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Puheenjohtajan palsta
Hyvää iltaa.
Hyvän illan toivotteleminen voi tässä vaiheessa olla hitusen epäajankohtaista, mutta teen sen silti; kulutimmehan itse kukin vastikään noin 1680 tuntia yhtämittaisen illanvieton merkeissä, laskutavasta riippuen.
Illan aikana kalenterivuosi pääsi täysin odottamattomasti vaihtumaan, minkä arvon kiltalaiset saavatkin tuntea nahoissaan. Allekirjoittanut on, epäilemättä viekkaudella ja vääryydellä varkaiden ja väärien valtiaiden
tapaan, anastanut itselleen ainejärjestömme mahdollisesti vastuullisimman luottamustehtävän. Koska vastuu
luonnollisesti kantaa mukanaan myös valtaa, tuo vuosi 2007 mukanaan eräitä muutoksia.
Alkaneen vuoden aikana kilta vaihtaa nimensä Viljon kultiksi ja muuttuu samalla luonteeltaan uskonnolliseksi yhteisöksi. Uskonnollisena yhteisönä Kultti ilman epäilyksen häivääkään ansaitsee oikeuden puuttua
aikaisemmin valitettavasti osittain sen valtapiirin ulkopuolella olleisiin asioihin. Yhteisö ottaakin seuraavien
kahden vuoden aikana kokonaan opastavan siipensä alle nykyisen ylioppilaskuntamme OYY:n, ja seuraavien
kahdeksan vuoden aikana myös valtion ylimmät toimielimet eduskuntaa ja hallitusta myöten seuraavat yhteisömme armollista opastusta.
Tämän myötä niin kilta kuin Suomen valtiokin saavat vihdoin ansaitsemansa, oikeamielisen diktatuurimuotoisen hallinnon. Näin päätöksenteossa voidaan turhan jahkailun ja poliittisen pelin asemesta keskittyä
asioiden toteuttamiseen, ja Kultin opastuksen ansiosta uudistukset tehdään nopeasti, tehokkaasti ja virheittä.
Täydellisesti siis.
Kehotankin jokaista Killan ylpeää kansalaista seuraamaan sielunsa hymnin lailla soivaa kutsuhuutoa uuteen,
uljaaseen aikakauteen! Tie on oleva kunniakas ja päämäärä uljas, mitä ovat niin esi-isät kuin tulevatkin sukupolvet oleva todistamassa!
Viljo
Diktaattori
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1. 1001b kysymystä hallitukselle
112007P Hallitushaastis
Introduction to the basics of
the fundamentals of the OTiT
hallitus
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

Laajuus op/ ov.

kl

5 min siivouskopissa

10 henkeä

Toimittaja: Paavo ja Iiska
Tavoitteet: Lukija tutustuu OTiT:in uuteen hallitukseen ja oppii heistä asioita, joita ei oikeastaan ikinä
olisi halunnutkaan tietää.
Toteutus: Haastattelut TeHaTu-saunan aikaan Teekkaritalon siivouskomerossa.
Sisältö:

1.1.1.

1.1. Kymysykset
0. Nimi, irc-nick, vuosikurssi ja nakki?
1. Mikä ihme tämä uusi diktatuuri on, mistä
hallitus puhuu?
2. Miltä tuntui hallituksen heti alussa OTiT BSS:
ssä saama kova arvostelu?
3. Mitä luulet paljonko tämä komero painaa?
4. Pikaiset: Olut vai siideri, tequila vai sitruuna,
lusikka vai haarukka, mies vai nainen, jakoavain
vai sakset
5. Olisitko valmis laskemaan PK -hintaa? Miksi?

Tupeco

0. Nimi on Tupeco, irkkinikki on Tupeco ja lempinimi Viljo. Puheenjohtaja on nakki ja vuosikurssi
jotain ykkösen ja nelosen väliltä. Solmuja on kolme,
mikä on se oleellinen kysymys.
1. Sehän viittaa tietysti tähän Viljon kulttiin jota
johdetaan diktatuurimaisesti. Nyt on tämmönen
nukkehallitus kyseessä, jossa on eräs nimeltä mainitsematon diktaattori ja muu hallitus on rekvisiittaa ja
toimeenpanovoima.
2. Sehän luonnollisesti kuuluu tähän anarkistisiipeen, joka liittyy nörttikulttuuriin. Se on odotettavissa olevaa ja tietyllä tavalla kontrolloitua. Kaikkea
voi käyttää työkaluna.

6. Lempikappaleesi Kirkan tuotannosta?

3. Se riippuu lasketaanko loppu talo mukaan. Jos
pelkkä komero, niin ei se kovin paljoa.

7. Terveiset kiltalaisille ?!

4. Olut, tequila, haarukka, kumpiki, sakset

8. Nautitko sitruunoista? Miten?

5. Mm, En! Koska sen jälkeen ollaa kusessa, tai
oltaisiin.
6. Ei tule mieleen mitään.
7. [Keisarin nauru Tähtien sodasta]
8. Kyllä, monipuolisesti.
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1.1.2 Mikho

1.1.3.

