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Terminaali on mielikuvituksen tuotetta. Viittaukset reaalisiin ihmisiin ja 
tapahtumiin ovat täysin sattumankauppaa.
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OP is a faggot

Terminaali tulee, minä myös!

Luulette varmaan, että tässä 
kohdin tulee olemaan pää-

toimittajan pöhinää ja muuta härpäkettä. Valitettavasti olette täysin 
väärässä, ei tässä mitään ihmeellisiä puhuta. No okei, jospa sitä 
muutaman sanan tässä kirjoittaisi muutamista asioista mitä aina yleensä 
pääkirjoituksesta löytyy.

No niin! Hallitus on taas kerran päässyt livahtamaan uusien jamppojen 
hommaksi ja tottakai tämän mukana tiedotusministerinkin nakki vaihtoi 
omistajaa. Pyrin tiedotusministerinä pitämään Terminaalin laatutason 
entisellään ja muistaa tukkia kaikkien kiltalaisten sähköpostit.

Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikkakin ensimmäisen Terminaalin 
il mestymispäivä onkin ehkä vähän tavallista myöhempään. Koitetaan 
korjata tämä seuraavissa Terminaaleissa. Aluksi kuvittelin, että ei se taitto 
kauaa vie. Olin väärässä.

Pääkirjoituksen kuvassa tietämättömille ihmisille on laadukas esimerkki 
siitä, miten kannattaa däbätä. Däbbäämistä kannattaa aina suorittaa, kun 
vihaajat kyselevät missä jokin asia X viipyy. 
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Puheenjohtajan palsta
Taas mennään! 

Vuosi on jälleen kerennyt vierähtää ja on tullut aika rikkoa itselle tehdyt 
lupaukset viimeisestä aktiivivuodesta. Ovathan nämä kieltämättä aivan 
mahtavia hommia, mutta jospa sitä ensi vuonna jo uskaltaisi jättää hommat 
nuoremmille ja keskittyä itse opintoihin. (oo-hii-o-hei)
Vaikka vuosi on vasta aluillaan, on näinä parina ensimmäisenä kuukautena 
ehtinyt jo kokemaan kaikenlaista. Ensimmäinen publiikkipuhe kaikkine jän-
nityksineen oli ohi ennen kuin tajusikaan ja kohta oltiinkin jo Ykän lavalla 
laskiaisena. Silti tuntuu, että vaalikokouksesta on vain hetki aikaa. Onneksi 
on osaava hallitus takana ja voi itse keskittyä edustamiseen.

Tulevaan vuoteen mahtuu kaikenlaista. Parin viikon päästä ollaan jo matkalla 
Titeenien Taistoihin lappeen Rantaan, jotka mennään pilaamaan tuttuun ta-
paan. Reissusta palattuaan ei ehdi kulua viikkoakaan, kun päästään jo Hu-
manöörisitseille sitsaamaan Communican ja YMPin kanssa. Innokkaimpien 
mielessä pyörii kuitenkin jo syksyllä häämöttävät killan kolmekymppiset. 
Edellisen kerran vuosijuhlia päästiin viettämään herran vuonna 2013. Vii-
si vuotta on pitkä aika odottaa oman killan vuosijuhlia, etenkin kun on ty-
peränä fuksina onnistunut skippaamaan kyseiset juhlat kokonaan. Isot juhlat 
ovat tiedossa ja toivottavasti mahdollisimman moni kiltalainen pääsee pai-
kalle muistamaan kolmikymmenvuotista taivaltamme.

Lopuksi tahtoisin vielä muistuttaa fukseja Wapusta, joka lähestyy päivä 
päivältä. Vielä on hyvin aikaa kerätä tarvittavat pisteet uittoihin, vaikkei 
syyspuolella pisteiden kerääminen olisi hirveästi innostanut. Fuksiwappu uit-
toineen ja lakituksineen on kuitenkin ikimuistoinen ja ainutkertainen, eikä 
sitä suinkaan pidä missata.

Keväisin pöhinäterveisin,
Niklas “Sebu_” Riikonen

Puheenjohtaja

Se uusi vuoden 2018 hallitus
Puheenjohtaja
Niklas “Sebu_“ Riikonen
Vuosi: 5

Miksi teit sen? Isot pojat pakotti
Lempitapahtumasi? Kun kävelee ekaa 
kertaa lakituksesta jonnekin, ja tajuaa, 
että nyt ollaan Teekkareita. Vaikka se oli 
ainutkertaista, niin se on muistoissani 
yhä lempitapahtumani.
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä?
#swagin punainen, RGB:nä toden-
näköisesti 77,7,77
Neljä kirjainta jotka kuvaavat personal-
lisuuttasi: V,K,M,S
Joko olet aloittanut liikaa juomisen?
Viime lauantaina
Toinen kilta tarjoaa sinulle keskinäistä 
hyökkäämättömyyssopimusta. Miten 
vastaat? Riippuu killasta. Ymmärtääk-
seni yhdelläkään killalla ei ole meitä 
kohtaan vihoja, joten näen tämän en-
nakkosuunnitelmana tehdä jotakin pa-
haa meitä kohtaan. Alan siis kaivamaan 
bunkkereita X3:n ja X1:n välille ja var-
maan myös V2:n kohdalle. Just in case.

