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PÄÄKIRJOITUS

Tervetuloa vuoden 2011 viimeisen ja vuoden 2012 ensimmäisen Oulun Tietoteekkarien kiltalehti Terminaalin pariin. Lehti koottiin ja painettiin joulun välipäivinä, juuri ennen vuoden vaihtumista. Myöhäisenä hyvänä tekona, viimeisenä ehtoollisena väistyvälle hallitukselle.
Kulunut vuosi on Terminaalin kannalta ollut nousua ja laskua:
toimitus aloitti innokkaana vuoden alussa tekemään uutta, arvokasta
ja ennen kaikkea tasokasta kiltalehteä, sekä sisällön että ulkoasun
näkökannalta. Kaksi ensimmäistä lehteä ilmestyivätkin keväällä kiitettävästi ajallaan ja laadukkaan sisällön täyttämänä. Kesä kuitenkin
teki tepposet ja puolet toimittajakunnasta jäikin tuuliajolle – laiva ei
voi seilata ilman luottamusta herättävää kapteenia. Tästä otan syyn
omille niskoilleni.
Motivaatiokierteen ja laiskuuden kiisselissä tarpoessa tiedotusministerin lehdestä vastaava, ohjaava rooli vaipui taka-alalle ja samalla
sisällöntuotanto laskeutui kylmiöön odottamaan kevään lämmittävää
vaikutusta ja uutta aurinkoista, polttavan palavaa halua säteilevää
johtajaa.
Onneksemme tulevan vuoden, 2012, hallitus on tiedotusministereineen valittu ja lehti voi aloittaa uudestaan terveeltä pohjalta. Toimikoon tämä askeettinen numero tason nollauksena kaikille.

tiedotusministeri 2011
Mikael Heikkinen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Yksi vuosi on taas vierähtänyt ja uusi häämöttää jo edessä. Vauhdikas
vuosi jätti jälkeensä monia hyviä muistoja.
Syksyllä saatiin vihdoinkin kiltahuoneen remontti alkuun ja pikkuhiljaa talkooväen ansiosta homma on valmistumassa. Vielä vähän
maalia muutamiin kohtiin, siivousta, järjestelyä, kasaamista, ostoksia
ja se olisi siinä. Ilman talkooväkeä tätä remonttia ei olisi saatu aikaiseksi.
Paljon on tullut opittua näinä kolmena vuonna hallituksessa ja nyt
on minun aikani siirtyä taka-alalle. Kaikesta hommasta en kuitenkaan pystynyt luopumaan ja tulen jatkamaan hommia Pestin parissa.
Opinnot vetävät jälleen puoleensa ja vaihtokin toivottavasti häämöttää
ensi vuonna.
Nyt alkaa olla aika valmistautua kuitenkin uuden vuoden vastaanottoon. Railakasta uutta vuotta kaikille ja voimia kevään opiskeluihin
ja rientoihin.

puheenjohtaja 2011
Eliska Nyrönen
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VUODEN 2012 TOIMIJAT

HALLITUS
Puheenjohtaja
Aapo Lehtosaari

Kulttuuriministeri
Olli Vuolteenaho

Ulkoministeri
Jukka Lankinen

Rahastonhoitaja
Anne Karppinen

Työvoimaministeri
Tomi Kyöstilä

Tiedotusministeri
Harri Keronen

Sihteeri

Sosiaali- ja terveysministeri
Miika Keisu

Opetusministeri
Tuulikki Lassila

Lilli Hiltunen

TOIMIHENKILÖT
Matriisi- ja viinivastaavat
Ville Heikkilä
Miika Löytynoja
Operaattorit
Joonas Sarajärvi
Oula Kuuva
Toni Kunnari
WWW-vastaava
Tomi Kyöstilä
PC-vastaavat
Sami Karppinen
Esa Jääskelä
Graafikot
Tuulikki Lassila

(valitaan 2 lisää vuonna 2012)

