Päätoimittajan korkeajännitys
“Älä jännitä!“ Siinäpä sellainen huomautus, joka olisi syytä muistaa useammin.
Tätäkin lehteä taittaessa tuli jännitettyä muun muassa meneekö eka kerta
pieleen (ainahan se), tuleeko kaikki jutut ajallaan (eihän ne tullu)
tai käykö kuin Lapin Kansan päätoimittajalle kun paljastuu,
että tykkääkin oikeasti tytöistä (no tämän tapahtumista
odotellessa ei kannata pidättää hengitystä).
Ei sillä, etteikö jännittäminen olisi
ollut edes osittain aiheellista. Viime
vuoden ensimmäinen Terminaalihan
voitti ylivoimaisesti oululaisten
teekkarikiltojen kiltalehtien vertailun
ja kyllähän tänä vuonna vähintään yhtä
huikeaan suoritukseen pitäisi yltää. No,
jokainen voi itse päättää yllettäisiinkö,
mutta sen voin luvata, että tämäkin lehti
on tehty kaikesta huolimatta “perinteitä
kunnioittaen, laadusta tinkien”.
Lopuksi vielä patenttiratkaisu turhaan
jännittämiseen: muistakaa huolellinen
naamoit... maadoittaminen :)
-Teemu
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Luettua
<McHaka> kahtelin että ketäs tuolla hallituksessa on ni
flunssasilmät luki jotta Pasi Keski-Norsu
-keskinorsu: keskinorsu keskinorsu keskinorsu keskinorsu...
<raakkel>
<raakkel>
<raakkel>
<raakkel>

deviantartista löytyy tosi hyviä pehmopornokuvia
oon käyttäny miljoona kertaa
siis grafiikkaan...
prkl..

Puhetta Euroopan maiden välisestä penisvertailusta:
<Vyacheslav> http://www.iltalehti.fi/uutiset/200812078732691_
uu.shtml
<PhPstr> paljonkohan otit:n ka
<PhPstr> pitää joskus saunaillassa kyl mittailla ihan selvästi
<Worm> :D
<Heze^> mitenhän ei yllättäny että penisvertailu
<kamistar> jee pokea katellessa joskus mittaillu että reilusti yli
keskiarvon
<dstar> mikko ja tunkki oli kamin kans kaljaostoksilla ja menivät
tuomakselle
<tv_> Tulkaa joku avuksi tänne
<tv_> Apuva
<tv_> Mikko ja Tung rakentaa foliohattua
<tv_> Ja eros ramazotti soi
<Eran-> 7away
<wr> 9pine
<iiska> 0exit
<Scene> 3some
<Scene> eiku
Miesten kesken “lanittamassa”
<McHaka> laneilla voi viettää viikon samassa tilassa 7 hlö:n
kanssa kattomatta niitä kertaakaan silmiin ;P
<Herkkae> voi toki, mutta yleensä näin ei tapahdu
<Herkkae> välipornot ja muut vastaavathan siinä on hauskaa
<McHaka> sit voi wänkätä toisia olematta homo silleen että pitää
ite omasta munasta kiinni ja toinen vatkaa kättä?
<Herkkae> jep
<Herkkae> ja kun silmiin ei kerran katota ni eihän se homoa ois
muutenkaa
<McHaka> eipä kyl
<Herkkae> vähä vastaa jotain mökkireissua noi meijän lanit
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H allitushiillostus 200 9
Terminaalin toimitus otti vuoden 2009 hallituksen piinapenkkiin SIK-OTiT hallitusten
tutustumissaunan yhteydessä. Kyselimme elämää suurempia kysymyksiä, sekä teimme
uudelle hallitukselle mustetahratestin. Mustetahratestin vastauksia emme ole lähteneet
analysoimaan, kukin vetäköön omat johtopäätöksensä hallituslaisten vastauksista.
Kuulustelu oli monelle liian rankka, ja murtumisiakin nähtiin. Haastattelu osoitti, että
Freddie Mercury on todellakin kovempi jätkä kuin Rob Halford, ja hallituksen oikea
isokenkäinen on Kalle. Sen pidemmittä esittelyittä:
Näitä kysyttiin:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IRC-nick, ikä, solmut, koulutusohjelma, mistä tulet?
Lempiväri?
Suurin tavoite hallituksessa tälle vuodelle?
Tuleeko juusto makkaran alle vai päälle?
Freddie Mercury vai Rob Halford?
Kantasi pano.. pano.. palomiehiin?
Kengännumero?
Kumpi on kovempi, Chuck Norris vai Jumala?
Jos elämäsi olisi tv-sarja, mikä biisi lähtisi soimaan kun astut huoneeseen sisään?
Mikä on sun tunnari?
10. Mihin toinen sukka häviää pesukoneessa?
11. Missä sijaitsee näppäimistön Anykey?
Mustetahrat:
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Pia Olli, puheenjohtaja
1.
2.
3.
4.

PiP^o, 21v, 2 solmua, info, Rovaniemi
Pinkki (töntöntöö)
Tavoitteena on, että meillä on kivaa
Juusto tulee makkaran alle. Jos juusto on makkaran alla, niin se ei
maistu niin pahalle. Paitsi karjalanpiirakalla juusto tulee päälle.
5. Freddie Mercury. Kuka se toinen on?
6. Ei ole tehnyt lähemmin tuttavuutta palomiesten kanssa.
7. 36-37, riippuu kengästä
8. Jumala, kun ei ole tehnyt tuttavuutta Chuckin kanssa.
9. Muumilaakson tarinoita.
10. On miettinyt samaa. Pia esitti teorian rummun pintaan kiinni
jääneistä sukista.
11. Kaikkialla varmaan...
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

paksusuoli
miehen sukupuolielin
muurahainen
joku läiskä
jäniksenpapanoita
kakkapökäle tulee reiästä

