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Pääkirjoitus
On taas se aika vuodesta, jolloin kaamosmasennus iskee, lunta tulee taivaan
täydeltä, ja tämä Suomen tuulisin kaupunki näyttää todelliset kasvonsa. Toivon
mukaan tähän vähävaloiseen vuodenaikaan tuo oman pienen piristysruiskeensa
tämä kädessäsi oleva Terminaalin syysnumero.
Ei mene enää kauaakaan siihen, että tämänkin lehden toimituskunta vaihtuu
taas ihan täysin. Vaikka näin käykin, voi jokainen kiltalainen lähettää juttuja
Terminaaliin niin paljon kuin vain haluaa. Suurin osa niistä todennäköisesti
julkaistaan ainakin jossain muodossa. Seuraavaan lehteen toivoisin kaikilta
kiltalaisilta - etenkin fukseilta - paljon juttuja, jotta saamme seuraavasta
numerosta hiukan tuhdimman kuin tämä. Seuraavassa numerossa voit kuitenkin
odottaa näkeväsi juttuja mm. vuosijuhlista ja fuksicursiolta!
Juissi
Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 4--6 numeroa vuodessa.
16. vuosikerta, n:o 3
28.10.2003 (lähetetty painoon 28.10.2003)
32 sivua, painosmäärä 200 kappaletta
Painopaikka: Oulun Yliopistopaino, Oulu 2003
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu
Päätoimittaja: Juha Tiensyrjä
Osoite: OULUN TIETOTEEKKARIT RY
Toimittajat:
Jouni Knuutinen
Terminaalin toimitus
Taneli Rautio
PL 4500
Kannen kuva: Jari-Pekka Kaleva
90014 OULUN YLIOPISTO
Kotisivu:
http://www.ee.oulu.fi/~terminal/
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi
Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n tai
päätoimittajan tai kenenkään muunkaan kantaa.
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PJ:n palsta
Killan 15-vuotisjuhla on takana. Murphy
lakeineen näytti todelliset kasvonsa
järjestäjille: en olisi uskonut, että tuollainen
määrä vaikeuksia voi tulla vastaan yhden
juhlan
järjestelyissä.
Lopulta
vastoinkäymiset kuitenkin voitettiin, ja
ainakin omasta mielestäni juhla oli
onnistunut. Toivon, että muutkin kiltalaiset
viihtyivät siellä. Vielä kerran suuret kiitokset
kaikille järjestelyihin osallistuneille!

1. Opetuksen määrärahoja on lisättävä
2. Opetustiloja on lisättävä
3. Ammattikorkeakoulujen tutkintoja ei saa
sotkea yliopistotutkintoihin
4. PSOAS:n toimintaa on kehitettävä
asiakkaiden toiveet huomioiden.
- "Baana pois, kaistaa kansalle!"
5. Opintotuki vastaamaan elinkustannuksia.
Jos haluat ylioppilaskunnan ajavan näitä
asioita ja jos haluat edustajistoon henkilöitä,
jotka ovat siellä ylioppilaskuntaa varten
eivätkä keräämässä kuuluisuutta poliitikon
uralle, äänestä sitoutumattomia tekniikan
opiskelijoita!

Oulun
Yliopiston
Ylioppilaskunnan
edustajistovaalit
käydään
5.11.
Sitoutumattomat teekkarit ovat jälleen
mukana suurella ehdokasmäärällä. Yhdessä
taloustieteilijöiden kanssa meillä on kaksi
vaalirengasta ja 148 ehdokasta joista 30 on
tietotekniikan tai informaatioverkostojen
opiskelijoita.

Timo

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet
lukea Oulun Ylioppilaslehdestä edustajistoa
koskevia uutisia, jotka eivät ole antaneet
kovin hyvää kuvaa ylioppilaskunnan
toiminnasta. Edustajisto tuntuu keskittyneen
lähinnä riitelyyn ja milloin kenenkin
erottamiseen. Tämän seurauksena olen
kuullut useammankin opiskelijan päättäneen
jättää äänestämättä vaaleissa; he eivät halua
olla missään tekemisissä tämän politikoinnin
ja riitelyn kanssa.
Valitettavasti äänestämättä jättäminen ei ole
toimiva protesti. Äänestysprosentista
riippumatta edustajistoon valitaan 37
henkilöä päättämään ylioppilaskunnan
asioista. Jättämällä äänestämättä varmistat
ainoastaan sen, että sinun näkemyksesi
ylioppilaskunnasta jää kuulumatta. Olet
ylioppilaskunnan jäsen ja maksat
jäsenmaksua joka vuosi yli 60 euroa. Sinulla
on oikeus osallistua ylioppilaskunnan asioista
päättämiseen. Käytä tätä oikeutta.
Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on toimia
opiskelijoiden
etujärjestönä.
Sitoutumattomat teekkarit ovat päättäneet
vaaliteeseikseen seuraavat viisi kohtaa nämä ovat asioita, joiden ajamiseen
ylioppilaskunnan pitäisi mielestämme
keskittyä seuraavien kahden vuoden aikana:

Kolmossivun kaksosemme toivottavat sinut
tervetulleeksi äänestämään sitoutumattomia
tieto- ja informaatioteekkareita marraskuun
alun edustajistovaaleissa!
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Kaljaa Ruåttista -

Pikaopas hyödylliseen
ulkomaanmatkailuun
Lyhyesti sanottuna: vielä se kannattaa.
Haaparannan Systembolagetin hinnat
ovat vielä melko reippaasti alle kotoisen
Alkomme hintatason. Ensi vuonna
alkoholiveron kevennyksen jälkeen
tämäkin jalo matkailumuoto luultavasti
kokee inflaation, joten lähde nyt
ihmeessä ulkomaille kun vielä
voit!

periaatteessa tuoda mukanaan vain 5
litraa/henkilö. Siiderikin on kuitenkin
Ruotsissa halvempaa kuin Suomessa,
väkevät
juomat
ovat
melko
samanhintaisia.
Scam

Oulun ja Haaparannan välimatka
on n. 130 kilometriä, joten matkaajaksi yhteen suuntaan saadaan
nopeusrajoituksia noudattaen
puolisentoista tuntia. EU-maiden
tuontisäännösten
mukaan
Tornionjoen toiselta puolelta saa
tuoda
64
litraa
kaljaa.
Haaparannassa eurokin on
käypää valuuttaa, syyskuun
puolessa välissä tehdyn matkan
aikaan yksi euro oli 8.8 kruunua.
Kolmen hengen matkassa
bensakuluja naamaa kohden
kertyi hieman alle 8 euroa, joten kaljalle
tuli vielä ylimääräistä hintaa
olemattomat 0,125 euroa/litra.

