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Pääkirjoitus
Joulu on taas ja jälleen kerran. Miksi ei joka kerta? Kö? Hyvää joulua ja
tulevaa uutta vuotta kuitenkin!
Mutta asiaan. Minun taipaleeni Oulun Tietoteekkarit ry:n tiedotusministerinä
päättyy vuoden vaihtuessa. Vuosi on ollut mahtava, vaikka kiirettä on ollut
enemmän ja joskus vielä enemmän. Toivotankin kaikkea hyvää jatkajalleni,
Pyyppösen ossaajalle, sekä vuoden 2005 hallitukselle! Kestäkää...
...irti ja oksensin.

-Tonza Röygel
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Mahotonta meininkiä..
Kun se syksy meni, jälleen kerran, niin
joutuin, ettei ehtiny edes kunnolla tajuta
tapahtunutta.
Tuli
ite
kullakin
kierrettyä
bileet
vulcanaaliasta pikkujouluihin ja mitä jäi
käteen?
Joillekin paljon ansaittuja noppia ja joillekin
toisille jokakeskiviikkoinen krapula ja tyhjä
pankkitili!
No ei nyt vaineskaan! Hyvin tämä syksy
on ainakin omalta ja killan näkökantilta
katsottuna menny.
Miestappiot on saatu pidettyä minimissään
ja haavoittuneet pääsevät tositoimiin
etulinjaan taas kevätpuoliskolla. Kaken
neuvoja muotoillen: “Alkukeväästä tehdään
sit pari maalia ja loppukevät pidetään koko
joukkueen sumppua omalla siniviivalla
toivoen, että maksa pitää meidät pystyssä”.
So not! Jokainen mahdollisuus on uusi
tsäänssi, mutta Nokka ulos.
Vaan pitäähän minun teitä
kehuakin, arvon kiltalaiset, sillä
olette jälleen kerran osoittaneet,
miksi OTiT on yliopiston kaunein
ja aktiivisin kilta. Tapahtumat
ovat suorastaan pursunneet
meikäläisiä ja varsinkin fuksit
ovat olleet todella radioaktiivisia.
Yksikin päätti merkata oman
reviirinsä November Festillä
meidän hytin lakanoille ja
seinään. Aktiivista toimintaa!
Jäipähän meistäkin jokin muisto
Viikkarin henkilökunnalle (Lue:
Kosto viime keväästä). Omia

muistikuvia ei tainnut monellekaan tallentua
muuta ku digikameraan.
Vuoden päättyminen on myös aina
merkkipaalu killalle, sillä vanha hallitus
päättää rahnaisen taipaleensa ja uusi
sukupolvi astuu parrasvaloihin. Onkin siis
tullut aika kiittää teitä tästä vuodesta. On
ollut suuri ilo ja kunnia olla tämä vuosi
kiltamme hallituksen puheenjohtajana ja
kaksi vuotta hallituksen jäsenenä. Vakanssi
vaihtuu nyt pykälää suuremmaksi, OTY:n
puheenjohtajaksi, mutta sydän ja koko äijjjä
pysyy aina OTiT:laisena. Kiitoksia kaikille!!!
Radio TheFU päättää lähetyksen ikuisesti
ja vaipuu muistojen unholaan soittaen
viimeisenä biisinä “oooooooon pieniä
bittejä. Helevetin pienejä bitteeeeejä.”.
Roger and out!
Situation normal. All fucked up - SNAFU
Lasse

Kolmossivun joulumielisellä typyllä taitaa olla tonttulakki hukassa, yhy yhy.
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Machinaen Isku

Tämänvuotisen Pikkuwapun kruunasi loistava bändi, joka ihan naapurimaasta asti joutui
matkaamaan meille esiintymään. Kyseessähän on todellakin Machinae Supremacy, ja vaikka heidän
musiikkinsa oli suorastaan loistavaa, oli ne vielä ihan mukavia äijiäkin. Tämä seuraava haastattelu
on tehty pikkupienissä Foxian backstagella esiintymisen jälkeen. Haastattelu on valitettavasti käyty
englanniksi, mutta parempi sekin kuin ruotsi...

5. Your greetings to the students of
Oulu?

1. Your names?
Robert, Tomas, Kahl, Jonas, Andreas.
(Kuvat samassa järjestyksessä.)

Kahl: We have one greeting for them.
Andreas: There are retests but not reports.

