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Painomäärä 30kpl
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Osoite:
Oulun tietoteekkarit ry/Terminaali
PL4500 90014 Oulun Yliopisto

Päätoimittaja
Santeri Hyvärinen
Toimittajat:
Saku Salo, Bekim Abazi,
Tomi Lehto, Riina Annunen,
Aleksi Tuovinen, Niklas Riikonen
Topi Kurtelius, Jenna Onnela
Kannet
Heikki Kaarlela
Mukana Myös
Vappu Schroderus

Päätoimittajan terveiset
Ja näin syys tuulet
puhaltavat kohti Oulua ja
uusi lukuvuosi alkaa. Uuden
lukuvuoden mukana
luonnollisesti saapuu uudet
opiskelijat, fuksit. Fuksit, joilla
on vielä koko opinto ura
edessä.

kiltalehteemme, vaikka sivu
määrä näyttääkin
vähemmältä. Ja näillä
sanoilla haluaisin jälleen
kerran kiittää toimitusta
laadukan sisällön
tuottamisesta.
Lopuksi haluan toivottaa
mukavaa alkavaa
lukuvuotta kaikille
tasavertaisesti ja pyytää,
että pidättä huolta
itsestänne ja toisistanne
näinä arvaamattomina
aikoina.

Kun fuksina saapuu uuteen
kouluun on paljon uutta
opittavaa oikeastaan niin
paljon, että lasten piirretty
Kaapon tunnari kuvaa sen
parhaiten: "Oon 4-vuotias,
oppimaan innokas" ja "On
paljon tehtävää, uutta ja
tärkeää". Näillä sävellillä on Päätoimittajanne
myös hyvä jatkaa opintoja syomasa
eteenpäin ja näin toivotan
omasta puolesta oikein
mukavaa fuksivuotta kaikille
uusille fukseille ja fuksin
mielisille.
Ja sitten toimitukseen.
Jälleen kerran terminaalin
toimitus on tuottanut
"laadukasta" sisältöä
arvokkaaseen
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Puheenjohtajan päiväkäsky
Kansalaiset, Medborgare,

yhdessä kiltana lyödä päät
yhteen(ei kirjaimellisesti) ja keksiä
jotain pienemmän tartuntariskin
tapahtumia. Jos on hyviä ideoita jo
mielessä niin niitä saa kertoa
muillekin. Mutta eiköhän tämäkin
vuosi saada niillä pienillä kunnian
rippeillä mitä on jäljellä maaliin.

Koronasodan uhka leijuu yhä
yllämme ja lisäjoukkojen tarve on
suuri. Onneksi Tiedekunta on
vastannut pyyntööni myöntävästi
ja uusi koulutuserä saapuu tänä
syksynä. Näinä erikoisina aikoina
onkin äärimmäisen tärkeää että
uudet fuksit koulutetaan hyvin ja
killan tulevaisuus voidaan turvata.
Pyydänkin siis Teitä,
kokeneemmat Teekkarit,
näyttämään hyvää esimerkkiä,
opastamaan ja auttamaan
fuksetteja heidän ensimmäisissä
koitoksissaan. On tärkeää että

Lopuksi vielä fukseille, jos
semmoinen sattuu tätä vielä
lukemaan, onneksi olkoon
opiskelupaikasta, se on aina hieno
saavutus. Toivottavasti tulette
huomaamaan että alakin on
mieleinen, minulla on ainakin ollut
ihan hauskaa nämä pari vuotta,

osaatte sanoa rohkeasti kun
asioita tehdään väärin, mutta on
myös aivan yhtä tärkeää että
olette reiluja ja ystävällisiä kun
Teiltä apua pyydetään.

mutta muistakaa että alanvaihto
on ihan sallittua jos tuntuu ettei
tämä tietotekniikka ole ihan se
oma juttu. Pitäkää hauska syksy
erityisoloista huolimatta ja
pyrkikää sosialisoitumaan ettei
teistä tule ihan mökkihöperöitä,
eiköhän se fuksijaos keksi teille
kivaa ja turvallista tekemistä :).

