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Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai kenenkään
muunkaan kantaa. Lue omalla vastuullasi.

Pääkirjoitus
Hellurei. Päätoimittaja alkaa olla irti. Pahasti alkaa näyttää siltä, ettei
enää tänä vuonna saavuteta hillitöntä mediakohua, damnit. Mikäli
JouluTerminaalia ei ilmesty, niin kiitos jo nyt tästä vuodesta teille, rakkaat
kiltalaiset. Artikkeleita on tullut mukavasti ja ne ovat ilmeisesti olleet
jopa jollakin tapaa tasokkaita ja/tai laajempaa keskustelua herättäviä.
Lehden toimittaminen on ollut mukavaa ja mielenkiintoista, eikä
ollenkaan niin raivostuttavaa kuin olisi voinut luulla. Ensi vuonna
puikkoihin astuu fuksi, Juha Tiensyrjä. Onnea matkaan hänelle.

- Iso-K

PJ-Palsta
Vuosi lähenee uhkaavasti loppuaan ja kohta on aika tehdä tilaa

uusille kasvoille. Vaalikokousta pidettiin oikein urakalla ja ensi vuoden
kiltatoimijat saatiin valittua - toivottavasti virtaa riittää koko vuodeksi.
Vuonna 2003 kiltaa luotsaa Timo Ahonen.

Kiirettä on pitänyt tasaisesti koko syksyn ajan, eikä tahti hellitä
yhtään pikkujoulujen painaessa päälle - onneksi iso joulu on vain kerran
vuodessa. Lokakuussa kävimme tervehtimässä vaasalaisia Inno-IT-
messujen yhteydessä ja kannatusjäsenemme Nokia esittäytyi fukseille
Elektroniikkatiellä. Kilta järjesti myös kiltahuonekierroksen ja KHK-
bileet. Fuxicursiolla kävimme Tornion Lapin Kullan tehtaan kautta
Luulajassa tutustumassa ruåtsalaisiin teekkareihin. Marraskuussa
PikkuWappu oli jälleen menestys, pääesiintyjänä oli tällä kertaa L.A.B.
Myös opetusta pyrittiin kehittämään Osasto meets Teollisuus -
seminaarissa, joka järjestettiin yhteistyössä SIKin kanssa. Pikkujoulut
järjestettiin tänä vuonna yhdessä logopedien ja sumalaisten kanssa -
monet vanhat kiltajäärät olivat suorastaan häkeltyneitä yllättävän
tasaisesta sukupuolijakaumasta.

Nyt onkin sitten aika kiittää istuvaa hallitusta, toimihenkilöitä ja
muita aktiiveja hienosta ja tapahtumarikkaasta vuodesta, sekä toivottaa
kaikille kiltalaisille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

- paho

2

T
ät

ä 
n
u
m

er
o
a 

te
h
d
es

sä
 p

ää
to

im
it
ta

ja
 h

aj
o
si

 a
ik

al
ai

lla
 j

a 
yh

te
n
ää

n
. 

H
el

ve
ti
n
 p

ei
ts

m
ei

kk
er

i 
ei

 o
ss

aa
 t

eh
ä 

ku
n
n
o
lli

st
a 

p
o
st

sr
ci

p
ti
i 
n
iin

 m
ill

ää
n
..

.



Fuksikuvasto

My-fucking-guts:

Pääkirjoitus .....................................................................................2
PJ-Palsta .........................................................................................2
Kesäharjoittelijana Nokialla ...........................................................4
Futiscupin tulokset ........................................................................5
PikkuWappu 5.11. ...........................................................................6
Fuksikuvasto ..................................................................................8
Kielikylpy .......................................................................................16
Del Monte -mies ananasplantaasilla ...........................................18
Inno-IT-messut Vaasassa 3-4.10 .................................................19
Tilaajalahja lehtitarjouksenne huippuetuna ...............................21
Magic The Gathering -sarjakuvaa ...............................................26
Teknillisen tiedekunnan Opinto-oppaan salaiset lisäsivut .......28
Uutisia ...........................................................................................30
Varapj:n palsta ..............................................................................30
Arvostelunurkka ...........................................................................31
Ensi numerossa ...........................................................................31

3



Terminaali 4/02

Kesäharjoittelijana Nokialla
OTiTin rahastonhoitaja Antti Palsola rahoitti talven opintojaan
työskentelemällä viime kesänä Nokian matkapuhelimien tutkimus- ja
tuotekehitysyksikössä Teknologiakylässä. Työ sisälsi testitapausten
tekemistä ja valmiiden testien ajamista IP-pohjaisille protokollille.

Antti on ollut Nokialla kesätöissä jo useampana kesänä, joten talo on
tullut tutuksi. Kun myös työporukka on pysynyt suunnilleen samana
jo parina kesänä, Antti tiesi suunnilleen, mitä odottaa. Työtehtävät
olivat kuitenkin muuttuneet hyvinkin paljon aiempiin vuosiin verrattuna,
joten siinä mielessä kaikki oli uutta.  Aiempina kesinä Antti on muun
muassa testannut ohjelmakoodia, rakentanut demonstraatioita ja
simulaatioita sekä tehnyt Nokian sisäisiä www-sivuja.

Työnantajana Antti on Nokiasta pitänyt, onhan hän vuosi toisensa jälkeen palannut saman
katon alle ja samaan työporukkaan. ”Työkaverit olivat rentoa porukkaa, eikä erottelua
vakituisten työntekijöiden ja kesäharjoittelijoiden välillä ollut”, Antti sanoo. Antin työporukkaan
kuului noin kymmenen henkilöä.

Hyvä asiana Antti on pitänyt myös sitä, että Nokialla saa hyvän perehdytyksen työtehtäviin.
Toisaalta työntekijöiltä myös vaaditaan melko paljon. Ison talon etuja kuitenkin on, että omasta
talosta löytyy tarvittaessa asiantuntemusta miltei alalta kuin alalta, joten kaikkea ei tarvitse
tietää tai osata itse - jokainen voi rauhassa keskittyä omaan työhönsä. Nokian suuruudesta
on kuitenkin joskus haittaakin, kun ei tunne kuin murto-osan oman työpaikan väestä.

