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Terminaali on Oulun Tietoteekkarit ry:n Virallinen pää-äänenkannattaja

PT:n puheenvuoro
Ja taas on terminaalin vuosikerta
tulossa täyteen. Enää jouluterminaali
on tekemättä, ja siitäkin päästänee
ylitse ennenkuin hallitusvuosi on
nykyiseltä toimitukselta ohitse.
Toivottavasti tämä vuosi on ollut
yhtä antoisa kaikille Terminaalin
lukijoille kuin se on ollut minulle ja
ahkerille apulaisilleni.
Tulossa on vuosituhannen vaihde,
jona keskivertoennustusten mukaan
tapahtuukin paljon: Keskimäärin 54
kulttia tekee joukkoitsemurhan,
näistä 21 pyramideilla. 63 outojen
harrastajien joukkoa odottaa ufojen
saapumista ympäri Maapalloa,
ainakin neljä venäläistä ydinohjusta
laukeaa y2k-bugin takia ja aloittaa
näin kolmannen maailmansodan.

Terminaalin vuoden 1999 toimitus
on kännissä. Hallituksen yleistä
linjaa seuraten toimitus vetäytyy
maalle, kauas korpeen, paikkaan
josta näkee vain heikosti lähimmän
kaupungin
valot.
Kun
vuodenvaihteessa
voimalat
sammuvat ja kaupungin valot
pimenevät, niin toimitus astelee
hirsimökkiin ja laittaa lisää puita
takkaan - on aika valaa tinaa. Jos ja
kun kaupungissa alkaa taas näkyä
sähkövaloa, palaa toimituskin
korvesta takaisin kaupunkiin.
Ongelmat ovat ohi ja on aika ruveta
koodaamaan leipänsä eteen.
-Otto Ryynänen,
Päätoimittaja

Tervehdys, uskollinen lukijamme.
Terminaali on suoriutumassa jälleen
yhdestä uskomattoman rankasta
vuodesta, tällä kertaa ennätyksellisen
pätemättömän johdon jäljiltä. Vuoden
toiseksi viimeinen numero onkin nyt
käsissäsi ja esittelee fuxikannan tältä
lukuvuodelta.
Fuksien epätavallisen suuren
määrän takia olemme olleet
pakotettuja siirtymään ryhmäkuviin.
Tämä tietää sitä, että henkilökohtaiset
kertomukset on menetetty, ja tilalle on
annettu
ryhmä”kuvaus”
ja
ryhmähinnat. Tilaukset voitte yhä silti
tehdä vanhaan tapaan, myös
postimyyntinä.
Toivottavasti tulette nauttimaan
loppuvuodesta ja vuoden 2000 alusta
yhtä paljon kuin me tämän urakan
ollessa nyt lopultakin ohi.

-Terminaalin toimitus
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HOX!

Killan pikkujoulu
teekkaritalolla
8.12.1999
klo 18.30
Asu punamustaa!
Kuva vieressä ei ole päätoimittajasta
vaan 3-sivun tytöstä, joka on ehdolla
vuoden fuksiksi. (Objects in the picture
are less attractive than they appear.)

100 OTiTlaista Kuopiossa 29.10.1999:
Miehistötappiot 40%
The Three Musketeers

Fuksikursio Kuopioon tuotti epätavallisia tuloksia. Koska juuri kukaan
ei muista niistä paljoja, niin listattakoon reissulla kasattu belle2000indeksi nyt tässä. Vain yksi kohta on suoritettu ennen excua:
- Missata autolla kuljettava katu:
- “Mä oon ihan varma, että tää on todella paha trippi!”
- Tulla kadulta todistamaan 20-vuotisesta elämästään
OTiTlaisten excubussiin:
- “Kannattaa nousta seisomaan, niin pysyy paremmin
pystyssä”
- ”Mä kuulostan ihan kiimaiselta ryhävalaalta!”
- Oksentaa vessan lattialle ja huuhdella tuote käsisuihkulla lattiakaivoon. Muistaa seuraavana aamuna,
ettei vessassa ole lattiakaivoa:
- Excuvastaavana hukata noin 40 OTiTlaista Kuopioon
- ”Jonkunhan se tämäkin ennätys piti tehdä”
- Kysellä vieruskaverilta seuraavana päivänä millä
kyydillä tämä tuli Ouluun.
- Kusta tämän jutun muistiinpanot selvin päin.