Dänkein meemi tällä hetkellä?
Dab Niinistö stylellä

Miksi Rooman valtakunta luhistui, ja 
miten otat siitä oppia omaan johtami-
seesi? Heillä ei ollut Sebua johtamassa. 
Olen tällä kertaa paikalla.

Valitse työkalu ja anna aika-arvio kuin-
ka nopeasti pystyt sillä tuhoamaan kes-
kimääräisen kannettavan tietokoneen?
Kiltahuoneelta löytyvä leka. Aika-arvio-
ni on liikeradan alusta loppuun, eli noin 
0,5431479s.

Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot? 
(Kahden minuutin hiljaisuus) Kello on 
seitsemää minuuttia vaille keskiyön, 
kaik ki juo.
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Sihteeri
Elina “eldraak“ Lassi, Elina on etunimi
Vuosi: Fuksi

Miksi teit sen? Täydellisen Frontside Ol-
lien
Lempitapahtumasi: Castlefest Amster-
damissa
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä: Ne 
kaikki
Neljä kirjainta jotka kuvaavat personal-
lisuuttasi: S,W,A,G
Jos OTiT olisi planeetta, mikä niistä se 
olisi? Anteeksi, en voi tieteellisistä syistä 
paljastaa vielä.
Mikä suomen kielioppisäännöistä on 
turhin? Osaan ne kaikki, ne jotka ei osaa 
on turhia
Miten hidastat liian nopeasti puhuvaa 
puheenjohtajaa? Sanon “Sebu vittu 
tois ta uudestaan!”

Sosiaali- ja terveysministeri
Jenna “kurantti” Onnela
Vuosi: Fuksi

Miksi teit sen? Koska tulin järkiini
Lempitapahtumasi: Sinimustat (ainakin 
tällä hetkellä)
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä:
255,0,0
Neljä kirjainta jotka kuvaavat personal-
lisuuttasi: H,E,I,L

Miten saat toimittajat pois Talolta kun 
pitäisi siivota? Huijaan niitä että Pris-
malla saa ilmaista Jallua

Mikä sosiaalista kanssakäymistä vaa-
tivista alustoista on suosikkisi: Irkki

Dänkein meme tällä hetkellä? 
Somebody toucha my spaghet

Missä näet itsesi viiden vuoden päästä? 
Näen itseni toivottavasti tähtitieteen 
sivuainekokonaisuuden suorittaneena 
ihmisenä, jolla on kandi kourassa, ja ih-
misenä joka on päässyt oikeisiin oman 
alan tähtitieteen hommiin. 
Missä et? En peejiinä enkä edes oulu-
laisena. 
Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot? 
#votepirate

Dänkein meme tällä hetkellä? Kaikki 
mitkä liittyy Hitleriin

OTiT pitää tapahtumaa Talolla. Minkä 
varoitustekstin laittaisit Talon eteen 
sen takia? Varokaa homonaamoja

Mikä on suurin keskinkertaisuutesi?
Juomistaidot eivät ole hyvät tai huonot 
vaan semmoiset

Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-

sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot?
Juokaa Jallua

Ulkoministeri
Ville “hylyje“ Valtanen
Vuosi: 2005/2017

Miksi teit sen? Koska oli pakko
Lempitapahtumasi:
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä:
0,255,237
Neljä kirjainta jotka kuvaavat person-
allisuuttasi: O,T,i,T
Ottaisitko maailmanrauhan vai ikuisen 
rahoituksen killallemme? Maailman-
rauhan, koska se tarkoittaisi ikuista ra-
hoitusta killallemme
Pitäisikö OTiTin liittyä NATOon? NOOT
Mikä on sielun markkinahinta? Riippuu 
ostajasta, markkinahinta määräytyy ky-
synnän ja tarjonnan mukaan, seitsemän 
miljardin ihmisen takia lim lähestyy   
nol laa

Dänkein meme tällä hetkellä? En tiiä, 
pakko ottaa

Hylyjeksitkö huonoja kannatussoppa-
reita? Hylyjeksin, mutta rahaa en hyly-
jeksi
Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot?
Nussikaa vitusti

Opetusministeri
Aleksi “uusix” Lahti
Vuosi: 2

Miksi teit sen? Miksen?
Lempitapahtumasi: Wappu
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä:
0,0,0,0.8
Neljä kirjainta jotka kuvaavat per-
sonallisuuttasi: HOMO (kuin apteekin 
hyllyltä)

Mikä on todennäköisin nopista saata-
va numero? Nelonen

Professori ei anna opiskelijalle nop-
pia. Esität proffalle tarjouksen josta ei 
voi kieltäytyä. Mikä se on? Eurot. Ja 
tietyis sä tapauksissa joku muu. Valitet-
tavasti omat apuni eivät riitä kaikkiin.

