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Pääkirjoitus

Tervetuloa uudet fuksit,
Mietiskelen, että muistuttaako tämä Duke Nuke’Emia, mutta olen
erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Fuksinaalin tekeminen oli
miellyttävää, vaikkakin sitten tehotonta, kun tein pienemmissä
osissa. Pahoittelen pitkän tekemisprosessin takia osassa jutuista on pari viittausta jo menneeseen, mutta ei anneta sen
pilata ”lukunautintoa”.
Syksyisen väsymyksen ja lievän sairastelun johdosta olen bilettänyt ja viettänyt aikaani killan parissa laittoman vähän.
Jäljellä olevalla energialla ja motivaatiolla olen yrittänyt saada kouluhommia yms. pakollista edistettyä.
Pitää nyt terästäytyä ja ottaa loppuvuoden riennoista kaikki irti niin
sitten jaksaa uudella tarmolla jatkaa
teekkarointia seuraavan vuoden.
Haluan kiittää muita OTiT:n hallituksen jäseniä kuluneesta vuodesta,
toimittajia mainioista jutuistaan ja
Tuulikkia photarointiavusta.
Tarmokkaasti loppuvuoteen.
-Harri Keronen
Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n
kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.
4-6 numeroa vuodessa. 25. vuosikerta,
numero 3/2012 24 sivua
Painosmäärä: 40 kpl
Painopaikka: Juvenes-Print Oulu, 2012
Päätoimittaja: Harri Keronen
Kannen kuva: Tuulikki Lssila/Harri
Keronen
Toimittaja: Aapo Lehtosaari, Matti Koskela, Juha Nikula, Ville Heikkilä
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Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry / Terminaali, PL 45000, 90014 Oulun yliopisto
Kotisivut: www.otit.fi/site/index.php/
kilta/terminaali
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi
“Miksi Darth Vader meni optikolle?
-Hän ei nähnyt Lukea.
Miksi turkkilaisten ei pitäisi pelata
jalkapalloa?
-Aina kun he saavat kulman, he pystyttävät pizzerian.”
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PJ-Palsta
Heipä Hei!
Tuoreet fuksit, I welcome you. Tervetuloa akateemiseen opiskelijaelämään. Tulette tässä seuraavan parin kuukauden aikana astumaan
Teekkarikulttuurin ihmeelliseen maailmaan, ja matkasta on tuleva
mahtava. Alkuviikot tarjoavatkin uusille ja miksei vanhoillekin
tieteenharjoittajille jos jonkinmoista toimintaa, siispä rohkeasti
mukaan kokeilemaan kaikkea (paitsi omaa siskoa ja veikkauksen vetovinkkejä) ja tutustumaan uusiin tuttavuuksiin kiltahuoneen uumenissa ja tapahtumien pyörteessä, unohtamatta käydä katsomassa mitä
siellä luennolla tapahtuu.
Kesä oli, ja kesä meni. Oma henkilökohtainen suunnitelmani olla
koskematta paholaisen nektariin
Juhannuksen ja rapujuhlien välillä ei onnistunut, myöskään
päätökseni katsella rapujuhlat
löysemmin levisi käsiin kuin Matin Wappu.
Kesälläkin siis tapahtui, mutta olisiko kohokohta ollut 30.6
ensimmäistä kertaa ikinä järjestetty YmpäristöTieto-kesäpäivä.
Vaikka sää ei kesäinen ollutkaan
Tuiran uimaranta veti puoleensa
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useiden kymmenien ihmisten joukon, niin paini -ja kehonrakentajakillan jäseniä kuin Tietoteekkareitakin pelaamaan ja saunomaan.
Päivänhän kruunasi OTiT vastaan YMP sumopainiturnaus täytettävien
pukujen avulla. Matsit olivat tiukkoja, mutta ratkaiseva ottelu
ratkesi allekirjoittaneen nimiin 2-1-0 tuloksella! Ja tämä
otteluhan käytiin ilman pukuja, ja murtunut häntäluuni muisti voiton vielä viikkojen taakse. Toinen kesän aikana ”muistiin” jäänyt
tapahtuma oli varmaan hallitusken wirkistysreissu Syötteelle, josta onnekkaat pääsivätkin nauttimaan uStream videon avulla. Otan
osaa teille.
Syksyn tapahtumatkin tulevat. Kauden korkkajaisten 22.9 ja KHK+Citytourin 27.9 pitää mainita PikkuWappu 6.11, jonne etkopaikka
onkin jo varattuna ja illalla baarin räjäyttää megalomaaninen Flaming Family Jewels! Ei malta odottaa.
Vuosijuhlakausikin alkaa olla käsillä, ja vaikka kilta ei tänä
vuonna vuosijuhlia itse järjestäkään, voi katseet pikkuhiljaa
siirtämään kohti vuoden 2013 25-v kekkereitä. Ensimmäinen kvartaali on siis täyttymässä piakkoin.
