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Pääkirjoitus

Kylläpä kyllä! Meikäläisen viimeinen Terminaali
onkin sitten purkissa ja nakkiakaan ei ole jäljellä kuin
pari hassua viikkoa. Kuusi lehteä on vuoden aikana
paukahtanut konttorista pihalle ja niiden tekeminen
on ollut, joskin välillä stressaavaa, myös äärimmäisen
antoisaa puuhaa. Kai sitä jonkin sortin perverssi on
kun tykkää nysvätä aamuyöstä jotain palkkia mitä yksikään lukija ei edes huomaa...
Aika Terminaalin hämyisessä päätoimituksessa on
mennyt kohtuuttoman nopeasti. Vastahan oli vielä
tammikuu, ensimmäisen Terminaalini deadline, Sperminaalin koostaminen... Toivon mukaan kuluneen
vuoden lehdet ovat olleet päätoimittajansa näköisiä,
siihen ainakin on pyritty.
Kiltaa luotsaavat ensi vuonna uudet henkilöt. Terminaalin sankaritarinaa tulee jatkamaan wanha concari
Taneli Rautio apunaan peräti kahdeksan toimittajan
legioona. Kaikki merkit viittaavat siis siihen, että Terminaali jatkaa myös ensi vuonna voittokulkuaan yliopiston kiltalehtien parissa, vaan mitäpä muuta “Oulun yliopiston tiedotuslehdeltä” (Tekniikka & Talous,
y/200x) voi odottaakaan?
Onnea vain Tanelle valitsemallaan tiellä! Allekirjoittanut puolestaan hyppää pykälää ylemmäs Oulun Teekkariyhdistyksen tiedotusvastaavaksi, joten pääsen /
joudun puuhastelemaan päätoimittajana vielä yhden
vuoden, tällä kertaa Teksuutimien parissa. Mutta se
on joulu nyt, over and out!

- Kesne
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Peejiin senssipalsta
Yksi vuosi on taas pulkassa ja allekirjoittanut vetäytyy takariviin huutelemaan
seuraaville toimĳoille. Kolme vuotta
killan aktiivina alkaa jo tuntumaan (mm.
opiskeluissa, maksassa...), mutta niin
hauskaa on ollut, että kiltahuoneelle tulee varmasti jatkossakin eksyttyä.
Eipä minulla tässä sen ihmeempiä, joten
pidemmittä jorinoitta: onnittelut seuraavan vuoden toimĳoiksi valituille, sekä
hyvää joulua ja kosteaa uutta vuotta koko
killalle!
Ensi vuonna nähdään.
-Jaker

“Jouluun kannattaa valmistautua etukäteen ettei
Pukki tule yllättäen”, tietää kolmossivun tyttö.
Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988
4-6 numeroa vuodessa. 19. vuosikerta, numero 5/2006
(75 kpl)
Painopaikka: Oulun yliopistopaino, 2006
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry
Kannen kuva: Tuomas Mustonen
Päätoimittaja: Tuomas Mustonen
Toimittajat: Mikko Similä, Lasse Määttä, “Markus Välisalo”, Taneli Rautio, Jaakko Rahkola, Janne Mahosenaho
Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry / Terminaali, PL4500, 90014 Oulun Yliopisto
Kotisivut: www.otit.ﬁ/live/terminaali
Sähköposti: terminal@ee.oulu.ﬁ
Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai kenenkään muunkaan kantaa. Päätoimittajaa ei sitäpaitsi juuri kiinnosta enää tässä vaiheessa, *köh*IRTI*köh*
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Lumiukon uudet vaatteet
- Jouluterminaalin herkin tarina, *niisk*
Narskuva pakkanen oli viimeinkin muuttunut suojasääksi. Petteri olikin jo aamupäivällä takapihallaan
rakentamassa lumiukkoa. Avukseen
hän oli pestannut veljensä Eetun. Petteri oli suunnitellut taideteoksensa jo
kuin paraskin arkkitehti: alimman lumipallon piti olla iso. Sellaisen pyörittäminen vaatisi isoveljenkin voimia.
”Pete, eiköhän tämä ala olla jo
tarpeeksi iso?” kysäisi Eetu pyöritellessään jo navan korkeudelle yltävää palloa.
”Vielä vähän isompi se saisi olla.”
”Ei sitä enää paljoa isommaksi kannata tehdä, kohta ei saada seuraavaa
palloa siihen päälle.”
”Ai niin. Joo. No kaipa se kelpaa”, Petteri myöntyi hieman harmistuneena.
”Jos minä pyöritän sen vielä tuohon pihan keskelle, niin se tulee vähän isommaksi.”
”Siinä onkin paras paikka.”