2 pistettä
1 piste
3 pistettä
4 pistettä
2 pistettä

5 pistettä
5 pistettä
3 pistettä
4 pistettä
1 piste

Fuksikursioarvoitus:
Mikä seuraavista kuulostaa M5V:ltä?
a) Houkka
b) Houkka 1‰ humalassa
c) Houkka 3‰ humalassa

Ja muistakaa Kuopiossa kuultu elämänohje:
Tietoteekkareille on hyvä lainata rahaa: Ne pystyy hakkaamaan
näppistä velkojen eteen, vaikka niiltä katkookin peukalot!

Miten luet isojen firmojen
työpaikkailmoituksia:
Lonely Vorlon
dynaaminen
nuorekas
nopeasti kasvava
rento
kansainvälinen
tiimi
mielenkiintoinen
haastava
koulutamme sinut
uuden sukupolven
huipputekniikkaa
kova tarve
jatkuva tarve
kilpailukykyinen palkka
joustavat työajat
työsuhde-edut

= kaoottinen
= projektipäälliköllä on poninhäntä
= korviaan myöten veloissa
= työnteko ei häiritse pornogiffien katselua
= täälla kävi kerran yksi amerikkalainen ja
se sanoi että "very nice"
= lauma teekkarinörttejä
= vittumainen
= mahdoton
= RTFC ja RTFM sekä RTFS ja lisäksi
RTFB
= eilisen tekniikkaa jo ylihuomenna
= puuceessä pyorivä windows-ohjelma
= kukaan ei halua meille töihin
= aikataulut kusee
= 60% TEKin suosituksesta
= 14 tuntia/vrk ilman ylityökorvausta
= pääsee kerran vuodessa johonkin tyhmään
pikkujoulusaunaan, jossa on vain miehiä

panostamme tutkimukseen
ja tuotekehitykseen
= mitään valmista ei ole saatu aikaiseksi
vastuullinen tehtävä
= jos/kun jokin menee pieleen, kaikki
syyttävät sinua
kansainvälistyvä
= myyntimiehet reissaavat ympäri maailmaa
rahoillamme
avulias ilmapiiri
= emmä tiiä mitään, mä oon vaan töissä
täällä
hyvä henki
= kaikki yhtä nörttejä
itsenäinen työ
= ketään ei kiinnosta mitä puuhastelet

Pienryhmät 1999:
Hinnasto
Ryhmä 1: PR-Ohjaaja
Hanna Oukka
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Virpi Pelto,
Antti Isosalo,
Tiia Sutinen,
Jere Kaartinen,
Tero Siironen,
Jouko Sohlo,
Hannu Kröger,
Hanna Oukka

Vahva ryhmä voimakkaalta ohjaajalta. Tulevaisuuden koodineekereitä
valmiina koneen ääreen istutettaviksi.

Seitsemän purkkia kympillä!
#OH8TA

Ryhmä 2: PR-Ohjaaja
Heikki Saloranta
Henkilöt kuvassa
vasemmalta oikealle,
ylhäältä: Jyri Toivonen,
Miika Vahtola,
Teemu Halonen,
Petri Mikkonen,
Antti Rautio,
Jyrki Mäntylä,
Niko Hummasteniemi,
Heikki Saloranta
Asiallisesti luentosaleihin ohjattu ryhmä, ei rasita kiltatoimintaa
olemassaolollaan.