Eli niin uusille kuin vanhoillekin, nauttikaa tulevasta vuodesta.
Kiltahuone palvelee jäsenistöä myöhään yöhän, ja tapahtumaa löytyy
pitkin syksyä. Muistakaa myös käydä harjoittelemassa Mario Kartia
kiltahuoneella, jotta voimme upottaa Koneteekkarit suohon syksyllä
järjestettävässä turnauksessa.
Vielä kesäisin tunnelmin
-Aapo
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Kyseenalaista
.. .. ..
sisältöä
Arvoisat teekkarit ja rakkaat fuksit
sekä te muut, jotka tätä artikkelia
luette. Tuhannet peruskoulun oppilaat
joutuvat kirjoittamaan kouluvuoden alkaessa aineen aiheesta ”Mitä tein kesällä?”. Siitä on monta vuotta aikaa kun
itse olen viimeksi kirjoittanut aiheen
tällaisesta otsikosta. Tätä putkea juhlistaakseni, en aio nytkään kirjoittaa
kyseistä ainetta, sen sijaan ajattelin
kertoa erään bourbon pullon tarinan.
Kuten otsikosta monet jo päättelivät (ainakin toivottavasti), Olen lukenut paljon Nettisarjakuvaa nimeltä Questionable Content. Kyseisessä nettisarjakuvassa esiintyy usein juoma nimeltä Bourbon. Tästä minulle syttyi suunnaton halu kokeilla kyseistä juomaa kännäämistarkoituksessa.
Alkosta haaviini tarttui Kentucky Gentleman, koska se sattumoisin oli kyseisen
puljun halvin bourbon. En ole kovin kokenut viskin juoja (se maku on minulle
liian voimakas). Tästä huolimatta herrasmies ei aiheuttanut minulle ongelmia
humalatilan saavuttamisessa vaan tämä tuntui jopa yllättävän helpolta niellä.
Testikentäksi valitsin erään harrastejärjestön kesäleirin ja kyseissä tapahtumassa grillattavaa riitti ja ilmaista viinaakin oli. Olin ensimmäisten
joukossa paikalla ja maistelin vähän gentlemannia aikani kuluksi. Kiirettä ei
ollut, sillä päivästä tulisi pitkä ja leiri jatkuisi seuraavaan aamuun. Kun
porukkaa kertyi pääsimme aloittamaan valmistelut keittiön puolella (maissintähkien katkaisussa oli kova työ. Lopulta päästiin itse asiaan eli grillaamiseen. Bourbonia kului tasaisen hitaasti, joskin varmasti.
Grillailun jälkeen aloitimme pienimuotoisen lautapelin(Runebound). Pelin kuluessa nautiskelin pikkuhiljaa lisää, aloin jopa tottumaan makuun
pikkuhiljaa. Myös ilmaiset juomat (booli oli herkullista) tekivät kauppansa. Pelissä pidimme pienen grillaustauon ja makkarat ja kanan siivet
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täyttivät mahaa, saman aikaisesti täytin viinalla päätä. Grillailun jälkeen jatkoimme peliä (ja juomista). Humalatila oli kohtalaisen hyvä.
Lopulta koitti illan se hetki kun jättäydyn pois pelistä ja tieni vei minut saunaan
ja tässä voinee esittää valistuneen arvauksen, tie yläkerran saunaan vei alaspäin. Saunassa oli hyvät löylyt ja mukavaa seuraa. suihkusta sai raikasta vettä
ja pukuhuoneessa odotti Bourbon. Sitten itsesensuuri iskee, eli muista juurikaan
loppuillasta, mutta ilmeisesti menoa oli riittänyt yön pikkutunneille asti.
Aamulla heräsin ja humalatila oli vielä joskin lievä ja krapula jysähtäisi
kohta. Onneksi pullon pohjalla oli vielä jonkin verran bourbonia (nieleminen oli kohtuu vaikeaa, mutta sain kuin sainkin juotua loput tunnin-parin
sisällä samalla kuin laitoin paikkoja kuntoon.) Vaikka krapulan sai näin
lykättyä olo oli hiukan katuva jo. Laitoimme paikat kiinni ja veimme tyhjät
pullot ja tölkit kauppaan. Lopulta pääsin kämpilleni ja jossain vaiheessa
saapui kaamea kankkunen. sitä kesti myöhään yöhön asti. Seuraavanakin aamuna olossa oli parantamisen varaa, mutta lopulta se kuitenkin helpotti.
Lopetan tarinan Tapio Rautavaaran laulun sanoihin ”Tämä tarina on tosi.”.
Lisäksi vastaan itse itselleni esittämään kysymykseeni. ”Ostaisinko jatkossa
Bourbonia?”. ja vastaus kuuluu, kyllä ostaisin. Sen juominen on mukavaa, siinä
on lempijuomaani alkoholia. Lisäksi kyseinen Kentucky Gentleman ei ollut järisyttävän kallista. (isokaadon mukaan 21.90 euroa 0.7 litran pullo, vertailun
vuoksi Jim Bean on 27.90 euroa 0.7 litran pullo.) Hintaansa nähden KG on ihan
kelvollisen hyvää, jotenka hintalaatusuhde on siis enemmän kuin kohdillaan.

