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Tämä lehti
on taitettu
hollantilaismunkkien
panemalla
oluella ja
Ronald
Jenkeesin
musiikilla.

Pahoittelen Fuksinaalin järkyttävää
myöhästelyä, mitä voi selittää vain
ylitsepääsemättömällä laiskuudella.
Fuksinaalin idea ja käyttötarkoitus on kuukausien vaihtuessa valunut hukkaan. Lukuvuoden alussa
julkaistuna infopakettina tämä olisi
toiminut, mutta nyt vuoden lopulla
lehti on enää ns. novelty product.
”Kiva olla olemassa.”
Lehti kuitenkin löytyy vihdoin
painettuna ja neljäs ja viimeinen
numerokin saadaan vielä joulukuun puolella ulos! Neljänteen,
jouluiseen Terminaaliin littyen:
lähettäkää minulle tuottamaanne
materiaalia, minkälaista tahansa,
seuraavaa Terminaalia varten osoitteeseen tiedotusministeri@otit.fi!
Saadaan kasattua mukavan paksuhko pläjäys vielä vuoden loppuun.
tiedotusministeri
Mikael Heikkinen
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Puheenjohtajan tervehdys
Kiltahuoneemme on ollut syksyn
kiinni remontin vuoksi. Kesällä
kiltahuonetta tyhjenneltiin ja
hiottiin suunnitelmia. Osastolta
saatiin varmistukset remontista ja homma lähti käyntiin.
Remonttiryhmä on tehnyt paljon
työtä kiltahuoneella: pensselit
sutivat maalia seinille ja kattoon,
sirkkeli piti mekkalaa ja laminaatit ilmestyivät lattialle. Etuhuone
antaa jo esimakua tulevasta,
mutta takahuone tulee perässä.
Iso kiitos ahkerille remppaajille!

korkkajaiset
Teekkaritalolla,
KHK ja Citytour, PikkuWappu
ja SIK-OTiT 69-vuotisvuosijuhlat Honkapirtillä, Fuksicursio,
kähmintäsauna, vaalikokous ja
pikkujoulut. Vuoden 2012 hallitus
ja toimihenkilöt on valittu, heistä
lisää tulevassa Terminaalissa.

Syksyllä on jo pidetty mm.
fuksi-info ja -sitsit, fuksisuunnistus
peliteemalla,
kauden

Kiltahuoneelta löytyi keväällä
remonttisiivousten aikaan paljon
valokuvia ja lehtileikkeleitä killan
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Jälleen kerran OTiT pärjäsi
hienosti laulumaratonissa ja
laulut ovat nähtävissä tässä
lehdessä ja myöhemmin killan
nettisivuilla.

alkuajoista lähtien. Kuvat on
laitettu albumeihin (ja edelleen
laitetaan), mutta ne kaipaavat vielä
tietoja tapahtumista. Kuvissa on
mm. pesäpallopeli vuodelta 1998
Oulun Puhelin Oy:tä vastaan,
KMP 1999 ja Lumenveistokisojen
kuvia. Nämä kuvat ja lehtileikkeleet on skannattu talteen ja toivottavasti joskus laitetaan jonnekkin
nähtäville muillekin kiltalaisille,
jotka eivät syystä tai toisesta pääse
niitä kiltahuoneelle katselemaan
ja muistelemaan.
puheenjohtaja
Eliska Nyrönen
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Sisällys
3 Pääkirjoitus
4-5 Puheenjohtajan tervehdys, muistokuvia
6 Sisällysluettelo
7 Logeja
8-11 OTiT:n kaikki sanoitukset laulumaratonia varten
”Minä kohtelen Kalervoa niin kuin minä
kohtelen mahdollista poikaystävääni: lyön
laimin ja käytän vain tarvittaessa.”

12-21 Fuksinaamasto ja pienryhmäohjaajien esittelyt

- Meeri

Kalervo on läppäri.

15:58 <@Sniper1>
			
Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n
kiltalehti ja päääänenkannattaja
jo vuodesta 1988.
4-6 numeroa vuodessa.
24. vuosikerta, numero 3/2011
Painosmäärä: 60 kpl
Uniprint, Oulun yliopistopaino,
2011
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Oulun Tietoteekkarit ry /
Terminaali
PL4500, 90014
Oulun Yliopisto
www.otit.fi
tiedotusministeri@otit.fi

Päätoimittaja
Tiedotusministeri
Kansi
Mikael Heikkinen
Sisältö
Matti Koskela
Eliska Nyrönen
Aapo Lehtosaari

roses are red, violets are blue. IM THE 		
FUCKIN DRAGONBORN - FUS DO RAH!