Veljesten puuhastelu jatkui
koko aamupäivän. Keskipäivään mennessä kolme lumipalloa oli jo kasattu
päällekkäin. Viimein koitti hetki, jonka
vuoksi Petteri oli rynnännyt ulos heti herättyään - ja syötyään aamupuuron, siitä äiti oli hyvin tarkka. Lumiukko sai nenän porkkanasta sekä silmät
ja suun pikkukivistä. Petteri asetteli kivet muodostamaan iloisen hymyn.
”Ihan niin kuin se vielä kaipaisi jotain”,
Petteri tuumasi kävellessään tutkiskelevan näköisenä juuri syntyneen lumiukon ympäri.
”Näyttää kuin se palelisi.”
”Miltähän se näyttäisi hatun kanssa?”
”Voisihan sille laittaa kaulaliinankin.”
”Juu! Isällä on vanhoja pipoja siinä eteisen laatikossa. Ei se varmaan
suutu jos otetaan siitä yksi. Vaan entäs
se kaulaliina?”
”En tiedä.”
”Hei! Muistatko sen Saimi-tädin kutoman vihreän kaulaliinan?”
”Onko se jossain? Luulin että se oli
kadonnut. Äiti piti sinulle kyllä silloin
kunnon puhuttelun kun sanoit että se
on ihan yrjön väristä.”
”On se minulla vielä kaapin perällä.”
”Haetaanko ne nyt heti?”
Poikien
vaatteidenhakureissu pitkittyi hieman, sillä äiti oli tehnyt
lauantain kunniaksi juustoista riisibroilerivuokaa, joka oli veljesten herkkua.
Jälkiruoaksi oli vielä mansikkarahkaa.
Ruoan jälkeen isä meni olohuoneen
sohvalle ruokalevolle katsomaan mäkihyppyä. Petteri tiesi, että oli oikein
hyvä hetki kysyä päähinettä lumiukolle. Eetu tarkkaili tilannetta kauempaa.

Herkkä tarina, herkkä kuva
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”Iskä.”
”Mmm?”
”Tehtiin Eetun kanssa lumiukko.”
”Minä näinkin sen ikkunasta. Noin
isoa ukkoa ei meidän pihassa olekaan
ennen nähty.”
”Me tarvittaisiin siihen vielä hattu.
Saadaanko ottaa joku pipo eteisen
laatikosta?”
”Ottakaa vain, mutta tulkaa ensin
näyttämään minulle minkälaisen myssyn meinaatte viedä.”
Petteri penkoi laatikkoa eteisessä. Sinne isä ja äiti olivat laittaneet
aikojen saatossa saamiaan mainos- ja
lahjapipoja. Laatikossa oli myös rukkasia, lapasia ja pinkit sydämenmuotoiset korvaläpät. Petterin silmää miellytti eniten sininen pipo, jossa oli valkoisia vaakaraitoja ja oudon näköinen
symboli. Keskeltä lakkia lähti lanka,
jonka päässä oli tupsu. Eetu myöntyi
Petterin valitsemaan lakkiin, olihan lumiukko loppujen lopuksi Petterin luomus.
Isäkin suostui lahjoittamaan
piirinmestaruuspilkkikisoista
vuosikymmen sitten saadun Säästöpankin pipon parempaan käyttötarkoitukseen. Petteri kaivoi myös Saimi-tädin
kaulaliinan vaatekaappinsa alahyllyltä, videokasettien ja sarjakuvalehtien
takaa. Eetu oli jo pukenut päälleen ja
luikahti ulos ulko-ovesta. Petteri istui

Ahaa!