A
r
tuoksu:

v

o

s

viskimäinen/bourbonimainen,

t

e

l

u

:

viinaisa.

ulkonäkö: tyylikäs pullo ja
juoma on väriltään vaaleanruskea
Maku: voimakas aromikas
suutuntuma: terävä/viinaisa
yleisvaikutelma: kelpo booze.
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Carabian

olutarvostelut #3

Heipä hei fuksit!
Muistakaapa että muutakin kun peruskeppanaa
voi juoda (rahatilanteen sen salliessa)

Olut 1: Fuller's

Mikä: Brittiläinen perusbitter
(Stadin Panimolta on kyllä saman
kategorian edustaja juuri nyt alkossa mutta meh)
Miksi: Hyvää (daah) ja alkossa
suhteellisen edukasta.
Asiaan: Tumman meripihkan väristä olutta nopeasti katoavalla
vaahdolla (näet jos maltat juoda
oluesi lasista). Tuoksussa yrttisen oloista humalaa sekä jonnin
verran leipäistä maltaisuutta.
Maku lähinnä siirappisen makean
maltainen sekä hieman katkerahko.
Ostakkee ostakkee!

Ulkonäkö: 4/5
Tuoksu: 7/10
Maku: 7/10
Suutuntuma: 3/5
Yleisvaikutelma: 14/20
Yhteensä: 35/50
Hinta: 3.85€/0.5L(@Alko)
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ESB

Olut 2: Laitilan Kukko Pils
Mikä: Suomalainen pilsener-tyypin olut.
Miksi: Juon tätä itse usein killan menoissa, juttua kirjoittaessa lidlissä
halvennuksessa sekä IHMISTEN SUVAITSI
TIETÄÄ ETTÄ TERMI ”PILS” EI LIITY MITENKÄÄN ALKOHOLIPROSENTTIIN [/rant]
Asiaan: Kullankeltaista olutta olemattomalla vaahdolla. Tuoksussa runsaasti ruohoista humalan katkeroa (jos ei katkeruus
passaa niin jätä hyllyyn) sekä kermatoffeista maltaisuutta. Maussa samaa katkeraa humalaa sekä leipäistä maltaisuutta.
Lämpimänä en tätä soisi kenenkään juovan.
Alkaa meinaan maistumaan jännästi hernekeitolta.

Ulkonäkö: 2/5
Tuoksu: 6/10
Maku: 5/10
Suutuntuma: 3/5
Yleisvaikutelma: 11/20
Yhteensä: 27/50
Hinta: 6€/6x0.33L (@Lidl)
Olut 4: Nokian Keisari EloWehnä
Mikä: Suomalainen suodattamaton vehnäolut.
Miksi: Tätäkin tulee juotua melko useasti julkisilla paikoilla.
Asiaan: Sameaa meripihkan väristä olutta runsaalla ja kestävällä
vaahdolla. Tuoksu samanlainen kuin monissa muissakin vehnäoluissa:
kypsää banaania sekä mansikkaa, ja tietysti vehnää (ja mahdollisesti hieman vaniljaa). Maku makeammanpuoleinen, karamellista mallasta sekä hedelmäisyyttä. Tämäkin olut vaatisi lasin ja viileän
nauttimislämpötilan.
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Ulkonäkö: 4/5
Tuoksu: 6/10
Maku: 7/10
Suutuntuma: 3/5
Yleisvaikutelma: 13/20
Yhteensä: 33/50
Hinta: n.2.5-3€
about mistä tahansa ruokakaupasta