Kaljan hintoja (kaikki tuotteet ovat 0,5
l tölkkejä):

Bensakuluja saa toki painettua
alemmas vielä ottamalla mukaan
enemmän janoisia teekkareita esimerkkimatkan pullonkaulaksi
muodostuikin tavaratilan vähyys.
Tavalliseen henkilöautoon ei oikein saa
mahtumaan enempää kuin kolme
ihmistä 384:n kaljatölkin lisäksi.

Eurolager 5,2%
Humlan 5%
Carlsberg Export 5,1%
Björnebryg Extra Stark
Öl 7,3%
Arboga 5,6%

11,20 kr
11,80 kr
14,90 kr
13,20 kr
14,20 kr

Hintoja kannattaa tutkia ennen
matkaan
lähtöä
osoitteessa
www.systembolaget.se.

Ja siideriä ei sitten lasketa mukaan
kaljakiintiöihin, vaan se luetaan mukaan
mietoihin viineihin. Niinpä sitä saa
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Fuksisuunnistuksen
päiväkirja
En tiennyt aluksi että miten
aloittaisin kirjoittamaan tätä
juttua joten päätin kertoa
omia kokemuksiani tapahtuneesta. Joten tästä kaikki
alkoi…
Silloin tiistaina saavuin
teekkaritalolle
puoli
kolmelta, mutta totesin
kummissani, että missä
kaikki luuraavat, koska
paikalle oli saapunut vasta
muutama fuksi. Siinä sitten
mietteissäni korkkasin
vodkani
ja
aloin
valmistautua
tulevaan
koitokseen. Siinä reilut puoli
tuntia meni ja ihmisiä oli saapunut
paikalle jo kiitettävä määrä ja rakkaat
vanhemmat teekkarit päättivät aloittaa
touhun, eli ensimmäinen rasti oli tuo
oman joukkueen lipun piirtäminen,
kunhan oli ensin päässyt vanhempien
teekkareiden puheille. Meidän
sekalaiselle ryhmälle se onnistui hyvin
nopeasti, koska otimme suosiolla ensin
pari mietintäkaljaa, joidenka jälkeen
pääsimme
heidän
puheilleen
suuremmoisen kottikärrykävelyesityksen jälkeen. Ryhmämme Idiootit
(kuvastaa yleisesti teekkarihenkeä)
pääsi iloisesti neljäntenä matkaan ja
ryntäsimme
suorinta
tietä
ensimmäiseen kauppaan hakemaan
lisäapuja päivän koitoksia varten.

tiemme kolmannelle rastille, ja
selvittäneet
sen
ihanat
pantomiimiesitykset huomasimme, että
tukevasta humalatilasta on suuresti
hyötyä.
Tästä jatkoimme neljännelle rastille
tekemään Tupsulle vaalijulistetta. Kun
tämän hienon julisteemme olimme
saaneet valmiiksi ja sitä pääsimme
puheenjohtajistotuomareille
näyttämään,
meidän
lahjontayrityksemme epäonnistui
pahasti. Olimme nimittäin onnistuneet
kartuttamaan edellisen rastin pistetiliä
ykköskaljaa tarjoamalla, mutta sehän
ei mennyt enää läpi. Onneksi lipevän
puheen ja väkevien juomien esille
ottamisen jälkeen saimme korjattua
pistetilanteemme. Ja tästä iloisin mielin
jatkoimme kohti viidettä rastia
arkkitehtitalolle ja esitimme siellä
intohimoisesti kappaleen nimeltä
Hopeinen Kuu (tuli muuten hyvät
pisteet). Tätä ennen tosin poikkesimme

Sieltä kirmasimme kakkosrastille, jossa
pienessä alkuvoimaisessa tunnelmassa
pyörimme iloisesti muovipussin ympäri
ja saavutimme rastivoiton. Tästä
jatkoimme yliopistolle suorittamaan
seuraavia rasteja. Kun olimme löytäneet
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valerastille miekkailemaan koska siellä
oli niin ISOT miekat ja kukapa teekkari
ei itseään enempää miehiseksi tuntisi
kuin iso miekka kädessään.

kerättyä. Eikä aikaakaan ollut menny
kuin
vajaat
kuusi
tuntia.
(Lopputuloksissa olimme neljästoista
joukkue, vain kuusi pistettä kärjestä
jääneenä.)

Vihdoin ja viimein pääsimme rastille
numero kuusi kauppatorin rantaan
ja valjastimme taas suuremmoiset
näyttelijänlahjamme valjaisiin ja
kävimme läpi tämän ihastuttavan
näytelmän
teekkaritalon
pelastamisesta. (Kuvia on OTiT:n
galleriassa.) Ja taas ylitimme
itsemme huimiin suorituksiin ja
saimme hyvät pisteet. Tästä
reipastuneina lähdimme kohti
rastia seitsemän ja päädyimme
hotelli
Radisson
SAS:n
baariaulaan. Miettittyämme
hetken oivalsimme, että rasti olikin
hotellin takapuolella eikä siellä
missä olimme. Kun viimein
pääsimme rastille ja riisuuduimme
rastille sopivaan asusteeseen eli
alushousuisilleen saatoimme
rastin läpi todella nopealla tavalla
ja korjasimme huippupisteet taas
kotia.
Tässä vaiheessa alkoi olla taas
paha jano ja kun juomamme olivat
loppuneet,
suunnistimme
lähimpään kauppaan jossa korjasimme
janotilanteemme. Siitä jatkoimme
rautatieasemalle, jossa hankimme
konnarin leiman, ja jatkoimme
viimeiselle rastille. Kun olimme
päässeet koulun pihaan viimeiselle
rastille olimme jo saavuttaneet todella
hyvän kisakunnon, joten päädyimme
istumaan maahaan laatimaan viimeistä
runoa, koska seisaaltaan se ei oikein
onnistunut. Runosta en voi kertoa
mitään, koska muistilleni on tässä
vaiheessa sattunut jotain joka estää
muistamasta enää tästä eteenpäin
kunnolla. No kuitenkin saimme rastin
suoritettua ja hienosti taasen pisteitä