0. Nimihän on Mikko ”Mental note” Polojärvi, 6.,
Mikho ja työvoimaministeri.

”Ottakaahan koppi ku se tulee ulos”

1. Diktatuuri tarkoittaa sitä, että diktaattori päättää.

Kuoooola

0. Mahosenahon Janne, drooool, 4. ja teollisuusministeri

2. Arvostelu oli odotettua, mutta olisin odottanut
voimakkaampaa. Vähän vielä jotain lisää. Se oli tällä
kertaa hieman ponnetonta.

1. Viljon kultti

3. Painohan riippuu nopeudesta. Kyllä se on aika
suhteellinen käsite. Tämänhetkisen tunnetilan perusteella melko lujaa mennään, joten siivouskomerokin
on melko painava.

3. Kolmisen tonnia.

4. Olut, tequila, luha, nainen, sakset

5. En missään nimessä. Ei voi antaa enää periksi.

5. En. Koska tämä on diktatuuri.

6. Syvä hiljaisuus, Hetki lyö.

6. Mitähän helvettiä sillä oli... Hetki lyö!

7. No moi

7. Moi

8. Joo. Syömällä...

2. Hyvältä. Lämmittää mieltä.

4. Olut, tequila, keitossa lusikka, siis niinku ite vai
- nainen, sakset on kovempi KPS:ssä

8. Kyllä. Imeytettynä juomaan.
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1.1.4. Onni

1.1.5. Taneli

0. Onni Komulainen, OCom, 23v toinen vuosi, rahastonhoitaja

Non-alcoholic linjalla oli, mutta tutkivan journalismin vuoksi huitaisi.

1. Minä en ole kuullut mitään tästä. Täysi huhu.
Olemme demokraattinen ja onnellinen hallitus.

0. Anja, päärsaukko, fuksi, siivoaja. [Tane, Scam, 5.,
tiedotusministeri]

2. Kai se on ihan normaalia ja asiaankuuluvaa. Palautteesta voi ottaa oppia. Siihen reagoidaan.

1. Arvosteletteko te diktatuuria. Arvostelijat viedään
Talon taakse. Minä en myönnä mitään.

3. Kun minä olen täällä, niin vähintään 100 kiloa.
4. Siideri, tequila, haarukka, nainen, sakset.

2. Se on vaan tuommosten keskenkasvusten teinien
puuhailua. Ehkä laitamme poliisitutkinnan vireille.
Tämä on selvä kunnianloukkaus.

5. En. Joitakin kuluja pitää kattaa.

3. x+y

6. Leijat.

4. Olut, tequila, veitsi, nainen, jakoavain.

7. Naisia tulee naisia menee, mutta disco pop never
stop.

5. En. Haluan itseasiassa nostaa sitä, jotta hallituksella olisi enemmän rahaa...

8. Kyllä. Hieron rintaan.

6. Surun pyyhit silmistäin.
7. Yyyy.
8. Kivaa, oli hyviä. Sisäisesti.
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1.1.6.

Johanna

”Onko tuo joku ajanottolaite?”
”Ei, ku se on ihan äänityslaite”
0. Johanna Kauppi, yohana, 1.vuosikurssi, sihteeri
1. Ei aavistustakaan
2. En oo lukenut

1.1.7. Antti
”Kumminpäin tää nyt meni?”
0. Heijamoi olen Antti, olen toista vuotta OTiT:
lla, olen sosiaali- ja terveysministeri, irc:ssä olen
tervis667 - se on 666++
1. (pitkä hiljaisuus ja huokaus) Siitä ei saa puhua.

4. Siideri, sitruuna, lusikka, mies, sakset

2. Pahalta, mää, mulla oli pari kolme ensimmäistä
yötä. Itkeskelin itseni uneen. Välillä tuntuu että
jaksanko mää oikeesti koko vuotta tätä. Aina tulee
arvostelua. Pahalta tuntuu

5. En, en minä siitä mitään hyödy

3. Se painaa tonneja

6. Ei kyllä tuu yhtään Kirkan biisiä mieleen.

4. Olut, tequila, lusikka---Ilkka, nainen, jakoavain

7. Terveisiä vaan

5. Olisin, että se ois halavempaa.

8. Eipä tuu kyllä nautittua.

6. Leijat

3. Vaikea sanoa

7. Pitäkää lippu korkealla.
8. Sitruunasta tulee jostain syystä mieleen tuo Led
Zeppelinin Lemon song, siinä semmonen nainen
valuu mehua sieltä ja siinä se on jotenkin semmonen
eufesismi siitä sitruunasta. Siitä tulee mieleen aina
*piip* ja *piip*mehu. (jatkokysymykseen hörönaurua) nautin sisäisesti.
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1.1.8.