Pian analoginen irkki... Pj:n aivoituksista ei voi aina ottaa selvää
Pekka Lonnakko, sosiaali- ja terveysministeri
1. PhPstr, 21v, 1 solmu, TT, Onnista (Rovaniemi)
2. Vittu.. pinkki on aika mukava
3. Jos munaa sais... kananmunaa
4. Päälle tietenkin
5.
Freddie Mercury
Oon joskus saanut palomiestä.
6.
7.
41 2/3
Chuck Norris tietenkin, olipa paska kysymys.
8.
9.
Jotain Movetronia (mainos) (Adam Strange: Traveller)
10. En mie pese ite vaatteitani
11. Ei se oo näppäimistöllä, kun näytössä kiinni.
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

iilimato
PENIS!!
kaktus
mustetahra
4 kaktusta
pillu
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Teemu Leskinen, tiedotusministeri
1. Tmu, 23v, 4 solmua, TT, Rovaniemi
2. Laivastonsininen
3. Tavoitteena oli ainakin opintojen hidastuminen, sekään ei tunnu
onnistuvan. (päätoim. huom: aina häviää)
4. Juusto tulee päälle. Jos haluaa olla “kokeilunhaluinen”, niin
laittaa juustoa alle, makkaraa ja jotain toista juustoa päälle.
5. Freddie Mercury
6. Hienoja ihmisiä, jotka tekee tärkeää työtä.
7. 43
8. Chuck Norris on olemassa.
9. Kaija Koo: Tinakenkätyttö
10. Sukilla on puoliintumisaika. Ne hajoaa pesukoneessa säteilyksi.
11. Noin siinä enterin kohdalla.
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

mustetahra
nispe
fraktaali
veriroiske
lottopalloja
Star Control 2:sen alus

Pasi Keski-Korsu, kulttuuriministeri
1. mufas, 21v, 1 solmu, info, Raahe
2. Vaikea kysymys, kun värinäkö ei ole täydellinen. Musta.
3. Tavoitteena järkätä mahdollisimman hyvä KMP.
4. Juusto tulee ehdottomasti makkaran päälle.
5. Kuka on Rob Halford? Freddie.
6. Hienoja ihmisiä, jotka sammuttavat tulipalon ja pelastavat kissan
puusta.
7. 41
8. Chuck Norris.
9. Hector: Juodaan viinaa
10. Kyllä se häviää sinne bittiavaruuteen.
11. Muistaakseni siinä Ctrl:n ja vasemman
nuolen välissä
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lapamato
kaktus
lumiukko
oksennus
bittiavaruus
sammunut tietoteekkari

Sos.terv, tiedotus- ja kulttuuriministeri näyttävät excukoppibileiden mallia
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Antti Karjalainen, opetusministeri, varapuheenjohtaja
1. Tervis667, 23v, 3 solmua, TT, Vuolijoki
2. Vaihtelee. kirkkaanvihreä, sininen on kans mukava väri. Mitään väriä ilman ei tule toimeen.
3. Tutortuvan tilanne vituttaa, ihan turha paikka nykyään.
4. Sellainen iso kysymys joka ei kiinnosta mua vittuakaan. Yleensä alla tai päällä. Kuuman rieskan
päältä voi valuu pois, mutta juustolla sen saa sidottua paikalleen.
5. Molemmat varmasti hienoja miehiä. Ja olleet ainakin kovia
panemaan. Rob Halford, nahka ja niitit ♥
6. Oon ollut itsekin aikoinaan palomies. Hienoja miehiä, ja
varmasti kovia panemaan.
7. 43
8. Mää en usko jumalaan, joten Chuck.
9. Ei saa olla sentimentaalista paskaa. Miten olisi CMX: Saatana (toim.huom: kova biisi)
10. Meillä on kotona lipastonlaatikko parittomia sukkia, sieltä
löytyy.
11. Se on karsittu, ei enää nykynäppiksissä ole. (+pitkä tarina
C64sta, jota Antti ei kuitenkaan lopulta muistanut)
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

munuainen
penis, puolijäykkä, puoliheijari
Suomi
aivot seinällä
Tuvalu (toim.huom: saariryhmä Tyynessä valtameressä)
Barbapapa

Tomi Juntunen, ulkoministeri
1. Eran-, 19v, 0 solmua, info, Kajaani
2. Ruskea
3. Jos hengissä selviäisi.
4. Alle.
5. Freddie Mercury.
6. Palomiehet on. (onhan ne, toim.huom.)
7. 45
8. Chuck Norris
9. Johnny: Ihana aamu
10. Astraaliulottuvuuteen, pesurumpuun muodostuu madonreikiä.
11. Se on siellä, mistä sitä vähiten ettii.
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kysymysmerkki
penis
lumiukko
smurffin silhuetti
planetaario
kirkkovene
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Eliska Nyrönen, sihteeri
1. eliiska, 19v, 0 solmua, info, Jyväskylä
2. Monet käy, mutta musta sisältää kaikki värit.
3. Tavoitteena eniten on tutustua ihmisiin ja osallistua
toimintaan.
4. Välillä vaihtelen, mutta yleensä juusto alle, makkara
päälle.
5. Freddie Mercury
6. Jes!
7. Vaihtelee kengänmallista riippuen, 40-42
8. Vaikee. Sanotaan Chuck Norris. Tällä kertaa.
9. Monta vaihtoehtoa, riippuu mielentilasta. Tällä hetkellä
ehkä vois lähteä soimaan Lucky Starin tunnari.
10. Pesukonemonsteri vie sen.
11. Missä tahansa
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

shakkinappula
osoitteleva sormi, joka sanoo “Sinä!”
äänivallin särkyminen
räjähdys
auringonpilkkuja
myyrä

Mikko Yliniemi, työvoimaministeri
1. mikessu, 21v, 1 solmu, TT, Haukipudas
2. Sininen
3. Kovasti hommia, kovasti duunia.
4. Ehdottomasti päälle. Ei kukaan hullu laita alle. Kyllä tämä on
itsestään selvää. Aivan varmasti tulee päälle. Mielipide ei tästä
muutu.
5. Kummatkin käy ♥
6. Kunnioitettava ammatti
7. 42
8. Kyllä mä tiedän mitä tällä haetaan. Ei kumpikaan ja se on
viimeinen vastaus!
9. Phil Collins: Another Day in Paradise (tai siis se “Phil
Collins”-darra biisi Pasilasta)
10. Kalsareiden sisään
11. Ei oo suomalaisessa näppäimistössä, jenkeillä jossain sivussa, veikkaisin.
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

hiirenpaska
lerssi
rotanpaska
läjä
viisi läjää (neljä ja yksi pienempi)
halkaistu läjä
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Kalle Lyttinen, sisäministeri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lepari, 22v, 3 solmua, TT, Vaala
Sininen
Tavoitteena tehdä jotain mullistavaa.
Päälle.
Halford
Hyviä jätkiä.
46
Chuck
Star Wars Imperial March
Ei mun sukat häviä pesukoneessa.
Kaikkien näppäinten alla.

Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kastemato
luodinreikä
aurinkokunta
verilammikko
ilveksen jälki
Jeesus

Jenni Laakso, rahastonhoitaja
1. Jen||ni, 23v, 3 solmua, info, Helsinki-Orimattila-Haukipudas
2. Violetti
3. Tehdä parempi budjetti ensi vuodelle.
4. Päälle.
5. Keitä ne on, ensimmäinen (Freddie)
6. Tärkeätä työtä tekevät (naurua)
7. 40
8. Ei voi valita. Sanotaan ensimmäinen. (Chuck)
9. Gilmoren tyttöjen tunnari
10. Mä oletan, että ne menee salaiseen maailmaan, joka
pyörittää pesukoneita.
11. En tiedä... näppäimistöllä. Näppäimistön vieressä.
Mustetahrat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kysymysmerkki
erään tietyn miehen sukuelin
mustetahra
avaruus
mormoni
olutpullo

-teksti: Pekka ja Onni
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Seuraavaksi fakta, joka jokaisen musiikista kiinnostuneen tulisi tietää. Asia, joka kuuluu
oikeiden mielipiteiden listalle: Freddie Mercury on ehkäpä koko rock-historian lahjakkain
vokalisti-lauluntekijä. Jo Freddien varhaisimmat opettajat näkivät pojan musikaalisen
lahjakkuuden ja kehoittivat tämän vanhempia laittamaan hänet soittotunneille. Freddie
aloittikin pianonsoiton 7-vuotiaana. Freddie osasi soittaa hyvin pianoa ja kitaraa, ja hänellä
oli todella suuri ääniala, peräti neljä oktaavia.

FREDDIE MERCURY

F

arrokh “Frederick” Bulsara syntyi 5. syyskuuta 1946 Zanzibarin saarella
itäisessä Afrikassa. Frederickin vanhemmat olivat kotoisin Intiasta ja hänen isänsä
toimi Brittiläisen imperiumin virkamiehenä. Tämän vuoksi Frederickillä myöskin oli
Britannian kansalaisuus lapsuudesta lähtien. Frederick aloitti koulunkäynnin Intiassa
St. Peter’sin englantilaisessa koulussa ja vuonna 1964 hän muutti perheineen IsoBritanniaan Felthamiin, lähelle Lontoota. 17-vuotias Frederick opiskeli taidetta ensin
Islewoethin polyteknisessä korkeakoulussa ja stipendin saatuaan Art and Graphic
Design Ealing Art Collegessa. Nuoruutensa aikana Frederick ehti kuulua useisiin
bändeihin, toimien pianonsoittajana tai vokalistina. Silloiset ystävänsä muistavat
Frederickin ujona miehenä, jolla oli valtava polte musiikintekemiseen.
Huhtikuussa 1970 Smile-yhtyeen laulaja Tim Staffell jätti yhtyeen. Frederick oli
pidempään jo ihaillut yhtyettä ja liittyi yhtyeeseen alkuperäisjäsenien kitaristi Brian
Mayn ja rumpali Roger Taylorin rinnalle. Frederick sai tahtonsa läpi, ja yhtyeen nimi
muutettiin Queeniksi, gay-vivahteesta huolimatta. Noihin aikoihin Frederick myöskin
vaihtoi virallisesti nimensä Freddie Mercuryksi, koska arveli syntymänimensä
haittaavaan hänen taiteilijauraansa. Basisti John Deaconin liityttyä Queeniin yhtye oli
koossa, ja kokoonpano säilyi muuttumattomana seuraavat 20 vuotta.
Kahden vuosikymmenen aikana Queen saavutti suuren suosion niin saarivaltakunnassa,
kuin muuallakin maailmassa. Rockooppera “Bohemian Rhapsody”, jota ei aiottu
julkaista epätavallisen tyylinsä ja pituutensa takia, nousi 1975 listojen kärkeen ja
vakuutti kuulijansa Freddien ainutlaatuisesta lahjakkuudesta. Queen saavutti asemansa
suurien stadionien rock-yhtyeenä keikoilla käytettyjen valojen ja Freddien pursuavan
lavakarisman, yhdistettynä lähes balettimaiseen liikkumiseen lavalla, ansiosta.
Eräällä keikalla ennen Queenia Freddie yritti nostaa mikrofonitelinettä ilmaan,
mutta teline hajosi ja Freddie joutui esiintymään keikan loppuun mikrofonitelineen
yläosa kädessään. Tästä tuli sittemmin Freddien tavaramerkki, jota useat artistit
ovat kopioineet jälkeenpäin. 80-luvun puolessa välin Queenin suosio alkoi näyttää
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hiipumisen merkkejä. Kuitenkin vuonna 1985 järjestetyssä Live Aid konsertissa
Queen varasti shown unohtumattomalla esiintymisellään.
Huolimatta pitkästä suhteestaan Mary Austeniin, josta myöskin kappale “Love Of
My Life” kertoo, paljastui 80-luvulla myöskin Freddien vierailut homojen suosimissa
kylpylöissä. Tämä oli suuri järkytys tähden miespuolisille faneille, joille Freddie
oli edustanut alfa-urosta. Huolimatta bändin nimestä, monenkirjavista asuista,
teatraallisista esiintymisistä ja videoista, tuli Freddien biseksuaalisuus yllätyksenä
monille faneille.
Freddie Mercury kuoli 24. marraskuuta 1991 AIDSin lannistamana, vain päivä sen
jälkeen kun oli myöntänyt julkisesti sairautensa. 1992 Wembleyn stadionilla järjestettiin
kaikkien aikojen suurin hyväntekeväisyyskonsertti Freddien muistamiseksi ja AIDSin
vastustamiseksi. 1995 julkaistiin Queen-albumi Made In Heaven, joka sisälsi Freddien
ennen kuolemaa äänittämiä kappaleita. Myöskin Bohemian Rhapsodyn nouseminen
toisen kerran brittilistan kärkeen, ainoana kappaleena historiassa kahdella eri
vuosikymmenellä, Mercuryn kuoleman jälkeen osoitti, että Freddie oli ehkä poissa,
muttei unohdettu.
TSEKKAA JOS ET USKO:
Bohemian Rhapsody, Is This The World We Created..., Who Wants To Live Forever,
The Show Must Go On, Love Of My Life, Live Aid ‘85 -videotaltiointi
-Onni
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Breaking the what? Voi hyvänen aika. Vain kaksi kymmenestä valitsi Rob Halfordin suuressa
hallitushaastattelussamme. Kyllähän Freddie Mercurykin on erittäin hieno mies, ja myöskin
kova panemaan, mutta kun suuri osa ei edes tiennyt keitä nuo kaksi musiikkimaailmamme
suurinta miestä ovat. Vähempikin pistää harmittamaan, joten täytynee siis hieman selventää
tilannetta.
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Tämä Englannin lahja maailmalle on tunnettu ennen kaikkea Judas Priest
-yhtyeen solistina ja miesten miehenä. Metallimusiikkiin suuresti vaikuttanut
mies omaa monioktaavisen äänialan, joka käsittää melkein neljä ja puoli
oktaavia. Toisin sanoen tämä mies osaa kiljua. Loistavasta laulutaidostaan
ja vaikutuksestaan metallimusiikkiin hän saikin lempinimen Metal God.
Kyseinen titteli sattuu tulemaan Priestin lähes saman nimisestä biisistä (‘Metal
Gods’, oikein hieno biisi).
Koko nimeltään Robert John Arthur Halford syntyi 25. elokuuta 1951
Wallsallissa, lähellä Birminghamia. Nuorempana hän vaikutti muutamassa
pienemmässä bändissä, kunnes vuonna 1971 liittyi Judas Priestiin. Priestissä
miehen tavaramerkiksi tuli s/m tyylinen pukeutuminen nahkaan ja niittiin, mistä
tulikin yleinen tyyli tietyissä piireissä, kuten heavy metallin kuuntelijoiden
keskuudessa. Rob oli siis uranuurtaja muodin suhteen.
20-vuotisen Judas Priest uransa jälkeen hän lähti soolouralle, vaikuttaen
yhtyeissä Fight, 2wo ja nimikkobändissään Halford, kunnes vuonna 2003
hän palasi takaisin Judas Priestiin jossa vaikuttaa yhä. Koko uransa aikana
mies on ollut mukana tekemässä lähes kolmeakymmentä albumia, joten ei
tässä aivan turhasta miehestä ole kyse, vaan suorastaan mahottoman hienosta.
Vuonna 1998 Rob paljasti MTV:n haastattelussa olevansa homoseksuaali,
mikä tulikin täytenä yllätyksenä herran faneille ja musiikkimaailmalle. Mitäpä
tuolla väliä, mutta kuka olisikaan uskonut!?
Joko heräsi kiinnostus tuohon suurmieheen? No tietysti. Siispä ei muuta kuin
Priestiä soittolistaan. Hyviä makupaloja ovat esimerkiksi albumit British Steel
ja Screaming for Vengeance.
“There’s two kinds of music - heavy metal and all the crap they play on radio
and show on MTV.” -Rob Halford
-kepo
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DAN BROWN
M i e s D a V i n c i - ko o d i n t a ka n a
Dan Brown syntyi
kesäkuussa 1964
Yhdysvaltain
Exeterissä kolmilapsiseen perheeseen. Nuoruutensa
hän vietti Phillips
Exeter Academyn
koulualueella
matematiikanprofessori-isänsä
työn takia. Vuonna
1982 Brown aloitti
collegeopintonsa
ja oli jäsenenä
Psi Upsilon (ΨΥ)
nimisessä oppilaskunnassa.
Hän
valmistui
neljä
vuotta myöhemmin
pääaineinaan espanjan ja englannin kieli.
Valmistumisen jälkeen Brown työskenteli kieltenopettajana ja samaan aikaan
kokeili siipiään muusikkona.
Muutaman vuoden aikana hän ehti julkaista sekä lapsi- että aikuisyleisölle suunnattuja levyjä, joiden myyntimäärät olivat
vain muutamia satoja. Muusikkoaikanaan
Brown tapasi Blythe Newlonin, jonka
kanssa hän meni myöhemmin naimisiin.
Vuonna 1994 Brown julkaisi Angels &
Demons nimisen CD:n, jonka kansilehti
sisälsi John Langdonin kuvittamia
ambigrammeja (grafiikka, joka näyttää
samalta 180 astetta käännettynä), joita
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myöhemmin käytettiin Brownin kirjojen kuvituksessa.
1990-luvun puolivälissä Brown luki
Sidney Sheldonin
kirjoittaman
kirjan, Tuomiopäivän
salaliitto
(The
D o o m s d a y
Conspiracy), ja päätti pystyvänsä kirjoittamaan paremman
romaanin. Brown
lopetti
opettajantyön
alkaakseen
jännityskirjailijaksi
ja parin vuoden
uurastuksen
jälkeen julkaistiin hänen turvallisuus- ja
tiedustelumaailmaan sijoittuva esikoisromaani Murtumaton linnake (Digital
Fortress). Kirjassa päähenkilö, NSA:ssa
(Kansallinen
turvallisuusvirasto)
työskentelevä kryptologi Susan Fletcher,
jahtaa ratkaisua erään turvallisuusviraston entisen työntekijän keksimään
murtumattomaan koodiin.
Vuonna 2000 julkaistu Brownin toinen
romaani, Enkelit ja demonit (Angels &
Demons), esittelee symbologi Robert
Langdonin hahmon. Kirjassa Langdon
selvittää CERN:n naistutkijan avustuksella Illuminati-salaseuran juonta tuhota

