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Pääkirjoitus
Morjesta,

Loppuvuosi ja ylipäätään koko vuosi on mennyt niin no-
peasti ohitse. OTiT:n pikkujouluissa oli erittäin hauskaa 
ja pääsi näkemään uuden hallituksen ja hallituskasteen. 
Tiedotusministerin hommat loppuvat ja mielessä herää 
helpottuneita ja hieman haikeita tuntemuksia. OTiTilla 
menee ihan hyvin niin pääsee hyvin mielin lopettamaan, 
vaikkakin harmittaa kun Terminaalit jäivät niin loppu-
vuodelle.
Tämän vuoden jälkeen osaa arvostaa enemmän OYY:n, 
OTY:n ja kaikkien opiskelijakiltojen hallituslaisten ja toi-
mitsijoiden tekemää tärkeää työtä, joka on muita opis-
kelijoita varten.
Suuret kiitokset toimittajille, graafikoille, ja OTiT:n 
hallitukselle kuluneesta vuodesta. Erityisesti haluaisin 
kiittää PJ:tä ja Caribiaa Terminaali-teksteistään. Saitte 
tehtyä juttunne ajallaan ja jokaiseen lehteen, kiitos. Toi-
votan kaikille hyvää tulevaa vuotta ja hauskoja hetkiä 
OTiT:n seurassa.

-Harri Keronen
Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry / Termi-
naali, PL 45000, 90014 Oulun yliopisto
Kotisivut: www.otit.fi/site/index.php/
kilta/terminaali
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi

Oli herra King-kong,
meni maahan Hong Kong,
tapas neiti Sing-song,
alas veti kalsongit,väliin pani kondomin;
kondom meni ving-vong,
syntyi pieni Ping-pong,
“Made in Hong Kong”
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PJ-Palsta
Heissuli vei,

Nyt sitä vedelläänkin viimeisiä, vuosi on kovasti loppumassa ja 
uusi hallitus onkin tuleva korvaamaan vanhan, muttei suinkaan 
väsyneen istuvan hallituksen. Mutta voi pojat mikä vuosi se on-
kaan ollut. Killan hallitus on toiminut loistavasti ja PJ porukan 
kanssa tapahtumia on kierrelty raskaamman kautta.

Uusia tapahtumiakin killalle on saatu vuoden, kuten esimerkik-
si suosiota saaneet Ympin kanssa järjestetyt kesäpäivä, joka 
löysikin tiensä jo ensi vuoden toimintasuunnitelmaan. Toinen 
loistava uudistus on PikkuWapun yhteydessä julkistettu Jarru-
passi, joka on saanut wanhemman polvenkin jo liikkeelle bileitä 
kiertämään ja pisteitä haalimaan, ja huhu kertoo että killan omat 
jarruttelijatkin ovat vielä kärkikahinoissa mukana. Ensi vuonna 
nähdään ken on heistä kaikkein jarruin.

Ensi vuodelle haasteina ovatkin vuosijuhlat, joista on syytä odot-
taa melkoista spektaakkelia ja suunnittelut ovatkin jo kovassa 
vauhdissa. Saa kuinka legendaarista settiä on tulossa, kunhan 
vain selvitään maailmanlopun vuodesta ja 21.12.2012 häämöt-
tävästä tuomionpäivästä.

Myös tekeillä oleva yliopiston rakennemuutos jännittää hieman 
ensivuoden osalta, mutta voin luottaa tulevaan hallitukseen täy-
sin sydämin, ja tiedän, että OTiT:n asiat ovat hyvin edustettuina.
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Mutta kohta onkin siis aika laskea salkku naulaan ja muuttaa 
itsensä eläimeksi, sillä ensi vuonna Sian hommat kutsuvat. Mut-
ta ällös huoli, saatte nauttia silti tarinoinnistani ensi vuonnakin, 
tällä kertaa tosin toimittajan roolista käsin. Ja ehkä sitä saadaan 
viimeinen kädenjälkikin tehtyä uusien haalarimerkkien muodos-
sa.

Loppua odottaen.

Aapo,
Puheenjohtaja 2012
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Noin kolme kuukautta on nyt vierähtänyt Shanghaissa opiskellen 
ja hiukan myös reissaten. Vielä vähän päälle kuukausi opiskelua 
ja sitten suunta takaisin kohti Suomea.