Kulttuurisihteeri
Ville Heikkilä

Ympäristövastaava
Kauri Tervashonka

Sosiaali- ja terveyssihteeri
Teemu Partanen

Hovikuvaaja
Teemu Partanen

Työn sankari
Nestori Törmä

Rattohenkilö
Mikko Korhonen

Kansainvälisten asioiden
vastaava
Ville Välimaa

Puuha-Petet
Kalle Lyttinen
Juho Sassali

Toimittajat
Ville Heikkilä
Matti Koskela
Mikael Heikkinen
Meeri Sarajärvi
Lauri Haapakangas

Kummitäti
Eliska Nyrönen

Urheiluvastaava
Nemanja Vukota

Seppä

Pelimanne
Pasi Keski-Korsu

Alumnivastaava
Tuomo Mattila

Antti Mäyrä

Tasa-arvotyttö
Tuomo Mattila
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COOPER-RAPORTTI

Cooper-tapahtuma 2011
Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), OSAKO
ja Oulun korkeakoululiikunta järjestivät vuoden
2011 Cooper-tapahtuman Ouluhallissa keskiviikkona 23.11. Ilmaistapahtuman yhteydessä järjestettiin myös InBody-kehonkoostumusmittauksia ja
leuanvetohaaste.
Tapahtuman Facebook-sivun mukaan juoksijoita oli 99, joista yli 3000m tuloksia oli peräti 16
kappaletta. Miesten sarjan voitti Samuli Keisu
huikealla 3635m tuloksellaan, ja naisten sarjan
Veera Alari 3005m tuloksella. Leuanvedon parhaat
tulokset olivat 9 (naiset) ja 23 (miehet).
OYY:n ja OSAKO:n hallitukset olivat edustettuina. Tietojeni mukaan cooperin juoksi ainakin yksi

toinen tietoteekkari: bongasin hengästyneen kiltalehdemme päätoimittajan ennen omaa lähtöäni
(tiedotusministerin tulos 2745m).

COOPER-RAPORTTI
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Tulosten perusteella suuri osa osallistujista oli
erinomaisessa kunnossa. Uskoisin kuitenkin, että
tapahtuma on tarkoitettu kaikille opiskelijoille
eikä vain kunto-Untoille. Kannattaa ottaa Korkeakoululiikunnan tarjonnasta kaikki irti, ja lähteä
ensi kerralla mukaan! Ainakin minusta on mielenkiintoista seurata, miten Cooperin ja kehonkoostumusmittauksen tulokset muuttuvat vuosien

saatossa. Esimerkiksi havaitsin, että polkupyörän
vaihtaminen Corollaan ja säännöllinen kaljanjuonti voi nostaa rasvaprosenttia ja sisäelinrasvan
määrää.
Kukapa olisi arvannut!
Topi Pohjosaho
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MTG

Magic The Gathering –
keräilykorttipelien kuningas
Varoitus! Seuraava artikkeli sisältää paljon Magic
The Gatheringin pelaajille tuttua erikoisslangia,
joka muiden korvassa saattaa kuulostaa heprealta.
Näiden käyttöä ei voida kokonaan välttää, sillä
ne ovat alan ”de facto” sanastoa. Olen kuitenkin
yrittänyt selittää osan sanoista.
Magic The Gathering (eli MTG) on maailman
ensimmäinen keräilykorttipeli. Pelissä pyritään
voittamaan vastustaja. Tämä tapahtuu tappamalla
vastustaja, eli joko vastustajan elämä pitää saada
nollaan tai sitten se pitää myrkyttää käyttäen
poison countereita (10 myrkkyä tappaa). Yksi
pelin ominaisuuksista on täppääminen eli kortti
käännetään kyljelleen kun sillä tehdään jotain
(pois lukien mm. instantit ja sorceryt). Kun
MTG:ssä halutaan pelata kortti siitä on maksettava manacost, joka tapahtuu täppäämällä riittävä
määrä landeja tai käyttämällä muita manalähteitä.
Pelissä on yleensä viiden värisiä landejä (musta eli
swamp, punainen eli mountain, vihreä eli forest,
sininen eli island ja valkoinen eli plains. Lisäksi
on väritöntä manaa, jota merkitään numeroilla (tai
vaikka X:llä silloin kun pelaaja saa valita paljonko
haluaa kyseisestä kortista maksaa). Lisäksi Ice
Age setissä ja Coldsnap setissä oli niin sanottuja
Snow Covered versiota eli Basic Snow Landeja.
On olemassa myös erikoislandeja joilla on erikoisominaisuuksia.
Itse aloitin pelaamisen joko 2008 tai 2009. Kaveri
esitteli minulle pelin säännöt ja antoi minun pelata
jokusen pelin hänen pakoillaan. Sitten jossain vaiheessa aloin draftaamaan Caiossa (yleensä torstai-