lattialla vetämässä saappaita jalkaansa, kun äiti käveli hänen viereensä.
”Laita sitten hansikkaat hyvin
käteen, ettei ranteet kastu ja tule sitä
ihottumaa”, äiti sanoi tutulla huolehtivaisella äänellään.
”Joo joo, äiskä.”
”Hei mikäs tuo on? Näyttää ihan siltä Saimi-tädin antamalta kaulaliinalta!
Sinähän sanoit että unohdit sen liikuntatunnilla pukuhuoneeseen ja sieltä se
oli sitten kadonnut.”
”Ööö…Minä löysin sen ihan äskettäin.”
”Petteri Matias, minä kyllä havaitsen
pötypuheen kun sellaista minulle yritetään syöttää.”
Isä oli kuullut olohuoneeseen
äidin kipakan äänensävyn ja saapui
eteiseen.
”Mikäs täällä on hätänä?”
”Petterillä on tuossa vieressään Saimi-tädin tekemä kaulaliina, joka muka katosi muutama viikko sen saamisen jälkeen.”
”Vai niin. Tähän olisi hyvä löytyä selitys”, isä risti kätensä ja jäi äidin taakse
tuijottamaan Petteriä.
”No tuota kun minä en yhtään tykännyt siitä. Se oli ihan kauhean värinen”,
Petteri yritti selittää.
”Ja päätit sitten valehdella? Mitäs me
ollaan isän kanssa sanottu valehtelemisesta?” äiti kysyi.
”Että ei saa valehdella. Se on tuhmaa.”
”No miksi sitten valehtelit?”
”Ettei kenellekään tulisi paha mieli.
Saimi-tätihän sanoi kutoneensa kaulaliinaa pitkään, vaikka näkö onkin huono ja käsi vapisee.”
”Tuossa on kyllä tuttu perustelu”, totesi isä hymyillen. ”Ihan kuin meillä töissä, ei sielläkään uskalleta sanoa
mitään pahaa mistään pitkään valmistellusta projektista. Huonot ideat vain
haudataan vähin äänin.”
”Älä sinä nyt ala vaan puolustelemaan
poikaa”, kivahti äiti ja käänsi huomion-

5

Jouluterminaali 2006
sängyllään ja isä olohuoneen sohvalla.
Riisuttuaan
ulkovaatteensa
Petteri
koputti
vanhempien
makuuhuoneen oveen ja astui sisälle
pimeään huoneeseen. Hitain askelin
hän siirtyi kaksoisvuoteen oikealle
puolelle, jossa äiti makasi.
”Äiti?”
”No mitä?”
”Anteeksi että valehtelin”, Petteri
totesi ja siirtyi halaamaan äitiä. ”En
tee niin toiste.”
”Parempi
olla
tekemättä.
Olisit
vain sanonut että et pitänyt siitä
kaulaliinasta.”
”Joo.”
”Mutta
tiedätkös
mitä,
kävin
katsomassa sitä lumiukkoa tuolla
pihalla ja se kaulaliina tuntui sopivan
sille”, äiti sanoi. ”Tosin jotakin siltä
tuntui puuttuvan.”
”Mitä siltä sitten puuttui?”
”En sanonut isällesi koskaan, että
mielestäni
ne
sydämenmuotoiset
korvaläpät oli hirveät. Mutta sille
lumiukolle ne kyllä sopivat.”
”Äiti!
Laitoitko
sinä
ne
läpät
minun lumiukolleni?” Petteri kysyi
epävarmana.
”Niinhän minä sanoin.”
”Äiskä! Eihän sillä voi olla tyttöjen
vaatteita! Se lumiukko on mies!”