Harjoittelusta on ollut hyötyä opinnoissa ja päinvastoin. Harjoittelussa oppii soveltamaan
yliopistossa opittua teoriaa käytäntöön. Lisäksi käytännön kokemus auttaa ymmärtämään
paremmin teoriaa. Hyödyn lisäksi töissä saa olla hauskaakin, mistä päällimmäisenä Antilla
jäi mieleen kesäjuhlat . ”Kesäjuhlat oli hyvin järjestetty tapahtuma, jossa ohjelma ja tarjoilu
olivat kohdallaan.”

Tule hiomaan pelitaitojasi Nokiaan.
Nokian kesäharjoittelupaikkojen haku alkaa tammikuussa.

 www.nokia.fi/urapolku

4



Fuksikuvasto

Futiscupin tulokset

Alkuerät:
Info      0 – 4       Fuxit I
Hallitus      0 – 4       Fuxit II
(hallituksen joukkue vetäytyi pois cupista)
Teekkarit      1 – 2       Fuxit I
Fuxit II      1 – 1       Info
Info      0 – 1       Teekkarit
Fuxit I      2 – 2       Fuxit II
Teekkarit      0 – 1       Fuxit II

Alkupelien jälkeen pistetaulukko oli seuraavanlainen :
Joukkue     Voitot     Tasan    Tappiot Maaliero Pisteet
1. Fuxit I 2 1 0 [ 8 - 3 ]     7
2. Fuxit II 1 2 0 [ 4 - 3 ]     5
3. Teekkarit 1 0 2 [ 2 - 3 ]     3
4. Info 0 1 2 [ 1 - 6 ]     1

Finaaliin menivät Fuxit I ja Fuxit II.

FINAALI:
Fuxit I  1 – 2  Fuxit II

Vuoden 2002 OTiT-Nokia-Futiscupin voittaja siis Fuxit II!

Voittajajoukkue potretissa

5



Terminaali 4/02

PikkuWappu 5.11.
Marraskuun viidentenä koitti tämän
toimittajan ja huonon ihimisen kuudes
PikkuWappu. Virallisia etkoja pidettiin
Rattorilla, mutta ossaavimmat olivat
aloitelleet jo hyvissä ajoin päivällä
kiltahuoneella. Rattorilla OTiT piti
tiettävästi historiansa nopeimman
hallituksen kokouksensa 50 sekunnissa.
Lupilla myös lauleskeltiin, soitettiin
pianoa ja tottakai pelattiin tuppeakin
toisten keskittyessä fistfuckingiin.

Kymmenen maissa meno Foxiassa oli
vielä rauhallista. Kellon lähestyessä
puoltayötä ja Wapun lähetessä taas
päivällä alkoi väkikin vähitellen kertyä
tanssiravintolaan. Ennen hymniä oli
luvassa arvonta, jossa muutamalla
iterointikierroksella lopulta saatiin kaksi
voittajaa. Vippilistalaiset eivät
osallistuneet arvontaan, mikä seikka
itsessäni kahdesti Wappuliput
voittaneena herätti pienimuotoista
närkästystä. No, aina ei voi voittaa.
Seuraavana nähtiin PJ-Pekan koreografia

Aserejeen. Tämänkin ilon meille tarjosi
DJ:nä toiminut Mimmu, jolla
todistettavasti oli stringit.

Hetikohta hymnin rai´uttua bändi saapui
lavalle. Eturiviin änkeytynyt
reportterimme joutui pettymään Anan
puvustuksen suhteen. Edelliskertainen
vesirajainen mekko oli vaihtunut
farkkuihin eivätkä alushousutkaan olleet
julisteen sydänkuvioiset stringit. Eturivin
kuumuutta ja ryysistä sieti muutaman
biisin verran, jonka jälkeen oli aika
siirtyä korruptiolimpparille väljemmille
vesille.

Keikan loputtua annoimme bändin
hengähtää tovin ennen nelimiehisen
edustajistomme siirtymistä bäkkärille
haastattelua tekemään (Foxian
takahuone on muuten melko karu selli).
Alkulämmittelyiden ja nimmareiden
keräämisen jälkeen päästiin itse asiaan
eli kysymyksiin.
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Fuksikuvasto
The Haastattelu:

Onko porno kaunista?
Anan mielestä on, veljensä sanoi 5.

Montako sarvea paholaisella on?
Yhteensä kaksi, molemmat päässä.
(Anan sanoin, poikien mielestä
kolme, kolmannen ollessa keskellä
tai sisällä.)

Mikä on parasta Wapussa?
Se hetki, kun koko Suomen kansa
kerääntyy yhteen, parantaa tapansa
ja kakkaa puistoon. (Johannes)

Miksette soittaneet Aikuista
naista?
Öö, miksei muuten soitettu. Paula
on idoli. (Splendid: Paranoid olisi
tullut, jos olisivat päässeet vielä
takaisin lavalle.)

Onko Oulu paska kaupunni?
On, perimätieto kertoo. (Johannes)

Jääkiekkoaiheista kysymystä
miettiessämme Splendid keksi
kysymyksen: Kumpi on parempi
vai Oulun Kärpät? Johanneksen
suosikkijoukkue on Kemin
Kiekkokiihkoilijat.
Loput kysymykset oli osoitettu
Analle.
Onko sinun sukunimesi
Leppänen?
Ei.

Stringit vai tangat?
Stringit.

Mistä niitä saa?
Ei saa mistään, korvaamattomat.

7
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Äitin pojat
Ryhmä, joka pienryhmäohjaajansa epäaktiivisuudesta
huolimatta on ollut oikeastaan kaikissa
tapahtumissa erittäin aktiivisesti paikalla.
Varsinkin musisointipuolesta on yksi
ryhmän jäsenistä vastannut useammissakin
OTYn järjestämissä pippaloissa.
Ryhmän jäseniä löytyy sekalaisesti ympäri
yliopistoa: niin kiltahuoneelta, luennoilta
kuin laskareistakin. Lisäksi näillä on
fuksipisteitä kertynyt syksyn puolella ihan
mukavasti, että eiköhän se Laananoja kutsu
Wapun tienoilla..