-13:06 < mkael>
13:07 < mkael>
13:11 < Tmu>

pikkusisko päivitteli kamerakalustoa
5d mark II laitto tulemaan
millainen runko sun pikkusiskolla nyt on?

-22:31 <@illuminati>
Ei vittu
22:31 <@illuminati>
pakko päästä jo pelaan Deus Ex
22:31 <@illuminati>
haluan hieroa sillä Augmented 		
				laatikolla mun alastonta vartaloa
22:31 <@illuminati>
parempaa ku naisen kosketus
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Oulun Tietoteekkarit ry Laulumaraton 2011

Viinisarja

Kiltasarja

Jo, veikot, kurjilta me näytämme
nyt lämmin puna poskille!
Veren lailla on viinimme punainen
Viinistä värin saa veremme
Siispä täyttäkää maljanne nyt
Tänään yksikään ei kalpene.

Tupsulakki Mustavalkoinen
säv.Rakkaus on Lumivalkoinen

Hän laskee merkkaustussin, sulkee prujun huokaisten.
Illanvieton sijaan opiskellut aamunkoitteeseen
On kuomat tentin läpi päässeet ennen aikojaan
Nyt tunnin torkut, sitten laskemaan.
Hän pohtii kuinka illanvietot aina estyy näin.
Kun nopan saa, on aina uusi tentti eessäpäin.
Tentistä hän toivoi ykköstä mut’ saikin kolmosen.
Vaan jo häipyy muisto sen.
On Teekkareiden tupsulakki mustavalkoinen
Ja puhdas niinkuin hanki venäläisten maanteiden
Kun ahertaen noppiin vaihtaa nuoruutensa pois
Oi jospa fuksi Teekkariksi syntyä jälleen vois.
Hän fuksivuonna kysyi aina, ”Onko olutta?”
ja viimeisenä aina lähti silloin saunalta
Ei koskaan ennen tuntenut niin paljon kuomia
Kun fukseja ei KELA ahdista
On teekkareiden tupsulakki....
**Epilogue:
Hän kysyy aivokäyrältänsä, ”Onko olutta?”
Tiili ehtii, taimen myöskin, koska lämmin saunassa.
Ei sika koskaan maistanut hän kotipolttoista.
Vaan ehkä tänään hamppua.
On teekkareiden tupsulakki....

Talon Oma Tiili

säv. Äidin Pikku Poika
Taas, on Taloon tullut porukkaa
ne bileet ovat parhaimmillaan
Taas, juhlat kattoa nyt kurkoittaa
ja monet etsivät jo paitojaan
Hei, ui taimen lattialla
Sen aivokäyrät alkaa pian olla solmussa
se liikuttaa jo evää
ja kohti ovee konttaa mies
niin, kun ensi kertaa nähtiin
katsoin oven suussa särmikkyyttäs
niin, silloin sinut syliin otin
ja kannoin siitä kotiin päin
niin, oli kirpee aamuyö
kun talon kanssa erottiin
mä ihmettelin muotoos myös
mut tiileesi jo ihastuin, siis
etsi vaan se toinen tiili
etsi joku toinen tiili, sillä
:; Talon oma tiili menee muille maille
talon ulko-ovi jää nyt tukea vaille
talon oma tiili menee muille maille
kelpaa tiili sekä taimen vaikka valkohaille ;:

Niin, näin tiilen takaa:
taimen juurella taimen makaa
niin, kulmikasta, kovaa
kotona mä hyväilen nyt punaista ja somaa
;:Talon oma tiili menee muille maille
talon ulko-ovi jää nyt tukea vaille
talon oma tiili menee muille maille
kelpaa tiili sekä taimen vaikka valkohaille ;:
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Siispä täyttäkää maljanne nyt
säv. Marseljeesi

Viinin muisto

säv. Yksi ruusu on kasvanut
Marjaviini on kypsynyt pullossa
ja on vahvasti makoisaa
:; sitä Teekkaripoika on maistanut
Eikä tarpeeksi koskaan saa ;:
Ja sen olisi hän kyllä ottanut
ja sen kaatanut lasiinsa
:; vaan on Sorbus jo kaukainen muisto vaan suruun
muuta on juotava ;:

Miks’ veikot, tuppisuina jäyhätte
nyt kielenkannat irralleen!
Kyllä teekkariaikamme muistamme
kaikki kaskut ja tempaukset
Siispä täyttäkää maljanne nyt
Tänään yksikään ei hiljene.

