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PÄÄKIRJOITUS
Tiedotusministeri
22/04/18(Sun)11:11:11 No.
6969
Oolraits!
Wappu tulee ja tämähän meinaa,
että meikäläisen taittama toinen Terminaali tulee myös! Tällä kertaa muun
muassa luvassa lisää janiTaikuria ja fuksien tekemää taidetta. Eli täysin
hyvin pidetään Terminaalin juttujen korkeaa tasoa yllä toisenkin julkaisun
kohdalla.
Ainahan sitä saa myöskin kirjoittaa jotain pääkirjoitus hommelia tähänkin
kohtaan. Wappu kolkuttelee jo ovella. Kiire, on! Alkoholia, on! Mutta mitä
tämä meinaa? Vastaushan on simppeli: alkoholia löytyy, sitä pitää vain
juoda Wappuna.
Kesätyötkin alkavat tässä heti Wapun jälkeen. Pitäisi olla skarppina Wapun
jälkeen. Saa nähdä minkälaisessa krapulassa sitä tullaan olemaan. Toivot
tavasti kaikki kesätöitä etsineet ovat löytäneet työpaikan, johon voi mennä
tuhlaamaan kesän tunnit rahaa vastaan. Toiset taas kun lomailevat kesällä
ja menevät matkoille. Ilmiselvä ammatinvalintakysymys tässä kyllä.
Miksi me olemme vielä täällä? Yliopistossa noppia jahtaamassa? Wappu
bileissä juomassa alkoholia? Joka ilta voin tuntea viinan... ja noppani.. jopa
motivaationi. Alkoholin, jonka olen menettänyt... kadottamani tölkit.. se
ei lopeta vahingoittamasta... On kuin ne olisivat vielä jossakin. Tunnet sen
varmaan myös?
Ja eikun lukemaan toimittajien jutut tästä Terminaalista!
Anonymous 22/04/2018(Sun)11:11:22 No. 7001
>>6969(OP)
OP is a faggot
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Puheenjohtajan palsta
Jo Wappu tullut on,
Kohta taas Talo soi ja kylä kukkuu kun Teekkarit ja Teekkarinalut päästetään Wapun
viettoon pitkän aherruksen jälkeen. Normaalista palstasta poiketen voisin kertoa
Wappuna tärkeistä asioista, jotta pääsen itsekin keskittymään olennaiseen.
Lista asioista, joita tarvitaan wappuna:
Tärkein:

●
		
		

Hyvä kaveriporukka - Kerätkää porukka, jonka kanssa käytte
juhlissa/pidoissa/bakkanaaleissa/orgioissa, niin huonommistakin
tapahtumista voi tulla ikimuistoisia.

●
●
●
●
●
		
●
		
●
		
●

Olutta - Juot sitä kuitenkin
Olutta - Se loppuu kuitenkin
Olutta - Viisi markkaa yhdeksänkymmentä olutta
Vettä - Olen kuullut luotettavasta lähteestä, että vettä pittää juua
Ruokaa - Jääkaappiin ja pakastimeen valmiiksi, koska et kuitenkaan
ehdi tehdä Wapun aikana
Pyyhe - Koska saunominen on kivaa ja Wapun aikana on hyvä käydä
suihkussa ainakin kerran
Kondomi - Jos olet käynyt toissapäivänä suihkussa ja et enää
selviäkään puhumalla
Vettä - Juo sitä oikeasti!