koko Vatikaanivaltio ja samalla katolinen kirkko. Brown herättää romaanissaan keskustelua tieteen ja uskonnon
näkemyksien ristiriidasta. Juoni sisältää
paljon historiaviittauksia ja samanlaisia
elementtejä kuin Brownin myöhempi
Langdon-romaani, Da Vinci -koodi.
Brown on myöntänyt, että kirjoihinsa
liittyvässä tutkimuksessa pääapuna toimii hänen taidehistorioitsija vaimonsa,
Blythe.
Brownin
seuraavassa
romaanissa,
Meteoriitti (Deception Point), NASA on
löytänyt todisteet maapallon ulkopuolisesta elämästä. Pikkutarkkaa kerrontaa
ja salaliittoaineksia sisältävässä tarinassa
todisteiden paikkaansa pitävyyttä tutkii
tiedusteluasiantuntija Rachel Sexton.
Brownin kolme ensimmäistä romaania
myivät jokainen alle 10 000 kappaletta
julkaisuaikanaan mutta kaikki muuttui, kun Brownin neljäs romaani Da
Vinci -koodi julkaistiin vuonna 2003.
Se saavutti julkaisuviikollaan New York
Timesin bestseller-listan ensimmäisen
paikan. Da Vinci -koodin menestys nosti
bestseller-listalle kaikki neljä romaania
samanaikaisesti.
Da Vinci -koodi on faktaa ja fiktiota
ansiokkaasti sekoittava trilleri, joka on
käännetty 44 kielelle ja sitä on myyty
yli 60 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Kirjassa Langdon kutsutaan
tutkimaan taidemuseo Louvreen kuraattorin murhaa, joka johdattaa suuremman
salaisuuden äärelle. Graalin etsintää ja
salaliittoja sisältävä juoni käyttää hyväkseen runsaasti taidehistoriallisia tietoja ja
muun muassa olettamusta, että Siionin

luostarin salaseuran jäseniin olisi aikanaan kuulunut Leonardo Da Vinci.
Kirjan suurmenestyksen myötä Columbia
Pictures osti Brownilta Da Vinci -koodi
ja Enkelit ja demonit kirjojen elokuvaoikeudet.