Erno

1.1.9. Riikka

”Nuolasetko sää vai?” ”Otatko tän käteen?”
”Terminaalin toimitus kiittää”

”Voit itse sivellä itseesi yrttisuolaa!”
”Iiska kahen naisen kanssa lukitun oven takana!!”

0. Erno ”mato” Klemetti, worm, 2006, ulkoministeri

0. Riikka eli Riksb|, 3.vuosikurssi, opetusministeri

1. Diktatuurihan on se hallitusmuoto, joka vallitsee
tällä hetkellä meän killassa. Toisinsanoin siellä on
Viljo meän diktaattori ja hänen pääasiallinen sanansaattajansa eli inkvisiittori eli Riisto, joka sanelee
mitä diktaattori tekee.
2. Kyllä hallitusta nyt arvosteltiin aika rankalla kädellä, varsinkin pk:n hinnannoston takia - te saatanan
narkkarit.
3. Lasketaako mukaan nää kaikki jutut ja Paavo?
1337kg . (toim.huom. Paavo painaa sen 37kg)
4. Olut, tequila, lusikkahaarukka, nainen, jakoavain
5. En, koska ei oo rahhaa rällätä meän autolla.

1. No oonhan mä siitä jotain juttua jo kuullu, että
tämmönen diktatuuri ois, niinku Diktaattorin Vuosi,
mutta pakko sanoa että emmie vielä sitä oo kyllä
hoksannu. Me ollaan ihan demokraattisia.
2. Noh, emmie kyllä sanos, että me ollaan yhtään
enempää saatu arvostelua kö ennenkään. Kai se on
tämä vanha hallitus, joka tässä kitisee ja rääkyy, kun
on ite joutunut jäämään pois tästä hommasta.
3. Jos aattelee tätä ilmamassaa täällä sisällä ja meidän yhteispainoa, niin lähemmäs 200kg
4. Siideri, sitruuna, haarukka, mmmies, sakset
5. Minä pitäisin sen nyt ihan tällä tasolla. Katsotaan
syksyllä uudestaan.

6. Leijjat ja sitten Mestarit Areenalla ”Born to be
wild” Kirkan esittämänä. Siitä miehestä lähti ääntä.
Rauha hänen sielulleen.

6. Sanotaan vaikka tämä Leijat.

7. Hajotkaa itteenne!

8. Tosi hyvii. Sopivan kirpeinä.

7. No moi!

8. Totta kai, hyvin.
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1.1.10. Risto
Kulttuuriministerimme selviytyi paikalle edellisillan suorituksista huolimatta, mutta pakoili silti
Terminaalin toimitusta valitellen jotain epäselvää
kaameasta kapulasta.
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2. Ihme häröilyt
nimme takaisin teollisuusministerille hakemaan joitan mukavia tuliaisia. Jostain syystä jääkaapin parsapurkki kutsui meitä kaivamaan sisuksensa.Eihän sitä
parsan kutsulle mitään voi...

555569P Parsa kivaa
Fun with parsa
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

Laajuus op/ ov.

riippuu

liian vähän

29 ms

Toimittaja: ex-um [rva_alik, terppa, täti]
Tavoitteet: Lukija ymmärtää, että humalassa voi
keksiä mitä kummallisimpia päähänpistoja. Parsa
on kivaa.
Toteutus: Aina välillä silloin, kun ex-um ottaa rankemmalla kädellä. Tällä kertaa EPOn hv-saunassa...
Sisältö: Joskus tulee tehtyä ihmeellisiäkin heräteostoksia, tässä tapauksessa purkillinen parsaa. Kerran
siitä purkista tuli syötyä, mutta sen jälkeen se on
saanut lilluttaa parsojaan rauhassa jääkaapin pimennossa, kunnes....

Parsaa ylös ja elmukelmuun. Tässä vaiheessa annoimme ulkoministerin uinahtaa ja lähdimme
vierailulle pihan toisella puolella asuvan ex-teollisuusministerin luokse. 10min ovikellon rimputuksen jälkeen äreä vartija-setä avasi oven ja kulttuurisihteeri ojensi tuliaisemme hänelle sanoin ”Ota
parsaa”. Onni ei potkaissut tälläkään kertaa, vaan
ovi törkeästi paukautettiin uhkailujen myötä kiinni.
Parsasta innostuneena syöksyimme uudestaan ulkoministerin asuntoon ja kun herra ei suvainnut lähteä
mukaamme piilotimme n. määrän parsatankoja pitkin makuuhuonetta. Epäonnistuneina siirryimme
Syynimaalle, josta allekirjoittanut siirtyi Koskelaa
kohden, usean syyniringin jälekeen. Harmittamaan
jäi, ettei tullut piiloteltua parsaa kenkiin...se menee
ihanan mössöksi :)