Oleelliset:

Fukseille:

Fuksiitti
Fuksiitti (Ti2S3Si7Ta6S4S1U9) on luo
nnossa yleisesti esiintyvä mineraali.
Fuksiitti esiintyy luonnossa noin 60
kilogramman esiintyminä, varsinkin
syksyisin, kun kesän tulvat huuhto
vat uusia esiintymiä maan pinnalle.
Fuksiitti on ihonvärinen, kiiltämätön
ja lievästi radioaktiivinen mineraali.
Se johtaa sähköä ja imee nesteitä
itseensä (paitsi vahvoja alkoholeja).
Fuksiittia jalostetaan tekniikan aloil
la elintärkeiksi aineiksi, kuten

kandiitiksi ja dippaatiksi. Fuksiit
tijalostamoita löytyy ympäri Suo
mea, varsinkin suurien kaupunkien
lähistöltä. Oulun jalostamoon tu
odaan fuksiittia koko Suomen al
ueelta ja OTiT ottaa jalostettavak
seen vuosittain noin 40 esiintymää
(eli yhteensä lähes kolme tonnia).
Tarkka jalostusprosessi on tarkoin
varjeltu salaisuus, mutta se sisältää
mm. fuksiitin kyllästämistä alkohol
illa sekä jalostuksen loppuvaiheessa
nopeaa kylmään veteen kastamista.

●
Pyyhe - Vesi on märkää, myös uitoissa
●
Kengät - Hyvät kengät, jotka pysyvät jalassa
●
Muisti - Monille fuksiwappu on ikimuistoinen, toivottavasti
		sinullekin

Muuta:

●
●
●

Ultimate-frisbee ja 8 kaljaa - http://frisbeer.win
Pöytä ja pari tuolia - Äkillisten sitsaustarpeiden varulta
Pulkka - Koska mäenlasku on kivaa ja mahdollista Wappunakin

Listä päättyy.
Muistakaa pitää hauskaa Wappuna, nyt siihen on kerrankin lupa.

16:20 <@Gerrtrud> onneksi linnanmaan prismalla on sekä
alko että apteekki

Juokaa vettä
Niklas “Sebu_” Riikonen, PJ
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Terminaali katsoo: Pornoa
Porno. Tuon teekkarin vanhimman ystävän ja yksinäisten iltojen pelastajan
ihmeelliset voimat ovat ihmetyttäneet tiedemiehiä jo aikojen alusta saakka.
Tutkivan journalismin loistavana tähtenä päätimmekin Terminaalin toimituk
sessa tehdä nopean pintapuolisen katselmuksen erään nimeämättömän,
mutta suositun, pornosivuston valikoimaan aiheen ympärillä vellovien epä
selvyyksien hälventämiseksi vähemmän asiaan perehtyneille lukijoille.

Kyseisessä pornovideossa naiivi
jousimies harhautuu liian syvälle
erämaahan ja joutuu salaperäisen
kaapumiehen
dominoimaksi.
Kuitenkin yllättävänä juonenkään
teenä pelastava enkeli saapuu
lopulta paikalle tyhjästä ajamaan
häirikön pois ennen kuin tämä

väkivaltainen mysteerimies ehtii
viedä uhrinsa viimeisetkin ylpeyden
ja viattomuuden rippeet. Videon
tiukka toiminta pitää varmasti kat
sojansa varpaillaan, mutta sen an
tiklimaattinen lopetus oli lievä pet
tymys.

10:51 <@windappu> jaahas, no itellä ei oo
varsinaisesti preferenssiä
10:51 <@windappu> ykköseen tai kakkoseen
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Lempi räiskyy tässä rajua suorit
tamista sisältävässä pornopät
kässä. Kukot tai pulleammat
näyttelijät eivät ole videota tut
kineen toimittajan yleisimmin

selattu kategoria, mutta klipin artis
tinen meriitti on kiistaton. Videon
äänimailma ei kuitenkaan valitet
tavasti nouse yhtä korkealle tasolle.