Dänkein meme tällä hetkellä? Pepe. 
Tarkemmin sanottune juomasa-pepe.
Saat suunnitella tenttikäytännöt uusik-
si. Mikä on pakollinen tenteissä pidet-
tävä varustus? Älypuhelin ja internet, 
eli se mikä työelämässäkin on oikeasti 
käytössä.
Mikä on tärkein opetus jonka voit juuri 
nyt antaa lukijoille? Opetelkaa oikeesti 
vähän koodaamaan niin pääsette töihin.
Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot? 
Tehkää 55 noppaa niin TST saa rahaa
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Rahastonhoitaja
Topi “stella“ Kurtelius, mutta voitte pu-
hutella Topina
Vuosi: 2

Miksi teit sen? Ei ollut tarkoitus, mutta 
sitten tuli Tomi, joka oli että “Nyt men-
nään!”. Ei siinä enää mikään sitten aut-
tanut.

Lempitapahtumasi: PikkuWappu. Fuk-
sivuoden PikkuWappu olisi unohtuma-
ton, jos sen muistaisi.
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä: 3.2
Neljä kirjainta jotka kuvaavat personal-
lisuuttasi: I, P, K, H

Killan talous sakkaa ja päätät korja-
ta asian huumeiden valmistuksella ja 
myynnillä. Mitkä ovat kolme ensim-
mäistä toimenpidettä jotka suoritat 
jotta bisnes lähtisi rullaamaan? Ensim-
mäiseksi ottaisin yhteyden eduskuntaan 
ja lobbaisin kannabiksen lailliseksi ja 
itselleni monopolin. Toisena vaiheena 
on metan valmistaminen PSOAS:in it-
semurhayksiön pöydän alla tai pyöräva-
rastossa. Kolmanneksi myydään kama 
Ruotsiin.

Tunnetusti rahastonhoitajalla on mon-
ey and bitches, mutta missä suhteessa 
ja miksi? Kolmen suhde kahteen. Kos-
ka “When you have money, you have 
 bitches”.

Dänkein meme tällä hetkellä? 
Otetaanko kisa kumpi syö ensin tämän 
astianpesutabletin? Vuoden meemi, 
mutta täydellinen vasta kun joku siihen 
kuolee, ellei ole jo.

Kilta lanseeraa omat setelinsä. Kerro 
kuva-aiheet vitoseen, kahteenkymp-
piin, sataseen ja tonniin: Lähdetään 
siitä, että täytyy olla kauniit naamat. 
Vito seen Julius “Jellu” Rintamäki. Kaht-
eenkymppiin Zacharias “Sakke” Hell-
berg. Sataseen Ville “ketsuppi” Karsikko, 
kos ka en tiedä onko adjektiivi “kauneus” 
tarpeeksi määrittelevä hänen kohdal-
laan. Ja jotta joku ei pitäisi minua sovin-
istina, niin tonnin seteliin killan kaunein 
Laura Punkeri.

Ratkaise seuraava ilman apuvälineitä: 
22 x 45 ja lisää siihen puolikas kuus ja 
vähennä siitä viis: 22 45

Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot? 
Nukkumaan - heti - välittömästi - kaikki!

Kulttuuriministeri 
Janne “GamesNate” Eskola
Vuosi: Kolmas

Miksi teit sen? Jos minä en ois sitä teh-
nyt, joku muu olisi tehnyt sen keskinker-
taisesti, tein itse erinomaisesti

Työhaastattelussa haastattelija pyytää 
sinulta (Teekkari)laulua. Minkä lau-
lun laulat hänelle? Vanha peltikatto, 
epäteekkarilauluista Hämähämähäkki

Pystyvätkö OAMK-muuttajat sopeutu-
maan Linnanmaan yliopistokulttuuri-
in? Linnanmaan sisätiloissa kartun heit-
täminen on äärimmäisen vaarallista, 
joten epäilen vahvasti

Dänkein meme tällä hetkellä?
He may not comprehend

Mikä on oudoin anime mitä olet katso-
nut? Pop Team Epic

Ämpee (hauska nuorisoilmaus) Kajaan-
ista fucukohteena? En muista koskaan 
käyneeni, vastaan täydet 3/5

Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot?
lappeen Ranta on ihan vitun kiva paikka 
ja mä haluan päästä sinne tänä keväänä
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Sisäministeri
Rainer “Kal3vi“ Laaksonen
Vuosi: Toinen

Miksi teit sen? Vahinko sattui ja otin 
syyt niskoilleni
Lempitapahtumasi: Wappu
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä: 
...Mikä vitun seemyk?
Neljä kirjainta jotka kuvaavat perso-
nallisuuttasi: R,K,L,N

Puheenjohtaja kulkee ympäri kilta-
huonetta murjoen satunnaisia läppä-
reitä kiltahuoneelta löytämällään le-
kalla.  Miten kiltahuoneen turvaajana 
ratkaiset tilanteen? Peejii maksaa