Jaakko Rahkola Juhana Pirnes Juho Parikka Lassi Heikkinen

Hanna-Laura
Rissanen

Seppo Jussila Timo HongellMikko Huhtamella Pekka Tahkola

Fuksikuvasto
Tässä se taas on! Fantastisen jättimäisen häkellyttävän erinomainen
kavalkaadi Suomen nuorten parhaimmistoa, OTiT:n fuksit vuosimallia
2002! Toimitus ei ota vastuuta unisuusilmiöstä, pörröisyysilmiöstä,
isthatreallyme-ilmiöstä, virneilmiöstä, tahi mistään muustakaan.

Fuksit, siinä olette te itse.

Esa Piri
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Fuksikuvasto

Ellun pojat
Huolimatta PRO:n monista ohjeista ja
neuvoista he onnistuivat kokoamaan rivinsä
ja taistelivat. Mikään ei heitä pysäyttänyt.
Verta ja hikeä säästelemättä he menivät aina
ali siitä, missä aita oli matalin. Tilanteen
kääntyessä epätoivoksi ja muiden
luovuttaessa he jatkoivat. He menivät läpi
harmaan kiven - muut kiersivät sen.

Elina Saari
Antti Roininen

Eino Heikkilä Heikki Laine Jarkko Rousu

Olli Ukkola Pekka Rintala Sampo Seppänen

Timo Vuollet

Jori Ruokamo

Marko Määttä

Mies istui baarin tiskillä ja joi olutta. Aina välillä
hän kaivoi lompakkonsa esille, otti sieltä
valokuvan, katsoi sitä, laittoi takaisin ja tilasi lisää
olutta. Tätä jatkui aikansa, kunnes baarimikon
uteliaisuus heräsi ja kysyi mieheltä, että mitä hän
katsoo aina välillä. Mies sanoi, että se on vaimoni
kuva. Kun se muuttuu kauniiksi, minä lähden
kotiin.
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Jyrin hmmhmm...
Pienryhmäläiseni ovat niitä lajinsa viisaimpia
- heidän ei ole ikinä tarvinnut kysyä minulta
mitään, vaikka tunnollisesti ovatkin
ohjattavina käyneet. Nähtävästi jää, kuinka
moni tällä kertaa alkoholisoituu.
Allekirjoittanut kiistää jälleen kaiken
vastuun.

Jyri “PornoJyri”
ToivonenAnssi Miettinen

Antero
Tossavainen

Jarmo
Jussinpekka

Juho Eskeli Toni Hämeenniemi

Ville Ketola

Antin nenät
Kokonaisuutena niin
vahva ryhmä ettei
prohjus voi olla muuta
kuin ylpeä.

Antti Rissanen

Janne Tuovinen

Jari Korhonen Pentti Hirvi Tuomo LauriSukulainen
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Fuksikuvasto

Kirsin pippurit
Heipähei kaikki fuksit. Mitähän tästä
ryhmästä nyt osaisi sanoa muuta kuin että
hyvä ryhmä on ollut. Fuksisuunnistuksessa
ei nyt kärkijoukkoihin asti ylletty. Mutta
yritys on tärkein. Pieni ja pippurinen
iskujoukko, josta kuullaan vielä! Hyvä
meidän tiimi. =) Monta hyvää teekkarin
alkua. Jatkakaa.

Kirsi Ervasti
Annika Mattila

Antti Arffman Elina Kuvaja Jukka Oikarinen Matti Mokko

Ville JunttilaJaakko Pekkarinen

Jukka-Pekka
Pesola

Jussi Pollari Teemu Autio

Mika Pohjanen

Ilmeisen Vaaralliset Santerit
Me olemme Bull, ja
kaikki muut on
shittiä!

WUUHAA!

Mikko Majanen
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GRUPPO DI NEGLIGENTE
DIRIGENTE TONNO
* Kirkkaanpunainen; hieman

kehittynyt
* Tuoksu: melko runsas, aromikas
* Olemus: lihaisa, mausteinen,

kovahko
* Kasvualusta: Salla, Nivala, Patela,

Merikoski, kuninkaallinen Vetelin
lukio. Nuo ny ainaki.

Ryhmä on valmistettu perinteisellä
menetelmällä siten, että phuxit
saivat olla mukana juopumassa 2-3
viikon ajan. Kypsytystä on jatkettu
suurissa luentosaleissa. Ohjaajan
mukaan ryhmä on
nyt valmis
nautittavaksi,
optimikypsyydessään
parin vuoden
kuluttua ja ryhmää
voi nähdä noin 10
vuoden ajan. Koska
ryhmää ei ole
millään tavalla
stabiloitu, saattaa se
muodostaa "sakkaa". Jani “Tuna”

Haikala Jussi Kallio Laura Hulkko

Iizit miizit
Syyskuun alussa syntyi 11 fuksin prohjausryhmä OY:n
tiloissa. Ryhmä on reipas, iloinen ja erittäin toimelias. Se
syö ja juo hyvin, sekä on kiinnostunut ympäristöstään niin
yliopistolla kuin pirskeissäkin  kaikkina vuorokaudenaikoina,
pienoista uneliaisuutta luentojen aikana on tosin havaittu.
Sosiaalinen kehitys on ollut nopeaa, varsinkin  mahdollisen
iltaisen juoma-annoksen jälkeen. Kyseisen fuksiryhmän

odotetaan kehittyvän niin taidoissa kuin
tiedoissakin teekkariuteen Wappuun
mennessä, jolloin ryhmä näillä näkymin
kastetaan.

Mirja Kananen

Antti Tjäderhane

Arttu Huotari Kaisa Ahosalmi

Kati Viinikangas Marko Jaakola
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Fuksikuvasto

Mikko Korkiakoski Simo Hosio Tommi Pajari

Zaddamin ossaajat
Joka lähtöön ossaajia ja oikein
hurmahenkisiä phukseja. Varmasti
aktiivisimpia ja
parhaita pienryhmiä
joka suhteessa koko
yliopistossa nämä,
siitähän kertovat jo
erinäiset ansiot
e r i n ä i s i s s ä
tapahtumissa ja
toiminnoissa.
Chillaa heiän kanssa.