Nyt on maljamme täyttyneet viinillä
kun on saavuttu juhlimaan
:; Lasit yhdessä nostamme korkeaan
viinit muut meitä virvoittaa ;:

No kyllä tekin, veikot, tiedätte
ne veden vaarat hirmuiset
Eilen kylmäksi vei vesi veljemme
Hänet viinillä elvytimme
Siispä täyttäkää maljanne nyt
Tänään yksikään ei kylmene.

säv: Pokemon theme

Jo neidot rientäkääpäs polvelle
ja suokaa suukko sedälle
Runosuonemme saa viini sykkimään
Säket korvaan voi kuiskata vaan
Siispä täyttäkää maljanne nyt
Tänään yksikään ei arkaile
Aamulla kurjilta taas näytämme
ja poskein puna pakenee.
Viinin lailla on veremme valkoinen
Viinistä värin saa veremme
Siispä täyttäkää maljanne nyt
Vaikka kaatuis’ maailma päällemme
Ja aina jatkuu juhla vaikka maa
on tuhkaa alla jalkaimme
Vaikka viini näin iltamme valaisee
Se on haitaksi vain fuksille
Siispä täyttäkää maljanne nyt
Tänään joka veikko säteilee

Gotta catch’em Sorbus
Mä tunnen viinin punaisen,
kurkun pohjallain,
uuden lasin täyttelen,
jo maljaa kohottain.
Läpi alkon hyllyjen,
etsin ainoaa,
vaan sorbusta mä löydä en,
se mua masentaa.
Sorbusta!
Mua janottaa
ystävääni kaipaan taas (Sorbusta!)
on olo parhain,
kun on pullo vierelläin
Sorbusta!
Mua janottaa, (kun etsin taas,)
Ja viimein mut palkitaan,
Sorbusta on talolla,
Sor-bus-taaaa!
Pullon korkkaan,
Sorbuksen korkka-a-aan!
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Susikoira Roi -sarja
TEK-sarja
Saunaletkis
säv. Letkis

Viirisarja
Viirifanfaari

(Star Wars - Throne Room/End Title)
Terve, metsä, terve, vuori
terve, teekkar’, terve, fuksi
terve, talo, terve, viiri
terve, sa armas synnyinmaa
Katso viirimme nousee
nyt alkava on juhlamme
Nyt nouse, viiri, korkeuksiin
mukanas sun maljan nostamme
Jo uljaat väris loistaa
Punainen ja sinivalkoinen
Sua tervehdimme viiri suuri
sa teekkarhengen merkkimme
Kas niin, voi juhla alkaa
Siispä nostakaamme maljaa
jmp [.lärvit]**
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Saunaan tässä letkataan
Saunaan löylyyn tahdotaan
Saunaan juhlakansakin siellä pestään pylly jos toinenkin
Saunaan tupsulakkikin
Saunaan laulukalukin
Sietää tulla töllöttään kuinka löyly suuren jarrun pehmittää
Ken löylyissä kestä ei sen varmaan nestehukka vei
Lauteille hoilaamaan saa tulla myöskin joikhaamaan
Saunaan kalijaa kiskomaan
Saunaa lisää tahdotaan
Saunaan juhlakansakin siellä jatkuu juhlat nämä parhaimmin
siroisin
neitokin
teekkar´ olette tekin!
vähäisin
halvauksin
siellä tekin löylytystä siedätte
Löylyihin!
Fuksikin!
saunajonoon siis tekin!
sinäkin
ja sinäkin!
siellä tekin pallit pestä tiedätte
Saunaan tässä letkataan
Saunaan löylyyn tahdotaan
Saunaan juhlakansakin siellä pestään pylly jos toinenkin
Saunaan tupsulakkikin
Saunaan laulukalukin
Sietää tulla töllöttään kuinka löyly suuren jarrun pehmittää
Ken löylyissä kestä ei sen varmaan nestehukka vei
Lauteille hoilaamaan Saa tulla myöskin joikhaamaan
Saunaan kaljaa kiskomaan
Saunaa lisää tahdotaan
Saunaan juhlakansakin siellä jatkuu juhlat nämä parhaimmin