Dänkein meme tällä hetkellä? Ei vittu 
syyä sitä saippuaa

Suosikkikahvisi: Löfbergs
Jos kiltahuoneella on kahvimaito lop-
pu, mitä annat sen korvikkeeksi? 
Vettä
Paljonko kiltahuone painaa? 5,6 mega-
grammaa
Montako jäätelöpuikkoa pystyt tunke-
maan suuhusi kerralla? Varmasti viisi, 
riippuu puikoista mutta ainakin viisi
Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumis-
en jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot? 
Enempi viinaa sinimustissa

Tiedotusministeri (Kello 22:25)
Bekim “matti_“ Abazi
Vuosi: 2015 ei valmistu ikinä

Miksi teit sen? Koska minut painostetti-
in tähän, niin oli pakko tehdä se.
Lempitapahtumasi: Pikkujoulut
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä:
Punainen, eli 255, 0, 0
Neljä kirjainta jotka kuvaavat personal-
lisuuttasi: E, V, V, K
Miten avaat terminaalin? Terminaali 
tulee.
Mitä tulee Terminaalin kolmos- ja 
nelos sivun väliin? Tissejä

Dänkein meme tällä hetkellä?
Sale dabbaamassa, eli sieg hail.

Kilta menettää rahansa uhkapeleihin, 
ja kiltahuone suljetaan. Miten kerrot 
tästä positiivisesti ja kiltaa ylistävästi 
yleisölle? OTiT laittoi hyvin rohkeas-
ti kaikki rahansa tälle mustalle, jotta 
voitaisiin voittaa ja jotta olisimme ta-
sa-arvoisia eli emme harjoittaisi erotte-
lua punaisten ja mustien välillä. 

Oletko varapuheenjohtajana positii-
visesti vai negatiivisesti varautunut, ja 
miksi? Positiivisesti varautunut, koska 
kesällä on sauna.

Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot? 
Vittu että on hyvät tissit!

Fuksiasiainministeri
Joonas “kannadan“ Soudunsaari
Vuosi: 4

Miksi teit sen? Miksi saatana en? Se oli 
pakko tehä ja sinä tiiät sen!
Lempitapahtumasi: Sinimustat, joka vu-
osi todella hyvät.
Fiiliksen taso juuri nyt RGB-värinä:
BRRRRRRRRRRRR
Neljä kirjainta jotka kuvaavat personal-
lisuuttasi: A, F, J, L

Miten koet sen, että olet killan ensim-
mäinen fuksiasiainministeri? Se on 
väärä kysymys. Kysymyksen pitäisi olla 
“Miten koen sen, että olen killan viimei-
nen fuksiasiainministeri?”. Mutta ei se 
minua häiritse.

Oletko nähnyt työvoimaministeriä, 
pitäisi haastatella sitä? En ole nähnyt, 
täysi luuseri varmaan.

Ovatko fuksit hyviä palloina vai olisiko 
jokin muu geometrinen muoto parem-
pi? Ne on enemmän palikoita, vaikka ne 
vähän pyörivätkin ympäriinsä niin lo-
pulta menevät hyvin yhteen kun vähän 
asettelee.

Dänkein meme tällä hetkellä? 
Sebu. Koska no kato sitä!

Antikristus saapuu kiltaamme syk-
syllä 2018. Mitä kilta-aktiviteetteja 
suosittelisit hänelle? Samoja kuin kai-
kille muillekin fukseille, en erottele hen-
kilöitä persoonallisuuden mukaan.

Miten saat 30 fuksia irkkaamaan, kun 
sinulla on yksi keppi ja yksi porkkana? 
Kaikki lähtee koulutuksesta. Ensin hyvä 
irkkikoulutus, jossa keppi työnnetään 
syvälle perseeseen ja kaikki ymmärtävät 
ettei se sieltä lähde ennen irkkaamista. 
Porkkanaa voi antaa puolen vuoden jäl-
keen, jolloin keppi on pois, kipu mennyt 
ja se alkaa olla nautinnollista. Niinkuin 
seksi ylipäätään.

Juuri nyt aukeaa telepaattinen linkki 
sinun ja kiltalaisten välille. Tämä johtaa 
seuraavan sanomasi lauseen kuulumi-
sen jokaiselle kiltalaiselle. Mitä sanot? 
Se on seppä eikä nikkaroi!

< Gertrud> parasta on ku käy työajalla 
piikittämässä
< Gertrud> sitten on käytännössä ammattinarkkari, 
ku siitä ajasta maksetaan palkkaa

< eldraak> sadomaso on kivaa
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Kuukkeli
Kuukkeli (Cervisiam brasii) on potes 
heimoon kuuluva lintulaji. Se on 
yksi yleisimmistä Suomessa elävistä 
poteslinnuista. Kuukkelin pituus on 
noin 11,5–16,5 cm, halkaisija on 
noin 6,5 cm ja sen paino on yleensä 
330–500 grammaa. Kuukkelin vä-
ritys on hyvin vaihteleva ja yleensä 
myös huomiota herättävä. Kuukkelin 
kyljessä on havaittavissa erinäköisiä 
kuvioita, kummatkin päädyt ovat 
kuitenkin kiiltävän harmaita.