sa isään.
”Enhän minä puolustelekaan mutta –”
”Puolustathan! Minkä takia sinä et
osaa ollenkaan torua tai kieltää tuota
poikaa, minä se joudun aina senkin
tekemään. –”
Petteri
näki
tilaisuutensa
tulleen ja laittoi toisenkin saappaan
jalkaansa ja livahti ulos ovesta
kaulaliina kädessään. Äidin riitaisa
äänensävy oli tuttu, eikä Petteri
halunnut olla kuulemassa purkausta.
Ulkona odotti Eetu, joka oli jo laittanut
pipon lumiukon päähän.
”Missäs viivyit?”
”Äiskä ja iskä ’keskustelee’ taas. Ei
kannata mennä sisälle ihan heti…
Mutta tässä on tämä kaulaliina,
laitetaan sekin lumiukon päälle.”
Lumiukosta
tulikin
varsin
hieno
varusteiden
kanssa,
siitä
veljekset olivat yhtä mieltä. Aikansa
teosta ihasteltuaan pojat päättivät
lähteä pulkkamäkeen. Useampi tunti
vierähtikin lähellä olevalla pikku
nyppylällä, joka oli lähialueen lasten
suosikkipaikka
mäenlaskuun.
Kun
veljekset tulivat takaisin, oli jo pimeää.
Kotona oli hiljaista, niin kuin aina
silloin kun vanhemmat olivat riidelleet.
Petteri tiesi kokemuksestaan, että äiti
luultavasti makasi makuuhuoneessa

- Markus Välisalo

#ossaajat
21:09 <@drooool> villi, ku pystyy soittaan
näitä biisejä basistinaki
21:09 <@drooool> saa ihan uuden näkökulman pasin elämään
21:10 <@aﬂek> alkaako tehhä mieli kullia?
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Terminaalin tämänkertaisessa palkintotehtävässä ei palkintoa
ole, mutta visan ratkaiseminen varmasti palkitsee, ainakin silloin jos jano meinaa päästä yllättämään.
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OTiT v. 2007
Vuoden 2007 hallitus sai muotonsa 12.12. käydyssä vaalikokouksessa. Reilun kolmen tunnin käräjöinnin jälkeen uusi hallitus oli
vali�u sekä ensi vuoden toimintasuunnitelmat linja�u.
Oulun Tietoteekkarit ry:n hallitus vuosimallia 2007 näy�ää tältä:
Puheenjohtaja: Tuomo Ma�ila
Sihteeri: Johanna Kauppi
Rahastonhoitaja: Onni Komulainen
Sosiaali- ja terveysministeri: An�i Karjalainen
Tiedotusministeri: Taneli Rautio
Opetusministeri: Mikko Polojärvi
Työvoimaministeri: Riikka Kemppainen
Ulkoministeri: Erno Kleme�i
Kul�uuriministeri: Risto Oikarinen
Teollisuusministeri: Janne Mahosenaho
Puheenjohtajan tuoppi tyhjeni ajassa ~6 min., pienin purskauksin.

Tuoppi tyhjenee
Hilpeää kokousväkeä PR101:ssä.
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Preppauspäiväkirja, Signaalit ja järjestelmät
Mikko Similä
12.12.2006
Saavuin lipastolle kello 9:30. Kiltahuoneella törmäsin Onniin. Onni oli
käynyt suihkusa. Ihmettelin miksi Onni on hienona. “Onni, miksi olet
niin hienona?” Pelattiin vähän änäriä Matoa vastaan. Voitin tietenkin.
Saavuin Tellukseen kello 10:15. Vitutuskerroin nolla. Hiljaista laskemista
kello 11:20 saakka. Onni saapuu Tellukseen. Vitutuskerroin kolme.
Ensimmäinen Predator -naurun imitointi. Onni on homointa mitä olen
ikinä kuullut.
Kello 11:55. Vitutuskerroin heilahdellut, tällä hetkellä 6. Onni on
homostellut neljä kertaa. Jukka tulee kakkosena. Yksi tehtävä tehty.
12:10. Lakisääteinen ruokatauko. Nam riisipuuroa!
Kello 12:55. Vitutuskerroin laski ykköseen. Tunnin aikana tapahtui
seuraavaa: laskin yhden välikokeen, vitutuskerroin heilahteli 1:n ja 5:
n välillä. Onnin ja Jukan homostelukertoimet lähenevät ääretöntä ja
voihan vittu kun vituttaa.
Huom! Lainaus on aidosta tilanteesta:
“Minua kiihottaa äärettömästi ajatus Matista (Lonnakko) alasti suihkussa.
Haluaisin naida häntä.” - Antti Karjalainen