Tästä iloisesti jatkoimme iltaa Foxiassa
ja kaikilla oli hurjan hauskaa (itse tosin
kävin välillä kotona hakemassa lisä
evästystä Foxiaa varten). Kaikin puolin
se päivä oli ja on tähän mennessä
hauskin tapahtuma joka on järjestetty
ja olen onnellisessa asemassa että sain
osallistua siihen.
JA TÄMÄ TARINA ON TOSI!
Mika Kukkonen
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Fuksikuvasto
On taas se aika vuodesta. Kyllä, uudet fuksit saapuivat joukkoomme ja heidät kaikki (tai
ainakin melkein) kuvattiin, arvosteltiin ja loppujen lopuksi laitettiin Terminaaliin. Vuosikerta
2003 - olkaa hyvä! (Terminaalin toimitus ei vastaa epäonnistuneiden kuvankäsittelyjen
mahdollisesti aiheuttamasta mielipahasta, eikä meitä myöskään kiinnosta, mikäli joku naama
sattuu olemaan väärällä nimellä varustettu tahi väärässä pienryhmässä.)

Juhan ryhmä

Kari Halonen

Jarmo Hekkanen

Timo Hirsimäki

Jaakko Lampi ^

Erik Ahola

Tapani Himanka

Janne Pieniniemi ->
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Simon ryhmä
My peoplEs are alllready living the teekkarian suberrb dream.
Phuksis is bouncing happily in OTiT!1! GOD blEss beutiful &
righteous people group. BecaUs evry been in VIETNAM WAR,
theu betTer soldieRrz than enyone!! Poing. And they WON!1
No mariHuana-poison, no hippIe-junkie man @ all.
Chimpanzee feelz unity wit AwesOme habpy pe0ple, & flows
zsOme Tears! Pyynö Also.

Tomi Ahonen

Riku Hietaniemi

Jarkko Lysti

Olli Mämmelä

Lauri Mikkonen

Arto Peura

Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan
edustajistovaalit pidetään 5.11.2003. Muista
äänestää sitoutumaton tekniikan opiskelija
edustajistoon!
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Ollin ryhmä
Oksupoksun pienryhmä versio 2.0.alffa. Sisältö sekalainen,
mm. futista, matikkaa, viinaa, inssiä myös pikkasen.
Suoritustaso (sama järjestys): voitto, joopajoo.., paljon, ks.
ed. kohta. Tähänastisen perusteella odotettavissa ei-niinpilvistä säätä, mm. pöhnää. Ehkä tutkintojakin.

Veikko Alavuotunki

Veli Carlson

Jani Hast

Samuli Hyväkkö

Juho Kärenlampi

Jaakko Seppälä

Tuomo Untinen

Tuomo Vall

Matti Varanka
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Villen ryhmä
Muutama ryhmän jäsen katosi salaperäisesti täysin jälkiä
jättämättä jo parin viikon jälkeen. Muutkaan eivät ole
onnekseen omaksuneet pronsa käyttämää kiltahuoneeseen
perustuvaa opiskelutekniikkaa. Ryhmän jäseniä on myös
havaittu vaihtelevina esiintyminä erinäisissä tapahtumissa,
joten eiköhän näistäkin vielä teekkareita tule.

Olli Anttila

Jukka Haataja

Olli Kaikkonen

Mika Kukkonen

Matti Luomaranta

Matti Paldan

<- Olavi Turunen
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Marian ryhmä

Juho Haapakangas

Johanna Kerttula

Eija Moilanen

Jari Pehkonen

Matti Taini

Antti Vesikko

Hannu Eskola

Mika Lindholm

Jouni Ryynänen
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Matin ryhmä

Ville Hakkarainen

Joni Heinonen

Ari Kangasniemi

Ville-Matti Majava

Ville Mällinen

Kalle Pääkkönen

Sami Pekkala
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Mikon ryhmä

Jaakko Leinonen

Timo Kauppinen

Jukka Koponen

Veli-Pekka Rämäkkö

Jussi Polet

Jukka Puurunen

Jouni Sarvanko ->
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Arton ryhmä
Meiän ryhmä on ollut tosi positiivinen yllätys.
Fuksisuunnistuskin meni loistavasti, eivät selviytyneet
maaliin. Hauskaa osaamme pitää, innolla myös opiskellaan.
Huipputyyppejä joka jantteri. Tästä on hyvä lähtee
taistelemaan, uusia kavereita saatu on rutkasti. Meistä
kuullaan vielä...

Juho Hirsimäki

Esa Holappa

Jukka-Pekka Kujasalo

Janne Maikkula

Tuomas Mustonen

Sami Väisänen

<- Juha Makkonen

Lauri Erkkilä ->
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Tuomaksen ryhmä
Pienryhmä kärsi jo alussa keskisuuresta inflaatiosta, kun joukossa
oli pari insinööriä ja yksi lipaston kuin omat taskunsa tunteva
alaa vaihtanut teekkari. Akttivinen osa ryhmästä on ollut hyvin
mukana toiminnassa, siitä suuri kiitos heille.