Mutta sitten muihin asioihin.
Loppuvuoden tapahtumista on
vaikea sanoa mitään kun valtion
ohjeistukset on epäselviä,
ristiriitaisia ja vaihtuu satunnaisin
väliajoin. Pyrkimyksenä on pitää
ne tapahtumat joiden
järjestäminen on turvallista.
Tarpeen vaatiessa voidaan

Selkein terveisin,
Saku “sandalf” Salo
Puheenjohtaja, Mansikanpoimija,
Tutkimusmatkailija,
Karhunmetsästäjä

4

(Fuksi)excuvitsivinkkinurkkaus
Syksy on tullut, ja OTiT-fuksiuden yksi ehdottomista kohokohdista on
Fuksiexcursio (milloin sittenjärjestetäänkään). Omalla kohdallani excun
(lausutaan "eksun") vaikein osa on ollut hyvän excuvitsin keksiminen, joten alla
on muutamia vitsejä varastoon fukseille ja fuksinmielisille tulevia excujavarten.
Vitsejä on eri tyylisiä: osa yrittää oikeasti olla hauskoja, toisilla saanee aikaan
epämääräistä "Selitä!"-huutelua excubussissa. Vitseistä suurin osa on
kohdennettu tietoteekkariyleisölle, joten poikkitieteellistä menestystä ei näillä
kannata lähteä hakemaan. Alallemme sopivaan tapaan, kaikkivitsit on tietenkin
copy-pastettu interwebistä, mm. StackOverﬂowista.

Mikä on olio-orientoitunut tapa rikastua?
- Perintä.
Mitä kello teki nälkäisenä?
- Se siirtyi neljä sekuntia taaksepäin.
Tietoteekkari törmäsi harkkatyössä
kinkkiseen ongelmaan, ja tokaisi: "Käytänpä
tähän säikeitä!"
Sitten teekkarllia olikni kaski ognemlaa.
Fuksi ja tietoteekkari menevät baariin. Fuksi
tilaa oluen.
Tietoteekkari sanoo: "Otan rommikolan
—.®z(482dÙ76f2gY`NM*";.
Baarimikko vastaa: ";[root@localhost]";
Kertoisin teille UDPvitsin, mutta te ette
ehkä tajuaisi sitä.
Tämä on UDP-vitsi,
ei haittaa vaikka ette
tajuaisikaan sitä.

Fuksi kysyi tietoteekkarin
osoitetta excujatkoja varten:
- Tietoteekkari: "130.231.60.123"
- Fuksi: "Ei, kun paikallisosoite."
- Tietoteekkari: "127.0.0.1";
- Fuksi: "Ei mitään IP-osoitetta,
vaan fyysinen osoite"
- Tietoteekkari: 00:32:14:d4:af:84

Miksi numerovitsit eivät
toimi oktaalijärjestelmässä?
- Koska 7 10 11.

Miksi kutsutaan kahdeksaa hobittia?
- Hotavuksi. (tai hoktetiksi, jos tarkkoja ollaan)
Miksi Assembly-ohjelmoijilla
pitää osata uida?
- He työskentelevät
merenpinnan alapuolella.

Ostin kaupasta uuden
villapaidan, mutta se piti
palauttaa koska se
sähköistyi. Sain tilalle uuden
paidan ilmaiseksi.

Miksi Java-ohjelmoijilla on silmälasit?
- He eivät näe terävästi.
Jos pidät vitseistä, jotka kertovat
äärettömistä silmukoista, tämä vitsi sopii
sinulle.
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Eläimellisiä faktoja ;)
Eläimet, nuo maailmassamme elävät ihmeellisetolennot,
pyrkivät mieluummin lisääntymään kuin valmistumaan
yliopistosta :D Heitä ei derivaatat tai hajarit kiinnosta.
Mutta meitä kiinnostaa millaista “aikuis”elämää he
viettävät ja millaisella varustuksella sen hoitavat. Tässä
pari tutkimaamme faktaa:
Hevosen penis on erektiossa keskimäärin huimat 75
senttimetriä
Elefantin penis on noin 200 senttimetriä pitkä, mikä tekisi
Dumbosta hyvän pelastushelikopterin. Slurps...
Sinivalaan penis on rapiat 240 senttimetriä pitkä
Isosta koostaan huolimatta gorillan penis on vain
harmilliset 6 senttimetriä :(
Oxyura vittata -heimoon kuuluvalla ankalla on 42,5
senttimetriä pitkä penis.
Sinivalaan kivekset painavat noin 7 kaljakontin verran eli
55 kiloa.
Grönlanninvalaan kivekset painavat yli 1 000 kiloa.
Vertailun vuoksi Toyota Yaris painaa n. 1100 kiloa.
Leijonat sille päälle sattuessaan harrastavat seksiä jopa
kahdesta kolmeen päivään syömättä.
Merirokon penis yltää kahdeksankertaiseen kokoon
otuksen muuhun mittaan nähden.
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Papukaijojen esileikkiin kuuluu oksentaminen. Yrjistä
Kuhnurit estävät toisia kuhnureita parittelemasta
kuningattaren kanssa jättämällä peniksensä
kuningattaren koloon. Tosin kuhnuri itse kuolee, kun sen
takaruumis repeää. RIP :( Tämä on
siis kuhnureiden ainoa velvollisuus
mehiläisyhdyskunnassa. Eli aina kun tapaat elävän
kuhnurin tiedät sen olevan neitsyt :)
Ihmisten lisäksi bonobot (kääpiösimpansseja) ovat ainoita
kädellisiä, jotka harrastavat seksiä
lähetyssaarnaaja-asennossa. Suurin osa bonobojen
läheisyydestä on silittelyä, kädestä
pitämistä, pusuja ja intensiivisiä katseita. :33 Awwwss
Laakamatot ovat hermafrodiitteja. Kun kaksi laakamatoa
parittelevat, voisi sitä ennemmin
kutsua taisteluksi. Se, kumpi ensimmäisenä pääsee
pistämään toista, ruiskuttaa siittiösolut
häviäjän sisään. Hävinneestä osapuolesta tulee odottava
äiti, joka laskee munat ja huolehtii
jälkikasvusta. Hups heijjaa :D hääähää
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Retroautistit fantasioivat
putkesta
Disclaimer: Kaikki tässä jutussa kerrottu tietämys on pelkkää faktaa.