Hanna-Leena
Roivainen

Henna Väärälä

Johanna Hasari Juha Husko

Jussi Huotari

Juhani Lehmus Laura Oinas

Pekka Löppönen Piia Tolonen

Taneli Rautio Timo Sarpola

Tunafish
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Ollin pollit
Kaikkee sitä on maailma päällään kantanut,
eli näin toehoetae prohjusta ja näin
innokasta pienryhmää! Siis toehoeys on
suoraan verrannollinen äijien
innokkuuteen, oli se sitten suunnistusta,
opiskelua (?), tai mitä vaan (siivousta). Ja
onhan niistä yksi kohta hallituksessakin
(spämsteri-J)! Tuppi kyllä ei (onneksi) oo
tähän ryhmään levinny.

Olli Huoviala

Ilkka Leinonen Janne Leppäjärvi Jarmu Kukkula Juha Tiensyrjä

Antti Seppälä

Kalle Leinonen Olavi Tuikka

Tapio Luoma Tuomo Toljamo

Antti Määttä Arto Heikkinen

Olli Jakola Sami Kyöstilä
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Fuksikuvasto

Trontti-ryhmä
Ryhmästä noin puolet näkyi hyvinkin
aktiivisesti erinäisissä tapahtumissa. Osa
taas vaikutti olevan fyysisesti hukassa, eikä
heitä näkynyt pienryhmänohjauksissakaan
montaa kertaa. Suurin osa kumminkin taisi
tilata lakkinsakin, joten eiköhän tästäkin
porukasta kunnon teekkareita tule.

Tero RonttiArto Pöppönen

Jyri Mustola Matti Ranta Mika Seppänen Tomi Kukkoaho

Vesa Korhonen
Jaakko Pyyny

Timo Järvinen Tommi Inkilä

Mikko Polojärvi

Polojärvi Posse
Kuten kuvasta selvästi näkyy, tässä on
seitsemän (7/8) yliopisto-opiskelun
syvimmän olemuksen hyvin tajunneen
fuksin naamat. Eivät sentään luojan
kiitos ole vielä
o m a k s u n e e t
o h j u k s e n s a
opiskelumenetelmiä
(joista ollaankin
t a r k o i t u k s e l l a
vaiettu), joten heitä
nähtäneen vielä
jatkossakin opistolla
muuallakin kuin
aularavintolassa.
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Pete Pietilä

Puuharyhmä
Positiivisena yllätyksenä ryhmästäni ei löytynyt yhtään minua
tyhmempää otusta. Useimmat istuvat kiltisti luennoilla ja
menestyvät tenteissä toisin kuin minä. Mutta sen verran
teekkarihenkeä olen heihin saanut istutettua että
fuxisuunnistuksesta irtosi hienosti viides tila ja heidän naamansa
vilahtelevat teekkaribileissä kiitettävään tahtiin. Ehkäpä he vielä
ymmärtävät lopettaa luennoilla käymisen niin olisivat täytellisiä
ihimisiä...

Anna- Maria
Niemelä

Anssi Kukkonen Kimmo
Raatikainen

Laura Neuvonen

Minna Moilanen Sampo Rahikkala Vesa SeppänenPaula Puolakka
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Fuksikuvasto

Tommi Halonen

Tommin Pieni Ryhmä Isolla L:llä
"ei se pelaa, joka toiselle kuoppaa kaivaa!", olivat Tommin
sanomatta paras voittakoon. jo aikana ennen kristallin kirkkaana
minulle Pienryhmä, eikä sen jälkeenpäin vasta tajusin, hyvä niin!
the show must go On the rocks, och vi kan visa kortilla on leipä
jonossa. niinpä Aivan tyhjästä tulikärpänen istuipa kerran
kirpputorilla pyörtyneen eli Tajuttoman viihtyisä ilmasto ja Huippu
näkyy jo!!

Elina Karppinen John Carlson Jussi Forstadius Kirsi Annala

Markus Timonen Sakari Tarvainen Timo “Sukkis”
Kantola

Veli-Pekka
Schroderus

Vesa Hepa-ahoku
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Sini Zet
Pienryhmääni kuuluu 9 fuksipoikaa sekä yksi
jo vuonna -99 aloittanut vanhempi
tieteenharjoittaja. Pojat ovat olleet
kiitettävän aktiivisesti mukana
pienryhmäohjauksessa sekä muutenkin
osoittaneet olevansa teekkariainesta
mahtavalla sijoittumisellaan
fuksisuunnistuksessa (OTiT:n kolmosia)!!!
Huumoriakin pojilla riittää sekä aina paljon
paljon kysymyksiä...:)
Tosi kiva ryhmä!!!

Sini Välimäki

Seppo Kilpelänaho

Teemu Hirvonen Tuukka Miettinen Vesa Rautio Ville Keränen

Ville Pitkänen

Del Monte -mies ananasplantaasilla
Del Monte -mies oli ananasplantaasilla. Paikalle ajoi
kuorma-auto, joka oli määrä lastata täyteen "kyllä"-
leimalla varustettuja ananaslaatikoita. Kuormurin
peruutellessa laatikoiden viereen kuljettaja ei nähnyt aivan
tarpeeksi peileistä, joten hänen täytyi pyytää Del Monte -
mieheltä apua.

-Voitko katsoa onko siellä tilaa?
-Kyllä!

Kuski peruuttaa ja peruuttaa...

-Vieläkö siellä on tilaa?
-Kyllä!

Ja tämän "vitsin" pilaa se, että sitä aletaan selittämään. Eli
tilaa ei ollutkaan, ja kuormuri ajoi ananasten päälle.
Onneksi tuotevalikoimaan kuuluu myös ananasmurska.
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Ompa kivvaa lähteä exculle, ko on just
ottanu kiltahuoneella kolomen tunnin
tupluurit. Eka kerta ko bussikuski
tarijoaa jotaki: piparia, kahavia ja teetä.
Matti rokkaa,  se on semmonen juttu.
Säälittävä tuo Johtonen ko pittää koko
ajan nukkua. McHc oli alakanu suihkussa
miettiä, miksi ihimisellä on perskarvat.
Ny saatiin mussiikkia, Dansband 2 on
tosi hittilevy. SIKkiläisiä on kokonaista
kaksi nyypiötä mutta konelaisia on aivan
homona. Jotku luuserit ei tuu etteen
esittäytyyn. Tuppi ajassa 8:19, hävis
kahelle pitkätukalle, en kehtais. 3½
tuntia riitti Katjushkalle. Waertsilae
jakkaa hienot syömäkepit. Takarivviin
opiskelleen. Hernaria ja pannaria, nam.
Messut oli taas surkea esitys. Vaasan
torilla on mukava laulaa Vuxen kvinnaa.
Lähetyskirpparilta löytyy kamppeita.