Tietoteekkarin
pikkujoulu
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1.
Petteri Jussila kulki pimeydessä,
koska mitään muuta ei vielä ollut.
Hän mietti suurta suunnitelmaansa,
jonka olisi pian toteuttava. Petteriä
häiritsi hänen ihonsa kalpeus, eihän
maailman luonnista tulisi mitään ilman
kunnon rusketusta. Niinpä hän käski:
“Tulkoon valkeus!” ja valkeus tuli.
Loput päivästä Petteri rusketti ihoaan,
samalla lihaksiaan pullistellen. Petteri
oli tosin harmillinen siitä, ettei ketään
ollut vielä näkemässä.
2.
Toisena päivänä Petteri oli jo varsin
hyvin ruskettunut, mutta hän alkoi
kyllästyä tyhjyyteen. Niinpä hän loi
maan ja sen pinnalle joet, järvet
ja meret kuljettamaan virvoittavaa
vettä. Puut, kukat ja kasvit Petteri
loi
voidakseen
myöhemmin
valmistaa
niistä
luontaistuotteita
myytäväksi hyvällä voitolla. Vuoret
ja kukkulat Pettei loi muistuttamaan
omista lihaksistaan, joita hän niin
mielellään katseli. Vaatimattomana
jumalana Petteri asetti itsensä koko
maailmankaikkeuden keskipisteeksi.
Hän loi miljardeja ja miljardeja
planeettoja, kuita, tähtiä
ja galakseja asettaen
ne kiertämään itseään.
Petteri Jussila keskeinen
maailma oli syntynyt.
Tyytyväisenä Petteri antoi
itsensä
vajota
uneen
raskaan päivän jälkeen.
3.
Kolmannen päivän alussa
Petteri alkoi jo kaipailla
ternimaitokapseleita.
Niinpä hän laskeutui eilen

luomansa maapallon niitylle ja jatkoi
luomistyötään. Hän loi eläimen, jolla
oli sarvet, isot laiskanpulskeat silmät
ja mahan alla roikkuvat nisät. Petteri
nimesi luomansa olennon lehmäksi.
Lehmästä
olisi
tuleva
maailmaa
pyörittävän
eliksiirin,
ternimaidon
lähde. Kauhukseen Petteri huomasi,
ettei ternimaitoa tullut jatkuvasti,
vaan ainoastaan lehmän vasikoidessa.
Petteri yritti epätoivoissaan korjata
virhettä, mutta hänen kykynsä eivät
enää riittäneet minkään niin mahtavan
olennon
luomiseen.
Sen
sijaan
tuloksena oli valtavat määrät mitä
erilaisimpia eläinlajeja, jotka Petteri
viskeli vihoissaan pois tieltään kaikkialle
luomaansa maailmaan. Lehmään olisi
tyydyttävä. Rintalihasten pullistelu
sentään lohdutti mieltä hiukan.
4.
Aamun valjetessa Petteri alkoi taas
kaivata jotain uutta. Hän kaipasi alamaisia kehumaan häntä ja kaipaamaan
hänen apuaan. Hän olisi vielä auttava
miljoonat ihmiset menestymään elämissään. Petteri päätti ottaa ihmisten
auttamisen päämääräkseen. Hän antaisi ihmistenkin ravita itseään terveyttä antavilla ternimaitokapseleilla, tosin pientä,
mutta
asiaankuuluvaa
korvausta vastaan. Niinpä Petteri Jussila loi ihmiset ja lahjoitti luomansa
maailman niiden haltuun.
Tyytyväisenä Petteri kuljeskeli ympäriinsä kuunnellen alaistensa kehuja,
vaikka muut eivät olleetkaan yhtä ruskettuneita
kuin hän itse.
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5.
Petteri huomasi alaistensa tulevan levottomaksi, kun he eivät tavanneet
häntä tarpeeksi usein. Ongelmaan ratkaisuksi Petteri loi 7-päivää lehden,
jonka sivuilla hän voisi ilmestyä alamaisilleen. Perusluonteeltaan nöyränä
Petteri antoi myös joidenkin ihmisten
esiintyä lehdessään, jos kyseiset ihmiset olivat todistaneet kuuluvansa
lajinsa kermaan esimerkiksi mäkihypyssä. Petterin ylivertaisuus kaikkiin
muihin nähden kyllä auttaisi erottamaan jumalaisen ilmoituksen muusta
sisällöstä. Oma kaikkivoipaisuus alkoi
jo kyllästyttää Petteriä. Hän kaipasi kumppania hallitsemaan kanssaan
maailmaa, sekä antamaan hänelle
******. Seiskan jumalaisilla sivuilla
hän huomasi Jutan ja ihastui tähän välittömästi. Petteri antoi Jutalle osan
mahtavuudestaan, sekä nosti tämän
hallitsemaan kanssaan maailmaa. Jutalle hän lahjoitti myös valkeat hampaat, sekä täytättämänsä miekkakalan, joka oli yksi Petterin satumaisista
aarteista.
6.
Eilisen saavutuksiin Petteri oli erityisen
tyytyväinen. Nyt hän aika olisi viimein
valmis hänen mahtavimmalle saavutukselleen. Puhkuen tarmoa ja entistä
ruskettuneenpana hän kävi lypsämässä lasillisen ternimaitoa, sitten hän keräsi kaikki voimansa. Mahtava energiakenttä muodostui hänen ympärilleen
kirkastuen ja kirkastuen. Kun valtava