Shanghai Jiao Tongin yliopistossa opiskelee melkein 36 000 opis-
kelijaa, joista noin 1500 on kansainvälisiä opiskelijoita. Ylipistolla 
on kaksi kampusta, joista toinen sijaitsee keskustan läheisyydes-
sä ja toinen Minhangin alueella noin 25 kilometriä keskustasta.  
Koska suurin osa kursseistani järjestetään Minhangin kampuk-
sella, asuntola Minhangin kampuksella oli minulle kätevin vaih-
toehto.  Toisella kampuksella käyn kaksi kertaa viikossa kiinan-
kielen kurssilla, joka on ollut mielestäni erittäin hyvä. Opetus on 
hiukan erilaista ja välillä ei tule ymmärrettyä opettajien englan-

来自上海的问候!
Terveisiä Shanghaista!
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tia (ja välillä he saattavat 
vaihtaa lennosta kiinaan). 
Tällä yliopistolla on vielä 
opittavaa kansainvälisten 
opiskelijoiden huomioimi-
sessa, mutta ehkäpä tule-
vaisuudessa asiat sujuvat 
paremmin. Silti reissu on 
ehdottomasti ollut kokei-
lun arvoinen.

Eläminen Kiinassa on edullista, tosin Shanghai ei ole halvimmas-
ta päästä siltikään. Ruoka-annos Minhangin kampuksen lähellä 
maksaa keskimäärin 13 yuania eli noin 1.60 euroa. Ruokailu po-
rukalla on aina mukavempaa, sillä silloin voi maistella useampia 
annoksia (tuolloin ruokailu on ollut noin 20 yuania eli 2.50 eu-
roa). Useimmat asiat ovat edullisempi täällä, mutta löytyy myös 

kalliimpia tavaroita. Maahan tuo-
duille tavaroille ja ylellisyystava-
roille on eri verot, esim. IKEAs-
sa erään tyynyn hinta on melkein 
kaksinkertainen Suomen hintaan 
verrattuna.

Metrolla kulkeminen on käte-
vää ja edullista, hinta vaihtelee 
matkan pituuden mukaan 3 - 10 
yuania eli noin 0.35 - 1.25 euroa. 
Tosin ruuhka-aikoja kannattaa 
yrittää välttää, sillä tunnelma 
on kuin silleillä sardiinipurkissa. 
Ja Shanghaissa riittää ihmisiä, 
noin 23 miljoonaa. Väenpaljous 
tuli erityisesti koettua kansal-
lisviikolla keskustassa kävelles-
sä People's squarelta Bundille, 

 Tervetuloa uudet opiskelija!

Nanjing East Road kansallisviikolla 
1.10.2012
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jolloin paikalla oli poliisin lisäksi 
armeijaa ohjaamassa liikennettä.
Kansallisviikolla osallistuin Tra-
velChinan (opiskelijajärjestö SJ-
TU:ssa) järjestämälle kolmepäi-
väiselle matkalle Yangzhouhun, 
Zhenjiangiin ja Nanjingiin. Oli 
mukava päästä vähän kiertämään 
muitakin paikkoja kuin Shanghai-
ta. Reissun ainoat huonot puolet 
olivat tiukka aikataulutus ja väen-
paljous (muillakin oli vapaata 
kansallisviikolla). 

Myöhemmin TravelChina ei ole 
enää järjestänyt matkoja kiin-
nostuneiden ulkomaalaisten 
vähyyden vuoksi, hyvällä tuu-
rilla he ehkä myöhemmin jär-
jestävät jotain. Mutta siksipä 
kannattaakin hankkia seuraa ja 
suunnitella omiakin reissuja: 
tällä hetkellä on suunnitteilla 
joulukuulle reissua Pekingiin 
ja ehkäpä jonnekkin toisaalle 
uudeksi vuodeksi.

Five-Pavilion Bride (五亭桥), 
Slender west lake - Yangzhou

Sun Yat-senin mausoleumi -
Nanjing, paljon porukkaa liikeellä, 
suosittu kohde kansallisviikolla
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Opiskelu tosin hiukan haittaa lomailua, sillä täällä opiskellaan 
joulunkin ajan ja lukukausi loppuu tammikuun puoleenväliin. Hel-
mikuun vaihteessa on Kiinan suurin juhla: Spring festival eli kii-
nalainen uusi vuosi. Eräällä kurssilla olisi luvassa iltaluento 25. 
joulukuuta ja kahdella kurssilla kurssin harjoitustyö esitellään 
opettajalle 27. joulukuuta. Eli tulee olemaan todellakin erilainen 
joulu, ei pelkästään ilmaston takia.

Lisätietoja saa, kun kysyy.

Ryhmä Xiawu Laken sisäänkäynnillä - Nanjing
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Näppäimistötalo

Nykytaidetta Xujiahuissa

- eliiska

PS. Löytyihän täältä myös jotain kiinnostavaa taidetta tietoteekkareillekin:
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Heipä hei arvon teekkarit ja oikeatkin ihmiset. Joulu tulee, ja sehän tarkoittaa 
että pelti on saatava kiinni, ja nopeasti.
Seuraavaksi arvosteluita Alkon tämänvuotisista jouluoluista.

Olut 1: BrewDog Hoppy Xmas
Mikä: Skotlantilainen outolintu, katkera ja mahtava joulu-IPA
Miksi: Erilainen jouluolut. Yleensä jouluoluet ovat tummia 
lagereita jotka on tungettu täyteen joulumausteita.