Yksinäinen Susi

säv. Karrelle palanut enkeli
Roi roi roi roi roi
....
Olen susikoira Roi ja penissyöpää sairastin
kasvain oli kovin suuri
guinnesissa mittavin
Aamuin tunsin liekit roihuavat polttain hepissäin
Mulkku vietiin multakompostiin, mä ilman sitä jäin
Sinne penikseni sisälmykset lentää
Hiljaa liitää yli koiran murtuneen.
Niin se menee, ymmärrän, vaan nartut ymmärrä mua ei.
Kaikkeni mä yritin, silti veivät kotipornokuvatkin
roi, roi roi roi Roi
Oli yksinäinen susi, mutta lauman tarvitsi
Oli hepitön kuin narttu, siksi pian kanttori
Jalat veivät kapakkiin
Tuoppi kaikkiin murheisiin
Unohtaen, missä oli, lienyt töissä vieläkin
Siellä eunukkina kanttorimme soittaa
Ottaa tuopistaan ja sitä näppäilee
Niin se menee, ymmärrän, vaan tuoppi urkuna soi ei
Olustansa kanttoroi harva niinkuin kalustansa ontto Roi
Roi roi roi roi roi

....

OTiT:n sijoitukset
laulumaratonin
laulusarjoissa
Kiltasarja 3. sija

Viirisarja 2. sija
Viinisarja 1. sija!
TEK-sarja 3. sija
Ultimaattinen Susikoira-Roi sarja 1. sija!
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Fuksinaamasto 2011
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Joni Räsänen

Janne Kanniainen

Veikko Väisänen

Saana Salmu

Ville Kemppainen

Antti Möttönen

Marko Haataja

Nemanja Vukota

Pia Puhakka

Sofia Trabelsi

Soile Seppälä

Joonas Partala (taalo)

Tuulikki Lassila (Mehkas)

Tervetuloa vaan kaikille fukseille! Olen Joonas, OTiT:n Ulkoministeri
ja Matriisivastaava. Tykkään soitella kitaraa ja futistakin pelata sillontällön. Lautapelitkin on mukavia, niitä onkin tullut pelattua varsinkin
kiltahuoneella. Irccaamisen tärkeyttä en myöskään voi liiaksi korostaa, se on yksi asia mistä tietoteekkarin tunnistaa. Toivotan kaikille
fukseille hyvää opiskeluvuotta ja railakasta syksyn jatkoa!

Olen kotoisin Länsi-Lapista ja olen nyt asunut vuoden Oulussa.
Toimin tämän vuoden ajan OTiT:n sihteerinä sekä killan graafikkona.
Harrastan piirtämistä, tietokoneella ja konsoleilla pelaamista, sekä
tykkään lukea Warhammer 40k -kirjoja. Minut voi nähdä pyörimässä
joissaki tapahtumissa ja bileissä.
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Henna Koivusalo

Lilli Hiltunen

Miika Kylander

Janne Siira

Jere Tuliniemi

Vili Wiik

Oula Kuuva

Outi-Marja Latvala

Toni Kunnari

Miika Löytynoja

Matti Tuikkala

Riku Tanskanen

Harri Keronen (HarSan)

Aapo Lehtosaari (abens)

Olen toisen vuosikurssin tietoteekkari ja killan graafikko. Tänä vuonna
toimin pienryhmäohjaajana. Ensimmäisen vuoden opiskelu lähti liikkeelle aivan mainiosti. Opiskelut etenivät ja viihdyin opiskelijatapahtumissa ja muissa killan tapahtumissa viime vuonna. Nyt on sitten oma
vuoro ohjata fuksit mukaan opiskeluun ja tapahtumiin.

