Sisällissota
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
21
22
23

Pääkirjoitus
Puheenjohtajan palsta
Nuudelit fuksin suussa
Hallitusdatanlouhintaa
Terminaali testaa jotain
Tupsufuksi avautuu
Suuri peltikattotutkimus
Turbonörtit on
aina kovimpii
Emojianalyysia
Fuksilakitusjuomat testissä
Runonurkka
Guild of Knowledge
Alapääkirjoitus
Haikuja windulle

Terminaali

Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja
pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988
4-5 numeroa vuodessa
30. vuosikerta
Numero 4/201 7
24 sivua
http://www.otit.fi/site/index.php/kilta/terminaali
Painosmäärä: 30 kpl
Painopaikka: Monisto Oy

Oulun Tietoteekkarit ry/Terminaali
PL4500
90014 Oulun Yliopisto
Kävinpä lehteä luomaan / Terminaalia tekemään
Suomi sata syömmessäni / isäm maa impyenäni
On vihkollakin vuosia / kertoja kolmen kymmenen
Tästäpä tään teeman taion / vuosijuhlia viettelen

Päätoimittaja:

Heikki Kaarlela

Selvennys: Tämä lehti on paitsi minun viimeiseni, myös
Suomi1 00-juhlalehti eli Fi-naali. Tavataan torilla
T: windance <3

Toimittajat:

Jukka Pajukangas
Atte Jauhiainen
Aleksi Seppänen
Topi Kurtelius
Eero Paavola
Uula Ranta
Talvisodan henkeä
osoittivat myös:

Taru Järvelä
Eero Huhtelin
Jenna Onnela
tams
pakkohiplaus
Mindemanx

Finaali 201 7

3

paras. Siitä kuuluu iso kiitos
hallitukselle, joka on tehnyt
elämästäni puheenjohtajana
helppoa. Odotan innolla vaalikokousta, jossa selviää, millainen huikea poppoo on
vetämässä tätä remmiä kolmikymmenvuotisjuhlavuotenaan.
Juhlia odotellessa merkatkaa
syyskuun viimeinen viikonloppu kalenteriin, silloin räjähtää.

Vuosi on taas lähenemässä loppu-

aan. Sen myötä Ouluun on saapunut
lumi jo pariin otteeseen, julmustia
(sikahyvää limpparia, suosittelen) saa
jopa Suomessa kaupoista, ja jään
murtavat puheenaiheet Teekkarituttujen kesken kuulostavat enenevässä
määrin seuraavanlaisilta: ”Mitäs nakkihommia ensi vuonna? Tuleeko hyvä hallitus? Noh, kenestä tulee
seuraava peejii?”
Ei ole lainkaan yllättävää, että nämä
aiheet puhuttavat; onhan kiltatoiminta monelle, kuten itselleni, merkittävä osa elämää. En tiedä missä
olisin tänä päivänä ilman kiltaa. Näissä hommissa on päässyt oppimaan
valtavasti yleishyödyllisiä elämän taitoja, kehittämään verkostoja, kokemaan uutta ja ihan vain pitämään
todella paljon hauskaa.
Pitkään kestänyt hallitusurani saa
kuitenkin luvan loppua tähän vuoteen, joka on ollut monella tapaa se
4
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Ja jos joku vielä epäröi ehdolle
asettumista hallitukseen tai
toimariksi: Rohkeasti vaan, et
tule katumaan sitä.

Ai fuksipiste tarjolla? N o täytyyhän siihen tarttua! O ngelmana kuitenkin o li, e ttä
mitäs minä rustailisin tähän l ehteen. P itkän p ohtimisen seurauksena tuli tietenkin
nälkä. Kaapista onneksi l öytyi n uudeleita j a siitä sain samalla i dean. E n tässä a la
kertomaan miten nuudelit tulisi o ikeaoppisesti syödä, m utta i tse n e n autiskelen
ilman l ientä j a mausteet lisään vasta j älkeenpäin.