Vuonna 2006 Cannesin elokuvajuhlilla sai ensi-iltansa Ron Howardin
(Cinderalla Man) ohjaama Da Vinci
-koodin elokuvaversio, jonka pääosissa
ovat Tom Hanks (Forrest Gump) ja
Audrey Tautou (Amélie). Taitavilla näyttelijöillä varustettu elokuva oli julkaisuvuotensa viidenneksi menestynein
lipputuloissa mitattuna, vaikka kriitikot
eivät pitäneet siitä. Romaanin lukeneet
pitänevät elokuvaversiota hengettömänä,
koska Howard ja käsikirjoittaja Akiva
Goldsman (Kaunis mieli) ovat noudattaneet orjallisesti kirjan kerrontaa. Tämän
vuoden keväällä saa ensi-iltansa Enkelit
ja demonit romaanin elokuvaversio, jonka ovat tehneet samat tekijät kuin aiemman Da Vinci -koodin filmatisoinnin.
Myös Dan Brownilla on työn alla seuraava Langdon-romaani (The Solomon Key),
jonka aihepiiri liittyy vapaamuurareiden
salaseuraan.
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”Kisat oli kovat ja….”

eli Akateemisen Kyykän MM-kisat

P

erjantai 13.2. oli kauan
odotettu päivä joka tuntui
saavuttamattomalta. Jokainen
sinä viikonloppuna Tampereelle
suuntaava tuntui hiljaa tärräävän
housuissaan. Kello 1600 oli
kahden
bussillisen
edestä
kerääntynyt valpasta väkeä
suuriin MM-kisoihin lähtemään
kyykkäkopille. Kun matkaan
lähdettiin,
alkoi
porukka
valmistautumaan
seuraavan
päivän
urheilukisoihin
nesteyttämällä
ahkerasti
toisiaan ja itseään. Rankan
ja pitkän bussimatkan aikana
Nesteytys kuntoon jo kisabussissa
nähtiin kaikenlaista ihmeellistä,
jopa niin ihmeellistä että keskustaan suuntaavasta eliittitason bussista tuli väkeä katselemaan
menoa (Tekstiviestichat ♥). Bussithan siis olivat kahdessa tasossa: oli eliitti-ihmiset jotka
suuntasivat
kauemmaksi
kisakylästä
asustamaan
hotelleissa ja
ihmiset
jotka
asustivat joukolla
Hotelli Tornissa, jonka
taso oli päätä huimaava.
Kukanenkin nukkui missä
mahtui olemaan.
Lauantaiaamu oli toivoa
täynnä. Jokainen joukkue
sai
viimeistään
sinä
aamuna
joukkuekuoret
jossa
ilmoitettiin
oma
alkulohko ja kenttä jossa oli
pelit ainakin ensi alkuun.
Itse suuntasin klo 9.30
Hotelli Torni oli tuttuun tyyliin TÄYN-NÄ
pelaamaan Kakkossaajien
riveissä kentälle jonka kunto yllätti minut. Vuoden olin kuunnellut sepelin täyttämistä kentistä
joista asfaltti paistoi, mutta pakkasen ansiosta oli Tampereella toistaiseksi lunta. Tosin kentän
toista laitaa ei ollut aurattu kunnolla jonka seurauksena se oli lumikasojen valtaama joka vähän
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vaikeutti kyykkien ulosheittoa.
Ensimmäisessä
pelissä
vastaan tuli omalaatuinen
turkulaisjoukkue joka katsoi
oikeudekseen potkia kyykkiä
pois kentältä ennen kuin
oli kentät laskettu tuomarin
toimesta. Tämän seurauksena
sitten
ei
valitettavasti
Kakkossaajat päässyt jatkoon
vaikka näin olisivat ansainneet.
Samanlaatuisia tarinoita tosin
kuului kaikkialta muualtakin

mikä
vakuutti
allekirjoittaneen
suhteellisen
valmennuksesta.