Hallituksenvaihtosaunassa hivenen maistelimme
koskenkorvan raikkautta ja oluen kuplivuutta. Saunomisen ja viinojen loppumisen jälkeen suunnistimme tutkailemaan ”olohuoneemme” Caion antimia.
Muutama olut myöhemmin Caio kumminki sulki
janoisilta ovensa ja jouduimme siirtymään läheiseen
yökkikadun huoneistoon. Kaksi koskenkorvapulloa
myöhemmin eräs juomari suoritti naamalennon portaista, onneksi sen suuremmitta vahingoitta. Juhlijat
lähtivät talsimaan kohti omia kämppiään, paitsi allekirjoittanut ja kulttuurisihteeri.
Lisää viinaa oli saatava ja porukkaa juomaseuraksi. Kulttuuriministerin kieltäydyttyä seurakutsusta
tavoittelimme kopiokonevastaavaa, mutta eihän
hänkään vastannut. Edessä oli pattitilanne. Onneksi
ex-pj lupasi, että voimme käydä herättämässä teollisuusministerin ja hakea sieltä hivenen alkoholipitoisia nesteitä. Nesteitä saimme, mutta teollisuusministeri ei kovan yllytyksen jälkeenkään innostunut
lähtemään juomakööriin... Onneksi muistimme, että
naapurissa asuu ulkoministeri, jonka ulko-ovi sattui
mukavasti olemaan
lukittematta.
Ovesta sisään ja ulkoministerin sänky nurin. Tämäkään ei auttanut juomaporukan
kasvamiseen....saimme aikaiseksi vain erinäistä
kiroilua. Ei hätä onneksi ollut tämän näköinen, meOTiT 11

012345P Johdatus Flippereihin
Introduction to Flippers
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

Laajuus op/ ov.

helmikuu

3 vrk

ei tarpeeksi

Toimittaja: YTY
Tavoitteet: Perehdyttää Flippereiden perusteisiin.
Jutun luettuaan lukijoilla on käsitys flipperikalsareiden syvimmästä olemuksesta.
Toteutus: MM-kyykän aikaan helmikuussa.
Sisältö: Kukapa ei joskus olisi hakannut flipperiä
pelihallissa mahdottomia ennätyksiä tavoitellen tai
ihan muuten vaan paremman puutteessa lässähtäneen baari-illan tai laivareissun lamahetkinä. Pelin
historiasta sun muusta kaikki voivat lukea netistä, ja
vaikka tietoteekkarina minun kai pitäisi kertoa flipperistä pelinä, mielenvikaisena wannabe-dsp-maailmanpelastajana ajattelinkin pohdiskella ilmiötä pelin
ulkopuolella. Mitä olisivatkaan pelit ja elokuvat ilman oheistuotekrääsää ja muuta fanihömppää, mutta
flipperin kohdalla asia on kyllä karannut melko pahasti käsistä jo maailman luomisen yhteydessä.
Monesta pelistä on tehty kappaleita ja monet bändit
ovat ottaneet tehtäväkseen koveroida mitä vammasimpia tilulilutunnareita, mutta flipperistä tehtiin
kappale jo vuonna 1969 Pinball Wizard by The
Who. Vaikkei siinä mitään ihmeellistä vielä olisikaan, niin biisin tarinassa löytyy sitäkin enemmän
LSD-höyryjen ytyä. Biisin kertoo nimittäin pojasta
nimeltä Tommy, joka on kuuromykkäsokea ja jonka
isä on kuolee sodassa. Isän kuoltua poika joutuu
serkkunsa kiduttamaksi ja lisäksi vielä setänsä
raiskaamaksi (sen kummempia yksityiskohtia kuvaamatta tai kuvailematta) – surullista. Mutta sitten
kaikkivoipa flipperi astuu peliin mukaan ja maailma
pelastuu, sillä jostain kumman syystä monivammainen ja traumaattinen Tommy onkin yli-inhimillinen
flipperin pelaaja, minkä avulla hän saakin käsiinsä
käsittämättömästi rahaa ja valtaa. Flipperittömänä
Tommy joutikin sitten ojasta allikkoon, mutta ei siitä
sen enempää tällä kertaa.