Markus Karjalainen

Kimmo Kurikka

Juha-Pekka Miettinen

Jarmo Pärkkä

Antti Taini

Matti Vatanen

Mika Kaikkonen

Tuukka Lehojärvi

Hanna Saari
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Sitoutumattomat tietotekniikan ja
2

3

Pekka Aho

10

4

Teemu Haapala

11

Antti Rissanen

18

Markku Hentilä

12

Hanna-Leena Roivainen

19

Miikka Saukko

5

13

Juha Angeria

20

Matti Mölläri

26

Laura Hulkko

21

Janne Tuovinen

27

Tuomo Mattila

Hanna-Laura Rissanen

Arto Pöppönen

28

Tuomas Rytky

Toni Frogell

informaatioverkostojen opiskelijat
6

7

Jukka Remes

14

8

Kalle Pääkkönen

15

Teppo Malinen

22

16

23

29

Mika Pohjanen

17

Samuli Hyväkkö

24

Juha Tiensyrjä

30

Teemu Tokola

Antti Niittyviita

Simo Hosio

Mikko Häkkinen

9

Pete Pietilä

25

Antti Palsola

Henna Lantto

31

Kalle Jokiniemi

Katja Ahonen
v. 1.1RGB. Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu 23.10.2003
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Teemun ryhmä
Aika velikultia. Ei näistä muuta tarvitse sanoa.

Mikko Keto

Jani Kytölä

Janne Mahosenaho

Juho Oravainen

Antti Väänänen

Juha Vaarala

Juha Kärnä

Aarni Leinonen
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Jannen ryhmä
Ossaajia koko porukka sekä vapaa-ajalla että koulussakin,
mistä tuloksena paras ryhmähenki sitten suomalaisten
ojankaivuuelokuvien. Siitäkin huolimatta tuskin kenestäkään
tulee yhtään mitään. Mehän ei siihen lankaan mennä, että
alettais haalimaan jotain omaisuutta...

Tuomas Kekkonen

Simo Lehtonen

Risto Oikarinen

Veli-Matti Ojala

Pasi Pyyppönen

Juha-Matti Ypyä

<- Marko Brockman

Henrik Pitkälä ->
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Hanna-Liisan
ryhmä

Jaakko Rajakallio

Tuomo Mattila

Simo Paso

Sanna Sivonen

Juha Saarimaa

Katri Siivola

Seppo Takalo
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Marjukan ryhmä
Pienryhmäni on sekalainen sakki eri puolilta Suomea. Mukaan
mahtuu armeijan käynyt tyttö (arvaa kumpi!) ja kaksi
astangajoogan harrastajaa. Loistavaa tietoteekkariainesta,
mutta ei mitään nörttejä. Aktiivista porukkaa, kun sille päälle
sattuu :o)

Jonni Kihniä

Olli Luukkonen

Jussi Mäkelä

Pirkko Mustamo

Tuomas Rantala

Vellu Sorvari

<- Terhi Talvitie
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Laura N:n ryhmä
LauraN-ryhmä
Näissä ensimmäisenä päivänä otetuissa kuvissa tämä
inforyhmä on vielä täynnä kilttejä ja viattomia äidin
pikkupoikia ja -tyttöjä. Vaan eipä edes PRO meinaa tunnistaa
enää..Nykyään ovat lauma hurjia ja ryyppäviä tulevia
teekkareita. Mikä oli tarkoituskin..! Aivan loistavaa sakkia!
:)

Liisa Alamaunu

Johanna Huhtala

Simo Hyvönen

Ali Kämäräinen

Laura Kemppainen

Sami Utriainen

Jussi Kuparinen

Jussi Määttä

Juha Palola

Jussi Rantasaari

Sanna Kinnunen

Anu Vaaraniemi
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Laura O:n ryhmä
Pienryhmäohjaaja ylpeänä esittää: hulvattoman ja hubaisan
toisen kertaluvun infojoukkion! Tämä uljas ryhmä näytti mistä
kanat pissii ja jatkoi "pitkällistä" perinnettä suunnistaen
samban tahdissa voittoon. (Joka vuosihan Infon historiassa
on tuo verta ja hikeä vaativa phuksisuunnistus hoideltu
kotio..) Muutoinkin kaikinpuolin leikkimielisiä ja esimerkillisiä
teekkarin alkuja jokainen :).

Mari Ervasti

Henri Huovinen

Samuli Jaakonaho

Minna Juustovaara

Matti Mäki

Anniina Päärni

Jussi Pesonen

Olli-Pekka Puolitaival

Markus Santaniemi
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TERMINAALI TESTAA:

Pizzeria Romeon
Superkuningas-perhepizza
Puolivälinkankaan ihanista maisemista
löytyvä Kebab-pizzeria Romeo on tullut
kohtalaisen tunnetuksi isoiksi pizzoistaan.
Tässä tapauksessa kyseessä eivät olekaan
mitkä tahansa pölykapselit, vaan reippaat
70cm x 70cm -pizzat (aika hyvin, kun
muistaa että pizza on muodoltaan pyöreä).
Terminaalin testilaboratorion hutkivan
journalismin erikoisyksikkö löysikin itsensä
kyseisestä pizzeriasta eräänä syksyisenä
iltapäivänä. Oksu oli idean väsynyt, mutta
onnellinen isä, Juissi oli päätoimittaja/kuski
ja Tane hoiti kuvauspuolen ja huono(imma)t
vitsit. Pissaloki kiersi tasapuolisesti kaikilla.

toisena päivänä ilmaiseksi. Tähän mennessä
siihen ei ole vielä pystytty. Terminaalin
testilabran henkilöstöön ei kuulu voitosta
pellaajia, joten tähänkin koitokseen lähdettiin
"mä yritän parhaani ja katotaan mihin se
riittää" -asenteella. Mahdollisuudet voittoon
olivat ihan fifty-sixty.
Testipizzan täytteet: Kinkku, ananas,
salami, sipuli, tonnikala, katkarapu,
jauheliha.
18.00 Erikoisyksikkö lähtee matkaan
Linnanmaalta.
18.08 Ryhmä
eksyy
käännyttyään
risteyksestä väärään suuntaan.
18.10 Pizzeria löytyy!
18.13 Ensimmäinen kiista täytteistä.
18.14 Lisää närää täytteistä. Tane häviää
äänin 2-1 ja pizzaan tulee tonnikalaa. Ja
samoilla äänillä pizzamme ei aurajuustoa
näe.
18.17 Tilaus onnistui - Oksu köyhtyi
18.18 Rahojen laskemisessa ongelmia,
muut maksavat osuutensa Oksulle - Oksu
(äkki)rikastui.
18.19 Keskustelua strategiasta. Juissi lupaa
tanssia ripaskaa jos syönti onnistuu. OstosTV puhuttaa.
Tane: "Missä olit kun kuulit tämänkin
ikivihreän?"