Hinta

Plussat

Miinukset

Arvosana

0,70€ (90g)
Citymarket

- Sisältää
useammat
maustepussit
- Sopivan
tulinen

4,5 / 5
- Jos vain saisi
samaan hintaan
kuin Pirkka
Nuudelit niin
olisivat
täydellisiä

0,39€ (60g)
Citymarket

- Halpa
- Sopivan
tulinen

- Vain yksi
maustepussi
- Saa vain Kkaupoista

4/5

Ööööö halpa?
xD
Lidl

- Halpa

- Koostumus
kauhea
- Mauttomia
- Saa vain
Lidlistä

1 /5

- Ei tarvitse
erillistä astiaa
- Muutakin kuin
vain nuudelit ja
mausteet
mukana

- Kallis
- Ei haarukkaa
mukana
- Outo maku

0,5 / 5

- Ei tarvitse
erillistä astiaa
- Haarukka
mukana

- Kallis

3,5 / 5

Uula Ranta

Puheenjohtaja

1 ,89€ (90g)
Citymarket

1 ,39€ (70g)
Citymarket
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HALLITUSDATANLOUHINTAA
On taas se aika vuodesta, kun jokavuotinen sirkushupi, vaalikokous, on ajankohtainen.
Vaalikokouksissa
kun
valitaan mm. killan hallitus seuraavalle
kalenterivuodelle. Tässä taannoin allekirjoittaneella heräsi mielenkiinto selvittää vähän tilastoja siitä, mihin pesteihin
yleensä killan hallituksen ensikertalaiset
päätyvät. Lisäksi toimitus päätti selvittää
muutaman muun hauskan faktan viime
vuosien hallituksista.
Ensin täytyi toki päättää sopiva rajapyykki, josta lähteä tutkimaan dataa. Lähtökohdaksi valikoitui vuosi 2000, jonka
jälkeen yksinkertaistamisen vuoksi liikenne- ja kulttuuriministerit, sekä teollisuus- ja sisäministerit niputettiin yhteen.
Tässä vaiheessa oli vuorossa muutaman
tunnin excelin pyörittely, jonka jälkeen
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oli jo varsin mielenkiintoista dataa tarjolla. Avatakseni kyseistä dataa hieman,
kyseessä on siis edellisin pesti OTiT:n
hallituksessa, toimittajan laiskuuden
vuoksi ei ollut mielekästä selvittää muita mahdollisia killan ulkopuolisia pestejä. Esimerkkinä vaikkapa puheenjohtajat, joista 4 on ollut edeltävältä hallituspestiltään sisäministereitä (ottaen huominoon edellämainitun niputta- misen).
Vastaavasti ns. ’tuplaajat’ näkyvät oman
pestinsä kohdalla. Joinakin vuosina yhdessä tai useammassa pestissä on
vaihtunut toimija, jolloin kyseiset henkilöt on merkitty ’Useampi’, jotta lukumäärät pysyvät samoina. Toki jotta
homma ei olisi liian loogista, pestin jakaneet henkilöt on merkitty erikseen
sukupuolijakumataulukkoon.

Mitä tästä datasta voidaan sitten päätellä? Kaikenlaista, mutta esimerkiksi
sen, että puheenjohtajaksi ei luultavasti
pääse ilman aiempaa hallituskokemusta. Vastaavasti sihteeriksi ei tilastojen
valossa tarvi aiempaa kokemusta. Sama
pätee myös tiedotus-, ulko- ja sosiaalija terveysministereihin. Opetusministerit ovat olleet ahkerimpia tuplaamaan
nakkiansa, mutta juuri muuhun eivät
toistaiseksi ole killassa päätyneet. Sihteerit ovat varsin usein päätyneet työvoimaministeriksi ja eniten kesken
toimikauden vaihtuneita löytyy ulko- ja
sisäministeriöiden puolelta. Sukupuolijakauma on viimeisen 1 8 vuoden ajan
ollut varsin miespainotteinen, mutta
kuitenkin sihteerit ovat pääasiassa olleet naisia ja työvoimaministereistäkin
puolet naisia.

Lopuksi vielä allekirjoittaneen tilastoihin
perustuvat ennustukset tulevasta vaalikokouksesta. Paikkaansapitävyys tosin
lienee heikompi kuin kolmen kuukauden
sääennusteen, mutta ei se mitään. Puheenjohtajaksi päätyy miespuolinen kulttuuri- ministeri. Sihteeri on ensikertalainen ja nainen. Rahastonhoitaja on
myös ensikertalainen ja mies. Työvoimaministeri on luultavasti nainen ja koska
on varsin epätodennäköistä, että puheenjohtaajaa lukuunottamatta kaikki
olisivat uusia, ennustan, että kyseessä on
sihteeri. Sen sijaan loppuhallitus on luultavimmin miehiä ja ensikertalaisia. Lisäksi joko sisä- tai ulkoministeri joudutaan
vaihtamaan kesken vuoden. Jäämme
mielenkiinnolla odottamaan vaalikokousta.
Kirjoittaja on itsekin hallitusnakkinsa tuplannut.
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Terminaali testaa