energia määrä alkoi olla jo mahdoton
hallita, Petteri ponnisti voimansa äärimmilleen. Silloin hän näki lasiin tiivistyvän jotain. Tuo jokin oli ternimaitokapseli! Petteri monisti välittömästi
tonneittain lisää kapseleita ja käytti
loppupäivän niiden mutusteluun. Illalla Jutta synnytti Petterille pojan, joka
olisi vielä hallitseva heidän rinnallaan.
Petteri syötti myös, ah niin rakkaalle,
perheelleen ternimaitokapseleita, jotka tekivät heidät kaikki onnellisiksi.
Pojan vatsavaivat ainakin paranivat.
7.
Seitsemäntenä päivänä Petteri lepäsi
raskaan luomistyön päätteeksi. Hän
päätti laskeutua alas maailmaan katselemaan töittensä jälkiä, esittelemään rusketustaan ja myymään ternimaitokapseleita. Poika tosin alkoi tulla
levottomaksi, joten Petteri loi tälle pyhän artifaktin, alligaattorin pään! Sen
hän aikansa kuljettuaan asetti sikarihuoneensa seinälle. Valitettavasti tulli
ei pitänyt tästä, koska Petteri oli maan
rajojen ulkopuolella luomishetkellä.
Tulli epäili häntä salakuljetuksesta.
Ne kiittämättömät! Kuinka poika voisi
enää elää ilman sikarihuoneen seinällä olevaa alligaattorin päätä? Petteri
päätti kertoa tästä epäkohdasta seiskaan tiedottaakseen alamaisiaan heidän erheestään.

-Jaakko

TERMINAALI VERKOSSA:
www.otit.ﬁ/live/terminaali/index.xml
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Propagandaa kellarista: osa 0

K

Mainilan laukaukset & Terijoen hallitus

halua turvautua siihen ja se on propaganda. Neuvostoliiton tiedotuksen mukaan 26 marraskuuta 1939 Mainilan
rajakylässä Valkeasaaressa oli kuollut
13 harjoituksissa ollutta rajajoukkojen
sotilasta Suomen puolelta tulleeseen
tykki- ja heitintuleen. Todellisuudessa
suomalaisilla ei ollut moista kalustoa
kyseisen ampuma-alueen sisällä, koska tykistö oli käsketty vetää kauemmaksi rajasta. Tästä seurasi talvisota
ja maailma uskoi pienen Suomen aloittaneen sodan. Jokainen läskikalloidioottikin tajuaa, että Suomen hyökkäys naapuriin olisi suoranainen itsemurha, mutta miten kävikään maailman
silmissä. Me aloitimme sodan ja tämä
fakta piti mm. naapurimaammekin historiankirjoissa, kunnes lopulta vuosikymmeniä myöhemmin he myönsivät
aloittaneensa sodan. Miksi näin kävi?
Saatiin oikeutus Suomen valtaukseen
maailman silmissä. Kuulostaako tutulta?