Superkuningas-perhepizzan (23 €) ideana
on, että jos max. kolmihenkinen porukka syö
sen paikan päällä neljäänkymmeneen
minuuttiin, saa se syödä samanlaisen joskus
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täällä. (***)
18.48
(*),(**) ja (***):
Tasa-arvo- ja etiikkatyöryhmille
terkkuja!
18.49
Oksu tuli pissasta
humalaan. Tai siis humalaposket
tuli.
18.53
Pitkä katse: "Vittu!"
18.54
Kuulemma tuntuu jo
työltä... No shit, Sherlock?
18.56
Tane HUIJJAA!
18.58
Yli 50% syöty!
18.59
Oksu ei jaksa. Pöytä on
täynnä epämääräisiä huokauksia.
19.00
Oksu: "Tällä samalla
rahalla saisi 23 mikropizzaa..."
Tane *kuningasidea*: "Ensi
Terminaaliin juttu sitten siitä kun
syödään mikropizzoja!"
19.01
Oksu löysää vyötä.
- Juissi: "Vielä menee! Ihan varmasti
ruokatorvessa on vielä tilaa!"
19.03 Miksei Fear Factorissa oo tällaisia
kisoja? Joku torakansyönti on iisiä puuhaa
tähän verrattuna...
19.04 Reunat on pahimmat... Ei pysty, ei
jaksa...
19.05 ...ei kykene. Mikä on kun ei taidot
riitä, mikä on kun ei onnistu.
5 minutes and counting!
19.06 Taustamuzak: 80's Greatest hits!
19.07 Paperi loppuu!
19.10 "Anti olla!" - Juissi (tuskaisella
äänellä).
Kilpaileva joukkue saapuu paikalle.
AIKA LOPPUU

Juissi: "Joko se Tane leksaa?"
18.20 PIZZA ON UUNISSA!
"Mul on nälkä" - Oksu.
18.21 Taustamuzak: Pingviinejä ja
pandakarhuja
18.22 Vesisota syttyi! Taneli omi koko
vesikannun!
18.25 Taustamuzak: Sympatiaa paholaiselle
by Vierivät Kivet.
18.26 Kohta se tulee, tunti siinä menee!
18.30 Aika alkaa! 40 minsaa aikaa pistää
pizza poskeen.
18.31 - Juissi: *Katsoo pizzan kokoa*
"Kenen idea tää oikein oli?" - Oksu : "Mun".
18.32 Pissa maistuu hyvältä. Oksun juustot
leviää joka paikkaan.
18.34 Nyt se meni ja otti jättipalan.
18.39 Tanestakin otettiin kuva. Terveisiä
äitille!
18.40 25% ajasta kulunut, 5% pissasta
vasta syöty.
18.41 Hitauden syy: Oksu.
18.42 Naiset tykkää: Romeolta saa pitkää
ja paksua. (*)
18.43 Tane: "Tässä pizzassahan on
enemmän täytteitä kuin normaalipizzassa!"
- Oksu ei usko.
18.45 Tässä vaiheessa tää ei tunnukaan
enää niin hyvältä idealta.
18.46 Ryhmähenki rapistuu. Perusteettomia epäilyksiä siitä, mitä toiset kirjoittaa
pissalokiin.
18.47 Onpa vittu iso! Siis tarkoitin tuota
pizzaa... (**) Tämä testi taitaa nyt loukata
naisia, kun meillä ei ole yhtään naistestaajaa

Kilpaileva joukkue
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Wrestlingjuomapeli,
part 0:
Epilogi

19.20 Ai saadaan kymmenen minuutin
jatkoaika? Yeah, right... Ihan kuin vielä
jaksaisi muka syödä.
19.17 Loppupizza pakettiin ja kiltikselle
jääkaappiin: Huomisen ruoasta ei tarvitse
huolehtia!

18.16 Korks, tästä se alkaa. Unforgiven
pyörimään... Paini-illan suunnittelu is ready
to begin!
18.19 Räiskettä ja pauketta.
18.20 Che? Espanjalainen selostus ei uppoa.
18.21 Ensimmäinen matsi. Pöytämatsinimike lupailee hyvää.
18.23 Janne: "Kyllä jenkit on tymiä." Heze:
"No shit."
18.24 Double pyykkinaru, porukka villiintyy.
18.28 Dudley Boyzien "Wazzzuuuuppp"
todettiin hörpyn arvoiseksi.
18.29 ...samoin pöydän rikkoutuminen.
18.32 junes: Loppuuko ne pöydät koskaan?
18.33 3D. Pakko ottaa.
18.35 Vähäpukeisen naisen entracellekin
voisi ottaa.
18.37 Korni hame. Lawler: "I think I saw
her panties!!!"
18.42 Ensimmäinen "steel steps". Otettiin.
18.45 junes: "Äkkiä tuoli jostain!"
18.47 Ensimmäinen "steel chair!". Kippis.
18.52 Nature Boy - turhin mies koko
show'ssa.
18.59 Onpa huono matsi. Liikaa matossa
vääntöä.
19.00 Shawn Michaels veti itsensä siltaan.
19.01 "Steeeel ringpost!", Sille.
19.02 Och igen.
19.02 Heze: "Low blow. Siinä olis asiaa."
19.02 Lisää terästä kehiin.
19.06 Janne: "Saatanan hinarit, tekisivät
jotakin."
19.09 Popcornit vähenevät uhkaavaa
vauhtia matsin pitkittyessä.
19.11 Janne: "Vittu. ei tää lopu koskaan."
19.12 Vesku hakee jo lisää kaljaa. Matsi ei
loppunut vieläkään.
19.14 Voi saatana. Jalka köydellä ja vieläkin
jatkuu.
19.16 Heze: "Äiteekö se nyt soittaa???"
19.17 Heze: "Oli kyllä niin huono matsi, että
pakko pitää röökitauko."