ainakin
tuomarien
kehnosta

Naisten sarjaan siirryttyäni
tosin saimme ihqun tuomarin
joka antoi nälkäiselle tytölle
ruokaakin kun oikein sievästi
pyysi.
Valitettavasti sekä
Räkätit ja Harakat jäivät
alkulohkoon. Mutta voimme
puolustautua että ainoa Räkätit
voittanut joukkue voitti puhtaalla onnella. WIT onneksi piti oululaisten naisten kunniaa
yllä voittamalla koko naisten sarjan. Yleinen sarjan voitto on minulle hieman hämärämpi
oululaisten siitä puuttuessa, mutta neljänneksi selvisi Äärimmäisen Hienot Miehet jossa
pelasi nimensä mukaisia oululaisia joiden kutrit tai muut vastaavat todellakin todistavat heidän
kykynsä pärjätä hullujen lappeen Rantalaisten joukossa. Yleisen sarjan loppupään pelit pitivät
sisällä paljon draamaa; oli rikkimenneitä silmälaseja kun innokkaat fanit halusivat ottaa osaa
idoliensa peleihin ja Oulun malliin nakukyykkää joka jopa sekoitti ahkeria lappeen Rantalaisia
joiden heittoihin eivät kuulemma ihan pienet huudot ja teot vaikuta.
Omien alkusarjoihin kosahtaneiden pelien jälkeen oli hyvä suunnata kauppakeskus Duon
s-markettiin Hervannan keskustassa ostamaan nesteitä ja eineksiä ravintoaineiden saantia
varten. Varsinkin s-markettia muistelen suurella lämmöllä kun kuusi kultalonkeroa maksoi
huimat 1,64euroa (Kuitti on vielä tallessa ♥ ♥)
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Koska ei myyjän mielestä kyseisessä ostotapahtumassa ollut mitään erikoista, kävelin
iloisesti yllättyneenä kaupasta ulos. Ilmeisesti S-market halusi tukea rankan urheilukilpailun
läpikäynyttä ihmistä.
Ilta meni Hotelli Tornin tiloissa railakkaasti maalimaa parantaessa ja päivän pelejä muistellessa.
Osa ihmisistä lähti keskustaan kisojen jatkoille, mutta suurin osa Hotelli Tornissa yöpyvistä
ihmisistä ei jaksanut raahautua niin kauas katsomaan Indicaa ja joka tapauksessa oli Hotelli
Tornissa parempi meininki!
Sunnuntaina lähdimme takaisin Oulua kohti puolilta päivin. Bussimatka tuntui kestävän
puolet pitempään kuin Tampesteriin mentäessä, mutta kului suhteellisen mukavasti torkkuessa
ja
Pasilan
ensimmäistä
tuotantokautta katsoessa.
Kisat olivat kovat ja kivat,
tuomarit
osa
suoraan
pystymetsiköstä ja osa vanhoja
ammattilaisia.
Parhaimmat
muistot on perjantaiyöltä kun
eräästä sängystä kuului keskellä
yötä ”Ville, Ville, minä en ole
Marjo!”. Tämä ääni kuului
luonnollisesti miespuoleiselle
henkilölle, joka myöhemmin
vaihtoikin nukkumapaikkaa kun
ei tämä Ville uskonut. Lisäksi
menomatkalla
hartiahieronta
Normaalia Torni-hotellin meininkiä
paransi
elämänlaatua
taidokkaissa käsissä. Vähemmän kivoja muistoja on perjantain ja lauantain väliseltä yöltä
kun majoitustiloihin ryntäsi kaksi lappeen Rantalaista häiriköimään ja viskomaan suolaa
ympäriinsä. He eivät katsoneet asiakseen kunnioittaa toisten unirauhaa tahi muutakaan.
Mutta mutta, kivvaa oli ja mieluusti lähden toistekin urheilemaan kyseisiin kisoihin.
Kaikenlaista tuli nähtyä, jotkut asiat sellaisia mitä ei ehkä halua nähdä enää koskaan mutta
hyväpä on pienen tytön itsetunnolle sellaistakin nähdä.
Entinen MM-kyykkäneitsyt

Lilli
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HALINALLET

VS

MY LITTLE PONYT

Alien vs. Predator, Freddy vs. Jason... Niin populaarikulttuurin tekijöillä
kuin meillä sen kuluttajilla on aina ollut tietyn asteen alkukantainen
tarve asettaa kahden eri saagan pääpahikset tappelemaan ja
ottamaan toisistaan mittaa. Mitäpä jos tällä kertaa työnnettäisiin
taistelurinkiin hyvikset? Allekirjoittaneen miettiessä hyviksiä isolla hoolla,
hänen mieleensä tulevat hänen lapsuutensa videokasettien ah-niinyli-suloiset söpöläiset, Halinallet ja My Little Ponyt (eli Pikku ponit tai
”matiltamoonit” kuten toimittajaparka pienenä ymmärsi Pikku ponien
englanninkielisen nimen). Molemmat ovat tunnettuja yltiö-hyviksiä,
jotka voittivat televisiosarjoissaan ja elokuvissaan vastustajansa hyvillä
ajatuksilla, ystävyydellä, sateenkaarilla, hattaroilla ja muilla kivoilla
jutuilla
Pikku ponit ovat nimensä mukaisesti poneja, jotka asustelevat
satumaisessa maassa Paratiisitilallansa. Jokaisella ponilla on
takamuksessaan erityinen söpöyssymboli. Halinallet asustelevat
puolestaan Halimaassa ja heillä on söpöyssymbolit mahoissansa, joista
pystyvät ampumaan halivoimaa. Mutta kuinka ottaa näistä hyviksistä
mittaa? Tällä kertaa taisto on jaettu kolmeen eri erään.
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Erä 1: Lajin monipuolisuus
Halinallet
ovat
ominaisuuksiltaan aikalailla
samankaltaisia
eli
he
eroavat toisistaan vain siinä,
että ovat erivärisiä ja heidän
mahasymbolinsa
ovat
erilaisia. Pikku poneja on
taas riemunkirjava joukko:
Paratiisitilalla
asustele
”tavallisten” ponien lisäksi
babyponeja, yksisarvisia ja
lentäviä poneja. Näiden
lisäksi on olemassa myös
perhoponeja ja vedessä
asustelevia
vesiponeja.
Yhdistämällä
näiden
Vesiponi fhtagn!
eri
ponien
vahvuudet
taitaa käydä niin, että ensimmäisen erän voittavat Pikku ponit
joukkovoimallaan.

Erä 2: Arkkiviholliset
Pikku poneilla ei suoranaista arkkivihollista ole vaan heillä on ollut
vastassaan riemunkirjava joukko erilaisia pahiksia. Näitä ovat olleet
muun muassa Hydia-noita tyttäreineen, ponien puutarhaan
solutauttuneet jättiläiskokoisiksi muuntuneet kukat
sekä
monilonkeroinen
meriolio
Kraakku,
joka
haluaisi upottaa ponien Paratiisitilan. Kukaan näistä
pahiksista ei kuitenkaan ole päässyt loistamaan
älyllisillä lahjoillaan. Halinalleilla puolestaan on
arkkivihollisenaan pahamielinen ja isopäinen Professori
Kylmäkisko päämääränään poistaa ilo maailmasta.
Vaikka Halinallejen vihollisjoukko ei ole aivan yhtä
moninainen kuin ponien, vievät nallet tämän
erän, koska omistavat sentään jonkin sortin
arkkivihollisen kuten jokaisen itseään kunnioittavien
hyvisten kuuluukin.
CHEER UP EMO BEAR!
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Erä 3: Verkostoituneisuus
Viimeisen erän voittavat ne, jotka voivat kutsua
enemmän apureita ja ystäviä mukaan taisteluun.
Kummat ovat siis paremmin verkostoituneita?
Halinallet voivat turvautua Haliserkkuihinsa,
jotka ovat Halinallejen kaltaisia eri eläimiä.
Kuitenkin Pikku ponit ovat olleet ahkerampia
verkostoituessaan sillä heillä on kavereinaan
(ihmis)sisarukset Megan, Molly ja Danny, jotka
kiitävät auttamaan poneja sateenkaarta
pitkin. Heidän lisäkseen ponit voivat kutsua
apujoukkoihinsa muun muassa Puskajusseja
ja lohikäärmeen poikasen Pyrstiksen. Siispä
tämäkin erä menee Pikku poneille.