sin kello 19 alkaen). Draftaaminen ei ole suositeltavaa aloittelijoille, koska siinä pitää osata draftata
ja rakentaa pakka. Draftaamisessa ostetaan 3
boosteria, joissa kussakin on 15 korttia (kolmen
pussin hinta oli ainakin ennenvanhaan 10 euroa,
nykytilanteesta en tiedä, koska en ole dräftännyt
vuosiin.). Draftatessa avataan yksi boosteri otetaan
siitä yksi kortti ja pistetään loput kortit eteenpäin,
kortit kiertävät ja aina valitaan 1 kortti. Kun ensimmäinen kierros loppuu avataan toinen boosteri
ja toistetaan sama (kierto suunta vaihtuu.). Kun
kaikki kortit ovat jakautuneet pelaajille. Pelaajat
muodostavat omat korttipakkansa (pelaajat saavat
lisätä pakkaan läänejä, ja esim Caiossa on sellainen landiboksi, josta basic landeja saa lainata).
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MTG

Peliin on mahdollista hankkia valmiita pakkoja,
mutta paljon mukavampaa on tehdä itse omat
pakkansa. Sellaisen teinkin jo muutama kuukausi
sitten. Ajattelin kertoa omasta pakantekoprosessistani. Ensiksi valitsin värin/värit. Tein ns. Nayapakan, eli sellaisen, jossa on punaista vihreää ja
valkoista. Sitten aloin listaamaan väriyhdistelmään
sopivia kortteja. Säännöt sallivat enintään 4 samaa
korttia pakassa (pois lukien basic landit joita
saa olla niin paljon kuin vaan haluaa), ja pakan
minimi koko on normaalisti 60 korttia. Sitten kun
minulla oli reilusti yli 60 sopivaa korttia, aloin
miettimään manoja. Ja lopulta sainkin aikaan 66
kortin pakan.
Jutun kirjoittamista varten pelasin jonkin verran
pelejä pakallani joiden ansiosta huomasin, että
siinä on liian vähän landeja (erään ystävällisen
kaverin huomautuksesta). Joitain vastustajiani
vastaan pelasin mukavan tasaisesti, mutta eräitä
muita vastaan hävisin tasaisesti liikaa. (Ensim-

mäistä hupimielessä rakennettua pakkaa ei ole
mielekästä pelata sellaista pakkaa vastaan, joka
on tarkoitettu turnauskäyttöön.) Pidän kuitenkin
kovasti Magic The Gatheringista ja suosittelen sitä
kovasti pelien ystäville.
Aloittelijoiden on mahdollista tutustua Magic The
Gatheringiin tietokone ja konsolipelien kautta.
Yksinkertainen tutustuminen peliin voidaan suorittaa esim. Magic: The Gathering — Duels of the
Planeswalkers 2012 tai vanhemman Magic: The
Gathering - Duels of the Planeswalkers avulla.
Lisäksi on olemassa Magic Online, mutta siinä
maksetaan virtuaalisista korteista samaan tapaan
kuin oikeista, joten se ei välttämättä ole paras tapa
tutustua peliin.
			
Matti Koskela
Toimitus ei vastaa sisällön mahdollisista asiavirheistä.
Lisätietoja: www.wizards.com/magic
#mtg-oulu @ IRCnet, vaihdetaan.kapsi.fi
Wikipedia
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PANNUKAKKUTALO

TERMINAALI TESTAA:

PANNUKAKKUTALO
Vietetään elokuun viimeisiä lämpimiä päiviä ja neljän
hengen joukko tietoteekkareita suuntaa kohti Pannukakkutaloa. Kukaan ei ole aiemmin käynyt siellä
aterioimassa ja kun pulju on jo noin vuoden päivät
ollut niillä paikoillaan, on jo aikakin. Keräännymme
Pannukakkutalon patiolle ja alamme tutkia menua.
Olen ainoa joka päättää ottaa suolaisen pannukakun.
Muut ovat tulleet herkuttelemaan tai ovat sitä mieltä
ettei pannukakun päälle voi laittaa suolaista.
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PANNUKAKKUTALO