Olut 5: Brooklyn Black Chocolate Stout
Mikä: Jenkkiläinen Imperial Stout-tyypin olut.
Näitä ei ihmeemmin alkossa ole.
Miksi: Suhteellisen uusi tuttavuus alkossa. Ei
muuten oikeasti sisällä suklaata.
Asiaan: Pikimustaa olutta keskikokoisella ja kestvällä vaahdolla. Tuoksussa runsaasti yrttistä humalaa ja siirappisen makeaa mallasta.
Maussa runsaasti paahtunutta, mokkaista mallasta,
ruohoista katkerohumalaa sekä suolaista salmiakkia.
Jälkimaussa hieman ei-niin-freesiä vihanneksen makua. You can’t always win.
Lisätietoa seuraavista paikoista:
Olutopas: http://olutopas.info/
Ulkonäko: 4/5
Olutwiki: http://olutopas.info/wiki
Tuoksu: 8/10
IRC: #olutopas @ IRCnet
Maku: 7/10
Suutuntuma: 3/5
Kuvat: Seppo Äyräväinen @
http://olutopas.info/
Yleisvaikutelma: 15/20
http:/www.alko.fi/
Yhteensä: 37/50
Hinta: 4.93€/0,355L (@Alko)
Teksti: Carabia
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PRO-haastattelut
Hei kaikki, olen
Joonas! Olen Kemistä lähtöisin
oleva toisen vuoden opiskelija.
Ikää 21 vuotta
eikä tunnu vielä missään! Päiväsaikaan minut
tavoittaa luentojen
välissä
kiltikseltä kahvikuppi kädessä.
IRC:ssä tottelen nickiä Jodi. Tervetuloa
kaikille uusille fuksipalleroille minunkin puolestani. Fuksivuosi on vain kerran, pitäkää hauskaa!
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Moro vaan kaikille! Olen
suuren ja mahtavan Venäjän rajalta (Kuhmosta) kotosin ja nytten
kolmatta vuotta alotan
tietotekniikalla. Tammikuussa alotin killan
sisäministerinä,
eli
jos PK on loppu niin
minä olen syypää siihen.
Tykkään kaikenlaisista killan häppeningeistä, sitseistä sekä sen semmosista ja
niistä meikät monesti bongaaki ja bongas
jo fuksivuonna, toivottavasti teidätki!
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Hei! Olen Oula, toisen vuoden tietotekniikan opiskelija ja
ensimmäisen
vuoden
PRO Kainuun korvesta
Kajaani Big Citystä.
Vapaa-ajallani harrastan mm. geokätköilyä, tietokonepelien
pelailua, tv-sarjojen
tuijottelua, sähköbasson soittoa (jos
tiedät jonkun ihan aidosti uuden basistivitsin niin
tule kertomaan), tyhjän toimittamista ja tietysti kiltiksellä lusmuamista - kahta viimeistä tulee
tehtyä välillä luentojenkin aikana. Vietetään yhdessä ikimuistoinen fuksivuosi, ja muistakaa: tenttejä voi uusia, bileitä ei!
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Heipä hei ihmiset. Olen
Kainuun hämäriltä perukoilta Ristijärveltä Oulun hämärille perukoille
Toppilaan muuttanut toisen vuoden OTiT:lainen.
Yllättäen ekavuonna ei
PRO:na tullut oltua, eli
nyt huikaisevalla kokemuksellani ensimmäistä
kertaa fukseja ohjailen. Jos loistavaa
seuraani halajaa, löytää minut monesti
kiltahuoneelta pelailemasta korttia ja
synkinpinä hetkinä jopa luennollakin voi
tulla käytyä.
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*One Does Not Simply
Make Fuksinaali In Time
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Hei kaikki fuksipojat ja kummatkin fuksitytöt. Olen Esa, kotoisin Haapaveden ”sykkivästä” metropolista, toisen vuoden opiskelija
tietotekniikan osastolla. Tällä
hetkellä olen töissä Prisman kassalla, minne päätyvät kaikki, jotka eivät panosta Tietokonetekniikka-kurssin lopputyöhön tarpeeksi.
Pitäkää tämä siis mielessä ensi
keväänä koodia vääntäessänne. Harrastan lähinnä tiskijukkailua ja muuta musiikin parissa kikkailua. Ja internettiä, jos joku sen laskee harrastukseksi.
Eiköhän me tämä fuksivuosi yhdessä selätetä, hauskaa tulee
olemaan, sen uskallan luvata. Kaikkea saa kysyä, minä tiedän
jopa elämän tarkoituksen. Ja muistakaa, että vaikka vitonen
opintosuoritteessa lämmittää sydäntä, niin kyllä kännissä
on vaan aina kiva (ja lämmin) olla.
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Heimoi olen Miika (Kesetius) 22vee Åulusta!
Kolmas
opiskeluvuosi lähtee hiljalleen
rullaamaan ja samalla
toinen vuosi putkeen
PRO:na. Lapsivesi, eihän se ole vettä laisinkaan. Pidetään yhdessä koko vuosi hauskaa
niin uudet kuin vanhatkin tieteenharjoittajat ja
keppihevoset hypähtelivät niityllä, vaaleanpunaista auringonlaskua. Muistakaa fuxit osallistua aktiivisesti tapahtumiin ja tutustua uusiin ihmisiin
(niin killan sisäisiin kuin ulkoisiinkin), opiskeluakaan toki siinä sivussa unohtamatta! ”Plops”,
kuului jostain läheltä. Miten tässä nyt näin kävi.
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Tervehdys kaikille fukseille ja miksei muillekin! Olen Visa aka
MegaTron, 21v, ja toinen
vuosi
tietotekniikalla
alkamassa. Olen kotoisin
Vaalasta, tarkemmin ottaen
tuppukylästä nimeltä Neittävä. Täysiverinen gamer,
keräilijäsielu ja elektroniikan ystävä, kuitenkin
menoa ja meininkiä pelkäämätön hullu. Bileet, partyt ja muut kissanristiäiset
eivät aina tunnu olevan minun alaani, mutta tapoihin
oppii ja paheisiin sortuu, pohjalta löytää usein tuttuja. ”Viisauden” sanoina fukseille: älä anna muiden
tai ennakkoluulojen pelotella opiskelijaelämällä vaan
ota itse selvää mitä se sisältää. ”Eteenpäin!” sanoi
mummokin lumessa, et kai anna mummon voittaa sinua
sisussa?