Kuukkelia esiintyy Euroopan, Ame-
rikan, Afrikan ja Aasian alueilla. Se 
on hyvin yleinen pohjoisella havu-
metsävyöhykkeellä Skandinaviasta 
Venäjälle. Suomessa kuukkelia ta-
vataan erityisesti ihmisasutuksen 
ympärillä, mutta sitä esiintyy myös 
itärajalla eteläistä Suomea myöten.

Virosta meriteitse Suomeen 
kulkevan linjan eteläpuolella esiin-
tyminen on hyvin runsasta, pohjois-
puolella populaatio on tasaisempaa. 
Suomen pesimäkanta oli vuonna 
2016 n. 420,8 miljoonaa litraa. Lajin 
kannat ovat lisääntyneet 2000-luvul-
la.

Pesä on tilavuudeltaan 6-24 kuuk-
kelia ja koostuu pahvista, jotka on 
laitettu yhteen liimalla. Sisällä kuuk-
kelit ovat pakkautuneet yleensä 
hyvin tiukasti. Kuukkelin muuttaessa 
pois pesästään sen elinikä on kes-
kimäärin 10 minuuttia. Vanhimmat 
kuukkeliyksilöt elävät siiderin juojien 
jääkaapeissa.

Kuukkelista käytetään myös nimi-
tystä kaljakuukkeli.

Tippa Teekkari - ketä, missä, mimmonen homma?

Enemmän tai vähemmän jokainen terminaalin lukija tuntenee teekkariperinneseu-
rat Droitin ja Ota sNAPsin, mutta viime aikoina kahden seuravanhuksen rinnalle on 
noussut uusi yllättäjä: Tippa Teekkari. Terminaali etsi käsiinsä tämän tuoreen, vas-
tikään suuren kansan tietoisuuteen nousseen lajin edustajan.

Hei, ja tervetuloa Terminaalin haas-
tatteluun! Haluatko alkajaisiksi sanoa 
jotain lukijakunnallemme? Kiitok-
sia haastattelupyynnöstä. OTiTin ak-
tiivisuus laulukulttuurin puolella ilah-
duttaa meitä kovasti. Jatkakaa samaan 
malliin! 
Kerro lyhyesti seurastanne. Miten 
eroatte muista perinneseuroista? Kut-
sutteko itseänne perinneseuraksi vai 
joksikin muuksi? Olemme Teekkarikult-
tuuriseura, joka pyrkii omalla toiminnal-
laan rikastuttamaan oululaista Teekka-
rikulttuuria. Eroamme oululaisista 
Teekkariperinneseuroista ainakin siinä, 
että emme harrasta sukupuolierottelua.
Milloin Tippa Teekkari on perustettu? 
Kevättalven kesäisenä syysiltana.
Millaiset tulevaisuudennäkymät 
seuralla on? Mitä tulevaisuuden ta-
voitteita Tippa Teekkarilla on? Sano 
ihan Tippa vaan :) Tavoitteenamme on 
jatkaa Teekkarikulttuurin rikastamista 
ja mahdollisesti innostaa muitakin ak-
tiivisempaan kulttuurin tekemiseen. Pi-
detään yllä iloista tekemisen meininkiä. 
Tulette kyllä kuulemaan vielä meistä!

Mistä seuran nimi tulee? Oululaisesta 
Teekkarilakista.
Mikä johti seuran perustamiseen? 
Se oli kaljan syy! Ja mielestämme ou-
lulainen Teekkarikulttuuri on häviävä 
luonnonvara. Tahdoimme luoda poru-
kan innokkaista Teekkarikulttuuri-ihmi-
sistä, joiden kanssa voi tehdä kulttuuria 
ympäri vuoden.
Millaista toimintaa olette järjestäneet? 
Järjestimme joulun alla joululahjatem-
pauksen ja ystävänpäivänä Teekkarin-
suukkotempauksen.
Kuinka suuri jäsenkuntanne on? 
Jäseniä on ja jäsenistömme kattaa lukui-
sia Teekkarikiltoja.
Oletteko rekisteröity yhdistys? Jos ei, 
onko tavoitteenanne rekisteröidä it-
senne yhdistykseksi vai pitäydyttekö 
vastedeskin kerhomaisessa järjestäy-
tymisessä? Emme ole rekisteröity yh-
distys. Katellaan asiaa sitä mukaa, kun 
toiminta kasvaa ja kehittyy.
Kuinka paljon seura painaa? Enemmän 
kuin Terminaalin toimitus jaksaa nostaa.
Kiitos haastattelusta ja onnea tule-
vaisuuden koitoksiin! Kiitos mielenkiin-
nostanne ja hauskaa Wappua! TERKKU-
JA ÄITILLE!

Haastattelu on suoritettu haastateltavan tahon anonymiteetin säilyttäen, 
koska se nyt on vaan jännempää sillee.