2. Yellow or Black?

6. How do you walk?

Tomas: Yellow!
Kahl: Brown or blue - brown
Kahl: We like blue, too... Bluetooth.
3. Your favorite from your own songs?
Tomas: Attack music!
Robert: Okay.
Jonas: Earthbound.
Kahl: Throttle & Masks, Gordon.
4. Do you like Iron Maiden or Britney
Spears?
Robert: MAIDEN!
Kahl: BRITNEY!
Tomas: Of course, Britney.
Kahl: Britney spreads...

Kahl: Like a gay.
Andreas: Like an egyptian.
Robert & Jonas: Left foot ﬁrst.
7. And your best gig?
All: Tonight!
Andreas: Both Finland gigs were great.
Robert: Kåryran comes close.
***
Näinkin paljon saimme irti jo nopeasti
humaltuvilta muusikkovierailtamme. Pitivät
Suomesta ja lähettivät terveisiä, mutta
vasta sen jälkeen kun Tomas sai housunsa
takaisin joltain innokkaalta fanilta...
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TOHTORI TOIVOTTAA
KAIKILLE

OIKEIN HYVÄÄ
JOULUA!
<5>

Jouluterminaali

Mitä tehdä joululomalla?

Joulukiireet ovat juuri nyt pahimmillaan. Ihmiset säntäilevät paniikissa ympäriinsä ja yrittävät
selviytyä jouluruuhkan keskellä. Eipä aikaakaan, kun itse joulu koittaa ja kiire on ohi. Kerrankin saa
luvan kanssa laiskotella ja rauhoittua… Mutta entäpä sitten, kun on jo hiljentynyt tarpeeksi? Mitä
tehdä, kun television tuijottaminen ja joululahjojen ihastelu viidettä päivää putkeen alkaa maistua
puulta? Pakko keksiä jotain tekemistä… Tässä muutamia vinkkejä tylsien päivien tappamiseen!

1.
Vieraile kaikkien tuntemiesi ja jopa
tuntemattomiksi jääneiden sukulaistesi
luona. Voit kuulla monia mielenkiintoisia
tarinoita esi-isistäsi ja oppia tuntemaan
juuriasi! Ai ei sosiaalisuus kiinnosta? Ota
sitten selvää, onko kukaan kirjoittanut
suvustasi sukututkimusta. Jos kyseinen
teos löytyy, sinulla kävi tuuri. Ota se
kainaloosi ja sulkeudu lukemaan vaikkapa
lapsuusaikojen temppeliisi - omaan
huoneeseesi vanhempien luona.
2.
Kaiva esille kaikki vanhat lautapelit ja
myös ne, jotka sait joululahjaksi. Niiden
ääressä aika kuluu ja myös sosiaaliset
suhteet tulevat paremmin hoidetuiksi kuin
tietokoneen edessä. Vanhemmat hyppivät
innosta, jos oma kultanuppunen vielä
näillä ikävuosilla tahtoo heitä seuraksi
pelaamaan! Petaat siis varmaa petiä myös
ensi vuoden taloudellisille avustuksille…
3.
Tutustu kulttuurielämään. Käy vaikkapa
kirjastossa lainaamassa jokin sivistävä kirja
tai vieraile teatterissa. Myös kaikenlaiset
konsertit ovat erittäin hyödyllisiä.
4.
Kierrä kylässä kaikkien kavereiden luona,
jotka sattuvat hengaamaan kotiseudullasi.
Suureen Ouluun muutettuasi olet taatusti
unohtanut pitää yhteyttä muutamiin
vanhoihin tuttuihin. Olisiko aika korjata