MYYDÄÄN TIPOITTAIN!
#16384

Ryhmä 3: PR-Ohjaaja
Ilkka Peuhkuri
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Antti Koistinen,
Heikki Sipola,
Juho Saarikko,
Jussi Ollila,
Antti Ahola,
Heli,
Pasi Kotaniemi,
Juha Hämäläinen,
Ilkka Peuhkuri

Oktetti •59,99
#313

Ryhmä rämä. Näistä ihmisistä voi tulla
sarja suuria menestyjiä tai yhtäjaksoinen
katastrofi. Onneksi vaihtoehtoja on
vähän ja ne ovat lähellä toisiaan.

Ryhmä 4: PR-Ohjaaja
Jani Haikala

Bileporukka. OTiTlainen fuksi jaksaa ja
jaksaa jopa kuusi kertaa kauemmin kuin
tavalliset ruskokivi-sähköläiset.

Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Jaakko Päätalo,
Juuso Knuutila,
Mikko Horneman,
Juha Tanskanen,
Juha Mustonen,
Petri Uimonen,
Mikko Haapalehto,
Janne Merilinna,
Jani Haikala

Paristonvaihdonhinnalla
#4x4

Ryhmä 5: PR-Ohjaaja
Jussi Huotari
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Janne Kivilahti,
Teemu Haapala,
Jussi Huotari,
Tapani Mattila,
Yrjö Pörsti,
Petri Heinonen,
Kai Takanen,
Tuomas Pyykkönen,
Timo Tick.

$69
#01000101

Sekalaista sakkia, joka kasvaa henkisesti ja
fyysisesti noin 5½vuotta lähtien sitten
tekemään softaa isolle Oululaiselle
teknologiayritykselle.

Ryhmä 6: PR-Ohjaaja
Kari Ojansivu

Kestivät hyvin pienryhmänohjauksen ja
PKI:n välikokeet. Raakoja karpaaseja,
toimivat parhaiten joukkoina.

Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Teemu Väisänen,
Antti Salmela,
Jukka Holappa,
Pekka Mäki-Asiala,
Esko Jokinen,
Kari Ojansivu,
Janne Valtanen,
Pekka Naumanen,
Ville Korhonen

KaksiYhden hinnalla
#16777216

Ryhmä 7: PR-Ohjaaja
Lauri Kaila
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Jari Koliseva,
Juha Mustonen,
Reima Riihimaki,
Sami Huttunen,
Mikko Hiltunen,
Jarmo Torvinen,
Arto Wallin,
Lauri Kaila,
Rakas päiväkirja. Tänään minun piti kirjoittaa juttu
pienryhmästä nro 7. Mitä minä näistä mainioista
ihmisistä tiedän? Ehkä teen tämän myöhemmin...

Hintatuleemyöhemmin...
#XXX

Ryhmä 8: PR-Ohjaaja
Maaret Käkelä

Laadukas ja loppuunasti koulittu ryhmä.
Ohjaaja teki parhaansa, mikä näkyy tässä
spesialisteja täynnä olevassa ryhmässä.

Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Aija Karhula,
Kai Noponen,
Jukka Kangasniemi,
Juho-Esko Perälä,
Janne Kähkönen,
Maaret Käkelä,
Jani Suopanki,
Juhana Alaruikka

Eikaupan(pidämmeitsellämme)
#XL-5

Ryhmä 8½: PR-Ohjaaja
Mikko Varpiola
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Mikko Varpiola,
Mikko Rapeli ja
Kolme Vanhaa Jäärää,
joiden nimiä kukaan
meistä ei enää muista.
Fuksisuunnistuksessa harvakseltaan nähty ryhmä, jäsenet aktiivisesti
mukana kiltatoiminnassa, todellisia helmiä teekkarikunnalle. Näistä
pojista pyydetään hintaa ihan vuosikurssin mukaan!

var "vsk" out of range in "hinta()"

Ryhmä 9: PR-Ohjaaja
Oula Pulju

Koko ryhmässä näkyy, kuinka ohjaaja
lunasti kaikki lupaukset: Yksi pääsi jopa
OTY:n hallitukseen!

Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Teemu Antikainen,
Juuso Korhonen,
Jukka-Pekka Laitinen,
Esa Komulainen,
Tero Pihlajakoski,
Matti Oikarinen,
Vesa-Matti Suorsa,
Janne Kolehmainen,
Oula Pulju

Vain keräilijöille,a’la 320F
#SR-71

Ryhmä 10: PR-Ohjaaja
Pekka Välitalo
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Arto Säynäjäkangas,
Mikko Polojärvi,
Antti Evesti,
Vesa Rautio,
Pekka Välitalo,
Mikko Liimatainen,
Markku Kivelä,
Mikko Taimisto
Ryhmän yhteinen aivokapasiteetti on julistettu
kansallisen turvallisuuden nimissä salaiseksi, kuten
kaikki muukin tieto näistä henkilöistä.

Encrypted: $1kR0BAhA2VffM3
#********

Ryhmä 11: PR-Ohjaaja
Sipi Kylmälä
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Daniel Lehtonen,
Antti Pikkarainen,
Jaakko Keskikuru,
Kai Bergström,
Markus Syrjänen,
Jussi Ala-Kurikka,
Heikki Kurtti,
Sipi Kylmälä
Hukkaputki. Voi vittu kun nääkin tuli tänne opiskelemaan. Öhh...
väsymys pääsi yllättämään. Kaikkihan nää on siis ihan ookoojätkiä
Prohjus mukaanlukien.

Vaihdetaan: Six-Pack ja siideri
#666

Ryhmä 12: PR-Ohjaaja
Susanna Kivelä
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Marko Huhtalo,
Tuomo Lesonen,
Elina Saari,
Säkkinen Jari,
Jouni Knuutila,
Susanna Kivelä,
Sami Särkilä,
Anne Pulli
Tämä ryhmä sai määrällisesti eniten pienryhmänohjausta, mikä onkin
hyvä kun iso prosentti lähtee armeijaan. Laatu taataan, ostaja varokoon.

Tarjoustenmukaan
#32-BIT

Ryhmä 13: PR-Ohjaaja
Tiina Isotalo

Isoin erä vuosikerrasta 1999. Kehittynyt
runsaaksi ja helmeileväksi, ehkä hieman
pyöreäksi. Nautitaan viileänä, mielellään
isossa seurassa.

Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Timo Salminen,
Hanna-Laura Rissanen,
Antti Niittyviita,
Antti Rusanen,
Henry Koskela,
Vesa Avist,
Toni Määttä,
Erik Kankaala,
Kimmo Varrio,
Tiina Isotalo

Myös King-size perhepakkaus!
#ZQGMPH

Ryhmä 14: PR-Ohjaaja
Tuomas Kantonen
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Tuomas Kantonen,
Tarja Hyvönen,
Tuomas Salo,
Matti Nenonen,
Juha Kauvosaari,
Tuomas Nissinen,
Jaakko Koskelo,
Ari-Matti Rytilahti
Ryhmä, joka sai vähän, mutta antoi paljon.
Koulutus ei ollut runsasta, vaikka sitä olikin
vähän. Itsestään koossapysyvä koetusten jäljiltä.

Annetaanhyväänkotiin.
#ERROR(14) Unavailable

Ryhmä 15: PR-Ohjaaja
Tuomo Kumento
Henkilöt kuvassa
Vasemmalta Oikealle:
Pekka Aho,
Jukka Kunnari,
Jaakko Suutala,
Jani Boutellier,
Hannu Kaski,
Teemu Laukkarinen,
Pete Pietilä,
Tuomo Kumento
This page intentionally left blank
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#0-1-2-4-8-16-32-...