Pornolle uutena aluevaltauksena
tässä kyseenomaisessa videossa
ekspertti antaa hyödyllisiä vinkke
jä lihapullien valmistukseen. Vaik
ka video ei tuonutkaan tutkijas
saan pinnalle kovin suuria tunteita,

oli sen opetuksellinen perspektiivi
erittäin valaiseva. Valitettavasti toi
mitus ei kyennyt testaamaan me
netelmän tehokkuutta käytännössä,
mutta luotamme asiantuntijan sa
naan.
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janiTaikurin pelinurkka
Taidekatsauksen suuren suosion siivittelemänä janiTaikuri päätti jatkaa
sisällön tuottamista. Tällä kertaa katseet kohdistetaan hieman interaktiivi
sempaan suuntaan, elikkäs eriskummallisten ja jännittävien pelien maail
maan. Disney elokuvien korkeantason ystävänä taikuri rajaakin jälleen tarjon
nan tähän aihepiiriin, eikä löydetyt tuotannot jättäneetkään liian kylmäksi.

Cinderellas Ball

Princess Jasmine
Aikajatkumoa noudatellen kyseinen
tuotos onkin ilmeisesti niin kutsuttu
esiosa taidekatsauksen tapahtumille.
Pelaaja heitetään keskelle romanttista
piknikkiä idyyllisessä aavikko maastos
sa. Tehtävänä onkin hurmata prinsessa,
jotta tulevan jälkikasvun saanti tulee
taattua. Pelin ulkoasu hehkuu korkea
laatuisuutta, sekä asiantuntevaa ja ra
jua otetta ytimeen. Immersio on taattu
ja uhkaakin koettelijaansa uppoamaan
arabian taikoihin pidemmäksikin aikaa.

Arvosana: 9/11
Beaty and the Beast

Kaikille varmastikin tutun Tuhkimo
elokuvan kuumin ja kulmia kohotta
vin kohtaus on nyt mahdollista kokea
uudestaan ja uudestaan koukuttavan
Cinderellas Ball pelin ansiosta. Peli on
nerokas yhdistelmä animaatioita ja hiu
ksia nostattavan jännittävää interak
tiota, joka tarjoaa pelaajalleen taatusti
ikimuistoisen kokemuksen, joka jättää
pelaajansa janoamaan lisää ja lisää
tätä hekumoivaa sisältöä. Nimensä
mukaan pelissä keskitytään siihen
olennaiseen, eli tanssiaisiin ja niihin
valmistautumiseen. Tarjolla on monen
muotoista pukua ja kampausta, joiden
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avulla Tuhkimo on tarkoitus pimpa
ta sen verran edustukselliseen kun
toon, että prinssi ei kykene muuta kuin
päättää poikamies päivänsä tämän he
maisevan kaunottaren takia. Sisältöä
on tarjolla useiden tuntien ajaksi,
pelkästään salaman nopeita refleksejä
vaativien klikkailujen vuoksi, allekirjoit
tanutkin joutui koittamaan kykyjään
lukuisia kertoja saavuttaakseen kaikki
mahdolliset lopputulemat. Enää jääkin
vai kysymykseksi, leiskuuko lempi vai
tuottaako linnanjuhlissakin esiintyvä
pukumoka kohtalokkaan virheen?

Arvosana: 5/7

Ja taasenkin viimeisimpänä mutta ei
vähäisimpänä, ote kaunottaren ja hir
viön parisuhde elämästä muutoksen
jälkeen. Tapahtumapaikkana toimii
tällä kertaa elämää sykkivä ja lumo
tunkin oloinen metsä. Pelaajalle esi
tetään aluksi lukuisia vaihtoehtoja,
joista vain ne harvat ja valitut sekä
hyväksi koetut laukaisevat lopullisen
sisällön tulvan. Kyseinen teos tar
joaakin kokijalleen lukuisia tunteja

kuumaa ja kosteaa äksöniä selvitellen
nerokkaasti kirjoitettua juonta ja valin
tojen maailmoja. Vain kaikista kyvyk
käimmät ja urheimmat pelaajat pää
sevät loppuviivalle ja avaamaan tämän
mestariteoksen salaisimmatkin salai
suudet.