Kuvassa esiintyvä kuukkeli ei liity juttuun millään tavalla
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janitaikurin taidekatsaus
On taas se aika vuodesta, kun kylmyys 
ja pimeys valtaa Oulun kaupungin, ja 
laittaa alapään vipattamaan. Tähänhän 
kutinaan täytyy hakea sopivaa ratkaisua 
taiteen ihmeellisestä maailmasta. Mie-
likuvituksettomana cis-miehenä en itse 
valitettavasti kykene sopivaa taidetta 
luomaan, vaan joudun turvautumaan

korkeamman tason taiteilijoiden tuotok-
siin mielihyvää tavoiteltaessa. Onneksi 
Allahin vuonna 1439, Internetin syö-
vereistä löysin sopivaa materiaalia tar-
peisiini, ja päädyinkin tarkastelemaan 
Disney -hahmoista tehtyjä moderneja 
sovituksia. Tässä muutama tarkoin valit-
tu teos illan räpläämisestä.

Sovitus Kaunottaren ja Hirviön rakkauselämästä
Artisti nimimerkillä Atem

Herkkä kuvaus kahden yksinäisen ja 
yhteiskunnan hylkimän sielun rak-
kauden karnaalinen huipentuma. 
Teos noudattelee kohtuullisen uskol-
lisesti alkuperäisen elokuvan tyyliä. 
Kuvasta välittyy katsojalle selkeästi

hahmojen välillä roihuavat intohimon 
liekit, joiden polte on johtanut jopa her-
käksikin kuvailtavaksi ruumiiden yhty-
miseen. Pidin kuvasta välittyvästä ener-
giasta, sekä värimaailmasta.

ARVOSANA: 5/7

Jasminen ja Aladinin (Jafarin) suvunjatkamisen tulos
Artisti nimimerkillä Error 503

Ensisilmäyksellä kuva näyttäisi esit-
tävän maailman kauniimpiin lukeutuvia 
tapahtumaa, eli lapsen syntymää. Teos 
edustaa hieman modernimpaa lähesty-
mistä alkuperäiseen tuotokseen verrat-
tuna, mutta silti hehkuu sitä hyväksi to-
dettua Disneyn taikaa. Kuvasta huokuu 
kuumahko ja kireä tunnelma, jota vah-
vistavat tarkat yksityiskodat sekä ku-
vateksti. Kuvaa tarkemmin katsottaessa 
paljastuu mieltä mullistava easter egg 
tyylinen ratkaisu Jafarin varjosta ja kah-
litusta jalasta. Tämäkin kuva tarjoaa tyy-
dyttävän katselu kokemuksen.ARVOSANA: 9/11

Simba ja Nala viidakon siimeksessä
Artisti nimimerkillä James57411

Viimeisenä muttei vähäisimpänä tai-
teellinen sovitus Simban ja Nalan sek-
suaalisesta heräämisestä johtuvasta 
tuntemattoman tutkinnasta ja uusien 
kokemuksien kartuttamisesta. Tyyli-
maailma on taas jostain alkuperäisen ja 
nykyajan sieluttomuuden väliltä, mutta 
hehkuu pirteyttä ja hyvää oloa. Tapahtu-
man kuvaus on mielestäni miellyttävän 
furry-tyylinen ja sykkii läheisyyttä ja 
uuden oppimisen intoa. Yksityiskohdis-
sakaan ei ole kitsasteltu ja etenkin Na-
lan olemuksesta suorastaan säteilee 
tyytyväisyys. Koin kuvan erittäin mieli-
kuvitukselliseksi, vaikkakin anatomiset 
yksityis kohdat jäivät hieman ihmetyt-
tämään.

ARVOSANA: 3/5.5

https://www.instagram.com/janitaikuri/



Tipaton tammikuu

Hyvin vauhdikkaan kesän ja syksyn jäl-
keen, tammikuun ensimmäinen päivä, 
herätessäni jostain päin kainuun korpea 
päätin, että nyt on aika pitää klassinen 
tipaton tammikuu. Aluksi suunnitel-
ma oli olla kesään asti juomatta, mut-
ta ehkä krapula vaikutti tähän ideaan 
liikaa. Selvittyäni krapulasta ja takaisin 
sivistyksen pariin 30 päivää juomatta 
kuulosti vielä hyvältä idealta.

Ensimmäinen haaste juomattomuuteen 
tuli eräänä kohtalokkaana perjantaina, 
kun vanha inttikaveri ilmoitti olevansa 
Oulussa ja toinen inttikaveri tarvitsee 
kyydin keskustaan. Saavuttuani keskus-
taan tuli vastaan ensimmäinen vaaran 
merkki ”Me muuten lähetään kohta 
baariin” jota seurasi toinen vielä suure-
mpi vaaran merkki ”Notta ristus pojjat 
eilen oli palkkapäivä minä maksan”.