Lopputulos
Erin 2-1 Pikku ponit voittivat tämän eeppisen hyvisten taiston. On ne eri
eteviä.
-Riikka
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Kummisetä–trilogia

- lyhythermoisen näkemys

Varmasti meillä jokaisella on kirjoja, elokuvia ja balettiesityksiä jotka vain pitäisi
lukea, kokea, nähdä tai muuten ottaa haltuun. Kummisedät olivat sitä minulle, kunnes
hurja joukkiomme linnoittautui pariksi illaksi kiltahuoneen nurkkaan völjyssämme
känkyt, limut, popparit ja läppärit. Itse saatoin skipata ekan (ja luonnollisesti parhaan)
pätkän, olinhan katsonut sen vuotta aikaisemmin nukahdellen vähän väliä. Tämä on
siis lyhyt arvostelu leffatrilogiasta, josta olen nähnyt ainakin kolmanneksen.
Suureksi harmiksi tämän Corleonen perheen ympärillä pyörivän saagan sivusilmällä
seuraaminen ei selvittänyt allekirjoittaneelle kuinka hemmetissä Kummisetä ja
Kummisetä 2 pitävät edelleen sinnikkäästi hallussaan IMDB:n top–listan toista ja
kolmatta sijaa. Sen verran pitkäpiimäistä vanhojen ukkojen jaarittelua koko 537
minuuttia...
Viskibassoa, sikarisäröä ja pieleen menneitä palkkamurhia
Elokuvat nojaavat vahvasti eittämättä karismaattisiin henkilöhahmoihin, näiden
keskinäisiin suhteisiin (ukkojen vihanpitoon, vaimojen pieksämiseen ja serkusten
väliseen rakkauteen) ts. asioihin joista ei jaksa kiinnostua edes tosielämässä –
elokuvasta nyt puhumattakaan.
Vaan eivät Kummisedät sentään pelkkää sukupolvesta toiseen jatkuvaa, muutaman
mafiaperheen välistä poliittista kädenvääntöä ole. Jokaiseen pätkään mahtuu tasan
yksi kohtausjoukko jossa suoritetaan mafiapaikkojen uusjako pienikaliiberisia luoteja
säästämättä. Näitä toimintapläjäyksiä kannattaa metsästää piinaavan pitkien leffojen
loppupuolelta, mitä nyt muutama konepistooliooppera ja ainakin yksi hevosen pää
on piilotettu myös muun viskibassoisen vuoropuhelun ja väärin tanssitun* valssin
sekaan.
Kuten elokuva-arvosteluissa on tapana, mainitaan nyt vielä sananen näyttelijäkaartista.
Kovinkaan merkittäviä naisrooleja tarinasta ei löydy, joten keskitytään oleennaiseen:
Marlon Brando vetää hyvin. Hyvin vetää myös James Caan ja iki-ihq Al Pacino.
Naamaansa ruudussa näyttää myös Robert De Niro, Rober Duvall, John Cazale ja
muutama muu. Enempää en viitsi copy-pastettaa, kyl työ tiiättä mistä sitä infoa löytyy
jos alkoi piispa väpättää...
*Matille kiitos asiantuntevasta ja tarkasta huomiosta
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Tiivistettynä: Yliarvostettuja filkkoja, joissa
ei ole juuri muuta hyvää kuin päähän soimaan
jäävä Sisilia-tunnari. Kaksi (2) Tähteä:

- Chadez
Kummisedässä miehet ovat tuimia ja naiset hysteerisiä –Tomppa
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Ammattilaiset Caiossa

- Oulun Tietoteekkareiden 9-pallo Cupin Finaali Jäätäviä ammattilaissuorituksia nähtiin jälleen Caiossa, kun killan 9-pallo cupin
finalistit ottivat mittaa toisistaan. Tasokkaiden alkusarjan pelien jälkeen finaalipeleihin
pääsi kolme pelaajaa: Veikko Karivuo (titanik), Pekka Aho (paho) ja Janne
Tuovinen (Xanthi). Tunnelma oli korvia huumaava ja finalistit käyttivät taitavasti
niin ohituskierteitä kuin kahden pallon kyytejäkin hurmatakseen runsaan kolmipäisen
yleisön. Näistäkin kyllä yksi poistui jo puolivälissä iltaa.

Finalistit vasemmalta oikealle: Veikko Karivuo (titanik), Pekka Aho (paho) ja Janne Tuovinen (Xanthi)
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Ennen pelin alkua allekirjoittanut haastatteli kahta muuta finaaleihin asti edennyttä
jännityksen tihkuessa ilmassa.
titanik: Jännittääkö?
Xanthi: Jännittää tosi paljon. Sen verran kovia vastuksia. Sinäkin voitit 8-pallo cupin
aiemmin, vanha mestari, joten tottakai jännittää näin tärkeä turnaus.
t: Mitä teet jos voitat?
X: Riipasen kännit.
t: Mikä on salainen aseesi?
X: Järkyttävä tuuri.
t: Kenelle haluat lähettää terveisiä ennen peliä?
X: YTYlle tietenkin. YTY oli hieno vastustaja, voitti minut alkulohkossakin.
titanik: Jännittääkö?
paho: No ei ihan hirveästi suoraan sanottuna, mutta kyllä tässä kisafiilikseen alkaa
päästä.
t: Mitä teet jos voitat?
p: Ihan saman kuin häviämälläkin, eli huomenna riipastaan pikku kännit.
t: Yllättävän suosittua. Mikä on salainen aseesi?
p: Luotan hyviin nostoihin. Sitten näkee onko ne hyvät nostot säkissä vai hyvässä
lyöntipaikassa.
t: Kenelle haluat lähettää terveisiä ennen peliä?
p: Ukille eli Pohjasen Mikalle. Sillä oli hirveä munkki alkusarjassa ja minun 2-1
johtoasemasta se vielä tuli ja voitti.
Pelaajat olivat siis jo saapuneet Caioon
ja kylmän hien puskiessa päälle
odotimme urheiluvastaavan saapumista
paikalle. Finaali päätettiin pelata ”Pahon
kolmiolla”, joka osoittautuikin varsin
oivalliseksi ratkaisuksi jännityksen
säilyessä aivan loppumetreille saakka.
Pelin edetessä pääsin haastattelemaan
Yleisöä naposteli
paikalle saapunutta yleisöäkin.
titanik: Mitä mieltä olette pelin tunnelmasta?
yleisö #1: Erinomainen tunnelma! Tosi jännittävää!
t: Kuka voittaa?
y#1: Paha mennä veikaamaan, niin tasaista tässä vaiheessa vielä, mutta aika näyttää.
t: Mitä mieltä muut ovat pelin tunnelmasta?
y#2: Jännittävä ja mielenkiintoinen systeemi.
(pelikaavio näyttää kuulemma ”mielenkiintoiselta”)
Ukki: Ei paljon kiinnosta.
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Yleisön
pelatessa
korttia
pelaajat keskittyivät vaativiin
suorituksiinsa
tähtäimessä
maine, kunnia ja mahtava
palkinto! Viimein kaikkien
harmaiden hiusten, hien ja veren
vuodatuksen jälkeen killan
kiistaton 9-pallomestari saatiin
ratkaistua. Mestariksi kruunattiin
Janne ”Äksä” Tuovinen 5:llä
erävoitolla, pahon jäädessä
niukasti kakkoseksi neljällä
ja allekirjoittaneen joutuessa Taitelijan rekonstruktio alkuperäisestä finaalitaulukosta
tyytymään karvaaseen pronssiin
3:n erävoiton muodossa.
Voittajan haastattelu:
titanik: Jännittääkö?
Xanthi: Ei jännitä enää. Tässä kävi just niinku
aattelin, että hyvällä tuurilla mennään pitkälle ja
siihen yhdistetään vielä voima ja järkyttävä taito niin
sillon tulee voittoja.
t: Miltä nyt tuntuu?
X: Tottakai hyvältä tuntuu! Suuta vähän kuivaa, että
katotaan minkälainen palkinto sieltä tulee.
t: Tuleeko juusto makkaran päälle vai alle?
X: Alle. Ehdottomasti.
t: Kenelle omistat voiton?
X: Edelleenkin YTYlle, mutta myös pikkasen
Pohjasen Mikalle, koska Mika osaa pelata ”älyysipalloa”, jossa lyödään täysillä.

