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OHI ON!

Dippatyön viimeisiä kappaleita julkaisukuntoon hieroessa on 
välillä rentouttavaa tehdä täydellinen kontekstin vaihto ja 
kirjoittaa jotain epätieteellistä, epäkoherenttia ja muutenkin 
epämääräistä tekstiä - esimerkiksi vuoden viimeisen Terminaalin 
pääkirjoitusta.

Tutkiskelin tässä eräänä syksyisenä iltana haalarini taskuja ja 
löysin sieltä viime KMP:llä Environicsiltä korruptiolahjaksi 
saadun muistivihkosen, johon olin ilmeisesti Wappuna pienissä 
kuumehoureissa raapustanut “MAHTAVAA PALAUTETTA TULLU <3”. 
Tarina ei kerro keneltä tai mistä syystä sitä palautetta 
oli tullut, tai miksi tuo oli ylipäätään pitänyt muistiin 
kirjoittaa, mutta hyvä että tuli kirjoitettua. Se nimittäin 
pisti miettimään, että onkohan sitä aina itse muistanut tai 
hoksannut antaa sitä “mahtavaa palautetta”, kun siihen on ollut 
aihetta. Ehkä, ehkä ei, mutta jatkossa asiaan tulee varmasti 
kiinnitettyä enemmän huomiota.

Vuoden viimeinen Terminaali onkin tällä kertaa erittäin kevyttä 
lukemista jo ihan sivumääränsä puolesta. Halusin kuitenkin 
vääntää tämän erillisenä lehtenä siitä syystä, että idea 
“terminaali Terminaalista“ oli pyörinyt päässä jo alkusyksystä 
ja olisi ollut harmillista jättää ideaa toteuttamatta edes 
jossain muodossa. Muutenkin tänä vuonna on päässyt harrastamaan 
“ideasta toteutukseksi” tekemistä ihan kiitettävästi näiden 
erilaisten teemalehtien ja mm. (K)iltapoika-kuvausten muodossa 
(kerettiinpä vielä kuvata tammikuullekin aivan mahtavat setit). 
Iso käsi siis Terminaalin muulle toimitukselle, sekä killan 
graafikolle ja hovikuvaajalle - osaavan porukan kanssa on ollut 
ilo työskennellä.

Ja tietysti kiitokset kuluneesta vuodesta myös koko 
lukijakunnalle - ja erityiskiitos niille, jotka jaksoivat 
lukea allekirjoittaneen lähettämät mailit muullakin kuin sillä 
kuuluisalla D-näppäimellä. o7

> Teemu, /dehilight tiedotus

 ____  _   _  _   _  _     _        _         _  _               
|  _ \(_)_(_)(_)_(_)| | __(_) _ __ (_)  ___  (_)| |_  _   _  ___ 
| |_) |/ _` | / _` || |/ /| || ‘__|| | / _ \ | || __|| | | |/ __|
|  __/| (_| || (_| ||   < | || |   | || (_) || || |_ | |_| |\__ \
|_|    \__,_| \__,_||_|\_\|_||_|  _/ | \___/ |_| \__| \__,_||___/
                                 |__/                            
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 ____   _       _   _  _  _              _               _    _         _        
/ ___| (_) ___ (_)_(_)| || | _   _  ___ | | _   _   ___ | |_ | |_  ___ | |  ___  
\___ \ | |/ __| / _` || || || | | |/ __|| || | | | / _ \| __|| __|/ _ \| | / _ \ 
 ___) || |\__ \| (_| || || || |_| |\__ \| || |_| ||  __/| |_ | |_|  __/| || (_) |
|____/ |_||___/ \__,_||_||_| \__, ||___/|_| \__,_| \___| \__| \__|\___||_| \___/ 
                             |___/                                               
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Yö.

Pehmeä sänky, himmeä vaaleanpunainen valaistus, alaston mies 
sängyssä, läppäri ja nettitikku <3 Mahtavaa tämä nykyajan 
tekniikka, kun mikään ei ole enää paikkaan sidottua. Vielä kun 
onnistuisi käyttämään laitteita langattomalla sähköllä. Sitä 
odotellessa täytyy tyytyä akkuihin.  