En tiennyt, että yhden kaljan jälkeen 
olonsa voi tuntea näin krapulaisek-
si, unta pari tuntia, väsyttää, tililtä 
lähtenyt 50€, oksennus haisee ja

jokapaikkaan sattuu. Kyllä tipatto-
muuteni päättyi jo toisena viikonloppu-
na, jos härmäläinen perusjuntti haluaa 
tarjota kaljaa, en minä ainakaan uskalla 
kieltäytyä koko iltaa. Kaverini ei tiennyt, 
että härmäläisen kanssa ei myöskään 
kannata juoda kilpaa, joten pääsinkin 
kantamaan kyseisen sankarin autolle ja 
hetken sen jälkeen soittamaan hänelle 
ambulanssin. Ajaessani oksennuksen 
hajuisella autolla kohti kotia sain uut-
ta motivaatiota tipattomuuteeni, ehkä 
tätä voisi sittenkin jatkaa pidemmälle.

Loppukuu sujui edellisestä seikkailus-
ta saadulla voimalla tipattomana (yhtä 
saunakaljaa lukuunottamatta) helposti.

Loppufiilikset

Kannattiko?

Teenko uudestaan?

Voiko selvinpäin pelata 
juomapelejä?

EI

EN

Voi, mutta ei 
kannata
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Terminaali testaa: Sijoittaminen

Näin Wapun lähestyessä ja syksys-
tä asti jatkuneen pitkän ”opiske-
lu”rupeaman jälkeen yhä useam-
pi lipaston kirjoilla oleva huomaa 
rahatilanteensa olevan vähem-
män kuin optimaalinen. Enää 
ei onneton teekkari kuitenkaan 
joudu maksamaan nistipatansa 
aineksia luonnossa, vaan ih-
miskunnan ainaisina puolustaji-
na me Terminaalin toi mituksessa 
päätimme lyödä päämme yhteen 
ja ratkaista tämän kiperän ja lii-
ankin yleisen ongelman. Koska

rahan hankkiminen töitä tekemällä 
vaatisi oikeasti vaivaakin, sen eh-
dottamisen sijaan testaamme ja 
arvostelemme tässä katsauksessa 
parhaat nopeat investointikohteet 
tilin saldon pelastajiksi. On yleinen 
harhaluulo että sijoittaminen oli-
si pitkäjänteistä ja aikaa vaativaa 
työtä, kuitenkin oikealla riskiprosen-
tilla ja pienellä rohkeudella pie-
nestäkin aloi tussummasta voi kivut-
tomasti tahkota rahat vähintäänkin 
seuraavaan Gambinapulloon.

Kryptovaluutat

Kryptovaluutat tekivät räjähtävän 
sisääntulon sijoitusmarkkinoil-
le viime vuoden lopulla kuuluisan 
krypto-vetojuhta Bitcoinin mo-
ninkertaistaessaan arvonsa. Sijoi-
tuskohteet eivät kuitenkaan lopu 
tähän, nimittäin nousunsa myötä 
Bitcoin veti mukanaan mullista mui-
ta kryptovaluuttoja markkinoille 
kuin sieniä sateella. Valitettavasti 

kryptokolikoita, monopolirahaa ja 
muita leikkivaluuttoja ei kuitenkaan 
pysty muuttamaan oikeaksi rahaksi, 
mikä lievästi syö sijoittamisesta saa-
tua voittoa. Asiantuntijoiden välillä 
onkin jo pidemmän aikaa jatkunut 
tulinen väittely siitä, onko ikinä ih-
miskunnan historiassa ollut yhtä 
paljon valinnanvaraa kaivoista joihin 
upottaa omaisuutensa.

Projektoitu voitto: -100%
Toimituksen valinta: Bitcoin 
”Voi vittu ei tästä tuu yhtään 
mitään”       <- toim. huom. Bit-
coin oli tarkasteluhetkellä pu-
dottanut arvoaan noin 65% 
alle kahdessa kuukaudessa

Alkoholi

Opiskelijoiden, alkoholistien ja mui-
den masokistien tuttu ystävä, alko-
holi, on kaikessa monimuotoisuudes-
saan jatkuvasti suosittu sijoituskohde 
vuodesta toiseen. Tukipäivänä tark-
kakuuloinen seuraaja saattaakin 
kuulla lasipullojen herkän kilinän 
kaikuvan lähikaupan osastoja pit-
kin ja ehkä jopa nähdä tupsulakin 
vilahtavan hyllyn taa jonkun viisaan

sijoittajan olemassa taas pitkänäköi-
sesti panostamassa tulevaisuuteen-
sa. Valinnanvaraa kyllä riittää, ja 
viimeistään Alkon tai jonkin eksoot-
tisemman viinakaupan valikoimista 
löytyy varmasti jokaiselle mieluinen 
sijoituskohde.