yhteyttä hermojaraastavilla flipperiäänillä tehdyn
biisin ja ns. ”huipputuottajan” tyylitellyn version
välillä. Harmi, ettei suomalaisella jantterilla ei ollut
tarpeeksi hintaa lähtä haastamaan Timbalandia ja
muita vastuussa olevia jenkkihoroja oikeuteen, sillä
silloin koko maailma olisi joutunut kaikkivoipien
jenkkiraastupien pakottamana myöntämään, että
myös flipperiäänillä voi tehdä ”hyvää mussiikkia”.
Jeah right..
Flipperi on myös järisyttänyt eläinmaailmaa, sillä
eräs nimeltämainitsematon televisiosarjoissakin
esiintynyt pullonokkainen distodelfiini on nimetty
kyseisen pelin mukaan. Suurimmaksi ilmiöksi eläinmaailmassa ovat kuitenkin nousseet flipperilinnut,
joiden sukupuu ylettyy ympäri maailmaa. Myös
Suomessa flipperilintuja esiintyy useita alalajikkeita, mutta töyhtöhyypän kaunis soitimeton lauluääni
muistuttaa eniten flipperiääniä. Tämän tasa-arvon saralla hyvin edistyksekkään linnun flipperiaddiktiota
lievittävän laulun voi kuulla pelihallien ulkopuolella
maaliskuun ja lokakuun välillä, jolloin töyhtikset
(kuten tuttavallisesti voidaan sanoa) viettävät aikaansa maaseutujen vehreillä pelloilla muniansa
hautoen ja kaikenmaailman nilviäisiä sun muita
selkärangattomia kusiaisia syöden.
Itseäni mikään edellisistä ilmiöistä ei ole suuremmin
järisyttänyt. The Who’ta pidän yhtenä maailman
yliarvostetuimmista yhtyeistä ja ns. ”huipputuottaja”, Timbaland sekä Tempesti ovat puolestaan
muuten vaan ihan yhdentekeviä tapauksia minulle.
Vihaan delfinaarioita, sillä ne ovat aivan kauheata
ylipirteätä paskaa, ja flipperilintujakin myönnän
ampuneeni ilmakiväärillä villissä nuoruudessani
lukemattomia kertoja – valitettavasti itänaapurissamme valmistetulla ilimakivväärillä ei kuitenkaan
sen kummempaa damagea saanut aikaan. Itse pelissä
olen taas niin huono, etten kehtaa koskaan myöntää
edes pelanneeni sitä. Minun flipperijuttuni on sen
sijaan tässä ja nyt – kummitädiltäni saaneita flipperikalsonkeja kumminkaan unohtamatta. Psykedeelisiä
ysärikalsareita voi ihailla killan galleriassa surullisen
kuuluisalta MM-kyykän reissulta tai jopa tässä lehdessä, jos päätoimittajamme uskaltautuu moiseen
pornolehtimäiseen temppuun (no tottakai uskaltaa!
-päätoimittajan huom.). Mutta vilauttelen niitä myös
henk.koht., jos joku niin välttämättä haluaa..

Toinen flipperimaailmaa musiikin saralla ravistellut
spektaakkeli oli vasta tapahtunut plagiointiskandaali, jossa ns. ”huipputuottaja”, Timbaland (oikealta nimeltään Timothy Mosley) kopioi surutta
flipperiäänillä kujeillutta suomalaisartistia, Janne
”Tempest” Sunia. Kyllähän se nyt on vaan niin, että
Timbaland luuli, ettei kukaan pystyisi tunnistamaan
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19:38 <@Scenecop> unohin kyllä laittaa tuon pyyhkeen sen alle
19:38 <@Scenecop> mitenköhä sille ny käy??
19:38 <@Scenecop> apua
19:38 <@Scenecop> hiiiiiiii
19:38 <@Scenecop> oih, siinä se vaan nätisti kuorsaa <3<3<3<3<3
(Niin siis Apple MacBookista kyse koko ajan kai...)
--09:53 <@paavvoo> btw. rva_alik: sie hoilaisit viime
viikolla sitä S.Edelmannin biisiä ”tumma mies”
eilen mainostettiin teeveessä edelmannin ”Ruma
mies”- tzipaletta...
---

IRC123A Digitaalinen itsensämunaus
Digital self-humiliation
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

Laajuus op/ ov.

koko ajan

0+0

365 pv

Toimittaja: Killan irkkiaktiivit
Tavoitteet: Artikkelin tavoitteena on antaa perustiedot tavoista, joilla voi hauskuuttaa muita niin
sanotussa irkkiympäristössä.

[19:13] <drooool> eka kerta säikäytti aika totaalisesti
[19:13] <zaapr> jaajaa, tuliko pasi puun takaa vai?
[19:13] <drooool> siis eka kerta, ku oli kämppä
täynnä savua..
--[15:38] <Lilla_T> no täähän on vepsin ja pasin
märkä uni ku kiellettiin katakombeissa kulkeminen,
vahtimestari käy kerran kahessa vuodessa pyörimässä siellä niin pojat ehtii rakentaa siinä ajassa oman
pienen teemapuiston sinne :D

Toteutus: Itsenäisesti kotona tai kiltahuoneella.
Vaatimuksena kuitenkin nettiyhteys, jotta saadaan
screeniin irkkiclientti pyörimään.
Sisältö:
19:31 <@Scenecop> kalibroin ompusta just akun
taas
19:31 <@Scenecop> tuossa se nukkuu nätisti ja
lattautuu <3
...
19:33 <@Scenecop> mutta omppu <3
19:34 <@Scenecop> oon ku sulaa vahaa ku se ilmottaa tuolta että akku täysi
(No pakkohan tätä juttua on vielä vähä jatkaa, ku tuo
on suorastaan tulessa.)
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3. Syvät kannanotot
Miksi en opiskele?