Vuosi alkaa uhkaavasti olemaan lopuillaan, kun uudet toimijat on 
jo valittu, toimintasuunnitelmat seuraavalle vuodelle tehty ja 
Teekkarikiltojen puheenjohtajien illallinen on ohi. Väliruokana 
tuli nautittua “nauriscappuccino tyrni-porkkana -vaahdolla”. 
Nam.  

Loppuillasta päädyimme syvällisiin keskusteluihin tisseistä. 
Yleinen ilmapiiri tuntui olevan, että silikonit eivät ole 
pop, mutta uudet luonnonmukaisemmat tavat kasvattaa rintaa 
erinäisten apulaitteiden avulla ovat ihan hyväksyttäviä. Mikä 
niissä silikoneissa sitten tökkii? Eivätkö ne periaatteessa ole 
samalla tavalla valheellista kuvaa antavia, kuin ilmatäytteiset 
push-up -liivit, housuihin laitettavat täytteet, jotta “se” 
näyttäisi pullistuvan housuissa isompana, lihasten kasvattaminen 
tai yleensäkään meikkaaminen? Jos silikonit tuovat toiselle 
lisää itsevarmuutta samalla tavalla kuin öljyttynä kiiltelevät 
rintalihakset (jotka varmasti ovat vaatineet jotain ravintolisiä 
tai proteiinijuomia) toiselle, eikö sen pitäisi olla ihan 
hyväksyttävää? Mitä tapahtuu sitten, kun vanhana ottaa ne 
silikonit pois ja jäljelle jää vain tyhjä ihopussi roikkumaan? 
“Roikkuu ne tissit kuitenki vanhana, että eipä siinä eroa ole” 
-Äiti. Montakohan vuotta menisi, etten silikonien laittamisen 
jälkeen enää haltioituneena purisitelisi omia tissejäni, kun ne 
vain ovat niin kivat.

Niin, kyllähän ne tissit kuulemma aiheuttavat selkäkipuja ja 
ovat kuulemma ikävästi tiellä joskus, jos ovat kovin isot...

Joyeux Noël et bonne année! Olkaa ahkeria keväällä. Minä nautin 
halvasta viinistä ja paikallisesta shamppanjasta.  

T: Pia, jota on pari vuotta sitten uima-altaalla bikinit päällä 
luultu 12-vuotiaaksi.

 ____   _                            _       _         
|  _ \ (_) _  _ __     _ __    __ _ | | ___ | |_  __ _ 
| |_) || |(_)| ‘_ \   | ‘_ \  / _` || |/ __|| __|/ _` |
|  __/ | | _ | | | |  | |_) || (_| || |\__ \| |_| (_| |
|_|   _/ |(_)|_| |_|  | .__/  \__,_||_||___/ \__|\__,_|
     |__/             |_|        
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 _____                       _                       _  _    _              _                
|_   _|___  _ __  _ __ ___  (_) _ __    __ _   __ _ | |(_)  | |_  ___  ___ | |_  __ _   __ _  _
  | | / _ \| ‘__|| ‘_ ` _ \ | || ‘_ \  / _` | / _` || || |  | __|/ _ \/ __|| __|/ _` | / _` |(_)
  | ||  __/| |   | | | | | || || | | || (_| || (_| || || |  | |_|  __/\__ \| |_| (_| || (_| | _
  |_| \___||_|   |_| |_| |_||_||_| |_| \__,_| \__,_||_||_|   \__|\___||___/ \__|\__,_| \__,_|(_)
                                                                                            

  ____                       _        __        __                 
 / ___|  ___    ___    __ _ | |  ___  \ \      / /__ _ __   __ ___ 
| |  _  / _ \  / _ \  / _` || | / _ \  \ \ /\ / // _` |\ \ / // _ \
| |_| || (_) || (_) || (_| || ||  __/   \ V  V /| (_| | \ V /|  __/
 \____| \___/  \___/  \__, ||_| \___|    \_/\_/  \__,_|  \_/  \___|
                      |___/                                        

Syksyllä nettimaailmassa kohistiin Googlen uudesta Wave-
palvelusta. Wave on webbipohjainen sovellus, joka yhdistää 
sähköpostin, pikaviestimien, wikin sekä netin sosiaalisten 
yhteisöpalvelujen toimintoja yhdeksi mullistavaksi 
ryhmätyösovellukseksi. Mutta tekeekö veivaaminen autuaaksi 
vai päättyykö aallonharjalla surffaaminen kylmään kylpyyn? 
Terminaali otti Waven pikaistakin pikaisempaan testiin ja lähti 
kirjoittamaan samalla pientä jouluista tarinaa...