19.18 Oksu oksulla.

19.20 Testiryhmä lähtee paluumatkalle. Eikä
eksy tällä kertaa.
19.22 Juissi: "On muuten ihan varmaa että
illalla ja huomenaamuna tulee pitkää ja
paksua ..skaa"
Jälkihuomautus: Juissi oli oikeassa tuossa
viimeisessä kommentissaan…

Scam
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19.22 Taas vähäpukeinen nainen. Juodaan
sitten sille.
19.23 Heze: Tällä on niin paljo vaatteita ettei
oteta.
19.24 Vielä yksi nainen. Niin vähän vaatetta
että ryypyn paikka.
19.26 junes: "Sehän lyö tisseihin" Muffe:
"Härskiä"
19.27 Heze: "Mitä pahaa tuossakin on,
tuohan on vakio pornoleffa-asento?"
19.28 Verta. Hörps.
19.30 junes: "Repes perse."
19.34 Sähköisku munille. Ihan pakko juoda.
19.36 "Steel chair" x6. Hyvältä maistuu.
19.37 Janne: "Ku ei kerta oo sääntöjä niin
hakkais tuossa maassa kuoliaaksi" Heze:
"Janne, ei tää oo totta." Janne: "No ärkele."
19.39 Taas verta. Kippis.
19.40 Steel steps. Taas juodaan.
19.41 Chokeslam. Hörpsistä.
19.48 junes: "Tuomari puhaltelee kovasti."
Heze: "Se on varmaan karmeessa
kankkusessa oleva kommunistituomari."
19.52 Pöytä rikki, jälleen juomaa.
19.53 "Teräksinen" kameratolppa "right to
the skull" ja kameran linssi rikki. Kippis.
19.56 Hyppy lattian läpi ainakin 200 metrin
korkeudesta. Slurps.
20.00 junes: "Olis kyllä ollu tappomatsi jos
ois kaikille 'steel'-jutuille juonu. Vesku:
"Aamen."
20.01 Janne: "Piti Veskullekin saaha joku
kommentti."
20.04 Janne: "Saa ottaa jos haluaa."
20.05 Illan turha fakta: 1
tunnin (mainoskatkoineen)
mittaisen Heikoin Lenkki ohjelman aikana juontaja
sanoo 27 kertaa "Heikoin
Lenkki"
20.07 Muffe: "Tuolla särkyy
vähemmän paikkoja ku meillä
kendossa."
20.08 Heze: "Pakko sen on
olla totta kun se painimatsissa
sanotaan."
20.10
Vihdoinkin
ne
teräsportaat, suu meinas
kuivaa.
20.13 Heze: "Joko meillä on
pelkkiä hylsyjä pöydässä?"
20.13 ...ei näemmä, otetaan
sille.
20.17 Walls of Jericho. Eihän
tää nyt voi (ikävä kyllä) loppua tähän.

20.18 Teräsportaat igen. Kalijaa.
20.21 Tuning-miesten korttelipilluralli
häiritsee sivistynyttä tv:n katselua.
20.24 Kolmen miehen saksalainen HChomotorni. Tämä ansaitsee jo ryypyn.
20.24 Ulkokiltalaisvahvistuksemme alkaa
osoittaa huvittumisen merkkejä.
20.26 Heze: "Huono matsi ja huono
lopputulos. muuten hyvä. Janne: "Terästuoli
ois pelastanu paljo. Röyhtäys." Vesku:
"Oksennus."
20.26 Röökipaussi.
20.30 Aika-ajot alkaa ysiltä. Tässähän tulee
kiirus.
20.36 Jerry "The King" Lawler vie illan
korneimman puvun tittelin 100-0.
20.37 junes: "Iso mutta läski." Vesku: "Sopii
just ja just köysien välistä."
20.39 Heze: "Se on ruma mutta karvanen."
20.40 Oikeesti. 4 selostajan matsi ilman
selostusta. Tekisi mieli juoda sille.
20.40 Juotiin sille.
20.41 Niina siirtyy hairstoren kuvaston
pariin. Miten niin tylsä matsi?
20.42 Voi ttu. Taas jalka köydellä.
20.44 Janne: "Tylsää." Hairstoren kuvasto
alkaa kiinnostaa muitakin.
20.46 Jericho lopetti matsin lyhyeen. Jotain
positiivista.
20.47 Heze: "Vittu nuo hiusmallit on
homoja."
20.49 Vesku: "Verta!"
20.49 Heze: "Triple H:llahan on järkyttävän
iso perse"

(jatkuu sivulla 31)
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Oulu Kuolee - Osa IV
Maailma järkkyy
Uutiset
olivat
2100-luvulla
ylivoimaisesti
katsotuimpia
nettiohjelmia. Tiedot maailman
tapahtumista kiirivät verkkoa pitkin
reaaliaikaisesti, joten ainoa ongelma oli
löytää mielenkiintoiset jutut valtavasta
informaatiotulvasta.

kommunikoida aluksen kanssa ja
loppuvaiheessa tuhota sen ennen
tunkeutumista ilmakehään. Kaikki
huippumodernit
keinot
tuhota
ulkoavaruudesta tulevat viholliset eivät
onnistuneet pysäyttämään ajelehtivaa
avaruuslaivaa.
Sen
sijaan
alasammutayrityksistä
johtuen
muutama venäläinen asutusinstituutio
koki apokalyptisen kohtalon. Maailmalla
poliitikot antoivat paheksuvia lauseita
tyyliin “meidän puolue yritti varoittaa
puolustuksen heikkoudesta” ja “jos me
olisimme päättämässä...”, mutta
kukaan ei tienyt totuutta, miksi näin oli
päässyt käymään.