Arvosana: 5.5/5
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Tomin keittiössä
Moro :D mitä äijät :D Tomi täs :D oli aika laittaa äijille vähä äijä dinnerii
:D meitsin parhaat frendit kiltikseltä :D joita en oo ikinä ees nähny :D tuli
testailee meitsin safkoi :D
alkuun kaadetaan kuppiin vähä kossua ja
vissyä, sit ei muutaku puolikas lime antaa
sellast hyvää syvyyttä siihe, sit vaa
koristeellaa lime siivulla. Ai kato äijät saapu
eli :D moi mitä äijät täst vähä alkumaljaa ja
meikä mandoliini meneeki takas tonne
kitseniin pääruuan kimppuun :D
Kato moro :D Tomi täs taas :D tääl kitsenin
puolella :D pääruaks meillä ois tällee
äijähenkeen tälläset äijäburgerit :D nää äijät on ansainnu tän :D mul on täs
tälläne viikon marinoitu possun niska joka on ollu uunis ainaki kuus tuntii
:D vähä auschvitzi meininkii :D ei vaa siis läppä läppä :D
Eli otetaan tää possu uunist ja meikämanne hyökkää sen kimppuun paril
haarukal :D sit otetaan sämpylät ja fleimataan vähän et pinnasta tulee
mukavan krispi :D sit vähä tota majoneesii mitä on tuunattu chilisoossilla
tonne pohjalle. Sit vähä omakeksimii kasviksii toho antaa semmost ra
peutta, mmm toimii, sit aletaanki latoo tota possuu iha kunnolla toho :D
äijämeinkii :D vai mitä äijät :D sit ei muutaku puristetaa vähä lime mehuu
tohon päälle tuomaan sellast itämaista twistii ja burgerille hattu päähän :D
kylkeen viel pari bischee joihin laitetaan myös limesiivu :D
Sit ei muutku tonne salin puolelle,
täälhän ne äijät jo oottaakin :D mitä
äijät :D täs ois tää mun äijädin
neri toivottavasti äijille maistuu :D
ihan mahtavaa hei meikä mansikat
jatkaa tääl läpyskän heittoo :D ni
jää sä sinne wapun viettoon :D mä
oon tomi :D ja vittuku hymyilyttää
kokoaja
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Karhut testissä

Kuluttaja kohtaa kaupassa ollessaan karhuostoksilla vakavan ongelman:
Karhuja on niin monenlaisia ja monenkokoisia, että hän ei tiedä mikä niistä
olisi valittava. Mutta ei hätää! Terminaalin urheat ja janoiset toimittajat
ryntäävät jälleen kerran epätietoisen kansalaisen avuksi tarjoamalla kat
tavan arvioinnin useista erilaisista läheisestä vähittäismyyntiliikkeestä löy
tyneistä janon sammuttavasta karhusta. Toimittajien riippumattomuuden
takaamiseksi he esiintyvät tässä jutussa salanimillä.
Olut: Karhu III 0,33l
Kissanainen: Haisee kaljalle, maistuu
Karhulle, oispa frisbeer
Itsopulh: Lämmintä, yrittää olla,
mitäänsanomaton
Agrimark väärinpäin: ⅖ koska läm
mintä
n!ed: Talviuninen laiskuri

Olut: Karhu Tumma I 0,33l
Kissanainen: Tumma Fink, tulee
*yööghh*-olo muttei tule ylös
Itsopuhl: Mämmiä
Agrimark väärinpäin: Maistuu ettei
tässä ole olutta ollenkaan
n!ed: Kaupassa tummat karhut tulivat
ja veivät minun rahat

Olut: Karhu Tosi vahva 0,33l
Kissanainen: Maistuu tummemmalta
kuin tumma, krrrrh
Itsopuhl: Parempi suutuntuma, tulee
se kitkeryys sieltä
Agrimark väärinpäin: Vaffa
n!ed: Karhu ist stronk

Olut: Karhu III 0,5l
Kissanainen: Parempi ku edelliset,
ollaan palattu juurillemme
Itsopuhl: Hyvääää
Agrimark väärinpäin: ⅗, vähän
kylmempää
n!ed: Maistuu puolilitraiselta, röyh
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17:44 <@Wabu_> oispa kaljaa