Rastikoulutusta luvassa. Ekalla rastilla
toinen sihteereistä pukkee ylleen
sukkahousut, muut laulaa Vuxen
kvinnaa. Seuraavan rastin jonossa
Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa

Inno-IT-messut Vaasassa 3-4.10

sattaa rakkeita ja
t a m p e r e l a i s e t
tupsufuxit yrittää
avvautua. Oppikoot
o l e m a a n .
Tuppihumalarasti on
aivan aunarista,
meikkis ei arvosta.
Mie yritän
koordinaatistonvaihosta

ja pyöritän keppiä
enkä itteäni - ei
kelepaa. Kymmenen
kiekan jäläkeen
maailma pyörii
kasia, ja muila on
tosi hauskaa.
Hulahulavannettakkaan
ei saa pyörittää
käessä. Seukkina on
y l l ä r i p y l l ä r i
pallorasti. Rastia
pittää kaks rummaa
teroa, eikö nuo
lantaruottalaiset
tajua, että miehet

riisuu, naiset ei. Mallinuken karvanjelu
-rastissa on sentään jottain ideaa.
Domina hurmataan Vuxen kvinnanilla ja
Sitsi-Katjan silimäpelillä.
Vaatejonohässäkästä selevitään
vessapaperirullalla ja lahjuksilla.

Tuo yks kätkeyty taas silimäluomiensa
taa, kamera. Tanssilattialla lamputTuppea ostarissa/-lla
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sokasee ja mussiikki puhkoo korvat,
laistakaa Amarilloa. Näissäki bileissä on
joku säälittävä coverbändi, joka yrittää
korvata soittotaion helevetillisen lujjaa
soittamalla. Solisti kehhuu Paulaa
mutteivät soita kuitenkaan Aikuista
naista, oispa haulikko. Etelän pellet ei
tajua, että tosimies nukkuu missä vaan,

mutta tuppea ei voi pelata pimeässä.
Turo on melekonen säätötutti. ABB:llä
huonot ihmiset laistaa kiertelyn ja
mennee bussiin tupelle. Lissää hyvvää
mussiikkia, TAFKAP-tripla-CD.
Palluumatkalla känniääliöt yrittää iskeä
kyytiin öksynyttä Tampereen teekkaria
huonolla menestyksellä. Onko kaikki
sisällä? - Ollaan voiton puolella, Tommi
sissään ja hanaa. Tosimies paskantaa
toisten housuun. (Lissää kuvia
galleriassa.)

Obs. Suojakaasuun pakattuja
einespakkauksia EI saa avata
bussissa/sisätiloissa. [Jaa ei vai? :) -
toim.huom.]

Obs. Kaikkia ei-oululaisia teekkareita voi
huoletta kutsua tupsufuxeiksi, jos
nämä antavat aihetta siihen.

Obs. Älä ikinä ota ammareita kyytiin.

Teksti ja kuvat: Miihkali

Tämä kuva on omistettu Rutterille.
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Tilaajalahja lehtitarjouksenne huippuetuna
From: Jani Haikala
To: [sensöred]
Subject: Tilaajalahja lehtitarjouksenne huippuetuna
Parts/Attachments:
   1     OK    ~131 lines  Text
   2     OK      ~6 lines  Text
   3     OK      ~0 lines  Text
   4     OK     ~51 lines  Text

Parahin Markkinointijohtaja Timo Similä,
 
Jo pari päivää sitten tuotepäällikkönne Johanna Kantola lähetti minulle
postikortin, jossa kerrottiin minun olevan yksi harvoista, jotka ovat vahvistettu
saamaan upea tilaajalahja lehtitarjouksenne yhteydessä - ja samalla tilaisuus
voittaa jo reilun kuukauden kuluttua jopa 200 000 euroa!
 
Olin tästä kovin hämilläni, koska en edes ollut osannut jännittää, tuleeko minusta
yksi onnellisista. Nyt tiedustelisinkin, millä perusteellä kyseinen päätös on tehty?
Itsestäni tuntuu, että kohdallani on saatettu tehdä virhe, enkä näin ansaitsisikaan
näitä upeita etuja, joiden avulla saisin enemmän aikaa nauttia entistä
rikkaammasta elämästä... Sinänsä oli erittäin kohteliasta, että Johanna Kantola
muistutti minua henkilökohtaisesti asiasta jo etukäteen. Onhan aika kovin
arvokasta.
 
Jotain moitittavaa minulla kuitenkin olisi. Johanna Kantolan postikortissa
mainittiin myös, että posti toisi minulle Valituilta Paloilta oranssin-sinisen
pahvikuoren, jonka päälle on liimattu toinen tärkeä kuori! Tuosta kuoresta ei
kuitenkaan ollut annettu sen tarkempaa tietoa. Mieleeni juolahti
välittömästi kauhea ajatus. Entä, jos kyseinen kirjekuori irtoaisi postissa
oranssin-sinisestä pahvikuoresta, enkä täten tunnistaisikaan tuota tärkeää
kuorta? Saattaisin vaikka tietämättäni laittaa sen roskiin!
 
Entistä hämmästyneempi olin, kun tuo oranssin-sininen kuori saapui minulle.
Sen sisällä oli kirje teiltä, johtoryhmän puolesta, henkilökohtaisesti minulle!
Tuossa kirjeessä kerroitte mukana olevasta Sijoitussekistä, joka todellakin oli
kirjoitettu minun nimelleni. Tuo oli kiistaton todiste siitä, että minulla on
Valittujen Palojen tarjouksen myötä oikeus saada Valitut Palat -lehden uusin
numero maksutta, 50 %:n säästö normaalista vuositilaushinnasta sekä kätevä
monitoimikello tilaajalahjaksi. Lisäksi minusta saataa tarjouksenne myötä tulle
peräti 200 000,00 euroa (reilusti yli miljoona markkaa) rikkaampi jo noin
kuukauden kuluttua!