Laista ja Järjestyksestä
“Rico”
Nyt kun tupakointi on kielletty
melkein missä tahansa, niin onkin
aika
puuttua
todelliseen
ongelmaan: Huumeisiin.
Huumaavat aineet ovat nykyään
suuri ongelma, eikä niistä pääse
eroon sillä että ne laillistaa.
Näppärin konsti on poistaa
ongelma,
eli
koukkuun

jääneet ääliöt. Tätä mietimme
eräänä iltana katsottuamme
Starship
Troopers:in
ja
valvottuamme n tuntia liian
pitkään (n > 4). Keksimme
seuraavanlaisen ratkaisun:
Huumeet laillistettaisiin, kuten
alkoholi on jo laillistettu. Joskin
sillä ehdolla, että niiden

väärinkäyttäjille (kuten alkoholin
väärinkäyttäjillekin) tarjotaan yksi
vieroitushoito (koska tahansa,
mutta vain kerran), jolla päästä
eroon putkestaan. Sen jälkeen
heille ei makseta minkäänlaista
hoitoa, jos he sitä alkoholi-tai
huumeputkensa takia tarvitsevat.
Tämä toteutetaan postamalla
näiltä ihmisiltä hoitoon oikeuttava
kansalaisturva, ja siinä ohessa
koko kansalaisuus. Nämä
ihmiset, jotka lojuvat sitten
katuojassa, eivät enää omaa
kansalaisoikeuksia.
Kuka
tahansa voi potkia näitä
onnettomia päin naamaa eikä se
ole rikos. Sopii toki ottaa selvää,
että onko kyseessä kertajuoppo
vai
"kansalaisoikeutensa
menettänyt", jotta välttyy
oikeusjutuilta.
Nyt valtio saa säästettyä rahaa.
Nyt annetaan heille lisää sitä, kun
asetamme ihmisille yhteisen
lähtökohdan
syntymässä.
Poistamme siis perinnöt. Kun
tenavat syntyvät, niin heillä ei ole
oikeutta mihinkään vanhempien
omaisuuteen näiden kuollessa.
Näin ollen he lähtevät kaikki
samalta viivalta ja kuollessan
heidän omaisuutensa menee
valtiolle, joka jakaa sen uuden
sukupolven alkupääomaksi.
Kenties tämä alkupääoma jopa
kasvaisi vuosien mittaan tuottaen
onnellisia kansalaisia.

Lopuksi poistamme paperirahan,
siirrymme muoviin. Kaikilla on
vain yksi kortti, uno. Se on
henkilöllisyystodistus,
pankkikortti, bussikortti jne.
Valvomme myös kaikkea
tavaroiden siirtoa. Aina kun
maksuja suoritetaan, niin
siirrossa
olevaa
tavara
nykäistään lukulaitteen ali ja siinä
oleva mikrosiru antaa tietonsa
datapankkiin. Näin myös kun
myydään tavaraa henkilöltä
henkilölle. Tämä poistaa
rikollisuuden lähes kokonaan,
koska on mahdotonta siirtää
varastettua tavaraa (näkyisi
logissa), ja jos taas rikolliset
siirtävät sitä samaa koinsyömää
leivänpaahdinta
jo
kolmattakymmenettä kertaa, pois
henkilöltä joka sitä ei omista, niin
kyllä se logissa näkyy. Palkat,
myös prostituoiduilla (joka on
laillinen ammatti) merkitään
henkilökorttia käyttämällä.
Kenties musta pörssi alkaisi
harrastaa vaihtokauppaa, tai jopa
painaisi oman rahansa, mutta se
kyllä lopetetaan alkuunsa, koska
siitä hyötyy vain harva (eli
rikolliset) ja tämä marginaalinen
ryhmä ei voi käydä kauppaa
muun kansan kanssa.
Ja muistakaa:
Service guarantees citizenship.

