - Osa II
Hälytys verkossa
Vuosikymmeniä sitten tiedon valtatie
oli saanut lopullisen muotoonsa, kun
puhelin, faksit, televisio ja muut
a u d i ovisuaaliset laitteet liitettiin
lopullisesti tietokoneeseen, tarkemmin
sanottuna nettiin. Enää ei ollut
yksittäistä tietokonetta, vaan kaikki
olivat verkotettuina toisiinsa. Verkkoa
pitivät yllä useat neuroverkkopohjaiset
älyserverit, jotka ylsivät melko pitkälle
itsenäiseen ajatteluun. Koneet
kehittelivät itse ohjelmia, ja useinmiten
suurin homma ihmisillä olikin
servereiden pyynnöstä suorittaa fyysisiä
toimenpiteitä, kuten vetää uusia
piuhoja. Suuri Verkko tiesi myös kaiken
ihmistä, missä he olivat ja mitä he
tekivät. Maailma oli täynnä sensoreita,
antureita, kameroita ja mikrofoneja.
Paskallakaan et ollut yksin. Ihmiset
asuivat jättimäisissä komplekseissa,
kuten Oulun Yhteisössä, Nokia
Yliopistossa
tai
Medipoliksen
Terveysinstituutiossa. Maailmalla Suomi
oli kuuluisa laajoista kansallispuistoista,
jotka suurimmalta osalta sijoittuvat
Pohjois-Suomeen. Nokia Yliopisto omisti
monta puistoa, missä eri puolelta
maailmaa kävi ihmisiä ihmettelemässä
harvaksi käynyttä villiä luontoa.
Tässä maailmassa oli yhteyksiä helppo
ylläpitää. Jos halusit puhua jollekin, ei
tarvinnut kuin ääneen sanoa ketä halusi
jututtaa. Huoneessa olevat mikrofonit
tunnistivat äänen, paikallinen serveri
loggasi sinut sisään, ja kone etsi
verkosta haluamasi henkilön. Ei
haitannut, oliko hän viereisessä
h u o n e e s s a va i toisella puolella
maailmaan, vaan pian hänen naamansa