YYYYY Opiskelemattottumattomuus
I want to be a lazy ass bastard
and idle in the guildroom
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

kl+sl

24/7/365

-Kotimaanpitkä tentin kanssa päällekkäin
-Tylsä aloitusluento tai luennot aamulla. Ennen
klo12 siis

Laajuus op/ ov.

-Luennoitsija mainitsi sanan ’jatkuva arviointi’
-On niin helppo/vaikea kurssi, käyn ensi vuonna

Toimittaja: Vepsi

-Ulkona on niin kylmä

Tavoitteet: Itq ja vinq.

-Ei pääse/mahdu tulostamaan opistolle

Toteutus: Kiltahuoneella nonstoppina.

-Kyykkä vie kaiken ajan

Sisältö: Miksi, oi miksi?

-Pitää siivota kun on niin likaista, ei pysty tenttiin
lukemaan

Pienellä opiskelijapoloisella on usein vaikeuksia
opiskella kun sivutuuli vie pyörästä ketjut, prujukaupan rouva on kahvilla ja krapulaakin meinaa vähän
olla. Sortuu siinä vahvempikin sielu jo koputtelemaan alkon ovea. Nämä ja sata muuta kiltahuoneella
kuultua selitystä siihen miksi opiskelijalla on useammin kaljapullo kuin tenttikirja kädessä.

-09:41<Scenecop> AHAAAA SAATANA. Ruvetkaa poraamaan yläkerrassa
-Ohan tässä vielä aikaa...
-Tää kurssi on jo niin läpi (sadomason 1. osatentin
jälkeen...)
-Ei oo rahaa, pakko juoda masennukseen eikä pysty
opiskelemaan
-Kirjasto on kiinni, Alko ei
-Hukkasin opinto-oppaan, ei kykene
-Kiltiksellä soi paska musiikki/hyvä musiikki/
musiikki liian kovalla eli ”Olin just alkamassa opiskelemaan kiltiksellä mutta sitten Viljo tuli ja laittoi
pippalappappappalan soimaan.”
-Mikäs tässä kiire valmiissa maailmassa. Maailma
valmistuu, minä en!
Miksi juon?
-Mahosen Aho rupesi puhumaan kvanttimekaniikasta
-Siivoaminen vitutti niin hirveesti
-Opiskelu vitutti tai opiskelemattomuus vitutti
-Ilmaista viinaa ei voi jättää juomatta
-Caio:n alennuskuponkien käyttöaika menee umpeen
-Tänään tuli urheiltua
-Killalla on paska kirjanpito-ohjelma
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-Kaverit on niin juoppoja
-Unirestan ruoka oli niin paskaa
-En saa varmaan kesäksi töitä, en jaksa edes yrittää
-Hävisin trivial pursuitissa
-Kaupassa oli oluet limppareiden vieressä
-Suuhun sattuu hammaslääkärin jälkeen, pitää puuduttaa viinalla
-On tiistai
-Terminaalissa on niin paskoja juttuja

TOIMITUKSEN VÄLIHUOMAUTUS
Tämä mies valittiin
yhdeksi kahdeksasta
Terminaalin toimittajasta.
Toimittajan toimenkuva on kirjoittaa
juttu jokaiseen lehteen.
Toimihenkilösaunassa tämä mies söi
puolikkaan pizzan ja
joi yhden oluen.
Siitä huolimatta hän
ei kirjoittanut juttua
tähän lehteen.

HYI RAAKKEL!
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Miltä hernekeitto maistui tänä vuonna?

030206S MM-Kyykkäreissu
Delirium Tremens
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

Laajuus op/ ov.

kl

h+h+h+h

4H

- Tämän vuoden hernekeitto oli varsin lihaisaa,
mutta makua olisi saanut olla hiukan lisää. Keiton
koostumus oli muutettu paremmin sisällä pysyväksi,
sillä totuttu Hernis-ilmiö havaittiin tänä vuonna vasta seuraavana aamuna.

Toimittaja: Jouni ”joni” Kovasin
Tavoitteet: Tässä jutussa yritetään antaa syvääluotaava katsaus Ville ”senuj” Junttilan näkemyksiin
tämän kevään Nääsvillen matkasta - turhaan. Jounin
pitäisi laittaa diskopallo kattoon ja itsensä pöydälle
tanssimaan. Sillai se juttu lähtee luistamaan.
Toteutus: Neljä haukea ja kerhon puheenjohtajaksi.
Jos on esim. hernis. Hanpit jyrää.