Päätettyämme siirrymme sisätiloihin ja tilaamme.
Tilaus koostuu neljästä erilaisesta pannukakusta;
banaani, suklaa, kermavaahto; mustikka, valkosuklaa; lakkakastike, jäätelö ja kinkku, ananas, juusto.
Siirrymme patiolle odottelemaan annoksia ja nauttimaan kauniista auringonpaisteesta. Miljöö patiolla
on sitä mitä torilla sijaitsevalta ravintolalta voi
odottaa, hyvin torimainen. Tosin Pannukakkutalon
patio sijaitsee aittojen sisäpihalla joten normaalia
torihälinää on huomattavasti vähemmän.
Annokset saapuvat vartin odottelun jälkeen ja
näyttävät makoisilta, niin makoisilta että muutama
ampiainen päättää liittyä seuraan. Ruokarauhan
säilyttämiseksi päätämme siirtyä sisätiloihin.
Sisätila on miellyttävä ja lämmin. Seinillä on tauluja hintalappujen kera. Eihän tänne kyllä mitään
taidettu tultu ostamaan vaan nyt syyvvään!
Makeat pannukakut ovat todella kutsuvan näköisiä. Minun kinkku-ananas pannukakun voisi
kuulemma sekoittaa vahingossa mikropitsaan, jos
nopeasti vilkaisee. Ensipuraisujen jälkeen kommentit ovat kovinkin runollisia kuten ”suklainen ja
mehukas”, ”lakkainen”, ”jätte kiva” ja ”ihan jees”.
Äpöstykseen kulutettiin aikaa, eikä kaikkia pannukakkuja saatu edes syödyksi. Paksut pannukakut
täyttivät nopeaa, eikä täytteiden määrässä ollut
moitittavaa. Mikäli pitäisi valita syönkö nälkääni
suolaisen pannukakun vai jonkun känkyn vastaus
olisi luultavasti jälkimmäinen. Pannukakku kyllä
täytti hyvin, mutta tällainen hyvin tavallinen kinkku-ananas täyte ei maistunut juuri miltään, mikä
ei luultavasti tule yllätyksenä. Suolaisista pannukakuista saakin varmaan enemmän kiksejä joillain
erikoisimmilla täytteillä kuten kylmäsavuporolla tai
graavilohella. Suolaisiin pannukakkuihin saa myös
halutessaan majoneesikupin mukaan eurolla.

mustikka-valkosuklaa

banaani-suklaa-kermavaahto

kinkku-ananas-juusto

lakkakastike-jäätelö
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Täällä ei ole niin
läskejä pikkulintuja
kuin Kauppuri 5:n
patiolla.

Makeat pannukakut olivat testiryhmän mielestä jopa överimakeita ja niiden syöminen kokonaan
kävi jo työstä. Runsaasti käytetty
suklaa ja lakkakastikkeen lisukkeeksi otettu jäätelö olivat liikaa,
vaikka juuri nämä annokset tulivatkin kokonaan syödyksi.
Pannukakkujen hinnat olivat
kahdeksasta eurosta aina viiteentoista euroon. Täytteisiin
saa itse vaikuttaa hyvin paljon,

kuten normaaleissa känkkylöissä.
Opiskelijoille oli tarjolla ilmainen
tee tai kahvi pannukakun mukaan.
Testiryhmä suosittelee kokeilemaan Pannukakkutaloa, jos kebabmätölle haluaa vaihtelua. Makeanhimoisten kannattaa varautua
todella makeisiin pannukakkuihin
ja suolaisesta kiinnostuneiden
valita täytteiksi jotain hieman
erikoisempaa. Testailemisiin!
Juha Nikula
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SGYRIM :--D

Terminaalin pikainen matkaopas

windhelm
Loma mielessä? Pitäisi päästä pois tästä loskasta aidoille kinoksille, mutta et tiedä mihin? Ei hätää!
Terminaalin pikainen matkaopas esittelee syksyn ja talven suosikkikohteen!