O

S

iltalehti on aina täynnä mitä kummallisimpiakin juttuja kiltalaisten
touhuilusta hallituksen puuhasteluun.
Mutta tietääkö kukaan minkälaisessa
maailmassa tämä aktiviteetti tapahtuu? Kenties täydellisessä sellaisessa,
jossa meillä kaikilla on asiat hyvin. On
rahaa, rauhaa ja yleistä hyvinvointia.
Niinkö? Onko? Jos kysenalaistat tämän niin välittömästi teet itsestäsi erilaisen. Ehkä salaliittoteoreetikon taikka pessimistin tai jopa ilmapiirin tuhoajan. Tämä lässytys sisältää monta erillistä kohtaa uskomuksista ja leimautumisista. Kovaa tavaraa, mutta
onko totuus aina se mitä meille uskotellaan olevan. Aloitetaan kevyesti historiasta, jotta tyhmemmätkin ymmärtävät, mistä tässä on alunpitäenkin kysymys.

lipa aika, jolloin velivenäläinen halusi pieneltä Suomelta palan kakkua. Suomalaiset haistattivat pitkät
isoveljen toivomuksille, josta seurasi
viime vuosisadan ensimmäinen konﬂikti näiden kahden kansan välillä. Velivenäläinen olikin hyvä siinä mihin me
suomalaiset emme vieläkään osaa varautua ja ennenkaikkea emme osaa ja

odan alkuaikoina Neuvostoliitto ilmoitti kansainvälisesti, että Suomen hallitus oli syösty vallasta ja Suomea johti nyt ns. Terijoen hallitus, joka oli käytännössä nukkehallitus täynnä suomalaisia kommunisteja. Tästä
hallituksesta oli tarkoitus tulla Suomen
uusi hallitus, kunhan maa olisi ensiksi
vallattu. Maailmalla uutisoitiin voimak-
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kaasti Suomen hallituksen kukistumisesta ja uuden voimasta. Maailma luuli maamme hävinneen taistelun. Tätä
on median valta. Kuulostaako tutulta?
Missä päin maailmaan tällaisiä nukkehallituksia istuu ja kenen toimesta?
Natsi-Saksan valtiopäivätalon palo

O

lipa kerran pienen pieni itävaltalainen oikeistofanaatikko nimeltään
Adolf Hitler. Aatu pääsi karismallaan
johtamaan vieläkin ensimmäisestä sodasta kärsivää ja katkeraa kansaa. Aatun mielissä roihusi alunpitäenkin vain
näky palavasta Lontoosta, vallatusta
Neuvostoliitosta ja pommitetusta Amerikasta. Hän tarvitsi vain diktatuurin
omien toimenpiteidensä aloittamiseksi. Saksa oli alussa vielä demokraattinen maa, mutta toimet kohti fasisimia
aloitettiin voimakkaasti. Natsit päättivät polttaa valtiopäivätalon ja syyttää
siitä kommunisteja. Näin kävikin. Koska tämä ”kommunistien pelko” saatiin
näin kasvatettua Saksassa äärimilleen,
joutui silloinen Saksan iäkäs presidentti kirjoittamaan alle natsien laatiman
poikkeustila-asetuksen
välittömästi
seuraavan päivänä. Asetus rajoitti ensiksi kokoontumis- ja sananvapautta,
jolloin lähestyvät vaalit käytiin täysin
muuten kuin vapaissa oloissa. Pari päivää myöhemmin Saksan osavaltioiden
itsemäärämisoikeus kumottiin. Seuraavassa kuussa pidätettiin yli 10.000

ihmistä ja ensimmäiset keskitysleirit
perustettiin. Kommunistien johtajat
ja muut kyseisen äärisuunnan edustajat pidätettiin ja suljettiin leireihin.
Toimenpiteet toista maailmansotaa
varten olivat lähteneet käyntiin. Miksi
tämä kaikki tapahtui? Tarvittiin oikeutus. Nyt seuraakin se tärkeimmät kysymykset: Kuulostaako tutulta? Mikä
maa toimii tällä hetkellä samalla tavalla? Onko kaava oikeutukseen sama?
Voiko asiat enää olla selvempiä? Ketkä ovat tällä hetkellä ”kommunistien”
asemassa?