Heipä hei “rakkaat” Terminaalin lukijat! Tällä kertaa
haluamme kertoa teille parhaasta mahdollisesta
tavasta nauttia rakkaudella huolletuista
retrokonsoleistanne (kts. Terminaalit 1/20,2/20).
Voidaksenne nauttia Parhaasta™ mahdollisesta
retropelikokemuksesta, onsuositeltavaa, että käytätte
CRT (Cathode-ray Tube) näyttöä. Ai miksi? No tässäpä
teille listaaCRT:n ylivertaisuudesta verrattuna
moderneihin näyttöteknologioihin retropelaamisessa:
● CRT on yksinkertaisesti ● Scanlinet tekee kaikesta
paras, non negotiable
parempaa
● Pienin mahdollinen viive ● Valopistoolit toimii ilman
hackeröintiä
● Retrokonsoleille
tarkoitetut liittimet
● Autenttinen™ Kokemus™
Kun sanomme, että CRT on yksinkertaisesti paras,
meinaamme sitä vain retropelaamisen kontekstissa.
Liikkuva kuva näyttää parhaimmalta CRT:llä,
testatkaapa vaikka itse. Kaarevat CRT:t ovat parasta
ikinä.
Nykypäivän televisioissa ei välttämättä ole oikeita
liittimiä retropelaamista varten. Suosituimmat liitännät
joita retrokonsolit käyttävät ovat SCART, RF,
komposiitti tai S-Video joista vähintään yksi liitäntä
löytyy CRT:istä.
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Suurin tekijä mikä todistaa CRT:n ylivertaisuuden ovat
scanlinet. Alkukantaiset graﬁikat on tehty ottamalla
scanlinet huomioon, jotta pikselimössöt saadaan
näyttämään paremmilta. Scanlinet ovat THE juttu
retropelaamisessa ja Autenttisessa™ Kokemuksessa™.
Ottakaa huomioon, että nykyajan indie pixelshitit eivät
ole mitenkään verrattavissa retropelien graﬁikkaan
(hahaaa isot pikselit 8x8 on retroa XDD D DD
t.IndieDev).
CRT on pakollinen Autenttiseen™ Kokemukseen™
retropelaamisessa, jonka kruunaa CRT:n scanlinet ja niin ihana
korkeataajuuksinen ininä joka muistuttaa tinnitusta.
Speedrunnaamisen maailmanmestarit,
Sebu_ & matti_
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Menisitte töihin!
“Ha Ha Ha Ha”, minä nauran teille. Menisitte
töihin.
Te olette vasta saaneet opiskelupaikan. Minä olen
jo valmistunut.
“Ha Ha Ha Ha”, minä nauran teille. Menisitte
töihin.
Te ryyppäätte ja rellestätte pitkin kaupunkia vain
heräteksenne krapulassa, jonka jälkeen raahaudutte
kello 12 jälkeen luennolle. Minä olen ollut töissä
jo 6 tuntia.
“Ha Ha Ha Ha”, minä nauran teille. Menisitte
töihin.
Te vedätte sen pesuvadin jota lakkina kutsutte
päähänne ja esitätte kaikkitietävää. Kuljette
leuka kohti taivasta, katsellen muita kuin
rahvasta vaikka matkanne päämäärä on kaupungin
halvin räkälä. Minun naruni on suora ja lasissani
vain hienoin viski.
“Ha Ha Ha Ha”, minä nauran teille. Menisitte
töihin.
Te vingutte Kelalta tukiaisia ja nostatte pankista
lainat rahoittaaksenne ryyppäämisen. Silti
rahallisesti juotte kuukaudessa vähemmän mitä minä
tienaan parissa päivässä.
“Ha Ha Ha Ha”, minä nauran teille. Menisitte
töihin.
Te vietätte nyt nuoruuttanne ryypäten. Minä olen
sen jo tehnyt.
“Ha Ha Ha Ha”, minä nauran teille. Menisitte
töihin.
“Ha Ha Ha Ha”, minä nauran teille. Menisitte
töihin.
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Terminaalin grillivinkit
Grillauskesä 2020 alkaa pikkuhiljaa olla ohi. Se ei haittaa mittään, koska
grillauskesä 2021 odotteleekin jo yhden talven ja kevään takana. Toki
voi viettää grillaustalvea tai -kevättä, ei tässä ruveta vuodenaikoja
mitenkään kuitenkaan syrjimään. Tässäpä vinkit joka tapauksessa
onnistuneeseen grillaukseen:
1.Tärkeintä grillauksessa on
grillausjuoma. Tärkeintä
grillausjuomassa on se, että se
on olutta. Olut voi olla sellainen,
ettei se sisällä alkoholia tai
sellainen, joka sisältää, jokainen
omien mieltymysten mukaan.
Omia suosikkejani on tänä
kesänä olleet Konsultti
Ruosniemen panimolta sekä
Track Day session IPA Fat
Lizardilta. Toki aurinkoisiin
kesäpäiviin sopii oikein hyvin
erilaiset gose tai saison oluet.
Esimerkiksi Maistilan hietasaari
saison tai ﬂirtti gose
Sonnisaarelta. Näiden kanssa
en kuitenkaan ruokapuolelle
ottaisi mitään kauhean
rasvaista syötävää.