18

Fuksinaali 3/2012

Morjens. Olen ensimmäisen solmun tietoteekkari, joka tunnetaan
myös nimellä Tino. Alun
perin Kajaanin seudulta maailmalle seikkailemaan siirtynyt. Päivisin minut tavoittaa
monesti kiltahuoneelta.
Kesäisin aikaa vie rantalentopallo ja talvisin salibandy sekä lentis. Tosiaan ikääkin on kerennyt
karttumaan jo huikaisevat 22v. Kysymyksien noustessa esille minua saa tulla rohkeasti kopauttamaan olkapäähän. Riemukkaisiin tapaamisiin!
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Morooo! Olen Nemo, toisen vuoden tietoteekkari.
Ikää on kirjoitushetkellä
20 vuotta, mutta toivottavasti olisin jo 21-vuotias kun tämä Fuksinaali on
ilmestynyt. Syntyjäni olen
jostain kaukaa(ketä kiinnostaa tietää mistä niin
voi tulla kysymään), mutta suurimman osan elämästäni olen viettänyt Kainuussa Kajjjaanin kupeessa. Olen helposti lähestyttävä ja
myös lähestyn helposti, joten informaation vaihtaminen
kanssasi tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin. Ei
kai mulla muuta, nähellään siis tuolla käytävillä.
PS: Nauttikaa fuksit fuksivuodesta, useimmille toista
fuksivuotta ei tule. :)

20

Fuksinaali 3/2012

Hei! Olen Olli, kolmannen vuoden Teekkari ja n:nen vuoden ihminen. Tykkään
lauleskelusta ja pitkistä
kävelyistä hiekkarannoilla.
En tykkää näiden esittelyjen
kirjoittamisesta ja lyhyistä
kävelyistä hiekkarannoilla.
Minut on helppo bongata kiltahuoneelta tai maailman parhaan oululaisen Teekkarikuoro TeeKun harjoituksista keskiviikkosin kello 18 luokassa TF104
(siinä 2T-käytävän varrella (tulkaa mukaan!)). Kokeilen ohjata pientä pienryhmääni menestykseen,
eli eri suuntaan kuin pienryhmäohjaajansa
(hah hah haa...).
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Moi kaikille! Olen
Aku, n-vuoden opiskelija ja toisen vuoden tietoteekkari.
Aikoinaan itsekin sen
kokeneena, ettei yliopistoa huristella
läpi samalla tsaijaijai-asenteella millä
lukion päräyttää,
lupaan että yritän jakaa wiisauttani ja takoa vähintään tämän kaikkien fuksien kalloon. Luentojen
välillä minut löytää useimmiten kiltahuoneelta ja
koulupäivän jälkeen kävelemässä ympäri linnanmaata
{1,2} dalmatiankoiran kanssa.
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