ilmestyi lähimme näytölle. Kaikenlaista
dataa pystyi siirtämän yhtä helposti kun
muodostamaan
normaaleja
puheyhteyksiä. Koneaikaa oli kuitenkin
rajoitetusti, ja sillä käytiinkin suurta
kauppaa. Monet yliopiston killat
hankkivat rahansa juuri myymällä
serverinsä aikaa yrityksille ja muille
ihmisille.
Alussa oli kohdattu suuria ongelmia,
kun yksityisyys oli totaalisesti mennyttä
koneiden pystyttyä kuulemaan ja
näkemään kaiken. Sittemmin päästiin
sopimukseen siitä, kuka sai tietää
mitäkin ja kenestäkin.
- Otitsun, voice kiinni, näytä screenillä
kaikki prosessit ehdoilla: Santsaa
kohden käynnistetyt skannaukset,
seurannat,
paikallistukset
ja
fingeroinnit.
Monitori välähti auki, aluksi kirkkaana,
mutta sitten himmentyen Otitsunin
huomatessa
Pertin
pupillien
sulkeutuvan
liikaa.
Ru u d u l l e
ilmestyneestä datasta ei löytynyt
mitään normaalista poikkeavaa, vaikka
Pertti penkoi verkkoa minkä kerkesi.
Hän oli kuitenkin varma siitä, että
turvallisuusosasto etsi kiihkeästi
Santsaa suurilla prioriteeteilla, joten
etsintä oli huolellisesti salattu. Uusia
peiteoperaation tuntuisia tapahtumia
syntyi huolestuttavaan tahtiin, joten
Pertti ryhtyi kiireesti suojaamaan
itseään sammuttamalla ohjelmiaan ja
rutiinejaan. Nyt oli kyse sekunneista,
sillä Pertti oli eittämättä herättänyt
paniikinomaisella käyttäytymisellään
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isoveljen huomion. Miten voinkin olla
noin saatanan typerä, hän kirosi
mielessään.
Nopeasti Pertti käynnisteli vielä
muutamia troijalaisia ja muita
hämyohjelmia, jonka jälkeen hän
loggasi itsensä ulos.
Samalla ruudulle ilmestyi talkrequesteri, jonka Otitsun ilmoitti
tulevan killan kakkosoperaattorilta.
Saatana, ei nyt, Pertti ajatteli
hermostuneesti. Jos hän vastaisi
talkkiin,
merkitsisi
se
taas
loggautumista koneelle ja tähän
mennessä lähinnä hyvällä tuurilla
s a avutetun
s u o j a -a s e m a n
menettämistä. Itseasiassa Otitsun oli
n yt jo paikantanut hänet tähän
huoneeseen ja juuri tämän ruudun
eteen. Normaalisti käyttäjä pystyi itse
määräämään, kenellä oli oikeus tietää
käyttäjän sijainti ja
kenellä ei. Kuitenkin
tietokone tiesi henkilön
sijainnin
lähes
poikkeuksetta, joten
tarpeeksi
suurilla
oikeuksilla
jokainen
talossa oleva pystyttiin
jäljittämään johonkin
nurkkaan. Ja esimerkiksi
juuri
ko n e e n
operaattorilla
näitä
valtuuksia riitti.
Pertti pohtikin kuumeisesti, antaisiko
Otitsun talk-requesterista tiedotusta
verkossa hiipiville turvallisuusjoukoille.
Pertti oli killannut kaikki häntä kohti
suunnatut rutiiniskannaukset, mutta
tällaiseen hän ei ollut varautunut.
- Tuleeko siitä helvetti mitään, Turkka
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huusi taustalta. Tämä jätkä tulee tripiltä
takaisin ja lujaa, hän jatkoi ja viittasi
kädellään pöydällä vaikeroiva a n
Santsaan.
Huoneeseen alkoi vähitellen kerääntyä
muita kiltalaisia ihmettelemään
tapahtunutta. Pertti ei pitänyt ollenkaan
ajatuksesta, että tässä nyt vielä
kehittyisi
joku
megaluokan
yleisötapahtuma.
- Kaikki ulos, ja heeeti! Meillä on täällä
...tuota,
hmm...
hallituksen
ylimääräinen kokous!
Ei kuulostanut järvin vakuuttavalta,
manaili Pertti mielessään ja yritti saman
tien palauttaa ajatuksensa varsinaisen
ongelman pariin.
Turkka hätisteli parhaansa mukaan
uteliaita kiltalaisia ulos, mutta
pitääkseen heidät ulkona joutui hän
lähinnä nojaamaan ovea vasten (sitä ei
saanut lukkoon kuin
oikean hallituksen
luvalla).
Talkki
hälyytti
uudelleen, ja Pertti
repi
hiuksiaan.
Miten hän saisi
idiootin operaattorin
olemaan hiljaa?
Pertti
ajatteli
kuumeisesti: Jos
Otitsun ei pystyisi
paikantamaan
häntä, ilmoittaisi se
kylmän rauhallisesti kohteen olevan ns.
hukassa. Ainoa ongelma oli löytää
sellainen paikka, mihin Otitsunin tai
laitoksen viiden tuhannen muun
serverin sensorit eivät yltäisi. Pertti
masentui samantien. Eihän ko ko
saatanan paikassa ollut sellaista kolkkaa
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mistä häntä ei tarpeen tullen voisi
paikallistaa. Ja varsinkin kun kyseessä
oli killan operaattori, ainoa turvapaikka
löytyisi noin kilometrin päästä
konekillan vuokraamissa (laittomissa)
skannauksen kestävissä kapsuleissa.
Epäilemättä operaattori kaivoi Pertin
esille vaikka mistä saadakseen selville
mitä helvettiä oli tapahtumassa. Pertti
nojautui tuolissaan taaksepäin ajautuen
paniikkiin – mistään ei tuntunut tulevan
yhtään mitään. Santsa oli edelleenkin
koneen valvonnassa, ja hetkenä minä
hy v ä ä n s ä ovesta ryntäisi ryhmä
liioitellusti
panssaroituja
turvallisuuspalvelun iskusotilaita.
Santsan lisäksi Turkka ja tietenkin Pertti
pidätettäisiin ja potkittaisiin ulos
Yliopistosta. Ei, jotain oli tehtävä! Pertti
paransi istumaryhtiään ja keskitti
ajatuksensa täysillä koneeseen.
Aluksi Pertti yritti ajaa troijalaisen
kautta viestiä operaattorille, että tämä
ymmärtäisi olla hiljaa. Toisekseen
Santsa piti logata ulos ja yrittää kätkeä,
vaikka Pertti tiesikin sen olevan ko.
olosuhteissa suhteellisen turhaa.
Hämmästyttävää kyllä, operaattori ei
enää kutsunut; joko hän oli tajunnut
tilanteen tai sitten jotain muuta oli
tapahtunut. Santsakin loggaantui
koneelta ulos, mutta oli edelleen
Otitsunin paikannuksessa.