Olut: Karhu Ruis IPA
Kissanainen: Mikä on IPA? Kasvin
maku tulee läpi hyvin
Itsopuhl: Ihanan Paras Aika
Agrimark väärinpäin: Maistuu IPAlta,
humala eikä silleen hyvällä tavalla
n!ed: Siepparikarhu ruispellossa

Olut: Karhu A 0,33l
Kissanainen: Oliks tää se kolmonen?
Itsopuhl: Maistuu kolmoselta
Agrimark väärinpäin: Maistuu ihan
kaljalta
N!ed: Nelonen on uusi kolmonen

Olut: Karhu 5,3 0,33l
Kissanainen: Muistaisimpa mitä join
viisi minuuttia sitten, mutta tämä on
raikkaampaa
Itsopuhl: Loistavaa, paras karhu
Agrimark väärinpäin: Paljon parempi
kuin edellinen, tämäkin oli kaljaa
n!ed: Maistamatta 5,3/5

Olut: Karhu Tumma 0,5l
Kissanainen: Tumma
Itsopuhl: Tölkki valehtelee, ei ole
karamellimainen maku
Agrimark väärinpäin: Ei maistu
mämmi
n!ed: Minulla ei ole mitään sanot
tavaa

Olut: Karhu 4,6 0,5l
Kissanainen: Laimeahtava
Itsopulh: Pelaa vain CS
Agrimark väärinpäin: 3,5/5, sehän
maistuu oluelta
n!ed: Kalja maistuu kaljalta

Olut: Karhu 5,3 0,5l
Kissanainen: ...Pahaa, laimenee
loppua kohti
Itsopulh: Juo vain ES
Agrimark väärinpäin: Joo
n!ed: Karhu maistuu karhulta

Karhujen testauksessa tutkijaryhmän jäsenet varustautuivat suoritukseen
käyttämällä asianmukaisia vaatekappaleita
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Olut: Karhu III 0,33l (lasipullo)
Kissanainen: En mää nyt enää muista
kun mää join sen jo
Itsopulh: Käy vain kaupassa
Agrimark väärinpäin: Hieno pullo.
3,75/5
n!ed: Tutun klasinen maku

Olut: Karhu Tosi vahva 0,5l
Kissanainen: Ei maistu vieläkään vah
valle. Weak!
Itsopulh: Maltainen ja suolainen
Agrimark väärinpäin: Tosi vaffa
n!ed: Ei ole karvoja karhuihin kats
omista

Olut: Karhu III Limited Edition
Kissanainen: Katso ensimmäinen ar
vio
Itsopulh: Arvostelukirjuri ei kuuntele
minua ;__;
Agrimark väärinpäin: Selvästi paras,
5/5
N!ed: Tämän on pakko olla hyvä, kos
ka se on limited edition. Kuka muka
laittaisi vain bulkkiolutta vähän eri
tölkkiin.

Olut: Karhu III 1,0l
Kissanainen: Arvostaisin vähempiä
kuohuja
Itsopulh: Edellinen maistu oikeesti er
ilaiselta
Agrimark väärinpäin: ⅘ liian iso tölk
ki
n!ed: Tuntuu härskiltä kädessä, oispa
myös kossua litran tölkeissä

Kokonaisuudessaan testi oli valtaisa menestys. Jokainen valittu tes
tauskohde tuli asiantuntijoiden käsissä testatuksi ja arvioiduksi. Näiden
maistelun mestareiden esittämien viiltävän terävien tilastojen, faktojen ja
analyysien jälkeen ei pitäisi jäädä epätietoiselle lukijalle pienintäkään epä
selvyyttä juomasta, jolla hän voi tulevaisuudessa janonsa sammuttaa.

Testisuoristusten jälkeen tutkijaryhmä siirtyi läheiseen baariin kalibroimaan
makuaistinsa. Juoma: Ei karhua. Kommentti: Ei maistu karhulta
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