”Raha on vain rahaa, mutta viina on 
kuitenkin viinaa.” -eräs viisas mies

Projektoitu voitto: ±0%
Toimituksen valinta: Gambina ”Taloudelliselle sijoittajalle”

Wall Street -ruletti

Internetin investointisivustojen 
proliferaation myötä massiivi-
set osakevoitot eivät enää rajoitu 
ainoas taan niihin joilla on oikeasti 
rahaakin, vaan nykypäivänä kuka ta-
hansa voi olla oman elämänsä Wolf 
of Wall Street. Suuri osa osakkeista 
huojuu kuin teekkari Tekken-tur-
nauksessa, mutta kuitenkin jo Isaac

Newton tiesi että se mikä menee 
alas, tulee myös ylös. Tarkka silmä 
ja kyky nähdä tulevaisuuteen tietysti 
auttavat kohteen valinnassa, mutta 
myös summamutikassa tehdyllä si-
joituspäätöksellä saattaa ehkä jopa 
mahdollisesti joissain tapauksissa 
teh dä voittoa.

Projektoitu voitto: +100%
Toimituksen valinta: Rovio 
”Hyvältä näyttää niinku kuuluuki”
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Johdatus mahjongiin

Mahjong on aasialainen neljän pelaajan uhkapeli, joka keksittiin Kiinassa 
1800-luvulla. Peli on kehittynyt vuosien kuluessa ja nykyisin mahjongista on 
olemassa mm. kiinalainen, hong kongilainen, amerikkalainen ja japanila inen 
variantti. Euroopan säännöt pohjautuvat japanin riichi-mahjongiin, mutta 
sisältävät muutamia poikkeuksia.

Mahjongia pelataan mahjongtiilil-
lä. Tiiliä on 34 erilaista ja jokaista 
tiiltä 4 kappaletta, yhteensä 136 
kappaletta. Tiilet on jaoteltu maihin 
(bambut, pallot ja merkit), jotka on 
numeroi tu 1-9. Näiden lisäksi on 4 
tuulta (itä, etelä, länsi ja pohjoi nen) 
sekä 3 lohikäärmettä (punainen, 
valkoinen ja vihreä). Säännöistä riip-
puen pelissä voi myös olla lisänä 4             
kukka- sekä 4 vuodenaikatiiltä.

Pelin alussa tiilet sekoitetaan ja 
pelaajille jaetaan 13 tiiltä, jotka 
muodostavat pelaajan käden. Pe-
laaja vuorollaan lisää ja poistaa

yhden tiilen kädestään. Tämän jäl-
keen vuoro siirtyy vastapäivään 
seuraavalle pelaajalle. Pelin tavoite 
on koota itselleen voittava käsi, 
joka sisältää yhden parin (kaksi sa-
maa tiiltä) sekä 4 yhdistelmää jot-
ka voivat olla suoria (3 peräkkäistä 
tiiltä samasta maasta) tai triploja (3 
samaa tiiltä). Jokaisella pelaajalla 
on normaalisti 13 tiiltä kädessään ja 
voittava käsi on 14 tiilen suuruinen. 
Viimeisen voittavan tiilen voi joko 
nostaa omalla vuorollaan tai huutaa 
toiselta pelaajalta joka poistaa kysei-
sen tiilen omasta kädestään.

Omien nostojen lisäksi pelaajat 
voivat huutaa tiiliä toisilta pelaajilta 
itselleen. Jos pelaaja poistaa tiilen 
jota toisella pelaajalla on pari, voi pe-
laaja paljastaa parin kädestään ja ot-
taa poistetun tiilen itselleen, saaden 
näin valmiin yhdistelmän itselleen. 
Samoin suoria voi täydentää tois-
ten poistamilla tiilillä, mutta poiste-
tun tiilen saa ottaa vain vasemmal-
la puo lella istuvalta pelaajalta. Itse 
aloitin mahjongin peluun MatsuCo-
nissa helmikuussa 2017 ja olen ollut 
aktiivinen pelaaja siitä asti. Säännöt 
oppii nopeasti ja jokainen peli on eri-
lainen, mikä takaa että pelistä löytyy 
aina jotain uutta opittavaa ja löydet-
tävää.

Mahjongissa käytetyt tiilet. Ensimmäisellä kolmella rivillä merkit, pallot ja bambut 
järjestyksessä 1-9. Alimmalla rivillä järjestyksessä tuulet (itä, etelä, länsi, pohjoi-
nen) sekä lohikäärmeet (punainen, valkoinen ja vihreä). Kuvassa on myös punaiset 
viisi-tiilet, joita ei yleensä käytetä.

Jos mahjongia haluaa koittaa tai 
kysyä lisätietoja, minuun voi ottaa 
yhteyttä joko kysymällä tai IRCissä 
queryn kautta. Oulussa on myös jat-
kuvasti käynnissä epävirallinen mah-
jongliiga, johon voi liittyä, kun tuntee 
osaavansa säännöt tarpeeksi hyvin.

Tarkempaa luettavaa löydät URLista 
http://mahjong-europe.org/portal/
images/docs/Riichi-rules-2016-EN.
pdf

Mahjongia voit pelata myös itseksesi 
osoitteessa
http://www.gamedesign.jp/flash/
mahjong/mahjong_e.html
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