Juoman koostumus

Jotain
Ajoittain ilmenevä juhlimiseen liittyvä tunnettu ongelma voidaan kirjoittaa
seuraavaan yleiseen muotoon: Pidoissa on tarjolla monenlaisia juomia, mutta
käytettävissä olevat resurssit - kuten aika ja vatsalaukun tilavuus - ovat usein
rajallisia. Ainoana järkevänä ja luonnollisena ratkaisuideana tähän ongelmaan on
maistaa kaikkea tarjolla olevaa kerralla. Tässä jutussa Terminaalin urhea tutkiva
journalisti esittelee ja testaa uuden juoman nimeltään Jotain.

Testijuoman ominaisuuksia
Tilavuus: Hieman

vajaa 3 dl
Valmistustapa: Kaada lasiin ja sekoita
Ainesosien suhde: Jokaista ainesta
suunnilleen saman verran
Testihenkilö: Allekirjoittanut, toimi myös
juoman keksijänä
Valmistuspaikka: Walhalla

Havainnot
Maku: Jokin

maistui joltain.
Ulkomuoto: Jokin näytti joltain.

Yllätys! Tämä juttu on multimediaaninen,
ensinnäkin koska taiton tasapaino on
pyllyllään mutta myös koska juoman
sekoituksen voi nähdä myös videona
Youtubessa, joko tästä tai QR-koodista!
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Paju

Jotain koostuu 36 eri ainesosasta:
Pirkka Parhaat Tonic
FiShot Vodka Shot
Licor 43 Cuarenta y Tres
Pisang Ambon banaanilikööri
Koskenkorva Salmiakki
Lignell & Piispanen Vadelma
Saaristolais viina
Viru Valge 80%
Triple Sec
Martini Bianco
Minttu Peppermint
Black Tower viini
Siti kivennäisvesi
Koskenkorva Vodka
Prosen viini
Tequila
Baltic Dark Rum
Captain Morgan White Rum
Absolut Vodka
Jaloviina kahvi
Simaken mansikkaviini
Punaviini
Koskenkorva Minttu
Sitruunasiivu
Limesiivu
Koostumukseltaan tuntematon booli
Vesi
Appelsiinilimonadi
Sitruunalimonadi
Coca-Cola
Ananasmehu
Pirkka Parhaat Russian
Karpalomehu
Maito
Pirkka Parhaat Ginger Ale
Appelsiinimehu

Kuva 1 . Every day we stray
further from God's light

Kuva 2. I have made a horrible mistake

Kuva 3. Pohja näkyy jo. Näköjään henkinen
minäni odottaa jo siellä
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Tupsufuksi avautuu
Suurin piirtein vuosi sitten olin aloittanut
omat opiskeluni Oulun yliopistossa tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Silloin
paljon mainostettiin helpointa fuksipistettä, Terminaalijuttua. Tottahan toki siihen sitten tartuin ja kirjoitin ensimmäisistä ajatuksia mitä oli siihen mennessä
kertynyt. Irkkinikeillä puhuttelu ei uponnut, Kumpulaisen Sepin tuotanto, jota
silloin pakko soitetiin vahvasti, ei uponnut. Myös useiden vanhempien tieteenharjoittajien harrastama suomen kielen
sääntöjen venyttäminen käyttämällä
mm. sanaa ”lisempää” ei uponnut.
Nyt, vuosi myöhemmin, olen viisastunut.
”Hei! Olen Stella”. Okei, näin pitkälle en
ole Tietoteekkariudessani päässyt, mutta jollain asteella kyseisen tavan olen hyväksynyt. Onhan se erittäin hienoa, että
tällä tavoin on onnistuttu muodostamaan kaikista omia erinomaisia yksilöitä, eikä kaikki olla kalleja ja annoja.

1 0 Finaali 201 7

Sepi Kumpulaisen tuotanto ei kyllä edelleenkään uppoa. Toisaalta, eipä sitä onneksi viime aikoina ole pakko
soitettukaan. Toisaalta, varmasti viime
lukuvuoden mittaan siihen siedätyin,
kuin myös jonkun yhden kappaleen
useamman tunnin mittaisiin non-stop
soitatuksiin. Nykyisellään asian osaa ottaa huumorilla ja mm. hieman jäi jopa
harmittamaan, ettei fuculla päästy nauttimaan perinteisestä ekskursio dvd:stä.
Suomen kielen rikkaudesta joskus lukioaikoina puhuttiin, ja se tosiaan on nyt
täällä saanut aivan omat sfäärinsä. Pieneen eräänlaiseen yhteisöömme on jopa
muodostunut ehkä omaksi suomen kielen alalajikseen kategorisoituva koopsismi. On toki huomautettava, että toiset
ovat sitä huomattavasti paljon parempia
kirjoittamaan kuin toiset.