Hämmästyneenä Turkka ei saanut
sanottua mitään, mutta totteli
kuitenkin. Kiltahuoneen täytyttä
ihmisitä ja puheen sorinasta, Pertti
nousi tuolille seisomaan ja pyysi
yleisöltä hiljaisuutta. Huoneen
vähitellen hiljettyä hän rykäisi
k u u l u vasti
(mikä
oli
koitua
kohatalokkkaaksi näin krapulaaamuna) ja alkoi sitten puhumaan
mahdollisimman vakuuttavalla äänellä.
- Tilanne on nyt semmoinen, että
kiltamme maine on vaakalaudalla. Tuo
kiemurteleva henkilö tuossa pöydällä on
laitoksen etsityinpiä henkilöitä, eivätkä
hänen mahdollisuudet päästä pakoon
ole hääppöiset. Mutta, jos saamme
kätkettyä hänet siksi aikaa, että mudhuumeen merkit poistuvat elimistöstä,
ei häntä voida syyttää muusta kuin
korkeintaan osanotosta laittomaan
tilaisuuteen. Ja se ei riitä Nokia
Yliopistosta erottamiseen.
Läsnäolijat
katsoivat
toisiinsa
hämmentyneenä pureskellen Pertin
viestiä. Mud-huume? Laiton tilaisuus?...
- Kuulostaa vaaralliselta ja laittomalta,
joku terävä lohkaisi.
- C'mon, ajatelkaa kerrankin jotain
muuta kuin omaa persettänne. Kaikki
vapaaehtoiset jääkööt tänne ja muut
painukoot ulos..

Samalla Pertti sai idean. Ajatus oli kyllä
pähkähullu, ja sen onnistumiseen
tarvittiin kaikki onnenrippeet. Mutta
toimiessaan se saattaisi pelastaa
Santsan -- ja hänet itsensä.

Huone tyhjeni lukuunottamatta
muutamaa väsyneen näköistä tyyppiä,
jotka nojailivat laiskasti seinää vasten.
Hekin varmaan jäivät siksi kun eivät
tajunneet lähteä uloskaan. Pertti
hyppäsi pöydältä alas ja läimäytti toista
paikalle jäänyttä olkapäälle:

- Turkka! Aukaise se ovi ja hommaa
tänne niin paljon porukkaa kuin suinkin
mahdollista,
Pertti
huusi.

- Teissä on ainesta, perkele. Ette jätä
toveria pulaan!
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- Häh? Mihin pulaan?
Se siitä ideasta, ajatteli Pertti.
Kiltahuoneen ovi lennähti auki ja sisään
juoksi Pertin hyvä kaveri, joka alkoi
hengästyneenä selittää:
- Pertti! Iskusotilaita on tulossa
helvetillinen määrä tänne päin! Ovat jo
kuulema sektorissa 2323DSE.
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Viesti näytti tekevän vaikutuksen myös
Santsaan, joka yrjösi parhaillaan
lattialle...
Turkka kääntyi katsomaan Perttiä
ikäänkuin kysyäkseen, että mitäs
helvettiä nyt tehdään: suunnitelmasta
kun ei tulisi mitään, porukkahan rynni
pää neljäntänä jalkana pako o n .
Itseasiassa Pertti oli vaipumassa syvään
epätoivoon, eikä tilannetta suinkaan
auttanut Santsan lattialla lemppaava
oksennus. Tilanne oli kehitty nyt
pisteeseen, että oli aika käynnistää Plan
B, mikä se sitten ikinä olisikaan.
Juha Lehtomäki
Tarinan ensimmäinen osa on julkaistu
Terminaalin numerossa 1/1995. Tarina on
luettavissa kokonaisuudessaan Juha
Lehtomäen www-sivuilla, osoitteessa
http://tilhi.com/juha/cestlavie/Stories/
oulu.html

Matti Nykänen
"En
suosittele
antabusta
kenellekään. Sen kanssa tulee
ryypätessä ihan kammottava olo."
"Ehkä join, ehkä en. So not,
kunhan hyppy kulkee."
"Se on ihan fifti-sixti miten käy."
"Jokainen
tsäänssi
mahdollisuus."

Kiltahuoneella
kuultua:
“Meikä ruikkas Tumpun käsille.”
--McHaka
“Eikäku se tuli perseestä.”
--Tumppu

on

"Elämä on ihmisen parasta aikaa."
"Elämä on laiffii."
"No pilluhan se on aina mielessä,
mutta hypätään nyt ensin."
http://www.mattinykanen.net/