Netistä saatu tieto kärsi myös
epäluotettavuudesta — ongelma ei ollut
niinkään verkon turvellisuudessa, vaan
uutistoimistojen moraalissa. Kaikki
kanavat muistuttivat toisiaan (kun
kaikilla oli samat uutiset), joten
yritykset
olla
erilainen
ja
mielenkiintoisempi johti vääjäämättä
totuuden
muokkaamiseen
ja
suoranaiseen valehtelemiseen. Jostain
syystä ihmiset olivat tottuneet siihen,
ja osa jopa hyväksyi sen osana
uutisvälitystä. Sitäpaitsi, mikä tahansa
tiedon palanen saattoi olla yhtä paljon
totta kuin valhetta, joten miksi edes
yrittää kritisoida informaatiota.

Vastaavaavia avaruudesta tulleita
“vierailuja” oli tapahtunut ennenkin,
mutta silti vain 48% prosenttia maan
34 miljardista asukkaasta uskoi ufoihin.
Jonkun tutkimuksen mukaan vain 39%
ihmisistä oli varmoja siitä, että ihminen
oli joskus käynyt kuussa. Videokuvat
kuukävelyista olivat nimittäin niin
kehnolaatuisia, että lapsikin osasi
piirtää tietokoneella parempaa
animaatiota.

Uutisia pintaa syvemmältä luotaavat
ajankohtaisohjelmat muistuttivat
saippuaoopperoita:
tapahtumat
dramatisoitiin
ja
tehtiin
tietokoneanimaatiolla. Uutisista oli tullut
viihdettä.

Pertti raotti silmiään. Oli pimeää,
monitorit loistivat siellä täällä, jossain
paloi vihreä valo. Mutta normaalit
pehmeät halogeenivalot olivat poissa.
Päätä särki, suussa maistui veri.
Istumaan nouseminen tuotti suurta
tuskaa,
eikä
palkinto
siinä
onnistumisesta ollut kovainkaan
lohduttava: hämärässä huoneessa leijui
betonipölyä, savua ja palaneen lihan ja
muovin oksettava hajuyhdistelmä.

Niinpä maailma reagoi sangen
rauhallisesti Suomesta kiirineeseen
tietoon, jossa kerrottiin Oulu-nimisellä
paikkakunnalla tapahtuneesta suurkatastrofista. Uutiskuvat näyttivät
Maapallon Ulkopuolustus Instituution
tutkakuvaa isosta ufosta, jonka syöksyi
avaruudesta lävistäen ilmakehän keskiEuroopan yllä osuen suoraan Ouluun.
MUI

kertoi

myös

Haudanhiljaisuuden rikkoi vähitellen
voimistuvat ja tihentyvät tietokoneiden

yrittäneensä
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lause. Sen mukaan
hänen
vaivalla
hankittu tason 18
käyttäjäluokkansa
nousi
salaman
n o p e a s t i
mahdottomalta
tuntuvalle tasolle
neljä,
jossa
normaalisti oli vain
NYY:n rehtori ja
tekninen ylipäällikkö.
Jessus, taidan jäädä
sittenkin historin
kirjoihin, Pertti ajatteli
ja menetti tajuntansa.
Ei
kovinkaan
kaukana,
toinen
kiltalainen, Turkka, heräili hänkin
uuteen maailmaan. Se olikin kovin
erilainen — synkkä ja yksinäinen.
Turkka ei saanut oikein mistään
ajatuksesta kiinni. Helpointa oli olla
ajattelematta. Silmät viestivät kuitenkin
valosignaaleja savupölyn seasta. Jotain
oli sittenkin olemassa.

paniikinomaiset tilanneraportit ja
selvitykset siitä mitä oikein oli
tapahtunut ja mitä nyt tapahtuisi.
- SJIL-3355 runkoverkon priamaarin
approksimoitu globaali tilannearvio,
distribuutio kaikille mahdollisille
tasoille: verkosta 99% menetetty,
medikaalisesti kuolleena 80-90% Nokia
Yliopiston populaatiosta, tilanne
kriittinen, yhteydet ulkopuolelle poikki,
primaariset elossapitotoiminnot 99%
sammuneet.
Kaikkeen
konekapasiteettiin
suoritetaan
direktiiviä NYO-CC-§140905263463 —
käyttäjätasot 5-30 siirretään luokkaan
neljä, oikeude..... krrsdgdgdgd...
kräts...ja päivän ruokalista ...krrgght..
palaneita ihmisiä piip piip piiiiip piiiiiii....

Turkka nousi ylös ja katsoi itseään. Mitä
hän heikossa valaistuksessa erotti,
merkkejä fyysisistä vammoista ei
näkynyt, betonipölyä kylläkin.
Näkyvyyttä ympärille ei ollu juuri
miksikään, jostain heijasteli monitorien
kajostus, jonkinlaiset hätävalot siellä
sun täällä valaisivat revenneitä
betonipalasia
ja
hajonnutta
elektroniikkaa.
Huone missä hän seisoi oli selvästikin
ollut joskus Tiltin kiltahuone. Yhtäkkiä
hänet valtasi kauhu — missä helvetissä
olivat ne Satsa ja muut ihmiset, jotka
pari kymmentä minuuttia sitten
hengailivat täällä! Turkka otti hädissään
muutaman askeleen edestakaisin,
yrittäen löytää edes pieniä merkkeä
elämästä. Sellaisia hän löysikin, tosin