Ymmärsin heti, ettei teillä, Timo Similä, ole mahdollisuutta tehdä vastaavia
sijoituksia kenelle tahansa. Olin erittäin liikuttunut, kun luin, kuinka olitte saanut
tietää, etten minä tällä hetkellä kuulu huippusuositun aikakauslehtenne tilaajiin
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ja kuin olitte todenneet heti, että huipputarjouksenne on kuin minulle tehty!
Näin halusitte antaa minulle erikoistilaisuuden kaikkine poikkeusetuineen!
 
Puhuitte asiaa kertoessanne, kuinka voin omin silmin todeta, miksi Valitut Palat
on niin uskomattoman suosittu - niin Suomessa kuin maailmallakin... Jokainen
Valittujen Palojen numero toisi minulle käyttökelpoisia neuvoja, viihdettä ja
innostavaa luettavaa. Saisin lääketieteen viimeisimmät uutiset...
hyväksihavaittuja ohjeita painonpudotukseen... helppoja tapoja välttää
stressiä... järkeviä niksejä rahankäytön hallintaan ja paljon, paljon muuta. Ja
LISÄKSI joka numerossa on roppakaupalla juttuja ja vitsejä suosituilla
vakiopalstoilla... Ne saavat lukijan hyvälle tuulelle. Lehti, joka tarjoaa tietoa,
viihdettä ja hyviä neuvoja, olisi sijoitus elämään.
 
JÄRKYTYKSEKSENI OLITTE TEHNEET VIELÄ LISÄÄ SIJOITUKSIA MINUA VARTEN:
Valitut Palat - lehden tilaajana saisin kätevän monitoimikellon kaupan päälle!
tyylikkäässä kellossa on peräti neljä eri toimintoa: laskin, herätyskello, maailman
aika ja monivuotinen kalenteri. Kellon hyvännäköinen pöydällä ja näppärä
matkalla!
 
Upea tarjouksenne merkitsee minulle nyt tavallista parempia
voittomahdollisuuksia Suuressa Voittoarvonnassamme. Yleensä myönnätte
kerralla vain neljä arpanumeroa, mutta minä sain nyt peräti yhdeksän numeroa
- 9 voittomadollisuutta - ja huikean SUPERbonusedun... Jos minusta tulee 100
000,00 euron onnellinen päävoittaja, saan päävoiton päälle tästä kampanjasta
Superbonuksen, 100 00,00 euroa, eli samalla TUPLAISIN päävoittoni!
Voittosummani olisi tuolloin YHTEENSÄ 200 000,00 EUROA PUHTAANA KÄTEEN!

Ihan kuin tuossa ei olisi vielä ollut tarpeeksi, lisäkuoressa minulle oli tarjottu
myös mahdollisuus voittaa ErikoisÄssä, upea henkilöauto. Tämän kirjeen
henkilökohtaisesti minulle oli kirjoittanut arvonta-asiainpäällikkö Soile Jario.
Siinä tarjottiin mahdollisuutta voittaa ErikoisÄssä-voittona Ford Mondeo 1.8i
Ambiente Sedan -henkilöauto, joka odottaa luovutustaan. auton arvo on 26
550 euroa!
 
Olitte arvelleet, että voittajan osoite saattaisi olla juuri minun osoitteeni, koska
kaikista suomalaisista nyt vain 8% on valittu saamaan tämä tarjous ja
ErikoisÄssänumero. Yli 92% suomalaisista jäi tätä tilaisuutta ilman, mutta minä
pääsin mukaan! Kuten muidenkin tarjousten kohdalla, minun tulisi toimia
nopeasti. Vain vastaamalla nopeasti varmistaisin, että olen mukana
voitontarkistuksessa. Erittäin jännittävien raaputushetkien jälkeen havaitsin,
että raaputuspinnan alta löytyi kuin löytyikin sama numero kuin lähettämässänne
avaimessa!

Vaikka nuo tarjouksenne houkuttelevalta kuulostavatkin, joudun edelleenkin
epäilemään, kuulunko siihen joukkoon, joka moiset huippusuperetutarjoukset
ovat ansainneet. Haluaisinkin teiltä seitsemän päivän kuluessa varmistuksen
siitä, olenko todellakin yksi onnellisista, vai onko kohdallani sattunut virhe.
Vastatkaa heti! Aika on rahaa! Mikäli vastaustanne ei kuulu viiden (5) päivän
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kuluessa, katson tarjouksenne rauenneen. NOPEUS ON VALTTIA!
 
Mikäli olette edelleenkin sitä mieltä, että minä olen oikeutettu mainitsemiini
tarjouksiin, kopioikaa ugottheright.txt -liitetiedostosta teksti "kylläjoo"
vastauskuori.txt -liitetiedostoon. Mikäli sen lisäksi haluatte minun myöskin
tilaavan lehtenne, kopioikaa vielä pleaseorder.txt -liitetiedostosta teksti "Yes,
please" vastauskuori.txt -liitetiedostoon. Mikäli haluatte minun vain tilaavan
lehtenne, mutta jättävän arvontoihin osallistumisen väliin ruksatkaa
vastauskuori.txt -liitetiedostosta löytyvä "et sä mitään voita" -rivi. Mikäli
kirjoitatte vastauskuori.txt -liitetiedostoon jonkin hauskan kommelluksenne,
voin tarjota teille kaljan täysin VELOITUKSETTA!
 
Lähettäkää tuo vastauskuori.txt -liitetiedosto sitten minulle pdf-formaatissa
VIIDEN PÄIVÄN KULUESSA! Käyttäkää ehdottomasti KAIKKIA liitetiedostoja
hyväksenne, kopioikaa molemmat tekstit, ruksatkaa ja kirjoittakaa tarinanne.
Palauttakaa vastauksenne viimeistään 10.7.2002 varmistaaksenne kaikki edut.
  
Ystävällisin terveisin
 
Jani Haikala
Tilausmanageri
 
 
PS. Jatkossa kannattanee käyttää vastaavien kirjeiden kirjoittamisessa
apuna muuta henkilökuntaa. 8% suomalaisistakin on kuitenkin aika paljon,
luulisi siinä käden väsyvän... Lisäksi johtoryhmän jäsenellä luulisi olevan
muutakin tekemistä.