välejä? Oulusta lähtöisin olevat voivat
myös vierailla vanhojen kavereiden
luona - mieluiten sellaisten, joilla ei ole
mitään tekemistä yliopiston kanssa. Näin
maailmankuvasi
laajenee
saadessasi
informaatiota eri elämäntyylin valinneiden
ikätovereidesi tilanteesta.
5.
Shoppaile antaumuksella. Älä käytä
kaikkia kummitädin antamia lahjarahoja
uuden vuoden viinaksiin. Investoi johonkin
uuteen esineeseen, jota et toivomuksista
huolimatta saanut joululahjaksi. Hinnatkin
muuttuvat joulun jälkeen sopivasti opiskeli
jaystävällisemmiksi!
6.
Kirjoita loman aikana päiväkirjaan. Kertaa
koko vuoden tapahtumat - niin hyvät
kuin huonotkin. Jälkikäteen kuviot ovat
selkeämpiä ja monet harmittavat asiat
saattavat menettää merkityksensä. Näin
toimit itse itsesi terapeuttina!
7.
Tartu puhelimeen ja soita. Pienikin puhelu
piristää kummasti! On myös aina hauska
kuulla, mitä kaukana asuville kavereille
kuuluu - varsinkin keskellä joululomaa.
8.
Lähde bailaamaan. Tee se kuitenkin aivan
eri seurassa kuin tavallisesti. Käy vaikkapa
pitkästä aikaa verestämässä muistoja
kotikaupunkisi kantapaikassa. Ainakin
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tapaat tuttuja! Isommassakin paikassa
ihmiset yleensä jämähtävät suosimaan
tiettyä baaria, joten vakiotyypit ovat
varmasti paikalla!
9.
Vietä ainakin yksi ilta tekemällä ”ei mitään”.
Tähän lasketaan vaikkapa valokuvien
katselu ja lehtien lukeminen. Vaihtoehtoisesti
voit harrastaa jotain hyvin tuhmaa oman
kultasi kanssa! Jälkeenpäinhän aina
sanotaan muille, että me ei tehty yhtään
mitään…

10.
Käytä mielikuvitustasi. Toteuta kaikki
hullut ideat, joita ei muulloin ole aikaa eikä
energiaa toteuttaa. Joulunaika on täynnä
taikaa ja uutena vuotena saa vaikka ulvoa
kuuta!
Näiden vinkkien myötä jätän tehtäväni
Terminaalin
toimittajana.
Vuosi
on
ollut tapahtumarikas, vaikka kaikesta
tapahtuneesta ei olekaan voinut lehteen
kirjoittaa… Tunnelmallista Joulua &
Railakasta Uutta Vuotta!
-Linde
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Baarimestarin erikoiset

Baarimestari Jake X kaivaa Evel Knievelin syntymäpäivän kunniaksi kaapistaan tietoteekkareiden
ikiomat namiherkut ja hurmaavimmat kokkelit, joilla kilautetaan olo taatusti kinkerikondikseen tai
ainakin hulmahtelevaan sitsikuntoon. Unohda kädettömien baarimikkojen viemärinpuhdistusaineet
ja nauti todellisista juomakokemuksista!

Java applet
2cl De Kuyper’s Sour apple
2cl Green Cat
Kahvia mustana
Koristeet:
lusikka
Tarjoillaan keraamisesta tai lasisesta
kahvikupista. Viinakset kaadetaan pohjalle,
jotta juomasta nauttiva voi hämmentää
drinkkiään
hermostuneesti
reunoja
kilistellen aitosuomalaiseen kahvinjuojan
tapaan. Vappulisä: käytä kahvin sijaan
kahvilikööriä.
Bittijono
4cl salmiakkikossua
4cl kulutusmaitoa
4cl salmiakkikossua
4cl kulutusmaitoa etc….
Koristeet:
aurinkoinen sitruunanviipale (sponsored
by: Sun microsystems)
Tarjoillaan pitkästä lasista (Collins).
Rakenna maidosta ja salmiakkikossusta
kerroksia kaataen juomat varovasti
lusikkaa pitkin valuttaen lasiin. Jos maidon
kerrostaminen tuntuu vaikealta, korvaa se
kermalla tai ota käyttöön Vappulisä: korvaa
maito Piña Coladalla.
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CMOS
2 cl Cointreau
2cl Malibu
2cl Ouzo
2cl Sambuca
Koristeet:
bios-muistipiiri
Tarjoillaan
viskilasista.
Rakennetaan.
Cointreau
tulee
päällimmäiseksi
ja
ennen tarjoilua se sytytetään tuleen.
Voidaan tarjoilla myös pitkänä, soodalla
laimennettuna grogilasista. Vappulisä:
Tuplaa ainekset (ja lasin koko)
(Ai ai, tumpelo baarimestari on sekoittanut
Simmin ja Bios-piirin)