Sinällään, kun asiaan tottuu eikä anna sen
itseään häiritä niin täytyy vain ihailla sitä
rentoutta ja välinpitämättömyyttä oikeinkirjoituksesta. ”Kuhan siitä ymmärtää
idean”. Niinpä, idean ymmärtäminenhän
se on tärkeintä, jolloin säästyy turhaa vaivaa ja energiaa pienien typojen korjaamiselta.

Eli, jos nyt sinä fuksi siellä painit näiden samojen ongelmien ja ajatusten
kanssa niin voin kertoa, kyllä se siitä.
Se voi ottaa aikaa, mutta kaikkeen tottuu, paitsi siihen kuuluisaan jääpuikkoon perseessä. Tai mistäpä minä
tietäisin.

Pub Kuutiossa kuuli eräs ilta seuraavan lauseen:

"OTiT pilaa aina kaiken, se tekee naisistakin lesboja."

Ajatusta hiukan lisää stormattuamme päädyimme uuteen tosi-tv-formaattiin, jossa
testataan, miten hyvin suhteet kestävät kosketusta OTiTin kanssa:

SUURI PELTIKATTOTUTKIMUS
2
a
s
o

Peltikatoista puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta jokaisella juojalla on omat mieltymyksensä. Viime kerralla peltikattotutkimuksessa testasimme
täydellisen peltikaton sekoitussuhdetta. Päädyimme Terminaalissa 4/1 6 lopputulokseen 3,5 cl viinaa ja 0,5 cl sitruunamehua.
Matkamme kohti täydellistä peltikattoa ei kuitenkaan päättynyt silloin, sillä myös raaka-aineiden
valinnalla on merkitystä. Päätimmekin jo vajaa
vuosi sitten, että seuraavaan testiin tarvitaan ainakin vastapuristettua sitruunamehua ja Koskenkorvaa. Muut testattavat ainesosat, Lidlin sitruuna,
X-tran sitruuna, Finlandia-vodka ja Русский
Стандарт (Russian Standard) valikoituivat vasta
hieman ennen varsinaista testiä. Testit suoritettiin
sokkona, eli testaajat eivät etukäteen tienneet tarkalleen mitä jokainen peltikatto sisältää.

Testissä käytetyt välineet:
63 cl viinaa, 21 cl kutakin:
Koskenkorva
Finlandia,
Русский Стандарт
9 cl sitruunamehua
2 sitruunaa
shottilaseja
mittaruiskuja
1 kpl windancea (sihteeri)

Epäjatkuvuudet kuvaajassa johtuvat mm. näistä humalatilan arvioista:
20:57, “‘); DROP TABLE users;--”
22:08, “Haista vittu kuus”
1 2 Finaali 201 7
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Sihteerin kommentti järjestelyistä:

Molemmat testihenkilöt (plus sihteeri kontrollina eli tietoisena sisällöistä) nauttivat puolen
tunnin välein yhden satunnaisesti valitun peltikaton, ja sihteeri merkkasi kommentit ylös.
Olen itse tyytyväinen käsialaani yhdeksännen
peltikaton jälkeen mutta 1 1 . jälkeen meni vähän suttuiseksi. Opin myös että testin aikana
ei kannata juoda kahta siideritölkkiä, niistä tulee krapula.

Johtopäätökset:

Русский Стандарт on vodka, joka vaikuttaisi toimivan huonojenkin sitruunamehujen kanssa. Vastaavasti Finlandia toimii X-tran sitruunan kanssa,
mutta huonoon sitruunaan sekoitettuna Finlandiakaan ei maistunut. Koskenkorva oli oikeasti hyvää
vain vastapuristetun sitruunamehun kanssa.
Toimitus suosittelee Русский Стандарт:ia aina
peltikattoja valmistettaessa. Mehuista vastapuristettu sitruunamehu pärjäsi odotetun vahvasti.
Myös X-tran sitruunamehu oli tasaisen varma
makunautinto, joten toimitus suosittelee näitä
molempia. Tuoreen sitruunamehun vaatima työmäärä verrattuna valmiiksi pullotettuun mehutiivisteeseen saa useimmat valitsemaan valmiin
mehun. Maultaan tuoresitruuna on kuitenkin voittaja. Toimitus myös arvelee, ettei sitruunamehu
sovellu piitahnan poistamiseen.
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Koodaaminen on hassua. Sitä on vaikea selittää ihmiselle joka ei ole koskaan
sitä harjoittanut. Sun pitää näpyttää sanoja oikeeseen järjestykseen, silleen et
tietokonekkin ymmärtää et mitä sä oikein yrität nyt saada aikaan. Koodin pi‐
täis olla loogista, mut koodikieliä on erilaisia. Joidenkin mielestä joku koodi
on vähemmän loogista kuin toinen. Siitä tulee kuitenkin lopulta tulee vaan yk‐
kösii ja nollii. Ihmiset on tehny koodin että me voitais selittää sille tietoko‐
neelle että miten päin niitten bittien pitäis meijän mielestä siellä
tietokoneessa olla.
Jotkut kovat koodarit kattoo niitä bittejä ja lukee niitä kuin kirjaa, ne on ko‐
via jätkiä. Jotkut on sit fronttikoodareita. Koodaaminen ei oo aina helppoa,
kuitenkin joku on tehny sen koodikielen että meillä ois helpompaa koodata.
Ennen tämmösii koodikieliä piti koodata suoraan ykkösii ja nollii, ei ollu help‐
poo. Pointti on kuitenkin se, että koodikielet on tehnyt ihminen ihmiselle.
Niitten kuuluis olla niinsanotusti inhimillisiä. Silti se on kuitenkin aina logiikka
selitettynä loogiselle koneelle, ei aina helppoo. Se tarkoittaa että sinä itte et
oo kovin looginen, muuten se ois helppoa.
Se on hauska aina kun oppii lisää tietokoneista. Aina palanen kerrallaan pal‐
jastuu että se ei toimikkaan taijalla, vaan asiat tuntuu aina vaan yksinkertai‐
simmilta. Sit ku huomaa että joku toinen ihminen ei hoksaakkaan sitä niin voi
tuntea ylemmyydentunnetta. Sit kuitenkin huo‐
maa aina että nää jutut on luotu ihmisille. Joku
on ollu taas gurumpi kuin sinä.
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Emojianalyysia
Länsimainen kirjallinen viestintä on aina
ollut puutteellista. Jokainen kirjoitettu
sana näyttää lähes samalta, ja lukijan
täytyy tuhlata kalliita aivosolujaan painotusten ja muiden nyanssien hakemiseen tekstin seasta. Miksi asioita ei voisi
tehdä helpommin? Jo muinaiset egyptiläiset hieroglyfeineen ymmärsivät, että
yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat
sanaa.

Otetaan lähempään tarkasteluun yksi
emoji, joka mielestäni kuvaa erinomaisesti näiden kuvatusten viestintävoimaa:
eli kakkakasa-emoji (eng. pile of
poo). Onko se vilpittömästi iloinen kakkakasa? Vai lievästi vahingoniloinen? Kuvaako se kenties sitä hymyä, jonka
pakotat joka päivä naamallesi, tunsit olosi kuinka paskaksi tahansa? Ehkä vastaus
on kaikkia näistä. Tai ei mitään. Tai yksi
niistä.
Yksi asia on varma. Se kuvaa hymyilevää
kasaa kakkaa, sitä ei voi kuvailla sanoin,
ja se sukulaisineen on tullut jäädäkseen.
Vähän voisi kertoa emojien historiasta.
Kuten kaikki hienot asiat paitsi anime,
emojit lähtivät liikkeelle Japanista. Vuonna 1 999 paikallisen teleoperaattorin insinööri keksi uuden tavan rahastaa
teineillä. Länsimaihin tämä neronleimaus löysi tiensä vasta vuonna 201 2,
kun Apple avasi emojit laajemman yleisön käyttöön puhelimissaan. Loppu on,
kuten sanotaan, historiaa. Paitsi ettei ole
historiaa, vaan ihan tätä päivää
.