    [ Part 2, Text/PLAIN (Name: "vastauskuori.txt")  6 lines. ]

OIKEUDET UPEISIIN TARJOUKSIIN VAHVISTETTU:
VALITTUJEN PALOJEN TILASVAHVISTUS:

ET SÄ MITÄÄN VOITA:                             ___

ELÄMÄNI HAUSKIN KOMMELLUS:

    [ Part 3, Text/PLAIN (Name: "ugottheright.txt")  0 lines. ]

kylläjoo

    [ Part 4, Text/PLAIN (Name: "pleaseorder.txt")  51 lines. ]

Romance in the Great Outdoors

Take a Walk on the Erotic Side
By Doug Lansky
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Not all romantic strolls resemble the Sunday afternoon jaunts in the park
from the movie Gigi, with women in white (lace parasols only, please) and
cleverly tailored suits on every man. A few strolls and in this case I'm
thinking specifically about those listed below rest on the far other end of
the strolling spectrum. Or as Santa might put it: a little more naughty
than nice.

No Puritans in India
Those looking for a racier stomping ground might consider a trip to
Khajuraho, India, for a walk past the erotic temples. Well, you don't want
to walk past them too quickly. The temples in this northern Madhya
Pradesh village aren't exclusively pornographic sacred bulls, sun gods, and
other deities are also worshiped. But of all the craftsmanship from the
Chandela period embroidering the temples, you could say that the more
excited figures stand out: sculpted gods and goddesses, kings and
queens, employers and employees, husbands and wives, pets and their
owners, nearly all of them explicitly intertwined in positions you'd have
trouble achieving without a few years of yoga under your dohti.

Turn on Your Red Light
Meander through Amsterdam's Red Light District. Window browsing can
get a bit sleazy, but the kinky souvenir shopping in this district is good for
a laugh. You might even kick things off with a visit to the Erotic Museum.
Of course, when you get past the sex in the city, Amsterdam offers some
of the world's most romantic pedestrian walkways. It's nearly impossible
to walk in a straight line for more than 100 yards without spotting a canal
or falling into one.

Go Au Naturel. Yes, please.
If you're feeling especially courageous, try a romantic stroll without ropa
on one of the many nudist beaches along the coast of Spain. I didn't make
it more than a few hundred meters before taking cover with a dash into
the ocean, but most braver souls did. Others were playing volleyball or
paddleball, activities that involve lots of diving around and don't not even
in the slightest conceivable way seem like anything people would want to
do in the buff. For a good leaping point into the world of public nudity, visit
www.naturist.com.

Thankfully, you have numerous exceptional options in each category. I say
thankfully because the quickest way for these places to lose their romance
is if thousands show up at the same place on Valentine's Day and start
kissing in public. Mind you, I'm not saying your tongue wrestling would be
uninspiring. I'm talking about the other droolers out there. The trick, as
far as I can tell, is simply finding your own space in nature, and creating
your private moment.
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Paggi valloittaa maailman!
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Magic The Gathering -sarjakuvaa

26



Fuksikuvasto

[Mustat pakat sukeltaa, toim. huom.]
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Teknillisen tiedekunnan Opinto-oppaan
salaiset lisäsivut

127651A Säätö- ja
söhellystekniikan
perusteet

Kuvaus: Kurssin tarkoituksena on
antaa kuva säätö- ja
söhellystekniikan nykytilasta sekä
tulevaisuudensuuntauksista.

Toteutus: Kurssi luennoidaan
kesälukukaudella joka viides vuosi.
Pakollinen harjoitustyö.

Esivaatimukset: Fiktiivinen
matematiikka (127659P), Sumeat
Joukot (100221A)

127659P Fiktiivinen matematiikka
Kuvaus: Kurssilla luodaan uusi
näkemys modernia matematiikkaa
kohtaan tempomalla ensin omia
mielikuvia geometrian
sääntöviidakkoon ja tuomalla sen
jälkeen johdonmukaiset Stetson-
Harrison- sekä RaHi-menetelmät
mukaan työkalupakkiin.

Toteutus: Kurssi luennoidaan jos
luennoidaan, mäenlaskuharjoitukset
laskiaisena joka vuosi.

Esivaatimukset: Kahvinsuodattimet
(515105A)

100221A Sumeat Joukot
Kuvaus: Vuoden 1930 jälkeen on
Joukojen määrä kasvanut huimasti.
Tämä on tuonut lisävaatimuksia
panimoteollisuudelle luoda Sumeiden
Joukojen tieteenhaara perushutki-
musta varten. Kurssilla tutustutaan
perushutkimuksen saavutuksiin ja
pyritään jalostamaan omia ajatuksia.

Toteutus: Kurssia ei luennoida joka
neljäs vuosi. Laskuharjoitukset
pakollisia (20h/vko).

Esivaatimukset: -

515105A Kahvinsuodattimet
Kuvaus: Perinteikkään pannukahvin
rinnalle on tullut tiskiä säästävä
mullistava suodattimiin perustuva ns.
suodatinkahvi. Kurssilla lähestytään
kahvinsuodatusta modernin
matematiikan keinoin, mm.
Kalmansuodattimien kannalta.

Toteutus: Mäenlaskuharjoituksia
viikoittain.

Esivaatimukset: -

127652S Tietokone-puhelin-
separaatio

Kuvaus: Lähitulevaisuudessa
tietokoneet ja puhelimet tulevat
eristäytymään toisistaan hyvin
voimakkaasti. Kurssilla tutustutaan
eri tapoihin pitää nämä kaksi
voimakasta instanssia kaukana
toisistaan maksimaalisen hyödyn
saavuttamiseksi.

Toteutus: Kurssi luennoidaan kahtena
päivänä syyslukukaudella
karkausvuosina. Ajankohta
ilmoitetaan tarkemmin jos jaksetaan.

Esivaatimukset:
Mutilimediajärjestelmät (100410S),
Hyperkarusellitutkimus (100220J)

100410S Mutilimediajärjestelmät
Kuvaus: Kurssilla käydään läpi
mutilimedian tuottamisen,
siirtämisen, sekä esittämisen
perusteet.