Syntetisoitu naisääni vaikeni samalla
kun loputkin monitoreista himmeni.
Pertti huomasi vuotavansa verta
enemmän kuin olisi uskonutkaan,
ilmeisesti hän oli jonkinlaisessa
shokissa. Maailma alkoi pimetä
lopullisesti. Viimeisenä hetkenä ennen
pyörtymistä Pertin mielessä oli
viimeinen järkevä tietokoneelta tullut
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- Luojan kiitos, täällä on joku
hengissä! Oletko kunnosta,
entäs kaverisi, ääni jatkoi ja
läheni.
Tulija oli mellakkopoliisiin
varusteisiin pukeutunut Nokia
Yliopiston Turvallisuusjoukkojen
iskusotilas. Ilmeisesti hän oli yksi
niistä jotka olivat olleet tulossa
pidättämään Santsaa.
Annettuaan ensiapua Pertille
iskusotilas jatkoi muiden
henkiinjääneiden etsimistä.
Heitä ei löynyt montaakaan, eräs
teekkari ja muutama pahasti
loukkaantunut iskusotilas.
Turkan helpotukseksi Pertti tuli
tajuihinsa, vaikka hokikin
“Otitsun, otitsun” lakkaamatta.
Vihdoin huomattuaan, ettei yksikään
terminaali reagoinut Pertti katsoi
Turkkaa ja sanoi: “Meidän täytyy löytää
täältä ulos, muuten tämä on
hautamme.”

kuolleena; jonkun käsi sojotti
irvokkaasti lattialle kaasaantuneen
romun välistä. Hän huusi pelosta ja
kauhusta sekaantuneena kompuroiden
ilman tietoista suuntaa. Pitkään matka
ei jatkunut, sillä jalkojen osuminen
lattialla makaavaan Perttiin kaatoi
Turkankin vaaka-asentoon. Suunnaton
oli helpotus, kun hän viimein tajusi
mihin oli osunut. Hänen teki mieli
syleillä kaveriaan kuin olisi itse itseään
syleillyt ja lohduttanut.

Juha Lehtomäki
Oulu Kuolee -tarinan ensimmäinen osa on
julkaistu Terminaalin numerossa 1/1005,
toinen osa numerossa 1/2003, kolmas osa
numerossa 2/2003 ja neljäs osa nyt tässä.
Tarina löytyy kokonaisuudessaan Juha
Lehtomäen www-sivuilla, osoitteessa
http://tilhi.com/juha/cestlavie/Stories/
oulu.html

Hengitys kulki suhteellisen tasaisesti ja
sydänkin pumppasi täynnä elämän iloa,
mutta vastausta Turkan toistuviin oletko
kunnossa -kysymyksiin ei Pertiltä
herunut. Turkka paketoi hätäisesti
Pertin verta vuotavia jäseniä revityillä
vaatteilla, ja yritti itse pysyä
rauhallisena.
- Haloo, onko täällä ketään elossa,
kuului pimeydestä. Sokaisevan kirkas
valokeila osui Turkan silmiin, vaikka
vaistomaisesti laittoikin kätensä
suojaksi.
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OAMK
tiedottaa

(jatkuu sivulta 27)
20.50 Vesku: "Mistä te puhutte?" Heze:"
Triple H:n perseestä"
20.50 Vesku: "Rikishillä on valtava perse,
niinku sumopainijalla"
20.51 Janne: "Ootteko te jotain
hiusmalleja?"
20.51 Heze: "No hiusmallin suurin pelkohan
on että se leimataan kaappiheteroksi."
20.59 Janne: "Vittu ku tosta ois hyvä tehä
äf vitonen."
21.00 Heze: "Onpa kornit salihousut."
Janne: "Melekeen yhtä kornit ku sinulla."
21.04 Pöytä täynnä hylsyjä, Heze juo vielä
perjantaikätköstään.
21.05 Janne: "En minä ota."
21.08 Kukaan ei sano sanaakaan. Ei tarkoita
että matsi olisi jännittävä.
21.09 Heze lainaa Tunppua: "Älä hiplaa,
mulla on penis."
21.10 Heze: "Mulla on perse niin hiessä että
pistäppä ne tuonne."
21.10 Janne: "Kai se saksalainen oluttölkki
käy siihen tarkotukseen."
21.11 Sledgehammer, vihdoinkin. Mitenhän
sellainen oli kehän alle joutunut?
21.14 Vesku: "Kelpais kuparinenkin pelti."
21.14 Formula-studio.

Mölökkyä Nallikarissa
Ensimmäinen perinteinen mölökkykisa,
Akateemisen Mölkyn Oulunmestaruuskilpailut, järjestettiin norjalaisten
Rivieralla heinäkuun kahdentenatoista
kuluvaa
vuotta.
Kisan
voitti
pystymetsästä löydetty huippulupaus,
OAMKin puheenjohtaja Ahon Pekka
kuudella voitolla kuudessa pelissä. Muut
finalistit olivat Vesa Hepa-aho (tuttu
myös Kalevasta), Teemu Lappi ja Lasse
Määttä. Oheistapahtumana järjestettiin
rantalentisskaba, jonka voitti jotkut
Torwet.
Sunnuntaikyykät jatkuvat
edelleen
Koko kuuman kesän muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta järjestetyt
kyykkägeimit jatkavat samassa
paikassa samaan aikaan. Ja paikkahan
on
asvaltin
jäätymiseen
asti
Normaalikoulun
ala-asteen
hiekkakenttä, joka löytyy humusiipeä
vastapäätä Yliopistokadun varrelta.
Harjoitukset alkavat kello 14 ja ovat
avoimet kaikille. Varsinkin fuxit
toivotetaan tervetulleiksi, tuokaa
kaverinnekin.

Suunnittelujakso päättyi iloisissa merkeissä
ja todellinen koitos käydään vielä
ennen joulua. Palaamme asiaan...
Osallistujat: Heze, Niina (Finanssilta),
Janne, Vesku, junes ja hetken vierailleena
tähteenä Muffe

OAMK Kalevassa
Elokuun kolmantenatoista ilmestyi
Kalevan Liikuntalajit testissä -sarjassa
laji nimeltään akateeminen mölkky.
Kyseisen lehden voi käydä lukemassa
paikallisessa lähi- tai pääkirjastossa.
Voipa leike löytyä myös OTiTin
kiltahuoneen ilmoitustaululta.
IVS
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