Simo katseli ikkunasta kun räntä piirsi vinottaista 
liituraitaa pimeään horisonttiin saakka. “Toivottavasti on 
pukin reessä voitelut kohdallaan!” isä naureskeli kuuluvalla 
mahanaurullaan keittiöstä santsatessaan munatotia. Simoa 
ei naurattanut. Oli aaton aamu eikä meteorologi punaisessa 
nahkatakissaan ollut antanut armoa iltaa kohti siirryttäessä. 
Lounaasta lähestyvä matalapaine sadealueineen pysyisi Suomen 
yllä kuin stereoiden päälle heitetty märkä sukka aina Tapanin 
päivään saakka. Hiljaa huokaisten Simo asteli keittiöön 
syömään aamiaista.

Pöydässä isä jatkoi jutun iskentää “...
-------------------------------------------------------------
“Silloin kun minä olin nuori niin tähän aikaan vuodesta oli 
jo talvikyykkäkausi täydessä käynnissä. Nykyään ei tule kuin 
vettä läpi talven. Silloinkin vuonna 2009 oli vasta joulukuun 
puoliväli kun ensilumi tuli maahan. Ei ole lainkaan hyvä tämä 
nykymeno.” 
-------------------------------------------------------------
Suruisaa tunnelmaa jatkui vuodesta toiseen. Pähkäiltiin 
ja mietittiin, miten tuon lumen saisi takaisin. 
Ilmastonlämpeneminen teki tehtävästä yllättävän hankalaa. 
Joulupukkikaan ei osannut tuoda laitetta, joka pitäisi lumen 
maassa! Oulun teekkarit olivat aivan maansa myyneitä ja 
suruissaan, kunnes he keksivät ratkaisun!
-------------------------------------------------------------
He päätyivät kokeilemaan mitä erilaisempia poppaskonsteja, 
mutta mikään niistä ei tuonut lopullista helpotusta ongelmaan. 
Välillä he lohduttelivat toisiaan lauluilla, juomilla ja 
muistopuheilla entisajoista.
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Puheenjohtaja      Pasi Keski-Korsu
Sihteeri      Anne Karppinen
Rahastonhoitaja     Eliska Nyrönen
Työvoimaministeri     Topi Pohjosaho
Kulttuuriministeri     Lauri Haapakangas
Tiedotusministeri     Jenni Laakso
Opetusministeri     Kauri Tervashonka
Sosiaali- ja terveysministeri   Johanna Heikka
Sisäministeri     Sampsa Huusko
Ulkoministeri     Lauri Majamaa

 _   _         _  _  _  _                 ____    ___   _   ___  
| | | |  __ _ | || |(_)| |_  _   _  ___  |___ \  / _ \ / | / _ \ 
| |_| | / _` || || || || __|| | | |/ __|   __) || | | || || | | |
|  _  || (_| || || || || |_ | |_| |\__ \  / __/ | |_| || || |_| |
|_| |_| \__,_||_||_||_| \__| \__,_||___/ |_____| \___/ |_| \___/ 

-------------------------------------------------------------
Yksi toisensa perään lopullisiksi luullut ratkaisutkin 
osoittautuivat toimimattomiksi. Talvesta toiseen satoi pelkkää 
räntää vaakatasossa ja kaikkia vitutti. Lahjokaan ei tullut 
jouluna.

Sen pituinen se. Ei Wave mikään jumalasovellus ollut, jonka 
jälkeen sähköpostin, irkin ja wikit voi heittää romukoppaan, 
mutta potentiaalia löytyy. TJEU: Hoitakaa seuraavan 
ryhmätyökurssin kommunikaatio Waven kautta.

Plussat:
+ Käyttö ei ole sidottu erilliseen ohjelmaan
+ Toimii yllätävän sulavasti
Miinukset:
- Jarrut saavat Web 2.0:sta slaagin (voi toki olla plussakin)

You read the cursed scroll of create monster. 
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