Tamrielin Skyrim provinssissa sijaitseva kaupunki on oiva lomakohde talvilomailijoille. Windhelmin
ympäristössä on useita vuoria joiden jyrkät rinteet ja koskematon puuterilumi odottaa laskijaansa. Windhelm on myös Skyrimin provinssin vanhin kaupunki ja tarjoaa matkailijalle runsaasti pohjoista kulttuuria
sillä vanhat Nordien perinteet ovat vielä selvästi näkyvissä. Reissaajan kannattaa tarkistaa Windhelmin
massiivinen palatsi, joka on vanhimpia rakennuksia koko provinssissa.

DRACONPORN!
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Windhelmin majesteettinen linna.

Reissaajan majoittaa kaupungin keskellä sijaitseva
Candleheart majatalo, jonka ystävällinen henkilökunta palvelee vuorokauden ympäri. Jopa kiireisimpänä sesonkiaikana majatalosta löytyy aina
yksi vapaa huone, juuri sinun käyttöösi. Raskaan
laskupäivän jälkeen majatalon takkahuone tarjoaa
joka ilta esiintyvän artistin ja hyvää seuraa. Reittiohjeet laskupaikoille ja Windhelmin ympäröivään
luontoon kannattaa kysyä majatalon tiskiltä.
Kaupungin eloisalta torilta voi reissaaja ostaa matkamuistonsa ja täydentää energiajuomavarastojaan

täyden palvelun juomaliikkeessä. Windhelmin
läheisyydestä löytyy Winterholdin kylä, joka on
tunnettu laadukkaasta Winterholdin oppilaitoksesta. Patikkaretkiä ja kulttuuria harrastaville tämä on
ehdoton nähtävyys.
PS. Ensi kevään matkat myydään käsistä! Lentoyhtiö Blizzardines Airlinen ennakkoliput New
Tristramiin saatavilla!

Juha Nikula
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OTiT goes

UNDER
COVER
Millaista on kun kaverisikaan ei muista mistä killasta olet? Kun ihmiset
kysyvät sinulta väärän killan asioista? Kun tunnut kuuluvan kalustoon
kiltahuoneelle jonka kokardi ei korista lakkiasi? Ja ennen kaikkea:

Mitä kaikkea saat selville?!
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Tutkiva journalistimme otti selvää ja alkoi kuulumaan kalustoon.
Näin OTiT meni varjoon
eli peiton alle eli

UNDERCOVER
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undercover

UNDERCOVER
Ympin tytöt ja ne muut
Kaikki muistaa YMPin killan
hehkeän tyttökalenterin ja kuinka YMPin tytöt on tunnetusti
hyvin haluttua kamaa. Vapaat
menevät silmänräpäyksessä ja
ne jotka eivät jostain kohtalon
oikusta johtuen ole menneet
jonkun raavaan uroon kainaloon
niin ovat ne poikkeuksetta naisia
joilla on kaikki poikaraukat
kiedottuina oman pikkurillin
ympärille.

mään! Jos jostain syystä onnistut
pyydystämään yksilön jota ei
kukaan muu ole vielä useista
yrityksistä huolimatta onnistunut pyydystämään, niin onnea!
Tämä on sen verran harvinainen
tapahtuma, että siitä ei vielä ole
onnistuttu saamaan raportteja
miten on miehille käynyt, mutta
on huhuttu heidän hävinneen
mystiseen karvakolmioon josta
on harva selvinnyt muutenkaan.
(Ei ainakaan selvänä.)

Olen joskus kuullut poikien
tuskailevan että tyttöjen puheille on niin vaikea päästä, että
miksi eivät nämä miehiä jäätävät
naiset lämpene. Tähän on vain
yksi keino: opiskelkaa samoja
kursseja. Fuksipoikana on hyvä
valaa tämäkin tie pehmeämmäksi ja pyrkiä tutustumaan tyttöihin
vielä kun heille ei ole selvinneet
Teekkarielämän armottomat
pelisäännöt. Mikään ei sytytä
YMPin tyttöä paremmin kuin
apu kouluhommissa.
Näissä merkeissä on mahdollista
saada tytär käymään luonaan ja
siitä sitten on hyvä lähteä etene-