2.Toiseksi on hyvä olla jotakin
grillattavaa, tämä on kuitenkin
hyvin vapaaehtoista, pelkällä
grillausjuomalla pärjää vallan
mainiosti. Jos kuitenkin päätä
myös syödä jotain, suosittelen
grilliin laittamaan toisiaan
tasapainottavia makuja. Jos
grillaat jotain raskasta ja rasvaista
lihaa, kokeile kaveriksi grillata
hedelmiä esimerkiksi ananasta tai
vesimelonia. Hedelmiä ei
kuitenkaan sinänsä ole tarkoitus
kuin vain lämmittää grillissä.
Niiden kypsentäminen ei ole
tarpeellista. Jos taas grillailet
esimerkiksi paljon kasviksia, heitä
kylkeen pekonia -- ei mene
pieleen. Toki jos ruokavalio on
sellainen, ettei siihen pekoni
sovellu niin sen voi aivan hyvin
jättää pois

3. Kolmanneksi ja viimeseksi tärkeintä on sitten seura. Jos tykkää
omasta seurasta, niin yksin grillailu soveltuu oikein hyvin. Jos tykkää
ystäviensä seurasta, niin kannattaa haalia ystäviä yhteiseen
grillaushetkeen. Yks vinkki on kysyä tuntemattomilta vastaantulijoilta
olisiko heillä aikaa ja kiinnostua pikaiseen grillaushetkeen yhdessä.
Se voi poikia jopa loppuelämän mittaisia ihmissuhteita. Tai
äärettömän kiusallisen hetken. Mutta hei, riskejä on otettava!
No näilläpä eväillä sitten grillit kuumaksi ja juomat kylmäksi (y).
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Terminaalin testissä top hentai
doujinshi sivustot
Nyt kun olemme saaneet istua pitkän aikaa sisällä
tekemässä ei yhtään mitään, niin on toimittajallakin
ollut aikaa tutustua moniin erilaisiin aikuisviihde
muotoihin, ja yksi joka jätti jättämättömän jäljen
toimittajaan oli ns. ”hentai-doujinshi” (tulee sanoista
hentai (TLN: tarkoittaa pervoa) ja doujinshi (TLN:
tarkoittaa itsetehtyä mangaa (TLN: manga on
sarjakuva japaniksi)) aikuisviihde. Sen töistä löytyy
mitä ihmeellisempiä ja iljettävimpiä fetissejä mitä maa
päällään kantaa. Selvästi kiinnostuit asiasta jos luit näin
pitkälle ja haluat tietää mistä tällaisia mestariteoksia
löytää, tai olet alan ammattilainen ja haluat tarkistaa
onko toimittaja löytänyt ne parhaat paikat. Joten let’s
mennään!
(Koska Terminaali ei hyväksy ronskeja kuvia on kaikki
18+ kuvat piilotettu Jessen kuvilla jotta kenenkään
sielu ei vahingoittuisi tätä artikkelia lukiessa)