Asiaan: Aavistuksen punertavaa kuparinruskeaa olutta 
keskikokoisella mutta nopeasti katoavalla, niukkapitsisellä 
vaahdolla. Tuoksu todella intensiivisen humalainen! run-
saasti mäntyistä sekä sitruksista humalaa hedelmäisellä vä-
rityksellä. Lisänä vielä hieman keksistä mallastakin. Maussa 
samaa ihanaa humalapyörrettä; runsaasti hedelmäisyyttä 
kukkaisten ja yrttisten sävyjen kera. Pieni twist makeaa 
mallastakin löytyy taustalta. Nam. NAM!

Ulkonäkö: 3/5
Tuoksu: 9/10
Maku: 8/10
Suutuntuma: 3/5
Yleisvaikutelma: 17/20
Yhteensä: 40/50
Hinta: 4.98€/0.33L

Olut 2: Liefmans Glühkriek
Mikä: Belgialainen hapan kirsikkaolut joka on tarkoitettu juotavaksi kylmänä
Miksi: Mikä helvetin outolintu tämä oikein on? Pakko kokeilla!

Asiaan: Hyvin tummaa luumuisen punaruskeaa olutta runsaalla ja kestävällä, 
runsaspitsisellä pinkillä vaahdolla. KYLMÄNÄ: Tuoksussa mietoa hapanta kirsik-
kaa, kuivaa mallasta sekä vaniljaa. Maku suorastaan hyökkäävän imelä, sokeri-
suus peittää alleen lähes kaiken, pientä hedelmäistä kirsikkaisuutta sekä glögi-

Carabian 
jouluolutarvostelut
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mausteisuutta on aistittavissa, mutta happamuus loistaa 
poissaolollaan. KUUMENNETUNA: Tuoksussa vahvempaa 
kirsikkaa sekä keksistä mallasta. Maku vähemmän imelä, 
happamuuskin alkaa esiintymään, myös kirsikkaisuus tun-
tuu lämmennettynä vähemmän keinotekoiselta. Suutuntu-
masta pakko sanoa että hiilihappoisuus tuntuu lämmite-
tyssä juomassa todella perverssiltä. Suosittelen kaikille 
brasilialaisen pierupornon kuluttajille.

Ulkonäkö: 4/5
Tuoksu: 7/10
Maku: 7/10
Suutuntuma: 2/5
Yleisvaikutelma: 14/20
Yhteensä: 34/50
Hinta: 7.99€/0.75L

Olut 4: Gouden Carolus Cuvee Van Der Keizer

Mikä: En enää tiedä itsekkään. Go figure. 
Vahvaa tämä ainakin oli ja pullo oli iso.
Miksi: Koska koskettelet itseäsi öisin.

Asiaan: Sameaa persikanoranssia olutta 
runsaalla ja kestävällä, runsaspitsisellä 
vaahdolla. Tuoksu selvästi alkoholinen, 
mutta myös vahvan yrttinen, myös kukkaisen parfyymistä 
humalaa löytyy runsain mitoin. Makukin yllättäen alkoholinen, 
maltaisuus nousee pinnalle runsaan karamellisen makeana. 
Lisänä sitruksisen kirpakkaa hedelmäisyyttä sekä samaa par-
fyymistä katkeroa kuin tuoksussakin. Suutuntuma melko hiili-
happoinen.
Ulkonäkö: 4/5
Tuoksu: 8/10
Maku: 8/10
Suutuntuma: 3/5
Yleisvaikutelma: 16/20
Yhteensä: 39/50
Hinta: 11.53€/0.75L
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Olut 5: Haandbryggeriet Nissefar
Mikä: Savustettu portteri norjasta

Miksi: 74-68-65-20-67-61-6d-65

Asiaan: Pikimustaa olutta runsaalla ja kestävällä sekä 
runsaspitsisellä beigellä vaahdolla. Tuoksu runsaan 
paahtunut, aavistuksen savuiseen saunapalviin vivahta-
vaa mallasta, savuisuutta ei kuitenkaan ole mitenkään 
liikaa. Lisänä myös aavistus luumuhillon mieleentuovaa 
hedelmäisyyttä, suolaista lakritsaa, ja olenpa myös ou-
dosti aistivinani suolapähkinää. Maku makean tamminen 
ja paahtunut, lievää appelsiinista hedelmää sekä runsaas-
ti katkeroa. Maistuvaa, joskin hieman sekavaa tavaraa.

Ulkonäkö: 5/5
Tuoksu: 8/10
Maku: 8/10
Suutuntuma: 4/5
Yleisvaikutelma: 16/20
Yhteensä: 41/50
Hinta: 6.59€/0.5L

Lisätietoa seuraavista paikoista:
Olutopas: http://olutopas.info/
Olutwiki: http://olutopas.info/wiki
IRC: #olutopas @ IRCnet

Kuvat: http://www.alko.fi/ 
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