sen yllättynyt mutta näin on.
Itseasiassa kuuleman mukaan
YMPin poikien määrä on vuosi
vuodelta noussut. Pojat ovat aina
valmiita näyttämään treenattuja
hauiksiaan jos haluat kysyä ja
antaa erilaisia vinkkejä tehokkaaseen kuntosalitreenaamiseen
ja etumatkan ottamiseen. Nämä
YMPin pojat on allekirjoittaneellekin sen verran hämärään jäänyt
seikka, että ei ole vielä onnistunut sen enempää keräämään
tietoa kuin: kannattaa harrastaa
salilla käymistä puheenaiheiden
takaamiseksi, porno on hyvä
puheenaihe ja tissit on kivoja.
Tutkimuksia tältä osalta jatketaan, vielä on saavuttamista!

SIKkilän tikkamestarit

Ja sitten päästään niihin muihin:
YMPillä on poikia! KYLLÄ,
olen itsekin tästä ollut hitu-

Sähköinsinöörikillan kiltahuone on tullut hyvinkin tutuksi ja
allekirjoittanut onkin onnistunut
pitkällisten ponnistelujen jälkeen
saamaan sinne oman kuppinsa
arvostettuun kuppikaappiin jossa
on nimi ja puhelinumero. Kuppikaappi tyhjennetään vuosittain ja
tällöin täytyykin olla skarppina
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undercover

paikalla saadakseen kuppinsa takaisin kaappiin,
että sitä ei vääryydellä ja viekkaudella anneta
jollekin muulle.
SIKkiläiset on tunnettuja naistensa vähyydestä,
mutta vähienkin naistensa laadusta. Moni SIKkiläinen nainen on osoittanut miehille oikean
paikkansa nyrkin ja pedin välissä.
Moni nainen on sanonut että tälle kiltahuoneelle
on vaikea mennä vierailemaan suuren miesjoukon takia, joten suosittelen etenkin naisille tällä
kiltahuoneella vierailua lämpimästi. Vaikka siellä
on paljon romua ja muuta turhaa sälää, niin voi
olla iloisiakin yllätyksiä naisille. Joskus voi olla
ilo katsella kun pojat heittävät tikkaa sillä selvästi
tikan heittäminen on tehnyt ihmeitä istumalihaksille. Varaudu kuitenkin juttujen tasoon joka voi
keskellä viikkoakin yllättää sinut alatasollaan.
Hyvä neuvo tähän on että mene alemmas, aina
pääsee.

Prosela
Proselaan ei ole vielä ehditty sulautua tarpeeksi,
että olisi päässyt käsiksi mehukkaisiin yksityiskohtiin. Vaalea sisustus on vielä tehokkaasti
tepsinyt pieneen tietoteekkariin enkä ole onnistunut sinne tekemään pesää jonne on helppo hukkua.
Kuitenkin proselasta on toistaiseksi vielä löytänyt
halittavimmat naiset joille voi olla puhelakossa ja
söpöimmät fuksipojat.

Optiemin kiltahuone
Allekirjoittanut on käynyt siellä vain muutaman
kerran todetakseen että siellä ei ole mitään annettavaa hänelle. Valitettavan tyhjä aina luentojen aikaan koska tutalaiset tykkäävät opiskella ahkerasti
ja valmistua ennätysaikoihin.

Konehuone
Siellä haisee aina testosteroni ja pojat hakkaa
Mariota. Punaista ja korkeita tuoleja. Jos pidät
pullistelusta ja armottomasta ärjynnästä kun Mario
lentää autonsa kanssa reunan yli niin tämä on
paikkasi.

Arkkarit
Valitettavasti sinne ei ole vielä tullut mentyä useistä aikomuksista huolimatta. Toisaalta voi olla ihan
hyvä sillä arkkarit tietäen on heidän kiltahuoneensa niin tajunnaräjäyttävän hieno että mikään ei
tunnu sen jälkeen miltään.

Secret Agent 069
Kirjoittaja toivoo pysyvänsä piilossa julkisuudelta jotta missiota
pystyy vielä jatkamaan.

Oulun Tietoteekkarit ry
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