Kenellä oli pahin krapula paluumatkalla?
- Kovimman krapula titteli menee yllättäen Henna
Väärälälle. Paluumatkan pari ensimmäistä tuntia hurahtivat kuin siivillä linkun vessassa ja esimerkiksi
vierustoverin jogurtti aiheutti yllättävää huonovointisuutta.

Sisältö: Entinen kilta-aktiivi, nykyinen vanha jarru,
Ville ”Junes” Junttila antoi Terminaalille haastattelun MM-kyykän jälkitunnelmissa.
Mio. Mites meni pelit?
- Pelithän meni tuttuun tyyliin. Alkusarjan peleissä
tasaista peliä ja muutamia loistosuorituksia. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella otettiin käyttöön
vastustajien häirintä. Vastustajat tosin eivät kiinnittäneet meihin juurikaan huomioita vaan keskittyivät
lähinnä jalkapallon harjoitteluun. Odotettu romahtaminen tapahtui tällä kertaa 3. kierroksella eli sijoitus
on jossakin 32-64 välillä.
Miksi joukkueesi Hanpit ei jäänyt alkulohkoon?
- Huolellinen valmistautuminen takasi suorituskunnon alkulohkossa. Edellisen illan nesteytys onnistui
varsinkin joukkueestamme Jouni ”joni” Kovasimelta
ja Vesa ”hoo” Hepa-aholta.
Kuka oli MM-kyykän moraalinen voittaja?
- Kisojen ehdoton moraalinen voittaja oli Lassi Kojola. Konelainen managerimme esitti vahvoja otteita
koko kisojen ajan. Ainoastaan oman joukkueen menestys jäi puuttumaan.
Vahvimmat suoritukset?
- Vahvoja suorituksia nähtiin paljon. Muunmuassa
Kovasimen ja Hepa-ahon tyhjennysharjoitus ennen
pelejä oli kunnioitettavaa uhrautumista joukkueen
hyväksi. Myös Teppo ”Leus” Malisen kenkienlämmitys mikroaaltouunissa jäi mieleen.
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110901A Kellaripropaganda I
Propaganda from the cellar I
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

Laajuus op/ ov.

tämä vuosi

3 vrk

4 juttua

Toimittaja: Propagaattori
Tavoitteet: Propagaattori haastaa ihmiset ajattelemaan niin sanotusti laatikon ulkopuolella ja uskaltamaan kyseenalaistaa auktoriteetit.
Toteutus: Nimettömyyden tuoman salamyhkäisyyden turvin tehdyt julistukset kiltalehden sivuilla.
Sisältö: Propagandaa kellarista: Osa 1
Viimeksi käsittelimme kaiken näköistä kivaa liittyen valtapeliin, jolla saadaan oikeus tehdä mitä
mielenkiintoisimpiakin hyökkäyksiä eri kansakuntia
kohtaan. Jos nämä jäivät lukematta niin suosittelee
propagaattori sinua lukemaan edelliset Terminaalin.
Mutta nyt on edessä uudet ihmetyksen aiheet.

Jenkkilässä koko sananvapaus on yhtä sanojen helinää. Uutiskanava Fox on tiukassa valtion otteessa ja
suoltaakin sellaista propagandaa 24/7, ettei pahemmasta väliä. Muistamme varmaan jenkkilän presidentin vaalit tuossa muinoin, jossa Al Gore demokraattien ehdokkaana oli voittamassa vaalit. Kaikki
muut uutiskanavat uutisoivat sen suuresti, kunnes
eräs Fox ilmoittikin George W Bushin voittaneen
ratkaisevan Floridan-vaalipiirin, vaikka tulokset
piti olla selvät. Todellisuus tästäkin oli, että monien
kymmenien tuhansien mustien äänet oli mitätöity ja
juuri nämä ihmiset kannattivat Gorea. Kuka uutisoi
siitä? Ei kukaan, sillä valtio otti hirtto-otteen myös
muista asemista käyttäen Foxia ensiksi propagandaaseenaan. Mitään ei edes uutisoitu kun ihmiset yrittivät saada äänien uudelleen laskemista. Katastrooffi.
Ja kaikki vain sen takia, että päästiin aloittamaan
suunnitelmat strategisesti tärkeiden Afganistanin ja
Irakin valtaamiseen.

Sananvapaus
----------------

Jenkkilässä media on se, joka pitää kansaa näppeissään. Jenkkiläisiä pidetään koko ajan pelon alla
kaikkine mahdollisin tavoin. Milloin ”Al Qaida” tai
joku muu vastaava organisaatio yrittää vallata maata.
Ensiksi pelättiin intiaaneja, sitten mustia, seuraavaksi kommunisteja ja nyt sitten muslimeja. Järjetöntä
toimintaa.