Toteutus:
Luentoja 8h/viikko, luentopäiväkirja
määrää arvosanasta 70%

Esivaatimukset: -

100220J Hyperkarusellitutkimus
Kuvaus: Langattoman multimedian
aikakaudella framework-paradigmat
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tuottavat kryptografisia ratkaisuja
jokaisen tarpeisiin. IPO.

Toteutus: Vastikkeetonta starttirahaa
kaikille!

Esivaatimukset: -

127653S Reaaliaikaoliounelmointi
Kuvaus: Reaaliaikaiset unelmoinnit
muodostavat tärkeän osan
tulevaisuuden paradigmasuuntau-
tuneista framework-kaaosmalleista.
Kurssilla paneudutaan erityisesti
oliomalleihin unelmoinnin raaka-
käsittelyasteella ja projektin kulkuun
unelmien kannalta.

Toteutus: Luentoja ei järjestetä.
Harjoitustyö ja lahjukset määräävät
opiskelijan arvosanan.

Esivaatimukset:
Disinformaationkäpistelyn
Hakuammunta (101011S),
Käyttöjärjestelmällistyttämättömyydelli-
syydettömyys (100101S)

101011S Disinformaationkäpiste-
lyn Hakuammunta

Kuvaus: Alan perushakuammunta
tarvitsee uutta verta. Tarkoitus on
pyrkiä tekemään ihan liian tiukan
kuolleen viivan puitteissa (+N
vuotta) Stetson-Harrison-
menetelmiin tutustuen
hakuammuntaa laboratorion
kulloisienkin tarpeisiin sopivista
aiheista.

Toteutus: Kysykää Ollilta, minä mitään
tiiä.

Esivaatimukset: Levitaatiomenetelmät
(000000S), Housujen kastelmointi ja
testaus (101111S), Paradoksaaliset
menetelmät (001100S), Luovan
tauon tekniikat (101013P)

100101S Käyttöjärjestelmällistyt-
tämättömyydellisyydettömyys

Kuvaus: Kurssilla tutustutaan
moderniin RTE-OS-käyttöjärjestel-

mään ja rakennetaan sille
tiedostojärjestelmä.

Toteutus: Laboratorioharjoituksia 180h
Esivaatimukset: Levitaatiomenetelmät
(000000S)

000000S Levitaatiomenetelmät
Kuvaus: Kurssilla käydään läpi
yleisimmät tavat levitoida.
Pyrkimyksenä on antaa opiskelijalle
perustiedot levitoinnin perusteista ja
suoda mahdollisuus kokeilla niitä
käytännössä.

Toteutus: Luentoja 2h,
laboratorioharjoituksia 120h

Esivaatimukset: -

001100S Paradoksaaliset
menetelmät

Kuvaus: Uuden aikakauden
matemaattiset menetelmät ovat
suoneet mahdollisuuden kehittää
vastakkaisia tuloksia antavia
laskutapoja. Kurssilla opiskelijoille
pyritään antamaan sekava mielikuva
ja murtamaan heidät mentaalisella
tasolla.

Toteutus: TBD
Esivaatimukset: ?

101013P Luovan tauon tekniikat
Kuvaus: -- Valitettavasti kurssin
vetäjää ei tavoitettu oppaan lisäosan
toimitusprosessin aikana.

Toteutus: ?
Esivaatimukset: Johdatus
Psykologiaan (71551T; ent.
kompleksianalyysi)

71551T Johdatus Psykologiaan
Kuvaus: Korvaa kurssin
Kompleksianalyysi.

Toteutus: Kaikki on kuin ennenkin..
Esivaatimukset: ?

Lisäsivut tuottivat #caiolaiset.
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Terminaali 4/02

Uutisia

Tero Ojanperä Nokian tutkimuskeskuksen johtajaksi
Kiltamme perustajajäsen tohtori Tero Ojanperä nimitettiin Nokian
tutkimuskeskuksen johtajaksi ensi vuoden alusta alkaen. Ojanperä toimi
opiskeluaikanaan killan hallituksessa ja oli Terminaalin ensimmäinen päätoimittaja.
Kilta ja Terminaali onnittelevat!

Terminaalille valtakunnanlaajuista tunnustusta!
21.11.2002 ilmestynyt Tekniikka & Talous -lehden numero 40 kertoi Tero Ojanperän
nimityksestä Nokian tutkimuskeskuksen johtajaksi. Samassa yhteydessä kerrotiin
Ojanperän opiskeluajoista. Alla artikkeli, jossa voitte havaita rakkaan kiltalehtemme
saaneen merkittävän arvonylennyksen (tahi -alennuksen, katsantokannasta
riippuen):

Selvennykseksi pienellä präntätty: “Opiskeluaikana hän toimi muun muassa Oulun
yliopiston tiedotuslehden Terminaalin päätoimittajana.” Kyllä nyt kelpaa!

Varapj:n palsta
TJ21

- Rutteri
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Fuksikuvasto

Arvostelunurkka

“Terminaali on eettisesti arveluttava.”
-Etiikkatyöryhmä

“Terminaali loukkaa naisia ja tasa-arvoa.”
-Tasa-arvotyöryhmä

“Opettava ja asiapitoinen.”
- OTiT-fuksi

“Lukijoidensa mukainen - täyttä paskaa.”
- oulajp

“Terminaali on tähänastisen hallitusurani huipentuma!”
- Päätoimittaja

“Tekijöitään parempi.”
- Toimittaja

“Oulun yliopiston tiedotuslehti.”
- Tekniikka & Talous

“Luen Terminaalia intergalaktisilla lennoilla.”
- Elvis

“Lehdessänne on ilmeisesti ollut hyviä juttuja, sillä
valtakunnassani pakastaa.”

- Perkele
“Terminaali on passiivista vastarintaa.”

- Mahatma Gandhi
“Terminaali on mahtavin juttu sitten Perestroikan.”

- Mihail Gorbatsov
“Huh?”

- Ameriikan presidentti

Ensi numerossa
Joulujuttuja

Etiikkaa
Tumppua

Fuksicursio-muisteloitseminen
Uusi päätoimittaja?
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