Älyluurien myötä whatsapit yms. viestintäohjelmat ovat ottaneet paikkansa maailman käytetyimpänä viesintävälineinä.
Viestintämme on siis vihdoin valmis siirtymään seuraavalle tasolle. Puhun nyt
tietysti emojeista, viestintämme seuraavasta luonnollisesta kehitysaskeleesta.
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Mielenkiintoinen anekdootti liittyy ystäväämme, kakkakasa-emojiin. Google ei
ollut täysin varma, ymmärrettäisiinkö kuvaa höyryävästä paskaläjästä länsimaissa. Googlen Japanin johtajan piti
vakuutttaa epäilevät tahot, että kakka oli
välttämätön osa viestintäsanastoa (eli
jossain on siis joskus pidetty palaveri,
jonka aiheena on ollut kakkaemoji). Niinpä asiaa tutkittiin kuten vain Google

osaa, ja kävi ilmi, että kakkaläjä oli yksi
suosituimmista emojeista Japanissa.
Vastikään mm. emojit määrittävässä
Unicode-yhtymässä on syttynyt riita, kun
vuoden 201 8 versioon Unicode standardista on ehdotettu ‘surullinen kakka’
-emojia. Osa konsortion jäsenistä repi
pelihousunsa totaalisesti, ja kokousmuistioon kirjattiin mm. seuraavaa* : “Saammeko seuraavaksi ITKEVÄN KAKKAKASAN? KASAN KAKKAA JOLLA ON KIELI
ULKONA? KAKKAKASA JOLLA ON KYSYMYSMERKIT SILMIEN SIJASTA? KAKKAKASA JOLLA ON KARAOKEMIKKI? Täytyykö
meidän enkoodata neutraali KASVOTON
LÄJÄ KAKKAA?”. Toinen jäsen kirjoitti:
“Normikäyttäjänä, en halua tällaista sontaa puhelimeeni.”.
Huomaan tässä vaiheessa, että olen kirjoittanut syystä tai toisesta aika paljon
kakkaemojista. Ei se haittaa. Se on hieno
emoji.

Valinta on selkeä, ja ohjelmistoammattilaisten keihäänkärki eli javascript koodarit ovatkin jo tykästyneet Emojicoden
selkeyteen ja käytettävyyteen.
Terminaali ei julkaisuna malta odottaa
ihmisten välisen kommunikaation seuraavaa kehitysaskelta. Kehityksen nopeuttamiseksi
tarjoamme
pikaisen
emojikielikylvyn:
= veitsi kurkulla
= raha ei kasva puussa
= älä leiki tulella
= Stella-pelle palaa
laulaen akatemiaan
* kyllä, tämä on täysin totta.
https://www.digitaltrends.com/computing/frowning-poo-emoji-battle/

Emojien voimasta kertoo myös koodauspiireissä innostusta herättänyt uusi tulokas, Emojicode. Se mikä ennen vaati
useita näppäinpainalluksia, hoituu Emojicodella vain muutamalla tarkoin valitulla emojilla. Kumpi näyttää mielestäsi
helpommalta, Emojicode vai Java?
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Fuksilakitusjuomat testissä
Nyt kun jokainen fuksi on päässyt opettelemaan Teekkarilakin käyttöä fuksilakin
avulla, voidaan ehkä palata ajassa kuukausi taaksepäin. Posttraumaattiset
stressireaktiot vetävät mielen takaisin fuksilakitukseen. Rotuaarin kovassa kuhinassa
viattomilla fukseilla ei ollut tietoakaan tulevasta, kun he jonottivat suorittamaan
vaativaa tehtäväänsä. Tuskin kukaan arvasi, että kokemus tulee olemaan hieman
erilainen. Tosin, toisille tehtävä oli haastavampi kuin toisille. Minkä killan fuksit
kärsivät eniten? Kenen fuksilakitusjuoma oli kauheinta kuraa? Viime vuoden fuksit
halusivat muistella omaa fuksivuottaan, ja päättivät maistella kaikkien kiltojen
juomia.

Väri:

Tomaatinpunainen

Kommentit juodessa:

Tomaattinen, mausteinen, pirteä, hyperaktiivinen lapsi,
sattumia, limaista mutta maukasta, pehmeää

Arvostelu:

Sininen vohveli

Kommentit juodessa:

Yrttinen, tapettu smurffi, blue waffle vibat, nallekarkin hauta,
limainen vittusaatana, kova sisältä

Arvostelu:

Aivan hirveän näköinen, kerrassaan painajainen. Maku
kuitenkin yllätti. 0/5

Väri:

Metsänvihreä

Kommentit juodessa:

Metsänvihreä, yhden tähden jalluinen, helmeilevä, kuohuva,
sammaltava, mukiin menevä, mitään sanomaton