12

Nhentai
Se paikka minne jokainen itseään runkkarina pitävä tulee ennemmin
tai myöhemmin törmäämään, nhentai on ns. helpompi exhentai.
Nhentain suosio on oikein räjähtänyt käsiin (literaalisesti) ja se onkin
varmasti suosituin hentai doujinshi sivusto tällä hetkellä. Loistava
paikka aloittaa matka mutta tiettyjen klassikoiden puuttuminen voi
häiritä kovemman luokan pervoja.
Prot:
- Helppo päästä sisälle, kirjoitat
vaan nimen googleen ja olet
löytänyt haluamasi

Conit:
- Random nappi voi syytää
hirvittävääkin kamaa silmille

- Joitakin töitä ei löydy mitä voi
- Loistavat haku systeemit tageille, löytyä muilta sivustoilta
taitelijoille ja hahmoille on omat
sivunsa jonka avulla löydät sopivaa - Kauheasti kiinaa
kamaa sekunneissa
- Nätti musta käyttöliittymä,
näyttää hyvin modernille

Loppu arvosana: 7/10

- Random nappi jolla pääset
suoraan actioniin

13

Kuvassa käytössä minimalistinen näkymä jolloin kannet näkyvät vain osoittimen nimen päälle siirtäessä.
Jesse kuitenkin pitää silmällä toimittajaa.

Exhentai
Vanhan liiton doujinshi runkkarit vannovat exhentain
henkeen ja nimeen. Exhentaissa on ehdottomasti
suurin kokoealma kaikkea mahdollista maan ja taivaan
välillä, sekä se sisältää aarteita/paskaa mitä ei saata
löytää muualta. Kuitenkin hankala sisäänpääsy ja
kirjautumispakko voivat ajaa uusia käyttäjiä muualle.
Exhentaista löytyy myös versio joka ei vaadi
kirjautumista mutta se sisältää paljon vähemmän
nähtävää kuin oikea sivusto.
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Prot:
- Paljon tavaraa, niin paljon
että et ehdi kaikkea lukea
elämäsi aikana

Conit:
- Päästää kaiken mahdollisen
paskan sisälle jolloin joudut
haravoimaan aktiivisesti

- Töitä niin idästä kuin lännestä
ja kaikkialta siitä väliltä

- Suhteellisen monimutkainen
päästä sisälle

- Hyvin selkeä käyttöliittymä,
kaikki tarvittava on näppärästi
esillä

- Korealaisille töille ei ole
omaa nappia vaan ne
menevät doujinshi
kategoriaan jolloin saat
katsella kun ”Licking my
neighbours navel ch. 1-268”
päivittyy jatkuvasti

- Helppo haravoida sen luokse
mitä haluat, yläosan tageista
voit ottaa näppärästi pois
kaiken turhan (vihje: jätä
doujinshi, manga ja artist CG
päälle, kaikki muut pois)

Loppu arvosana: 9/10

- Sisältää napin tagien
selityksille, jotta tiedät mitä
mikäkin ihmeellinen sana
tarkoittaa jotta et päädy
lukemaan hirvittävää tavaraa
vahingossa. Opit myös uusia
sanoja!
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Fakku
Fakku! on sivusto joka lisensoi hentai videoita että mangoja. Sen
käyttäjät ovat valmiita maksamaan ihan vain maksamisen ilosta, kun
tavara löytyy ilmaisena muualtakin.
Prot:
- Lisensoitu, joten voit leikkiä
että tuet tekijöitä
- Sisältää myös videoita

Conit:
- Maksullinen
- Ihan oikeasti, kuka nyt maksaa
aikuisviihteestä

Loppu arvosana: 2/10
Näillä eväillä pääset varmasti alkuun ihmeellisessä matkassasi
doujinshien maailmaan, mutta muista, Jesse näkee kaiken mitä
teet joten harkitse tarkkaan tagisi!
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