E

nsi vuoden Propagandaa kellarista
–osioissa etenemme historiassa nykypäivää kohti ja paneudumme niihin
näkökulmiin, joita media hehkuttaa,
mutta tietäen tai tietämättään vääristelee ihmisten mieliä ja kertoo joko
puolitotuuden tai täysin valhellista tietoa. Kysenalaistamme myös sananvapauden olon nykyisissä länsimaissa ja
tartumme tiukasti kaikista idioottimaisiin päätöksiin ja tapahtumiin. Onko
kiltalehti oikea paikka sille? Jättäkää
lukematta jos ei kiinnosta!
PS. Jos Etiikkatyöryhmä ei ole pystyssä niin nyt olisi hyvä aika taas koota
se, sillä ensi vuonna tulee huomattavan paljon tiukempaa settiä maailman
menosta.
Hyvää joulua ja antoisaa ensi kevättä,
Propagaattori
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Päätoimittaja myi viimein sielunsa ja julkaisee ensimmäistä kertaa tälle vuodelle spämmivitsin! I can hear the Lions coming...
Markkinointia naisen näkökulmasta:
Olet bileissä. Näet siellä aivan jumalaisen ihanan nuoren miehen. Menet hänen
luokseen ja sanot: “Olen aika hyvä sängyssä!”
- Tämä on suoramarkkinointia.
Olet bileissä. Näet siellä aivan jumalaisen ihanan nuoren miehen. Menet hänen
luokseen ja pyydät hänen puhelinnumeroaan. Seuraavana päivänä soitat hänelle ja sanot: “Olen aika hyvä sängyssä!”
- Tämä on puhelinmarkkinointia.
Olet bileissä. Näet siellä aivan jumalaisen ihanan nuoren miehen. Ystäväsi menee hänen luokseen ja sanoo: “Tuo tuolla takana on aika hyvä sängyssä”.
- Tämä on mainontaa.
Olet bileissä. Näet siellä aivan jumalaisen ihanan nuoren miehen. Menet hänen
luokseen ja virkistät hänen muistiaan: “Muistatko vielä kun oltiin kaksi viikkoa
sitten treffeillä? Muistatko että olen aika hyvä sängyssä?”
- Tämä on olemassaolevan asiakassuhteen hallintaa ja ylläpitoa.
Olet bileissä. Näet siellä aivan jumalaisen ihanan nuoren miehen. Menet hänen
luokseen ja sanot: “Olen aika hyvä sängyssä!” Sitten riisut puserosi ja näytät
hänelle rintasi.
- Tämä on tavaramarkkinointia.
Olet bileissä. Näet siellä aivan jumalaisen ihanan nuoren miehen. Menet hänen luokseen ja kehut hänen tyylitajuaan ja todella hyvän tuoksuista partavettään. Sitten kaadat hänelle lasin viiniä, sytytät hänelle tupakan ja sanot hänelle
“Olen aika hyvä sängyssä!”
- Tämä on suhdetoimintaa

Markkinointia miehen näkökulmasta:
Olet bileissä. Näet siellä aivan jumalaisen ihanan nuoren naisen.
Menet hänen luokseen ja sanot hänelle “Olen aika hyvä sängyssä ja sitä paitsi
jaksan koko yön yhteenmenoon!”
- Tämä on harhaanjohtavaa mainontaa joka on lailla kiellettyä.

Terminaalin linkkivinkki:

Kattokaapa mitä Google antaa ensimmäiseksi hakutulokseksi sanalla Mordorin linna.
Pitihän se arvata perkele!
Tsekkaa samalla kuvahaun kolmas tulos sanalle Lepakko... öh, tai ei mitään.
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09:21 <@iiska> Meikäpä tuli just
09:21 <@iiska> suihkusta

Terminaali toivottaa kaikille kiltalaisille äärimmäistä joulua ja
raisua uuttavuotta! Imekäähän kinkkua, Terminaali palaa
pääkallonpaikalle jälleen ensi vuonna!
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