Arvostelu:

Kerrassaan mitäänsanomaton. Ei mitään sanottavaa.
Ei. 0/5

Omituinen yhdistelmä makaroneja ja muita sattumia.
Enemmän syötävä kuin juotava. 0/5

Väri:

Väri:

Suolakurkkuinen, happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista,
Sebu_:n epäonnistuminen, vetinen, maiskutettava, pickle rick,
nörtin hikinen, kiitos makuelämyksestä

Epäilyttävä

Kommentit juodessa:

Toivottavasti et ole kananmuna-allergikko, ajatuksena hirveä,
oksennus, mayday, SOS, EI, POHJAT, PASKIN JUOMA, AIVAN
PASKAA, hyi vitun vitun vittu

Arvostelu:

Cyka Blyat

Kommentit juodessa:

Arvostelu:

Näytti ällöttävältä, haisi kauhealle ja maistui hirveälle.
Kauhucombo, voi fuksi parkoja. 0/5

Onko tämä edes laillista? Vinkattu’d fuksiohjaajalle. Meinasin
oikeasti kuolla. 0/5

Väri:

Väri:

Ei ollut paha ollenkaan, ei sattumia, kirpakka loppumaku,
kesäinen, iloinen, 1 4-vuotias teini

Ruostunut

Kommentit juodessa:

Traumaattinen kokemus, SOS, säästyttiin pahimmalta, kustu
kalja, kerran juotu ja kustu, virtsainen, vinoneliö, kupliva,
hieman pirskahteleva, tuntematon maku, hiukan tunkkainen,
korroosio

Arvostelu:

Maku ok paska, mutta juoman nauttiminen ruiskusta teki
kokemuksesta karmaisevan. 0/5
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Väri:

Hämmentävän tunkkainen

Kommentit juodessa:
Arvostelu:

Liian helppo, tätähän joisi ihan muutenkin vain. Ei tarvinnut
paljon nähdä vaivaa fuksilakin eteen. 0/5
Kokemus oli jälleen kerran yhtä kammottava. Mitään muita arvosanoja juomille ei voi
antaa. Tilannetta pahensi se, ettei päähänsä saanutkaan taas fuksilakkia. Onneksi
päässä lämmitti oma Teekkarilakki ja pahan maun sai pestyä suusta pois viinalla.
Ilmeisen moni muu käytti samaa taktiikkaa päätellen jatkojen hyvästä menosta.
Finaali 201 7
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Runonurkka:
Vuosi tiedotusministerin silmin
Minulla on ollut hassu tapa aloittaa hallituksen kokouksista irkkiin
raportointi pienellä riimillä. Seuraavassa muutama niistä näiltä vuosilta:
Taas on aika esittää riimi / kun halkoa aloittaa huipputiimi
Merkeillä kilta tulee rahakkaaksi / bdk:itakin meni jopa kaksi
Tänä vuonna valmistuu monta peejiitä / onnittelut heille siitä
Kähmintäilta hallituksen piirti / hyvä koska nykyinen on irti
Hallitusta on haluttu vaihtoon / toivojille ilosanoma: "soon"
Halkoja ei ole jäljellä monta / kiltiksellä katsotaan tuntematonta
Eilen talolla oli sakkia palju / tunnelma oli myös sakia, ei halju
Lumiveistokset kohoaa kuin taikina / asioista tulee taas isot, ai kiva
Eilen oli walhallassa huumaa, sitsit punaisella matolla /
Paljussa ei ollu vesi kuumaa, mut hyvät sitsit, antaa olla
Yöllä lippuja jonotettiin, vielä on rahaa millä mällää /
Nyt sitten väsyttää kovaa niin, mut viikon päästä kookooällää
Viikonloppuna Oulussa Titeeneissä taistellaan
Sen jälkeen sit asioita karonkassa maistellaan
Laita nimesi tinyurl.com/titetanakit
Ota siitä hommia, älä anna karonkalle pakit
Jos tämä ei vielä innosta miestä, muuta tai naista
Niin tavutetaan sitten varmuudeksi: Vii-naa il-mais-ta

Kääpiölinnakkeen ja sen asukkaiden kronikka, osa II
Tämän vuoden ensimmäisessä Terminaalissa oli juttu Dwarf Fortressista, ja siinä
seurattiin erään kääpiölinnakkeen elämää. Jutun lopussa luvattiin jatkoa Kiltojen
Huoneen kääpiöiden tarinaan, joten sanamme mittaisena toimituksena tässä
toinen osa.
..

kiinnosta.