Monen kuulee puhuvan, että tottahan länsimaiseen
yhteiskuntaan kuullu sananvapaus. Niin ihmisillä,
lehdistöllä kuin muullakin medialla. Mutta onko asia
todellakin näin? Luuleeko joku paukapää, että tässä
maailmassa voi suustaan päästellä ihan mitä tahansa
äänähdyksiä. Jos luulee niin on totaalisen väärässä.

Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Kaikista löytyy tietoa maailma pullollaan. Tutkikaa tai sitten jatkakaa
vaelteluanne onnellisen tietämättömänä maailman
menosta. Tällä hetkellä maailma elää murrosvaihetta. Viiden vuoden päästä täällä meininki voi olla jo
ihan toista. Toinen maailma ja toiset tavat.

Otetaan esimerkiksi holokausti. Monissa länsimaisissa valtioissa hologaustin kieltäminen on rikos.
Propagaattori ei näe tässä mitään järkeä, sillä tämähän estää täysin mm. keskustelun. Propagaattori ei
ota kantaa siihen, onko historian kirjoitukset totta
vai tarua. Sehän on rikollista toimintaa, jos taruksi
väittäisi. Monet ovat silti pohtineet sen todellisuutta
ja kaikki nämä on joko tuomittu pitkiin vankilatuomioihin tai jopa salamurhattu. Miksi näin tapahtuu?
Onko tilanne todellakin niin, että totuus onkin jotain
muuta kuin meille väitetään. Holokausti oli.. sitä
kukaan ei kiellä, mutta mitkä oli ne yksityiskohdat.
Jätän tämän kaikkien pääteltäväksi ja selviteltäviksi,
sillä edelleenkin Propagaattori haluaa välttää rikosta.
Monesta muustakin asiasta pitää vaieta. Ranskassa
on mm. rikollista kiistää turkkilaisten tekemä armenialaisten kansanmurha. tähän pätee samat syyt
kuin edelliseenkin. Haiskahtaako vai mikä ihme
siinä voi olla.

Kaamoksen loppumista odotellen,
Propagaattori
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715517S Kiltahuoneella kuultua
Heard it through the grapevine
Ajankohta

Ohjatun opetuksen määrä

Laajuus op/ ov.

sl + kl

vaihtelee

180 ov

Toimittaja: Kiltahuoneen jarrut
Tavoitteet: Saada selkeä kuva siitä ihmeellisestä
tajunnanvirrasta, jota kiltahuoneella kuulee harva
se päivä.
Toteutus: Intensiiviluentoja lähes joka päivä, hektisimmät sessiot aina iltapäivisin kiltahuoneella.

- Hitto, paljonkohan on ollut tänään kuumetta?
- Haluisitko kuumemittarin?
- Onko sulla?
- Rektaaliin - pistä silmät kiinni niin mä voin laittaa... (OCom halusi auttaa kipeää Tervis667:ää SIKOTiT -saunassa)
- Rusettiluistelussa tyttö ja poika saa oman numeron
ja sitten ne etsii parin ja luistelee käsi kädessä...
- Hei Onni, fuskataan vähän. Laitetaan molemmat
numero 69 rintaan! (Riksb| kertoi rusettiluistelun
säännöt Tervis667:lle, joka ei kuitenkaan täysin
ymmärtänyt)

Sisältö:
Usko tai älä
Emeritus-PJ:mme Rajakallio soitti ja ilmoitti menevänsä ostamaan LUENTOLEHTIÖTÄ! omg
xiit (Toimituksen postilaatikkoon tullut nimetön
ilmianto)
Sekalaista settiä
- Hei homot siellä takahuoneessa! Mikä oli se Japanin saaren nimi, missä on Tokio? Oliko se joku
Hentai? (Aune halusi oppia lisää maantietoa)
-Mielelläni mä näytän sulle persettä. (Terhi jakoi
tämänkin tiedon kanssamme ensimmäisen HalKon
aikaan)
-Mulla tulee perseen kautta räkää. (Terhi again, kaikkia tämä ei vältämättä kiinnosta...)
- Pitäskö mun tuoda se essu, se on varmaan täynnä
paskaa... se on siis LIKAINEN! (Paavon Freudilainen lipsahdus)
Hallituksen iloiset pojat
- Mitä tuo seksi tarkoittaa?
- Etkö oo kuullu? Laita Googleen haku. (OCom
opasti Tervis667:ää eteenpäin)
- Kesäisin saa maanantaina juoda... NUKKUA! (Tervis667:n Freudilainen lipsahdus)
- Miten olis sellainen ”persettä kympillä” merkki?
(Tervis667 antoi oman osansa haalarimerkkikeskusteluun)
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