Olen Aapo, alunperin Ylivieska Big Citystä kotoisin oleva 22-vuotias
Tietoteekkari. Toimin tällä hetkellä OTiT:n hallituksessa kulttuuriministerinä ja vahdin teidän toimia myös fuksijaoksen puolesta. Minut
voi löytää kiltikseltä, taikka jopa luentosalista jos kovasti etsii. Koitan
vuoden aikana kaitsea fukseja akateemisen opiskelun saloihin ja rientoihin, joten kaikki joukolla mukaan ja pidetään vuosi hauskaa, että
saadaan teidätkin Oulun jäisimpään ojaan uimaan Wappuna.

+ Hu Subingqian

+ Ville Kalliokoski
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Miika Keisu (Kesetius)
Hei! Olen Miika, 21-vuotias tietotekniikan opiskelija Oulusta. Hauska
ja ikimuistoinen fuksivuosi takana ja nyt siis toista vuotta mennään
yliopistolla. Pienryhmäohjaajahommien lisäksi toimin killan urheiluvastaavana ja pommitan sähköpostilaatikkoanne enemmän tai vähemmän urheilullisilla viesteillä. Tuleva vuosi tuo taas kaikkea jännää ja
hauskaa mukanaan, otetaan siis yhdessä siitä kaikki ilo irti!

Teemu Partanen

Johannes Vahala

Visa Seppänen

Toni Valtanen

Joonas Nikula

Mikko Heinonen

Valtteri Inkiläinen

Sami Karppinen

Esa Jääskelä

Janne Kemppainen

Saku Kiistala

Mikko Väisänen

Ville Heikkilä (Carabia)
Hei ipanat, olen Ville. Olen 20-vuotias OTiT-lainen Karjaalta.
Mallasjuomien lisäksi harrastan metallimusiikkia, fantasiakirjallisuutta ja lempivärini on seitsemän!

Markus Kivelä
16

17

18

Joni Nivala

Pirkka Lepola

Sampo Niittyviita

Aleksi Mattila

Tom Nevala

Arttu Nivala

Otso Suvilehto

Henri Rönkkö

Joona Salmela

Severi Lampi (gesu)

Jon Kinnunen (mudflood)

Hei, olen Severi, toisen vuoden teekkari. Kengän kokoni on 45 ja pian
lähes 13 vuotiaan pikkusiskoni puhelinnumero yhtä numeroa vaille
sama kuin omani.

Moroo oon Jonttu, eli Jon Kinnunen. Olen kotoisin Kajaanista, jossa
valmistuin ICT-lukiosta pari vuotta sitten. Opiskelen toista vuotta
tietotekniikka täällä Oulussa. Tykkään oluen mausta. Minulle saa tulla
jutustelemaan.

+ Matti Ojala

+ Niila Rahko

+ Kalle Leppälä

+ Pasi Suikkanen
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Jukka Lankinen (jeppex)
Hei, olen Jukka, toisen vuoden tietoteekkari, pienryhmäohjaaja ja
matriisivastaava. Oulusta kotoisin, Hesassa syntynyt(???!!!). Vapaaaikanani häröilen koneella, pelaan sulkapalloa ja sen sellaista mukavaa.
Minut tavoittaa irkistä nickillä jeppex@IRCnet/Quakenet. Jatkossa
minut tavoittaa myös uudesta kiltahuoneestamme, mikä on valmistunut/tulee valmistumaan ajankohtana x.

Hannu Koski

Mikko Korhonen

Henri Koski

Esa Pesonen

Jari Kesälahti

Jaakko Vartiainen

Matthew Nevala

Olli Vuolteenaho (Astfgl)
Lauri Laajala

Tommi Kilponen

Aki Partanen
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Ville Heikkinen

Hei, minä olen Olli, alunperin Nivalasta kotoisin. Olen OTiT:n vanhin
pienryhmäohjaaja, mutta vasta neljänneksi vanhin henkilö pienryhmässäni. Vapaa-aikanani tykkään istua kiltahuoneella ja vältellä
katsekontaktia.

+Tatu Argillander

+ Riku Kinnunen

+ Petteri Paakkola

+ Aku Visuri

+ Antti Viita
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HOXPOX!

Tehdäänpä neljäs lehti vuodelle 2011 ripeästi!
Lähettäkää kiltalaiset aikaansaannoksianne
- tekstiä, kuvia, sarjakuvia mitä haluaisitte nähdä lehdessä ja mitä luulette
muidenkin haluavan nähdä!

tiedotusministeri@otit.fi
Deadline perjantai 16.12.2011 klo 23:59
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