Voittajan on helppo hymyillä

Näin saatiin siis ratkaistua perinteikäs 9-pallo cup
tältä vuodelta, joskin palkinnonjako suoritetaan
huhupuheiden mukaan taipaleella MM-kyykkään.
-titanik
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Leffatriviaa
Tätä et (ehkä) tiennyt elokuvista mutta nytpä tiedät – osa 1

Tämän palstan päätarkoituksena on sivistää Terminaalin sivistynyttä lukijakuntaa
entisestään ja paljastaa heille muutamia nippelinappelifaktoja elokuvien ihmeellisestä
maailmasta. Lähteenä tässä palstassa on käytetty Empire-elokuvalehden mukana
tullutta leffatrivia-kirjasta (Empire Movie Almanac), jonka ovat koonneet ja
kirjoittaneet Kim Newman ja Ian Freer. Mutta pidemmittä puheitta itse asiaan:
Naurettavan pitkiä elokuvien nimiä (englanniksi):
- Night Of The Day Of The Dawn Of The Son Of The
Bride Of The Return Of The Revenge Of The Terror Of
The Attack Of The Evil, Mutant, Alien, Flesh-eating,
Hellbound, Zombified Living Dead Part 2: In Shocking
2-D
- Oh Dad, Poor Dad, Mamma’s Hung You In The Closet
and I’m Feelin’ So Sad
- I Could Never Have Sex With A Man Who Had So
Little Regard For My Husband
- The Saga Of The Viking Women And Their Voyage
To The Waters Of The Great Sea Serpent
- The Adventures Of Buckaroo Banzai Across The 8th
Dimension
- You’ve Got To Walk It If You Like To Talk It Or
You’ll Lose That Bear
- The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up
Zombies
Muutamia faktoja Oscareista:
- Laurence Olivier on voittanut parhaan näyttelijän Oscarin elokuvasta, jonka on
myös itse ohjannut. Tämä elokuva oli Hamlet vuonna 1948.
- Katharine Hepburn ja Barbra Streisand jakoivat parhaan naisnäyttelijän Oscarin
vuonna 1968
- Wallace Beery ja Fredric March jakoivat parhaan näyttelijän Oscarin vuonna 1931
- Kevin O’Connell on ollut Oscar-ehdokkaana parhaasta äänimiksauksesta 20 kertaa,
muttei ole voittanut kertaakaan.
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- Julius J. Epstein ja Phillip G. Epstein ovat ainoat kaksoset, jotka ovat voittaneet
Oscarin. He saivat Oscarin käsikirjoituksestaan Casablancaan yhdessä Howard
Kochin kanssa.
- Tähän mennessä ainoa Oscar, joka on voittanut Oscarin, on ollut Oscar Hammerstein
II. Palkinnot tulivat paras laulu –kategoriasta kahdessa eri elokuvassa.
Lopuksi pieni arvoitus: Mitä käytettiin yleisesti musta-valko-elokuvissa tekoverenä?
Vastaus: Suklaakastiketta. Esimerkiksi Psycho (1960) ja Kuin raivo härkä (1980) ovat
kuuluisia esimerkkejä tästä.
- Riikka

Graafikko ja egosurffauksen alkeet
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Kuultua
Opetusministeri tilanteen tasalla. Puhetta fuksipassien pisteistä:
Antti: Opiskelustakin pitäisi saada pisteitä niin kuin fuksipassiin
Jenni: Antti, weboodissa on sellaisia opintopisteitä...
Tomppa:
Eikö
nuo
klitoriksenkutitin?

Burt

Reynoldsin

viikset

ole

ideaalinen

kepo: Jättikyrpä on sellainen juttu, joka vain iskee syvälle sisimpään
MM-kyykässä kuultua:
Repa: Jos ottaa Tuomaksesta kuvan, pitääkö digikameran säädin olla
asennossa “scene”?

BRIO on alkanut valmistaa tiedotusministerin elämästä kertovia leluja...
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LUMENVEISTOKISAT 2009

Tänä vuonna aiheena oli “uuteen nousuun” ja OTiT piti kunniakkaita
perinteitään yllä veistämällä jälleen Pac-Manin. “Retropelit” veistoteemaa
odotellessa...

● Humanöörisitsit, 14.3.

Tulossa:

- Humanistityttöjäpoikia!

● KooÄmPee’09, 25.-29.3.
- Reilut sata tuntia metallitöitä, mm. pellin kiinnitystä

● Sperminaali, joskus ennen Wappua
- Lisempää “laatujournalismia“

● Wappu, milloin kukainenkin sen uskaltaa aloittaa
- Wuhuus!

Menossa:
● Päätoimittajan mielenterveys taiton kanssa
- Meni jo...
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“M E OLEMME OTiT - MIEHET MUSTISS A “
www.otit.fi