PK I
Pontikkaa
Kaljaa l. keskiolutta
Koristeet:
Jääpala
Tarjoillaan juomalasista. Kaada lasi
puolilleen pontikkaa ja laimenna oluella.
Sekoitetaan. Ykkösellä alas! Vappulisä: ei
tarvita.
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SIK-OTiT kopiokoneet
Oulun Tietoisku Oy on Sähköinsinöörikillan ja Oulun Tietoteekkareiden
omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa kopiopalveluja kiltojen jäsenille.
Kopiokoneilla voit helposti kopioida luentoprujuja, vanhoja tenttejä tai vaikka
ohi menneitä laskareita. Yhden koneista muistiin on sijoitettu kaikki vanhat
sähkö- ja tietotekniikan osaston tentit.
Muutamia syitä miksi kannattaa käyttää SIK-OTiT
kopiokoneita
� Koneet toimivat sekä kopiokorteilla että kolikoilla
� Koneet ovat aina lähellä
� Kopiokonevastaavat sekä heidän apulaisensa
auttavat mielellään ongelmatilanteissa

Kopioiden hinnat:
� Yksittäiskopio
0.05 €
� 200 kopion kortti 10 €
� 400 kopion kortti 20 €

Mistä löydät kopiokoneet:
Meillä on neljä
kopiokonetta,
jotka on sijoitettu
yliopiston keskeisille
paikoille
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OTiTko

Istut iltaa, etkä keksi yhtään mitään tekemistä. Sormet hakkaavat hermostuneesti pöytää: tylsää! Ei
hätää! Tämä OTiTin ristikko hieroo aivonystyröitä ja sormesi janoavat lisää. Kokeile ensiksi helpompaa ristikkoa, jos haluat haastetta: mene astetta kovempaan ristikkoon.

Vihjeet:
1. Killan vuoden 2005 Sosiaali- ja terveysministeri. Eräs keitto on myös tämän nimistä.
2. Mölökky ja ________
3. Teekkareiden joulu
4. Tentti oli vaikea, sait kuitenkin siitä nopat. Toteat: ____!
5. Näitä voi lukea tenttiin, sana yksikössä
6. Kuuluu teekkarikulttuuriin. Leikkimielinen kepponen, joka saa julkisuutta.
7. Se ei ole pipari vaan _____
8. Teekkari- ja tonttulakissa on tämmöinen
9. OTY:n vuoden 2005 PJ
10. Joulu ei olisi joulu, ellei Korvatunturilla olisi _____
11. Montako Lauraa on vuonna 2005 OTiT:in hallituksessa?
Astetta kovempi
12. Kiltatyyppi, joka on vanhempi tieteenharjoittaja. Tämä konkari saattaa hidastella
kokouksissa päätöksentekoa.
13. OTiT:in maskotti
14. Mallasjuoma toisin päin
15. Yritys, joka vastaa yliopiston ruokaloista
16. Teekkareiden viihtyisä asukokonaisuus toisin päin
17. Täällä pidetään teekkaritapahtumien jatkoja, lyhennys
18. Kantasi on ( )
(x)
19. Montako toimittajaa vaalikokouksessa valittiin Terminaaliin vuodelle 2005?
20. Ketkä kuolee vappuna?
21. Bileissä kuin bileissä, tämä mies tanssii pöydillä
22. OTiT:in superfuksi vuonna 2004
23. Paavon oikea etunimi?
24. Kuka tulkitsi tyylinsä mukaisesti OTiT:in syksyn 2004 fuksicursiolla: Mitä yhdestä
särkyneestä sydämestä?
Yhy, yhy... Kyynel, OTiTko on loppu nyt.
-annibaali
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Tämä kuva auttaa varmasti meidät kaikki joulutunnelmaan. Hyvää joulua.

Terminaalin linkkivinkki:
http://99rooms.terracontent.de/index.html
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NEWSFLASH!
ONKO SINULLA KIPUJA? TUNTUUKO JOSKUS, ETTÄ
SAMA KUINKA YRITÄT, NIIN MIKÄÄN EI ONNISTU?
KAATUVATKO SEINÄT PÄÄLLE, HAJOAAKO PÄÄ? MIKSI
MAAILMA KOHTELEE JUURI SINUA JUURI NÄIN?
NYT OLOOSI ON LÖYTYNYT HELPOTUS! NIMITTÄIN
SCHUMI JA JUNES OVAT TYHMYYKSISSÄÄN
ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN, JOKA KIELTÄÄ
HEITÄ JUOMASTA ALKOHOLIA ENNEN JUHANNUSTA.
SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA SEURAA 100 EURON SAKKO
PER RIKKOMISKERTA.
HÖHÖ. MIETTIKÄÄPÄ OMALLE KOHALLE.
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