Vaikeuksista

huolimatta

elämämme

Uskomme

elämämme

linnakkeessa

on

muuttuvan

aina

täyttämää.

onnellista
vain

ja

ilon

paremmaksi

Pappimme

Tuhotaan
ovat

tämä

tutkineet

save."
tätä

viestiä jonkun aikaa, ja uskomme,

että pian meille selviää, mitä se
tar

ponnistelujemme tuloksena.
Juuri

äsken

jumalamme

lähettivät

meille

lyhyen

viestin:

"Tästä

kestää

liian

kauan,

eikä

on

tullut ihan liian hidas peli, vuoroissa
enää

On aika sanoa taas byrokratialle juu
kun hallitus kesän jälkeen kokoontuu
mut ei kiltalaisille tästä pahaa tuu
kun on virneessä joka ministerin suu
Peejiin halkoa pitää täytyy / hallitus tästä virkistäytyy
Fuksitkin irkkaa kovaa tahtia / eivätpä narkkaa, se on mahtia
Tämä on täyttä totta, en houri / eilen oli keskustassa citytouri
Tänään illalla fuksien lakitusta / saavat juoda oikein ku...pillisen
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Ensiksi anteeksipyyntö heille, jotka lukivat kolmossivulta pääkirjoituksen jossa oli käytetty
päätä kirjoitukseen, näkivät että sisällysluettelossa lukee "alapääkirjoitus", ja ehtivät innostua. Valitettavasti tämä on ihan sormilla näpytelty.
Olen tykännyt pelleillä pääkirjoituksissa, omasta mielestäni pelkkä perinteinen "Ollaan
tehty tämmöstä jokavuotista kivaa, minulla on ollut mahtavaa, fuksit lähtekää tapahtumiin ja hommiin" on hyvien sivujen haaskausta. Samat saa lukea joka kiltalehdestä. Itse
hyvin pitkälle lukiessani skippailen ne, enkä ole halunnut omassa lehdessäni painaa mitään skipattavaa.
Nyt kuitenkin on viimeisen lehteni aika, ja olen varmaan oikeutettu lyhyeen "setä kertoo
tarinaa"-hetkeen. Olipa kerran pieni fuksi nimeltään Heikki. Hänelle oli kiltansa hallitus antanut myös irkkinimeksi windance, mutta sillä ei ollut merkitystä koska ei hän irkannut tai
muutenkaan pyörinyt kiltajutuissa, hommasi tarpeeksi fuksipisteitä uittoihin muttei sen
enempää. Hän kuitenkin lähti proksi, ja tuli tupsufuksina myös kähmityksi toimittajaksi,
hassujen juttujen kirjoittelu kun kuulosti kivalta ja toimitukseen oli lähdössä myös kivoja
ihmisiä, melkein jopa kavereiksi kutsuttavia.
Vuosi myöhemmin kavereita sitten oli ja jotkut kysyivät että lähtisikö Heikki kunnolla kiltahommiin. No vuosi tiedotusministerina voisi olla semmoinen jonka kestää ja joka kuulostaa kivalta.
Vuosi muuttui toiseksi, hommiin jäi koukkuun ja ujosta fuksista kuoriutui Teekkari jolle
fuksi-Heikki tuskin olisi uskaltanut edes puhua. Syytän täysin rakkaita kanssaopiskelijoita
joilta on koko ajan tullut kehuja ja rohkaisuja yrittämään enemmän. Kiitoksia ja kehuja
pitää muistaa kaikkien antaa aina kun on aihetta, ei näitä hommia muuten kukaan kestä.

Sua me kiitämme,
koht' uutta kannustamme,
saisko pitsaa pls.

Tai siis hyvänen aika, tässä on pitänyt punastellen julkaista useampi toimittajien juttu jotka
ovat pelkkää minun kehumista. Esimerkiksi
tuo oikealla oleva. Ei tässä tiedä mitä ajatella.
Kahdeksan lehteä on monta, ja olen valmis
tekemään muutakin. Kiinnostaa tosi paljon
nähdä mitä seuraaja meinaa tehdä, aion olla
rohkaisemassa.
Nähdään tulevaisuudessa, fuksit lähtekää
tapahtumiin!
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Meidät pitsalla,
joskus peltikatoilla,
töihin patistit.
Ei tullu mittään,
silti lehti valmistui,
aina ajallaan.

Ohi on ja kaikki hyvin, uni alkaa maistua

